


المهرجان الثقافي األول عن بعد لجامعة الحسن الثاني
من 28 ماي إلی 10 یونیو  2020

اإلبداع سند نفسي لإلنسان
الفترة من جائحة فیروس کورونا  الجامعیة املبرمجة لهذه  العدید من األنشطة  الذي عانت فیه  الوقت  يف 
املستجد، ارتأت جامعة الحسن الثاني بالدار لبیضاء من خالل قطبها الحیوي جامعة "الدمج والحیاة الجامعیة" 

مواجهة التحدي وااللتزام بنفس مواعید بعض األنشطة لکن  یلع نحو یتالءم  ومستلزمات اللحظة. 

الجامعي وبحضور  الفضاء  "Convivial Art" يف  األولی من مهرجان  النسخة  ُتجرى  أن  لقد کان من  املتوقع 
آخر، ومن ثمة جاءت فکرة  رأي  له  أن وباء کورونا املستجد کان  إال  العادة،  الطالبات والطلبة کما جرت بذلك 
  ConfivialArt تنظیم  النسخة األولی من هذا املهرجان الثقايف والفکري  واإلبداعي تحت عنوان استثنائي
الحتواء لحظات العسیرة  وجعلها فرصة أخرى ترسخ ثقافة الدمج وعدم اإلقصاء والحیاة الجامعیة املشترکة. 

کان البد لنا من تصمیم أنشطة املهرجان یلع مقاس السیاق االستثنائي کما تعین یلع فنانینا من الطلبة 
تنوعت  مهما  الضغط  أشکال  لکل  ینفلت  اإلبداع  مادام  بعسیر   ذلك  کان  فما  ومالئمتها  إبداعاتهم  تکییف 

مصادره.

ُبعد ویتضمن  الفنیة عن  الفن لدعم املواهب  الطلب من خالل  املهرجان هو مبادرة فنیة ثقافیة ملرافقة 
مسابقات يف مجاالت فنیة وثقافیة مختلفة  (التمثیل - العزف - الغناء – الفیلم القصیر جدا – الحکي، الرسم 
والتصویر)، وذلك عن طریق تصویر فیدیو ال یقل عن ٣٠ ثانیة وال یزید عن ٣ دقائق یتم تصویره من املنزل، یقوم 
اإللکتروني  البرید  طریق  عن  بتحمیله  إرساله  ویتم  فنیة  إبداعات  بتقدیم  خالله  من  املشارکون 
بجائزة  فائزین  ثالثة  فرز  أجل  من  للجامعة  الرسمیة  یوتوب  قناة  یلع  عرضها  ویتم   ،  civic@univh٢c.ma

الجمهور.

کما یخصص املهرجان یلع هامش أنشطته الفنیة جائزتین استثنائیتین ویتعلق األمر بکل من جائزة العمل 
التطوعي خالل فترة الحجر ثم جائزة القراءة لروایة الطاعون للکاتب ألبیر کامي.

ویستمر الترشیح  من ٢٨ مایو إلی ١٠ یونیو  وینتهي بإعالن جوائز املهرجان التي تهم کل األصناف الفنیة 
املشارکة.

وتتضمن شروط املشارکة يف املهرجان بعض النقاط أهمها : أال تزید مدة الفیدیو الذي یجب تصویره بالکامل 
من داخل املنزل یلع ٥ دقائق، وال یشترط أن یکون موضوع املشارکة عن الحجر الصحي، کما یمکن تقدیم 
أکثر من فیدیو  لنفس املشارك، وستقدم إدارة املهرجان عدة جوائز تنقسم بین جوائز لجنة التحکیم وجوائز 

الجمهور.



السیاق العام :

تنظیم قطبها  فنیة من  تظاهرة  البیضاء  بالدار  الثاني  الحسن  لجامعة  بعد  األول عن  املهرجان  یشکل 
ألوان  تقدیم  من خالل  الطلبة  بین  التواصل  تحقیق  قصد  الجامعیة،  والحیاة  والدمج  التواصل  عن  املسئول 
ونماذج فنیة تهدف کلها إلی املساهمة يف الکشف عن جیل جدید من املواهب الفنیة يف صفوف الطلبة.

األهداف العامة :

- جعل املسابقة الجامعیة للمهرجان مناسبة إلشراك أکبر عدد من الطلبة يف  حیاة فضائهم الجامعي وذلك 
عبر اإلبداع.

- االستمرار يف دعم الطاقات الطالبیة يف مختلف املیادین الفنیة وإبراز مواهبها.
- خلق تواصل مستمر وإتاحة فرص تبادل التجارب واالحتکاك بین الطلبة املبدعین.

-خلق جو إیجابي یسمح للطلبة باملساهمة يف املسلسل االستراتیجي اإلشعاعي الذي تخوضه جامعتهم 
یلع أصعدة متعددة.

- ترسیخ البعد املواطناتي للجامعة
- تعزیز روح االنتماء الطالبي لجامعتهم

املکان والتاریخ :

یلع الشبکات االجتماعیة من ٢٨ مایو إلی ١٠ یونیو.

املشارکون :

عموم طلبة جامعة الحسن الثاني بالدار البیضاء.

لجنة تحکیم املسابقة الرسمیة :

یلع هامش املهرجان الثقايف :
- جائزة  العمل التضامني

- جائزة القراءة

بطاقة تقنية حول المهرجان األول عن بعد لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء

حسن بختيمامون صالجعلي الصايفرشید الفکاكأمیر عليذ. سعید املغربي
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