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 المسابقة الجامعية 
 

 تحت شعار 
 

" جامعتي مسؤوليتي"  
 

 

الوسط  في إطار الحملة التحسيسية ضد انتشار فيروس كورونا في 

 الجامعي 
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 تنظيم املسابقةاملادة األولى: 

بشراكة مع جامعة محمد الخامس وجامعة ابن طفيل، وبدعم من الوكالة األملانية للتعاون الدولي، ينظم املكتب الوطني لألعمال الجامعية  

وتحسيس بمخاطر فيروس كورونا، يقودها الطلبة، من خالل املشاركة بأعماِل إبداعية تحسيسية ضمن  االجتماعية والثقافية حملة توعية  

 املسابقة الجامعية، تحت شعار جامعتي مسؤوليتي. 

اية الوسط  وتندرج هذه الحملة في إطار املجهودات املبذولة من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي لحم

، من خالل تنزيل جميع التوصيات واإلجراءات الوقائية الواردة في البروتكول الصحي املتعلق 19كوفيد  الجامعي من انتشار عدوى فيروس كورنا  

 بتنظيم الحياة الجامعية في ظل انتشار فيروس كورونا.  

     

 تهدف املسابقة إلى:

 داخل الحرم الجامعي؛ ية منه التحسيس بمخاطر فيروس كورونا وتعزيز سبل الوقا •

 تنمية حس الشعور باملسؤولية الشخصية والوطنية لدى الطلبة؛ •

 . تحقيق االستثمار األمثل للطاقات واملواهب اإلبداعية الشابة •

 

 تتألف اللجنة املنظمة للمسابقة من: 

 املكتب الوطني لألعمال الجامعية االجتماعية والثقافية؛  •

 الرباط؛   -جامعة محمد الخامس •

 القنيطرة؛   –جامعة ابن طفيل  •

 الوكالة األملانية للتعاون الدولي.  •
 

 األصناف املشاركة املادة الثانية:

 فيروس كورونا. مخاطر تصميم ملصق تحسيس ي للتوعية ب •

 . فيروس كورونامخاطر انتاج كبسوالت فيديو للتوعية والتحسيس ب •
 

 الفئة املستهدفة :ثالثةاملادة ال

   املسابقة مفتوحة في وجه كل الطلبة املسجلين بجامعة محمد الخامس بالرباط، وجامعة ابن طفيل بالقنيطرةهذه 
 

 طريقة املشاركةاملادة الرابعة: 

 : املواقع التالية  على املوجود اإللكتروني الرابط على العمل  وتحميل املشاركة،  استمارة بملء الطالب يقوم

   https://www.onousc.ma/@ ONOUSC.Official  والثقافية  االجتماعية الجامعية لألعمال  الوطني  املكتب •

  /tUM5Rabam5 /@@vie.etudiante.u / www.um5.ac.ma/um5 الخامس:  محمد جامعة •

   https://www.uit.ac.ma/@ IbnTofail.University    طفيل  ابن جامعة •
 

 و للمشاركة في مسابقة الفيدي 2020دجنبر  14التسجيل مفتوح إلى غاية  •

 للمشاركة في مسابقة تصميم امللصق  2020  دجنبر  07التسجيل مفتوح إلى غاية  •
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 يتعين أن يفي الفيديو بالشروط التالية: 

 التقيد بموضوع املسابقة " التوعية والتحسيس بمخاطر فيروس كورونا" •

 أال تتجاوز مدة الفيديو دقيقة ونصف؛  •

 أن يكون الفيديو واضحا والصوت مسموع؛ •

 سهولة فهم العمل واالستفادة منه؛ •

املصورة بواسطة كاميرا الهاتف املحمول أو أي كاميرا أخرى ويمكن استخدام برامج مونتاج الفيديوهات  تقبل الفيديوهات  •

 مجانا على اإلنترنيت عند الحاجة؛  املتاحة

 يتعين أن يفي امللصق التحسيس ي بالشروط التالية: 

 في الوسط الجامعي التقيد بموضوع املسابقة " التوعية والتحسيس بمخاطر فيروس كورونا" •

 ؛ADOBEمجموعة  اعتماد برنامج من •

 ؛A2/A3 : حجم امللصق •

 ؛ DPI 300  :البعد •

 : PDF نوع امللف •

 تركيب الفرق  :سادسةاملادة ال 

 .3يسمح للمشاركين في مسابقة الفيديو العمل ضمن فرق ال يتجاوز عدد أفراده  •

 ال يتعدى عدد املشاركين في مسابقة امللصق التحسيس ي مشارك واحد.  •

 اللغة :سابعةاملادة ال 

قدم بأكثر من  وتعطى األفضلية للفيديو الذي ي  تقبل املشاركات باللغات العربية والفرنسية واألمازيغية حسب اللغة التي يفضلها املشاركون،  

 )ترجمة املحتوى باللغات العربية أو الفرنسية أو األمازيغية مكتوبة وبارزة على الشاشة وفق املعايير املتداولة(.  لغة

 املادة الثامنة: لجنة التحكيم

 .املجاالت الفنية املتبارى حولها أساتذة وفنانين مختصين في من أعضاء تتكون لحنة التحكيم  •

 األعمال املشاركةمراحل انتقاء  املادة العاشرة:  

 تقوم لجنة مختصة بانتقاء ثالثة أعمال فائزة؛  •

 يتم إعالن النتائج عبر املوقع الخاص بالجامعات املشاركة واملكتب الوطني لألعمال الجامعية االجتماعية والثقافية؛ •

 تقديرية.تتويج األعمال الفائزة بجوائز  •

 الجوائز  املادة الحادية عشر:

 لوحات ذكية؛و  حواسب محمولة  يتلقى املشاركون جوائز تقديرية عبارة عن  •

 التنازل االختياري عن حقوق النشر وامللكية :عشراملادة الثانية 

 بتقديم األعمال لالشتراك في املسابقة،   •

o حقوق نشر مرتبطة بهذا العمل؛ صرح املشاركون بالشرف بأن العمل املقدم للمسابقة من تأليفهم ال ينتهك حقوق الغير أو أي ي 

o   كوفيد املستجد،  فيروس كورونا  انتشار  التحسيسية ضد  الحملة  في  أعمالهم  باستخدام  املنظمة  للهيئات  املتسابقون  ، 19يأذن 

 ؛ ونشرها بجميع الوسائط املتاحة وباملؤسسات واملرافق التابعة لها، إليصال الرسالة على أوسع نطاق ممكن

o مشاركتهم في هذه املسابقة هذا النظام دون قيد أو شرط يقبل املتسابقون بحكم . 


