
الشعبٌة الدٌمقراطٌة الجزائرٌة الجمهورٌة

بومرداس والية         

الرياضة و الشباب ديريةم   

الشباب مؤسســـات ديوان 

التحرٌرٌة الثورة  إلندالع الستٌن بالذكرى االحتفال حصٌلة            

الشبانٌةالمؤسســـات مستوى على      

المؤطرين عددالمستفيدينعددالمشاركـينعددالتاريخالمكانالنشاطالمؤسسةالرقم

مجإذمجإذمجإذ

20218097277358أكتوبر 31 منالشباب دارالتارٌخٌة للصور معرضخمٌس ش د1
نوفمبر 04 إلىالخشنة خمٌستارٌخٌة أفالم عرضالخشنة

المناسبة حول محاضرة

141822402503506009716-11-01د ش سنانى سعٌدمعرض خاص بالمناسبةالشباب دار2

عرض شرٌط حول الثورةسنانً

 توزٌع مطوٌات

 بث أناشٌد وطنٌة

143215489555150404-11-01برج ش دالمشاركة فً المسٌرة الشبانٌةبرج ش د3
مناٌلمناٌل

143121515014229231215-11-01 ش دمعرض للصور و المقاالت ش د4

دلسبث أناشٌد وطنٌةدلس

1422163812389212131023-11-01 ش دمعرض لصور شهداء المنطقة ش د5
الناصرٌةمسابقة فكرٌة بٌن منخرطً المؤسسةالناصرٌة

الشبانٌة المسٌرة فً المشاركة 

1076134034745510 /31 منحوش ش دإلقاء محاضرة بالمناسبةحوش ش د6

02/11/14 إلىالمخفً معرض للصور التارٌخٌةالمخفً

 المشاركة بالتظاهرة المنظمة ببومرداس



المؤطرين عددالمستفيدينعددالمشاركـينعددالتاريخالمكانالنشاطالمؤسسةالرقم

مجإذمجإذمجإذ

1056116956125448 /31 منج ر مالمشاركة فى المسٌرة الشبانٌةج ر م7
إلىالناصرٌةمعرض كتابً و بالصور الناصرٌة

08-11-2014الوالٌةأناشٌد و أغانً بث و ثورٌة أفالم عرض

018942131-11-2014سنانً ش دالمسٌرة الشبانٌةج ر م8
الوالٌةورشة الرسمبودواو

الفرقة النحاسٌة

المجموعة الصوتٌة دورة فً كرة السلة و الكرة الحدٌدٌة

28894012955339294551924-10-2014ج ر معرض صور لشهداء المنطقةج ر م9

01-11-2014زموريالمشاركة فً المسٌرةزموري

البلدٌةتنظٌم مسابقة فً الطبخ و دورة فى العاب ترفٌهٌة

الوالٌة

1040621025813 /31 من شعبة ج ر ممعرض حول الذكرى شعبة ج ر م10

01/11/14 إلىالعامربث أناشٌد وطنٌةالعامر

مسابقة فً الرسم

منخمٌس ث مزٌارة مقابر المنطقةخمٌس ث م11

2014-11-01الخشنةعرض افالم تارٌخٌةالخشنة

36613950514923 إلىلقاءات مع مجاهدٌن المنطقة

06-11-2014محاضرة

اكرامٌات-حفل االختتام 

 ن م قتنظٌم معرض ن م ق12

20143634807815-11-01قورصوعرض أنشطة وثائقٌة تارٌخٌةقورصو

المشاركة فى المسٌرة الشبانٌة و ورشة الرسم

من ن م قمعرض للصور ن م ق13

2014551085351209311-11-01السوٌقة عرض فٌلم ثوريالسوٌقة

 إلى مسابقة فكرٌة

04-11-2014 المشاركة فى احتفاالت الوالٌة



المؤطرين عددالمستفيدينعددالمشاركـينعددالتاريخالمكانالنشاطالمؤسسةالرقم

مجإذمجإذمجإذ

من ن م قمعرض للصور ن م ق14

201410818546912312618-11-01مصطفى سًمسابقة فكرٌةمصطفى سً

 إلىالمشاركة فى المسٌرة و ورشة الرسم

04-11-2014عرض أفالم و أشرطة ثورٌة

10 /30 من ن م قمعرض ن م ق15

01/11/1415203510560165279 إلىتٌزة مسابقة فى الرسمتٌزة
محاضرة 

 ن م ق16
المشاركة فً المسٌرة الشبانٌة و ورشة الرسم

011181915924336-11-2014 ن م ق
هداج أوالدمعرض للصور التارٌخٌةهداج أوالد

38429669120851527361298106203المجمــــوع

2009العام المجمــــوع        


