
 

L’Ambasciata d’Algeria a Roma                                                                              سفــــــارة الجزائــــــر بروما  

 

 

 

 

لعيذ الاضخقالل والشباب، جىظم ضفارة الجشائز بزوما  (60)بمىاضبت الذكزى الطخين 

ت املقيمت في إًطاليا ومالطا والبوضىت  مطابقت للزضم لفائذة أطفال الجاليت الجشائٍز

.والهزضك  

 :ًتم إرشال الزشوماث إلى العنوان التالي

    Ambasciata di Algeria a Roma 

Via Barnaba Oriani 26. 00198- Roma 

 بعض النقاط املهمت الواجب مزاعاتها: 

 ؛( X 21 29,72شم )A4ًكون الزشم على ورقت بيضاء قياس  •

  ؛ال ًجب ظي ورقت الزشم •

ذي  على ظهز الورقت، الزجاء كتابت اشم ولقب العفل • وجاريخ امليالد والعنوان البًر

ذ الالكتروني وكذا رقم ا  .الهاجفلعادي والبًر

 

 

 

 

 

  شنت12 إلى شنواث 08مصابقت أحصن رشم  موجهت لألظفال من 

{ارشم جاريخ الجزائز }بعنوان  

  



 :شزوط املصابقت

 موضوع الزشم: املادة ألاولى

 اطلقو العىان ملخيلخكم... الذكزى الطخون الضخقالل الجشائز، الجشائز ، عيذ الشباب

  باملصابقت ألاظفال املعنيون . 02ملادة ا

 ( 08)املطابقت مفخوحت لكل الاطفال الذًً جتراوح أعمارهم ما بين ثماوي

ليت  (12) ضىواث إلى إثنى عشزة  .2022ضىت ًوم الخامظ جٍو

 خصائص الزشم  :03ملادة ا

 . مع ججىب طي الورقت حتى ال جلغى(X 21 29,72ضم) A4ًجب أن ًكون الزضم على ورقت بيضاء مً قياص 

ً أو قلم الزصاص أقالم اللباد أو باضخعمال جقىيت القص : ًمكً اهجاس الزضم باضخعمال  ألالوان املائيت أو أقالم الخلٍو

 .واللصق

 :على ظهز ورقت الزضم ، ًخوجب إدراج املعلوماث الخاليت

 لقب واضم الطفل؛- 

خ ميالده؛-   جاٍر

ذي؛-   العىوان البًر

 العىوان إلالكترووي؛

 .( زوري  )رقم الهاجف - 

 آجال املصابقت : 04املادة 

ليت كآخز أجل الضخالم الزضوماث التي ًمكً أن ًخم إًذاعها شخصيا على مطخوى الفزع  جم جحذًذ الفاجح مً جٍو

 Via Barnaba Oriani 26, 00198- Roma :               القىصلي الكائً مقزه ب

أو  ( مطاء16:30 صباحا إلى الزابعت والىصف 09:00مً الخاضعت . مً ًوم الثالثاء إلى ًوم الطبت )خالل أوقاث العمل 

ذ العادي ق البًر  .إرضالها عً طٍز

 الصماح بالنشز: 05املادة 

ز وإمضاء وثيقت ٌطمح مً خاللها ملصالح ضفارة الجشائز بزوما بيشز الزضم املىجش  ً أو الولي الشزعي جحٍز على أحذ ألابٍو

مً طزف الطفل على املوقع الالكترووي للطفارة وكذا مواقع الخواصل الاجخماعي املطخعملت مً قبل الطفارة دون 

. املطالبت بعائذ مالي

 لجنت التحكيم : 06املادة  

ين املقيمين بإًطاليا  ً مً الفىاهين الجشائٍز ً مً الطفارة مهمتهم جقييم جخكون لجىت الخحكيم مً طزف عضٍو وعضٍو

 .رضوماث (05)ألاعمال الفىيت املىجشة مً طزف ألاطفال والتي جخخار أجمل خمظ 

 جبليغ الفائزين: 07املادة 

ذ إلالكترووي ًوم الزابع  ق الهاجف أو البًر ليت  04الفائشون في هذه املطابقت ًخم إلاجصال بهم عً طٍز   .2022 جٍو

 الجوائز: 08املادة 

 .ًخلقى الفائشون باملطابقت جوائش حشجيعيت مً طزف ضفارة الجشائز بزوما بمقز الطفارة

 

ذ مً املعلوماث، ًزجى الاجصال بزقم الهاجف ألاحي  ext. 314– 068084141 0039  : للمٍش


