
عبية
ّ

 الجمهورية الجزائرية الّديمقراطية الش

 وزارة الّتعليم العالي والبحث العلمي

 
 ثانية"  180املسابقة الوطنية "أطروحتي في ب الخاصالنظام الداخلي 

 (2021ماي  –)األسبوع العلمي الوطني 

 

 املادة األولى: الهدف من املسابقة

 تكتس ي املسابقة طابعا وطنيا، وتهدف إلى:

-على القطاع االجتماعيتأثير تثمين البحث في مرحلة الدكتوراه الذي يكون له  -

 ؛ 2021طبعة عام ل بالنسبة نةالرقمموضوع االقتصادي فيما يتصل ب

 ؛ريف بأعمال الدكاترةتعلا -

 .الجديدة االتصالتشجيع تقنيات  -

 االنتقاء: كيفيات 2املادة

 :املترشحين على مرحلتين انتقاء يتم

ثالثة  اختيار سيتم ، حيث يةلجامعجهوية ات الندوامن قبل الجهوي األولي ال االنتقاء -

 ؛ندوة جهوية بعنوان كّل رشحين تم(03)

حين03، حيث سيتمُّ إعالن ثالثة )النهائي الوطني االنتقاء -
ّ

 .املسابقةفي  فائزين ( مترش

 : شروط املشاركة3املادة

حول موضوع  الدكتوراهأطروحات ا ناقشو الجزائريين الذين دكاترة الفئة  املسابقة تخّص 

جانفي إلى غاية  1الفترة املمتدة من  في الجزائر خالل يةالجامعاملؤسسات  في إحدى الرقمنة

 .2020ديسمبر  31

 ومتمّيزة علميا.ون األطروحة أصلية ومبتكرة يجب أن تك

 وتطبيقاتها. ةمنفي مجال الرق اقتصادي -اجتماعييجب أن يكون لألطروحة تأثير 

 تامل سمحي
ّ

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كّل من لحون املشاركون في املسابقة رش

اتهم في وسائط هم وأطروحوصور  أسمائهم وألقابهم باستخدام للجامعاتندوات الجهوية وال

 .مقابلأو حّق  أجر الداخلية والخارجية دون أّي  االتصال



 : كيفيات الترشح4املادة

 في شكل رقمي على املنصة الرقمية املخصصة ملف ترشحه معلى املترشح أن يقد يجب

 .للندوة الجهوية للجامعات التي تنتمي إليها املؤسسة الجامعية التي منحته شهادة الدكتوراه

 : مكونات ملف الترشح5املادة

 يتضمن ملف الترشح، الوئائق التالية:

 (؛هنااستمارة الترشح )يمكن تحميلها   -

 السيرة الذاتية  في صفحة واحدة؛ -

-   
ّ
مك

ُ
ن غير املتخّصص من فهم ملخص لألطروحة في صفحة واحدة، مكتوب بطريقة ت

 الهدف من املوضوع الذي تّم تناوله؛

 لمناقشة؛لنسخة من محضر ممض ى  -

إشهاد من صفحة واحدة ، موقع من طرف املشرف على األطروحة ، يبين نوعية  -

 تم التوصل إليها؛ البحث  وأهمية النتائج التي

 ال يؤخذ بعين  180مداخلة شفوية ال تتجاوز  -
ُ

ثانية في شكل فيديو مسّجل، حيث

 .هذه املّدة االعتبار أيُّ تسجيٍل يتجاوز 

 : آجال إيداع الترشيحات6املادة

من يوم  ، وذلك ابتداءاملنصة الرقمية املخصصة لهذا الغرضتودُع طلبات املشاركة عبر 

 في منتصف الليل. 2021أبريل  29يوم الخميس غاية إلى  2021مارس  29االثنين 

 ٍ
ّ

كل واألجل خارج مودعناقص أو ال يؤخذ بعين االعتبار كّل ملف  ين أعاله.داملحدَّ  الشَّ

 األولي االنتقاءإجراءات : 7املادة

 الطلبات وفقا لشبكة بتقييم على مستوى كل ندوة جهوية االنتقاءلجنة  يقوم أعضاء

 .دة سلفامحّد  تقييم

( 03ترشحين الثالثة )امللي على مستوى الندوات إلى تحديد قائمة يؤدي ترتيب االنتقاء األّو 

 .لكل ندوة جهويةاألوائل 

ُن 
َ
 .2021ماي  06لي يوم الخميس األّو  االنتقاءعن نتائج  ُيعل

 

 



 النهائي االنتقاءإجراءات : 8املادة

عرضا  على املستوى الجهوي  انتقاؤهم( الذين تم 09ن التسعة )ياملترشحكّل من م يقّد 

في  2021ماي  19 األربعاء يوم، وذلك لالنتقاءأمام أعضاء اللجنة الوطنية  حضوريا شفويا

عن طريق  متواٍل ترتيب  وفق، بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا عامةجلسة 

 سحب القرعة.

 جب ي
َّ

ح الشفوي العرض تجاوز ي أال
ّ

 سيسحُب ثانية 180مدة لكّل مترش
ُ

رشح تامل اسم، حيث

 في حالة تجاوز هذه املّدة أثناء العرض. االنتقاء تلقائيا من قائمة

 .الفرنسية أو اإلنجليزيةأو  الوطنية اللغةبأعمالهم  أن يعرضوارشحون تملمكن اي

 .للطعن قابلة و غير  نهائية لالنتقاءاللجان الجهوية و اللجنة الوطنية قرارات تعتبر 

 النهائي االنتقاءتقييم في الكيفيات : 9املادة

ة ثالثالائزين فالختيار ال (09التسعة )العروض  تقديم بعد لالنتقاءتتداول اللجنة الوطنية 

 :لذين يحصلون على الجوائز التالية( ا03)

 ،دينار جزائري  500.000بقيمة : مبلغ مالي الجائزة األولى -

 ،دينار جزائري  300.000بقيمة مبلغ مالي  :الثانية الجائزة -

 .دينار جزائري  200.000بقيمة مبلغ مالي  :الجائزة الثالثة -

 أحكام ختامية: 10املادة

بالحق في ، بصفتها الجهة املنظمة للمسابقة تحتفظ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

ال وفي إحدى هذه الحاالت،  دون إخطار مسبق. أو إلغائها أو تعليقها نظام املسابقة تعديل

 لب تعويض.ط أو ا املسؤولية تحميله كانظرف  يجوز تحت أّي 


