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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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الداخلي نظامال  

 
 

 الجائزة موضوع - 1لمادة ا

 ونقل المعرفة. التنميةتهدف جائزة حسين لزرق إلى تشجيع التميز واالبتكار في مشاريع 

 تأثير اقتصادي واجتماعي. لهتسلط الضوء على نشاط علمي 

 ن لزرق".لقب "الحائز على جائزة حس  للفائز بها منحت

 الجائزة إلى تشجيع الباحثين في املجاالت الموضوعاتية اآلتية:تهدف 

 والحياة؛ علوم الصحة -

 اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، -

 العلوم والتكنولوجيا،  -

 الحوكمة الرشيدة. -

 

منح جائزة الحوكمة الرشيدة 
ُ
  ميزلتعليم العالي والبحث العلمي يتلمؤسسة عن لمسؤول )ة( ت

 .الكفاءة والفعالية والشفافية والسلوك األخالقي سيير الراقي و التب

 هذه الجائزة للتشاور بين مؤسسات التعليم العالي بشأن الترشيحات والرعاية املحتملة يخضع منح

 .للمرشح

منح الجائزة بعد 
ُ
 .لعلميةلجنة اال استشارةت

 "جائزة حسن لزرق"قيمة  - 2المادة 

 للفائزين. و شهادة تقدير أحمد بن بلة جائزة  1تمنح جامعة وهران  "جائزة حسن لزرقل" طبعة في كل

بر شريكا مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي تأحمد بن بلة تع 1لإلشارة فإن جامعة وهران 

 سلمهاالجائزة التي ي تمنحأحمد بن بلة رئاسة لجنة اإلشراف التي  1األخرى. ويتولى مدير جامعة وهران 

 السنة . طبعةرسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي للفائز ب
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 لجائزةام رئيس لجنة اإلشراف على امه - 3ة الماد

 ساعده في مهمته.يعين أمانة سر  ت -

 يعين أعضاء لجنة الحوكمة. -

 لجنة الحوكمة. بعد التشاور مع لجنة اإلشراف وبعد أخذ رأي علميةلجنة الالاء يعين أعض -

 أعضائها.من اقتراح بيعين رئيس اللجنة العلمية  -

 ضرورية.راها يمكنه أن يعين أي لجنة أخرى خاصة ي -

 .لتشاور مع أعضاء لجنة اإلشرافاللجان المنظمة بعد ا ختلفميعين أعضاء  -

برسم الجائزة  طبعةللتحضير ل 2222 شهر ماي في جلسة عادية في لجنة اإلشراف، يستدعي -

 . وفي دورة استثنائية إذا لزم األمر.ةالحاليالسنة 

 .على فعاليات الجائزةالرسمي باسم لجنة اإلشراف  لناطقهو ا -

 الحوكمة لجنة - 4المادة 

 : لجنةتضم  هذه ال

 ملفات الترشيحات.اللجنة الفرعية للمقبولية االدارية ل -

 أحمد بن بلة 1خلية االتصال بجامعة وهران  -

 اللجنة الفرعية للمنصة الرقمية. -

 .جاري الداخلي ال نظامالحكام أ قتعمل وف

 التعويضات المالية ألعضاء هيئة الحوكمة.ب التكفللجائزة على اتتولى لجنة اإلشراف وفي المقابل 

 الترشيحات -5المادة 

 ( أيام على األقل من إيداع الترشيحات.7يتم إطالق دعوة لتقديم الترشيحات قبل سبعة )

العلوم و اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية؛  اور الثالثة: الصحة وعلوم الحياة؛تتعلق الدعوة باملح

 والتكنولوجيا.
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ية على النحو المنصوص عليه في اتلالستشارة المؤسس ةالرشيد ةكمو الترشح لجائزة الح يخضع

 . نظام الداخليالمادة األولى من ال

  يمكن أن يتقدم أي باحث جزائري الجنسية، يحمل رتبة أكاديمية، ينتمي إلى إحدى مؤسسات

 أو مركز أبحاث أوأكاديمية،أو صناعية،أو مؤسسة مهنية،هيئة  التعليم العالي والبحث العلمي، أو

 غيره، بما في ذلك النشاط المنهي املخصص للبحث في جميع مجاالت العلم أو التكنولوجيا.

أفراد أو مجموعات أفراد ينتمون إلى مؤسسات خارج الجامعة )مراكز  يعدهراح عمل علمي يجوز اقت

 بأهداف الجائزة. صلةذو إنجاز علمي أو تقني أي  ومهنية( أو  تقنيةمعاهد  صناعية،

  خالل  الجزائر، حول ، في الجزائر أو انجازهتم  رشح تقديم عمل علمي مبتكر تماليجب على

 .تسبق الموعد النهائي إليداع الترشيحاتالتي  )الخمس( 25لخمس السنوات ا

 يمكن  ذلك،. ومع اتيالموضوعنفس املجال في  ال يمكن للفائزين في الدورات السابقة الترشح

 رشحين الذين لم يتم اختيارهم للجائزة التقدم مرة أخرى.تللم

  لألشخاص، الذين يكونون في المناصب اآلتي ذكرها في الموعد النهائي لتقديم الترشيحات، ال يمكن

 الترشح للدورة الحالية: 

ومؤسسات التعليم الموظفون العاملون في اإلدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، .

 العالي والبحث العلمي بوهران.

أفراد عائالتهم المباشرين )األزواج واألصول والفروع واإل  علميةلجنة الال. أعضاء   خوة واألخوات(.و

 . أعضاء لجنة اإلشراف ولجنة الحوكمة.  

 أحكامه.بويقبلون   نظام الداخليال االطالع علىيقر جميع المترشحين ب -

 ات الترشحملف -6المادة 

أحمد بن  1امعة وهران االتصال بج مصالحمن قبل يتم  هاونشر  إعداد الدعوة لتقديم الترشيحات

اقع اإلنترنتشركائها ع بلة بالتعاون مع  الخاصة بهم. لى مو

 :ملفات الترشيحات متاحة على.
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 /https://www.univ-oran1.dz 1موقع جامعة وهران  -

لوصايتها، قع وزارة التعليم والبحث العلمي ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الخاضعة امو -

اقع ال  التعليم والبحث العلمي.غير التابعة لوزارة مؤسسات ومو

 :يجب أن يتضمن ملف الترشح

املجال شح إلى ر تيجب أن يشير الم تمارة الترشح معبأة وموقعة بشكل صحيح )في االستمارةاس -

 (.فيه رشحالذي اختار الت اتيموضوعال

 سيرة ذاتية )صفحتان كحد أقص ى(. -

 جميع الوثائق المتعلقة بالجائزة والمذكورة في السيرة الذاتية.-

المنهي للمترشح وتلخص العمل البحثي و / أو اإلنجازات، وتسلط الضوء على  رسالة توضح المسار 

 .بالجائزة التي يرغب فيهاوعالقته أهمية البحث ومالءمته وجودته وتأثيره 

 تشمل استمارة التقديم: -

oرشحتالمالتعريف ب 

o العمل المقدمالتعريف ب 

o وصف العمل المنجز 

o المستخدمة المواد والمناهج 

o المنجزة والنتائج األعمال 

o  االقتصادي واالجتماعي في الجزائر التطبيق والتأثير. 

 على المنصة املخصصة للجائزة.يجب وضع الملف الكامل، في صيغة رقمية، 

 . 2222 جويلية 11من  ءابتداتم تحديد تاريخ إرسال الترشيحات 

رسالة تأكيد بالبريد  تبعث ،النظام الداخلي يقتضيهابعد التحقق من مطابقة الملفات والوثائق التي 

 .الترشيحاتقبال وتسجيل وفحص ملفات است 1تنظم جامعة وهران و رشحين. تاإللكتروني إلى الم
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 :"جائزة حسن لزرق"لكل استفسار يرجى االتصال بأمانة و 

prix.hacene.lazreg@univ-oran1.dz 

: أحمد بن بلة 1موقع جامعة وهران  على المطروحة األسئلة املختلفة عن جاباتاإل يتم نشر -

https://www.univ-oran1.dz/ 

ا للنظام الداخلي. طبعةنظيم كل يتم إخطار الجمهور بمواعيد ت-
ً
 للجائزة وفق

 علميةلجنة الالتعيين  -27المادة 

السيد  ،عضًوا كحد أقص ى من قبل رئيس لجنة اإلشراف 15من واحدة  متكونة  علميةلجنة  تعين

من لجنة الحوكمة بعد االطالع على سيرهم بناًء على اقتراح بلة، أحمد بن  1جامعة وهران  مدير 

 المهنية. 

 أعضائها.من بناًء على اقتراح  علميةلجنة الالالجامعة رئيس  مدير السيد يعين -

مؤسسات الجامعية في الالسامين  من أساتذة جامعيين وباحثين والموظفين اإلدارييناللجنة تتكون -

 من املجتمع المدني. بارزةوشخصية 

الالزمة " املختلفة تخصصاتجامعة للالخبرة "المتعددة وال علميةلجنة الال شكيليجب أن يعكس ت -

بين الرجل والمرأة. التوازن في التمثيل  تعكسيجب أن و المقدمة.  للتقييم الموضوعي للترشيحات

 خبراء في مواضيع التنافس على الجائزة.بامها في مه علميةلجنة الال تستعينو 

 .طبعةل في ك  علميةلجنة الاليتم تجديد 

 علميةلجنة الالصالحيات  – 1المادة 

 

 بالصالحيات التالية: علميةلجنة الالتضطلع 

 . وهي التي تختار الفائزين.هاوتصنيف تقييم البحوث المقدمة إليها من قبل الخبراء -
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شبكة تقييم للمترشحين. ويمكنها، إذا لزم األمر، تحديد معايير تقييم إضافية ناتجة عن حدث  اعداد-

 الجائزة.سنة اقتصادي وطني أو دولي أو عالمي، كان له تأثير اقتصادي واجتماعي في الجزائر خالل 

ا لمبادئ األخالق والسلوك المنهي القويم ال علميةلجنة الالينظم أعضاء  -
ً
حكم إنجاز ي ذيأنفسهم وفق

 عارضت تصريح اللجنة إمضاء في ُيطلب من كل عضو  سرية وفي  ةالعمليأطوار جميع تدور مهامهم. 

 المصالح والسرية.

 .غير قابلة ألي شكل من أشكال الطعن علميةلجنة الالقرارات 

 القبول اإلداري والخبرة -9المادة 

 القبول اإلداري  -أ

 بن بلة بتشكيل اللجنة الفرعية للمقبولية اإلدارية.أحمد  1يقوم رئيس جامعة وهران -

 في مطابقتها و تحقق شح، فملفات التر تسجيل و دراسة بمهمة اللجنة الفرعية للمقبولية تضطلع -

 .من النظام الداخلي 5، وفقا ألحكام المادة بطاقة قبول لهذا الغرض تعد . تهاوأهلي تها صح

 المترشحين .تبعث رسالة تأكيد الكترونية الى 

 ملفات الترشح.في تقييم األهلية اإلدارية والبحوث المقدمة بمهمة خبراء يقوم  -

 

 الخبرة -ب

 لترشحبناًء على ملفات ا اتيالموضوعاملجال الخبراء حسب التخصص و  اللجنة العلمية. تعين 1

 البحوث المقدمة. وطبيعة

المطلوب الغرض منه هو تحديد اإلطار والطرق والخبير  1يبرم عقد خبرة بين مدير جامعة وهران -   

 الفنية والقانونية والمالية لتنفيذ الخبرات المتفق عليها بين الطرفين.

 ما يلي:في  مهمة الخبير  تتمثل-   

 المشاركين.المترشحين تقييم طلبات -         
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( أيام من تاريخ استالم 12، أي عشرة )ةممهالإلنجاز باآلجال املحددة  الحرص على احترام -         

 الملفات.

لنظام وأحكام ا ،العلميةلجنة الها تشبكة تقييم الملفات التي وضع حتراما الحرص على -         

 اخلي.الد

ورقة تقييم أولي للمترشحين تم إعدادها  اعدادو للعمل حول الجوانب النوعية  الرأيإبداء  -        

 والمصادقة عليها مسبقا. 

ختيار يقومان با المعينين،(. في حالة وجود اتفاق بين الخبيرين 22خبيران ) يدرس كل ملف ترشح .2

الحد األقص ى لعدد الملفات و ثالث للفصل بينهما. خبير يدعى  االثنين،خالف بين وجود في حالة و. يولأ

 (.23ثالثة )هو الموكلة إلى كل خبير 

 إجراءات االختيار -12المادة 

- لجنة البعد التحقق من القبول اإلداري، ُيعهد بتقييم الطلبات وتصنيفها حسب الموضوع إلى

 .العلمية

على المستوى المنهي أو الشخص ي بأحد المترشحين، فإنه العلمية لجنة الارتباط أحد أعضاء  في حال

 الذي يقدم فيه المترشح بحثه. جال الموضوعاتيالخاصة بامللجنة ال ينسحب من

 1بمبادرة من رئيسها أو رئيس جامعة وهران  حسب الضرورة،العلمية لجنة ال تجتمع. 

 لجنة حاسًما.الفي حالة التعادل، يكون صوت رئيس 

 .تختارهاتبرير ترتيب الترشيحات التي العلمية لجنة الال يتعين على 

 المهام التالية:العلمية بلجنة ال ضطلعت - 

 قبل الخبراء. تقييم العمل المقدم من-       

 اختيار الفائزين.-   

 لمنح الجائزة. راها، معايير أخرى تتلقائيا العلميةلجنة التحدد عند الضرورة 
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 دراسة ملفات المشاركين في المسابقة.ل اخبير بوصفه العلمية لجنة الال يمكن تعيين عضو في  

 بالحفاظ على سرية مداوالتهم.العلمية لجنة اليلتزم أعضاء 

بالحفاظ على سرية  الترشح لفات م المؤهلين لالطالع علىاألشخاص جميع  و  لجنةالضاء يتعهد أع

 إعالن النتائج. الى غايةالمعلومات المتعلقة بالملفات 

 تقريًرا بنتائجهم وتوصياتهم إلى لجنة الحوكمة.العلمية لجنة اليرفع أعضاء 

 .العلميةلجنة الأعضاء الى تعويضات دفع ب1وهران جامعة تتكفل  ،المهمةه في مقابل تنفيذ هذ

 

 توزيع الجوائز مراسيمالنتائج و  -11المادة 

الجامعة في اإلعالن  ويشرع مدير . أحمد بن بلة النتائج للوزارة الوصية لإلعالم 1ترسل جامعة وهران 

 العام ألسماء الفائزين.

عن طريق  العلميةلجنة المداوالت بإبالغ الفائزين في كل مجال بأحمد بن بلة  1جامعة وهران تقوم 

 البريد 
ُ
رأسه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحضور مدير منح الجوائز للفائزين خالل حفل ي. ت

 بوهران. التعليم العالي والبحث العلمي أحمد بن بلة ورؤساء مؤسسات 1جامعة وهران 

ها إال بعد البيان الصحفي الصادر نمالفائزين مع التواصل للمترشحين  للمؤسسات الموظفةمكن ي ال

 أحمد بن بلة. 1عن جامعة وهران 

 توزيع الجوائز. لحضور مراسيمالفائزون  يدعى 

 

 ضمانات القواعد والمبادئ األخالقية من قبل الفائزين -11المادة 

وأن يمارسوا  يةالضمانات األخالق بكافة لتزموايتم تعيين الفائزين وتمنح الجوائز لهم بشرط أن ي

 وظائفهم بكرامة ونزاهة وشرف واستقامة.

ُيطلب منهم استرداد  و . منهم سحب الجائزةالعلمية للجنة  يحق هذه االلتزامات،ب لتقيدعدم ا في حالو 

 المبالغ المدفوعة بعد منح الجائزة.



10 
 

لجائزة منح اتقرر إعادة ، أن ناًء على اقتراح لجنة الحوكمةلجائزة، بيمكن للجنة اإلشراف على ا

 .هنفس رشح الذي يأتي في المرتبة التالية في املجالتللم

 التزامات الفائزين - 12المادة 

على وجه و في الترويج لجائزة حسن لزرق. أن يشاركوا يتعهد الفائزون ببقبول جائزتهم  -1      

رجل اللذكرى  خلدةأن يذكروا، في خطاباتهم العامة، أنهم فائزون بجائزة م يتعين عليهم الخصوص،

 كان وسيظل البروفيسور حسن لزرق.الكبير الذي 

 .الحق في استخدام صورة الفائزين وصوتهم- 2  

بإجراء  لفائزونايسمح  و في هذا الشأنسيتم إبالغ هوية الفائزين بالمسابقة إلى الجمهور العام. 

أو من قبل أي شخص  مقابالت معهم وتصويرهم وتسجيل صورهم وصوتهم من قبل منظمي المسابقة

 طبيعي أو اعتباري مفوض من قبلهم.

يسمح الفائزون أيًضا بنشر التسجيالت المذكورة )صورة وصوت( ومقتطفات منها باإلضافة إلى 

افية، على جميع وسائل االتصال الداخلية ،، كلًيا أو جزئًيا من دون تحديد عددها الصور الفوتوغر

 في الوقت الحاضر.ت، المعروفة أو غير المعروفة نترناإل  و المرئية  و والخارجية، الصوتية 

 تمويل الجائزة: -13المادة 

السيد مدير جامعة لجائزة. يبرم لرعاية استقطاب لجنة الحوكمة إلى  لجأمن أجل تمويل التظاهرة، ت

ا للتشريع  1وهران 
ً
 .المعمول بهعقد الرعاية وفق

 الداخلي نظامنشر ال - 14المادة 

أحمد بن  1وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة وهران  يعلى موقعهذا النظام الداخلي ينشر 

 /https://www.univ-oran1.dzبلة 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………        

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

       ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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