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 بــــالغ             

 الخارجي غالف لاتصميم  مسابقة

 2017دليل التوجيه الجامعي لسنة ل
 

ة وتثمين قدراتهم ـالة للطلبة في الحياة الجامعيـة الفع  ـفي نطاق تعزيز ودعم المشارك

تصميم ل تنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسابقة، واالبتكاراإلبداع  على

  .2017دليل التوجيه الجامعي لسنة الخارجي لغالف لا

لين طلبة جميع الل تفتح المسابقة بعنوان السنة  الجامعيةالمؤسسات مختلف بالمسج 

 .لكل مشارك اقتراح مشروع تصميم واحد أو أكثرويمكن  2017-2016الجامعية 

 :المواصفات الفنية (1

  التوجيه الجامعي"ور ـيكون التصميم معب را عن محأن ". 

  مقتبسة من أي تصميم آخر غيرو ومبتكرةأن تكون فكرة التصميم جديدة. 

  أن يكون التصميمFormat ouvert A3 

  أن يكون التصميم منجز في شكلImage vectorielle 

 يحتوي التصميم على نموذج علم الجمهورية التونسية في حجم صغير  أن

 حسب المواصفات الرسمية.

 العبـارات التالية أن يحتوي التصميم على    : 

 الجمهورية التونسية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

   اإلدارة العامة للشؤون الطالبية                                         

  2017دليل التوجيه الجامعي  العنوان:أن يكون 

  ب التاليةمواقع الواأن يحتوي التصميم على :  www.orientation.tn / 

www.inscription.tn  /  www.mes.tn 
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 :ة المشاركـةـكيفي (2

 وجوبا الطالب المشارك( مع ذكر اسم Fichier PDF) ترسل مقترحات التصاميم

ماي  05قبل يوم الجمعة  dg.dgae@mes.rnu.tnعبر البريد االلكتروني 

إلى ايداع ملف الترشح مباشرة بمكتب الضبط المركزي أو عن  باإلضافة 2017

 التالي:على العنوان طريق البريد مضمون الوصول 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 اإلدارة العامة للشـؤون الطالبية

 تونس 1030شارع أوالد حفوز 

  :العبارة الت الية وتكتب عليه ظرف مغلق ملف المشاركة في يوضع

 "2017تصميم الغالف الخارجي لدليل التوجيه الجامعي لسنة  "مسابقة

  :حدد آخر أجل لقبول الملفات ليوم

 2017 ماي 05 الجمعة

 تقبل المشاركات الواردة بعد هذا التاريخ( )ال

 يحتوي ملف الترشح على:

 .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 

 مع التأكيد على تقديم شرح مختصر  تعميرها بكل  دق ة بعدة ـاستمارة المشارك

من تسحب )لفكرة التصميم ومكوناته وداللة الرموز المستعملة في التصميم 

  (4students.tn  أو موقع mes.tnموقع 

  باأللوانمن التصميم ورقية نسخةFormat A3 . 

  قرص مدمج(CD)  يحتوي على التصميم بصيغةPDF. 
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 مراحل االختيار: (3

الختيار صلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنعقد لجنة التحكيم المحدثة  -

 .من شهر ماي الثانيخالل األسبوع  أعمال ةأفضل خمس

استعمال ب تصاميمهملتقديم أعمال األولى  ةأصحاب الخمسدعوة الطلبة تتم   -

وذلك التحكيم  أمام لجنة أخرى برمجيةأي  أو POWER POINTعرض

مراعاة  بالتنسيق مع الطلبة المعنيينخالل شهر ماي  حسب تاريخ يحد د الحقا

 .لفترة االمتحانات

بإدخال  ةــبصفة نهائي صاحبه وتعلمالتصميم الفائز ار ـتقوم لجنة التحكيم باختي -

 ( Fichier source في صيغةالتصميم ) وتطلبات على المشروع ـتحسين

 .2017 لسنة كغالف خارجي لدليل التوجيه الجامعي حتى يتم  اعتماده

 ائـزة :ــــــالج (4

 ويتم   ،ألفضل تصميم عينيّة جائزة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمنح

 .2017لسنة دليل التوجيه الجامعي بالفائز الطالب  اسمالتنصيص على 

  : اتــــمالحظ

  تضع الوزارة نماذج تصاميم غالف دليـل التوجيه الجامعي للدورات السابقـة

ة المشاركين  بها وذلك على صفحة التوجيه الجامعي على  لالستئناسعلى ذم 

 www.facebook.com/OrientationUniversitaire موقع التواصل االجتماعي

  يمكن لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي استغالل مكون ات التصميم الفائـز

 .2017في مختلف الدعائم اإلعالمية المخصصة لدورة التوجيه الجامعي
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