اإدار العامة للشؤون الطال ية

الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي

بمؤسسات التعليم العالي والبحث ومؤسسات الخدمات الجامعية
للسنة الجامعية

ŘŖŗş/ŘŖŗŞ

بطاقة إرشادات

 -1التعريف بالمؤسسة :

 -اسم امؤسسة  ...........................................:العميد أو امدير.............................................. :

 -اميزانية امخصصة لأنشطة الثقافية (تأجر امنشطن-تنظيم التظاهرات وامهرجانات-الرحات-اجوائز)................:

-

امنسق الثقاي  ...................................:صفته.................................:اهاتف.........................:

عدد امنشطن امتعاقدين .....:عدد امتطوعن  ....:عدد اأساتذة اموضوعن على الذمة . ...:.عدد امنشطن(اداري/عامل)......

عدد الطلبة  .............................. :ذكور ................................ :إناث................................. :

عدد الطلبة امنخرطن ي النوادي الثقافية والعلمية ...................:عدد الطلبة امنخرطن ي النوادي الرياضية................:

عدد الطلبة امستفيدين من تلف اأنشطة الثقافية  ...............................:النسبة امائوية (
امشاركات ي جوائز رئيس اجمهورية :عددها ...............................................................:
التتوجات السابقة ي جوائز رئيس اجمهورية :

)

اجائزة ( اأو /الثانية)
السنة اجامعية

 -2الفضاءات والتجهـزات :
مـوقعـها

صصة للتنشيط الثقاي
والرياضي

نوعــها
داخل امؤسسة

خارج امؤسسة

كليا

1

جزئيا

هـزة
بصفة
مرضية

بصفة غر
مرضية

ماحظات

 -3اأندية الثقافية والعلمية والرياضية الناشطة خال السنة الجامعية  2019/2018ومجال تخصصها )1( :
ع/ر

ال النشاط ()2

عدد حصص النشاط
الفعلي ي اأسبوع

صفة امنشط
()3

 -4المدعمات المميزة لنشاط السنة الحالية:
قرص مضغوط
حامل رقمي
صور مشفوعة بتعاليق
مدعمات اخرى

( )1يرجى تعمر املحق عدد  1بكل دقة
( )2نادي موسيقى،مسرح،رسم،بيئة،رياضي.....
( )3منتدب/متعاقد/متطوع/وضع على الذمة

2

عدد الطلبة
امنخرطن

عددالطلبة
امستفدين

ماحظات

-5التظاهرات واأنشطة والمسابقات الثقافية والعلمية والرياضية التي نظمتها المؤسسة (: )1
ع/ر

اجال ()2

موضوع التظاهرة

التاريخ
وامكان

( )1يعمر املحق عدد 2بكل دقة
( )2ثقافية  /رياضية /علمية /اجتماعية  /إخ....
( )3مستوى النشاط  :لي،جهوي،وطي،دو

3

الطرف امنظم

مستوى النشاط
() 3

اجوائز امتحصل
عليها

-6التظاهرات واأنشطة والمسابقات الثقافية والعلمية والرياضية التي شاركت فيها المؤسسة (: )1
ع/ر

اجال ()2

موضوع التظاهرة

التاريخ
وامكان

( )1يعمر املحق عدد 2بكل دقة
( )2ثقافية  /رياضية /علمية /اجتماعية  /إخ....
( )3مستوى النشاط  :لي،جهوي،وطي،دو ...

4

الطرف امنظم

مستوى النشاط
()3

اجوائز امتحصل
عليها

 -7النشاط الثقافي أو العلمي أو الرياضي المنجز في إطار التوأمة مع مؤسسات أخرى (:)1
ع/ر

امؤسسة امتوأمة ()2

أهداف التوأمة و ااها

تاريخ التوأمة

بيانات حول اأنشطة التي تمت في نطاق التوأمة :
ع/ر

امؤسسة امتوأمة

ملخص للنشاط امنجز ()3
(اجال ومكان وتاريخ النشاط)

( )1يعمر املحق عدد 2بكل دقة.
( )2تقدم نسخة من اتفاقيات التوأمة.
( )3توثيق ميع اأنشطة امنجزة.

5

امشاركون

صفتهم

عددهم

 – 8الرحات والزيارات :
 /1الدراسية:
ع/ر

تارخها

اأمكنة امقصودة

عدد امشاركن

التكلفة بالدينار

 /2الثقافية والترفيهية
ع/ر

تارخها

اأمكنة امقصودة

( : )1يرجى تعمر املحق عدد  3بكل دقة وتقدم امؤيدات وامدعمات.

6

عدد امشاركن

التكلفة بالدينار

 -9النشاط ااعامي :

أ -النشريات/المجات/الدوريات/أقراص لينة أو مضغوطة (:)1
ع/ر

عدد النسخ
امسحوبة

العنوان

تاريخ أول
صدورها

تواتر إصدارها
(أسبوعيا /شهريا)

ب -اإذاعة الداخلية ( إن وجدت )
ملخص أبرز فقرات البث اليومي ()2
................................................................................................................... .........
............................................................................................................................
............................................................................................................ ...............
..........................................................................................................................
.................................................................................................. ........................
...........................................................................................................................

)1تقدم نسخة من العدد اأول واأخر من النشرية أو اجلة عند تقدم هذا املف
 )2تقدم شريط معي يلخص أمفقرات البث اليومي لإذاعة الداخلية للمؤسسة ي مدة ا تتجاوز  15دقيقة.
 -10ما هي مقترحاتكم لتطوير النشاط الثقافي بمؤسستكم
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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ملحق ع ـ1ــدد
بط ــاقة ارشـ ــادات ح ــول ن ــادي (*).............................
عددها الرتبي حسب الجدول الوارد بالصفحة عدد 2

-

اسم النادي ......................................................................................:
ااختصاص ( نوعية النشاط بالتدقيق)...............................................................:
تاريخ بعث النادي ................................................................................:
اسم امشرف على النادي ..........................................................................:
التجهيزات امتوفرة ................................................................................:
عدد الطلبة امنخرطن ..............................................................................:
عدد امنتفعن ................................................................................:

 )1النشاطات التي قدمها النادي داخل المؤسسة:
نوع النشاط

تارخه

امناسبة

امكان

عدد امنتفعن

 )2النشاطات التي قدمها النادي خارج المؤسسة:
نوع النشاط

تارخه

امناسبة

امكان

عدد امنتفعن

 )3النشاطات التي قدمها النادي خارج الباد:
نوع النشاط

تارخه

امناسبة

(*):يتم بالضرورة تعمر عدد البطاقات حسب عدد النوادي.
8

امكان

عدد امنتفعن

ملحق ع ـ2ــدد
تقرير خاص بتظاهرة

مسابقة

نظمتها المؤسسة
شاركت فيها المؤسسة

عددها الرتبي حسب الجدول الوارد بالصفحة عدد  4أو 5
التظاهرة أو المسابقة :
-

اها ............................................................................................ :
نوعها ...........................................................................................:
موضوعها ...................................................................................... :
منظمها ..........................................................................................:
التاريخ ..........................................................................................:
امناسبة ..........................................................................................:
امكان ..........................................................................................:
امستفيدون  ........................................:عددهم ......................................:

ملـخص النشـاط :
.......................................................................................................
................................................................................... ....................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

المدعمات المميزة للتظاهرة :

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
(*)  :ضع عامة  Xي امربع امناسب
9

ملحق ع ـ3ــدد
تقـرير حـول رحلة أو زيـارة (*).......................
عددها الرتبي حسب الجدول الوارد بالصفحة عدد

6

نـوع الرحلة :
(

)

 دراسية)
 استطاعية ()
 ترفيهية ( امستفيدون  ........................:نوعهم  .................:عددهم .............................:اأماكـن المقصودة :

 مدة الرحلة ....................................................................................... : -تاريخ إجاز الرحلة .................................................................................:

ملخص حول الرحلة أو الزيارة :
 امواقع اأثرية وامعام الي مت زيارها ....................................................................:...........................................................................................................
...........................................................................................................
 امنشآت ااقتصادية الي مت زيارها .....................................................................:...........................................................................................................
...........................................................................................................
 امناطق العمرانية أو الطبيعية الي مت زيارها .............................................................:...........................................................................................................
 امدعمات امميزة للرحلة ................................................................................:...........................................................................................................
...........................................................................................................
(*)  :يكتب تقرير حول كل رحلة أو زيارة منجزة مع تقدم امدعمات امتوفرة
10

الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي
السنة الجامعية 2019/2018

إطار خاص برأي اللجنة على مستوى:الجامعة/اإدارة العامة للدراسات التكنولوجية/اإدارة العامة لديوان
الخدمات الجامعية
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
............................................................................................... ............
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
تـاريخ.........................................:
رئيـس اللجنــة
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