
ةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي

وزارة الشباب والرياضة

المديرية العامة للشباب

مديرية التنشيط و تطوير المهرجانات و ترقية التميز في أوساط الشباب

الحصيلة النهائية 

للشباب للمهرجانات الوطنية 
2021سنة بعنوان 

2022مارس 21لقاء مع اطارات الشباب بومرداس  



5

(مهرجان وطني26)الواليات حصيلة مشاركة 

4

3

2

1

تفوق الوالياتحصيلة 

ترتيب الواليات حسب نتائج الشباب المتفوق 

الحصيلة الرقمية للواليات المشاركة 

القائمة االسمية للمتفوقين المتحصلين على المراتب الثالثة 

األولى 

الفهرس

2022تنظيم المهرجانات الوطنية للشباب بعنوان 6



(مهرجان وطني26)الواليات حصيلة مشاركة  1



عدد  المشاركات الوالية الترتيب

26 سطيف 1

25 تلمسان ، قسنطينة  2

22 الجزائر، عنابة ، ورقلة،  برج بوعريريج   3

21 باتنة ، بسكرة ،البليدة،  تيزي وزو  4

20 أم البواقي ، تبسة ، تيارت ، مستغانم ، سوق أهراس  5

18 معسكر، الوادي ، عين تموشنت ، غرداية 6

17 البويرة، قالمة، ميلة، توقرت  7

16 األغواط 8

15 المسيلة، وهران، تيبازة 9

14 الجلفة، المدية، البيض، خنشلة،   10

13 سكيكدة  11

12 سيدي بلعباس، بومرداس، عين الدفلى  12

11 الشلف، بجاية، جيجل، الطارف،  13

10 أدرار، بشار  14

09 غيليزان، عين صالح  15

08 سعيدة، تندوف  16

07 تمنراست، تيسمسيلت، النعامة 17

06 اليزي، أوالد جالل، المغير، المنيعة 18

04 تيميمون، برج باجي مختار، بني عباس، عين قزام، جانت  19

ترتيب تنازلي2021مشاركة الواليات في المهرجانات الوطنية للشباب لسنة 

عدد المهرجانات 

المنظمة 
مهرجان 26هو 



سطيف 

تلمسان  
قسنطينة

باتنة ، بسكرة 
البليدة،  تيزي وزو 

الجزائر، عنابة ، ورقلة       
برج بوعريريج 

أم البواقي ، تبسة ، تيارت 
مستغانم ، سوق أهراس 

مشاركة فما فوق  20:الخمس واليات األولى 

26

25

22

21

20



تفوق الوالياتحصيلة 2



2021حصيلة تفوق الواليات في المهرجانات الوطنية للشباب لسنة 

المجموعجائزة لجنة التحكيم المرتبة الثالثةالمرتبة الثانيةالمرتبة األولىالوالية

0----أدرار
1--1-الشلف
25-21األغواط

2---2أم البواقي
22127باتنة
0----بجاية
2-2--بسكرة
12115بشار
12115البليدة
4--31البويرة

12-1-تمنراست
11327تبسة

342312تلمسان
22127تيارت

3216-تيزي وزو
13-355الجزائر
13--2الجلفة
213جيجل
432110سطيف
0----سعيدة
1---1سكيكدة



2021حصيلة تفوق الواليات في المهرجانات الوطنية للشباب لسنة 
المجموعجائزة لجنة التحكيم المرتبة الثالثةالمرتبة الثانيةالمرتبة األولىالوالية

34--1سيدي بلعباس
21216عنابة
1-1--قالمة

432211قسنطينة
1-1المدية

3-111مستغانم
6-213المسيلة
23-1-معسكر
3115-ورقلة
3--21وهران
0----البيض
0----إليزي

21238برج بوعريريج
3--21بومرداس
0----الطارف
1--1-تندوف

1--1-تيسمسيلت
0----الوادي
11114خنشلة

112-سوق اهراس



2021حصيلة تفوق الواليات في المهرجانات الوطنية للشباب لسنة 

المجموعجائزة لجنة التحكيم المرتبة الثالثةالمرتبة الثانيةالمرتبة األولىالوالية

2-11-تيبازة
0----ميلة

1-1--عين الدفلى
2-2--النعامة

22---عين تيموشنت
3-111غرداية
1--1-غيليزان
0----تيميمون

برج باجي 

مختار

----0

0----بني عباس
0----أوالد جالل
1---1عين صالح
0----عين قزام 
112--توقرت
0----جانت
0----المغير 
0----المنيعة



ترتيب الواليات حسب نتائج الشباب المتفوق 3



المتفوقترتيب الواليات حسب نتائج الشباب 

الجزائر

تلمسان

قسنطينة 

سطيف

برج بوعريريج

1
2

3
4

5

13

شاب 
متفوق

12

شاب 
متفوق

11

شاب 
متفوق

10

شباب 
متفوقين

8

شباب 
متفوقين



المتفوقترتيب الواليات حسب نتائج الشباب 

ة تبسة ، تيارت ، باتن

تيزي وزو، عنابة، المسيلة 

األغواط، البليدة، ورقلة 

بشار

البويرة، سيدي بلعباس، 

خنشلة 

6
7

8
9

07

شباب 
متفوقين

06

شباب 
متفوقين

05

شباب 
متفوقين

04

شباب 
متفوقين



المتفوقترتيب الواليات حسب نتائج الشباب 

، جيجل ، الجلفة 

مستغانم ، معسكر، 

، بومرداس وهران ، 
غرداية

، بسكرة ، أم البواقي 

، تيبازة ، تمنراست  

أهراس،سوق ، النعامة 

عين تموشنتتوقرت، 

، قالمة، سكيكدة ، الشلف 

، تندوف ، المدية 

، لى عين الدف، تيسمسيلت 

عين صالح ، غليزان 

10
11

12

03
شباب متفوقين

02
نشباب متفوقي

01
شاب واحد  متفوق

:وهيتفوقأيعلىتتحصللمالوالياتبقيةأناإلشارةتجدر

باجيبرجتيميمون،ميلة،،الواديالطارف،إليزي،البيض،سعيدة،بجاية،،أدرار
.المنيعةوالمغير،جانتقزام،عين،جاللأوالدعباس،بنيمختار،



الحصيلة الرقمية للواليات المشاركة 4



المهرجان الوطني للفرق 
النحاسية للشباب بالشلف

التصفيات الجهوية         )
(والية  مشاركة16

212
انات3

ذكور209
والية مشاركة11

2021ة في المهرجانات الوطنية للشباب لسنالمشاركة  الحصيلة الرقمية للواليات  

الصالون الوطني إلبداعات 
الفتاة باألغواط

164
انات160

ذكور4
والية مشاركة33

المهرجان الوطني لألنشودة 
الوطنية للشباب ببجاية

التصفيات الجهوية       )
(والية  مشاركة16

375
انات93

ذكور282
والية مشاركة16



مسابقة الوطنية للطفل 
المنشط المبدع بالبليدة   

77
انات45

ذكور32
والية مشاركة45

التجوال الوطني للشباب 
بالبويرة         

90
انات8

ذكور82
والية مشاركة28

المهرجان الوطني للشريط 
المرسوم و الكاريكاتور 

للشباب بتيزي وزو 

78
انات25

ذكور53
والية مشاركة19

2021ة في المهرجانات الوطنية للشباب لسنالمشاركة  الحصيلة الرقمية للواليات  



المهرجان الوطني للمواهب 
ئر  الشابة في الغناء بالجزا

52
انات18

ذكور34
والية مشاركة37

المهرجان الوطني للرسم 
على الجداريات للشباب 

بسطيف  

49
انات4

ذكور45
والية مشاركة25

المخيم الوطني لألنشطة 
العلمية للشباب بجيجل  

105
انات11

ذكور94
والية مشاركة33

2021ة في المهرجانات الوطنية للشباب لسنالمشاركة  الحصيلة الرقمية للواليات  



المسابقة الوطنية لأللعاب
نابةاإللكترونية للشباب بع

66
انات2

ذكور64
والية مشاركة29

أولمبياد نشاطات الشباب
بورقلة    

147
انات28

ذكور119
والية مشاركة27

اللقاء الوطني للفنون 
سكر  التشكيلية للشباب بمع

160
انات76

ذكور84
والية مشاركة35

2021ة في المهرجانات الوطنية للشباب لسنالمشاركة  الحصيلة الرقمية للواليات  



المهرجان الوطني للموسيقى
العصرية للشباب بوهران            

التصفيات الجهوية         )
(والية  مشاركة16

133
انات35

ذكور98
والية مشاركة14

الصالون الوطني لسياحة 
الشباب بالوادي   

135
انات42

ذكور93
والية مشاركة32

اللقاء الوطني للنوادي 
الخضراء للشباب 
ببومرداس    

51
انات18

ذكور33
والية مشاركة19

2021ة في المهرجانات الوطنية للشباب لسنالمشاركة  الحصيلة الرقمية للواليات  



المهرجان الوطني لمسرح 
الشباب بقسنطينة     

التصفيات الجهوية         )
(والية  مشاركة16

284
انات92

ذكور192
والية مشاركة16

ير اللقاء الوطني للفلم القص
للشباب بباتنة

110
انات10

ذكور100
والية مشاركة32

المهرجان الوطني للشاب 
الفكاهي    سوق أهراس

60
انات3

ذكور57
والية مشاركة27

2021ة في المهرجانات الوطنية للشباب لسنالمشاركة  الحصيلة الرقمية للواليات  



المسابقة الوطنية لألنشطة
السمعية البصرية ببشار   

29
انات8

ذكور21
والية مشاركة11

الصالون الوطني للشباب
المجمع بتيسمسيلت    

155
انات12

ذكور143
والية مشاركة14

اللقاء الوطني للشباب 
العلمي و الشاطر الصغير

بتندوف     

36
انات12

ذكور24
والية مشاركة12

2021ة في المهرجانات الوطنية للشباب لسنالمشاركة  الحصيلة الرقمية للواليات  



دية اللقاء الوطني للمهن التقلي
للشباب بغرداية    

107
انات35

ذكور72
والية مشاركة31

ة المسابقة الوطنية الومض
تاإلشهارية للشباب بتيار

73
انات19

ذكور54
والية مشاركة27

المهرجان الوطني 
شباب للرياضات الترفيهية لل

بتلمسان

95
انات5

ذكور90
والية مشاركة18

2021ة في المهرجانات الوطنية للشباب لسنالمشاركة  الحصيلة الرقمية للواليات  



اللقاء الوطني البتكارات 
الشباب بـتمنراست

80
انات13

ذكور67
والية مشاركة18

المهرجان الوطني لشعر 
الشباب بمستغانم

90
انات10

ذكور80
والية مشاركة36

2021ة في المهرجانات الوطنية للشباب لسنالمشاركة  الحصيلة الرقمية للواليات  



3013

انات 
787

ذكور
2226

المجموع العام



والية 45

والية 37

والية 36

والية 35

والية 32 5

4

3

2

1

المسابقة 

الوطنية للطفل 

المنشط المبدع 

البليدة 

المهرجانات ذات أكبر مشاركة 

المهرجان 

الوطني 

للمواهب 

الشابة في 

الغناء 

بالجزائر 

المهرجان 

الوطني لشعر 

الشباب 

بمستغانم

اللقاء الوطني 

للفنون 

التشكيلية 

للشباب 

بمعسكر 

اللقاء الوطني 

للفنون التشكيلية 

للشباب بمعسكر 

الصالون الوطني 

لسياحة الشباب 

بالوادي 



القائمة االسمية للمتفوقين المتحصلين على المراتب الثالثة 5

األولى 



المهرجان المتفوق فيهالواليةالمرتبةالنشاطاسم و لقب المتفوق

بشار األولىالكترونيكذليل اكرام 

جيجلالوطني لألنشطة العلمية للشباب بالمخيم 

البويرةالثانيةالكترونيكعوادي وحيد عبد اللطيف
بسكرةالثالثةالكترونيكهادف محمد وسيم

جيجل األولىالسمعي البصريعباسي حسام الدين
غيليزان الثانيةالسمعي البصريبومدين العربي 
النعامةالثالثةالسمعي البصريتيلوي مروان 

باتنةاألولىعلم الفلكمنيع سيف الدين 
المسيلة الثانيةعلم الفلكلقريز أمال 
برج بوعريريجالثالثةعلم الفلككفي وسام

األغواطاألولىعلم الفلكجمعية سهيل لعلم الفلك

تالوطني البتكارات الشباب  بتمنراساللقاء 

تمنراستالثانيةالكترونيكشراطي محمد لمنور
بشارالثالثةالبيئةموساوي خديجة

ورقلة الرابعةجائزة لجنة التحكيمبولدان خالد
تلمسان الخامسةجائزة لجنة التحكيمطويلب سلمان 
األغواطاألولىأحسن عمل متكاملساسي لزهاري

باتنةالوطني للفيلم القصير للشباب باللقاء 
باتنةالثانيةوأحسن فكرة ة سينارييحي معزوزي

النعامةالثالثةأحسن أداءشحنانة خير الدين
سطيفالرابعةجائزة لجنة التحكيمشربال مصطفي عبد العالي



المهرجان المتفوق فيهالواليةالمرتبةالنشاطاسم و لقب المتفوق

عنابةاألولىأحسن مشروعجمعية والئية جيل الشباب

الوطني للنوادي الخضراء اللقاء 

للشباب ببومرداس

جمعية مديري و مسيري النشاطات 

التربوية 

قسنطينة الثانية//

نادي الرسم ، االشغال اليدوية و 

التصوير

قالمةالثالثة//

البليدة الثالثة//النادي األخضر

بومرداساألولىأحسن جناحدار الشباب بومرداس

تلمسان الثانية//رابطة النشاطات الثقافية و العلمية

الجزائرالثالثة//يط الرابطة الوالئية للمحافظة على المح

سطيفالثالثة//دار الشباب بازر سكرة

أم البواقياألولىألعاب إلكترونيةبحوح عبد اللطيف

رونية الوطنية لأللعاب االلكتالمسابقة 

للشباب عنابة 

عنابةالثانية//ديابي محمد ريان

عنابة الثالثة//جابرة أشرف

جيجل الرابعة//بوجحطيط رمزي

عين تموشنتالخامسةجائزة أصغر مشاركخالدي محمد مصطفى

تيبازةاألولىسنة  18ش م أقل شيخي هاجر عائشة

الوطني للشريط المرسومالمهرجان 

و الكاريكاتور بتيزي وزو

الشلفالثانية//مقالع عايدة

تيارتالثالثة//تاجر أسامة 

قسنطينةاألولىسنة  18فوق ش م بن خرود لطفي



المهرجان المتفوق فيهالواليةالمرتبةالنشاطاسم و لقب المتفوق

خنشلةاألولىالسوروباننوهى بوزيدي

قلةنشاطات الشباب بورأولمبياد 

برج الثانية//حاج علي ميساء خديجة

بوعريريج

عنابةالثالثة//بطرح عبد الرحمان

تلمساناألولىالشطرنجبوهادي عبد الرحمان 

مستغانمالثانية//لزهر عزوق 

توقرت الثالثة//بن عطاهللا حاتم 

قسنطينةاألولىالعزف الفردي على القيثارطروش خليل 

تلمسانالثانية//ملوكي سيف الدين 

ورقلة الثالثة//سعيدات حسين

سطيفاألولىالطاقات المتجددةأالء جودي

ورقلة الثانية//الهام تومي

تيزي وزوالثالثة//سليمان السعيد

سطيفاألولىالشاب العلمي مصباح عيادي

و الوطني للشباب العلمياللقاء 

الشاطر الصغير بتندوف

تندوفالثانية//بوسعيد أحمد

تبسةالثالثة//عقبة بوزيان 

عنابةالرابعة//شعبوني أكرم

قسنطينةاألولىالشاطر الصغير أالء بن سالم 



المهرجان المتفوق فيهالواليةالمرتبةالنشاطاسم و لقب المتفوق

سطيفاألولىالجدارياتعظيمي صالح الدين

الوطني للفنون المهرجان 

التشكيلية بمعسكر

بشارالثانيةالجدارياتحسين بن عياد

معسكرالثالثة//خامة عبد الحق

مستغانماألولىالورشةمكروسي محمد رضا

معسكر الثانية//قادة بودراع

سيدي بلعباسالثالثة//بوزرارة اميرة امينة

الجزائراألولىالمعرضبن يطو فاتح

البليدةالثانية//معزوز منير

سيدي بلعباسالثالثة//دحو بالل كمال الدين

الجزائر األولىاحسن فرقةفرقة ايكوزيوم

الوطني لألنشودة المهرجان 

الوطنية ببجاية

تيارتالثانية//فرقة الفنون السبعة

معسكرالثالثة//فرقة المواطنة

االغواطالرابعة//فرقة حنين

الجلفةاألولىالشعر الفصيحجمال رقاب

الوطني لشعر المهرجان 

الشباب بمستغانم

ورقلةالثانية//عبد الرحمان بن شويحة

تبسةالثالثة//عباس خليل

غردايةاألولىالشعر االمازيغيصالح بابا اوموسى 



المهرجان المتفوق فيهالواليةالمرتبةالنشاطاسم و لقب المتفوق

المدية األولىالتجوالحمزة محمد أمين
الوطني للشباب التجوال 

بالبويرة
البويرةالثانية//جرويطي الياس

قسنطينةالثالثة//عليلوش فاطمة الزهراء

البليدةاألولىفئة أطفالخيش لؤي

الوطنية للشاب المسابقة 

المنشط بالبليدة

الجزائرالثانية//حركات فادية 

المسيلةالثالثة//عائشة سراي

سكيكدةاألولىفئة الكبارشعيب العياشي

باتنةالثانية//بن عمر مصعب

برج بوعريريجالثالثة//الكبير أنيس

تيزي وزوالرابعةجائزة لجنة تحكيم أطفالماسينيسا جادون

تيارتالرابعةجائزة لجنة تحكيم كبارمعروف سفيان

جيجل األولىأحسن جداريةحسام الدين بوجنان

الوطني للرسم علىالمهرجان 

يفالجداريات الغرافيتي بسط

قسنطينةالثانية//توفيق بن صبيحي

سوق أهراسالثانية//محمد قطوش

عين الدفلىالثالثة//يوسفي عبد القادر

تبسة الثالثة//مومو سيف

الجلفةالرابعة//اكرم حميدة



المهرجان المتفوق فيهالواليةالمرتبةالنشاطاسم و لقب المتفوق

عين صالحاألولىفئة ذكورتويتي عبد الرحمان

الوطني للمواهب المهرجان 

رالشابة في الغناء بالجزائ

تبسة الثانية//الوارد غيث

تيزي وزوالثالثة//الورداني يزيد

قسنطينة األولىفئة اناتمحاية ايناس

الجزائر الثانية//غنومات نور الهدى 

تيبازة الثالثة//معزوزي اكرام

تلمسان الرابعةجائزة لجنة التحكيمتلمساني ابراهيم 

برج بوعريريجاألولىأحسن عرضسمير ميهوبي

الوطني للشاب الصالون 

المجمع بتيسمسيلت

تيسمسيلتالثانية//مداني رادم

سطيفالثالثة//بالل بوسعدة

قسنطينةالرابعة//صغيري دنيا

اباتنةاألولىأحسن فرقةفرقة الماصة مروانة

الوطني للموسيقىلمهرجان 

العصرية للشباب بوهران
األغواطالثانية//فرقة نوستاليجيا

وهرانالثالثة//فرقة توليون

سيدي بلعباسالرابعة//فرقة السالم

تيارت األولىاحسن عملقوادرية احمد

الوطنية للومضة المسابقة 

االشهارية للشباب بتيارت
سطيفالثانية//حموش تقي الدين

المسيلةالثالثة//اسامة النعيجي

خنشلةالرابعةجائزة لجنة التحكيممرابط عالء الدين



المهرجان المتفوق فيهالواليةالمرتبةالنشاطاسم و لقب المتفوق

البويرةاألولىأحسن عرضوفد والية البويرة

ة الوطني للسياحالصالون 

الشبانية بالوادي

غردايةالثانية//وفد والية غرداية

تلمسانالثالثة//وفد والية تلمسان

البليدةالرابعةجائزة لجنة التحكيموفد والية البويرة

توقرتالرابعةجائزة لجنة التحكيموفد والية توقرت

قسنطينةالرابعةرأحسن لباس تقليدي ذكوبن زويد محمد هارون

باتنةالرابعةأحسن لباس تقليدي اناتفلاير معروف

سسيدي بلعبااألولىاحسن معرضقانم المية

الوطني المهرجان 

إلبداعات الفتاة باألغواط

سطيفالثانية//حمو مراوي لطيفة

تبسةالثالثة//شيماء وجدي

عنابةاألولىاحسن ابتكار و اختراعخالفية عبير

البليدةالثانية//سهام ناجي

المسيلةالثالثة//مرام شمس االصيل حمديني

المسيلةاألولىاحسن روبورتاجهجيرة بن السعدي

سطيف الثانية//عبسة وداد

الجزائرالثالثة//بوشنافة رانيا

االغواطالرابعةجائزة لجنة التحكيمزعتير لطيفة
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األولىالجائزة الثانيةالجائزة

الثالثةالجائزة
التحكيمبجنةجائزة
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شاب متفوف 171
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الرؤية المستقبلية 



رابعا ثالتا تانيا  أوال

تصنيف 

المهرجانات        

و التظاهرات الى 

ثالثة أصناف 

دولية، )

وطنية           ، 
(و محلية

المهرجانات     هيكلة 

التظاهرات             و 

و تبيان صالحيات 

الهيئة المديرة لها و

ظيم           لجان التنتشكيلة 
و التسيير

:تاليةالبالعملياتقمناالمهرجاناتلتطويرالمستقبليةالرؤيةإطارفي

المهرجانات " إعادة تسمية 

للشباب              الوطنية 

و التظاهرات بالمهرجانات » 

عد الذي ت" الوطنية للشباب 

ير األشمل واألنسب في التعب

ي على مختلف الفعاليات الت

اللقاءات، ) يتم تنظيمها 

المهرجانات، الصالونات، 

الخ..والمسابقات 

التأسيس القانوني 

للمهرجانات            

و التظاهرات، لتصبح

تتمتع بالشخصية

المعنوية وذمة مالية 

خاصة به 

المحاوروستتركز،1985سنةمنذتعديلهيتملموالذيبالمهرجاناتالخاصالمرسومتعديل-1

:يليماالتعديلفيإدراجهاتمالتيالكبرى



انشاء باب في ميزانية االدارة المركزية خاص بتمويل -2
المهرجانات   و التظاهرات الوطنية للشباب 

الشباب ضرورة برمجة ورشات تكوينية لفائدة -3
المشارك في المهرجانات الوالئية

تنظيم التصفيات الوالئية الخاصة بكل مهرجان وطني -4
–فتراضيا -تصال الحديثة الاباستعمال وسائل اإلعالم و 

بغرض تمكين أكبر عدد ممكن من الشباب من المشاركة 
فيها



ات إعداد بطاقية وطنية خاصة بالمتفوقين في مختلف التظاهر-8
الشبانية من أجل مرافقتهم لبلوغ درجة التميز 

ضرورة برمجة خرجات إلى المواقع التاريخية-6
و األثرية من أجل ترسيخ قيم المواطنة و الذاكرة 

الوطنية لدى الشباب

إشراك القطاعات و الهيئات ذات الصلة بقضايا الشباب في -7
فعاليات المهرجانات الوطنية المنظمة بغرض مرافقة الشباب 

المبدع لتجسيد أفكارهم و مشاريعهم

توحيد قيمة الجوائز الممنوحة للشباب -5

الفائز في مختلف المهرجانات الوطنية



جهات بدل 05تقسيم جهوي جديد خاص بالتصفيات الجهوية لتصبح اعتماد -9

واليات جديدة لتصبح على  الشكل التالي10سابقا و هذا راجع الستحداث 03

التصفيات الوالئية 

الجهوية لواليات 

الوسط

التصفيات الجهوية 

لواليات

الشرق

التصفيات الجهوية 

لواليات

الجنوب 

الشرقي 

التصفيات الجهوية 

لواليات

الجنوب 

الغربي

التصفيات الجهوية 

لواليات

الغرب 



واليات الشرق

-سكيكدة-عنابة-الطارف 
قالمة-سوق اهراس -جيجل 

ام البواقي-خنشلة-تبسة -

قسنطينة-ميلة –باتنة -

واليات الغرب

-ممستغان-تيسمسيلت -الشلف
تلمسان-عين تموشنت-وهران 

معسكر-سعيدة-تيارت-

غليزان-سيدي بلعباس-

عين الدفلى-

واليات الجنوب الشرقي

ورقلة-الوادي-بسكرة

جانت-المغير-تقرت-

اوالد جالل-اليزي-

ةتمنراست ، عين قزام ،غرداي-

واليات الجنوب الغربي

ادرار-بني عباس-بشار

برج باجي مختار-تيميمون-

حعين صال-البيض-تندوف-

المنيعة-النعامة-

واليات الوسط

لة مسي-وزوتيزي -بجاية 

-بومرداس -البويرة-

-دةالبلي-تيبازة-الجزائر

االغواط-سطيف-المدية

ةالجلف-برج بوعريريج

التقسيم الجغرافي للواليات المعنية بالتصفيات الجهوية



فايسبوك

التلفزيون 

المؤسسات 

الشبانية 

اإلذاعة

الصحف 

الترويج االعالمي -10

قصد ضمان مهرجان لكل 
ترويج إعالمي واسع لها
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على مرافقة الشباب المبدع العمل 

المهرجاناتالمشارك في مختلف 

الوطنية من أجل هيكلته في 
الجمعياتو النوادي

إلزامية التنسيق مع الوزارة 

المهرجانات تنظيم تاريخ تحديد 

كل خصوصية بمراعاة الوطنية 
والية
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