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 نوع النشاط الهيئات المشاركة
 الحضورنسبة 

 )%( 
 تحت عنوان األماكن المبرمجة

االسبوع 

 الوطني

  

   .البليدة لوالية التجارة مديرية-

 .الصناعة و التجارة غرفة-

 .للري العليا الوطنية المدرسة-

 .النوعية و الجودة مراقبة مخبر -

 .الغاز و الكهرباء لتوزيع الجزائرية الشركة--

 .المستشفيات إصالح و الصحة مديرية-

 .المدنية الحماية مديرية-

 .العلمية الشرطة مديرية-

 و المستهلك إرشاد و لحماية الجزائرية المنظمة-

 .محيطه

 .المستهلك حماية و لترقية الجزائرية الجمعية-

  المنزلية النفايات لجمع الوالئية العمومية المؤسسة-

 .(متيجة نظافة)

  البليدي لألطلس الطبيعة مكتشفي و الجوالة جمعية-

ARDNAB. 

 .الجزائرية اإلسالمية الكشافة-

 .الجزائر سيدور بروما م.م.ذ.ش-

 المشروبات إلنتاج برتقالينا م م ذ ش-

 ماما كسكس م.م.ذ.ش-

 المشروبات إلنتاج جو فيتا شركة-

 الغذائية للعجائن سوسيمي مؤسسة-

  .المصبرات إلنتاج عمور شركة-

  

 

 مديرية) المراقبة أدوات و تجهيزات عرض-

 .(التجارة

 من الحماية و الوقاية تجهيزات عرض-

 .(المدنية الحماية )الحرائق

 العلمي البحث و التحقيقات تجهيزات عرض-

 .(العلمية الشرطة)

 .القصاصات و المطويات توزيع-

 من الوقاية من الزوار توعية و تحسيس-

 .المنزلية الحوادث

 و التلوين مسابقة مع لألطفال ترفيهية حلقة-

 .رسم ألحسن تقديرية شهادة تقديم

 موضوعها لألطفال توعوية محاضرة إلقاء-

 الحوادث من الوقاية و الكهرباء أخطار

 .المنزلية

  

  

43.33 

 مركز التسلية العلمية -

 مديرية التجارة -

المساحة الكبرى -

 شوب فاميلي

اإلقليمية  المفتشيات-

، العفرونبوفاريك، )

 (.بوقرة

  

الوقاية من 

 الحوادث المنزلية

يوم 

12/03/2018 

 مديرية) المراقبة أدوات و تجهيزات عرض-

 .(التجارة

 موضوع تحوي قصاصات و مطويات توزيع-

 .الغذائية التسممات من الوقاية

 أساتذة و دكاترة طرف من محاضرات إلقاء-

 إطارات طرف من كذا و للري العليا بالمدرسة

 موضوعها كان التي و بالبليدة التجارة بمديرية

 .الغذائية التسممات من الوقاية

 من توعيتهم و االطفال بتحسيس القيام-

 ذلك و الفكاهي بالنمط الغذائية المخاطر

 المهرج بحضور

 و التلوين مسابقة مع لألطفال ترفيهية حلقة-

 .تعبيري رسم ألحسن تقديرية شهادة تقديم

 موضوعها لألطفال توعوية محاضرة إلقاء-

 .الغذائية التسممات من الوقاية كيفية

 

51.42 

 مركز التسلية العلمية -

 مديرية التجارة -

المساحة الكبرى -

 شوب فاميلي

اإلقليمية  المفتشيات-

، العفرون، بوفاريك)

 (.بوقرة

المدرسة الوطنية -

  .العليا للري

الوقاية من 

 التسممات

 الغذائية

يوم 

13/03/2018

  

  

 



 نوع النشاط الهيئات المشاركة
نسبة الحضور 

)%( 
 تحت عنوان األماكن المبرمجة

االسبوع 

 الوطني

   .البليدة لوالية التجارة مديرية

 و الالسلكية و السلكية اإلتصاالت و البريد مديرية-

 .الرقمية التكنولوجيات

 .بالبليدة العلوم و التسلية مركز مديرة-

 .العلمية الشرطة و الوطني االمن مديرية-

 .الوطني الدرك مديرية-

 .الجمارك مديرية-

 .الجزائر إتصاالت مديرية-

 .لمتيجة التجارة و الصناعة غرفة-

 .للبليدة الغش قمع و الجودة مراقبة مخبر-

  الشروق و Wbc إذاعة) البصرية و السمعية اإلذاعة-

TV). 

 .المهني التكوين بمركز التربص طلبة-

 .النظافة مكاتب-

 .التقليدية و الحرفية الصناعات-

 .المدنية الحماية مديرية-

 .الجامعية اإلقامة-

 .التربوية المدارس-

 .الجزائر سيدور بروما م.م.ذ.ش- -

 المشروبات إلنتاج برتقالينا م م ذ ش-

   أورونجينا شركة-

 .سوبي م.م.ذ.ش-

 .فينوس شركة-

 المشروبات إلنتاج جو فيتا شركة-

 الغذائية للعجائن سوسيمي مؤسسة-

 .المصبرات إلنتاج عمور شركة-

 اعوان بمهام والتعريف  المراقبة أدوات و تجهيزات عرض-

 .(التجارة مديرية)نشاطاتهم اهم و الرقابة

 .القصاصات و المطويات توزيع-

 ..الوطني المنتوج ترقية حول الزوار توعية و تحسيس-

 ألبسة ، التجميل مواد ، الغذائية المنتوجات مختلف عرض-

 .جزائرية % 100 تقليدية حلويات و

 شهادة تقديم و التلوين مسابقة مع لألطفال ترفيهية حلقة-

 .تعبيري رسم ألحسن تقديرية

 المنتوج ترقية موضوعها لألطفال توعوية محاضرة إلقاء-

 .الوطني

 .الموضوع نفس يحوي شعار بها لألطفال قبعات توزيع -

61.66 

 مركز التسلية العلمية -

 مديرية التجارة -

  فاميليالمساحة الكبرى -

 شوب

اإلقليمية  المفتشيات-

، العفرون، بوفاريك)

 (.بوقرة

 المنتوجترقية 

 الوطني

 يوم 

14/03/2018 

 السوق جعل حول يتمحور موضوعها محاضرات إلقاء-

 :السادة طرف من للمستهلك عدال أكثر الرقمية

  السلكية اإلتصاالت و البريد مديرية عن ممثلة•

 .الرقمية التكنولوجيات و الالسلكية و    

 .الوطني للدرك العامة القيادة عن ممثل *

 .الوطني األمن مديرية عن ممثل *

 .البليدة بجامعة أستاذ *

 أعوان بمهام والتعريف المراقبة أدوات و تجهيزات عرض-

 .(التجارة مديرية) نشاطاتهم أهم و الرقابة

 . القصاصات و المطويات توزيع-

 المواقع من الشراء كيفية حول  الزوار توعية و تحسيس-

 .المعنوية و المادية المستهلك حقوق حول و اإللكترونية

 منتجة  التجميل مواد و الغذائية المنتوجات مختلف عرض-

 .محليا

 شهادة تقديم و التلوين مسابقة مع لألطفال ترفيهية حلقة-

 .تعبيري رسم ألحسن تقديرية

  مخاطر موضوعها للطفال توعوية محاضرة إلقاء-

 .األنترنت

 نفس يحوي شعار بها للكتابة أقالم و للطلبة قبعات توزيع -

 .الموضوع

65 

 مركز التسلية العلمية -

 مديرية التجارة -

  فاميليالمساحة الكبرى -

 شوب

اإلقليمية  المفتشيات-

، العفرون، بوفاريك)

 (.بوقرة

اليوم العالمي 

 لحقوق المستهلك

يوم 

15/03/2018 

 



 تحت عنوان األماكن المبرمجة )%(نسبة الحضور  نوع النشاط الهيئات المشاركة
االسبوع 

 الوطني

   .البليدة لوالية التجارة مديرية-

 المنزلية النفايات لجمع الوالئية العمومية المؤسسة--

 .(متيجة نظافة)

 .األوقاف و الدينية الشؤون مديرية-

 ..المستشفيات إصالح و السكان و الصحة مديرية-

 .الجزائرية االسالمية الكشافة-

 .المهني التكوين مركز في متربصين طلبة-

 .الجزائر سيدور بروما م.م.ذ.ش- -

 .المشروبات إلنتاج برتقالينا م م ذ ش-

 .أورونجينا شركة-

 .سوبي م.م.ذ.ش-

 .فينوس شركة-

 .المشروبات إلنتاج جو فيتا شركة-

 .الغذائية للعجائن سوسيمي مؤسسة-

 ..المصبرات إلنتاج عمور شركة-

 والتعريف المراقبة أدوات و تجهيزات عرض-

 مديرية)  نشاطاتهم أهم و الرقابة أعوان بمهام

 .(التجارة

 . الملصقات و القصاصات و المطويات توزيع-

 التبذير مكافحة حول  الزوار توعية و تحسيس-

 .الغذائي

  التجميل مواد و الغذائية المنتوجات مختلف عرض-

 .محليا منتجة

 تحسيسي برنامج بوضع نظافة متيجة مؤسسة قيام-

 بوسط هذا و المواطنين مع مباشرة الموضوع حول

 .البليدة مدينة

 هذا في األوقاف و الدينية الشؤون مديرية مشاركة-

 يوم المساجد في خطب بإلقاء ذلك و الموضوع

 و اإلسراف من الحد ضرورة على تحث الجمعة

 .التبذير

20 

 مركز التسلية العلمية -

 مديرية التجارة -

 فاميليالمساحة الكبرى -

 شوب

اإلقليمية  المفتشيات-

، العفرون، بوفاريك)

 (.بوقرة

 

 

 

 

 

 

 

من التبذير الحد 

 الغذائي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 يوم

 16/03/2018 

 

 والتعريف المراقبة أدوات و تجهيزات عرض-

 مديرية)  نشاطاتهم أهم و الرقابة أعوان بمهام

 .(التجارة

 . الملصقات و القصاصات و المطويات توزيع-

 التخفيض ضرورة حول  الزوار توعية و تحسيس-

 .الدسمة المواد و الملح ، السكر نسبة من

  التجميل مواد و الغذائية المنتوجات مختلف عرض-

 .محليا منتجة

 لمديرة تابعين أطباء طرف من محاضرات إلقاء-

 . البليدة لوالية الصحة

 تقديم و التلوين مسابقة مع لألطفال ترفيهية حلقة--

 إلقاء مع تعبيري، رسم ألحسن تقديرية شهادة

 اإلسالمية الكشافة بمساهمة توعوية محاضرة

 بصفة رسالة قدم الذي المهرج كذا و الجزائرية

 .فكاهية

61.6 

 مركز التسلية العلمية -

 مديرية التجارة -

 فاميليالمساحة الكبرى -

 شوب

اإلقليمية  المفتشيات-

، العفرون، بوفاريك)

 (.بوقرة

خفض نسبة الملح، 

السكر و المواد 

 .الدسمة في األغذية

  

 يوم

 17/03/2018 

 

 الفـــــــــــــعاليات إخــــــتتام
يوم 

18/03/2018 


