
 
 

 دليل مبسط للمشاركة في المعرض الوطني للعلوم و التكنولوجيا

 0202فيفري  8-6تونس  عاشرةفي دورته ال
 

مجالين اثنين العلوم بما فيها في مفتوحة للتالمذة هو مسابقة و طنية لعلوم والتكنولوجيا الوطني لالمعرض 

منظمة لمعارض مماثلة  كما حدد من طرف عدة منظمات عالمية الرياضيات و التكنولوجيا بما فيها الهندسة 

  (STEM)بمصطلح موجز 

شارع والكائن بCIFFIP جديد البيداغوجي المعرض سيعقد هذا العام في المركز الدولي لتدريب المدربين والت

 2222 فبفري 8والسبت   7الجمعة و  6الخميس بتونس العاصمة أيام  2البورصة بضفاف البحيرة 

 :  شروط المشاركة

o 12 أعمارهمفوق بين تالمذة المدارس اإلعدادية و المعاهد الثانوية الذين تن من ويجب أن يكون المشارك 

  سنة

o  يجب على جميع المشاركين الحصول على موافقة مدير مؤسساتهم وأولياءهم للمشاركة في المعرض 

o في محيطهم أو خارجهها المشاركون تكنولوجية لمشاكل الحظوتقديم حلول علمية المشاركة تكون ب 

o عرضها في معارض سابقةله أو لغيره ألي مشارك تقديم مشاريع أو أفكار سبق  يجوز ال  

o كل الحلول يجب ان  تكون مجسمة على لوحة يجد المشاركون نموذجا منها في الموقع الخاص بالمعرض 

o  شتغل يجب اإلستظهار به في ي أولي بنموذجكذلك الحلول التكنولوجية أو الهندسية يجب أن تكون مجسمة

 المعرض

o للمرشح المقبول ان يقوم بنفسه بتسجيل مشروعه إبان موافقة لجنة التنظيم على المشروع 

o معايير التحكيم موجودة على الرابط التالي استمارة التسجيل و التفاصيل بما في ذلك يع جم: 

/foire2020www.youthforscience.org/fr/event/  

 :المشاريع تقييم معايير

 :خمسة هي الفائزين واختيار المشاريع تصنيفتقييم و  معايير

 حلها يتعين التي المشكلة أهمية 

 الحل إلى للوصول البحثيةالعلمية و  المنهجية اتباع 

 (ةتكنولوجيال للمشاريع األولية النماذج)و التجارب و النتائج  تنفيذال 

 اإلعداد في اإلبداع 

 (التحكيم لجنة أعضاء مع نقاشوال اللوحة) التقديمي العرض 

 يةجهوالان دور اللج

الطبيعة في ون دققيمتطوعين بارزين من الجهة يين جامعهي لجنة مكونة من ثالثة أفراد  لجنة المراجعة العلمية

و  يعرالمشالمصداقية العلمية لمن  ثبتالخطوة األولى في التهي  والعلمية والتكنولوجية للمشاريع المقدمة 

 حترام المعايير التقييمية العلمية في انتقاء المشاريعاللجنة هي الضامن إل.  أهميتها البحثية

، الختيار المشاريع مسؤوالً بشكل استثنائي أو من ينوبهالمندوب الجهوي للتربية ئة، يكون لجي غياب هذه الف

 و يستطيع أن يستعين بمن يراه كفئا للتحري في تقييمه المعرضفي  واليتهالتي يراها أفضل لتمثيل 

http://www.youthforscience.org/fr/event/foire2020/


 



 


