
 األسبوع الثقافي

تعتبر الجامعة معقال للفكر اإلنساني في أرفع صورته ومستوياته وبيت الخبرة في 

شتى صنوف اآلداب والعلوم والفنون. ومصدر اإللھام لتطبيق النظريات العلمية 

.ووسيلة للحفاظ على القيم اإلنسانية وتنميتھا اوصوال إلى أرقى صور التكنولوجي

في تكامل مع قيم الثقافة الوطنية بما يحفظ الشخصية الوطنية لمجتمعھا؛ ويربطه 

بالعناصر األصلية في الثقافة اإلنسانية وھي رائدة التطور واإلبداع 

ھا والتنمية.وصاحبة المسئولية في تنمية الثروة البشرية باعتبارھا أھم ثروة يمتلك

المجتمع.كما تعتبر الجامعة جزء من تاريخ الشعوب،وأحد مصادر حركتھا 

الثقافية؛ فالجامعة تعكس األوضاع االجتماعية واالقتصادية والسياسية وتظھر 

درجة التطور االجتماعي، وتكشف عن األھداف القومية للمجتمع وتحدد دور 

لجامعة في طبيعته ومحتواه األجيال في تحمل وتنفيذ مھام التنمية. لقد اختلف دور ا

على أساس أنھا المؤسسة األكثر تطورا وتأثيرا في حياة المجتمعات باختالف 

العصور؛ فقد أصبحت الجامعات ضرورة أساسية من ضروريات حياة المجتمعات 

وتطورھا في العصر الحديث. لقد تبدلت الجامعات في العصور الحديثة من 

ج المختصين في بعض فروع المعرفة جامعات يكاد ينحصر ھدفھا في تخري

اإلنسانية إلى جامعات تعنى بمطالب وحاجات مجتمعاتھا االقتصادية، وتحاول أن 

تفي بھا من خالل ما تعده من العناصر البشرية لكي تأخذ الدور الريادي في 

التغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية .



 األسبوع الثقافي

موالي إسماعيل بمكناس الثاني لجامعة  فعاليات األسبوع الثقافي

2014أبريل  11أبريل إلى غاية  04ابتداء من يوم الجمعة 

البـرنـامـج العام لألسبوع الثقافي للجامعة

2012أبريل  04الجمعة 

المدرسة الوطنية العليا للفنون والمھن

09 : 00 Ouverture des AMII IV

09 :30  Conférence animée par Mr .Semani Mohammed                           sous 

thème : «Entrepreneuriat et développement             d’activités innovantes dans la 

perspective de       création de co-entreprise »  

10 :30 Pause café 

10 :45 Ateliers sous le thème : «Propriétés intellectuelles et entreprenariat » 

12 :00 Déjeuner 

14 :00 Présentation du programme de coopération City Hub WBM 

15 :00 Formation et initiation au Pré-Hackathon 

17 :30 Conférence : « Faut-il faire rimer profession et passion : Ils se sont 

découvert une passion…pour leur mission » 

19 :00 Clôture de la conférence          

 

2014أبريل  05السبت 
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المدرسة العليا للتكنولوجيا

استقبال الضيوف وزيارة المعارض  15:30•

معرض الصور الفوتوغرافية•

معرض الفنون التشكيلية•

التجويد محترف/ قرآنية بآيات الحفل افتتاح 16:00 •

الثقافيةعرض شريط مصور لمختلف األنشطة •

كلمة السيد مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا•

ابتھاالت وأناشيد / محترف فنون وأنشطة روحية•

عرض مسرحي / محترف المسرح•

منوعات غنائية / محترف الموسيقى •

عرض فيلم لمحترف سينما وصورة•

اختتام الحفل•

2014أبريل  06 األحد

والمنحوتات من إبداع طلبة معرض للصور الفوتوغرافية واللوحات الفنية •

مؤسسات جامعة موالي إسماعيل؛ وذلك برواق باب منصور

2014أبريل  07االثنين 

كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية

دوري الشطرنج بين طلبة الكلية وطلبة كلية العلوم 15:00•
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مشاھد مسرحية  16:00•

منوعات غنائية 17:00•

طلبةالية واللوحات الفنية والمنحوتات من إبداع معرض للصور الفوتوغراف•

2014أبريل  08الثالثاء 

كـلـية الـعـلـوم

فيلم وثائقي حول موضوع الماء  09:30•

الكلية المتعددة التخصصات

 افتتاح معرض الفن التشكيلي 09:00•

ورش في التواصل البيداغوجي وتقنيات التنشيط التربوي 09:15•

بين الطلبةمسابقة ثقافية  11:00•

مائدة مستديرة في موضوع:األندية الطالبية ودورھا في تنمية الطالب  14:00 •

ونشر الثقافة بما يخدم المجتمع.

ندوة علمية في موضوع: كيف تكون الجامعة رافعة للتنمية في  16:10 •

محيطھا.

تكريم للسيد موالي أحمد شكري. 14:00•

2014أبريل  09األربعاء 

علوم اإلنسانيةكلية اآلداب وال
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عرض لوحات فن الزخرفة والديكور 15:00•

عرض مسرحية باللغة الفرنسية 15:30•

 LES TENTATEURS TENTES

ILLUSIONباللغة اإلنجليزية عرض مسرحية 16:00•

2014أبريل  10الخميس 

المدرسة العليا لألساتذة

لمحترف الفنون بالمعھد الفرنسي  Vie-rusعرض مسرحية17:00•

2014أبريل  11الجمعة 

حفل اختتام األسبوع الثقافي

افتتاح الحفل بآيات قرآنية(المدرسة العليا للتكنولوجيا) 16:00•

ابتھاالت وأناشيد دينية( المدرسة العليا للتكنولوجيا) 16:15•

كلية العلوم القانونية مشھد من مسرحية ديب الغابة( 16:25•

)واالقتصادية واالجتماعية

)المدرسة الوطنية العليا للفنون والمھن(موسيقى غربية  16:40•

فقرات فنية: موشحات، غناء عصري، عزف على  17:10 •

)المدرسة العليا للتكنولوجيا( القيثارة
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كلية اآلداب ( ILLUSIONباللغة اإلنجليزية عرض مسرحية 17:35•

)والعلوم اإلنسانية

)الـعـلـومكـلـية  ( مجموعة من الخالدات المغربية 17:55•

كلية العلوم القانونية واالقتصادية (منوعات غنائية 18:15•

)واالجتماعية

كورال (كلية العلوم) 18:30•

النشيد الوطني(كلية العلوم)•


