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مجلس جهة سوس ماسة بدعم من أكادير  - ينظم مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة

جائزة "، UNIVERSIAPOLIS وجامعة ابن زهر والجامعة الدولية تصال مع وزارة الا كة بشراو  درعة،

، حيث سيعلن عن نتائج املتوجين اليوم العاملي للصحافةو  تزامناوذلك ، "أكادير للصحافة الجهوية

 .5102ماي  9بهذه الجائزة يوم 

 

تنزيل ، و واة بين جميع الصحفيين والصحفياتتفعيل مبدأ إلانصاف واملسا تهدف الجائزة إلىو 

حقل إلاعالمي بجهة في ال( ات)مفهوم الجهوية املتقدمة وتحفيز الصحفيين والصحفيات املشتغلين

لجماعية ملمارس ي الصحافة و اعتراف باملجهودات الفردية أالا تهدف إلى كما . سوس ماسة درعة

إن بالجرائد الوطنية أو الجهوية أو املحلية، سواء منها املكتوبة أو السمعية البصرية أو ، بالجهة

 .هويتهابمختلف أشكالها وألوانها و إلالكترونية في تطوير الصحافة 

 

 :نوعية الجوائز
  .جائزة الصحافة املكتوبة في جنس التحقيق -1

 .التلفزي في جنس الروبورطاججائزة إلاعالم السمعي البصري  -2

 .جائزة إلاعالم السمعي إلاذاعي في جنس البرامج -3

 .في جنس الروبورطاج ائزة الصحافة إلالكترونية العاملة بالجهة ج -4

تمنحها اللجنة املنظمة لشخصية من الجهة، ساهمت  (خارج املنافسة) جائزة السنة لإلعالم -5

والجهوي واملحلي وترسيخ املبادئ النبيلة للمهنة في أية  بشكل متميز في تطوير إلاعالم الوطني

 في املجال إلاعالمي
ً
 رياديا

ً
 في أدائها، أو قدمت عمال

ً
 ملموسا

ً
 .وسيلة إعالمية، أو أدخلت تطويرا

 .شهادة إلاستحقاق للصحافة ألاجنبية تمنح لصحفي أجنبي اهتم بالجهة -6

لطلبة املؤسسات الجامعية بالجهة إلنجاز  تفتح مسابقة خاصة: جائزة الصحفيين الشباب -7

  .روبورطاج عن الجهة
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 :قيمة الجائزة
 .درهم 33.333ن الجوائز ألاربع في قيمة كل جائزة م ددتح  

 

 :لجنة التحكيم
يات لها خبرة ودراية في مجال مهنيين وشخص تتكون من، و لجنة التحكيم من سبعة أعضاء تشكيليتم 

من ألاكاديميين  إلاعالم والاتصال وشخصيات معروفة بنزاهتها ومهنيتها وكفاءتها وإسهاماتها في مجالها

 .قتصادوعالم الا

 

 :شروط الترشيح
 ":جائزة أكادير للصحافة الجهوية" في( ة)شاركٌيشترط على امل

ة الوطنية أو الجهوية أو أن يشتغل الصحفي أو املنتسب في الجهة بإحدى املؤسسات الصحافي -1

 .املحلية

 .ن من أعضاء لجنة تنظيم الجائزةأن ال يكو  -2

 الجائزة أن يقدم ترشيحه كتابيا للجائزة، مرفوقا بمنتوج واحد، أنجز ونشر أو بث خالل سنة -3

في الصحيفة أو املؤسسة إلاعالمية التي ينتمي إليها، أو املوقع إلالكتروني املتوفر على ( 2314)

 .مدير النشر وهيئة التحرير وامللف القانوني للموقع

 

 :ملف الترشيح
 :يشتمل امللف على

 
    .استمارة الترشيح -1

    .(ة) منتوج املترشح  -2

 .حياة املرشحسيرة ذاتية عن   -3
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 :الشروط المتعلقة باألعمال المرشحة
تقدم النسخة ألاصلية من الجريدة املتضمنة للعمل املرشح مرفقة بثالث : الصحافة املكتوبة .1

 .نسخ من املادة املرشحة للجائزة

ما تقديم ثالثة أقراص مدمجة تتضمن العمل املرشح ك+ نسخة مرقنة  :إلالكترونيةالصحافة  .2

 .تم بثه

 .يتضمنان العمل املرشح كما تم بثه« BETA» أو« DV CAM» يقدم شريطان من نوع: التلفزة .3

من العمل املرشح « Cassette» تقدم ثالثة أشرطة صوتية أو أقراص مدمجة تتضمن: إلاذاعة .4

 .كما تم بثه

 

 :حإيداع ملفات الترش 
، زنقة 25فيال رقم : املرشحة لدى مديرية إلاتصال بمقرها الكائن بأكادير بالعنوان التالييتودع ألاعمال 

، ويسلم 2315أبريل  23ابتداء من تاريخ نشر هذا البالغ إلى  أكادير –فاطمة الفهرية، حي الداخلة 

 .وصل إيداع للمرشح

 

 

 


