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حلقة نقاشنوع النشاط

الحوار الثقافيعنوان النشاط

ورش تسعى إلى تطوير مهارات اإلنصات ة الحوارالموضوع

وزترة التربية )تونس(إدارة النشاط

فضاء حديقة الكتابالمكان

التوقيت: 16.00  -  17.00المدة:1 س  الجمهور: اليافعون

معرض أندونيســياعنوان النشاط

فضاء حديقة الكتابالمكان

التوقيت: 16.00 - 10.30المدة: كامل اليوم  -  الجمهور: جميع الزّوار

فضاء امرح وتعلم

النشاط مســابقات فــي المطالعة والكتابةنوع 

النشاط يوغــا المطالعــة والتعبيرعنوان 

تعتمــد الكتابــة علــى تقنيــة يوغــا المطالعــة والتعبيــر وهــي تقنيــة تقوم على توظيــف قدرات العقل الباطــن اثناء التملك الموضوع
مــن القصــة او أثنــاء توليــد قصة أخرى منها .

وفاء الدريســي )تونس(إدارة النشاط

فضــاء امرح وتعلمالمكان

التوقيــت:12.30 – 13.30 المــدة:1 س الجمهــور: األطفال واليافعون

ورشة إيقاظ فكرينوع النشاط

سقراط الصغيرعنوان النشاط

التحاور في مسائل من الحياة اليومية ذات بعد فلسفيالموضوع

خميس بوعلي )تونس(إدارة النشاط

فضاء امرح وتعلمالمكان

التوقيت: 13.30  -  15.00 المدة: 1 س و30  د الجمهور: األطفال 



تنمية بشريةنوع النشاط
اعرف نفسكعنوان النشاط

ورشــة تســعى إلى التعرف إلى معالم الشــخصية والتدّرب على إدارتهاالموضوع 

بســمة الجريبي )تونس(إدارة النشاط
فضاء امرح وتعلمالمكان

التوقيت:15.00 – 16.00 المــدة:1 س  الجمهــور: األطفال واليافعون 

فضاء المرسم الصغير

ورشــة في الخط العربينوع النشاط
خطوط و زخارفعنوان النشاط

ورشــة تســعى إلى التعرف إلى أنواع الخطوطالموضوع
و طريقــة كتابتها

زينب شاهي )إيران(إدارة النشاط
فضاء المرســم الصغيرالمكان

التوقيــت: 12.30  -  13.30المــدة:1 س    الجمهــور: جميع الزّوار

ورشة زخرفةنوع النشاط
فن التذهيبعنوان النشاط

ورشــة تســعى إلى التعرف إلى فن التذهيب من خالل تطبيقات عمليةالموضوع

محســن أقاميري )إيران(إدارة النشاط
فضاء المرســم الصغيرالمكان

التوقيــت: 13.30  -  14.30المــدة:1 س      الجمهــور: جميــع الزّوار

ورشة رسمنوع النشاط
التشكيليةعنوان النشاط الفنون 

ورشــة تهدف إلى تحســين الذائقة الفنية عند الطفلالموضوع
وزارة التربية )تونس(إدارة النشاط

فضاء المرســم الصغيرالمكان
التوقيــت: 14.30  -  15.30المــدة:1 س  الجمهور: األطفال 

ورشة تلويننوع النشاط

أطلق العنان إلى خيالكعنوان النشاط

ورشة تهدف إلى خلق مساحات خيال للطفل من خالل مزج األلوانالموضوع

منّظمة المصائف والجوالت  )تونس(إدارة النشاط

فضاء المرسم الصغيرالمكان

التوقيت: 15.30  -  16.30  المدة: 1 س  الجمهور: األطفال 



المسرح

عــرض لوحات فلكلوريةنوع النشاط

فرقة  إســالم توغاســكو )إندونيســيا(     UKSAGUT MALSI PMS إدارة النشاط

المسرحالمكان

التوقيــت: 13.30  -  14.00 المــدة: 30  د   الجمهــور: جميــع الزّوار

عرض مسرحينوع النشاط

صورة عائليةعنوان النشاط

مســرحية تهــدف إلــى معالجــة بعــض  أنــواع الســلوك الســلبية داخــل الفضــاء األســري و نقدهــا )تمــرد االطفــال، الموضوع
وعــدم طاعتهــم لوالديهــم، وتنامــي طلباتهــم وســط مجتمع اســتهالكي(

المدرسة االبتدائية حي بورقيبة 1 بصفاقس )تونس(إدارة النشاط

المسرح المكان

التوقيت: 14.00  -  15.00 المدة:1 س     الجمهور: األطفال 

عرض موسيقئنوع النشاط
وزارة التربية )تونس(إدارة النشاط

المسرحالمكان
التوقيت: 15.00  -  16.00 المدة:30  د   الجمهور: األطفال       واليافعون

قّبة قصر المعارض بالكرم 

عرض رقص فلكلورينوع النشاط
لوحات من أندونيســياعنوان النشاط

التعرف على الفولكلور األندونيســيالموضوع

 فرقة  إســالم توغاســكو )إندونيسيا( إدارة النشاط
UKSAGUT MALSI PMS

قّبــة قصر المعارض بالكرم المكان
التوقيــت: 12.30 - 13.15المــدة:45 د   الجمهــور: جميع الزّوار

عرض تعبير جسمانينوع النشاط
تونس وطني الغالي          عنوان النشاط

الموضوع
تعريف الكبار بالطاقات االبداعية لدى الطفلة التونسية برقصات وحركات متناغمة  حول مواضيع  : الوطن و 

الحرية
وتحفيز األطفال على ممارسة نشاط التعبير الجسماني 

المدرسة االبتدائية حي بورقيبة 1 بصفاقس ) تونس(إدارة النشاط

قّبة قصر المعارض بالكرمالمكان
التوقيت:  13.15 – 13.30المدة:15 د   الجمهور: جميع الزّوار 



فضاء الجمعيات والمراكز

ورش تثقيفية ترفيهيةنوع النشاط

الكشافة التونسية  )تونس(إدارة النشاط

فضاء الجمعيات والمراكزالمكان

التوقيت:  10.30 - 16.00 المدة: كامل اليوم   الجمهور: األطفال واليافعون

ركن المبادرات و اإلبداعات

ورش تثقيفية نوع النشاط

ورشة الرسم الرقمي عنوان النشاط

المركز الوطني لإلعالمية الموجهة للطفل )تونس(إدارة النشاط

ركن المبادرات و اإلبداعاتالمكان
المدة: كامل اليوم  الجمهور: األطفال 

التوقيت:10.30 - 16.00 واليافعون

فضاء المطالعة العمومية

المؤسسةالنشاطالتاريخ
الجمعة 5 أفريل 

إدارة المطالعة العموميةاالفتتاح2019

جمعية أحباء المكتبة والكتاب بنفزةأبتكر وأنا أطالع

المكتبة الجهوية منوبةورشة فلنجعل القراءة حياتنا

المكتبة العمومية بنفزةشبكة شباب المطالعة
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Mami Wata et le Monstre
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اليوم الثاني: السبت 6 أفريل 2019
فضاء حديقة الكتاب

يوم الشباب واليافعين

ورشة قراءة لليافعيننوع النشاط

المبدع الّصغيرعنوان النشاط

قراءة جماعية توفر فسحة للحوار واستثمار القيم المفهومة من خالل قّصة »شجرة األحالم«الموضوع

منيرة الدرعاوي )تونس(إدارة النشاط

فضاء حديقة الكتابالمكان

 التوقيت: 10.30  -  11.30المدة:1 س      الجمهور: اليافعون

ورشة كتابة لليافعيننوع النشاط

صندوق المغامراتعنوان النشاط

تدريب الناشئة على مهارات التفكير اإلبداعي المتعّلقة بكتابة القصةالموضوع

وفاء الشامسي  )عمان(إدارة النشاط

فضاء حديقة الكتاب المكان

التوقيت: 12.30 - 11.30المدة:1 س      الجمهور: اليافعون

قراءة تفاعليةنوع النشاط

لنرقص مع كتاب  Danser un Livre  عنوان النشاط

كالرا تقرأ مع األطفال قصة Mami Wata et le Monstre  على وقع موسيقى مستوحاة الموضوع
من القصة وتنسجم مع موضوعها

كالرا برغن )السويد(Klara Burggren   إدارة النشاط
فضاء حديقة الكتاب المكان

التوقيت:12.30  - 13.30 المدة:1 س      الجمهور: األطفال 

قراءة في أدب اليافعيننوع النشاط

Shake L’affaire du Harlemعنوان النشاط

 فرانسوا بيساك )فرنسا(  G. BussacsioçnarF -       إدارة النشاط

تحاول الورشة اإلجابة على هذه األسئلة: كيفية تقديم كتاب؟ أسرار الكتاب المثير الجيد؟ مزايا القراءة الموضوع
بصوت عاٍل؟

فضاء حديقة الكتابالمكان

التوقيت:13.30  - 14.30 المدة: 1 س    الجمهور: اليافعون

لقاء أدبي  نوع النشاط
هّيا نقرأ معاعنوان النشاط 

لقاء أدبي حول قصة »شجرة األحالم« لليافعينالموضوع
 منيرة الدرعاويإدارة النشاط 

 فضاء حديقة الكتابالمكان
التوقيت:14.30  - 15.30 المدة: 1 س     الجمهور: اليافعون

قراءة تفاعليةنوع النشاط

حزاوي أمي شيخة: أحالم الطفولةعنوان النشاط

قراءات في األدب الشعبي البحرينّي انطالقا من نصوص جمعتها الكاتبة وصاغتها بأسلوب يناسب سّن الموضوع
األطفال

د. أنيسة فخرو )البحرين)إدارة النشاط

فضاء حديقة الكتابالمكان

التوقيت :15.30   -  17.00  المدة:1 س و30 د      الجمهور: األطفال واليافعون

معرض أندونيسياعنوان النشاط

فضاء حديقة الكتابالمكان

التوقيت:10.30  - 16.00المدة: كامل اليوم      الجمهور: جميع الزّوار

فضاء ِامرح وتعلم

تدريبات في التنمية البشريةنوع النشاط

فن مهارات العمل الجماعي و روح الفريقعنوان النشاط

 ورشة تسعى إلى تنمية ثقافة االحترام وتقدير العمل الجماعي مع تعزيز قيمة المسؤولية لدى االطفالالموضوع

أمينة الرويمي )ليبيا)إدارة النشاط

فضاء ِامرح وتعلمالمكان

التوقيت:10.30  -  11.30 المدة: 1 س            الجمهور:  جميع الزّوار

تدريبات في التنمية البشريةنوع النشاط

لغة الجسدعنوان النشاط

ورشة موجهة لليافعين تسعى إلى تقديم لغة الجسد وممارسة أساسياتها خالل الجلسة من أجل تطوير الموضوع
Body language for better relationships  مهارات التواصل

أدهم عاطف الشبراوي )مصر(إدارة النشاط

فضاء ِامرح وتعلمالمكان

التوقيت:11.30  -  12.30المدة:1 س      الجمهور: اليافعون



حلقة نقاشنوع النشاط

أغورا اليافعين:  الحريات الفرديةعنوان النشاط

نفاش مع اليافعين تحت إشراف المربي يسعى إلى طرح مسائل واستفسارات تهم الحريات الفرديةموضوع النشاط

يوسف طرشون )تونس(إدارة النشاط

فضاء ِامرح وتعلمالمكان

التوقيت:12.30  - 14.00 المدة:  1 س و 30 د      الجمهور: اليافعون

ورشة عمل فنية ثالثية األبعادنوع النشاط

روبوتيك / اختراعات لألطفالعنوان النشاط

ورشة علمية عملية تتعرض إلى مراحل تصميم وصناعة الروبوتالموضوع

)الجمعية التونسية لمستقبل العلوم و التكنولوجيا بالمكنين)تونسإدارة النشاط

فضاء ِامرح وتعلمالمكان

التوقيت:14.00 - 15.00 المدة: 1 س      الجمهور: األطفال 

قراءة تفاعليةنوع النشاط

قراءة مع مشهورعنوان النشاط 

فقرة تقّدمها شخصّية مشهورة من أجل ترغيب الطفل في القراءةالموضوع

 الممثل خالد بوزيد ) تونس)إدارة النشاط 

فضاء ِامرح وتعلمالمكان

التوقيت:15.00  - 16.00 المدة:1 س    الجمهور: األطفال

مسابقات في المطالعة والكتابةنوع النشاط

يوغا المطالعة والتعبيرعنوان النشاط

تعتمد الكتابة على تقنية يوغا المطالعة والتعبير وهي تقنية تقوم على توظيف قدرات العقل الباطن الموضوع
اثناء التملك من القصة او أثناء توليد قصة أخرى منها .

وفاء الدريسي )تونس(إدارة النشاط

فضاء ِامرح وتعلمالمكان

التوقيت:16.00 – 17.00المدة:1 س      الجمهور: األطفال و اليافعون



فضاء المرسم الصغير

ورشة فنيةنوع النشاط

رسم الميناتورعنوان النشاط

تقديم فن المينياتور مع القيام بورش تطبيقية في هذا المجالالموضوع

الفنان محسن آقا ميري )إيران(إدارة النشاط

فضاء المرسم الصغيرالمكان

التوقيت:10.30  -  11.30  المدة: 1 س         الجمهور: جميع الزوار 

ورشة فنيةنوع النشاط

ورشة فنون التذهيبعنوان النشاط

ورشة تسعى إلى التعرف إلى فن التذهيب من خالل التدريبالموضوع

زينب شاهي )إيران( إدارة النشاط

فضاء المرسم الصغيرالمكان

التوقيت:11.30  -  12.30 المدة: 1 س        الجمهور جميع الزوار

ورشة رسمنوع النشاط

أرني كيف ترسم شخصيات قصصيعنوان النشاط

تقّدم الرسامة كتبها التي رسمتها ثم تشجع األطفال وتساعدهم على إعادة رسمها مع إضافة بصمتهم الموضوع
الخاصة

سندس الشايبي ) تونس/ فرنسا( إدارة النشاط

فضاء المرسم الصغيرالمكان

التوقيت:12.30  -  13.30 المدة: 1 س          الجمهور: األطفال

ورشة في تشكيل الصلصال و السيراميكنوع النشاط

صناعة دمى األصابععنوان النشاط

ورشة تسعى إلى خلق مساحة من المتعة بين األطفال بجعلهم يصنعون شخصيات مستوحاة من قصص الموضوع
فيرونيكا التي رسمتها

فيرونيكا التي  Veronica Leite ) األوروغواي)إدارة النشاط

فضاء المرسم الصغيرالمكان

التوقيت:13.30  - 15.00 المدة: 1 س و30 د     الجمهور: األطفال



ورشة رسمنوع النشاط

الفنون التشكيليةعنوان النشاط

ورشة تهدف إلى تحسين الذائقة الفنية عند الطفلالموضوع

وزارة التربية )تونس(إدارة النشاط

فضاء المرسم الصغيرالمكان

التوقيت:15.00  - 16.30المدة: 1 س           الجمهور: األطفال 

المسرح

عرض مسرحينوع النشاط

وزارة التربية  )تونس(إدارة النشاط

المسرحالمكان

التوقيت:11.00  - 12.00المدة:1 س       الجمهور: األطفال 

عرض لمواهب اليافعيننوع النشاط

ترانيمعنوان النشاط

أحمد و نور الدى و نذير بوعقةإدارة النشاط

المسرحالمكان

التوقيت:12.00  - 13.00المدة:1 س           الجمهور: اليافعون

عرض رقص فولكلورينوع النشاط

فرقة إسالم توغاسكو) SMP ISLAM TUGASKU               أندونيسيا)إدارة النشاط

المسرحالمكان

التوقيت:13.00  - 13.30المدة: 30 د.   الجمهور: جميع الزّوار

عرض رقص فولكلورينوع النشاط

 فرقة ROVESNIK )بالروسيا)إدارة النشاط

المسرحالمكان

التوقيت:13.30 -  14.00المدة:30 د     الجمهور: كل الفئات العمرية 

عرض مسرحينوع النشاط

بينوكيوعنوان النشاط

شركة رتاج لإلنتاج )تونس(إدارة النشاط

المسرحالمكان

التوقيت:14.30 -  15.30المدة:1 س      الجمهور: األطفال



 قّبة قصر المعارض بالكرم

عرض رقص فولكلورينوع النشاط

لوحات من أندونيسيا عنوان النشاط

التعرف على الفولكلور االندونيسي  الموضوع

فرقة إسالم توغاسكو  ) SMP ISLAM TUGASKU أندونيسيا)إدارة النشاط

قّبة قصر المعارض بالكرم المكان

التوقيت:11.30 - 12.15 المدة:  45 د.          الجمهور: زوار المعرض 

عرض رقص فولكلورينوع النشاط

فرقة ROVESNIK )بالروسيا)إدارة النشاط

التعرف على الفولكلور البالروسيالموضوع

قّبة قصر المعارض بالكرمالمكان

التوقيت: 12.15 - 13.00المدة:45 د.           الجمهور: زوار المعرض 

 فضاء الجمعيات والمراكز

ورش تثقيفية ترفيهيةنوع النشاط

الكشافة التونسية  )تونس(إدارة النشاط

فضاء الجمعيات والمراكزالمكان

التوقيت:10.30 - 16.00 المدة: كامل اليوم         الجمهور: األطفال واليافعون

ركن المبادرات و اإلبداعات

ورش تثقيفية ترفيهيةنوع النشاط

ورشة الرسم الرقمي عنوان النشاط

المركز الوطني لإلعالمية الموجهة للطفل )تونس(إدارة النشاط

ركن المبادرات و اإلبداعاتالمكان

التوقيت:10.30 - 16.00  المدة: كامل اليوم     الجمهور: األطفال واليافعون



فضاء المطالعة العمومية

المؤسسةالنشاطالتاريخ

السبت 06 أفريل2019   

جمعية أحباء المكتبة والكتاب ببن عروس ) تونس( فن الخط العربي

المكتبة الجهوية ببن عروس ) تونس( ساعة القراءة

جمعية أحباء المكتبة والكتاب  - بن عروس ) تونس(مسرح العرائس بالرسكلة والتدوير

جمعية أحباء المكتبة والكتاب ببن عروس ) تونس(أتقن اإلنقليزية بالمكتبة العمومية



اليوم الثالث: 

األحد 7 أفريل  2019
فضاء حديقة الكتاب

يوم الصحة العالمي

ورشة كتابة لليافعيننوع النشاط

أنا أحّب التحّدي!عنوان النشاط

ورشة كتابة تتناول موضوع التحدي من أجل الحفاظ على صحتناالموضوع

وفاء الشامسي  )عمان(إدارة النشاط

فضاء حديقة الكتابالمكان

التوقيت:10.30  - 11.30المدة:1 س        الجمهور: اليافعون

قراءة تفاعلية نوع النشاط

لنرقص مع كتاب  Danser un Livre عنوان النشاط

كالرا تقرأ مع األطفال قصة KLARA ET LION LEO على وقع موسيقى  إفريقية يعزفها الفنان عبدوالي الموضوع
من غينيا، مستوحاة من القصة وتنسجم مع موضوعها

كالرا برغن )السويد(  Klara Burggrenإدارة النشاط

  Abdoulaye Traore  )عبدوالي تراير )غينيا

فضاء حديقة الكتابالمكان

التوقيت:11.30  - 12.30 المدة:1 س       الجمهور: األطفال 

ورشات قراءةنوع النشاط
نادي المطالعةعنوان النشاط
جمعية المكتبات المدرسية ومصادر التعلمABSRA  إدارة النشاط

فضاء حديقة الكتابالمكان

التوقيت:  12.30 - 13.30 المدة:1 س        الجمهور: اليافعون

ورشة الكتاب اإللكترونينوع النشاط

قراءة قّصة قصيرة باستعمال اللوحة الرقمّية«e - book«عنوان النشاط

الورشــة تســعى إلــى بنــاء جســر تواصــل بيــن الكتــاب والوســيلة التكنولوجيــة المتمّثلــة فــي اللوحــة الرقمّيــة موضوع النشاط
)Tablette)، ونكــون قــد جمعنــا فــي نفــس اآلن الكتــاب والتكنولوجيــا. 

            رؤى ولد أوبي )تونس(إدارة النشاط

فضاء حديقة الكتابالمكان

التوقيت 13.30  - 14.30 المدة:1 س و30 دقيقة   الجمهور: األطفال 



قراءة تفاعليةنوع النشاط

قراءة مع مشهورعنوان النشاط 

فقرة تقّدمها شخصّية مشهورة من أجل ترغيب الطفل في القراءةالموضوع

 الممثل عاطف بن حسين )تونس)إدارة النشاط 

فضاء حديقة الكتابالمكان

التوقيت:14.30  – 15.30المدة:1 س       الجمهور: األطفال

ورشة كتابةنوع النشاط

يحكى أن: من الفكرة إلى الحكايةعنوان النشاط

ورشة تسعى إلى التعريف بالحكاية العجائبية الشعبية وكيفية اقتناص الفكرة وصياغتها ومحاكاة القصة الموضوع
القصيرة لكتابة حكاية عجائبية حديثة

مريم الزرعوني )اإلمارات(إدارة النشاط

فضاء حديقة الكتابالمكان

التوقيت: 15.30 -  16.30  المدة:1 س        الجمهور: اليافعون

 معرض أندونيسياعنوان النشاط

فضاء حديقة الكتابالمكان

التوقيت:10.30  - 16.00المدة: كامل اليوم      الجمهور: جميع الزّوار

فضاء ِامرح وتعلم

ورشة في التنمية البشريةنوع النشاط

أنا طفل ... ولي رأيعنوان النشاط

الموضوع
لقاء مع االطفال في حوار مفتوح لتشجيعهم على ابداء الرأي في مواضيع تهمهم بعد تقديم شروط 

وقواعد الحوار الناجح والتأكيد على أهمية فن االنصات وترتيب االفكار قبل التحدث، مع العمل على زرع 
الثقة بالنفس لدى االطفال لمواجهة خوف التكلم أمام الجمهور

رياض يعيش ) تونس)إدارة النشاط

فضاء ِامرح وتعلمالمكان

التوقيت:10.30  - 12.00المدة:1 س و30 د       الجمهور: األطفال

قصة و طبخنوع النشاط

لنقرأ قصة ونعد معا طعامنا الصحيعنوان النشاط

ســتعتمد هــذه الورشــة علــى وســائل بيداغوجّيــة حديثــة لتعليــم األطفــال مبــادئ الطبــخ وقواعــده وأســس موضوع النشاط
الّنظافــة وســالمة الغــذاء مــن خــالل قــراءة قّصــة وســرد أحداثهــا.  

ليلى ذياب) تونس)إدارة النشاط

فضاء ِامرح وتعلمالمكان

التوقيت:12.00  - 13.30 المدة:1 س و30 د    الجمهور: األطفال



ورشة في تشكيل الصلصال و السيراميكنوع النشاط

صناعة دمى األصابععنوان النشاط

ورشة تسعى إلى خلق مساحة من المتعة بين األطفال بجعلهم يصنعون شخصيات مستوحاة من قصص الموضوع
فيرونيكا التي رسمتها

فيرونيكا التي ) األوروغواي)   Veronica Leiteإدارة النشاط

فضاء ِامرح وتعلمالمكان

التوقيت:13.30  - 14.30 المدة:1 س         الجمهور: األطفال 

ورشة في التنمية البشريةنوع النشاط

كيف ترسم أهدافا تحققهاعنوان النشاط

رياض يعيش) تونس)إدارة النشاط

فضاء ِامرح وتعلمالمكان

التوقيت: 14.30 -  15.30 المدة:1 س و30 د       الجمهور: كل الفئات

فضاء المرسم الصغير

ورشة  خطنوع النشاط

خطوط وزخارفعنوان النشاط

ورشة تسعى إلى التعرف إلى أنواع الخطوط و طريقة كتابتهاالموضوع

زينب شاهي )إيران( إدارة النشاط

فضاء المرسم الصغيرالمكان

التوقيت:10.30  - 11.30 المدة: 1 س      الجمهور : جميع الزوار

 ورشة في تشكيل الصلصال و السيراميكنوع النشاط

صناعة دمى األصابععنوان النشاط

الموضوع
ورشة تسعى إلى خلق مساحة من المتعة بين األطفال بجعلهم يصنعون شخصيات مستوحاة من قصص 

فيرونيكا التي رسمتها



فيرونيكا التي )األوروغواي)   Veronica Leiteإدارة النشاط

فضاء المرسم الصغيرالمكان

التوقيت:11.30 -  12.30 المدة: 1 س     الجمهور: األطفال

ورشة زخرفةنوع النشاط

فن التذهيبعنوان النشاط

ورشة تسعى إلى التعرف إلى فن التذهيب من خالل تطبيقات عمليةالموضوع

محسن أقاميري ) إيران( إدارة النشاط

فضاء المرسم الصغيرالمكان

التوقيت:13.00  - 14.00 المدة: 1 س     الجمهور : جميع الفئات العمرية

ورشة رسمنوع النشاط

أرني كيف ترسم شخصيات قصصيعنوان النشاط

تقّدم الرسامة كتبها التي رسمتها ثم تشجع األطفال وتساعدهم على إعادة رسمها مع إضافة بصمتهم الموضوع
الخاصة

الرسامة سندس الشايبي) تونس/فرنسا)إدارة النشاط

فضاء المرسم الصغيرالمكان

التوقيت:15.30 - 14.30 المدة:1 س            الجمهور: األطفال  

رسم و تلوين حرنوع النشاط

هيا نبدععنوان النشاط

إطالق العنان لخيال و إبداعات الطفلالموضوع

منظمة المصائف و الجوالت)تونس)إدارة النشاط

فضاء المرسم الصغيرالمكان

التوقيت:15.30  - 17.00المدة:1 س و30 د    الجمهور: األطفال

المسرح

عرض فرجوينوع النشاط

زيارة كيدزZiara kids  عنوان النشاط

 مدرسة الحطاب  -   صفاقس)تونس(إدارة النشاط

المسرحالمكان

التوقيت 10.30 -  11.30المدة:1 س             الجمهور: األطفال



فيرونيكا التي )األوروغواي)   Veronica Leiteإدارة النشاط

فضاء المرسم الصغيرالمكان

التوقيت:11.30 -  12.30 المدة: 1 س     الجمهور: األطفال

ورشة زخرفةنوع النشاط

فن التذهيبعنوان النشاط

ورشة تسعى إلى التعرف إلى فن التذهيب من خالل تطبيقات عمليةالموضوع

محسن أقاميري ) إيران( إدارة النشاط

فضاء المرسم الصغيرالمكان

التوقيت:13.00  - 14.00 المدة: 1 س     الجمهور : جميع الفئات العمرية

ورشة رسمنوع النشاط

أرني كيف ترسم شخصيات قصصيعنوان النشاط

تقّدم الرسامة كتبها التي رسمتها ثم تشجع األطفال وتساعدهم على إعادة رسمها مع إضافة بصمتهم الموضوع
الخاصة

الرسامة سندس الشايبي) تونس/فرنسا)إدارة النشاط

فضاء المرسم الصغيرالمكان

التوقيت:15.30 - 14.30 المدة:1 س            الجمهور: األطفال  

رسم و تلوين حرنوع النشاط

هيا نبدععنوان النشاط

إطالق العنان لخيال و إبداعات الطفلالموضوع

منظمة المصائف و الجوالت)تونس)إدارة النشاط

فضاء المرسم الصغيرالمكان

التوقيت:15.30  - 17.00المدة:1 س و30 د    الجمهور: األطفال

المسرح

عرض فرجوينوع النشاط

زيارة كيدزZiara kids  عنوان النشاط

 مدرسة الحطاب  -   صفاقس)تونس(إدارة النشاط

المسرحالمكان

التوقيت 10.30 -  11.30المدة:1 س             الجمهور: األطفال

مسرحنوع النشاط

المسرح المدرسيعنوان النشاط

وزارة التربية)تونس)إدارة النشاط

المسرحالمكان

التوقيت:11.30 -  12.30المدة:1 س         الجمهور: األطفال

عرض رقص فولكلورينوع النشاط

فرقة إسالم توغاسكو) SMP ISLAM TUGASKU               أندونيسيا)إدارة النشاط

المسرحالمكان

التوقيت:13.00  - 13.45المدة:45 د           الجمهور: جميع الزوار 

عرض رقص فولكلورينوع النشاط

فرقة ROVESNIK )بالروسيا)إدارة النشاط

المسرحالمكان

التوقيت:13.45  - 14.30المدة:45 د.       الجمهور: جميع الزوار 

عرض رقص فولكلورينوع النشاط

فرقة إسالم توغاسكو) SMP ISLAM TUGASKU أندونيسيا)إدارة النشاط

قّبة قصر المعارض بالكرمالمكان

التوقيت:12.00  - 12.45المدة:45 د       الجمهور: جميع الزوار 

عرض رقص فولكلورينوع النشاط

فرقة ROVESNIK )بالروسيا)إدارة النشاط

قّبة قصر المعارض بالكرمالمكان

التوقيت:12.45  - 13.30المدة:45 د      الجمهور: جميع  الزوار 

فضاء الجمعيات والمراكز

ورش تثقيفية ترفيهيةنوع النشاط

الكشافة التونسية  )تونس(إدارة النشاط

فضاء الجمعيات والمراكزالمكان

التوقيت:10.30 - 16.00  المدة: كامل اليوم    الجمهور: األطفال واليافعون



تجارب الجمعياتنوع النشاط

منظمة العقول الشابة )ليبيا)إدارة النشاط

فضاء الجمعيات والمراكزالمكان

التوقيت:10.30 - 11.30 المدة: كامل اليوم    الجمهور: األطفال واليافعون

ركن المبادرات و اإلبداعات

ورش تثقيفية نوع النشاط

ورشة الرسم الرقمي عنوان النشاط

المركز الوطني لإلعالمية الموجهة للطفل )تونس(إدارة النشاط

ركن المبادرات و اإلبداعاتالمكان

التوقيت:10.30 - 16.00  المدة: كامل اليوم    الجمهور: األطفال واليافعون

ورشة كتابةنوع النشاط

: من الفكرة إلى الحكايةعنوان النشاط يحكى  َأنَّ

الموضوع
ورشة تسعى إلى التعريف بالحكاية العجائبية الشعبية

وكيفية اقتناص الفكرة وصياغتها ومحاكاة القصة القصيرة لكتابة حكاية عجائبية حديثة

مريم الزرعوني )اإلمارات(إدارة النشاط

فضاء حديقة الكتابالمكان

التوقيت:10.30 – 11.30المدة:1 س      الجمهور:  اليافعون



فضاء المطالعة العمومية

المؤسسةالنشاطالتاريخ

األحد 7 آفريل 2019

اقرأ لتحيا: قارئ اليوم قائد الغد
المكتبة العمومية حي الغزالة

ورشة مطالعة موجهة
إدارة المطالعة العمومية

المكتبة الجهوية بالمهديةمن فن القراءة إلى فن الكتابة



اليوم الرابع:    اإلثنين 8 أفريل 2019  :
فضاء حديقة الكتاب

يوم المرأة : نساء بالدي نساء و نصف
ورشة قراءةنوع النشاط

أميرات الحكاياتعنوان النشاط

سرد قصص من سلسلة األميرات الموضوع

وفاء الشامسي )عمان( إدارة النشاط

فضاء حديقة الكتابالمكان

التوقيت:11.30 – 12.30المدة: 1س و 30د     الجمهور: األطفال

ورشة تدريبية نوع النشاط

كيف تصنع قارئا صغيرا عنوان النشاط

ُتسهم هذه الورشة  في تكوين الشخصية النامية المبدعة للطفل ،وتشكيل فكره الناقد،وتنمية ميوله الموضوع
واهتماماته وتدعيم ثقته بالنفس وتطوير ذاته

امينة الرويمي )ليبيا(إدارة النشاط

فضاء حديقة الكتابالمكان

التوقيت: 13.00  -  14.00المدة: 1 س      الجمهور: األطفال

قراءة تفاعلية باللغة الفرنسيةنوع النشاط

ساعة الحكاية l’heure du conte avec son excellence Carol Queen, l’ambassadrice du Canada à tunisعنوان النشاط

تقرأ سعادتها قصة مع األطفال فيها تمكين للمرأة في اليوم المخصص لتكريم المرأة الموضوع

كارول ماكوين )كندا(إدارة النشاط

فضاء حديقة الكتابالمكان

التوقيت: 14.00  -  15.00المدة: 1 س   الجمهور: األطفال

قراءة تفاعليةنوع النشاط

قراءة مع مشهورعنوان النشاط

فقرة تقّدمها شخصّية مشهورة من أجل ترغيب الطفل في القراءةالموضوع

الممثلة نادرة لملوم )اتونس(إدارة النشاط

فضاء حديقة الكتابالمكان

التوقيت:15.00  -  16.00المدة:1س   الجمهور: األطفال



 معرض أندونيسياعنوان النشاط

فضاء حديقة الكتابالمكان

التوقيت:10.30  - 16.00المدة: كامل اليوم       الجمهور: جميع الزّوار

فضاء ِامرح وتعلم

عرض تجربةنوع النشاط

قصة نجاح Success storyعنوان النشاط

التعلم من خالل  التجارب الناجحة لآلخرين واالقتداء بأصحابهاالموضوع

الفارسة نادرة دباش )تونس(إدارة النشاط

فضاء ِامرح وتعلمالمكان

التوقيت: 10.30 -  11.30المدة: 1س          الجمهور: األطفال واليافعون

حلقة نقاشنوع النشاط

أغورا اليافعين: المساواةعنوان النشاط

نفاش مع اليافعين تحت إشراف المربي يسعى إلى طرح مسائل واستفسارات تهم المساواةالموضوع

هدى الكافي )تونس(إدارة النشاط

فضاء ِامرح وتعلمالمكان

التوقيت:11.30 -  13.00المدة:1 س و30 د      الجمهور: اليافعون

نشاط تربوي تثقيفي نوع النشاط

الحوارالثقافي عنوان النشاط

 جلسات حوار تنظمها وزارة التربية مع األطفال واليافعين  تحت إشراف مربين الموضوع

وزاة التربية )تونس(إدارة النشاط

فضاء ِامرح وتعلمالمكان

التوقيت: 13.00  - 15.00المدة: 2 س           الجمهور: األطفال واليافعون

ورشة رسم وأشغال يدوية نوع النشاط

هّيا نبدع عنوان النشاط

ورشة تسعي إلى خلق مساحات يبدع فيها الطفل مطلقا العنان لخيالهالموضوع

جمعية الياسمين للثقافة والبيئة بأريانة )تونس(إدارة النشاط

فضاء ِامرح وتعلم المكان

التوقيت: 15.00 - 16.30المدة: 1س و 30 د.      الجمهور: األطفال



فضاء المرسم الصغير

ورشة فنيةنوع النشاط

أرني كيف ترسم شخصيات قصصي؟عنوان النشاط

تقّدم الرسامة كتبها التي رسمتها ثم تشجع األطفال وتساعدهم على إعادة رسمها مع إضافة بصمتهم الموضوع
الخاصة.

سندس الشايبي  )تونس/فرنسا(إدارة النشاط

فضاء المرسم الصغيرالمكان

التوقيت:10.30 -  11.30المدة: 1 س               الجمهور: األطفال

ورشة في تشكيل الصلصال و السيراميكنوع النشاط

صناعة دمى األصابععنوان النشاط

الموضوع
ورشة تسعى إلى خلق مساحة من المتعة بين األطفال بجعلهم يصنعون شخصيات مستوحاة من قصص 

فيرونيكا التي رسمتها

فيروميكا التي) االورغواي)   Veronica Leiteإدارة النشاط

المرسم الصغيرالمكان

التوقيت:11.30 – 12.30المدة: 1 س            الجمهور: أطفال

رسم و تلوين حرنوع النشاط

هيا نبدععنوان النشاط

إطالق العنان لخيال الطفل وإبداعاتهالموضوع

منّظمة المصائف والجوالت  )تونس(إدارة النشاط

فضاء المرسم الصغيرالمكان

التوقيت: 12.30 -  13.30المدة:1 س    الجمهور: األطفال

ورشة خط  نوع النشاط

خطوط وزخارفعنوان النشاط

التعرف على تقنيات الكتابة ومدارس الخط المختلفةالموضوع

 محسن أقاميري  )ايران(إدارة النشاط

فضاء المرسم الصغيرالمكان

التوقيت:14.00 -  15.00المدة: 1س    الجمهور: جميع الزوار



ورشة فنية نوع النشاط

ورشة تذهيبعنوان النشاط

ورشة تسعى إلى التعرف إلى فن التذهيب من خالل تطبيقات عمليةالموضوع

زينب شاهي )إيران(إدارة النشاط

فضاء المرسم الصغيرالمكان

التوقيت: 15.00 - 16.00المدة: 1س      الجمهور: األطفال

المسرح

عرض رقص فولكلورينوع النشاط

فرقة إسالم توغاسكو) SMP ISLAM TUGASKU               أندونيسيا)إدارة النشاط

المسرحالمكان

التوقيت:11.00 -  11.45المدة:45 د      الجمهور: كل الزوار

عرض رقص فولكلورينوع النشاط

فرقة ROVESNIK )بالروسيا)إدارة النشاط

المسرحالمكان

التوقيت:13.15  -  14.00المدة:  45 د.     الجمهور: كل الزوار

تعبير جسمانينوع النشاط

جمعية الياسمين للثقافة )تونس(إدارة النشاط

المسرحالمكان

التوقيت:14.00 -  15.00المدة: 1س    الجمهور: جميع الزّوار

قّبة قصر المعارض بالكرم

عرض رقص فولكلورينوع النشاط

فرقة ROVESNIK )بالروسيا)إدارة النشاط

قّبة قصر المعارض بالكرمالمكان

التوقيت:12.00  - 12.45المدة:45 د      الجمهور: جميع  الزّوار 

عرض رقص فولكلورينوع النشاط

فرقة إسالم توغاسكو) SMP ISLAM TUGASKU               أندونيسيا)إدارة النشاط

قّبة قصر المعارض بالكرمالمكان

التوقيت:12.45 – 13.30المدة:45 د     الجمهور: جميع الزوار 



فضاء الجمعيات والمراكز

ورش تثقيفية ترفيهيةنوع النشاط

الكشافة التونسية  )تونس(إدارة النشاط

فضاء الجمعيات والمراكزالمكان

التوقيت:10.30 - 16.00  المدة: كامل اليوم   الجمهور: األطفال واليافعون

ركن المبادرات و اإلبداعات

ورش تثقيفية نوع النشاط

ورشة الرسم الرقمي عنوان النشاط

المركز الوطني لإلعالمية الموجهة للطفل )تونس(إدارة النشاط

ركن المبادرات و اإلبداعاتالمكان

التوقيت:10.30 - 16.00  المدة: كامل اليوم    الجمهور: األطفال واليافعون

فضاء المطالعة العمومية

المؤسسةالنشاطالتاريخ

اإلثنين 08 أفريل 2019

ــ المكتبة العمومية حي الغزالة )  _ مسابقات في الثقافة العامة
تونس(

 ــ ورشة تحويل القصة الورقية إلى
_المكتبة العمومية بجربة ) تونس(فيلم

 -  فن طي الورق
_ المكتبة العمومية بالمنزه  5) تونس(

مسابقة في المطالعة واإللقاءنوع النشاط

التصفيات النهائية لمسابقة نقرأ لنصبح أجملعنوان النشاط



الموضوع

هي مسابقة تطلب الحضور الجمالّي والفكرّي للمتسابقين، وفيها يسعون 
إلى:

·  اســتعراض الكتــب بالّلغــة العربّيــة أو الفرنســّية أو االنجليزّيــة التــي  طالعوهــا 	
يثا  حد

·  تقديــم الكتــب واإلجابــة عــن أســئلة لجنــة التحكيــم المتعلقــة بمحتــوى الكتــب 	
التــي تّمــت قراءتهــا و بمســائل ثقافّيــة عاّمــة . 

وتهدف هذه المسابقة إلى:

· الّتشجيع على القراءة في صفوف الّشباب	

· إعطاء معنى آخر للجمال	

· الّتعريف ببعض اإلصدارات 	

إدارة النشاط
المجلس التونسي لكتب اليافعين )تونس(

وزارة التربية )تونس(
تحدي القراءة العربي )اإلمارات(

قاعة زبيدة بن بشيرالمكان

التوقيت:10.30 - 14.00 الجمهور: جميع الزوار 



اليوم الخامس : الثالثاء 9 أفريل 2019
فضاء حديقة الكتاب

وفاء للشهداء

لفاء أدبينوع النشاط

قراءة في قصة للكاتبة عنوانها »ستشرق الشمس ولو بعد حين«عنوان النشاط

الموضوع
في خضّم األحداث المتسارعة في سوريا، تدرك شادن، كابتن فريق كرة الّسّلة في مدرستها، أّن عالمها 

ا وأنَّ عليها أن تكون قوّية وتتحّمل مسؤولية تفوق خبرتها في الحياة .هل ستستطيع الّصمود  سيتغّير كليًّ
أمام الّصعاب والوصول إلى بّر األمان؟

تغريد النجار )األردن(إدارة النشاط

فضاء حديقة الكتابالمكان

التوقيت:10.30 – 12.00المدة:1 س و30 د      الجمهور: اليافعون

مسابقات في المطالعة والكتابةنوع النشاط

يوغا المطالعة والتعبيرعنوان النشاط

تعتمد الكتابة على تقنية يوغا المطالعة والتعبير وهي تقنية تقوم على توظيف قدرات العقل الباطن الموضوع
اثناء التملك من القصة او أثناء توليد قصة أخرى منها .

وفاء الدريسي )تونس(إدارة النشاط

فضاء ِامرح وتعلمالمكان

التوقيت: 12.00 _14.00المدة:2 س  الجمهور: األطفال و اليافعون

قراءات جماعيةنوع النشاط

فراءات من قصص المرحوم محمد الفاضل بن سليمانعنوان النشاط

وفاء لروح فقيد أدب الطفل التونسي  تسعى هذه الورشة إلى تقديم مختارات من كتبهالموضوع

 )اتحاد الكتاب التونسين( إدارة النشاط

فضاء حديقة الكتابالمكان

التوقيت: 14.00 -  15.00المدة:1 س     الجمهور:  األطفال

قراءة تفاعليةنوع النشاط

قراءة مع مشهورعنوان النشاط

فقرة تقّدمها شخصّية مشهورة من أجل ترغيب الطفل في القراءةالموضوع

محمد الجبالي ) تونس(إدارة النشاط

فضاء حديقة الكتابالمكان

التوقيت: 15.00 - 16.00المدة: 1 س    الجمهور: األطفال



 معرض أندونيسياعنوان النشاط

فضاء حديقة الكتابالمكان

التوقيت:10.30  - 16.00المدة: كامل اليوم    الجمهور: جميع الزّوار

فضاء ِامرح وتعلم

قراءة في أدب الطفل  األوروغويانينوع النشاط

لنقرأ ما يقرأه  طفل  األوراغوايعنوان النشاط

تسعى الورشة إلى تفديم فصص كتبتها و رسمتها الكاتبة و الرسامة فيرونيكا  من خالل فراءة تفاعلية الموضوع
تعطي الطفل المجال للتعرف على أدب طفل من ثقافات و مشارب أخرى

فيرونيكا التي )األورغواي(   Veronica Leiteإدارة النشاط

فضاء ِامرح وتعلمالمكان

التوقيت: 10.30 – 11.30 المدة: 1 س       الجمهور: األطفال 

حلقة نقاشنوع النشاط

أغورا اليافعين: المواطنةعنوان النشاط

نفاش مع اليافعين تحت إشراف المربي يسعى إلى طرح مسائل واستفسارات تهّم المواطنةالموضوع

خميس بوعلي )تونس(إدارة النشاط

فضاء ِامرح وتعلمالمكان

التوقيت:11.30 -  13.00المدة:1 س و30 د    الجمهور: اليافعون

ورشة رسمنوع النشاط

أرسم بورتريه مثل فنان عالميعنوان النشاط

الموضوع
التعريف بمعنى البورتريه وعرض بورتريهات لفنانين عالمين - رسم نموذج أمام األطفال ثم مساعدتهم 

 Modigliani  على إبداع رسم خاص بهم باتباع نفس األسلوب  الفنان العالمي موديغلياني

مريم الزرعوني )اإلمارات(إدارة النشاط

فضاء ِامرح وتعلمالمكان

التوقيت:13.00 – 14.00  المدة:1 س     الجمهور: األطفال واليافعون



من تجاربهمنوع النشاط

أولنا صغار...عنوان النشاط

الموضوع
فقرة تجمع بين األطفال وشخصية لها تجربة في مجال من المجاالت تسعى من خاللها الحديث على عالم 

الطفولة في زمنها والمغامرات و التحديات التي عاشتها بهدف استخالص العبرة منها

 الممثل إكرام عزيز )تونس(إدارة النشاط

فضاء ِامرح وتعلمالمكان

التوقيت:14.00 -  15.00 المدة:  1 س     الجمهور: األطفال 

قراءات شعريةنوع النشاط

فلسطين في القلبعنوان النشاط

تسعى إلى تقريب الشعر من األطفال واليافعين بتقديمه بلغات مختلفة وطرق إلقاء معّبرةالموضوع

شادلية الماجري و نادية عيساوي و ثلة من التالميذ و األساتذة)تونس(إدارة النشاط

فضاء ِامرح وتعلمالمكان

التوقيت: 15.00 -  15.30المدة:30 د     الجمهور: اليافعون

فضاء المرسم الصغير

ورشة فنيةنوع النشاط

رسم الميناتورعنوان النشاط

تقديم فن المينياتور مع القيام بورش تطبيقية في هذا المجالالموضوع

الفنان محسن آقا ميري )إيران(إدارة النشاط

فضاء المرسم الصغيرالمكان

التوقيت:10.30  - 11.30 المدة:1 س     الجمهور: جميع الزوار 

ورشة فنيةنوع النشاط

أرني كيف ترسم شخصيات قصصيعنوان النشاط

تقّدم الرسامة كتبها التي رسمتها ثم تشجع األطفال وتساعدهم على إعادة رسمها مع إضافة بصمتهم الموضوع
الخاصة.

سندس الشايبي  )تونس/فرنسا(إدارة النشاط

فضاء المرسم الصغيرالمكان

التوقيت:11.30 -  12.30المدة: 1 س     الجمهور: األطفال

ورشة فنيةنوع النشاط

ورشة فنون التذهيبعنوان النشاط



ورشة تسعى إلى التعرف إلى فن التذهيب من خالل التدريبالموضوع

زينب شاهي )إيران( إدارة النشاط

فضاء المرسم الصغيرالمكان

التوقيت: 12.30 -  13.30 المدة: 1 س    الجمهور جميع الزوار

رسم و تلوين حرنوع النشاط

هيا نبدععنوان النشاط

إطالق العنان لخيال الطفل و إبداعاتهمالموضوع

منظمة المصائف و الجوالت) تونس)إدارة النشاط

فضاء المرسم الصغيرالمكان

التوقيت: 13.30 -  14.00المدة:30 د.      الجمهور: األطفال

براعات يدوية نوع النشاط

عالم األوريغاميعنوان النشاط

الموضوع
 األوريغامي هو فن طي الورق الياباني،  فن يتعلمه أطفال اليابان منذ الصغر، لتأثيره اإليجابي الواضح 

على  ذكاء الطفل  وقوة ذاكرته و أدائه  العقلي
سفارة اليابان بتونس ) اليابان(إدارة النشاط

فضاء المرسم الصغيرالمكان

التوقيت: 14.00 -  15.00المدة:1 س    الجمهور: جميع الزوار

ورشة خطنوع النشاط

هيا نكتب أسماءنا بالخط اليابانيعنوان النشاط

الموضوع
  تسعى الورشة إلى التعرف ب فن الكتابة باليابانية  « شودو« الذي انتشر في أول أيامه بين 

النبالء،والساموراي، ويتم تدريسه اليوم في مدارس األطفال ويطلقون عليه تسمية »شوجي .»

سفارة اليابان بتونس ) اليابان(إدارة النشاط

فضاء المرسم الصغيرالمكان

التوقيت: 15.00 - 16.00المدة:1 س    الجمهور: جميع الزوار



المسرح
عرض مسرحينوع النشاط

وحش المماليكعنوان النشاط

شركة الحب المجنون )تونس)إدارة النشاط

المسرحالمكان

التوقيت:10.30 – 11.30 المدة:1 س     الجمهور: جميع الزّوار

عرض مسرحينوع النشاط

ميعاد مع الضادعنوان النشاط

مدرسة أوالد بالقاسم بالصخيرة )تونس(إدارة النشاط

المسرحالمكان

التوقيت:11.30 – 12.15المدة:45 د.      الجمهور: جميع الزّوار

مسرح الحوارنوع النشاط

الحكواتيعنوان النشاط

تنشيط الجمعية التونسية  للتنمية الثقافية و الفن المتجول بتونس شيط الجمعية التونسية للتنمية إدارة النشاط
الثقافية و الفن 

المسرح المكان

التوقيت: 12.15 -  13.15المدة: 1س        الجمهور: جميع الزّوار

عرض رقص فولكلورينوع النشاط

فرقة ROVESNIK )بالروسيا)إدارة النشاط

المسرحالمكان

التوقيت:13.15– 13.45المدة:  30د.      الجمهور: جميع الزوار

عرض رقص فولكلورينوع النشاط

فرقة إسالم توغاسكو) SMP ISLAM TUGASKU               أندونيسيا)إدارة النشاط

المسرحالمكان

التوقيت: 13.45 -  14.30المدة:45 د      الجمهور: جميع الزوار

عرض شريط وثائقي   !! Hello Japanنوع النشاط

سفارة اليابان بتونس ) اليابان(إدارة النشاط

المسرحالمكان

التوقيت:14.30  – 15.30المدة:1  س.     الجمهور: جميع الزوار

عروض مسرحية  باللغة اإلنقليزيةنوع النشاط



مسرحية ‘عهد التميمي’    -  مسرحية ‘محمد الدرة’ عنوان النشاط

المدرسة االعدادية المرسى و المدرسة االعدادية ابن سينا 3 )تونس( إدارة النشاط

المسرحالمكان

التوقيت: 15.30 - 16.30 المدة: 1 س   الجمهور: جميع الزوار

قبة قصر المعارض بالكرم

عروض فرجويهنوع النشاط
عنوان 

رقصات من فلسطينالنشاط

 فرقة الكوفية للدبكة الشعبية  )فلسطين(إدارة النشاط

قبة قصر المعارض بالكرمالمكان

التوقيت: 10.30 - 11.30 المدة: كامل اليوم   الجمهور: األطفال واليافعون

عرض رقص فولكلورينوع النشاط

فرقة ROVESNIK )بالروسيا)إدارة النشاط

قبة قصر المعارض بالكرمالمكان

التوقيت:11.30 -  12.15المدة:45 د     الجمهور: جميع  الزوار 

عرض رقص فولكلورينوع النشاط

فرقة إسالم توغاسكو) SMP ISLAM TUGASKU               أندونيسيا)إدارة النشاط

قبة قصر المعارض بالكرمالمكان

التوقيت:12.15 -  13.00المدة:45 د       الجمهور: جميع الزوار 

فضاء الجمعيات والمراكز

ورش تثقيفية ترفيهيةنوع النشاط

الكشافة التونسية  )تونس(إدارة النشاط

فضاء الجمعيات والمراكزالمكان

التوقيت:10.30 - 16.00  المدة: كامل اليوم      الجمهور: األطفال واليافعون



ركن المبادرات و اإلبداعات

ورش تثقيفية نوع النشاط

ورشة الرسم الرقمي عنوان النشاط

المركز الوطني لإلعالمية الموجهة للطفل )تونس(إدارة النشاط

ركن المبادرات و اإلبداعاتالمكان

التوقيت:10.30 - 16.00  المدة: كامل اليوم     الجمهور: األطفال واليافعون

قاعة زبيدة بن بشير

حلقة نفاشنوع النشاط

سوسيولوجيا الكاتب التونسيعنوان النشاط

حلقة نقاش   تبين تأثير الثورة و االنتقال الديمقراطي و حضورهما في األدب التونسي الموضوع

قراء بال حدود )تونس(إدارة النشاط

قاعة زبيدة بن بشيرالمكان

التوقيت:11.00 - 13.00 المدة: 2 س   الجمهور: الشباب و اليافعون

فضاء المطالعة العمومية

المؤسسةالنشاطالتاريخ

الثالثاء 9 أفريل 2019

 القراءة المبكرة دعامة للقراءة
الكاتبة نجيبة بوغندة )تونس(المستدامة

المكتبة العمومية بطبربة)تونس(التأليف واإلبداع





اليوم السادس: األربعاء 10 أفريل 2019
فضاء حديقة الكتاب

يوم ذوي اإلعاقة 

ورشة قراءة تفاعليةنوع النشاط

هيا نقرأ معاعنوان النشاط

عرض لقصة مبسطة مصورة »زيكازام  زيكازوم« يتبعه نشاط فنيالموضوع

تغريد النجار) األردن(  إدارة النشاط

فضاء حديقة الكتابالمكان

التوقيت:10.30  - 11.15  المدة: 45      الجمهور: األطفال

حكايات بلغة اإلشارات نوع النشاط

أنا أيضا أستمتع بالحكايةعنوان النشاط

 تقديم حكايات لفائدة األطفال بلغة اإلشارات الموضوع

جمعية الصم و البكم بوالية بنزرت ) تونس (إدارة النشاط

فضاء حديقة الكتابالمكان

التوقيت:11.15 -  11.45المدة: 30 دقيقة     الجمهور: األطفال

ورشة تثقيفية توعويةنوع النشاط

المصيرعنوان النشاط

الموضوع
التعريف بحقوق األطفال  الالجئين انطالقا من فراءة قصة »صندوق مجد« وكتاب  يروي قصص اطفال 

الجئين من بلدان مختلفة
المعهد العربي لحقوق اإلنسان  )تونس(إدارة النشاط

فضاء حديقة الكتابالمكان

التوقيت: 12.00 - 14.00المدة:1 س.    الجمهور: األطفال واليافعون 

قراءة تفاعليةنوع النشاط

قراءة مع مشهورعنوان النشاط

فقرة تقّدمها شخصّية مشهورة من أجل ترغيب الطفل في القراءةالموضوع

الفنانة شهرزاد هالل ) تونس(إدارة النشاط

فضاء حديقة الكتابالمكان

التوقيت: 14.30 -  15.30المدة: 1 س     الجمهور: األطفال



ورشة كتابةنوع النشاط

كتابة البرايل عنوان النشاط

التعريف بكتابة البرايل لفاقدي البصر الموضوع

جمعية إبصار )تونس(إدارة النشاط

فضاء حديقة الكتابالمكان

التوقيت:15.30 - 16.30المدة:1 س     الجمهور: األطفال و اليافعون

 معرض بولونيا ضيف شرف الدورة 35  - برنامج األطفال واليافعينعنوان النشاط

فضاء حديقة الكتابالمكان

التوقيت:10.30  - 16.00المدة: كامل اليوم    الجمهور: جميع الزّوار

فضاء ِامرح وتعلم

عرض تجربةنوع النشاط

قصة نجاح Success storyعنوان النشاط

التعلم من خالل التجارب الناجحة لآلخرين واالقتداء بأصحابهاالموضوع

بطلة األلعاب البرالمبية روعة التليلي  )تونس(إدارة النشاط

فضاء ِامرح وتعلمالمكان

التوقيت: 10.30 -  11.30المدة: 1س    الجمهور: األطفال واليافعون

فراءة تفاعليةنوع النشاط

قراءة مع مشهورعنوان النشاط

فقرة تقّدمها شخصّية مشهورة من أجل ترغيب الطفل في القراءةالموضوع

اإلعالمي حمزة البلومي )تونس(إدارة النشاط

فضاء ِامرح وتعلمالمكان

التوقيت:11.30 - 12.30المدة:1 س     الجمهور: األطفال

الطاقات المتجددةنوع النشاط

التعريف بأنواع الطاقات المتجددة عنوان النشاط

ورش تسعى إلى  توعية و تحسيس الناشئة بأهمية ترشيد استهالكالموضوع

للشبكة التونسية لإلنتقال الطاقي  -  )تونس(إدارة النشاط

فضاء ِامرح وتعلمالمكان

التوقيت:12.30  - 13.30المدة:1 س    الجمهور: اليافعون



النحت و النمذجة نوع النشاط

ورشات للنحت و النمذجة مع الشكوالتة عنوان النشاط

الموضوع
شهر أفريل هو شهر الّتوعية العالمّية بمرض التوّحد وفي هذا اإلطار تؤّمن لنا »حليم سكول ورش يشارك 

فيها أطفال التوحد 
حليم سكول للتوحد )تونس(إدارة النشاط

فضاء ِامرح وتعلمالمكان

التوقيت: 13.30 -  14.30 المدة:1 س         الجمهور: األطفال

التنمية البشرية نوع النشاط

كايزن لتحسين األداءعنوان النشاط

ورشة تحاول تبسيط المنهجية اليابانية لتحسين األداء و تقويمه بتدريبات عمليةالموضوع

د.وفاء الحطماني ) ليبيا(إدارة النشاط

فضاء ِامرح وتعلمالمكان

التوقيت:14.30 - 15.30 المدة:1س        الجمهور: األطفال و اليافعون

ألعاب تربويةنوع النشاط

الشطار الصغارعنوان النشاط

مساحة لألطفال للتعلم   و اإلبداعالموضوع

الشبكة التونسية لالنتقال الطاقي )تونس(إدارة النشاط

فضاء ِامرح وتعلمالمكان

التوقيت:15.30 - 16.30المدة:1 س        الجمهور: األطفال 

فضاء المرسم الصغير

ورشة رسم نوع النشاط

شخصيات كتبي في عيون أطفال تونسعنوان النشاط

تقّدم الرسامة كتبها التي رسمتها ثم تشجع األطفال وتساعدهم على إعادة رسمها مع إضافة بصمتهم الموضوع
الخاصة 

فيرونيكا التي ) األورغواي(    Veronica Leiteإدارة النشاط

فضاء المرسم الصغيرالمكان

التوقيت:10.30 - 11.30المدة:1 س      الجمهور: األطفال

براعة يدويةنوع النشاط

ورشة ابتكار السنافر عنوان النشاط



ورشى تسعى إلى تطوير مهارات الطفل اليدوية وتشجيعه على االبتكارالموضوع

أميرة اللواتي ) تونس ( إدارة النشاط

فضاء المرسم الصغير المكان

التوقيت:11.30 - 12.30المدة:1 س        الجمهور: األطفال 

رسم و تلوين نوع النشاط

التغيرات المناخية و تأثيرها على البيئة عنوان النشاط

التعرق على التغيرات المناخية في تونس  من خالل أسلوب مشوق يعتمد على قصص بيئيةالموضوع

الشبكة التونسية لالنتقال الطاقي )تونس(إدارة النشاط

المرسم الصغيرالمكان

التوقيت:12.30 - 13.30المدة: 1 س.     الجمهور: األطفال

براعة يدويةنوع النشاط

عالم ورقعنوان النشاط

ورشة تسعى إلى رسكلة الكرتون  وتحويله إلى مجسمات إبداعيةالموضوع

وئام نصرالله )تونس(إدارة النشاط

فضاء المرسم الصغيرالمكان

التوقيت:13.30 – 14.30المدة: 1 س     الجمهور: األطفال 

صنع العرائس نوع النشاط

صنع العرائس المسطحة و عرائس الجوارب عنوان النشاط

رحاب فرشيشي  )تونس(إدارة النشاط

فضاء المرسم الصغيرالمكان

التوقيت: 14.30 -  15.30المدة:1 س     الجمهور: األطفال 

المسرح

عرض مسرحي نوع النشاط

المسرح المدرسيعنوان النشاط

وزارة التربية  إدارة النشاط

 المسرحالمكان

التوقيت: 10.30 -  11.30المدة: 1 س    الجمهور: جميع الزوار



عروض موسيقيةنوع النشاط

وزارة التربية  إدارة النشاط

 المسرحالمكان

التوقيت: 11.30 - 12.30 المدة: 1 س      الجمهور: جميع الزوار

عرض رقص فولكلورينوع النشاط

فرقة لوبوسكي   LUBUSKI )بولونيا(إدارة النشاط

المسرحالمكان

التوقيت:13.00  – 13.45المدة:  45 د. الجمهور: جميع الزوار

عرض رقص فولكلورينوع النشاط

فرقة ROVESNIK )بالروسيا)إدارة النشاط

المسرحالمكان

التوقيت:13.45  -  14.30المدة:  45 د.   الجمهور: جميع الزوار

عرض فني  نوع النشاط

كورال األطفال عنوان النشاط

مدرسة المكفوفين ببن عروس ) تونس(   إدارة النشاط

 المسرحالمكان

التوقيت:14.30 -  15.30 المدة: 1 س   الجمهور: جميع الزوار

قبة قصر المعارض بالكرم

عرض رقص فولكلورينوع النشاط

فرقة فرقة لوبوسكي   LUBUSKI )بولونيا(إدارة النشاط

قّبة قصر المعارض بالكرمالمكان

التوقيت: 11.30 -  12.15المدة:45 د      الجمهور: جميع  الزوار 



عرض رقص فولكلورينوع النشاط

فرقة ROVESNIK )بالروسيا)إدارة النشاط

قّبة قصر المعارض بالكرمالمكان

التوقيت: 12.15 -  13.00المدة:45 د    الجمهور: جميع  الزوار 

فضاء الجمعيات والمراكز

ورش تثقيفية ترفيهيةنوع النشاط

الكشافة التونسية  )تونس(إدارة النشاط

فضاء الجمعيات والمراكزالمكان

التوقيت:10.30 - 16.00  المدة: كامل اليوم    الجمهور: األطفال واليافعون

ركن المبادرات و اإلبداعات

إبداعات تلمذيةنوع النشاط

ورشة لعرض انتاجات التالميذ في مجال الصورة والومضة التحسيسية أو الشريط القصير الموضوع
حول أهمية المطالعة وعالقتها بالطفل/التلميذ

وزارة التربية )تونس(إدارة النشاط

فضاء المطالعة العمومية

المؤسسةالنشاطالتاريخ

األربعاء 10 أفريل 2019 

المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية حكايات الجدة التونسية 
بقبلي )تونس( 

المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ورشة اإليقاظ الفكري 
بقبلي)تونس(

إدارة المطلعة العمومية )تونس( ورشة رسم حر



اليوم السابع: الخميس 11 أفريل 2019
فضاء حديقة الكتاب

يوم الطفولة المبكرة

حكايات شعبيةنوع النشاط

حكايات من بالد الشمسعنوان النشاط

 تقديم حكايات شعبية من  سلطنة ُعمان أول بلد عربي تطلع فيه الشمس، حكايات من مدن مختلفة ترويالموضوع
حكاية اإلنسان مع الحياة ورحلة اكتشاف القدرات.

أحمد الراشدي ) عمان ( إدارة النشاط

فضاء حديقة الكتابالمكان

التوقيت:10.30 -  11.30 المدة: 1 س      الجمهور: األطفال

قراءة تفاعليةنوع النشاط

Let‘s Read in Englishعنوان النشاط

قراءات في  قصص من ادب الطفل األمريكي الموضوع

Kelli Hutchison  كالي هوتشيسون )أمريكا( إدارة النشاط

فضاء حديقة الكتابالمكان

التوقيت:11.30 –12.00 المدة: 30 د     الجمهور: األطفال

قراءة تفاعليةنوع النشاط

في صفنا ضفدع عنوان النشاط

عرض للقصص مصورة يتبعه عرض أهازيج موسيقية و تدريبات فنية ذات صلة بالموضوعالموضوع

تغريد النجار  )األردن(إدارة النشاط

فضاء حديقة الكتابالمكان

التوقيت: 12.00 -  12.30المدة: 30 د     الجمهور: األطفال الصغار

قراءات قصصية عمانيةنوع النشاط

كتابي..صديقيعنوان النشاط

تسعى هذه الورشة إلى تقديم تجارب مختلفة لنصوص موجهة للطفولة المبكرة الموضوع



اليوم السابع: الخميس 11 أفريل 2019
فضاء حديقة الكتاب

يوم الطفولة المبكرة

حكايات شعبيةنوع النشاط

حكايات من بالد الشمسعنوان النشاط

 تقديم حكايات شعبية من  سلطنة ُعمان أول بلد عربي تطلع فيه الشمس، حكايات من مدن مختلفة ترويالموضوع
حكاية اإلنسان مع الحياة ورحلة اكتشاف القدرات.

أحمد الراشدي ) عمان ( إدارة النشاط

فضاء حديقة الكتابالمكان

التوقيت:10.30 -  11.30 المدة: 1 س      الجمهور: األطفال

قراءة تفاعليةنوع النشاط

Let‘s Read in Englishعنوان النشاط

قراءات في  قصص من ادب الطفل األمريكي الموضوع

Kelli Hutchison  كالي هوتشيسون )أمريكا( إدارة النشاط

فضاء حديقة الكتابالمكان

التوقيت:11.30 –12.00 المدة: 30 د     الجمهور: األطفال

قراءة تفاعليةنوع النشاط

في صفنا ضفدع عنوان النشاط

عرض للقصص مصورة يتبعه عرض أهازيج موسيقية و تدريبات فنية ذات صلة بالموضوعالموضوع

تغريد النجار  )األردن(إدارة النشاط

فضاء حديقة الكتابالمكان

التوقيت: 12.00 -  12.30المدة: 30 د     الجمهور: األطفال الصغار

قراءات قصصية عمانيةنوع النشاط

كتابي..صديقيعنوان النشاط

تسعى هذه الورشة إلى تقديم تجارب مختلفة لنصوص موجهة للطفولة المبكرة الموضوع

سعود البحري )  عمان( إدارة النشاط

فضاء حديقة الكتاب المكان

التوقيت: 13.30 – 14.30المدة: 1 س    الجمهور: األطفال

قراءة تفاعليةنوع النشاط

قراءة مع مشهورعنوان النشاط

فقرة تقّدمها شخصّية مشهورة من أجل ترغيب الطفل في القراءةالموضوع

العب كرة القدم  الحارس رامي الجريدي )اتونس(إدارة النشاط

فضاء حديقة الكتابالمكان

التوقيت:14.30 -  15.30المدة:1س     الجمهور: األطفال

جلسة حوارنوع النشاط

الحوار الثقافيعنوان النشاط

فقرة تتناول طرح موضوعا للنفاش مع األطفال لتطوير مهاراتهم في اإلنصات والتواصلالموضوع

وزارة التربية )اتونس(إدارة النشاط

فضاء حديقة الكتابالمكان

التوقيت: 15.30 - 16.30المدة:1س     الجمهور: األطفال

 معرض بولونيا ضيف شرف الدورة 35  - برنامج األطفال واليافعينعنوان النشاط

فضاء حديقة الكتابالمكان

التوقيت:10.30  - 16.00المدة: كامل اليوم   الجمهور: جميع الزّوار

فضاء امرح و تعلم

ورشة بيئية نوع النشاط  

المحافظة على المحيط مسؤوليتنا جميعاعنوان النشاط

أنشطة بيداغوجية حول المحافظة على المحيط الموضوع

الوكالة الوطنية للمحافظة على المحيط  ) تونس(إدارة النشاط

فضاء ِامرح وتعّلمالمكان

التوقيت:10.30 - 11.30 المدة:1 س   الجمهور: األطفال

القولبة  نوع النشاط

القولبة أداة للتعلم عنوان النشاط

استعمال القولبة لتطوير المهارات اليدوية و الفكرية للطفل الموضوع



سامية و أحالم معالوي  ) تونس(إدارة النشاط

فضاء ِامرح وتعّلمالمكان

التوقيت:11.30  - 12.30المدة:1 س   الجمهور: األطفال

ورشة إيقاظ فكرينوع النشاط

سقراط الصغيرعنوان النشاط

التحاور في مسائل من الحياة اليومية ذات بعد فلسفيالموضوع

يوسف طرشون )تونس(إدارة النشاط

فضاء ِامرح وتعّلمالمكان

التوقيت:13.30 -  15.00 المدة:1 س و30  د    الجمهور: األطفال

التنمية البشرية نوع النشاط

التنمية البشرية لتقوية القدرات عنوان النشاط

تدريب األطفال على قوة اإلرادة و التعرف على فرص النجاح الموضوع

د. سنية غريب  )تونس(إدارة النشاط

فضاء ِامرح وتعّلمالمكان

التوقيت:15.00 -  16.30المدة: 1 س و30  د   الجمهور: األطفال 

فضاء المرسم الصغير

براعة يدويةنوع النشاط

عالم ورقعنوان النشاط

ورشة تسعى إلى رسكلة الكرتون  وتحويله إلى مجسمات إبداعيةالموضوع

وئام نصرالله )تونس(إدارة النشاط

فضاء المرسم الصغيرالمكان

التوقيت:10.30 -  11.30المدة: 1 س    الجمهور: األطفال 

براعة يدويةنوع النشاط

صناعة الدمى التقليدية عنوان النشاط

أميرة اللواتي )تونس( إدارة النشاط

فضاء المرسم الصغير المكان

التوقيت:11.30 - 12.30 المدة: 1 س   الجمهور: األطفال



ورشة في تشكيل الصلصال و السيراميكنوع النشاط

صناعة دمى األصابععنوان النشاط

ورشة تسعى إلى خلق مساحة من المتعة بين األطفال بجعلهم يصنعون شخصيات مستوحاة من قصص الموضوع
فيرونيكا التي رسمتها

فيرونيكا التي ) األورغواي)   Veronica Leiteإدارة النشاط

فضاء المرسم الصغيرالمكان

التوقيت:12.30 -  13.30 المدة:1 س   الجمهور: األطفال 

ورشة فنيةنوع النشاط

ورشة تزيين الوجوه عنوان النشاط

أميرة اللواتي ووئام نصرالله )تونس(إدارة النشاط

فضاء المرسم الصغير المكان

التوقيت:13.30 -  14.30المدة: 1 س    الجمهور: األطفال

ورشة فنية نوع النشاط

الرسم باعتماد تقنية الكوالج  عنوان النشاط

الموضوع
تهدف الورشات إلى طرح ›› الكوالج ‹‹ كتقنية فنية تمكن الطفل من إكتشاف عالمه من حوله عبر تحسس 

خامات مختلفة. فتقنية الكوالج تجعل الطفل يمرح ويبدع في نفس الوقت، فهو مدعو ليرسم ويقص 
ويركب ويجسم خياالته بكل حرية.

امال معلول  )تونس(إدارة النشاط

فضاء المرسم الصغير المكان

التوقيت:14.30 - 15.30 المدة: 1 س   الجمهور: األطفال

فن الرسمنوع النشاط

التربية التشكيلية عنوان النشاط

وزارة التربية إدارة النشاط

فضاء المرسم الصغير المكان

التوقيت:15.30 - 16.30 المدة:1 س.    الجمهور: األطفال



المسرح
عرض مسرحي تفاعلي نوع النشاط

دمى تتحدثعنوان النشاط

حبيبة الجندوبي ) تونس(إدارة النشاط

المسرحالمكان

التوقيت:10.30 - 11.30المدة: 1 س.   الجمهور: األطفال 

تعبير جسماني  نوع النشاط

عروض رقص عنوان النشاط

رقصات تتمحور حول مواضيع مختلفة  الموضوع

أنس المعالوي وصوفية الشلغومي / بيت الطفل )تونس( إدارة النشاط

المسرحالمكان

التوقيت: من 11.30 -  12.30المدة: 1س      الجمهور:   جميع الزوار

عرض رقص فولكلورينوع النشاط

لوحات من بولونياعنوان النشاط

التعرف على التراث الالمادي البولوني من خالل لوحات فولكلوريةالموضوع

فرقة  لوبوسكي من بولونيا LUBISKI  إدارة النشاط

المسرحالمكان

التوقيت: من 13.00 – 13.45المدة: 45د     الجمهور: جميع الزوار

عرض مسرحي نوع النشاط

الصدق أنجى  عنوان النشاط

بيت الطفل تحت إشراف أحالم الذكواني وابتهال المرساني )تونس(  إدارة النشاط

المسرح المكان

التوقيت: 13.45– 14.15المدة: 30 د     الجمهور: األطفال 

عرض فرجوي نوع النشاط



فياستا كارنافال Fiesta Carnaval إدارة النشاط

المسرحالمكان

التوقيت: 14.30 -  15.30المدة:1 س     الجمهور: األطفال

المسرح المدرسي نوع النشاط

وزارة التربية )تونس(إدارة النشاط

المسرحالمكان

التوقيت: 15.30 -  16.30المدة: 1 س    الجمهور: األطفال 

قبة قصر المعارض بالكرم

عرض  فرجوي تربوينوع النشاط

فياستا كارنافال Fiesta Carnavalإدارة النشاط

قّبة قصر المعارض بالكرمالمكان

التوقيت:11.00 -  12.00المدة:1 س    الجمهور: جميع  الزوار 

عرض رقص فولكلورينوع النشاط

فرقة فرقة لوبوسكي   LUBUSKI )بولونيا(إدارة النشاط

قّبة قصر المعارض بالكرمالمكان

التوقيت: 12.00 -  12.45المدة:45 د  الجمهور: جميع  الزوار 

معيات والمراكز

ورش تثقيفية ترفيهيةنوع النشاط

الكشافة التونسية  )تونس(إدارة النشاط

فضاء الجمعيات والمراكزالمكان

التوقيت:10.30 - 16.00 المدة: كامل اليوم    الجمهور: األطفال واليافعون

ركن المبادرات و اإلبداعات



معرض رسومات نوع النشاط

›› حديثي مع الورق ‹‹عنوان النشاط

آمال معلول ) تونس(  إدارة النشاط

ركن المبادرات و اإلبداعاتالمكان

التوقيت:10.30 - 16.00 المدة: كامل اليوم      الجمهور: األطفال واليافعون

زيارة تثقيفية ترفيهية إلى أطفال مرضىنوع النشاط

نحن معك حيثما كنتعنوان النشاط

 كتاب ومنشطون من ضيوف المعرضإدارة النشاط

المركز الوطني لزرع النخاع العظمي )تونس(المكان

التوقيت:9.00 -  12.00 المدة: كامل اليوم   الجمهور: األطفال واليافعون

فضاء المطالعة العمومية

المؤسسةالنشاطالتاريخ

الخميس 11 أفريل 2019

المكتبة الجهوية بالكاف )تونس(أنا أطالع أنا فنان 

الكاتب عبدالمجيد فرحات)تونس( لقاء مع كاتب    

إدارة المطالعة العمومية  )تونس( مسابقات في اإلمالء و اللغة العربية   

ورشة في البراعات اليدوية 



اليوم  الثامن : الجمعة  12 أفريل 2019
فضاء حديقة الكتاب

ورشة  قراءة كتابةنوع النشاط

قصة من أدب الخيال العلميعنوان النشاط

ورشة تسعى إلى التعريف بأدب الخيال العلمي و  مواضيع أدب الخيال العلمي ثم تتدرج إلى قراءات في الموضوع
روايات الخيال العلمي لتنتهي  ب«كيف تكتب قصة في أدب الخيال العلمي؟«

إبراهيم الدرغوثي  )تونس(  إدارة النشاط

فضاء حديقة الكتاب المكان

التوقيت:10.30 - 11.30المدة: 1س          الجمهور: اليافعون

سرد قصةنوع النشاط

لنتعرف على أدباء الطفل بسلطنة عمانعنوان النشاط

 قراءات قصصية في أدب الطفل العمانيالموضوع

سعود البحري )عمان(إدارة النشاط

فضاء حديقة الكتابالمكان

التوقيت:11.30 -  12.30 المدة:1 س    الجمهور: األطفال

ورشة قراءة تفاعليةنوع النشاط

فصص من الدانماركعنوان النشاط

ستقرأ لنا مجموعة فصص الكاتب والشاعر الدانماركي هانز كريستيان أندرسون، باللغة الفرنسيةالموضوع

سيرين جمور )تونس/دانمارك(إدارة النشاط

فضاء حديقة الكتابالمكان

التوقيت: 13.30 - 14.30المدة:1 س    الجمهور: األطفال 

ورشة  قراءة كتابةنوع النشاط

قصة من أدب الخيال العلميعنوان النشاط

ورشة تسعى إلى التعريف بأدب الخيال العلمي و  مواضيع أدب الخيال العلمي   ثم تتدرج إلى قراءات في الموضوع
روايات الخيال العلمي لتنتهي ب«كيف تكتب قصة في أدب الخيال العلمي؟«

إبراهيم الدرغوثي  )تونس(  إدارة النشاط

فضاء حديقة الكتاب المكان

التوقيت:14.30 - 15.30المدة: 1س   الجمهور: اليافعون



قراءة تفاعليةنوع النشاط

قراءة مع مشهورعنوان النشاط

فقرة تقّدمها شخصّية مشهورة من أجل ترغيب الطفل في القراءةالموضوع

الفنان لطفي بوشناق )اتونس(إدارة النشاط

فضاء حديقة الكتابالمكان

التوقيت: 15.30 - 16.30المدة:1س              الجمهور: األطفال

 معرض بولونيا ضيف شرف الدورة 35  - برنامج األطفال واليافعينعنوان النشاط

فضاء حديقة الكتابالمكان

التوقيت:10.30  - 17.30المدة: كامل اليوم   الجمهور: جميع الزّوار

فضاء امرح وتعلم

تنمية بشريةنوع النشاط

كيف أستعيد طاقتيعنوان النشاط

كيف نحافظ على حيوّيتنا من خالل اّتباع المبادئ الكبرى للّطب الّتقليدّي الّصينّي؟ الموضوع

Tam Nham فيتنامإدارة النشاط

فضاء امرح وتعلمالمكان

التوقيت: :10.30  - 11.30المدة:1 س     الجمهور: اليافعون

ورشة تصويرنوع النشاط

تقنيات التصوير والفيديو عبر الهاتف الجوالعنوان النشاط

صحافة الهاتف الجوال / تدّون اللحظات و األحداث و التظاهرات / توّثقهاالموضوع

اإلعالمية عائشة بيار )تونس(إدارة النشاط

فضاء امرح وتعلمالمكان

التوقيت:11.30 - 12.30 المدة:1س      الجمهور: أطفال ويافعون

ورشة كتابة القصةنوع النشاط

هّيا نكتب قصةعنوان النشاط

ورشة تسعى إلى تطوير مهارات الكتابةالموضوع

الكاتبة إيناس العباسي)تونس(إدارة النشاط

فضاء امرح وتعلمالمكان



التوقيت:12.30 -  13.30 المدة:1 س     الجمهور: األطفال واليافعون

ورشة تصويرنوع النشاط

تقنيات التصوير والفيديو عبر الهاتف الجوالعنوان النشاط

صحافة الهاتف الجوال / تدّون اللحظات و األحداث و التظاهرات / توّثقهاالموضوع

اإلعالمية عائشة بيار )تونس(إدارة النشاط

فضاء امرح وتعلمالمكان

التوقيت: 13.30 - 14.30المدة:1س      الجمهور: األطفال واليافعون

من تجاربهمنوع النشاط

أّولنا صغار....عنوان النشاط

كيف نتعلم الحكمة؟ الموضوع

يوسف الصديق )تونس(إدارة النشاط

فضاء امرح وتعلمالمكان

التوقيت:14.30 - 15.30المدة:1 س    الجمهور: األطفال واليافعون 

عرض تجربةنوع النشاط

قصة نجاح Success storyعنوان النشاط

التعلم من خالل  التجارب الناجحة لآلخرين واالقتداء بأصحابهاالموضوع

 عبد المجيد خماخم  )تونس(إدارة النشاط

فضاء ِامرح وتعلمالمكان

التوقيت: 15.30 - 16.30المدة: 1س   الجمهور: األطفال واليافعون

فضاء المرسم الصغير

ورشة فنية نوع النشاط

الرسم باعتماد تقنية الكوالج  عنوان النشاط

الموضوع
تهدف الورشات إلى طرح ›› الكوالج ‹‹ كتقنية فنية تمّكن الطفل من إكتشاف عالمه من حوله عبر تحسس 

خامات مختلفة. فتقنية الكوالج تجعل الطفل يمرح ويبدع في نفس الوقت، فهو مدعو ليرسم و يقّص 
ويرّكب ويجّسم خياالته بكل حرّية.

امال معلول  )تونس(إدارة النشاط

فضاء المرسم الصغير المكان

التوقيت: 10.30 - 11.30 المدة: 1 س    الجمهور: األطفال



ورشة خط نوع النشاط

فن الخط الفارسي عنوان النشاط

ورشة تسعى إلى التعرف إلى فن   الفارسّي » نستعليق » و الخط العربّي;  و تقديم تدريبات في الموضوع
كتابتهما

مصطفى محبوب مجاز ) إيران( إدارة النشاط

فضاء المرسم الصغيرالمكان

التوقيت:11.30 -  12.30 المدة: 1 س            الجمهور : جميع الزوار

المسرح
عرض حكواتينوع النشاط

حكايات من العالمعنوان النشاط

يقدم العرض مجموعة من الحكايات التي تطوف بنا في بلدان عربية وغربية.الموضوع

آمال بوطبة )تونس(إدارة النشاط

المسرحالمكان

التوقيت:10.30  - 11.30 المدة:1 س            الجمهور: جميع الزوار

عرض حكواتينوع النشاط

يحكى أنعنوان النشاط

يسرد الراوي حكايات بالد الشمسالموضوع

أحمد الراشدي)عمان(إدارة النشاط

المسرحالمكان

التوقيت:11.30  - 12.30 المدة:1 س            الجمهور: األطفال

عرض رقص فلكلورينوع النشاط

فرقة   لوبوسكي من بولونياLUBUSKI   إدارة النشاط

المسرحالمكان

التوقيت:13.30 - 14.00 المدة: 30 د              الجمهور: جميع الزوار

عرض حكواتينوع النشاط

حكايات من العالمعنوان النشاط



يقدم العرض مجموعة من الحكايات التي تطوف بنا في بلدان عربية وغربيةالموضوع

آمال بوطبة )تونس(إدارة النشاط

المسرحالمكان

التوقيت:14.00 -  15.00 المدة:1 س           الجمهور: جميع الزوار

عرض مسرحينوع النشاط

المسرح المدرسيعنوان النشاط

وزارة التربية ) تونس(إدارة النشاط

المسرحالمكان

التوقيت:15.00 16.00 المدة:1 س     الجمهور: األطفال

فضاء الجمعيات والمراكز

ورش تثقيفية ترفيهيةنوع النشاط

الكشافة التونسية  )تونس(إدارة النشاط

فضاء الجمعيات والمراكزالمكان

التوقيت:10.30 - 16.00 المدة: كامل اليوم     الجمهور: األطفال واليافعون

ركن المبادرات و اإلبداعات

معرض رسومات نوع النشاط

›› حديثي مع الورق ‹‹عنوان النشاط

آمال معلول ) تونس(   إدارة النشاط

ركن المبادرات و اإلبداعاتالمكان

التوقيت:10.30 - 16.00 المدة: كامل اليوم         الجمهور: األطفال واليافعون

فضاء المطالعة العمومية



المؤسسةالنشاطالتاريخ

الجمعة 12 أفريل 2019

الكاتبة فاتن بحار)تونس(قراءة مع الكاتبة فاتن بحار 

الكاتبة فاتن بحار)تونس(قراءة من أدب الطفل الفرنسي

حكايات للطفولة المبكرة
إدارة المطالعة العمومية



اليوم التاسع : السبت 13 أفريل 2019
كتاب بين أصداف البحر : والية بنزرت ضيف شرف

ورشة قراءة تفاعلّيةنوع النشاط

مغامرات بحرّيةعنوان النشاط

صابرين العّياري ) تونس (إدارة النشاط

فضاء حديقة الكتابالمكان

التوقيت: 10:30  -  11:30  المدة: 1س                الجمهور: األطفال

ورشة قراءة جماعيةنوع النشاط

من الورقي إلى الّرقميعنوان النشاط

إلهام الخرباشإدارة النشاط

فضاء حديقة الكتابالمكان

التوقيت : 11:30 – 12.30المدة: 1 س            الجمهور: األطفال و اليافعون

عرض حكينوع النشاط

حكايات وخرافاتعنوان النشاط

صباح التاجوريإدارة النشاط

فضاء حديقة الكتابالمكان

التوقيت: 12:30 – 13.30المدة: 1س               الجمهور: األطفال

فراءة تفاعليةنوع النشاط

مسرحة القّصةعنوان النشاط

المكتبة النموذجّية ببنزرتإدارة النشاط

فضاء حديقة الكتابالمكان

التوقيت: 13.30 -  14:30المدة: 1س            الجمهور: األطفال و اليافعون

ورشة قراءةنوع النشاط

خير جليسعنوان النشاط

جمعّية رعاية ذوي اإلحتياجات الخصوصّية بالختمينإدارة النشاط

فضاء حديقة الكتابالمكان

التوقيت: 14.30 -  15:30المدة: 1س             الجمهور: األطفال 



صالون أدبينوع النشاط

أدباء وشعراء بنزرتعنوان النشاط

فّلة ميهوبإدارة النشاط

فضاء حديقة الكتابالمكان

التوقيت: 15.30 -  16:30المدة: 1س              الجمهور: األطفال و اليافعون

فضاء امرح وتعلم

ورشة تثقيفية نوع النشاط

ورشة حول التنمية المستدامةعنوان النشاط

ليلى الثامري وآمال الرحمانيإدارة النشاط

فضاء امرح وتعلمالمكان

التوقيت: 10:30 – 11.30المدة: 1 س          الجمهور: اليافعون 

ورشة نرفيهية تعليميةنوع النشاط

ورشة »على شرف الموجة«عنوان النشاط

سهام هالل إدارة النشاط

فضاء امرح وتعلمالمكان

التوقيت: 11:30 – 12.30المدة: 1س           الجمهور: األطفال و اليافعون

مسابقةنوع النشاط

مسابقة الشخصّيات واألعالمعنوان النشاط

يسرى عاشوريإدارة النشاط

فضاء امرح وتعلمالمكان

التوقيت: 12:30 – 13.30المدة: 1س            الجمهور: أطفال ويافعون

مسابقةنوع النشاط

مسابقة »شجرة المعرفة«عنوان النشاط

نعيمة الطبرقيإدارة النشاط

فضاء امرح وتعلمالمكان

التوقيت: 13.30 -  14.30 المدة: 1س             الجمهور: األطفال و اليافعون



مسابقة حول المواقع والمعالمنوع النشاط

»في وطني أكبر«عنوان النشاط

مروان بالشيخإدارة النشاط

فضاء امرح وتعلمالمكان

التوقيت: 14.30 -  15:30المدة: 1س                 الجمهور: األطفال و اليافعون

فضاء المرسم الصغير

ورشة  رسمنوع النشاط

  فنون تشكيليةعنوان النشاط

بسام المبروكإدارة النشاط

فضاء المرسم الصغيرالمكان

التوقيت: 10:30 – 11.30المدة: 1س             الجمهور: األطفال 

ورشة رسمنوع النشاط

بنزرت في عيون أطفالهاعنوان النشاط

نادي الفنون ببنزرتإدارة النشاط

فضاء المرسم الصغيرالمكان

التوقيت:  11:30 – 12.30المدة: 1س     الجمهور:   األطفال و اليافعون

ورشة خطنوع النشاط

 الخط العربيعنوان النشاط

المنوبي الحربيإدارة النشاط

فضاء المرسم الصغيرالمكان

التوقيت: 12:30 – 13.30المدة:  1س       الجمهور: األطفال و اليافعون

ورشة رسمنوع النشاط

ورشة البورتريهعنوان النشاط

عالء الدين التوميإدارة النشاط

فضاء المرسم الصغيرالمكان

التوقيت: 13:30 – 14.30المدة:  1س             الجمهور: اليافعون



ورشة  فنية بيئيةنوع النشاط

ورشة التصميم البيئيعنوان النشاط

أنيسة شقرونإدارة النشاط

فضاء المرسم الصغيرالمكان

التوقيت: 14:30 – 15.30المدة: 1س                 الجمهور: اليافعون

براعة يدويةنوع النشاط

ورشة األقنعةعنوان النشاط

آمنة حنينيإدارة النشاط

فضاء المرسم الصغيرالمكان

التوقيت: 15:30  -  16:30المدة: 1س        الجمهور: األطفال و اليافعون

المسرح

عرض فرجوينوع النشاط

تنشيط مسرحيعنوان النشاط

جميلة التليليإدارة النشاط

المسرحالمكان

التوقيت: 10:30 – 11.30المدة:  1س            الجمهور: األطفال و اليافعون

عروض موسيقية نوع النشاط

عزف فرديعنوان النشاط

المعهد العمومي للموسيقى و الرقص ببنزرت.إدارة النشاط

المسرحالمكان

التوقيت: 11:30 – 12.30المدة:  1س             الجمهور: كل الزوار

عرض  شريط وثائقي نوع النشاط

 تاريخ مدينة غزالةعنوان النشاط

المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرتإدارة النشاط

المسرحالمكان

التوقيت: 12:30  -  13:00المدة:  30 د.             الجمهور: كل الزوار



عرض موسيقينوع النشاط

أندلسيات مدينة العاليةعنوان النشاط

وليد الحبيبإدارة النشاط

المسرحالمكان

التوقيت:  13.30– 14.30المدة:  1س             الجمهور: جميع الزوار

عرض موسيقينوع النشاط

موسيقى المالوفعنوان النشاط

 أسماء بن غربيةإدارة النشاط

المسرحالمكان

التوقيت:  14:30  -  15:30المدة:  1س       الجمهور: جميع الزوار

قّبة قصر المعارض بالكرم

عرض رقص فلكلورينوع النشاط

فرقة   لوبوسكي من بولونياLUBUSKI   إدارة النشاط

قّبة قصر المعارض بالكرمالمكان

التوقيت: 12.00  -  12.30المدة:30 د          الجمهور: جميع الزوار

عرض فلكلورينوع النشاط

فلكلورعنوان النشاط

جمعية مهرجان سيدي البشيرإدارة النشاط

قّبة قصر المعارض بالكرمالمكان

التوقيت:12.30  -  13.15 المدة:45 د               الجمهور:  جميع الزّوار 

عرض رقص فلكلورينوع النشاط

فرقة   لوبوسكي من بولونياLUBUSKI   إدارة النشاط

قّبة قصر المعارض بالكرمالمكان

التوقيت: 13.15  -  14.00 المدة:45 د             الجمهور: جميع الزوار



فضاء الجمعيات والمراكز

ورش تثقيفية ترفيهيةنوع النشاط

الكشافة التونسية  )تونس(إدارة النشاط

فضاء الجمعيات والمراكزالمكان

التوقيت:10.30  -  16.00 المدة: كامل اليوم       الجمهور: األطفال واليافعون

ركن المبادرات و اإلبداعات

معارضنوع النشاط

بنزرت موطن اإلبداععنوان النشاط

المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرتإدارة النشاط

ركن المبادرات و اإلبداعاتالمكان

التوقيت:10.30 - 16.30 المدة: كامل اليوم         الجمهور: جميع الزّوار

 معرض بولونيا ضيف شرف الدورة 35  - برنامج األطفال واليافعينعنوان النشاط

فضاء حديقة الكتابالمكان

التوقيت:10.30  - 16.30المدة: كامل اليوم       الجمهور: جميع الزّوار

فضاء المطالعة العمومية

المؤسسةالنشاطالتاريخ

 

السبت 13 أفريل 2019

المكتبة الجهوية ببنزرتورشة إعادة تركيب قصة من خالل الصور

المكتبة العمومية بالماتلينورشة لفائدة اإلحتياجات الخصوصية

المكتبة العمومية بمنزل عبد الرحمانالقراءة السردية والكتاب

 المكتبة العمومية بمنزل عبد الرحماناألشرطة المرسومة )الفن التاسع
بالتعاون مع المكتبة العمومية بطمرة



اليوم األخير: يوم األحد 14 آفريل 2019
يوم االختتام

فضاء حديقة الكتاب

إنتاج قصةنوع النشاط

دار الناشر الصغيرعنوان النشاط

مشروع ورشة إنتاج قصة عبر مراحل التحرير و الرسومات و التصميم و عرضها للعمومالموضوع

عماد الجالصي)تونس(إدارة النشاط

فضاء حديقة الكتابالمكان

التوقيت:10.30  - 12.00 المدة:1 س و30 د       الجمهور: األطفال 

ورشة  قراءة تفاعليةنوع النشاط

كتابي ..صديقيعنوان النشاط 

ورشة قراءة مقاطع مشوقة ترغب الطفل في اإلقبال على المطالعة واقتناء الكتابالموضوع

الكاتبة نجيبة بوغندة )تونس(إدارة النشاط 

فضاء حديقة الكتابالمكان

التوقيت:12.30  - 14.00 المدة:1 س و30 د         الجمهور: األطفال واليافعون

قراءة تفاعليةنوع النشاط

قراءة مع مشهورعنوان النشاط

فقرة تقّدمها شخصّية مشهورة من أجل ترغيب الطفل في القراءةالموضوع

الممثلة نجالء بن عبد الله )اتونس(إدارة النشاط

فضاء حديقة الكتابالمكان

التوقيت: 14.00 -  15.00المدة:1س         الجمهور: األطفال



فضاء امرح وتعلم

تنمية بشريةنوع النشاط

كيف أستعيد طاقتيعنوان النشاط

كيف نحافظ على حيوّيتنا من خالل اّتباع المبادئ الكبرى للّطب الّتقليدّي الّصينّي؟ الموضوع

Tam Nham )فياتنام(إدارة النشاط

فضاء امرح وتعلمالمكان

التوقيت: :10.30  - 11.30المدة:1 س            الجمهور: اليافعون

ورشات قراءةنوع النشاط

نادي المطالعةعنوان النشاط

جمعية المكتبات المدرسية ومصادر التعلمABSRA  إدارة النشاط



فضاء ِامرح وتعلمالمكان

التوقيت:11.30  - 13.30 المدة:2 س      الجمهور: اليافعون

عرض مسرحي باإلنفليزيةنوع النشاط

نساء بالديعنوان النشاط

عرض ممسرح لنساء شهيرات عبر التاريخ’  باللغة االنقليزيةالموضوع

المدرسة اإلعدادية النموذجية ضفاف البحيرة و المدرسة اإلعدادية المرسى  و المدرسة االعدادية قرطاج إدارة النشاط
درمش )تونس(

فضاء ِامرح وتعلمالمكان

التوقيت:13.30  - 15.00 المدة:1 س و30 د          الجمهور: األطفال واليافعون

ورشة براعة يدويةنوع النشاط

ورشة أقنعة الوجه و تلوينعنوان النشاط

المكتب الجهوي للمصائف و الجوالت تونس الشماليةإدارة النشاط

فضاء ِامرح وتعلمالمكان

التوقيت:15.00 – 16.30المدة:1 س و30 د   الجمهور: جميع الزّوار

فضاء المرسم الصغير

ورشة رسمنوع النشاط

فتون تشكيليةعنوان النشاط

وزارة التربية )تونس(إدارة النشاط

فضاء المرسم الصغيرالمكان

التوقيت:10.30 -  11.30 المدة: 1 س و30 دقيقة       الجمهور: األطفال

ورشة خط نوع النشاط

فن الخط الفارسي عنوان النشاط



ورشة تسعى إلى التعرف إلى فن   الفارسّي » نستعليق » و الخط العربّي;  و تقديم تدريبات في الموضوع
كتابتهما

مصطفى محبوب مجاز ) إيران( إدارة النشاط

فضاء المرسم الصغيرالمكان

التوقيت:11.30 -  12.30 المدة: 1 س       الجمهور : جميع الزوار

  ورشة رسكلةنوع النشاط

فن التصرف في النفاياتعنوان النشاط

الموضوع
ورشــة تســعى إلــى تقديــم توجيهــات حــول التصــرف الذكــي فــي النفايــات مقــل الفــرز االنتقائــي 

التســميد  و  العضويــة  الفضــالت  وتثميــن  ،الرســكلة   للفضــالت 
الوكالة الوطنية للتصرف في النفاياتإدارة النشاط

فضاء المرسم الصغيرالمكان

التوقيت:12.30  - 13.30المدة:1 س         الجمهور: األطفال و اليافعون  

مسابقاتنوع النشاط

نهائيات مسابقة التدوينة األدبية بالعربية و اإلنفليزيةعنوان النشاط

الموضوع
مسابقة في الكتابة األدبية على الموقع االجتماعي فايسبوك لفائدة تالميذ المدارس اإلعدادية و 

المعاهد الثانوية  و تتمثل المسابقة في انتاج تدوينات من حوالي 100 كلمة بالعربي و اإلنقليزي  و 
موضوع هذه الدورة  »كتاب حبب إليك  مكانا«

وزارة التربية )تونس(إدارة النشاط

فضاء  المرسم الصغيرالمكان

التوقيت:14.00  - 16.00المدة:2 س         الجمهور: األطفال و اليافعون  

المسرح

عرض كورالنوع النشاط

فرقة أطفال فلسطين) تونس)إدارة النشاط

المسرحالمكان

التوقيت:10.30  - 11.30المدة:1 س        الجمهور: األطفال



عرض مسرحينوع النشاط

المسرح المدرسيعنوان النشاط

وزارة التربية)تونس(إدارة النشاط

المسرحالمكان

التوقيت:11.30  - 12.30المدة:1 س         الجمهور: األطفال و اليافعون

قراءة بطريقة تعبيرّيةنوع النشاط

»قّصة حنتوش«عنوان النشاط

الطفلة صالحة حمدونإدارة النشاط

المسرحالمكان

التوقيت:12.30  - 13.00المدة: 30 د.         الجمهور: األطفال

عرض سكيتشنوع النشاط

»مهما تمّر السنين«عنوان النشاط

أطفال فلسطين  بتونس )فلسطين(إدارة النشاط

المسرحالمكان

التوقيت:  13.00 -  13.30المدة: 30 د.          الجمهور: األطفال

عرض رقص فولكلورينوع النشاط

فرقة LUBUSKI (بولونيا)إدارة النشاط
المسرحالمكان

التوقيت:13.30 - 14.00المدة:30 د         الجمهور: جميع الزوار

قّبة قصر المعارض بالكرم

عرض رقص نوع النشاط

فرقة )LUBUSKIبولونيا(إدارة النشاط

قّبة قصر المعارض بالكرمالمكان

12.30 - 13.15.المدة:45د         الجمهور: زوار المعرض 



ركن المبادرات و اإلبداعات

حفل تكريمنوع النشاط

درب الكتاب...درب النجاحعنوان النشاط

هيئة برنامج األطفال واليافعين )تونس(إدارة النشاط

فضاء المطالعة العمومية

المؤسسةالنشاطالتاريخ

األحد 14 آفريل 2019

إدارة المطالعة العموميةورشة رسم شخصيات في كتب األطفال

المكتبة الجهوية القيروانأنا وطفلي في حكاية

المدرسة الخاصة المنهل  -  نابلمسابقات اعرف شخصيات من بالدي

اإلختتام وتوزيع جوائز الفائزين في الورشات


