
 

عب ي ة
راطي ة الش 

 
ري ة الدي مق

زائ  مهوري ة الج   الج 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 مديرية الحياة الطالبية 

 2023فيفري  23الجزائرفي:               2023/م.ح.ط/36رقم 

 

 

  لة رؤساء الندوات الجهوية باالتصاداالس

 مديري مؤسسات التعليم العالي مع السيدات والسادة 

 
 

 .2023 مذكرة تنفيذية حول المسابقة الوطنية للتربية البيئية طبعةالـموضوع : 

 .2023 فيفري 14المؤرخ في  26إرسالنا رقم المرجع : 

 باللغة العربية والفرنسية واستمارة تفويض حقوق الملكية الفكرية. المشاركة  استمارة   :المرفقات

 

المشار إليه في المرجع أعاله، المتضمن تنظيم المسابقة الوطنية لنا تبعا إلرسا

أن أحيل إليكم مذكرة تنفيذية حول كيفية التنظيم يشرفني ، 2023 للتربية البيئية طبعة

 وتفاصيل مختلف محاور المسابقة، والمفصلة كاآلتي: 

 

 البيئة والتنمية المستدامة :الموضوع -1

 طلبة. 05إلى  03من  قيتكون كل فري الفريق المشارك: -2

 :المحاور -3

 الحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية؛ -

 ترقية الغذاء الصحي والمستدام؛ -

 محاربة كافة أنواع التبذير)الغذاء، الطاقة، المياه،.......(؛ -

 محاربة التلوث بكافة أشكاله)صوتي، هوائي، كيمياوي، بالستيكي، نفايات،...(. -

 دقائق 05إلى  03من  :يطالمدة الزمنية للشر -4

  الطريقة المعتمدة: -5

                       عرض اإلشكالية والجهات الفاعلة، اإلجراءات المتخذة، النتائج واآلثار

 على أرض الواقع  )إقتراح الحلول(.

 الخصائص -6

 الصيغة المقبولة حجم الملف المدة المشروع

 MPEG4 كحد أقصى ميجا بايت 350 دقائق 05إلى  03من  شريط وثائقي

 



 

  :الفئات -7

 فئة األشبال؛ فئة األواسط وفئة األكابر ) الطلبة الجامعيون(.

  : ملف المشاركة -8

 الملف الرقمي )الشريط الوثائقي(؛ -

 استمارة المشاركة؛ -

 استمارة تفويض حقوق الملكية الفكرية والحق في الصورة لفائدة للوزارة الوصية. -

 :إيداع الملفات -9

 فيما بعد التدرج والبحث العلمي مصالح التكوين  

  معايير التقييم: -11

 المعايير الرئيسية لتقييم محتوى الشريط الوثائقي هي:

 أهمية محتوى الشريط الوثائقي ومالئمته البيئية، -

 التأثير على المحيط المباشر خاصة في الجوانب الثقافية واإلجتماعية واالقتصادية، -

رشح وكذا درجة تجنيد محيطهم المباشر درجة المساهمة الجماعية للفريق المت -

 في المشروع )مؤسسات التعليم والتكوين، الحي، القرية، المدينة... إلخ(،

 مالئمة وجدوى الحلول المقترحة ونتائج تنفيذها في الميدان. -

 مراحل التقييم: -11

 :على مستوى المؤسسة الجامعية 

ريع والملفات المودعة على مستوى المؤسسة الجامعية المشا تقيم لجنة مختصة منصبة

لديها حسب معايير االنتقاء، وتختار مشروعا واحدا لترسله إلى الندوة الجهوية 

للجامعات حسب المنطقة، مرفوقا بملف المشروع ومحضر االنتقاء والذي يتضمن 

 )أسماء وإمضاءات لجنة االنتقاء، عدد الفرق المشاركة، المشروع المنتقى ،... (

  :على مستوى الندوة الجهوية 

تقيم لجنة مختصة منصبة لهذا الغرض على مستوى كل ندوة جهوية لتقيم األعمال 

مشاريع، وترسلها للوزارة الوصية  10المرسلة لها من قبل المؤسسات الجامعية لتختار 

مرفقة بملفات المشاريع العشر ومحضر االنتقاء والذي يتضمن )أسماء وإمضاءات لجنة 

 .تقاء، معلومات الفرق المشاركة، المشاريع المنتقاة،... (االن

 :على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

عمل مرسل من قبل الندوات الجهوية ويتم  30تنصب لجنة مختصة لغرض تقييم 

 مشاريع عن كل ندوة جهوية(. 05مشروع ) 15إنتقاء 

 صة رقمية مخصصة لذلك.المنتقاة الى من 15وتحمل المشاريع المنتقاة 



 

 :على المستوى الوطني 

تقوم لجنة تحكيم وطنية مشتركة بين القطاعات بدراسة ملفات المترشحين المنتقاة 

 فائزين. 09)الجائزة األولى والثانية والثالثة(لكل فئة أي  03لتحديد الفائزين الثالثة 

 الجوائز: -12

 ة لجميع المترشحين.يمنح جوائز للمترشحين التسع الفائزين وشهادات مشارك

 حقوق الملكية الفكرية والحق في الصورة: -13

تعد إستمارة تعويض حقوق الملكية الفكرية والحق في الصورة لفائدة الوزرات الوصية 

 )إعادة اإلنتاج والتكييف،.....الخ(.

 الرزنامة: -14

  15  تاريخ اإلعالن عن المسابقة :2023فيفري، 

 30 مشاريع لدى المؤسسات الجامعية،آخر أجل إليداع ال : 2023 أفريل 

 فترة إنتقاء مشروع واحد من قبل لجنة مختصة، ليمثل 2023 ماي 06 إلى 02 من :

 المؤسسة الجامعية،

09 آخر أجل إلرسال المشاريع المنتقاة من قبل المؤسسات الجامعية 2023 ماي :

 للندوات الجهوية،

 توى كل ندوة جهوية المشاريع على مس 10إنتقاء  :2023ماي  28إلى  10 من

 بالتنسيق مع مديريات البيئة للوالية،

 مشروع على مستوى الوزارة الوصية     15: إنتقاء 2023 جوان10 إلى ماي 29 من

 عند كل ندوة جهوية(، 05)

 تقييم المشاريع من قبل لجنة وطنية متعددة 2023 جويلية 01 جوان إلى 10 من :

 ل فئة(،عن ك 03 - ناجحين 09القطاعات )إنتقاء 

  اإلعالن عن النتائج وحفل تسليم الجوائز. :2023األسبوع األول من شهر جويلية 
 

أهمية بالغة لإلعالم الواسع للمسابقة وتحضير كل الظروف لمشاركة  أطلب منكم إيالء

 .بالتنسيق مع المديرات الوالئية للبيئةالمسابقة  وإنجاحواسعة للفرق الطالبية 
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