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ملخص عن المونولوج:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

صفحة 3/2

...............................................................................

الجوائز المتحصل عليها أو المهرجانات المشارك فيها صاحب المونولوج:
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آخر أجل الستالم العروض في : 11 فيفري 2020

إلزامية إرسال بطاقة الطالب وشهادة التسجيل للموسم الجامعي

2021/2020 وبطاقة التعريف الوطنية، عبر البريد االلكتروني.

إرسال البطاقة الفنية عبر البريد االلكتروني أو عبر الفاكس

إرسال العروض عبر البريد االلكتروني

(HD) البد من أن تكون العروض المرسلة ذات جودة عالية

إلزامية ختم االستمارة من طرف مدير الخدمات او مدير الجامعة

رقم الهاتف الخاص بالمشرف العام على العرض:............................
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أن يكون المشارك طالبا جامعيا. 

أن تتوفر المؤسسة المشاركة في المهرجان على مكان عرض العمل 

وتدفق عالي لألنترنت.

ال يمكن ألي مديرية أو جامعة المشاركة بأكثر من عمل أو فرقة.

ضبط توقيت العرض بمدة زمنية ال تتجاوز 30 دقيقة على أقصى تقدير.

تعتبر قرارات لجنة التحكيم سيدة وال يمكن في أي حال من االحوال الطعن 

فيها، وفي حالة عدم االمتثال أو االحتجاج على قرارات اللجنة تتحمل المديرية 

المعنية عقوبة االقصاء لدورتين متتاليتين.

احترام البرنامج المسطر من طرف محافظة المهرجان وعدم اإلخالل بالنظام 

العام للتظاهرة.

على المتنافسين عدم المساس بالثوابت الوطنية ورموزها وتجنب األلفاظ 

المسيئة.


أسا�ـثت طت�شـزـئ ا��عـ��ـ�ن �ئـ� شس��غـ�ت ع��ـ� ا��ئسـئ 

Zoomسط� ��ظ�طب  ا��ثخ� �س�ض ا�ا��س�ت ا�س�ض وا�طص�ءات 

سظ �سث ���خعت وا�خعرة.

Zoom ا�عرح�ت و�غ�ئ ا��ع���ن أغد� سئ� ��ظ�طب ��

�د� �ةظئ ا��ع���ن سط� ذطاضط �صظغ �اصثغط ا�ح�وت�ت و�ع�غت�ت 

تعل ا�اصظغئ ا��سا�ثة ��س��غ�ت ا��ع���ن غ�ضظضط اق�خ�ل سط�:

   خ�تئ ا��ع���ن: ا��ع���ن ا�عذظغ ا�ة�طسغ �ط�عظع�عج

0671.12.28.34 / 0667.67.43.44 / 0662.78.89.78    افرص�م ا�ا��غئ:
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