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 برنامج "الصحفيون الشباب من أجل البيئة"

 2016 -2015الموسم الدراسي 

 الورقة التوضيحية لوسائل النشر

 

I. باملستجدات  تذكيرال 

 : "الصحفيون الشباب من أجل البيئة"اعتماد معايير جديدة مرتبطة بمباراة 

 

o بالنسبة للربورتاج الصحفي: معايير االنتقاء 

رسوم توضيحية على مل تشيكلمة و يجوز أن  1000الربورتاج الصحفي يتجاوز ال ينبغي أن  -

 معتمدة املصدر؛ ةوصور فوتوغرافي

 ؛ قص ى لكل منها )جديد(أكلمة كحد  20يسمح بحد أقص ى لثالث صور مع تعليق ال يتعدى  -

 ؛ كلمة( 20حرف )بحد أقص ى  140عنوان عن ال ينبغي أن يزيد ال -

بالصور  مرفوق " doc.بعد تتويج الربورتاج وطنيا، يجب بعثه بشكل رقمي على شكل " -

 األصلية ملؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. )جديد(

o بالنسبة للصورة الفوتوغرافية : معايير االنتقاء 

 ( ؛cm * 18cm13احترام املقياس املطلوب ) -

رفق بتعليق ال يتجاوز يجب على  -
ُ
كلمة، ُيفسر العالقة بين محور  150الصورة املرشحة أن ت

 نمية املستدامة / أو حال للمشكل السنة و الت

يجب على الصورة املرشحة أن تحكي قصة ما وأن تكون مرفقة بعنوان )من املستحسن أال  -

 حرفا(؛  140يتعدى 

بعث بشكل رق -
ُ
" أو jpg" ".png"".tif.مي على شكل "بعد تتويج الصورة وطنيا، يجب أن ت

".gif)؛ " )جديد 
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II. وسائل النشر : 

النشر  ن الشباب ذكر وسائل النشر أو البث كمعيار اجباري باملشاركات. و علىييتعين على الصحفي 

أن يكون عبر وسائل اإلعالم من خالل ثالث وسائل على األقل بما في ذلك اإلعالم املدرس ي )ذكر 

 بالبطاقة النموذجية رفقته. االستعانةاملرجو  أنواع وسائل اإلعالم( التي تم النشر فيها.

 

 :أمثلة لوسائل النشر 

 الحائطية املجلة -

 اإلذاعة املدرسية -

 املجلة املدرسية -

 الكترونية جريدة -

 التواصل االجتماعي مواقع -

 جريدة جهوية -

 وسائل أخرى.... ، تواصل للنيابة أو األكاديميةاإلعالم و جريدة  -

 

 ( املجلة الحائطيةب نعطي مثال املراحل (: 

 صورة للمجلة الحائطية  ذأخ .1

 وضعها في االطار املخصص أسفله بالبطاقة النموذجية لوسائل النشر .2

 مع ذكر : .3

 خاريتال 

 املؤسسة الناشرة 

 العدد 

 الريط االلكتروني 
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    النشر وسائل بطاقة: 

 : أسفله اليها املشار النموذجية بالبطاقة االستعانة"  الشباب أجل من الشباب الصحفيون " مباراة في املشاركين من املرجو

 

 

 

 

 2015ماي : التاريخ•

   أكاديمية جهة فاس بولمان:  المؤسسة الناشرة•

 جريدة التواصل األكاديمية: مكان النشر•

 937 : العدد•

  :  الريط االلكتروني•
http://www.men.gov.ma/AREF_FB/

default.aspx 

 جريدة التواصل األكاديمية

 

 

 2016مارس  17   :التاريخ•

 الثانوية االعدادية البدر: المؤسسة الناشرة•

 المجلة الحائطية للثانوية: مكان النشر•

 ال يوجد: العدد•

 ال يوجد : الريط االلكتروني•

 المجلة الحائطية 

 

 

   2015مايو  8الجمعة :    :التاريخ•

 الجريدة الجهوية: المؤسسة الناشرة•

 ور توداي ظناال: مكان النشر•

 ال يوجد: العدد•

:  الريط االلكتروني•
http://www.nadortoday.com     

 

 الجريدة الجهوية
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  النشر وسائل بطاقةكيفية ارسال: 

 :ما يلي ارسالمجموعة عمل على كل 

لصورة اأو  الربورتاجبطاقة املشاركة في مباراة الصحفيين الشباب من أجل البيئة  صنف  .1

 ،ختم وتوقيع مدير املؤسسةب الفوتوغرافية

 (،معايير االنتقاءر ظ) أن الفوتوغرافيةلصورة أو ا الربورتاجالنسخة األصلية من   .2

 النموذجية(. البطاقةر ظ)أن النشر  بطاقة وسائل .3


