الكتابة العامة
مديرية الكتاب والخزانات واملحفوظات

SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DU LIVRE, DES BIBLIOTHEQUES ET
DES ARCHIVES

الدخول الثقافي باملكتبات العمومية موسم 7102-7102
في إطار جهود وزارة الثقافة والاتصال الرامية إلى التشجيع على ارتياد املكتبات العمومية وتداول
الكتاب ،تشهد مجموعة من هذه الفضاءات أنشطة ثقافية منذ انطالق املوسم الثقافي لسنة .7102
يتضمن البرنامج مجموعة من اللقاءات والندوات التي تحتفى بالكتاب وألادباء أو أنشطة وورشات
تندرج ضمن البرنامج السنوي للمكتبات العمومية.

جهة طنجة تطوان الحسيمة
من 10اكتوبر إلى  01نونبر 7102
 أيام ألابواب املفتوحةباملكتبة العامة بشفشاون أنشطة معرفية مرتبطة بالدعم والتقويم لفائدة أطفال الحي بمكتبة  00يناير باملضيقالجمعة  71اكتوبر 7102
 توقيع آخر إلاصدارات التاريخية لألستاذ العربي العسري :القصر الكبير إعالم وأقالم باملركز الثقافيبالقصر الكبير
 زيارة ألاطفال لفضاء املكتبة مزودين بمختلف الكتب تحت شعار :صديقي الكتاب بمكتبة حي ألاميرةبالفنيدق
 تقديم ديوان عبد الخالق العروس ي –دمحمد البقاليبمكتبة موالي الحسن -تطوانالسبت  70اكتوبر 7102
 ندوة حول أفضل طرق تشجيع وتحفيز املتعلمين على القراءة والاطالع بمكتبة حي سيدي بوغابة مائدة مستديرة حول الحد من الهدر املدرس ي في صفوف التالميذ والدفاع عن حقوقهم في مواصلةالتعليم بمكتبة حي سيدي بوغابة
ألاحد  77اكتوبر7102
 -لقاء مفتوح مع الشاعر محمد بن يعقوب باملكتبة العامة بشفشاون

ألاربعاء  72اكتوبر 7102
 ساعة الحكي –حلقات  -بفضاء الطفل في الساعة الرابعة مساء بمكتبة وادي املخازن ندوة تحسيسية حول أهمية ممارسة الرياضة في تكوين الشباب بمكتبة العليينالخميس  72اكتوبر 7102
 حفل توقيع ديوان شعري للشاعر الطيب الوزاني تحت عنوان  :تفاحة الغواية بمكتبة املهدياملنجرة -تطوان
الجمعة  72اكتوبر7102
 لقاء مع ألاديب املصري سيد فتحي وقراءة في مؤلفاته باملركز الثقافي بالقصر الكبير تقديم كتاب ألاخالق والهوية في رسائل الجاحظ للكاتب محمد مشبالبمكتبة عبد هللا كنون-تطوان
السبت  72اكتوبر7102
 توقيع ديوان شعري للشاعرة نسرين الهيشوبمكتبة حي العزفةبالفنيدق ندوة حول موضوع  :دور مكتبة الحي وأثرها على الساكنةبمكتبة حي املرجة بالفنيدق ورشات للقراءة بساحة الهوتة بشفشاون 72اكتوبر 7102
 حفل توقيع ديوان ثغاريد خلف قضبان الحريةبمكتبة بليونش ورشة  :قرأت لكم ،بمساهمة رواد املكتبةبمكتبة اسماعيل الخطيب-تطوان ورشات للقراءة بساحة الهوتة بشفشاونالثالثاء  00اكتوبر  7102في الساعة  01صباحا
 ورشة قراءة -ورشة رسمبمكتبة العوامرةألاربعاء  10نونبر 7102
 عرض خاص بفن الكاميشابي بفضاء الطفل بمكتبة وادي املخازنمن  10إلى  12نونبر7102
 مسابقة في القراءة حول موضوع املسيرة الخضراء بمكتبة حي أحريقبمرتيلمن  10إلى  01نونبر7102
 -مسابقة القارئ الصغير بمكتبة  00يناير باملضيق

الخميس  17نونبر 7102
 -تقديم كتاب :نبضات قلم جريح لعبد الصمد اكزناي بمكتبة محمد لوقاش-كويلمة

الجمعة  10نونبر7102
 لقاء شعري مع عز الدين الكماح مع توقيع ديوانه :أشياء مبعثرة باملركز الثقافي بالقصر الكبير ورشة للرسم تحت شعار:طلب العلم فضيلة بمكتبة حي ألاميرة بالفنيدقالسبت  10نونبر 7102
 ورشة اقرأ ترقى باملكتبة العامة بشفشاونألاحد  12نونبر 7102
 ورشة في الفن التشكيلي حول موضوع الكتاب ودوره في تنمية قدرات الناشئة بمكتبة املهدياملنجرة -تطوان
الاثنين  12نونبر7102
 ساعات الحكي باملكتبة العامة بشفشاون حفلة فنية ومناقشة موضوع مرتبط باملسيرة الخضراءبمكتبة الخوارزمي باملضيق ورشة للفن التشكيلي في موضوع  :دور القراءة في تطوير الحس الوطني ،بمناسبة ذكرى املسيرةالخضراء بمكتبة العليين
أيام  2-2-2نونبر 7102
 دورة تكوينية خاصة بتعليم الصغار مبادئ وقواعد تلخيص الكتب بمكتبة حي الشريفة باملضيق مسابقة إلابداع الشبابي  :قصة قصيرة-شعر بمكتبة حي الشريفة باملضيقالثالثاء  12نونبر  7102في الساعة  01صباحا
 زيارة تالميذ مدرسة الداخلة ملكتبة العوامرةالجمعة  01نونبر 7102
 أمسية زجلية وتكريم الزجال القصري ادريس املريني مع توقيع ديوانه باملركز الثقافي بالقصرالكبير
 قراءة في كتاب  :الفكر السياس ي عند عبد الخالق الطريسباملكتبة العامة واملحفوظات بتطوانالسبت  00نونبر 7102
 -توقيع كتاب :الفنيدق بين ألامس واليوم لألستاذ محمد البغديديبمكتبة حي املرجة بالفنيدق

-

توقيع ديوان شعري بعنوان :تائه،للشاعر جمال الدين العشيريبمكتبة حي العزفةبالفنيدق
قراءة في كتاب :في الثقافة املغربية،ملؤلفه ادريس علوش في الساعة السادسة مساءبقاعة
العروض ملكتبة وادي املخازن

ألاحد  07نونبر 7102
 توقيع ديوان اعتزال املطر للشاعرة نسرين الهيشوبمكتبة بليونش ورشة قراءة مع مسابقة ثقافية لألطفالبمكتبة الشيخ حدو امزيان – تطوان ورشة تحسيسية بأهمية القراءة في تطوير الحس الجمالي لدى الناشئةبمكتبة محمد لوقاش-كويلمة
 ورشة تشكيلية في موضوع :بين املطبوع والرقميبمكتبة اخناتة بنونة -تطوانالثالثاء  00نونبر  7102في الساعة  00صباحا
 ورشة الحكاية بمكتبة العوامرةالجمعة  02نونبر 7102
 ورشة خاصة بتقنيات ومبادئ فن الرسم حول موضوع :أهمية القراءة والكتاب في حياة الطفلبفضاء الطفل فيالساعة الخامسة مساءبمكتبة وادي املخازن
 ندوة حول دور املكتبات في محاربة الهدر املدرس ي بمكتبة حي ألاميرة بالفنيدق قراءة في كتاب :زمن البداية باملكتبة العامة بشفشاون ورشة رسم تحت عنوان  :التربية على احترام البيئة عبر إلابداع بمكتبة حي سيدي بوغابة أمسية شعرية من إبداعات رواد املكتبة بمكتبة حي املرجة بالفنيدقألاحد  02نونبر 7102
 ورشة تشكيلية في موضوع :القراءة في عصر الرقميبمكتبة عبد هللا كنون-تطوانالثالثاء  70نونبر 7102
 تقديم مجموعة قصصية قصيرة لألستاذ الطيب الوزانيبمكتبة اخناتة بنونة -تطوانالجمعة  70نونبر 7102
 مسابقة ثقافية تحت شعار :الثقافة للجميع بمكتبة حي ألاميرة بالفنيدق لقاء مفتوح مع املبدع واملؤلف أبو الخير الناصري وكتابه  :وردة في جدار باملركز الثقافي بالقصرالكبير
 تقديم كتاب ":تاريخ الشام ومصر في العهد العثماني لبالل الداهية"باملكتبة العامة واملحفوظاتبتطوان

السبت  72نونبر 7102
 تنظيم مكتبة متجولة قصد تحفيز الساكنة على القراءة بمكتبة حي املرجة بالفنيدق توقيع ديوان شعري بعنوان :تغاريد خلف قضبان الحرية للشاعرة صافية الغريم بمكتبة حيالعزفةبالفنيدق
 حملة هيا لنقرأ،لتشجيع املتمدرسين على القراءة تحت شعار :نقرأ ،نسعد ،نرقى بمكتبة حيسيدي بوغابة
 حفل تقديم ديوان شعري للشاعر مصطفى الطريبق:ترانيم الشجن بقاعة العروض بمكتبةوادي املخازن
ألاحد  72نونبر 7102
 عرض مسرحي من تقديم مجموعة من ألاطفال من منخرطي مكتبة وادي املخازنفي الساعةالسادسة مساءببهو املركز الثقافي بالعرائش
 توقيع ديوان شعري بعنوان  :تائه ،للشاعر جمال الدين العشيريبمكتبة بليونشالاثنين  72نونبر 7102
 تقديم كتاب :على حافة عمر هارب ،لفاطمة الزهراء بنيسبمكتبة اسماعيل الخطيب-تطوان تقديم كتاب :النور الالمع في بيان ألاصل الجامع ملؤلفه ابراهيم السنوس ي الفاس ي،دراسة وتحقيقالدكتور مصطفى الغاش ي والدكتور عبد هللا املرابطباملكتبة العامة واملحفوظات بتطوان
الثالثاء  72نونبر  7102في الساعة  00صباحا
 ورشة خاصة بإلقاء الشعربمكتبة العوامرةالخميس  01نونبر 7102
 تأبين الشاعر املرحوم محمد امليمونيوتقديم ديوانه ألاخير بعنوان :بداية ما ال ينتهيباملكتبةالعامة واملحفوظات بتطوان
كل اثنين وخميس من شهر نونبر 7102
 ساعة الحكي  :رواية قصص مبسطة تقدم معلومات علمية ألطفال املستوى ألاول والثانيمدعمة بصور بهدف التربية على الانصات والتركيز مع تشخيص ألاطفال للقصص
وتمثيلهابمكتبة الخوارزمي باملضيق بتنسيق مع مدرسة الخوارزمي ومدرسة عمر بن الخطاب
كل جمعة من شهر نونبر 7102
 متعة القراءة بالفرنسية من تأطير أساتذة اللغة الفرنسيةبمكتبة الخوارزمي باملضيقكل سبت طيلة شهر نونبر 7102
 -مسابقة في القراءة لفائدة تالميذ املستوى إلاعداديبمكتبة الخوارزمي باملضيق

خالل العطلة البينية
 زيارات مؤطرة إلى كل من املكتبة الداودية بتطوان ومكتبة عبد هللا كنون بطنجة لفائدة تالميذاملستوىاالعداديبمكتبة الخوارزمي باملضيق بتنسيق مع املؤسسات إلاعدادية وجمعيات ألامهات
وآلاباء

القنيطرة7102
جهة الرباط سال  10نونبر
ألاربعاء  10أكتوبر 7102
 لقاء تواصلي مع املنخرطين الجدد للتعريف بدور الثقافة داخل املجتمع بمكتبة عبد السالمالسايح
 ورشة القراءة و التعبير الفني في الساعة الثالثة والنصف زوالابمكتبة دار الثقافة املنصوربالرباط
ألاربعاء  00أكتوبر 7102
 فقرة موسيقية لألطفال مع بعض ألاناشيد بمكتبة عبد السالم السايح ساعة الحكي في الساعة الثالثة والنصف زوالابمكتبة دار الثقافة املنصور بالرباطالاثنين  02اكتوبر 7102
 معرضخاصبكتباالطفال باملكتبة الوسائطية بالرباطألاربعاء  02اكتوبر 7102
 ورشةحباللغسيلفي الساعة الثالثةبعدالزوالباملكتبة الوسائطية بالرباط لقاءمعشاعر باملكتبة الوسائطية بالرباط ورشة تتمة قصة في الساعة الثالثةزوالا بمكتبة دار الثقافة املنصور بالرباط مسابقة خاصة باألطفال تتضمن كتابة خواطربمكتبة عبد السالم السايح ورشةالقراءةبمكتبة املدني بلحسني بالرباط ورشة ألاعمال اليدوية بمكتبة املدني بلحسني بالرباطالجمعة  71اكتوبر 7102

-

توقيع كتاب " نحن مختلفون" لرشيد الشباري من تأطيربنعيس ى الشايب وفاطمة الزهراء ملرابط
بمكتبة املركز الثقافي مشرع بلقصيري

السبت 70اكتوبر  7102في الساعة الثالثةبعدالزوال
 ورشةطيالورقباملكتبة الوسائطية بالرباطالاثنين 70اكتوبر  7102في الساعة الثالثةبعدالزوال
 معرضخاصبكتباالطفااللوثائقيةباملكتبة الوسائطية بالرباطألاربعاء  72اكتوبر 7102
 ورشةالحكي في الساعة الثالثةبعدالزوالباملكتبة الوسائطية بالرباط قراءة حرة مع سرد بعض الحكاياتبمكتبة عبد السالم السايح ورشةالقراءةبمكتبة املدني بلحسني بالرباط ورشة الرسمبمكتبة املدني بلحسني بالرباط ورشة القراءة و التعبير الفنيفي الساعة الثالثة والنصف زوالابمكتبة دار الثقافة املنصوربالرباط
 يوم للقراءة الحرة لفائدة تالميذ املؤسسات التعليميةباملكتبة البلدية سيدي سليمان 72-72اكتوبر 7102
 ورشة الخط من تأطير الاستاذ عبدهللا غولياسبمكتبة املركز الثقافي مشرع بلقصيريالخميس  72اكتوبر  7102من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة زوالا
 ورشة الحكي لصالح رواد فضاء الطفل من تأطير إدريس الكرشبمكتبة دار الثقافة سيدي يحيىالغرب
الجمعة  72اكتوبر  7102في الساعة الثالثةبعدالزوال
 ورشةالتلوينباملكتبة الوسائطية بالرباطالسبت  72اكتوبر  7102في الحادية عشر صباحا
 مسابقةثقافيةباملكتبة الوسائطية بالرباطألاحد  72اكتوبر 7102

-

دورة تكوينية حول ":مهارات التفوق الدراس ي" من تأطير ألاستاذة رشيدة غربة بمكتبة املركز
الثقافي مشرع بلقصيري

ألاربعاء  10نونبر 7102
 ورشة القراءةبمكتبة املدني بلحسني بالرباط سيرة الرسل –يونس عليه السالم-بمكتبة املدني بلحسني بالرباط مسابقة ثقافية للناشئينبمكتبة عبد السالم السايح عرض حول املسيرة الخضراء تليها ورشة القراءة عن املوضوع باملكتبة الوسائطية بالرباط قراءة حرةفي الساعة الثانية و نصف زوالابمكتبة دار الثقافة املنصور بالرباطالجمعة  10نونبر  7102في الساعة العاشرة صباحا
 أغاني وطنية بمناسبة املسيرة الخضراء باملكتبة الوسائطية بالرباطالسبت  10نونبر 7102
 ورشة الكتابة من تأطير الاستاذ محمد الحاض يبمكتبة املركز الثقافي مشرع بلقصيري مناقشة عروض ألاطفال حول املسيرة الخضراءباملكتبة الوسائطية بالرباطألاحد  12نونبر 7102
 ورشة الحساب الذهني من تأطير رشيد بنطيبيةبمكتبة املركز الثقافي مشرع بلقصيريالثالثاء  12نونبر 7102
 معرض خاص بالكتب الاسبانية ملدة أسبوعباملكتبة الوسائطية بالرباط ورشة القراءة بمناسبة املسيرة الخضراء في الساعة الثالثة بعد الزوال باملكتبة الوسائطيةبالرباط
ألاربعاء  12نونبر 7102
 ورشة الحكي خاصة باألطفالبمكتبة عبد السالم السايح عرض حولذكرى املسيرة الخضراء املظفرةبمكتبة املدني بلحسني بالرباط ورشة الرسمبمكتبة املدني بلحسني بالرباط عرض حول املسيرة الخضراءفي الساعة الثالثة زوالابمكتبة دار الثقافة املنصور بالرباط 77-12نونبر 7102
 ورشة الحكاية من تأطير ألاساتذة زهور زريق/الدحراش يبمكتبة املركز الثقافي مشرع بلقصيريالجمعة  01نونبر  7102في الساعةالعاشرة صباحا

-

ورشة الصباغة بذكرى املسيرة الخضراءباملكتبة الوسائطية بالرباط

السبت  00نونبر  7102في الساعة الحادية عشر صباحا
 -حملة تحسيسية حول مرض السكريباملكتبة الوسائطية بالرباط

 72-00نونبر 7102
 ورشة في تقنيات الرسم والتلوين من تأطير الاستاذ محمد رضابمكتبة املركز الثقافي مشرعبلقصيري
الاثنين  00نونبر 7102
 معرض خاص باالقتناءات الجديدة ملدة أسبوعينباملكتبة الوسائطية بالرباط ورشة في فن الرسم الفنان منير حجوجمنالساعة  01صباحاإلىالساعة  07زوالا بمكتبة دارالثقافة سيدي يحيى الغرب
ألاربعاء  02نونبر 7102
 فقرة املوسيقى مع أناشيد الاطفالبمكتبة عبد السالم السايح ورشةالقراءةبمكتبة املدني بلحسني بالرباط ورشة لألعمال اليدوية بمناسبة اليوم الوطني للشجرة  01-نونبر ،-بمكتبة املدني بلحسنيبالرباط
 ورشة القراءة في الساعة الثالثةبعدالزوالباملكتبة الوسائطية بالرباطالجمعة  02نونبر  7102في الساعة الحادية عشر صباحا
 عرض فيلم وثائقي حول عيد الاستقاللباملكتبة الوسائطية بالرباطألاحد  02نونبر 7102
 ورشة القراءةبمكتبة املدني بلحسني بالرباط ورشةألاعماالليدويةبمكتبة املدني بلحسني بالرباطالاثنين  71نونبر 7102
 معرض ألهم الكتب التي تتناول القضية الفلسطينية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن معالشعب الفلسطيني 72-نونبر،بمكتبة املدني بلحسني بالرباط
ألاربعاء  77نونبر 7102
 -ورشة القراءةبمكتبة املدني بلحسني بالرباط

-

سيرةالرسل –نوح عليهالسالم -بمكتبة املدني بلحسني بالرباط
عرض مسرحية مع قراءة شعريةبمكتبة عبد السالم السايح
عرض حول الدب القطبي متبوع بشريط وثائقي حول املوضوع بمناسبة يومه العالمي في الساعة
الثالثةبعدالزوال باملكتبة الوسائطية بالرباط
عرض شريط حول عيد الاستقالل في الساعة الثالثة زوالابمكتبة دار الثقافة املنصور بالرباط

الخميس  70نونبر 7102
 ندوة ثقافية تحت عنوان :مدى حضور الكتاب في ظل التطور التكنولوجيباملكتبة البلدية سيديسليمان
السبت  72نونبر  7102في الساعة العاشرة صباحا
 ورشة الصباغة بمناسبة عيد الاستقاللباملكتبة الوسائطية بالرباطالاثنين  72نونبر 7102
 معرض خاص بكتب الاطفال الوثائقية ملدة أسبوع باملكتبة الوسائطية بالرباطالثالثاء  72نونبر 7102منالساعةالخامسةزوالاإلىالساعة السابعة مساء
 ندوة حول موضوع الكتابة املسرحية فرقة مسرح سيدي يحيى الغرب بمكتبة دار الثقافة سيدييحيى الغرب
ألاربعاء  72نونبر 7102
 قراءة حرة مع سرد الحكاياتبمكتبة عبد السالم السايح مسابقةثقافيةباملكتبة الوسائطية بالرباط محاضرة حول مؤسسة ارشيف املغرب بمناسبة يومه الوطني متبوعا بفيلم وثائقي في الساعةالثالثةبعدالزوالباملكتبة الوسائطية بالرباط
 -ورشة الاعمال اليدويةفي الساعة الثالثة زوالابمكتبة دار الثقافة املنصور بالرباط

جهة مراكش آسفي
الجمعة  02نونبر  7102في الساعة السادسة مساءا
 توقيع كتاب الباطنية بين الفلسفة والتصوف للدكتور محمد بوغالي ،تقديم وقراءة للدكتوريوسف بن عديباملكتبة الوسائطية الدوديات بمراكش

ألاربعاء  77نونبر 7102في الساعة السادسة مساءا
 توقيع رواية "املغاربة " للروائي عبد الكريم الجويطي ورواية " ثالث ليال" للروائي محمد ألاشعرياللقاء من تسيير ابراهيم الحجريباملكتبة الوسائطية الدوديات بمراكش

السبت  72نونبر  7102في الساعة الحادية عشرة صباحا
 صبيحة لألطفال تحت عنوان "نلعب ونقرأ " من تأطير مسرح أيوب للطفل باملكتبة الوسائطيةالدوديات بمراكش
خالل شهر نونبر
 أمسية زجلية شعرية مع الزجال عبد السالم بن فينة والشاعرة نعيمة بوزنادابمكتبة السجناملحلي بآسفي
 ندوة من تأطير ألاستاذة لطيفة عنكور في موضوع بيداغوجية التربية عند الطفل بمكتبة أبوالذهب ،عزيب الدرعي بآسفي
 أمسية شعرية مع وصالت موسيقية وتكريم الشاعرة منار الزيادي والفنانة التشكيلية شامةمودن بمكتبة أبو الذهب ،عزيب الدرعي بآسفي

جهة العيون الساقية الحمراء
الجمعة  71أكتوبر 7102
 ساعة الحكيعن قصةعويشة لفائدةمجموعة من تالميذ املؤسسات التعليمية من  6سنوات إلى 01سنة،تأطير سكينة املرابط في الساعة الثالثة زوالا ،بفضاء مكتبة املركز الثقافي أم السعد
بالعيون
السبت  70أكتوبر 7102
 ورشة في القراءةموضوعها  :قراءة في مجموعة من القصصلفائدةمجموعة من تالميذ املؤسساتالتعليمية،تأطير هشام املرابط،في الساعة العاشرة صباحابفضاء مكتبة املركز الثقافي أم السعد
بالعيون
ألاربعاء  72أكتوبر 7102
 ندوةحواللتراث الحساني املكتوب و نظرة الشباب إليه لفائدةعموم رواد املكتبة،تأطير سيدياحمدسريد،في الساعة الخامسة مساءابفضاء مكتبة املركز الثقافي أم السعد بالعيون

الخميس  72أكتوبر 7102
 قراءة في كتابجراح مغتربة لفائدةعموم رواد املكتبة،قراءة السالك بوغريون،في الساعة الخامسةمساءابفضاء مكتبة املركز الثقافي أم السعد بالعيون

الجمعة  72أكتوبر 7102
 ساعة الحكيعن قصةمسمار جحالفائدةمجموعة من تالميذ املؤسسات التعليمية من  6سنواتإلى  01سنة،تأطير بالل بنت اخوالها،في الساعة الثالثة زوالابفضاء مكتبة املركز الثقافي أم
السعد بالعيون
السبت  72أكتوبر 7102
 ورشة في القراءةموضوعها  :قراءة في مجموعة من القصصلفائدةمجموعة من تالميذ املؤسساتالتعليمية،تأطير أمينة الخير،في الساعة العاشرة صباحابفضاء مكتبة املركز الثقافي أم السعد
بالعيون
الجمعة  0نونبر 7102
 ساعة الحكيعن قصة"موالت الخبز"لفائدةمجموعة من تالميذ املؤسسات التعليمية من 6سنوات إلى  01سنة،تأطير محمد املنوريفي الساعة الثالثة زوالابمكتبة املركز الثقافي أم السعد
بالعيون
السبت  10نونبر 7102
 ورشة في القراءةموضوعها  :قراءة في مجموعة من القصصلفائدةمجموعة من تالميذ املؤسساتالتعليمية،تأطير فاطمة منانيفي الساعة العاشرة صباحابمكتبة املركز الثقافي أم السعد
بالعيون
الخميس  12نونبر 7102
 قراءة في كتابرحيل بال وداعلفائدةعموم رواد املكتبة،قراءة املعطاوي مصطفىفي الساعةالخامسة مساءابمكتبة املركز الثقافي أم السعد بالعيون
الجمعة  01نونبر 7102
 ساعة الحكيعن قصة"البنت والغول"لفائدةمجموعة من تالميذ املؤسسات التعليمية من 6سنوات إلى  01سنة،تأطير رشيد حداشفي الساعة الثالثة زوالابمكتبة املركز الثقافي أم السعد
بالعيون
السبت  00نونبر 7102

-

ورشة في القراءةموضوعها  :قراءة في مجموعة من القصصلفائدةمجموعة من تالميذ املؤسسات
التعليمية،تأطير زهرة باعموفي الساعة العاشرة صباحابمكتبة املركز الثقافي أم السعد بالعيون

ألاربعاء  02نونبر 7102
 ندوةحوالألدب الرقمي في مواجهة ألادب التقليديلفائدةعموم رواد املكتبة،تأطير د .عبد العظيمالحفيانيفي الساعة الخامسة مساءابمكتبة املركز الثقافي أم السعد بالعيون
الجمعة 02نونبر 7102
 ساعة الحكيعن قصة"جرادة مالحة"لفائدةمجموعة من تالميذ املؤسسات التعليمية من 6سنوات إلى  01سنة،تأطيرسكينة املرابطفي الساعة الثالثة زوالابمكتبة املركز الثقافي أم السعد
بالعيون
السبت  02نونبر 7102
 ورشة في القراءةموضوعها  :قراءة في مجموعة من القصصلفائدةمجموعة من تالميذ املؤسساتالتعليمية،تأطير سفيان بصيرفي الساعة العاشرة صباحابمكتبة املركز الثقافي أم السعد
بالعيون
الثالثاء  70نونبر 7102
 مسابقة ثقافيةتعنى بالثقافة العامة  :تراث – أدب ،لفائدةمجموعة من تالميذ املؤسساتالتعليمية،تأطير وتنشيطجمعية املواهب للتربية بالعيونبمكتبة املركز الثقافي أم السعد بالعيون
ألاربعاء  77نونبر 7102
 ندوةحوالإلبداع الحساني أسئلة النشر والتداوللفائدةعموم رواد املكتبة،تأطير محمد الامام ماءالعينينفي الساعة الخامسة مساءابمكتبة املركز الثقافي أم السعد بالعيون
الخميس  70نونبر 7102
 قراءة في كتابأخر مالئكة الجنوبلفائدةعموم رواد املكتبة،قراءة عبد العظيم الحفيانيفي الساعةالخامسة مساءابمكتبة املركز الثقافي أم السعد بالعيون
الجمعة  70نونبر 7102
 ساعة الحكيعن قصة"القط املرموز"لفائدةمجموعة من تالميذ املؤسسات التعليمية من 6سنوات إلى  01سنة،تأطير د.نادية العبسيفي الساعة الثالثة زوالابمكتبة املركز الثقافي أم
السعد بالعيون
السبت  72نونبر 7102

 ورشة في القراءةموضوعها  :قراءة في مجموعة من القصصلفائدةمجموعة من تالميذ املؤسساتالتعليمية،تأطير الحرير محمد في الساعة العاشرة صباحابمكتبة املركز الثقافي أم السعد
بالعيون
ألاربعاء  72نونبر 7102
 ندوةحوالألدب من ثقافة الكتاب إلى ثقافة الصورة لفائدةعموم رواد املكتبة،تأطير نجيبالاسدفي الساعة الخامسة مساءابمكتبة املركز الثقافي أم السعد بالعيون
الخميس  01نونبر 7102
 قراءة في كتاب"مسك الحرام"لفائدةعموم رواد املكتبة،قراءة محمد إلامام ماء العينينفي الساعةالخامسة مساءابمكتبة املركز الثقافي أم السعد بالعيون

جهة الداخلة وادي الذهب
ألاحد  12نونبر 7102
 ورشة فنية في موضوع الحث على القراءة واملطالعة بمشاركة تالميذ املدارس الابتدائية بمكتبةبئر كندوز
ألاربعاء  02نونبر 7102
 ورشة فنية في موضوع الحث على القراءة بمشاركة أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بمكتبةالحي الحسني الداخلة
الثالثاء  72نونبر 7102
 ساعة حكي مع ألاديب محمد الحسن حاتمبمكتبة دار الثقافة الوالء بالداخلة -قراءة في ديوان مع الشاعر أحمد مواليبمكتبة دار الثقافة الوالء بالداخلة

جهةسوس ماسة
الخميس  02نونبر 7102
 يوم دراس ي حول واقع القراءة والكتاب بالجهة بتنسيق مع اتحاد كتاب املغرب وجمعية القراءةللجميعبدار الثقافة محمد خير الدين بتزنيت
الخميس 70نونبر 7102
 -حفل توقيع مؤلفات الفائزين بالجائزة املغرب للكتاب بالجهة مع تكريمهمباملركز الثقافي أيتملول

جهة فاس مكناس
الخميس  12نونبر 7102
 ورشة القراءة من تأطيررشيدة نوري في الساعة التاسعة والنصفصباحا بفضاء املكتبةالوسائطية بفاس
 ندوة فكرية في موضوع  :التطور الرقمي والتحـديات الثقافية بمشاركة عبد الرحـيم العطري،عياد أبالل ،عزيز العموري وجمال بوطيب في الساعة الثالثة والنصف بفضاء املكتبة
الوسائطية بفاس
الجمعة  01نونبر 7102
 -ورشة القراءة من تأطيررشيدة نوري بفضاء املكتبة الوسائطية بفاس

جهةدرعة  -تافياللت
الاسبوع الاول من شهر نونبر 7102
 حفل قراءة وتوقيع كتاب "آليات الغزل وخصائصه في شعر املقبلين في العصر العباس ي" للكاتبعبد الكريم الفزنيبفضاء املركز الثقافي زاكورة
الاسبوع الثاني من شهر نونبر 7102
 حفل قراءة وتوقيع كتاب "سدي حمو د وداي" للشاعر الامازيغي عبد الحكيم بقي بفضاء املركزالثقافي قلعة مكونة
الاسبوع الثالث من شهر نونبر 7102
 حفل قراءة وتوقيع كتاب "مطاردة العالمات  :بحث في سميائيات شارل ساندرس بورس التأويليةإلانتاج والتلقي" للكاتب عبد هللا بريمي بفضاء دار سجلماسة للثقافة بالرشيدية

جهةالدار البيضاء  -سطات
السبت  00أكتوبر 7102
 لقاء مع الكاتب والاعالمي وديع دادا حول إصداره الجديد ،بفضاء املكتبة الوسائطية ادريسالتاشفيني بالجديدة

السبت  70أكتوبر 7102
 ملتقى كاتبات وكتاب إقليم الجديدة ،موعد يجمع كتاب ومبدعي إقليم الجديدة حول الكتابةوالنشر بمشاركة دور النشر الوطنية ومكتبات محلية ،بفضاء املكتبة الوسائطية ادريس
التاشفيني بالجديدة
من  70أكتوبر إلى غاية  0نونبر 7102
 معرض الكتب في موضوع "املغرب وإفريقيا" عالقة متجذرة عبر التاريخ ،بفضاء دار الثقافةاملدينة القديمة بالدار البيضاء
أ
ألاربعاء  72أكتوبر 7102
 ورشة الحكي بالكامشيباي لفائدة ألاطفال ،تنشيط عبد هللا سليمانيفي الساعة الثانيةوالنصفزوالا باملكتبة الجماعية العوناتبسيدي بنور
 ورشة الخط العربي ،تنشيط الخطاط عبد العزيز مجيبفي الساعة الثالثة زوالاباملكتبةالجماعية العونات بسيدي بنور
 جلسة أدبية  :قراءات شعرية ونثرية بمشاركة الكاتب تابت العياش ي والشاعر سعيد التاشفينيإضافة إلى كتاب ومبدعون محليون في الساعة الرابعة زوالاباملكتبة الجماعية العوناتبسيدي
بنور
السبت  72أكتوبر 7102
ُ
 الدورة الثانية مللتقى كاتبات وكتاب إقليم الجديدةفي الساعة العاشرة والنصفصباحا ،بفضاءاملكتبة الوسائطية ادريس التاشفيني بالجديدة
ُ
 عرض و توقيع إصدارات كتاب الجديدة و نواحيهافي الساعة الثالثة والنصف ،بفضاء املكتبةالوسائطية ادريس التاشفيني بالجديدة
ُ
 مائدة مستديرة حول موضوع :الكاتب و القراءراهنية و آفاق تحقيق التواصل ،بفضاء املكتبةالوسائطية ادريس التاشفيني بالجديدة
من  0إلى  72نونبر
-

ورشات القراءة والحكي ومسابقات ترفيهية وثقافية لفائدة الاطفالباملكتبة الوسائطية ادريس
التاشفيني بالجديدة
لقاءات مع كتاب لفائدة الشباب والكبار باملكتبة الوسائطية ادريس التاشفيني بالجديدة
معارض فنية باملكتبة الوسائطية ادريس التاشفيني بالجديدة

الجمعة  10نونبر 7102
-

ورشة القراءة والحكي ،تنشيط عبد هللا سليمانيفي الساعة الثانية والنصف زوالا باملكتبة
الجماعية بني هاللبسيدي بنور
ورشة الخط العربي ،تنشيط الخطاط عبد العزيز مجيبفي الساعة الثالثة زوالا باملكتبة
الجماعية بني هاللبسيدي بنور

ألاربعاء  12نونبر 7102
 ورشة الخط العربي ،تنشيط الخطاط عبد العزيز مجيبفي الساعة العاشرةصباحاباملكتبةالجماعية سيدي اسماعيلبالجديدة
 جلسة أدبية  :قراءات شعرية وقصصية بمشاركة الكاتب عز الدين املاعزي ،تبيت العياش يومبدعون شبابفي الساعة الثالثة زوالا باملكتبة الجماعية سيدي اسماعيلبالجديدة
الجمعة  01نونبر 7102
-

لقاء مع الكاتب الدويب شعيب حول اصداره الجديد Aicha la Comtessa:في الساعة العاشرة
صباحا باملكتبة الجماعية سيدي بنور
ورشة الخط العربي ،تنشيط الخطاط عبد العزيز مجيبفي الساعة الثالثة زوالاباملكتبة
الجماعية سيدي اسماعيلبالجديدة
جلسة أدبية  :قراءات شعرية وقصصية بمشاركة الكاتب تابت العياش ي ،نوال شريف ومبدعون
محليونفي الساعة الرابعة زوالاباملكتبة الجماعية سيدي اسماعيلبالجديدة

ألاربعاء  77نونبر 7102
 ورشة القراءة والحكي ،تنشيط عبد هللا سليماني في الساعة الثالثة زوالا باملكتبة الجماعيةاوالد فرجبالجديدة
 جلسة أدبية  :قراءات شعرية ونثرية بمشاركة الشاعر صالح ابو شاتع ،إضافة الى كتاب ومبدعينمحليينفي الساعة الرابعة زوالاباملكتبة الجماعية اوالد فرجبالجديدة
السبت  72نونبر 7102
 لقاء مع الكاتب الدويب شعيب حول اصداره الجديد Aicha la Comtessa :في الساعة العاشرةصباحاباملكتبة البلدية ألزمور
 جلسة أدبية  :قراءات شعرية وقصصية بمشاركة كتاب من الجديدة و أزمورفي الساعة الثالثةوالنصف زوالاباملكتبة البلدية ألزمور

السبت  02دجنبر 7102
-

الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية باملكتبة الوسائطية ادريس التاشفيني بالجديدة
مسابقات في علوم اللغة العربية لفائدة الاطفال باملكتبة الوسائطية ادريس التاشفيني
بالجديدة
لقاءات مع كتاب وتقديم كتب حول اللغة العربيةباملكتبة الوسائطية ادريس التاشفيني
بالجديدة
معرض كتب حول اللغة العربيةباملكتبة الوسائطية ادريس التاشفيني بالجديدة

كل أربعاء وسبت من شهر نونبر ودجنبر
 ورشات في املوسيقى "ايقاعات افريقية"،منير اجهاضيمبدار الثقافة املدينة القديمةبالدار البيضاء
 ورشات في املسرح "الكتابة املسرحية ،التشخيص والارتجال" ،شيماء بقاشبدار الثقافة املدينةالقديمةبالدار البيضاء
كل أربعاء من شهر نونبر ودجنبر
 ورشات في القراءة والحكي ،أسماء الزاكي بدار الثقافة املدينة القديمةبالدار البيضاءخالل شهر نونبر ودجنبر
 عرض مسرحي لألطفال تحت عنوان "ولي هللا" لفرقة براعم املدينة القديمة مع الفنانة شيماءبقاش بدار الثقافة املدينة القديمةبالدار البيضاء
 صبيحة ثقافية وتربوية حول موضوع "السالمة الطرقية" ،تأطير الاستاذ أمين طونان بدارالثقافة املدينة القديمةبالدار البيضاء

