برنامج "الصحفيون الشباب من أجل البيئة"
الموسم الدراسي 2016 -2015
الورقة التوضيحية لوسائل النشر

.I

التذك ﺮباملستجدات

اعتماد معاي ﺮ جديدة مرتبطة بمباراة "الصحفيون الشباب من أجل البيئة" :
 oمعايير االنتقاءبالنسبة للربورتاج الصحفي:

 ال ينب ي أن يتجاوزالربورتاج الصحفي 1000كلمة و يجوز أن يشتمل ع ى رسوم توضيحيةوصور فوتوغرافية معتمدة املصدر؛
 -يسمح بحد أق

لثالث صور مع تعليق ال يتعدى  20كلمة كحد أق

 -ال ينب ي أن يزيد العنوان عن  140حرف )بحد أق

لكل م ا )جديد( ؛

 20كلمة( ؛

 بعد تتويج الربورتاج وطنيا ،يجب بعثه بشكل رقمي ع ى شكل " ".docمرفوق بالصورٔالاصلية ملؤسسة محمد السادس لحماية البيئة) .جديد(
 oمعايير االنتقاءبالنسبة للصورة الفوتوغرافية :

 اح ﺮام املقياس املطلوب ) (13cm * 18cm؛ُ
 يجب ع ى الصورة املرشحة أن ترفق بتعليق ال يتجاوز  150كلمةُ ،يفسر العالقة ب ن محورالسنة و التنمية املستدامة  /أو حال للمشكل
 يجب ع ى الصورة املرشحة أن تحكي قصة ما وأن تكون مرفقة بعنوان )من املستحسن أاليتعدى  140حرفا(؛
ُ
 بعد تتويج الصورة وطنيا ،يجب أن تبعث بشكل رقمي ع ى شكل " ".tif"".png" ".jpgأو") ".gifجديد( ؛
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 .IIوسائل النشر:
يتع ن ع ى الصحفي ن الشباب ذكر وسائل النشر أو البث كمعيار اجباري باملشاركات .و ع ى النشر
أن يكون ع ﺮ وسائل ٕالاعالم من خالل ثالث وسائل ع ى ٔالاقل بما ي ذلك ٕالاعالم املدرﺳ )ذكر
أنواع وسائل ٕالاعالم( ال تم النشر ف ا .املرجو الاستعانة بالبطاقة النموذجية رفقته.

 أمثلة لوسائل النشر:
 املجلةالحائطية ٕالاذاعة املدرسية املجلة املدرسية جريدة الك ﺮونية مواقع التواصل الاجتما ي جريدة جهوية -جريدة ٕالاعالم وتواصل للنيابة أو ٔالاكاديمية،وسائل أخرى....

 املراحل )نعطي مثالباملجلة الحائطية(:
 .1أخذ صورة للمجلة الحائطية
 .2وضعها ي الاطار املخصص أسفله بالبطاقة النموذجية لوسائل النشر
 .3مع ذكر :
 التاريخ
 املؤسسة الناشرة
 العدد
 الريط الالك ﺮوني
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 بطاقةوسائالللنشر:
سفله :
جيةاملشارال اأس
لشباب " الاستعانةةبالبطاقةالنموذج
فيمباراة "الصحفييونالشبابمنأجاللش
املررجومناملشاركينفي

الجريدة الجھوية

•التاريخ : :الجمعة  8مايو 2015
جريدة الجھوية
•المؤسسة الناشرة :الج
•مكان النشر :الناظور تتوداي
•العدد :ال يوجد
•الريط االلكتروني:
http://www.nadortoday.com

3

طية
المجلة الحائط

•التاريخ 17 :مارس 2016
عدادية البدر
سة الناشرة :الثانوية االع
•المؤسس
لنشر :المجلة الحائطية لللثانوية
•مكان الن
•العدد :ال يوجد
•الريط االاللكتروني :ال يوجد

جريدة التوواصل األكادييمية

201
•التاريخ :ماي 15
•المؤسسة الناشرة :أكاديمية جھة فاس بوولمان
•مكان النشر :جرييدة التواصل األكاديمية
•العدد937 :
االلكتروني:
ي
•الريط
p://www.men.gov.m
ma/AREF_FB/
http
default.aspx

 كيفية ارسال بطاقةوسائاللنشر:
ع ى كل مجموعة عمل ارسال ما ي ي:
 .1بطاقة املشاركة ي مباراة الصحفي ن الشباب من أجل البيئة صنفالربورتاج أو الصورة
الفوتوغرافية بختم وتوقيع مدير املؤسسة،
 .2النسخة ٔالاصلية من الربورتاجأو الصورة الفوتوغرافية) أنظر معاي ﺮ الانتقاء(،
 .3بطاقة وسائاللنشر )أنظر البطاقةالنموذجية(.
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