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 وزارة الداخلية
 المرصد الوطني لإلعالم والتكوين والتوثيق والدراسات حول سالمة المرور

 إعـــــالن
 لسالمة المروريةامسابقة الملتيميديا لألطفـال في مجال  الدورة الثانية ل

 
يعتـزم المرصد الوطني لإلعالم والتكوين  2022 )-2018)في إطار تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية للسالمة المرورية

والتوثيق والدراسات حول سالمة المرور إجراء مسابقة للملتيميديا الموجهة لألطفـال الختيار أفضل الومضات  
السالمة المرورية في  التحسيسية في مجال السالمة المروريّة والوقـاية من حوادث الطرقـات و يكون موضوعها  

 .ستكون قـابلة لإلستغالل من طرف المرصد في مجال التوعية و التحسيسو اللتي   المحيط المدرسي
 تنقسم المسابقة إلى صنفين :

 األولى موجهة إلى األطفـال ذوي االحتياجات الخصوصية .  -
 .  األطفـالعموم  الثانية موجهة إلى    -

 
 

  ،ومضاترقمية  للسالمة المرورية )أفـالم كرتون    ُيمكن لألطفـال الراغبين في المشاركة إعداد محتوى توعوي
باستعمال التقنيات و البرامج   WINDOWSفي شكل قـابل للتنفيذ على    باللغة العربية (،ألعاب رقمية  رقمية

و إرسالها إلى مقر المرصد الوطني لإلعالم والتكوين والتوثيق والدراسات حول سالمة المرور الكائن    معمول بهاال
المشاركين  مرفوقـا بنسخة من إستمارة  ( 71942366)الهاتف: 2الشرقية    2035نهج المقـاولين   41

ل أقصاه يوم  في أجبعد تعميرها و إمضائها من طرف المشارك   ONSR.NAT.TNالموجودة على موقع المرصد  
)يؤخذ بعين االعتبار تاريخ الوصول بمكتب الضبط بالمرصد( وذلك عن طريق   2019جويلية    31  اإلربعاء

الملتيميديا لألطفـال في  مسابقة  الدورة الثانية ليحمل أعاله   يع أو مضمون الوصول في ظرف مغلق  البريد السر 
   أو عن طريق البريد اإللكتروني للمرصد    الوليو لقب المشارك و رقم هاتف   مجال السالمة المرورية وإسم  

B.O@ONSR.NAT.TN  
 

في كل صنف بالجوائز    يتّم تقييم األعمال المقدمة من قبل لجنة فنية تقوم بإسناد أعداد ويتوج الفـائزون الثالث
 التالية :

 .جهاز حاسوب محمول  .الجائزة األولى :
 لوحة رقمية .الجائزة الثانية :

 .لوحة رقمية الثالثة:الجائزة  
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*إستمارة المشاركين  

1مشارك عدد    

...................اإلسم و اللقب :   ...........................................................................................................  

ــوان :  .......................................................................ـــــــــــــــــــالعنــــــ.....................دة :    ........خ الوالــــتاري  

نعم                                                          ال                                  من ذوي اإلحتياجات الخصوصية :     

نعم                                                          ال                كة :متحصل على موافقة الولي للمشار   

..................................................................................................................      البرنامج المستخدم  :    

2مشارك عدد    

...................اإلسم و اللقب :   ...........................................................................................................  

.......................................................................  ــوان :ـــــــــــــــــــالعنــــــ.....................دة :    ........خ الوالــــتاري  

    من ذوي اإلحتياجات الخصوصية :                    نعم                                                          ال              

نعم                                                          ال    متحصل على موافقة الولي للمشاركة :              

..................................................................................................................      البرنامج المستخدم  :    

3  مشارك عدد  

..............................................................................................................................   اإلسم و اللقب :  

.......................................................................  ــوان :ـــــــــــــــــــالعنــــــ.....................دة :    ........خ الوالــــتاري  

    من ذوي اإلحتياجات الخصوصية :                    نعم                                                          ال              

نعم                                                          ال    متحصل على موافقة الولي للمشاركة :              

..................................................................................................................      البرنامج المستخدم  :    

الحق في إستغالل جميع المشاركات في مجال التوعية    والتوثيق والدراسات حول سالمة المرورلمرصد الوطني لإلعالم والتكوين  * يبقى ل
.  و التحسيس   

 *يمكن المشاركة في شكل فردي أو في شكل مجموعات .

   إمضاء المشارك                                                                        إمضاء الولي

           

  

  

  

  

  

  


