
 

 

 ضمن فعالياتالعروض المسرحية الموجهة للتالميذ 
 أيام قرطاج المسرحية

 2015أكتوبر  20 ثالثاءال

ام قرطاج تبعا لالتفاقية المبرمة بين وزارة التربية وإدارة أي  

ة بعدد من لمسرحي  ابرمجة سلسلة من العروض  ة، تم  المسرحي  

 . المدارس االبتدائية

 اعرض سوسةبجهة  االبتدائيةتالميذ المدارس تابع  وفي هذا اإلطار

  .مسرحية "ذئب الغابة"ل

 
 

 



 
 

 

المدرسة وة بوترفس المدرسة االبتدائي  كل احتضنت فقد  جندوبةأما بجهة 

فا من وشهد العرض إقباال مكث   عرضا لمسرحية "فري نمول" االبتدائية بريرم

" في كل من مدرسة الجمهورية  24تقديم عرض "شارلو كما تم   .الميذالت  

  .بمعتمدية سيبطله ومدرسة تالة بورقيبة

تمت برمجة مجموعة من العروض المسرحية لفائدة المتعلمين كما 

المدرسة االبتدائية سيدي الهميسي من معتمدية جندوبة الجهة كمدارس ب

أين تم المدرسة االبتدائية عين الكريمة بمعتمدية جندوبة الجنوبية  والجنوبية 

داء أمن حيث  ةض ممتازووكان العرعرض مسرحية " أخطبوط اللعبة " 

 الفنانين ومن حيث الحضور التلمذي 

"  

 

 



 
 

بن )والية  المدرسة االبتدائية شارع الجمهورية الزهراء وكان لتالميذ

وهو من إنتاج المركز " العرض األول من مسرحية " لقاء( موعد مع عروس

  .الوطني لفن العرائس بتونس

وتالميذ المدرسة  كما كان لجمهور تالميذ المدرسة اإلعدادية الياسمينات

اإلعدادية حي الرمانة موعد مع مسرحية بعنوان "خيل تائهة" بقاعة "الريو" 

وأما بالنسبة لتالميذ المدرسة اإلعدادية عبد هللا فرحات  .بتونس العاصمة

والمدرسة اإلعدادية القرية المتوسطية برادس فقد واكبوا عرض مسرحية '' 

ية العروض طيلة أيام قرطاج تتواصل مواكبة بقكما أنشودة الحب " 

نقل بتأمين  المندوبية الجهوية للتربية ببن عروس وقد قامت . المسرحية

 "إلى المركز الوطني لفن العرائس بشارع الحرية تونس وفضاء "الريوالتالميذ 

 بالعاصمة..

 

  



 
 

المدرسة اإلعدادية محمد محفوظ حضر تالميذ  صفاقسوفي والية 

 . "بعنوان ألف حكاية في حكاية  رائدة القرمازي للحكواتية اشي ق اعرض

 .عدد كبير من التالميذوحضر العرض الشي ق بالمدرسة المذكورة 

 
 

تلميذ عرض "ذئب الغابة  400وتحديدا بالنفيضة واكب  سوسةوفي جهة 

 " في إطار البرمجة الخاصة 

 

 
  



 
 

 

بسيدي حديقة السعادة " العروض المسرحية كما افتتحت مسرحية " "

 -م.هنشيرالقالل الكرمة : المدارس االبتدائية التالية وقد تم  عرضها ب.  بوزيد

 -م.مغيلة -ونىم.الحمر -م.الحنية بازيد -م.المباركية -م.الغابةالسوداء -2م.البوع

 . -1934مارس2م. -م.أوالد جالل  -م.أوالد ناجى  -م.الخدمة

 

 
 

  



 
 

فقد أقبل على العروض المسرحية الميرمجة بالجهة  المهديةأما في والية 

 قصور الساف وبومرداس وسيدي علوان كل من تالميذ مدارس 

 
 

من عروض بكل من السواسي والرشارشة كما قدمت في نفس اإلطار 

  نفس الوالية.
 

 
  



 
 

 

مملكة القناديل " في سلسلة من العروض "تقديم مسرحية  تم  لقد و

المدارس االبتدائية بجهة تطاوين وهي المدرسة االبتدائية بعدد من  تطاوينب

القاسم الشابي تطاوين  حي البر تطاوين الجنوبية والمدرسة االبتدائية أبو

الشمالية والمدرسة االبتدائية ابن عرفة غمراسن والمدرسة االبتدائية شارع 

 األحمر والمدرسة مارس البئر 2بورقيبة غمراسن والمدرسة االبتدائية 

انتظمت هذه العروض التي شهدت إقباال  وقد .االبتدائية الشابي البئر األحمر

مكثفا من التالميذ تحت إشراف المندوب الجهوي للتربية و بتأطير من مصلحة 

 .التنشيط الثقافي بالمرحلة االبتدائية

 

 
 

  



 
 

 بمدرستي االحواش فريانة" 24 شارلو  عرضت مسرحية " القصرينوفي 
 الشابي بماجل بلعباسوأبو القاسم 

 

 
 

ج" من إنتاج " زاد للفنون  تم  مدينة األغالبة وب تقديم عرض "جحا والمهر 
وشهد العرضان إقباال  ." بكل من دار الثقافة بالسبيخة وبدار الثقافة بالوسالتية

وتتواصل العروض خالل األيام المقبلة بمعدل من التالميذ والمعلمين واألولياء 
 .2015أكتوبر  23إلى غاية عرضين يومي ا 
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