 -3أنشطة مشتركة مع شعبة تقنيات التسويق والتواصل
 يوم تحسيسي بمرض السيدا SYDAYS :نظم طلبة نادي "  ، " Lotusوهو نادي يهتم بالمجال الثقافي والعمل االجتماعي وتنظيم التظاهرات الفنية والثقافية
والرياضية ،بتأطير من األستاذة لبنى لحلو ،و إشراف خلية الشؤون الثقافية والفنية وبتنسيق مع المحترفات الفنية،
تظاهرة ثقافية ،فنية وتحسيسية بمرض السيدا ،تحت عنوان "  "Sydaysوذلك يوم  15مارس  2014بفضاء
المؤسسة .شمل هذا اليوم محاضرتين في الموضوع ألقاهما متخصصين في مرض السيدا ،وقد عرفت هذه
المحاضرتين إقباال مكثفا من طرف الطلبة ،نظرا ألهمية وخطورة هذا الداء .وعشية نفس اليوم ،نظم طلبة النادي
أمسية موسيقية بمشاركة طلبة محترف الموسيقى ،وقام بتغطية هذه التظاهرة طلبة محترف التصوير الفوتوغرافي.
 قافلة الكشف السري عن مرض السيدا:من أنشطة هذا اليوم التحسيسي بمرض السيدا ،مشاركة المندوبية الجهوية للصحة لجهة مكناس-تافياللت بقافلة شملت
طاقما طبيا للكشف السري عن مرض السيدا وسط الطلبة ،وكدا التوعية بخطورة هذا الفيروس ،وقد كانت استجابة
واسعة من طرف الطلبة لهذا الكشف السري  ،واالستفادة من نصائح وإرشادات الطاقم الطبي الذي أبدى إعجابه بمدى
استجابة الطلبة ووعيهم بخطورة هذا الفيروس.

 يوم تضامني تحسيسي لصالح األطفال المرضى بالسرطان (حالة الطفل اسماعيل كنموذج)" "FUN GAMESهو اسم لمجموعة من طلبة السنة الثانية  ،شعبة تقنيات التسويق والتواصل ،بتأطير األستاذ
محمد لعويدة ،وإشراف خلية الشؤون الثقافية والفنية  ،جعلت هذه المجموعة من يوم  23فبراير  ، 2014يوما
تضامنيا مع الطفل إسماعيل البالغ من العمر سنتين ،والمصاب بداء السرطان .انطلقت صبيحة اليوم بعرض شريط
يحكي معاناة طفلة مع داء السرطان موازاة مع أنشطة رياضية وفنية متنوعة .وكان لطلبة المحترفات الفنية حضورا
مميزا حيث شارك طلبة محترف الفنون التشكيلية بمعرض لمنتجات الطلبة ،وطلبة التصوير الفوتوغرافي قاموا
بتغطية التظاهرة ،أما طلبة محترف الموسيقى فقد كان حضورهم فعاال في األمسية الفنية التي أقيمت عشية اليوم.
مساهمة بعض فعاليات المجتمع المدني وثمن تذكرة الحفل الذي أقيم بالمؤسسة كانت رمزية ،لكن حضور الطلبة
بكثافة وتنوع األنشطة الفنية والثقافية التي أقيمت بالمؤسسة ترك أثرا طيبا في نفسية األم ورفع معنوياتها بشكل
ملحوظ.
 حملة التبرع بالدم مع جمعية مكناسة الزيتونة لواهبي الدمنظمت المدرسة العليا للتكنولوجيا ،بتعاون مع جمعية مكناسة الزيتون لواهبي الدم ،يومي  29و 30أبريل ، 014
حملة للتبرع بالدم ،وكعادتها تعرف هذه الحملة إقباال كبيرا من طرف الطلبة الذين أصبحوا واعون بأهمية هذا العمل
النبيل ،كما أن أعضاء الجمعية يعبرون عن امتنانهم لكون المؤسسة تعتبر أكبر مساهم بكمية الدم المتبرع به من
طرف الطلبة.
 -5األسبوع الثقافي الجامعي
" جميعا من أجل النهوض بالثقافة الجامعية "  ،شعار األسبوع الثقافي الذي نظمته جامعة موالي إسماعيل ،في
نسخته الثانية ،من  5إلى  11أبريل  ، 2014بمختلف المؤسسات الجامعية .ويعتبر هذا األسبوع فرصة أمام الطلبة
المنخرطين بالمحترفات الفنية بمختلف المؤسسات الجامعية للتعبير عن مواهبهم الفنية المتنوعة ،ومناسبة إلبراز
مهاراتهم اإلبداعية في مختلف المجاالت الفنية.
ضمن فعاليات هذا األسبوع الثقافي الجامعي ،نظمت المدرسة العليا للتكنولوجيا يوم السبت  5أبريل  2014حفال فنيا
 ،اتسم بتقديم برنامج متنوع النتاجات المحترفات الفنية داخل المؤسسة ،في مجال المسرح ،الموسيقى ،االبتهاالت
واألناشيد الدينية  ،الفن التشكيلي ،فن الصورة الفوتوغرافية ،فن الخزف ،كما قدم طلبة محترف سينما وصورة شريطا
مصورا قاموا بإنجازه حول المشاريع التي لم يكتمل انجازها بمدينة مكناس.
 – 6ملتقى الربيع الثقافي
في إطار أنشطتها الخارجية شاركت المحترفات الفنية للمدرسة العليا للتكنولوجيا بمكناس في الدورة الثانية لملتقى
الربيع الثقافي الذي نظمته المديرية الجهوية للثقافة بمكناس من  23أبريل إلى  10ماي  2014تحت شعار" القراءة
مفتاح المعرفة والتواصل الحضاري" وقد تميزت مشاركة المؤسسة بتنوعها وغناها حيث توزعت بين العروض
الموسيقية ومعارض الفنون التشكيلية وفن التصوير الفوتوغرافي ،وذلك بالفضاءات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة:
السبت  25أبريل  :2014كان لطلبة المدرسة العليا للتكنولوجيا لقاءا تواصليا مع طالب بعض الجامعات األمريكية
كجامعة والية مشغان ،جامعة تيكساس ،جامعة نيويورك ،وجامعة ميريالند بمشاركة طلبة كلية العلوم وطلبة المدرسة
العليا لألساتذة تبادلوا خالله تجاربهم وخبراتهم الميدانية في المجال الثقافي والفني وقدم طلبة المؤسسة عروضا
للتعريف بالمدرسة ومحترفاتها الفنية والثقافية .وقد تضمن هذا اللقاء فقرات موسيقية قدمها طلبة محترف الموسيقى،
واختتم اللقاء بأمسية فنية بمتحف دار الجامعي.
وفي اختتام هذا الملتقى تم توزيع شواهد تقديرية للطلبة المشاركين ،كما حازت المدرسة على ذرع الملتقى تنويها
بمشاركتها المتميزة.
.

Activités
1-Activités para-académique
Guichet Moukawalati Ouverture d’un guichet Moukawalati à l’Université Moulay
Ismaïl abrité à l’ESTM pour l’accompagnement et l’assistance technique des étudiants
porteurs de projets de création d’entreprise.
L’ESTM a organisé, en partenariat avec des acteurs de développement de la région, des
journées d’information et de sensibilisation au profit de ses étudiants :
Organisation avec le CRI (Centre Régional d’Investissement) et l’ANAPEC (l’Agence
Nationale de la Promotion des Emplois et des Compétences), sur le processus de
création d’entreprise, les données relatives au montage du projet d’entreprise suivant
les étapes nécessaires à sa mise en œuvre et le dispositif d’accompagnement,
Organisation régulière, avec l’ANAPEC, des ateliers de sensibilisation aux méthodes
de recherche de stage et/ou d’emploi au profit de nos étudiants.
L’ESTM a participé aux Forums de l’étudiant : animation des Journées d’information
et d’orientation au profit des lycéens pour les informer de l’offre des enseignements de
; l’université Moulay Ismaïl et celle de l’ESTM en particulier

2-Activités Culturelles et sportifs
سير العمل بالمحترفات يبتدئ الموسم الثقافي والفني بالمحترفات الفنية مع بداية الموسم الدراسي لكل سنة .فبعد
مناقشة برنامج ومشروع العمل لكل محترف مع األساتذة ،مؤطري المحترفات ،تقوم مصلحة الشؤون الثقافية
والفنية بتسجيل الطلبة كل حسب رغبته ،والتعريف بالمحترفات وأهمية اإلنخراط في األنشطة الثقافية والفنية،
لينطلق العمل بعد ذلك داخل المحترفات بشكل عادي وطبيعي.
استقبال المخرج األلماني  THOMAS LADENBURGUERفي إطارعالقة المؤسسة مع المعهد الفرنسي
بمكناس ،استقبلت مصلحة الشؤون الثقافية والفنية المخرج األلماني  ،THOMAS LADENBURGUERيوم
الثالثاء  19نونبر  ،2014للتعريف بفيلمه الوثائقي "الحلقة في دائرة الحكواتيين" الذي يعرف بمفهوم الحلقة كموروث
شعبي بساحة الفناء بمدينة مراكش.
حضر هذا اللقاء مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا ،مؤطرو المحترفات الفنية ،وعدد مهم من الطلبة الذين أبدوا
إعجابهم بهذا الموروث الثقافي المغربي األصيل ،كما أعجبوا بالفيلم الذي تابعوا عرضه مساء نفس اليوم بالمعهد
الفرنسي ،واستمتعوا باللقاء التواصلي الذي كان بينهم وبين مخرج الفيلم الوثائقي  ،وكدا الحكواتي المشهور بفضاء
جامع الفنا السيد عبد الرحيم ماكوري ،الذي أمتع الحضور بسرد ما تختزله ذاكرته من حكايات وقصص ترسخت في
ذاكرته منذ الطفولة.
أنشطة مع المجلس العلمي
 محاضرة " البرمجة اللغويةالعصبية " للدكتور محمد بنجلون التويمينظمت المدرسة العليا للتكنلوجيا يوم األربعاء  20نونبر  ،2014محاضرة بعنوان " البرمجة اللغويةالعصبية " ،ألقاها
الدكتورمحمد بنجلون التويمي ،رئيس اللجنة الصحية بالمجلس العلمي لمدينة مكناس ،وطبيب جراح بمستشفى محمد
الخامس بمكناس.
 لقاء تواصلي مع الدكتور محسن الجنان حول التنمية الذاتيةيوم األربعاء  18دجنبر  ،2013التقى طلبة محترف فنون وأنشطة روحية مع الدكتور محسن الجنان ،وهو أستاذ
محاضر في التربية والفكر والتنمية الذاتية والمهارات بالمركز الجهوي لمهن التربية ،وعضو باللجنة الثقافية والعلمية
بالمجلس العلمي المحلي بمكناس ،في لقاء تواصلي ناقش فيه الدكتور مفهوم االبتسامة وكيف أنها البوابة الحقيقية
للتواصل مع اآلخر والتعبير عن الذات .وزع االستاذ المحاضر مجموعة من األسئلة على الطلبة وبدأ يستمع لألجوبة
ويتم التعليق عليها وشرحها ،مما أضفى جوا ممتعا ومفيدا عند الطلبة.
ولقد كان لهذين النشاطين تأثير إيجابي على الطلبة ،حيث كان التفاعل كبيرا من خالل طرح األسئلة على الدكتورين
المحاضرين ومناقشتها.
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استفاد الطلبة والطالبات من حصص رياضية مدتها ساعتان في اليوم طيلة السنة الدراسية ،وذلك تحت إشراف طاقم تربوي مكون من ثالثة أطر في التربية البدنية.
كما شاركت فرق المدرسة مشاركة فاعلة في كل األنشطة والتظاهرات الرياضية المنظمة من طرف العصبة الرياضية الجامعية لجامعة موالي إسماعيل ،وكذلك بعض التظاهرات الرياضية المنظمة من
طرف بعض المؤسسات الجامعية الوطنية ،كما يلي:
بطولة جامعة موالي إسماعيل لأللعاب الجماعية الجامعية،
الدوري المحلي الجامعي لرياضة تنس الطاولة،
البطولة المحلية الجامعية للعدو الريفي،
الدوري الجامعي المحلي لكرة القدم المصغرة إناث – اليوم العالمي للمرأة،
الدوري الجامعي المحلي لكرة القدم المصغرة ذكور،
البطولة المحلية الجامعية أللعاب القوى،
الملتقى الرياضي و الثقافي للمدرسة الوطنية العليا للفنون و المهن،
البطولة الجهوية – جامعة موالي إسماعيل  /جامعة األخوين.
وهذه أهم النتائج المحصل عليها:

النتيجة

نوع الرياضة

التظاهرة

الرتبة األولى
الرتبة الثالثة

كرة اليد ذكور
كرة السلة ذكور

بطولة جامعة موالي إسماعيل لأللعاب الجماعية
الجامعية

الفوز بالكأس

كرة اليد ذكور

البطولة الجهوية – جامعة موالي إسماعيل /
جامعة األخوين

وباإلضافة إلى المشاركة الخارجية ،نظمت الجمعية الرياضية للمدرسة ،أنشطة ودوريات رياضية لصالح طلبة المدرسة،
وذلك كالتالي
:

عـدد الفـرق
الرياضة

عـدد الطـلبة

التاريخ
ذكور

إناث

ذكور

إناث

دوري كـــرة الـقــدم ذكور

من  19فبراير إلى  10أبريل 2014

28

----

280

----

دوري كـــرة الـسـلـة ذكور

من  03إلى  18مارس 2014

08

----

64

----

دوري كـــرة الـسـلـة إناث

من  03إلى  17مارس 2014

----

08

64

----

دوري كـرة الـقـدم الربيع داخل القاعة ذكور

من  14إلى  27ماي 2014

16

----

160

----

المجمـــــــــــــــوع

 60فـريق

 568طـالـب

