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أصر للأبرهامج الاحتفاء باليوم العاملي 

 8152ماي  51

أمميلاأ شعارأالثحت 

أ"لاصر  واملجتمعات الذامجة"
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أاملكانأالتاريخألاطراف الشريكةأالفئة املضتهذفةأالهذفأاليشاط املبرمجأالهيكل

I- أالوطني على املضتوىأ

وزار  املررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   

ولاصرررر  واللفولرررة 

أوكبار الضً

موهب حعليم جائضة سئيغ  -

 الجمهوسيت للجهوع باألظشة

جدفيززززن اليا زززززؿيل  ززززز  اإلا زززززاٌ  -

 ألاظشي 

 الحمعياث -

 ألاشخاص اإلااديول  -

 مإظعاث -

 سئاظت الجمهوسيت

 ممثل  الوصاساث

 العلـ الجهويت

 الوصاسة 2018ماي 21

مإجمش جدػيري للمت ألاظشة  -

 العشبيت

 ممثل  دٌو عشبيت - ؤلاعذاد للمت ألاظشة العشبيت -

ممثززه اياوززه خيوميززت  -

 وغير خيوميت

 ميظمت الاظشة العشبيت

 جامعت الذٌو العشبيت

ضيذوق الامم اإلاخدذة 

 للعيال

جوال  21-22

2018 

 بالعاضمت

أوزار  التربية

إلادار  العامرررررررررررررررررررررررررررررررررة 

للمرحلة إلاعذادًرة 

أوالتعليم الثاهويأ

جيظيم أنشؿت    التربيت  -

الدشىيليت واإلاعشح ومخخلف الفيول 

 ٌ  اإلاوغوع خو

ؤلاراعاث اإلاذسظيت  جنشيـ -

اخخفاء باليوم العالمي لألظشة  جدذ 

  عاس ألاظش واإلا خمعاث الذام ت 

بدطظ   جخطيظ خين صمني  -

العشبيت والتربيت اإلاذنيت والفشنعيت 

للحذيث عن أاميت والخاسيخ والجغشافيا 

الذام ت لخدليم م خمع دامج  التربيت

 يإمن باالخخالف

 ألانشؿتاإلاشاسهت    مخخلف  -

 اإلاعييت  باالخخفاٌ  ألاؾشافالتي جيظمها 

جشظزززززززززززززيخ  لافززززززززززززززت الاخززززززززززززززخالف   -

وجللزززززززززززززززززيظ الفززززززززززززززززززواسق لخل يززززززززززززززززززت 

 الاخخياجاث

حصززززززززززززززززجيع الخالميززززززززززززززززز  -

علززالا الاؾززالع علززالا مدخززو  اليززوم 

ومززززززا يخػزززززززمي   لألظززززززشةالعززززززالمي 

مزززززززززززززن دعزززززززززززززم للزززززززززززززيم الخػزززززززززززززامن 

 ئ  زززززززاث زززززز   ألاخززززززش واختززززززرام خززززززم 

 الزاث

 ؤلادمززززززززززززززززززززززا دعززززززززززززززززززززززم بززززززززززززززززززززززشامج  -

 وجلييمها.

جالميزززززززززززززززززززززززززز اإلازززززززززززززززززززززززززذاسط  -

 ؤلاعذاديت واإلاعااذ 

 اإلاشبول  -

 

الاظ وع اإلامخذ من  

ماي  13ماي الالا  8

2018 

اإلاذاسط ؤلاعذاديت 

 واإلاعااذ

وزار  الشرررررررررررررررررررر ون   

أالاجتماعية

دًرررررروان التووضرررررري ن 

أبالخارج 

أ

 

ي مع بيل بعؼ ألاظش جيظيم للاء  -

اإلاليمت بفشنعا ) كشونوبه ، نيم ، 

أوبشفيل  ( وببروهعاٌ ب لجييا وبعؼ 

 ألاظش اإلاخ ليت بمذييت بننسث .

جلذيم نمار  ناجحت لشّ ال انخفعوا  -

 

 الهذف الشئيس ي:

ئس اد وجوجي  ومخابعت  -

بالخاس  الخونعييل 

وعائالتهم اإلاخ ليت 

 بخونغ.

 

يمت ألافشاد وألاظش اإلال -

بالخاس   واإلاعيّيت 

 بالعودة الؿوعّيت .

ألافشاد وألاظش اإلاليمت  -

بالخاس  و الشاغ ت    

 

الذيوال الفشنس ي للهجشة   -

 OFIIوالانذما  

الووالت الوؾيّيت للدشغيه  -

 والعمه اإلاعخلّه ب ننسث.

لت الجهوع بالطياعت فشع ووا -

 

ماي  12العبذ  -

بمذييت  2018

بننسث بشأط 

الج ه بفػاء 

لجمعّيت "خلم 
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املراكس  -

 الاجتماعية

والثقافّية دار 

                                                                                                                                 التووس ي بقروهوبل 

اوبرفيلي 

أوبروكضال .

املصلحة  -

أإلاجتماعّية بييم 

املىذوبّية  -

ًوان للذالجهوّية 

أببنزرت 

 الهذف الفشع : ببرامج والّياث ؤلادما . 

 

اإلاعاامت    الخعشيف  -

بالحم    ؤلادما  وئعادة 

ؤلادما  بالنع ت 

للخونعييل اإلاليميل 

بالخاس  وهزلً 

الخونعييل العائذين ئلالا 

أسع الوؾن بطفت 

ت 
ّ
ؾوعّيت    ئؾاس بشنامج إلا

 و ألاظش اإلاخ ليت بخونغ .

 ئكامت مششوع بخونغ.

ألاظش اإلاخ ليت بخونغ  -

والتي جشغب    ئكامت 

 مششوع .

 بننسث.

ووالت الجهوع بالفالخت فشع 

 بننسث.

ؤلاداسة الجهوّيت للشإول  -

 الاجخماعيت.

 كعم الجهوع الاجخماع  

مشهض الذفاع وؤلادما   -

 الاجخماع  ب ننسث .

 

   

 

وئبذاع من أجه 

والدشغيه الخيميت 

" 

أ  

دًوان التووضي ن 

أبالخارج:

املراكس  

الاجتماعية 

والثقافّية دار 

أالتووس ي بالخارج.

أ

أ

أ

 

جيظيم اخخفاالث وأنشؿت لفائذة  -

 ألاظشة اإلاهاجشة 

 

 الهذف الشئيس ي:

ئس اد وجوجي  ومخابعت  -

الخونعييل بالخاس  

وعائالتهم اإلاخ ليت 

 بخونغ.

 

 

 

ألاظش الخونعّيت  -

 اإلاليمت بالخاس  

 

 

العّيذاث والّعادة  -

سؤظاء ال عثاث الليطلّيت 

 والذبلوماظّيت .

العّيذاث والّعادة  -

اإلالحليل الاجخماعييل اإلاششفيل 

علالا اإلاشاهضؤلاجخماعّيت 

 والثلافّيت داس الخونس ي  

بعؼ الجمعّياث   - 

الخونعّيت التي حعنى باألظش 

 اإلاهاجشة .

 

 ش ماي ب عؼ ه -

اإلاشاهض الاجخماعيت 

والثلافّيت  داس 

 الخونس ي بالخاس  .

   

بالخاس : ديوال الخونعييل 

اإلاشاهض الاجخماعيت 

والثلافّيت داس 

 الخونس ي بالخاس .

 

 

 

املعهذ الوطني 

ألالصتهالك

أ

 ألاظشة خالٌ  هش سمػال، اظتهالنجش يذ  

للخللززيظ مززن الخ زززيش الغزززا    الخخعززيغ   -

 وخاضت الخبن،

الخغزيزززززززززت العزززززززززليمت خزززززززززالٌ  زززززززززهش  م زززززززززاد    -

اإلاعهزززززززززززززززززذ الزززززززززززززززززوؾني للخغزيزززززززززززززززززت و   

و ميظمزززززززززززززت  الخلييزززززززززززززت الغزائيزززززززززززززت

 الذفاع عن اإلاعتهلً

 زززززاسع الح يزززززب بوسكي زززززت" " 2018ماي  12

 لليراوالوا
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 سمػال

II- جهويأعلى املضتوى ال 

املىذوبية الجهوية 

لش ون املر   

وكبار  ولاصر 

أالضً

 بً عروش

 جشفي   جظااشة جنشيؿيت 

 جدذ ئ شاف العيذ وال  بن عشوط

 جدعيغ بشعاس "ألاظش 

 إلا خمعاث الذام ت"وا

 ألاظش

 بواليت بن عشوط

 

كطش الؿفولت اإلاذييت  2018ماي  13 

 الجذيذة

 

ئدسان مذ  حش ع ألاؾفاٌ  معشع لشظوم ألاؾفاٌ مدوسه "ألاظشة "

 ألاظشي  باالنخماء

أؾفاٌ مإظعاث 

الؿفولت بواليت بن 

 عشوط

ماي  13الالا  7من  

2018 

كطش الؿفولت اإلاذييت 

 الجذيذة

يوم ئعالم  للجمعياث و الهيئاث العاملت 

    م اٌ ألاظشة بواليت بن عشوط

ؤلاعذاد لوغع   ىت عمه 

 جهوي لخذمت ألاظشة

 جمعياث

 

ديوال ألاظشة و العمشال 

 البششي 

 و وؾييت  جمعياث جهويت

 

ملش اإلايذوبيت الجهويت  2018ماي  9

 ببل عشوط

يوم جيويني مدوسه "ألاظش و اإلا خمعاث 

 الذام ت"

ئدسان مخغيراث ألاظشة 

 اإلاعاضشة

ئؾاسث الؿفولت بواليت 

 بن عشوط

كطش الؿفولت اإلاذييت  2018ماي  10 

 الجذيذة

"ألاظش و اإلا خمعاث أنشؿت مدوسيت 

 الذام ت"

 

 

 

ماي  13و  12  ألاؾفاٌ  جدعيغ بأاميت ألاظشة

2018 

مإظعاث الؿفولت 

 بواليت بن عشوط

املىذوبية الجهوية 

للمر   ولاصر  

وكبار الضً 

أبضيذي بسغوان

يوم ئعالم  خٌو نخائج بشنامج" بأظشجيا 

نؿوسو جهخيا "ألااذاف اإلاشجوة  وآلا اس  

اإلاشظومت جهويا ووؾييا جدذ  عاس:  "أظشة 

 أظشة مشاسهت  ".–فاعلت 

 

 

الخمىيل اإلاذن  وأاميت 

اإلاشاسهت    الشأل اإلادل  

 وئداسة الشأل العام .

الهياوه 

ؤلاداسيت.اإلايظماث 

 -واياوه اإلا خمع اإلاذن  

مشهض ؤلاعالميت اإلاوجهت 

 للؿفه بضغوال

مشهض ؤلاعالميت اإلاوجهت  2018ماي  15

 للؿفه بضغوال

 كافلت صحيت مخعذدة الاخخطاضاث

 ؾب ألاؾفاٌ-

 ؾب النعاء-

 لألظشةايالء الجانب الطح  -

الااخمام ألاٌو لعالمت  -

 وجؿّوس اييلها

أؾفاٌ / نعاء / ه اس  -

العّن من فئاث 

 اجخماعيت مخخلفت

شال والعم ألاظشةديوال -

 البششي 

 ؤلاداسة الجهويت للصّحت-

 ميؿلت عيل الطفطاف 2018ماي  10

 معخمذيت بئر مشاسكت
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 ؾب الشيخوخت-

 أخطا   نفعان -

 ؾب العيول -

 أخطا      الخغزيت-

 

م مع الصحت ألاظاظيت  -

 بضغوال 

الجمعيت الجهويت لشعايت -

 اإلاعييل بضغوال 

 اإلايذوبيت الجهويت للتربيت . -

مائذة معخذيشة خٌو كيمت الترابـ بيل 

 ألاجياٌ ميانت الجذ)ة( نمورجا

جىشيم أهبر جذ)ة( مثاٌ -

 جماظى لليمور  العائل  و 

أؾفاٌ ، نعاء ، ه اس -

العن من الفئاث 

 ئجخماعيت مخخلفت

مشهض الذفاع وؤلادما   -

 الاجخماع  بالفدظ

مشهض الذفاع وؤلادما   2018ماي  4

 الاجخماع  بالفدظ

املىذوبية 

الجهورية لش ون 

كبار الضً املر   و 

أبجىذوبةوأ لاصر  

معابلت    الشظم +الخع ير الىخاب  لشواد 

 الؿفولتمإظعاث 

سواد مإظعاث  جثميل دوس جماظً ألاظشة 

 الؿفولت 

 15ئلالا  10من  مإظعاث الؿفولت 

 2018ماي 

 مإظعاث الؿفولت 

مائذة معخذيشة خٌو : أاميت ألاظشة    

 الخواصل اليفس ي للفشد واإلا خمع 

أل يدعن الول  الخعامه مع 

 الؿفه 

أظش أؾفاٌ اإلاإظعاث 

 واإلاشبيل 

 أخطائيت نفعيت 

 ؤلاؾاساث التربويت للمإظعاث 

مإظعاث الؿفولت   2018ماي 13

 بواليت جيذوبت 

جشظيخ  لافت الحواس داخه  بث  لافت الحواس بيل الؿفه وأظشج  

 الفػاء العائلت 

أظش أؾفاٌ اإلاإظعاث 

 العامت والخاضت 

*ميظمت التربيت وألاظشة 

 ب ميع فشوعها بواليت جيذوبت 

 *جمعيت كشؾا  دسمش 

 ألاؾفاٌ *سياع

 

 2018ماي  14

مإظعاث الؿفولت 

 بواليت جيذوبت 

الخفىيً ألاظشي ومذ  جأ يره علالا ظااشة 

جيوح ألاؾفاٌ جلذيم سبيع العيادي سئيغ 

 مطلحت  إول اإلاشأة وألاظشة 

ؤلاضالح وؤلادما  داخه 

 اإلا خمع 

سجيياث السجن 

 اإلاذن  ب السي يا 

ئؾاساث السجن اإلاذن  

 ب السي يا

  2018ماي14

 10ط:

 السجن اإلاذن  ب السي يا 

العيف داخه ألاظشة جلذيم ألاخطائيت 

اليفعيت معدشاسة بالسجن اإلاذن  ب السي يا 

 خيال عيادي 

ؤلاضالح وؤلادمال داخه 

 اإلا خمع

سجياء السجن اإلاذن  

 ب السي يا 

ئؾاساث السجن اإلاذن  

 ب السي يا 

 2018ماي 14

  10:30ط

 ي يا السجن اإلاذن  ب الس 

الخعشيف ببرنامج سائذة للخمىيل 

 ؤلاكخطادي 

العيذة ن و  عيايش ي منعلت بشنامج 

 سائذة 

الخمىيل ؤلاكخطادي لألظش 

الاح  يعان  اخذ أفشاداا 

 علوبت بالسجن 

سجيياث السجن 

 اإلاذن  ب السي يا 

ئؾاساث السجن اإلاذن  

 ب السي يا 

 2018ماي  14

 ض اخا 11ط

 السجن اإلاذن  ب السي يا 

م اسياث  لافيت بيل السجياء +مطلحت 

 مخابعت اإلاإظعاث 

سجييياث وسجياء  الخواضه ألاظشي 

 السجن اإلاذن  ب السي يا 

السجن اإلاذن  بب السي يا 

+نادي ألاؾفاٌ اإلاخيله بعيل 

 دساام 

 2018ماي  14

الالا  11:30من ط 

 13ط

 السجن اإلاذن  ب السي يا 
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اظش اإلاهاجشين اإلاخ ليت    جونغ :ندو سؤيت 

ئدماجيت ئظتراج يت جلذيم سبيع العيادي 

 سئيغ مطلحت  إول اإلاشأة وألاظشة 

ئؾاساث واظش ألاؾفاٌ  أاذاف وكائيت عالجيت لألظش 

سواد مشهض الذفاع 

وؤلادما  ؤلاجخماع  

 ب يذوبت 

ئؾاساث مشهض الذفاع وؤلادما  

 الاجخماع  ب يذوبت 

15/05/2018  

 :ض اخا  10ط 

مشهض الذفاع وؤلادما  

 ؤلاجخماع  ب يذوبت 

الخعشيف ببرنامج سائذة للخمىيل 

ؤلاكخطادي العيذة ن و  عيايش ي مخنعلت 

 بشنامج سائذة 

ئؾاساث واظش ألاؾفاٌ  الخمىيل ؤلاكخطادي 

سواد مشهض الذفاع 

 وؤلادما   ب يذوبت 

ئؾاساث مشهض الذفاع وؤلادما  

 ت ب يذوب

مشهض الذفاع وؤلادما   2018ماي 15

 ؤلاجخماع  ب يذوب ت 

املىذوبية الجهوية 

 ولاصر للمر   

وكبار الضً 

أبالق روان

الخعشيف بميخ اث الحشفياث  معشعجيظيم 

 بالواليت

ماي  11الالا  7من  - خشفياث بشنامج سائذة

2018 

كاعت الاجخماعاث 

 باإلايذوبيت

للمشاسهت     ألاظش جدعيغ  يوم جدعيس ي

 الحياة العامت

 

 

 أظشح جمعيت  نعاء وفخياث

 جمعيت الخيافه

من اجه خياة  انلادجمعيت 

 أفػه

 سوغت اخالم 2018ماي  15

الخوجي  والاس اد الطح  من  كافلت صحيت

 اجه خياة أفػه

اإلايذوبيت الجهويت للمشأة  نعاء وفخياث الجهت

 والاظشة بالليروال

 جمعيت انلار من اجه خياة

 أفػه

 

 معخمذيت العبيخت 2018ماي  21

املىذوبية الجهوية 

 ولاصر للمر   

 وكبار الضً

أبضيذي بوزيذ

 يوم دساس ي جدذ  عاس:

 ؤلاعاكتروي  باألشخاص ؤلاخاؾت"

بعوق الشغه    ظه م خمع  وئدماجهم

 دامج ومخيامه"

بياء كذساث ألاشخاص روي 

 ؤلاعاكت

 

الاداسة الجهويت للشإول  ألاشخاص روي ؤلاعاكت

 الاجخماعيت 

 )كعم الجهوع الاجخماع (

داس الش اب ظيذي  2018ماي  15

 بوصيذ

 :  جيظيم وس اث عمه خٌو

"دوس التربيت الوالذيت    جدعيل صحت 

 "ألاظشوسفاايت 

نشش  لافت الالعيف داخه 

 ألاظشي اإلاديـ 

*أعوال وئؾاساث بعؼ 

 الهياوه:

ديوال ألاظشة   -

 البششي.والعمشال 

كؿاع الشإول -

 الاجخماعيت.

 كؿاع التربيت.-

اإلايذوبيت الجهويت لألظشة -

 والعمشال البششي.

 جمعيت ضوث خواء بالشكاب.-

 مذسب جيميت بششيت-

 17اإلاشهب الش اب   2018ماي  17

 ديعمبر بعيذي بوصيذ
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جيظيم يوم جدعيس ي جوعوي خٌو 

 جدذ  عاس:  ألاظشيتالعالكاث 

"الحواس والخواضه ... أظاط الخماظً 

 "ألاظشي 

نشش  لافت الحواس والخواضه 

 الاظشة أفشادبيل 

ميظوسي مشهض الذفاع 

الاجخماع  من  وؤلادما 

 .ألاظش

 مذسب جيميت بششيت-

 وؤلادما مشهض الذفاع -

 الاجخماع 

 وؤلادما مشهض الذفاع  2018ماي  18

 الاجخماع 

 جيظيم يوم جيويني جدذ  عاس: 

 "هيف نخفوق    ئداسة مشاسيعيا"

دفع اإلا ادسة الاكخطاديت 

 النعائيت بواليت ظيذي بوصيذ

النعاء الحشفياث 

 بواليت ظيذي بوصيذ

الجهويت للخيوين  ؤلاداسة

 والدشغيه )فػاء اإلا ادسة(

 17اإلاشهب الش اب   2018ماي  21

 ديعمبر بعيذي بوصيذ

املىذوبية الجهوية 

لش ون املر   

ار وكب ولاصر 

أبصفاقط  الضً

عشع ولي اث ، عش،ئللاء كطائذ  عشيت 

 من جلذيم الشاعشة ظ لو  بن سخومت 

معشع فيول حشىيليت ووس اث سظم او 

مداغشة    الخيميت البششيت من جلذيم 

 العيذة ليلالا بن سخومت 

ألاظخارة  ليلالا بن سخومت  النعاء السجيياث ئدما  السجيياث باألنشؿت 

 سخومتالشاعشة ظلو  بن 

 السجن اإلاذن  بطفاكغ 2018ماي  14

للززززززززززاء جيززززززززززويني خززززززززززٌو اللززززززززززانول ألاظاسزززززززززز ي 

إلايااػزززززت العيزززززف غزززززذ اإلازززززشأة مزززززن جلزززززذيم 

 سئيغ مطلحت  إول اإلاشأة وألاظشة 

الخعشيززززززززف ألاظاسزززززززز ي  إلايااػززززززززت  

 العيف غذ اإلاشأة 

مشهزض الزذفاع  أؾفزاٌاظزش 

الاجخمزززززززززززززززززززاع   وؤلادمزززززززززززززززززززا 

 بطفاكغ 

مشهزززززززززززززززض الزززززززززززززززذفاع  والاجخمزززززززززززززززاع  

 بطفاكغ 

 

 

 

 

مشهززززززززض الززززززززذفاع الاجخمززززززززاع   2018ماي  15

 بطفاكغ 

املىذوبية الجهوية 

لش ون املر   

ولاصر  واللفولة 

وكبار الضً 

 بضوصة

 

 وخللت خواس نشاؽ جدعيس ي

 

الخعشيزززززززف بمفهزززززززوم اإلا خمعزززززززاث 

الذام ززززززززززززززززززززززززززززززززت و دوس ألاظززززززززززززززززززززززززززززززززشو 

 اإلاإظعاث الذام ت

عزززززززذد مزززززززن ألاظزززززززش و مزززززززن  

 التربويت ؤلاؾاساث

 اإلايذوبيت الجهويت للتربيت 

 اإلايذوبيت الجهويت للفالخت.

 مىخب العمه الاجخماع .

 2018ماي  4

 

اإلاذسظزززززززززززززززززززززززززززت الابخذائيززززززززززززززززززززززززززززت     

"واد اليزززززززززززززززززززززت" بمعخمذيزززززززززززززززززززززت 

 الللعت الطغش  

جثمزززززززززيل دوس ألاظزززززززززش  ززززززززز  حعزززززززززهيه  ديياميىيت م موعت

دمزززج ألاؾفزززاٌ روي الاخخياجزززاث 

 الخطوضيت ضلب اإلا خمع.

أوليززاء ألاؾفززاٌ اإلاىفززوليل 

بزززززززززززززاإلاشهض      و الاؾزززززززززززززاساث 

 العاملت ب 

 مشهض الجهوع باإلاعوكيل .

مىخززززززززززززززززب العمززززززززززززززززه الاجخمززززززززززززززززاع  -

 ظوظت

 2018ماي  14

 

مشهزززض الجهزززوع بزززاإلاعوكيل  -

 بعوظت

 للاء مع ألاظش

 

الخعشيف بمفهوم اإلا خمعاث 

الذام ت و دوس ألاظش و اإلا خمع 

 اإلاذن 

عززذد مززن ألاظززش و أؾززشاف 

اإلا خمززززززززززززززززع اإلاززززززززززززززززذن   مزززززززززززززززن

 باإلاعخمذيت

فزززززززززشع الهززززززززززالٌ ألاخمزززززززززش بالللعززززززززززت 

 الىبر .

 مىخب العمه الاجخماع 

 

ملزززززززش فزززززززشع الهزززززززالٌ ألاخمزززززززش  2018ماي  16

 الىبر  بالللعت 
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وس زززززززاث عمزززززززه  ززززززز  اؾزززززززاس نززززززززذوة  نذوة جهويت

جهويزززززززت جدزززززززذ  زززززززعاس " ألاظزززززززش و 

اإلا خمعزززاث الذام زززت " لخدذيزززذ 

أظزززغ عمزززه  ززز ي  جهزززوي بززززيل 

 الششيىت .جميع ألاؾشاف 

ممثليل عن الهياوه 

 الحيوميت .

ممثليل عن اإلا خمع -

 اإلاذن .

مذيشي مإظعاث  -

 سعايت الؿفولت.

الاؾزززاساث العاملزززت بمشهزززض -

الاخاؾزززت        و الخوجيززز  

 الاجخماع .

 كشيت ط.و.ط أوودة- 2018ماي 21 كشيت ط.و.ط أوودة

املىذوبية الجهوية 

لش ون املر   

ولاصر  واللفولة 

الضً  وكبارأ

أبامليضت ر

أ

أ

أ

 

 

 بشنامج جنشيؿ  مخيوع مع جلذيم اذايا

 

 

 

 الترابـ بيل ألاجياٌ

 

 

 

 اإلاليميل بالجمعيت

جمعيت الشخمت لشعايت اإلاعييل 

 وفاكذي العيذ باإلاىييل

اإلاذسظت ؤلابخذائيت بمنٌن 

 فاسس ي

 اإلاذسظت ؤلابخذائيت بلمؿت

 

 

 

 

 

 2018أفشيه  28

 

 

ملش جمعيت الشخمت 

اإلاعييل وفاكذي لشعايت 

 العيذ باإلاىييل

 

 يوم ألاظشة :

 جديت علم علالا أنغام خيت لفشكت موظيليت -

 ووساٌ غيا   -

لوخت حع يريت ساكطت من أؾفاٌ اإلاشهض  -

اإلايذمج ونادي الىشنيش بعيوال " العالم 

 والود"

 ألعاب ومعابلاث وجوائض خينيت -

جىشيم بعؼ الصخطياث واإلايظماث  -

 معابلت بيل ألاؾفاٌ -والجمعياث

 

 حعضيض ميانت ألاظشة لذ  الؿفه

مإظعاث الؿفولت العموميت  - ألاؾفاٌ وأظشام

 بواليت اإلانعخير

جمعياث نا ؿت    م اٌ  -

 ألاظشة

ملش اإلاشهض اإلايذمج  2018ماي  11

للش اب والؿفولت 

 باإلانعخير

 يوم مفخوح لألظش 

 و أبيائهم

وفلشاث ألعاب كياديت وجيافعيت لألؾفاٌ -

 جنشيؿيت

 

 

نشش  لافت التربيت الوالذيت    

 ضفوف ألاولياء واإلاشبيل

 

 

 ألاؾفاٌ وأظشام

 

مإظعاث الؿفولت  -

 باللؿاعيل العام والخاص

 

 

 

 2018ماي  12

 

 

 كطش العلوم باإلانعخير



9 
 

مذاخلت جثليفيت لألولياء جدذ  -

 عيوال"اإلا اد  الع عت للتربيت الزهيت"

 

جمعيت ئ شاق الثلافيت  -

 وؤلاجخماعيت فشع اإلانعخير

م صضات 

اللفولة 

العمومية 

والخاصة بوالًة 

أامليضت ر

أنشؿت جشفحهيت جثليفيت موجهت لألؾفاٌ 

 وأظشام

 

 

 

جشظيخ مفهوم الخماظً 

 ألاظشي لذ  اليا ئت

 

 

  ألاؾفاٌ وأظشام

 

 31ئلالا  15من 

 2018ماي 

فػاءاث الؿفولت 

 العموميت والخاضت

أ

ذوبيررررة الجهويررررة املى

أللمر  

و لاصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  و 

 و كبررارأ   اللفولررة

أالضً باملهذًة

 نذوة جهويت خٌو ألاظش

 و اإلا خمعاث الذام ت

 مذاخلت أولالا يإ ثها الخ ير)   

 .فإاد الحعيل 

 ذاخلت  انيت خٌو اإلاشأةم

و ألاظززززززززززززززززززززززززززززززشة  مززززززززززززززززززززززززززززززن صاويززززززززززززززززززززززززززززززت الخمىززززززززززززززززززززززززززززززيل 

 الاجخماع و  الاكخطادي

 ظشد بعؼ الخ اسب -

 و النشاؾاث

 الاظش دعيس يج

 

الذفاع و ؤلادما  شهض م

 ؤلاجخماع 

 ميظمت التربيت و ألاظشة

 الجمعياث راث العالكت

 

ماي  15لثال اء ا

2018 09:00 

 ض اخا

شهض الذفاع و ؤلادما  م

 ؤلاجخماع  بلطوس العاف

 

 املىذوبية الجهوية

املر    لش ون 

 ولاصر  بقبلي

يوم جدعيس ي خٌو ئدما  روي الاخخياجاث 

 عاس "بياء جشبيت الخاضت    اإلا خمع جدذ 

 دام ت من اجه م خمع دامج"

جفعيه دوس روي الاخخياجاث 

 الخاضت    اإلا خمع

اإلاشهض الجهوي لخأايه اإلاعاكيل  ظشألا 

 بعوق ألاخذ

ملش اإلاشهض الجهوي لخأايه  2018ماي  14

 اإلاعاكيل بعوق ألاخذ

للاء عائل  لجميع اإلاعاجيل عذيمي الضياسة 

 بأظشام
عذيمي الضياسة جمىيل اإلاعاجيل 

من سؤيت أظشام  السجن 

 اإلاذن   ب اصمت ك ل 

السجن اإلاذن   ب اصمت  2018ماي  15  اإلاعاجيل وأظشام

 ك ل 

يوم جدعيس ي خٌو الانلؿاع اإلا ىش عن 

 الذساظت

الحذ من ظااشة الانلؿاع 

 اإلا ىش عن الذساظت  

مشهض الذفاع وؤلادما   2018ماي  16 التربيت ألاظش

الاجخماع  مشهض الذفاع 

 الاجخماع  وؤلادما 

 ميذوبيت
 داس الش اب بل ل  2018ماي 17 ألاظشالذيوال الوؾني لألظشة  الخعشيف بخطوضيت  يوم جدعيس ي خٌو عالكت اإلاشاام 
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فترة اإلاشاالت وهيفيت الخعامه  بم خمع 

 معها  

 

 

 والعمشال البششي 

الفئاث الهشت )من يوم جدعيس ي خٌو 

 النعاء( الععيذة

الخطذي ليه أ ياٌ 

الاظخغالٌ وخاضت الاكخطادي 

 مجها

جمعياث نا ؿت    م اٌ  نعاء + فخياث

 اإلاشأة

 ملش جمعيت ألاظشة  2018ماي 18

 

 املىذوبية الجهوية

لش ون املر   

ولاصر  وكبار 

 بخوصس الضً

 جنشيـ جماايري )نادي مخيله(  -

 ألاؾفاٌخللاث خواس مع اظش  -

    ئدماجهماإلاعوكيل خٌو هيفيت 

 اإلا خمع.

 لألظش عشع كطظ ن اح  -

 دام ت اإلا خمع.

 اإلاشأة ئدما ميابش خواس خٌو  -

 اإلاشاة اإلاعشح(–)الام العضباء 

النعاء روي الاخخياجاث الخطوضيت  -

 ، اإلاعييل    م خمعاث دام ت

 الخأ يراثدساظت ميذانيت خٌو  -

الذام ت علالا اث الاي ابيت للم خمع

 . ألاظش

سوبشجا  خٌو اإلا خمعاث الذام ت  -

 والحلٌو واإلاخلفاث

وكع  لألظش خيت  وأمثلتعشع نمار   -

 ئدماجهم

 اإلاعوكيل  ألاؾفاٌاظش  

 العاصباث  ألامهاث

النعاء اإلايخفعاث 

ببرنامج العاٌ الوخيذ 

  للمشأة

 ألاظشةديوال  -

 والعمشال البششيت

جمعيت الجهوع  -

 بنعاء الجشيذ

 اإلاشأةجمعيت جيميت  -

 باإلاداظن 

 ئسادةجمعيت  -

 للمعوكيل 

 نادي اإلاىفوفيل  -

الاجداد الوؾني  -

  للمشأة

 داس الش اب بخوصس 2018ماي  15

املىذوبية 

الجهورية لش ون 

كبار الضً املر   و 

أبباجة لاصر  

 يوم مفخوح جخخلل  مذاخالث جدعيعيت :

مخاؾش ؤلادمال وجأ يره علالا ألافشاد و  -

 أظشام   

مذاخلت خٌو العيف وعالكخ  بالخفىً  -

 ألاظشي 

الخدعيغ بأاميت ألاظشة    

وكايت ألاؾفاٌ من الخؿشف 

 والعلوواث اإلادفوفت باإلاخاؾش 

 

 نادي ألاؾفاٌ اإلاخيله  - 

ديوال ألاظشة والعمشال  -

 البششي 

 ؤلاداسة الجهويت للصحت  -

 السجن اإلاذن  ب اجت  07/05/2018
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مذاخلت بعيوال "التربيت الوالذيت أظاط  -

 الخنشئت العليمت " 

  

مائذة معخذيشة خٌو كيمت الترابـ بيل 

 ألاجياٌ ميانت الجذ)ة( نمورجا

جىشيم أهبر جذ)ة( مثاٌ -

 لليمور  العائل  وجماظى 

أؾفاٌ ، نعاء ، ه اس -

العن من الفئاث 

 ئجخماعيت مخخلفت

الذفاع وؤلادما   مشهض  -

 الاجخماع  بالفدظ
 2018ماي  4

مشهض الذفاع وؤلادما  

 الاجخماع  بالفدظ

 :يوم مفخوح يخػمن 

خللت خواس مع النعاء وألاؾفاٌ خٌو  -

عالكت العيف ألاظشي بالفىش اإلاخؿشف 

والعلوواث اإلادفوفت باإلاخاؾش لذ  ألاؾفاٌ 

 ، ألاخطائيت اليفعيت

الاكخطاد العائل  ودوسه    جوفير  - 

اإلاذاخيه لألظشة واإلادافظت علالا اإلايخوجاث 

 راث اإلانشأ 

وكايت ألاظشة من الخفىً ، مشبيت من  -

 ديوال ألاظشة والعمشال البششي 

عشع إلاششوع " اخميني" لخيعير انخشاؽ  -

النعاء    الوظـ الشيف     ميظومت 

 الػمال الاجخماع    

ظشي وعذم أاميت الترابـ ألا 

الخميين ون ز العيف    الوكايت 

من وافت العلوواث اإلادفوفت 

 باإلاخاؾش 

اإلايذوبيت الجهويت للمشأة  - نعاء + أؾفاٌ

 وألاظشة 

مشهض ؤلاس اد والخوجي  

 ألاظشي ب اجت

 نادي ألاؾفاٌ جي اس -

ديوال ألاظشة والعمشال  -

 البششي 

 جمعيت ج ذيذ وانخماء -

 دج ت من معخمذيت جي اس  2018ماي08

 :يوم مفخوح يخػمن 

دوس ألاظشة    خمايت ألاؾفاٌ من  -

 العلوواث اإلادفوفت باإلاخاؾش

 جنشيـ جماايري  -

 كافلت صحيت  -

أاميت الترابـ ألاظشي وعذم 

الخميين ون ز العيف    الوكايت 

من وافت العلوواث اإلادفوفت 

 باإلاخاؾش

مشهض ؤلاس اد والخوجي   أظش

 ألاظشي ب اجت

 نادي ألاؾفاٌ اإلاخيله -

ديوال ألاظشة والعمشال  -

 البششي 

 

 نفضة اإلاذييت  2018ماي09

 :يوم مفخوح يخػمن 

دوس ألاظشة    خمايت ألاؾفاٌ من  -

 العلوواث اإلادفوفت باإلاخاؾش

 جنشيـ جماايري لألؾفاٌ  -

أاميت الترابـ ألاظشي وعذم 

   الوكايت الخميين ون ز العيف 

من وافت العلوواث اإلادفوفت 

 باإلاخاؾش

مشهض ؤلاس اد والخوجي   أظش

 ألاظشي ب اجت

 نادي ألاؾفاٌ نفضة -

ديوال ألاظشة والعمشال  -

 ميؿلت الجميه 2018ماي 14

 من معخمذيت نفضة
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 البششي  كافلت صحيت  -

 

خواس مع ألاؾفاٌ خٌو دوس ألاظشة     -

جيميت شخطيت الؿفه وخمايخ  من مخاؾش 

 الشاسع 

ألاظشة    الوظـ الشيف  : جيويجها ومطذس  -

 مذاخيلها وهيفيت الجهوع بها 

   الاظخلشاس ألاظشي وكايت من 

وافت العلوواث اإلادفوفت 

 باإلاخاؾش 

 ضة مشهب الؿفولت نف 15/05/2018 - ألاؾفاٌ وألاولياء

مداد ت مع ألاؾفاٌ خٌو دوس اإلاشأة     -

الوظـ الشيف     جوفير الذعم الاكخطادي 

 لألظشة

معابلت    الشظم خٌو جمعً ألاظشة     -

 الوظـ الشيف  بالعاداث والخلاليذ

هيفيت جشظيخ اإلا اد  وألاخالق لألبياء  -

من ؾشف أوليائهم عن ؾشيم ظشد الخشافاث 

 وألامثاٌ الشع يت 

نادي ألاؾفاٌ ح   15/05/2018 - ألاؾفاٌ وألاولياء ألاظشة دعامت أبيائها 

 الػمال

 

 املىذوبية الجهوية

 املرررررررررررررررررررر   لشررررررررررررررررررر ون

ولاصررررررررررررررررررر  وكبررررررررررررررررررار 

 بخؿاوين الضً

جمعيىت غشاط  - اإلا خمع اإلاذن   نذوة فىشيت

بغمشاظن/جمعيت ضوث اإلاشاة 

الحش بخؿاوين/ جمعيت نعاء 

للخيميت /جمعيت خؿوة اولالا 

للمشاة الشيفيت /جمعيت افاق 

خواء /الاجداد الوؾني للمشاة 

 للييابت الجهويت 

 اإلاشهب الثلا   جؿاوين 2018ماي  9

اإلاىخب الجهوي  - اإلا خمع اإلاذن   جيظيم معشع جو يل 

 لالعالم والخو يم بخؿاوين 

 اإلاشهب الثلا   بخؿاوين  2018ماي  9

الذيوال الوؾني  - النعاء  جيظيم كافلت صحيت

 لالظشة والعمشال البششي 

 مشهب الؿفولت جؿاوين   2018ماي  10

جمعيت ألايادي  - العموم  جيظيم كافلت ؾ يت  مخياملت

 ال يػاء جمعياث نعائيت 

اإلايذوبيت الجهويت  -

  2018ماي  13



13 
 

 

 

للمشأة وألاظشة والؿفولت وه اس 

 العن بخؿاوين 

جىشيم بعؼ اإلاشاسيع الياجحت غمن 

 بشامج الخمىيل الاكخطادي

 

 

 

اإلايذوبيت الجهويت  - النعاء 

للمشأة وألاظشة والؿفولت وه اس 

 العن بخؿاوين

   2018ماي  15

 إلارشرررررررررررررررررررررادمركررررررررررررررررررررس 

 لاصررررررريأوالتوجيرررررر  

  رياهة بالتضامً

يوم جوعوي ضح  خٌو الخلص ي اإلا ىش 

 لعشؾال الثذي وظشؾال عيم الشخم

إلايذوبيت الجهويت للذيوال  النعاء 

الوؾني لألظشة والعمشال 

  البششي بميوبت

  2018ماي  15

الوخذة اإلادليت  - ألاؾفاٌ وألاولياء  يوم جشفيهي لألظش

 للجهوع الاجخماع  بذواس ايشش

  2018ماي  16

جدعيس ي خٌو الاظتهالن الش يذ يوم 

 خالٌ  هش سمػال

  - ألاولياء 

-  

-  

-  

-  

الاداسة الجهويت  -

 للصحت بأسيانت

  2018ماي  25


