
•الحــرف التقليديــــة :

 تزخر منطقة املسيلة بالعديد من أنواع الصناعات 
اآلباء  عن  األبناء  توارثها  التي  والحرف  التقليدية 
األصيل  طابعها  عىل  تحافظ  مازالت  و  واألجداد 
 ، للسكان  اليومية  الحياة  يف  وتستعمل   ، واألصيل 
ويف املناسبات ، حسب املواسم والفصول ، وأهمها : 

- صناعة النسيج والصوف والوبر : مثل الزرا� 
وصناعة الخيمة ( املعاضيد واملسيلة و بوسعادة 

وبني يل¦ن ..... ) و الربنوس و القشابية و الحنبل 
وامللقوط واملرقومة واأللبسة التقليدية للرجال 

والنساء واألطفال ..

-صناعة الخشب: كالقصعة واملهراس والغربال و 
أدوات النسيج (الخشبة والقصبة والنيار والطواي 
واملشط والسنارة واملغزل والعضاضة ..) وأدوات 

الزينة التي يوضع فيها الكحل ، أو صناديق الحيل 
و املجوهرات .. 

- صناعة الجلود:كرسوج الخيول ، األحذية التقليدية ، 
الصنادل ، املحازم  ومحافظ الجلود ..

- صناعة الفضة : املجوهرات الفضية مثل : املقايس ، 
الخلخال ، الخاللة ، الخواتم ..

-صناعة الفخار: صناعة أواº الطبخ مثل القصعة ، 
الطاج¼ ، القلة ، امل«د ..  

- صناعة الحلفاء : القفة والطبق والقنونة 
والكسكاس.. 

-الحدادة التقليدية: األدوات الفالحية كاملحراث 
والفأس واملنجل ، املوس البوسعادي . 

2)عرض وصفي للمؤهالت السياحية :

• املواقع األثرية : 

- النقوش الصخرية : تضج بها املنطقة كلها، انطالقا 
من جبال نايل التي تشهد عىل ظهور اإلنسان فيها 
منذ وقت بعيد.و لقد تم اكتشاف مواقع عدة منها : 

مركز العرايس الواقع عىل بعد 12 كلم جنوب • 
بن رسور.

مركز الكحيل الذي يبعد بكيلومرت واحد ش¦ل • 
غرب املركز السابق أسفل أخدود. هذا الكتشاف 

أبرز النقوش و الرسوم النادرة باألجزاء األخرى 
لألطلس الصحراوي.

مركز الصخر الواقع بوادي شË، عىل بعد 07 • 
كلم جنوب غرب العرايس  باتجاه برج األغا و 
عىل بعد كيلومرت واحد عن طريق  بن رسور 

– ع¼ امللح.

- اآلثار الرومانية :

هناك العديد من املواقع التي تحتوي آثارا  رومانية 
و منها : 

•تارمونت ،
• الغار : مدينة دفينة،

• املعاضيد : قبور كهفية،
• ح¦م ضلعة ،

• الدهاهنة : سيدي  يحى و اكتشاف موزاييك ذات 
أبعاد 6 م 18 سم X  4،4 سم و Ôثل مشهد صيد.

.Ëوادي ش •
• بن رسور  ، سد الجË ، مسيف .

- قلعة بني ح�د :

•  قلعة بني ح¦د  وهي معلم مصنف من طرف 
املنظمة العاملية للثقافة و العلوم UNESCO سنة 
1980 بنيت قلعة بني ح¦د سنة 398/18 سبتمرب 
1007م   إىل غاية 4  سبتمرب1008م/ 399 هـ عىل 

مدينة املسيلة : 

واد  يجتازها  الوالية،  مقر  و  الحضنة  عاصمة   •
القصب ،  كانت مدينة قدÚة تأسست سنة 315هـ 
املوافق لسنة 917 م من طرف أبو القاسم محمد بن 
رْت  ُدمٍّ الله وأطلق عليها اسم املحمدية و قد  عبد 
عدة مرات إثر هزات أرضية.اكتسبت هذه املدينة 
تهيئات هيكلية  بذا تحصلت عىل  شهرة عاصمة و 
و  إدارية  مهمة  منشآت  عدة  مع  ترافقت  معتربة 
سكنيا  تجمعا  أصبحت  لقد   ، صناعية  و  جامعية 
يحفها  واسعة  شوارع  بها  عملية،  صبغة  ذو  مه¦ 
تحت  تتواجد  التي  الجميلة  املتاجر  من  العديد 
أقواس ذات مع¦ر Úيل إىل الطابع العر� اإلسالمي 
معدات  و  فندقية  منشآت  عىل  تحتوي   ، الحديث 
زائريها. كل  استقطاب  تستطيع  ترفيهية  و  رياضية 

مدينة بوسعادة القد�ة :

القدÚة  بنائاتها  و  أزقتها  و  بشوارعها  تتميز   •
بالسكان  آهلة  بوسعادة  مدينة  تعترب  و   ، الطراز 
العثور عىل  تم  قد  و  التاريخ  قبل  ما  العصور  منذ 
مسافة 4 أو 5 كيلومرت جنوب املدينة عىل العديد 
التي تدل عىل وجود سكان عىل ضفاف  من اآلثار 
 IBERO االيبËوموري  العهد  منذ  بوسعادة  وادي 
ä MAURUSIENانية آالف أو عرشة آالف سنة .

طاحونة ف�يرو ببوسعادة : 

لـ ”طاحونة  بأن تقوموا بجولة و زيارة  تنسوا  • ال 
فËيرو“، هذا املكان الجذاب و القريب من بوسعادة 
تّم  مهرتئة،  طاحونة  إنها   ، فقط  كلم   2 بحوايل 
إنشاؤها من أخاديد جملة التأثË، حيث تجري فيها 
صيفا و شتاءا مياه عذبة و êحاذاتها حديقة ساحرة 
، Úكن لـ ”طاحونة فËيرو“  أن تكون مكانا مثاليا 
للراحة وسط حقول من البنفسج و األشجار العطرة 
بالذات  املكان  هذا  يف  و  طوال  الوادي  تحف  التي 
اشتغل كتاب السيناريو األمريكي¼ و الفرنسي¼ عىل 
فيلم [شمشون و دليلة] و كذا فيلم [رجل لرجل].

املتاحف و املواقع األركيولوجية
• املتحف الوطني نرص الدين ديني : 

ديني  للرسام  تكرÚا  املتحف  هذا  أنشئ   •
من  ديني  يعد  و   .1993 عام  يف  ألع¦له،  و 
. بوسعادة  بج¦ل  املغرم¼  املسترشق¼  الرسام¼ 

بوسعادة   يف   بسيطا  منزال   امتلك   ،1905 يف   •
أشهر   10 إىل   8 من  فيه  يقيم  مرس¦  صËّه  حيث 
يف السنة. و لقد أصبح جزء من  ذلك املنزل اليوم 
متحفا يضم أع¦ال أثرية منها 11 لوحة للفنان ديني.

• املتحف األثري قلعة بني ح�د: 
بني  قلعة  األثري  املوقع  قرب  املتحف  يقع   •
نوفمرب  يف  متحفا  تصنيفه  تم  لقد  و  ح¦د، 
اكتشفت  أركيولوجية  مقتنيات  الحتواء   ،1995
تحت    1974 سنة  انطلقت  حفريات  إطار  يف 
بورويبة. رشيد  و  قولف¼  لوسيان   إرشاف 

• يرتبع البناء الذي يحوي املتحف عىل مساحة 400 
م 2 للعرض ضمن ديكور يوحي بالعمران الح¦دي.

• املتحف األثري للحضنة: 
ح¦ية  بغرض   ،1993 سنة  املتحف  هذا  •أنشئ 
و  الثقايف  للمكنون  ترقية  و  حفاظ  و  أفضل 
املسيلة. بلدية  يف  يوجد  الحضنة.  ملنطقة  األثري 

• مقتنيات املتحف تتكون من : 
• مجموعة جيولوجية يضم رفاة .

• مجموعة ما قبل التاريخ 
• مجموعة قدÚة تعود إىل  العهد الروماº و البيزنطي .

• مجموعة يعود للعرص الوسيط.
• مجموعة العرص الحديث.

3) حضائر الرتفيه و التسلية :
• من ب¼ أهم الحضائر املوجودة يف تراب والية املسيلة :
• حضËة صربي الند  êنطقة لق¦ن التابعة إداريا 

لبلدية أوالد منصور .
• غابة التسلية و الرتفيه جبل مساعد بلدية جبل مساعد.
• غابة التسلية و الرتفيه الحوران ببلدية ح¦م الضلعة .
. مقرة  ببلدية  بوشبكة  الرتفيه  و  التسلية  •غابة 

كيانة   ” تقربست  جبل  سفوح  فوق  وعر  منحدر 
أول  هي  و  املعاضيد  الحايل  الوقت  يف  وتسمى   ”
عاصمة للح¦دي¼  و من أهم مباº القلعة مسجدها 
األعظم ، الذي ò يبقى منه إال منارة وأطالل لقصور 
وهي قرص  الحكم  عىل  املتعاقب¼  بني ح¦د  أمراء 
الكواكب و أخËا السور البحر وقرص  السالم وقرص 

معتقل الجرف :

الوالية  مقر  يبعد عن  دراج   أوالد  دائرة  يقع يف   •
العاملية  الحرب  نهاية  بعد  بناءه  تم  كلم   18 بـ 
الثانية سنة 1949 و بدا يستعمل كمعتقل يف سنة 
له  اعتقال كل شخص  و  الثورة  للقضاء عىل   1955
صلة أو يشتبه فيه للعمل لصالح الثورة التحريرية 
و  املضادة  االختالفات  عىل  القضاء  وكذا  الكربى  
أهدافها ،  يعترب هو الوحيد عىل  مستوى  الرشق 
الجزائري الذي يستقبل أولئك األفراد الذين يعملون 
ليسوا  وهم   ، وآرائهم  بأفكارهم  الثورة  لصالح 
و  مجرم¼  أو  سياسي¼  معتقل¼  أو  حرب  بأرسى 
. العقوبة  مدة  انتهاء  حتى  مؤقتا  معتقل¼  إõا 

املسجد العتيق – سيدي ثامر : 

يف   ُأّسَس  لبوسعادة،  العتيق  القرص  يتوسط   •
القرن العارش و هو أحد أقدم املساجد يف املنطقة 
ترحب  عظيمة  نخلة  مدخله  يف  نجد  حيث   ،
باملعلومات  ثري  مع¦ر  ذو  مسجد  إنه  بالقادم¼. 
الزائر  لدى   Ëكب فضول  مصدر  يشكل  أن  Úكن  و 
سيدي  حي   ) النخلة  مسجد  مسجدين  يعد  و 
 ( الزقم   )  Ëعم بن  مصعب  مسجد  و   ( ثامر 
مسجدين مصنف¼ وطني¼ ملا له¦ من طابع مميز.

زاوية الهامل : 

الرح¦نية  للطريقة  التابعة  و  الزاوية  هذه  تقع 
عن  جنوبا  كلم   12 بـ  تبعد  التي  الهامل  ببلدية 
القاسم  أ�  إبن  محمد  الشيخ  أسسها  بوسعادة 
كانت  حيث  مميزات  عدة  1848ولها  سنة  الهاميل 
والتي  زينب  اللة  امرأة،  رعاية  تحت  الزاوية  هذه 
 Ëتسي يف  القاسم  أ�  بن  محمد  والدها  خلفت 
الهامل متحف  زاوية  يوجد يف  و    ، الزاوية  شؤون 
و  القادر  عبد   Ëاألم لفرتة  تعود  تاريخية  آثار 
مكتبة  و  أسلحة حقيقية  مثل قطع   ºاملقرا الشيخ 
بها  و  قديم  مخطوط  ألف  من  أك«  تشمل  مهمة 
إشعاع  الهامل  لزاوية   ، املعرفة  فنون  جل  تشمل 
إذ  اإلفريقي  و  الجهوي   ، الوطني  املستوى  عىل 
الدول  من  و   ، الوطن  جهات  كل  من  طلبة  تكون 
املغاربية ، و من دول إفريقية مثل موريتانيا ، مايل 
شخصيات  تزورها  آخر  صعيد  عىل  و   . النيجر  و 
دينية و تاريخية مثل ” جاك بËك ” املؤرخ الفرنيس 
سوريا  من   ” البوطي  رمضان  سعيد  محمد   ” و 
زاوية  زار  و  الجزائر  رؤساء  لكل  قبلة  كانت  ك¦ 
أمريكا  من  األجانب  الباحث¼  من  الهامل مجموعة 
البيضاء  روسيا  مثل  دول  سفراء  عدة  و  بلجيكا  و 
السياح  زارتها مجموعات عديدة من  ، ك¦  ليبيا  و 
املنطقة  هذه  تتميز   ، للمنطقة  العابرين  األجانب 
. الصفاء  الراحة و  يبعث عىل  ببعد روحاº متميز 

4) املواقع الطبيعية :
املواقع الطبيعية : 

• املحمية الطبيعية املرقب :

ومحميات  غابات  عدة  املسيلة  والية  يف  توجد   
ع¼  وغابة   ، الضلعة  بح¦م  الحوران  غابة  أهمها 
غراب بجبل مساعد و محمية املرقب . و تقع  هذه 
املحمية يف الجهة الرشقية للوالية  و قد أنشأت سنة  
1988 و هي تغطي مساحة 12500 هكتارا. توجد 
الجزائر  كلم جنوب   160 بعد  العليا عىل  بالسهول 
طبيعية  محمية  املرقب  من  يجعل  ما  أن   Ëغ  ،
الحيوانات  أنواع  ال«اء يف  و  التنوع  ذلك  مستقبلية 
التي تسكنها. ففيها بإمكان السائح أن يشاهد غزال 
الجبال الذي يرتقي باملحمية  إىل مصاف املحميات 
الطبيعية العاملية ، إن هذا النوع من الغزال الوحيد 
يف املغرب مهدد يف كل مجاله باالنقراض ، م¦ دفع 
إىل  ح¦ية هذا النوع بقوان¼ جزائرية صدرت منذ 
1983. و لقد تم إحصاء العدد الكيل لهذا النوع من 
الغزال بحوايل 400 رأس، 40 منها تعيش يف املحمية.

أهمها  أخرى   حيوانية  أنواع  املحمية   تجوب  و 
قط  و  الصحراء  قنفذ  و  الجزائري  القنفذ 
هام  عدد  هناك  و  املخطط  البجع  و  الصحراء   
املرقب  êنطقة  إحصاؤها  تم  التي  الطيور  من 
مهاجرا. نوعا  الخمس¼  يقارب  ما  فيها  نوعا   83  :

• جبال  املعاضيد :

 هي امتداد لجبال الحضنة التي تتشكل عىل الجهة 
الش¦لية للوالية، و تضم املوقع األركيولوجي لقلعة 
املوىش  و  الج¦ل،  النادر  املكان  ذلك  ح¦د،  بني 
و  كالعناقيد  املشكلة  القدÚة،  البيوت  من  بالعديد 
املبنية بالحجارة املحلية و املغطاة بالقرميد املصنوع 
الرائع. املنظر  هذا  مع  تت¦هى  التي  و  بالط¼ 

إنه ملنظر فريد من نوعه، ب¼ األخاديد التي يف جوفها 
تجري مياه عذبة و صافية، تجتاز بعض الشالالت و 
الج¦ل  هذا  كل  املزارع  و  الحدائق  من  مجموعة 
تحفه كذلك صخور ذات أشكال هندسية فريدة. و 
عندما تصل إىل قمة، فإنكم سترشفون من األعىل و يف 
نظرة بانورامية  أخاذة، عىل هضبة و شط الحضنة.

• منبع ح�م الضلعة :
 يقع املنبع املعدº  ح¦م الضلعة يف الش¦ل الرشقي 
للوالية و يبعد بحوايل 29 كلم عن مقر الوالية. يوجد 
السهل   يحضنه  الضلعة   بلدية ح¦م  داخل حدود 
العسل رشقا  كاف  و  جنوبا  جدوغ  جبل  أعايل  ب¼ 
و هذا بامتداد وادي لق¦ن و توجد منابع حموية 
تقليدية  بطريقة  مستغلة  الحارة  êياهها  تتميز 
والتي لها خاصية عالجية من أمراض الكبد و الكىل 
و األمراض الجلدية .إنها منطقة جبلية ثرية بأشجار 
الغابات املتنوعة و التي  Ôنح امتيازات سياحية و 
       . بالصيد  املتعلقة  النشاطات  عن  ناهيك  معدنية، 

 • منبع ح�م بلعريبي و سد القصب:
بناحية  املسيلة  كلم ش¦ل   10 حوايل    عىل   يقع 
واد  بوجه  يقف  الذي  و  القصب   سد  تسمى 
ممزوج   ح¦م  ماء   ، املسيلة  بلدية  يف  القصب  
بالكربيت، ذو سيل متوسط ، Úكن وصف ماء هذا 
: أمراض املفاصل، أمراض  النبع ملداواة أمرض مثل 
يوجد  املنبع  إلخ.، هذا   ... األعصاب  أمراض  الجلد، 
Úنح  الذي   قصب  وادي  من  اليرسى  الضفة  عىل 
إطارا  رائع لالستج¦م خاصة في¦ يتعلق بسطحه . 

5) عرض املواقع السياحية: 
السياحية  املؤهالت  عديد  املسيلة  بوالية  توجد 
واألثرية  التاريخية  و    ، منها  والبيئية  الطبيعية 
لسياحة  إضافة   ، والعلمية  والثقافية  الدينية  و 
 : املؤهالت  هذه  وأهم   ، واألع¦ل  املال 
والشطوط  كالسدود   : والبيئية  الطبيعية  املؤهالت 
و  الواحات  و  واملحميات  والشالالت  والسبخات 
الكثبان الرملية واملنابع الحموية و الغابات والجبال ... 

-1 شط الحضنة :
املصنف   : الخرضاء)  ع¼  و  والخبانة  (مسيف 
كمنطقة رطبة لها أهمية دولية من املنظمة العاملية 
لتصنيف املناطق الرطبة RAMSAR سنة 2001 ، 
مساحته كبËة جدا إذ Úتد طوال وعرضا عىل عرشات 
الكيلومرتات ، وهو ملتقى املجاري املائية اآلتية من 
األطلس التيل ش¦ال واألطلس الصحراوي جنوبا ، و 
يعترب منطقة جذب سياحي متميزة ، ويحوي ثروة 
حيوانية من األصناف املحمية النادرة من الحيوانات 
و الطيور .. فضال عن واحات النخيل املحيطة به ،  م¦ 
يحافظ عىل التنوع البيولوجي لكل منطقة الحضنة .

-2 سد القصـب ببلدية املسيلة :
كثËة  أنواعا  يحوي   ، للزوار  قبلة  يعترب  الذي   
يف  األسايس  املنبع  ويعد   ، السمكية  ال«وة  من 
نبع  يوجد  منه  وبالقرب   ، الفالحي  الجانب 
. أمراض  لعدة  عالجا  يعترب  الذي  بلعريبي  ح¦م 

-3 منطقة املعاضيد :
للسياحة  هامة  محطة  بكونها   تتميز  التي   
جوها  وكذا   ، تلفها  التي  للتضاريس  نظرا  الجبلية 
 . املائية  وحواجزها  ومنابعها  شالالتها  و  املعتدل 

-4 املنابع الحموية بح�م الضلعة :
  تتميز êياه منابعها الحموية  الحارة ذات الخاصية 
الدريعات  منطقة  ووجود  أمراض  لعدة  العالجية 
املحلية  بالحجارة  املبنية  البيوت  بها  تنترش  التي 
وبساتينها الخرضاء ، ومياه منابعها املائية املشهورة 
عىل مستوى الوالية ( ع¼ مازر وع¼ تافاسون ) .

ببوسعادة •  كافينياك)  (حصن  الساعة  برج 
الرومان  عهد  يف  مراقبة  برج  êثابة  كان  الذي 
. الفرنيس  االحتالل  ثم   ، العث¦ني¼  ثم   ،

الصخرية  •  والنقوش   ، تافزة  جبل  رسومات 
املمتد  قارهور  لجبل  األثري  للموقع 
. تامسة  منطقة  يف  ساالت  جبل  من 

التي  •  ولتام  ببلدية  السعدان  دخلة 
. التاريخ  قبل  ما  عرص  يف  كموقع  صنفت 

غرÚيدي •   ) عيىس  سيدي  يف  الرومانية  اآلثار 
.  ( الرومانية  الجيوش  إقامة  محل  كانت  التي 

الصخرية •  والنقوش  الرومانية  اآلثار 
... عامر  سيدي  يف  التاريخ  قبل  ما  لفرتة 

-دار وقرب األم� الهاشمي ببوسعادة  :
وأب   ، القادر  عبد   Ëلألم األكرب  االبن 
 ( الوطنية  الحركة  مؤسس   ) خالد   Ëاألم

-املدينة القد�ة ببوسعادة :
سكناتها   بعض   تاريخ   يعود   التي  
قرون. خمسة  من  أك«  إىل 

-  روضة الشهداء بالهامل . 
- قلعة ذياب بن غانم الهاليل بأوالد سيدي 

إبراهيم ( الديس ) :
عريقا  تاريخيا  ومعل¦  أثريا  موقعا  Ôثل  التي 
استعمله   ، ميالدي  الثالث  القرن  إىل  يعود 
Ôوين  ونقطة  إسناد  كحصن  الرومان 
 . املسلمون  العرب  استعمله  ثم   ، وتخزين 

-القرص العتيق ¸نطقة ولتام ( العليق ):
املنطقة  يف  قرص  أقدم  البعض  يعده  و 
حصينا   موقعا  يحتل  قرون)    10 (حوايل 
. والطوب  الحجر  عىل  بنائه  يف  اعتمد 

 - منبع ع« طكوكة ونظام السقي ¸نطقة ولتام 

( العليق ) :
اشتهرت   ، القدم  منذ  الرشب  ملياه  مصدر  وهو 
نظام  و   ، العذبة  ومياهها  الخالب  êوقعها 
خالله  من  يتم  الذي   ،  ( العالمة   ) السقي 
خشبي  عمود  طريق  عن  الظل  حركة  رصد 
. السقي  ماء  من  فالح  كل   ( َنْوَبة   ) لتحديد 

5) املؤهالت  الدينية و الثقافية و العلمية :
 من زوايا ومساجد عتيقة .. 

-1 زاوية الهامل التابعة للطريقة الرح�نية :
بن  محمد  سيدي  الشيــخ  مؤسسها  إىل  تنتسب   
أ� القاســم ، وكانت و ال تزال مقصد العديد من 
والدبلوماسية  والسياحية  والعلمية  الدينية  الوفود 
الوطنية واألجنبية ، وتعترب من أشهر الزوايا العلمية 
القاسمية  الزاوية  وأدت   ،  Ëالكب العر�  املغرب  يف 
الجهاد ضد االحتالل  دورا رائدا يف مختلف مراحل 
، وكانت أحد معاقل الحركة الوطنية ، ومركز إسناد 
 : الزاوية   مرافق  أهم  ومن   ، التحريرية  للثورة 
الشعبية  املقاومة  لفرتة  تعود  تاريخية  آثار  متحف 
، إضافة ملكتبة الزاوية القاسمية التي تشمل العديد 
من املخطوطات القدÚة يف شتى العلوم واملعارف ، 
ك¦ تضم الزاوية عدة مرافق أخرى أهمها : املسجد 
 . وغËها  الطلبة  وبيوت   ، القرآن  وبيت   ، الجامع 

-2 زاويتا يس لعموري و سيدي عيىس ( بوقربين ) : 
بسيدي عيىس .

-3 زاوية الشيخ العالمة عزوز بن محمد فرزويل 
بسيدي عامر : 

سنة  وأربع¼  قرن  من  أك«  êسËة 
. العلمي  واإلشعاع  العطاء  من 

 4- زاوية ع« النخلة :
تقع يف ولتام (العليق ) وتعترب من أقدم الزوايا باملنطقة ( بداية األربعينيات من القرن 19 م  )  .

 5- مسجد وزاوية الشيخ سيدي أبو جمل« باملسيلة :
التي Úتد تاريخها إىل القرن 13 م ، و لعبت دورا هاما يف الحفاظ عىل الهوية العربية واإلسالمية للشعب  

الجزائري إبان االستع¦ر الفرنيس.
-6  مسجد أبو الفضل النحوي :

املبني عىل طراز البناء يف الدولة الح¦دية ، والزاوية التيجانية باملعاضيد . 
 -7مسجد سيدي ثامر أو مسجد النخلة ببوسعادة :

 إضافة إىل عدة مساجد عتيقة أخرى أهمها : املسجد العتيق êنطقة الدريعات بح¦م الضلعة ،  واملسجد 
العتيق ب{ رسور ، وجامع شطة بوناب الذي يقع يف هرم قرص العليق ويعد  من أقدم الجوامع يف املنطقة ...

-8 آثار  قصبة  بني  يل�ن  ببني  يل�ن :
ذات الطابع اإلسالمي تاريخي والتي تقدم قصبة الجزائر العاصمة بأك« من أربع¼ سنة .   

قاÆــة الوكــــاالت علــــى مستـــوى واليـــة املسيلـــة :
مؤسسات الشباب بوالية املسيلةقاÆــة املنابـــع الحمويــة :7)  النقل العمومي للمواقع السياحية:

-أهم مطاعم والية املسيلة :

• شط الحضنة :

 ويصنف شط الحضنة ضمن قا|ة املناطق الرطبة 
ذات األهمية العاملية كان مستنقعا شاسعا Úتد عىل   
100 كلم  طوال و ما يقارب 80 كلم عرضا ، يجلُب 
من  تنحدر   التي  املائية  املجاري  من  العديد  مياه 
الوديان  مياه  منسوب   Ëّيس  ، به  املحيطة  الجبال 
للمنطقة  الجوفية  املياه  يغذي  و  فيضانها  حال  يف 
املياه  من  الشط   يتكون  الشتاء،  فصل  يف   ، أيضا 
و  ملتهبة  تكون  حافته  فإن  صيفا،  أما  فحسب. 
التي  امللح  من  طبقات  تشكل  مع  مالحة،  مياهه 
تغطي سطحه ، يحتوي أنواعا عديدة من الكائنات 
التوازن  يف  تساهم  التي  النباتية  و  الحيوانية 
مشاهدته  عند  الشط  يقدم  للمنطقة  البيولوجي 
و  املياه  من  الشاسع  êداه  الجنوبية،  األطراف  من 
.Ëالنظ منقطعة  لوحة  النخيل  من  العديدة  جنانه 

• واحة بوسعادة :

الهضاب  و  الصحراء  يف  متحفا  ما  بشكل  تشبه   
الخيال  ملزاوجة  يلزم  ما  كل  عىل  تحتوي  العليا، 
تشبه  األعايل،  عىل  مبنية  مدينة  إنها  بالحقيقة. 
القاعدة حدائق من  به عند  مرسحا حقيقيا يحيط 
النخيل. قرص حقيقي عىل رشفة رائعة، جزيرة من 
جبال  تحدها  الرمال،   من  محيط  وسط  الخرضة 
للحضنة. القائض  الرمل  يف  تنغرز  أقدامها  زرقاء 

سحرت  التي  ضفتيه  جنبات   ب¼  الوادي  جري 
يخرج  التي  بوسعادة  وهدة   ”  : موباسان  دو  غي 
املرور  تشبه  رائعة  الحدائق،  باتجاه  الوادي  منها 
من   Ëالكث و  الت¼  و  النخيل  مع  ينزل  حلم.  إىل 
النباتات الرائعة، و ب¼  جبل¼ بقمم حمراء و هنا 
شارل  منهم  و  الرسام¼،  من  العرشات  Ôتع  أيضا، 
املرشقة  انطباعياته  و  مائياته  رسم  الذي  دوفرسن 
شط  باتجاه  الهضبة  يف  الوادي  يضيع  للواحة، 
ترشبه  العطىش  الذهبية  الصحراء  حيث  الحضنة، 
فجأة، و يف بوابات الحدائق، يختفي بغتة يف الرمال.

-5 املحمية الطبيعية املرقب :
تتميز  و   ، الحجل  ع¼  منطقة  يف  توجد 
أنواع  تعدد  و   ، البيئية  األنظمة  بتنوع 
عرشات  إىل  إضافة   ، بها  تعيش  التي  الحيوانات 
 .. مهاجرة  طيور  أغلبها  الطيور  من  األنواع 

-6 الغابات :
والعائالت  الزوار  كبËا من طرف  إقباال  تشهد  التي 
كغابة   ، الجبلية  للسياحة  مالئم  مكان  وهي   ،
غابة  و   ، أمساعد  جبل  ببلدية  أغراب  ع¼ 
ببلدية  مناعة  غابة  و   ، الضلعة  بح¦م  الحوران 
 . الدهاهنة  ببلدية  القطاطشة  غابة  و   ، مناعة  

-7 واحة بوسعادة :
وثرائها  بتنوعها  بوسعادة  منطقة  تتميز 

للساحل  واحة  أقرب  فبها   ، السياحي 
عندها  وتلتقي   ، الجزائر  وعاصمة  الجزائري 
نحو  عبور  نقطة  مشكلة  هامة  وطنية  طرق 

بواحات  تشتهر  و   ،  Ëالكب والجنوب  الصحراء 
الوادي  ضفاف  عرب  املنترشة  وحدائقها  نخيلها 

جبل   : خاصة  وجبالها   ، الرملية  وكثبانها   ،
. الدين  عز  وجبل  كردادة 

 -8 واحة وشالالت قمرة ببلدية ع« الريش :
 التي تقع عىل سفح جبال بوكحيل وتتفرد بشالالت 
سهوب  و   ، الخالبة  ومناظرها  الساحرة  مياهها 
. والحلفاء  الشيح  نباتات  من  املكونة  املنطقة 

-9 واحات الخبانة ومستثمراتها الفالحية :
ناجحة  سياحية  وبال شك مستثمرات  التي ستكون 
مستقبال ، خاصة بعد إنجاز منطقة صناعية خاصة 
، إضافة إىل اإلقبال  الغذائية واملصربات  بالصناعات 
واألجانب  الوطني¼  للسياح  املنقطع   Ëوغ  Ëالكب
 . عليها  والعمرية  االجت¦عية  الفئات  مختلف  من 
الوالية  عرب  منترشة  أخرى  واحات  عدة  إىل  إضافة 
واحات  و  ببساتينها  الح¦م  ع¼  واحة   : أهمها 
أعدي  أوالد  ببلدية  الحموي  ومنبعها  نخيلها 
ولتام  ببلدية  العليق  واحة  و   ،  ( العوايز   ) لقبالة 
، و واحة السديرة êنطقة بانيو ببلدية املعاريف .

• املوقع الطبيعي القمرة : 

بوخليل  جبال  سفح  عىل   ريش،  ع¼  بلدية  يف  يقع 
يقودكم الطريق الوال\ رقم 76 مبارشة إىل  املنطقة. 
املنطقة  سهوب  أجمل  ستكتشفون  طريقكم،  يف 
بغرض  و   ، الحلفاء  و  الشيح  نباتات  من  املكونة 
األرجل  عىل  رحلة  فإن   ، القمرة  بوادي  التمتع 
لسوف  و  به،  ما\  شالل  آخر  بلوغ  من  ستمكنكم 
الخارق. املكان  هذا  سحر  باكتشاف  لكم  يسمح 

• فن الطبخ التقليدي واألكالت املحليــة :

وطاب  لذ  ما  إعداد  يف  الحضنية  املرأة  تتفنن  حيث 
ووطنية  محلية  شهرة  نالت  تقليدية  أطباق  من 
من  العديد  باهت¦م  حظيت  إذ   ، دولية  وحتى 
: خاصة  واألجنبية  الوطنية  والقنوات  اإلعالم  وسائل 

السالطة  أو   ) الزفيطي  و   ، املريش  و  الشخشوخة 
مهراس أو البطوط أو البعطوط ) وغËه¦ ، ونظرا 
األكالت  هذه  مثل  عىل   Ëالكب والطلب  لإلقبال 
يف  املختصة  املطاعم  عدد  ملحوظ  بشكل  تزايد 
أخرى  أنواع  توجد  ك¦   ، بالوالية   التقليدي  الطبخ 
من األطباق والحلويات مثل : الكسكيس (الرببوشة 
 ، الربكوكس)  أو   ، (املردود  العيش   ، الطعام)  أو 
(الرغيف  البغرير   ، الروينة   ، الرفيس   ، املربجة 
 ) املحاجب   ، (الحسوة)  املقطعة   ، الغرايف)  أو 
التقليدي  الج{   ، الرششم   ، الطمينة   ،  ( املحجوبة 
 .. الحرشاية  أو   Ëالشع من  املصنوع  املقوبة  خبز   ،
ويتم إعداد أو تقديم بعض هذه األطباق املحلية يف 
أواº تقليدية مصنوعة من الفخار أو الخشب ، أو 
. نكهة خاصة وذوق مميز  لتصبح ذات   .. الحلفاء 

• التـراث السيـاحي الفكـري : 

كالشعر امللحون واألغنية البدوية الحضنية والرقص املحيل عىل أنغام القصبة والزرنة وصوت البندير ، وكذا األمثال 
واأللغاز والقصص الشعبية .

• عروض الفروسية ( الفنطازية ) :
األنشطة  ، و  الدينية والوطنية  بالتظاهرات  ، واالحتفال  املناسبات االجت¦عية من زواج وختان وغËها  يف مختلف 
التي تنظمها السلطات و اإلدارات العمومية يف كل القطاعات (السياحة ، الثقافة ، الشباب و الرياضة ، الجامعة ..) .

• الخيمة التقليدية :
 التي أصبحت تؤدي دورا سياحيا كبËا عىل املستوى الشعبي والرسمي عىل حد سواء ، بل وازداد الطلب عليها من طرف 
السياح الوطني¼ واألجانب والوفود املختلفة الرسمية واألكادÚية ، واملؤسسات السياحية من فنادق ووكاالت سياحة وأسفار .

•تقع املسيلة وسط الش�ل الجزائري فهي مركز ب« التل و الصحراء و 
همزة وصل ب« رشق البالد وغربه و ش�له وجنوبه ، بها أقرب واحة 

للعاصمة ، تنتمي إىل منطقة الهضـاب العليا ، مساحتها 18175 كلم2 
، عدد سكانها تجاوز املليون ومائتا ألف نسمة  ، 

1) ملحة عامة عن اإلقليم :

 

 لبئّــخ اٌٛوــــبالد ػٍــــٝ ِغزـــٜٛ ٚال٠ـــخ اٌّغ١ٍـــخ :

/ فشع اٌٛوبٌخاٌٛوبالد  اعُ اٌٛوــبٌخ سلُ  اٌؼٕــــــــــٛاْ اٌصٕف 

 

 اٌٙبرف ٚ اٌفبوظ
 

01 
 فشع ع١بؽخ ٚ أعفبس اٌغضائش

SUCCURSALE TOURING 
VOYAGES ALGERIE 

A اٌزغبسٞ اٌؾ١ٙذ ثشا١ّٟ٘  ضاٌّشو
 ِؾّذ اٌطب٘ش ثبٌّغ١ٍخ

035.55.10.13   :
TEL 

Fax     : 
035.55.10.14 

20 
 HODNA اٌؾعٕخ ٌٍغ١بؽخ 

TOURS 
B 84  ٔٙظ ػ١ّشٚػ ٚال٠خ

 اٌّغ١ٍخ

035.35.14.14/
035.35.11.25 :

Tel/Fax 

03 
 فشع اٌؾعٕخ ٌٍغ١بؽخ

SUCCURSALE HODNA 
TOURS 

B 
ثشا١ّٟ٘ اٌزغبسٞ اٌؾ١ٙذ  ضاٌّشو

 ِؾّذ اٌطب٘ش ثبٌّغ١ٍخ
035.35.10.10  :

Tel/Fax 

04 
 ع١ذٞ ثٛع١ٍّٓ ٌألعفبس

SIDI BOUDJEMLINE 
VOYAGES 

B اٌزغبسٞ اٌؾ١ٙذ ثشا١ّٟ٘ ضاٌّشو 
 ِؾّذ اٌطب٘ش ثبٌّغ١ٍخ

035.54.73.50 :
Tel/Fax 

 BOUSSAADA ثٛعؼـبدح رٛس  05
TOURS 

B اٌّشوض اٌزغبسٞ ، ثٛعؼبدح 
035.43.41.32  :Tel 

Fax  : 
035.43.41.66 

 EL WAFIDINE اٌٛافذ٠ٓ رٛس  06
TOURS 

B 
 ِغىٓ ، سلُ : 328ؽٟ 

 ، أٚالد دساط 353/25

0550.21.20.26   :
TEL 

Fax     : 
035.57.71.23 

07 
 خ١ّخ اٌٛاؽبد ٌألعفبس

KHEIMAT EL WAHAT 
VOYAGES 

B غش٠ك اٌغٍفخ اٌمذ٠ُ ، ثٛعؼبدح 

035.53.29.29/
0556.63.33.50   :

TEL 
Fax   : 

035.53.45.00 

 

 

 

 

08 
 اٌشا٠خ ٌٍغ١بؽخ ٚاٌغفش

ARRAYA TOURISME ET 
VOYAGE 

B 
 ِغىٓ ، ؽبسع 12ؽٟ 

 ؽٕٛف ثٍمبعُ ، اٌّغ١ٍخ

0661.70.80.81  :
TEL 

035.33.86.83 

09 
 ثٍؾطبة ٌٍغ١بؽخ ٚاألعفبس

BELHATTAB TOURISME 
ET VOYAGES 

B  ًغش٠ك اٌّغزؾفٝ اٌمذ٠ُ ، ِمبث
 ثٛعؼبدح اٌّشوض اٌّبٌٟ ،

035.53.43.43  :
Tel/Fax 

035.43.41.41 

10 
 فشعبْ اٌؼشة ٌألعفبس ٚاٌغ١بؽخ

FOURSANE ELARAB 
VOYAGES ET TOURISME 

B 
ِغىٓ ،  300ؽٟ اٌضا٘ش 

 اٌّغ١ٍخ

/035.54.73.63
035.35.15.39    :

TEL 
Fax   : 

035.35.14.80 

11 
 عجً إٌبلخ ٌٍغ١بؽخ ٚاألعفبس

DJEBEL ENNGA 
TOURISME ET VOYAGE 

B  ٟع١ٍ٠ٛخ ، ع١ذٞ ػ١غٝ 05ؽ 
0772.44.23.54 
٘برف / فبوظ : 
035.40.54.40 

 غش٠ك اٌغٍفخ اٌغذ٠ذ ثٛعؼبدح b ع١ذٞ صبِش رشافً 12
0670246726  /035-

13-1691  

13 
 فشع اٌٛافذ٠ٓ رٛس

B  ٟ26-20-21-0550 ِغىٓ اٌّغ١ٍخ 5000ؽ 

14 
 ثٓ ٘ذاد ٌٍغ١بؽخ ٚاٌغفش

B 0673920000 ِمشح 

15 
 فشع ٚوبٌخ اٌفٕه ٌٍغ١بؽخ ٚاٌغفش

B  ٟاٚد ع١ذٞ ػ١غٝ 20ؽ / 

16 
 فشع ٔغبػ رشافً أعٕغٟ

SUCCURSALE NAJAH 
TRAVEL AGENCY 

A / 

0550.19.70.34  /
0661.26.39.48 

035.34.60.79  /
035.34.61.16  :

Tel/Fax 
 

 

 

 إٌمً اٌؼِّٟٛ ٌٍّٛالغ ا١ٌَبؽ١خ: -7

 

١ٍٍٚخ إٌمً اٌؼِّٟٛ  إٌّطمخ ا١ٌَبؽ١خ
 اٌَّزؼٍّخ

 
 ِالؽظخ

 
  (60) اٌؾبفالد ١ٍٚبهاد األعوح لٍؼخ ثٕٟ ؽّبك -١ٍَِخ 

 اٌؾبفالد ١ٍٚبهاد األعوح ثٍٛؼبكح - ١ٍَِخ
(059)  

  (31) اٌؾبفالد ١ٍٚبهاد األعوح ىا٠ٚخ اٌٙبًِ - ثٍٛؼبكح

/ اٌزٕمً ٠زُ ػٓ ٕؼٛثخ اٌٍَّه ال رٛعل اٌّؾ١ّخ اٌطج١ؼ١خ اٌّولت
 4*4ٛو٠ك ا١ٌَبهاد ِٓ ٔٛع 

إٌّبثغ اٌؾ٠ّٛخ ثؾّبَ  - ا١ٌٍَّخ
 اٌٍٚؼخ

 اٌؾبفالد ١ٍٚبهاد األعوح
(059)  

ٕؼٛثخ اٌٍَّه/ اٌزٕمً ٠زُ ػٓ  ال رٛعل ّٜ اٌؾٕٚخ
 4*4ٛو٠ك ا١ٌَبهاد ِٓ ٔٛع 

 ٕؼٛثخ اٌٍَّه ال رٛعل اٌّٛلغ اٌطج١ؼٟ لّوح -ػ١ٓ اٌو٠ِ 

 اٌؾبفالد ١ٍٚبهاد األعوح غبثخ اٌؾٛهاْ -ؽّبَ اٌٍٚؼخ 
(059)  

 اٌز١ٍَخ ؽ١ٚوح -ؽّبَ اٌٍٚؼخ 
 "جوٞ الٔل"ٕ

 اٌؾبفالد ١ٍٚبهاد األعوح
(059)  

 غبثخ اٌز١ٍَخ ٚاٌزوف١ٗ 
 ثغجً اَِبػل

 اٌؾبفالد ١ٍٚبهاد األعوح
(85)  

غبثخ اٌز١ٍَخ ٚاٌزوف١ٗ ّجىخ ثّٛؼوح 
 ٕؼٛثخ اٌٍَّه ال رٛعل ثجٍل٠خ ِموح

 

 

 

 

 

 :أُ٘ ِطبػُ ٚال٠خ ا١ٌٍَّخ  -
 الهاتف العنوان المطعم

مسكن  072حي  مطعم أوشوايا  
 08-92-54-035 مدينة المسيلة 

 مطعم بوجملين
مقابل لمسجد الحسن 

 البصري 
 مدينة المسيلة 

07-70-40-88-99 
07-70-40-80-86 
07-90-77-19-31 

 مطعم الموعد
مقابل  11طريق رقم 

  CNEP عمارات
 مدينة المسيلة 

030-52-66-10 
07-71-54-02-33 

 مطعم حضنة مرحبا
حي العرقوب مقابل ساحة 

 الشهداء 
 مدينة المسيلة

035-54-57-96 
035-54-57-94 

 الحي االداري  خيمة سندباد
 خيمة سندباد مدينة المسيلة

 مطعم تقليدي 
 دار جدي

الحي االداري مقابل بن  
 طبي 

 مدينة المسيلة
06-62-88-05-25 

 

 لبئّــخ إٌّبثـــغ اٌؾ٠ّٛــخ :

 
إٌّجغ اٌؾّٛٞ اٌخشاثؾخ ثؾّبَ 

 اٌعٍؼخ

إٌّجغ اٌؾّٛٞ اٌؾ١ٙذ ؽش٠ضٞ ِؾّذ 

 اٌصبٌؼ ثؾّبَ اٌعٍؼخ

 ثٍذ٠خ ؽّبَ اٌعٍؼخ  ثٍذ٠خ ؽّبَ اٌعٍؼخ  اٌّٛلغ اٌغغشافٟ

اٌطج١ؼخ اٌمب١ٔٛٔخ 

 ٌألسظ١خ

 ٍِه ػذح ػبئالد ) ػشػ (

ِزش ِشثغ 547   

 79لطؼخ أسظ١خ ٍِه ػذح ػبئالد ) ػشػ ( 

 ِزش ِشثغ 

ِزش ِشثغ  700+ رٛعؼخ ربثؼخ ألِالن اٌذٌٚخ 

دْٚ رغ٠ٛخ    

 عذ رم١ٍذ٠خ ٚغ١ش صؾ١خ ٚػذَ ٚعٛد  عذ رم١ٍذ٠خ ٚغ١ش صؾ١خ ٚػذَ ٚعٛد  غش٠مخ االعزغالي

-10 منطقة تامسة :
 Ôتاز êناظرها الطبيعية وعنارصها املائية أهمها : ع¼ 
السبع و ع¼ تامسة و ميطر و املحاقن والبط¦ت .

-11 منطقة سيدي عامر :
الغابات  يف  املتمثل  النبا`  بغطائها  تتميز 
جبالها  و   ( الحلفاء  خاصة   ) السهوب   و 
مناطقها  أهم  ومن   ، الرملية  وكثبانها   ، وسبخاتها 
زمËة  و  والسبخة  والقارصة  زمرة   : السياحية  

-12 منطقة أمجدل :
 تتميز êناظرها السياحية الطبيعية املتمثلة أساسا 
يف  الرششارة  شالالت  خاصة  املائية  الشالالت   : يف 
 . الرملية  والكثبان  والسبخات  القعادي  منطقة 

املؤهالت التاريخية و األثرية :
 -1 آثار قلعة بني ح�د األثرية باملعاضيد :

تقوم  جزائرية  مسلمة  دولة   ºثا عاصمة  تعد 
الرستمي¼  دولة  بعد  (الجزائر)  األوسط  باملغرب 
بن  ح¦د  أسسها  للح¦دي¼  عاصمة  وأول   ،
لتكون  وعرة  جبلية  سلسلة  وسط   1007 يف  بلك¼ 
من  يصنف  الجزائر  معلم يف  أول  و هي   ، حصينة 
الرتاث  قا|ة  ضمن   1980 سنة  اليونسكو   منظمة 
الح¦دية  الدولة  لعبت  لقد   ،  ºاإلنسا العاملي 
اإلسالمية  العربية  الحضارة  ازدهار  يف  بارزا  دورا 
 (... ، عمران  ، لغة  العلوم واملعارف (دين  يف شتى 
ومن أهم مباº القلعة األثرية التي ò يبق منها إال 

بعض األطالل :
وقرص  املنار   وبرج  املنار  قرص   ، الجامع  املسجد 
.. عيىس  سيدي  وجرس   ، البحËة  أو  البحر 

-2  املتاحف األثرية :
  ، باملعاضيد  حمـاد  بني  قلعة  كمتحف 
املجاهد  ومتحف   ، للحضنة  األثري  واملتحف 
نرص  العمومي  الوطني  واملتحف   ، باملسيلة 
  . ببوسعادة  العقيدين  ومتحف   ، ديني  الدين 

-3 اآلثار الثورية :
كاملعتقالت وبعض املناطق التي شهدت عدة معارك • 

أثناء فرتة املقاومة الشعبية أو الثورة التحريرية:
مستشفى •   ) الشط  غار  و  بالغيل  برحال  مركز 

. باملعاضيد   ( التحريرية  الثورة  أثناء 
دراج •  بأوالد  التاريخي  الجرف  معتقل 

وفظاعة  بشاعة  عىل  الشاهد  املعلم   ،
. الفرنيس  املستدمر  ووحشية  وهمجية 

التحرير •  لثورة  والعبور  االتصال  مركز 
 . بالدهاهنة  القطاطشة  êنطقة 

حقبة •  عىل  الشاهدة  درمل  منطقة 
الثورة  تاريخ  من  ومرشفة  مرشقة 
. الباسلة  ومقاومتها   ، املجيدة  الجزائرية 

القبطان •  نزا  أو  القبطان  ضاية   ) املطاريح 
جيش  ب¼  معركة  ألول  مرسحا  ويعترب   :  (
وجيش  البكاي  بن  أحمد  بقيادة  املقاومة 
. بأكملها  الحضنة  مستوى  عىل  فرنسا 

-4 آثار ما قبل التاريخ واآلثار الرومانية :
خربة •  أو  الغرفة  خربة   ºالروما األثري  املوقع 

. بالدهاهنة  الرومانية  والفسيفساء   ، كراليفة 
 •. êقرة  الرمادة   Ëهنش  ºالروما األثري  املوقع 
 • ، موىس  يس  (كهوف)  كيفان  موقع 

. يل¦ن  ببني  الرومانيان  األصنام  وموقع 
 •. باملعاضيد  القديم  الزيتون  موقع 
 •. بتارمونت  اراس)   ) الرومانية  األثرية  املدينة 
 • . باملطارفة  بشيلغة  يف  الرومانية  اآلثار 
 • ” خرمان  ع¼  األثريان  املوقعان 

. زوه  ب{   ” الجديدة   ” و   ” السلمية 
العرائس ببلدية بن رسور :  و هي عبارة عن نقوش • 

صخرية من مخلفات العرص الحجري الحديث .
آثار الخربــــة والقاهرة وع¼ السلطان الرومانية • 

 ( سابقا   Ëالشع واد   ) بوضياف  محمد  ببلدية 

 مؤسسات الشباب بوالية المسيلة

 العدد البلدية الدائرة ةطبيعة المؤسس الرقم
 

 المالحظة

 دار شباب  ٌاحً الجموعً 

 المسٌلة المسٌلة

0  
  0 دار الشباب مٌمون الحاج 
  0 مركب رٌاضً جواري 
  0 شبانٌة جوارٌةمؤسسة  
  0 بٌت شباب 
  0 مركز التسلٌة والترفٌه 
 مركب رٌاضً جواري 

حمام 
 الضلعة

  0 حمام الضلعة
  0 تارمونت  دار شباب 
  0 ونوغة دار شباب 
 مركب رٌاضً جواري 

 أوالد دراج

  0 أوالد دراج
  0 المطارفة مركب رٌاضً جواري 
  0 المعاضٌد بٌت شباب 
  0 أوالد عدي لقبالة مركب رٌاضً جواري 
 مركب رٌاضً جواري 

 الشالل

  0 الشالل
  0 الشالل دار شباب 
  0 الشالل قاعة متعددة النشاطات 
  0 الشالل مؤسسة شبانٌة جوارٌة 
  0 أوالد ماضً قاعة متعددة النشاطات 
 مركب رٌاضً جواري 

 مقرة

  0 مقرة
  0 مقرة دار شباب 
  0 عٌن الخضراء مركب رٌاضً جواري 
  0 بلعاٌبة  دار شباب 
  0 برهوم مركب رٌاضً جواري 
 بٌت شباب مفدي زكرٌاء 

 بوسعادة

  1 بوسعادة
  1 بوسعادة دار الشباب مفدي زكرٌاء 

دار الشباب جمال الدٌن  
 األفغانً

  1 بوسعادة
  0 بوسعادة

  0 بوسعادة الطٌب العقبً دار شباب 
  0 بوسعادة مركب رٌاضً جواري 
  0 ولتام دار شباب 
 دار شباب 

أوالد سٌدي 
 إبراهٌم

أوالد سٌدي 
 إبراهٌم

0  
  0 مركب رٌاضً جواري 
  0 قاعة متعددة النشاطات 

  0 جبل امساعد جبل امساعد مركب رٌاضً جواري 
  0 بٌت شباب 
 دار شباب 

 عٌن الملح
  0 الملحعٌن 

  0 عٌن الملح مركب رٌاضً جواري 
  0 عٌن الرٌش مركب رٌاضً جواري 
  0 أمجدل أمجدل مركب رٌاضً جواري 

 بن سرور دار شباب 
أوالد سٌدي 

  0 سلٌمان

  0 بن سرور مركب رٌاضً جواري 
  0 سٌدي عامر سٌدي عامر مركب رٌاضً جواري 
  0 خبانة خبانة مركب رٌاضً جواري 
 دار شباب 

 عٌن الحجل
  8 عٌن الحجل

  0 عٌن الحجل مركب رٌاضً جواري 
  0 سٌدي هجرس دار شباب سٌدي هجرس 
  0 سٌدي عٌسى سٌدي عٌسى دار شباب ٌحٌاوي بن مالك 
  0 سٌدي عٌسى سٌدي عٌسى دار شباب سالم بوجملٌن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 رأ١ً٘ ٚوفبءح ٌّغزخذ١ِٗ ِٚغ١ش٠ٗ رأ١ً٘ ٚوفبءح ٌّغزخذ١ِٗ ِٚغ١ش٠ٗ 

دسعخ 47 دسعخ اٌؾشاسح  دسعخ 60   

ٌزش فٟ اٌضب١ٔخ 02 اٌزذفك ٌزش فٟ اٌضب١ٔخ 1225   

اٌخصبئص 

 اٌؼالع١خ
أِشاض اٌىجذ ٚاٌىٍٝ ٚاألِشاض 

 اٌغٍذ٠خ 
 أِشاض اٌىجذ ٚاٌىٍٝ ٚاألِشاض اٌغٍذ٠خ 

 ػمذ االِز١بص

 ِزؾصً ػٍٝ ػمذ االِز١بص ثزبس٠خ : 

29/07/2001  

ٚاٌّغ١ش :  ؽشا٠ض ١ِٙٛثٟ   

ػٍٝ ػمذ االِز١بص ثزبس٠خ :  ِزؾصً

08/09/1999  

 ٚاٌّغ١شاْ :  ِٙذٞ ٌخعش ٚ ؽش٠ضٞ ِغؼٛد

ْٞ إٌّجغ اٌؾّٛٞ  ٚأٌغٟ ثٛفبح أؽذ ِغ١َِّش

30/10/2008ثزبس٠خ :   

ؽخص ١ِٛ٠ب 70 لذسح االعز١ؼبة ؽخص ١ِٛ٠ب 70   

أؽٛاض 04 ِشافك اٌؾّبَ   
أؽٛاض + ِشلذ ِجٕٟ فٛق أسظ١خ ٍِه  03

 ٌٍجٍذ٠خ

 03 03 ػذد اٌؼّبي

 ال رٛعذ ِزبثؼخ غج١خ ال رٛعذ ِزبثؼخ غج١خ اٌّزبثؼخ اٌطج١خ

 

 :أُ٘ ِطبػُ ٚال٠خ ا١ٌٍَّخ  -
 الهاتف العنوان المطعم

مسكن  072حي  مطعم أوشوايا  
 08-92-54-035 مدينة المسيلة 

 مطعم بوجملين
مقابل لمسجد الحسن 

 البصري 
 مدينة المسيلة 

07-70-40-88-99 
07-70-40-80-86 
07-90-77-19-31 

 مطعم الموعد
مقابل  11طريق رقم 

  CNEP عمارات
 مدينة المسيلة 

030-52-66-10 
07-71-54-02-33 

 مطعم حضنة مرحبا
حي العرقوب مقابل ساحة 

 الشهداء 
 مدينة المسيلة

035-54-57-96 
035-54-57-94 

 الحي االداري  خيمة سندباد
 خيمة سندباد مدينة المسيلة

 مطعم تقليدي 
 دار جدي

الحي االداري مقابل بن  
 طبي 

 مدينة المسيلة
06-62-88-05-25 

 

 لبئّــخ إٌّبثـــغ اٌؾ٠ّٛــخ :

 
إٌّجغ اٌؾّٛٞ اٌخشاثؾخ ثؾّبَ 

 اٌعٍؼخ

إٌّجغ اٌؾّٛٞ اٌؾ١ٙذ ؽش٠ضٞ ِؾّذ 

 اٌصبٌؼ ثؾّبَ اٌعٍؼخ

 ثٍذ٠خ ؽّبَ اٌعٍؼخ  ثٍذ٠خ ؽّبَ اٌعٍؼخ  اٌّٛلغ اٌغغشافٟ

اٌطج١ؼخ اٌمب١ٔٛٔخ 

 ٌألسظ١خ

 ٍِه ػذح ػبئالد ) ػشػ (

ِزش ِشثغ 547   

 79لطؼخ أسظ١خ ٍِه ػذح ػبئالد ) ػشػ ( 

 ِزش ِشثغ 

ِزش ِشثغ  700+ رٛعؼخ ربثؼخ ألِالن اٌذٌٚخ 

دْٚ رغ٠ٛخ    

 عذ رم١ٍذ٠خ ٚغ١ش صؾ١خ ٚػذَ ٚعٛد  عذ رم١ٍذ٠خ ٚغ١ش صؾ١خ ٚػذَ ٚعٛد  غش٠مخ االعزغالي



دلیل سیاحی
المسيلة

الجمهوریۀ الجزائریۀ الدیمقراطیۀ الشعبیۀ
وزارة الداخلیۀ و الجماعات المحلیۀ و التهیئۀ العمرانیۀ 

املسيلة


