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  الالئحة التنظيمية لمسابقة

  "أحمد بن بلة"جائزة "

  

جامعة ابو بكر ، تعلن والية تلمسانوبمبادرة من  بلة،تخليدا لروح الرئيس أحمد بن   

عن الترشح لجائزة أحمد بن بلة األدبية، وتندرج هذه المسابقة في إطار  بلقايد بتلمسان

  .04/12/2016و  03االحتفال بالذكرى المئوية لميالده يومي 

الئحة األحكام التنظيمية والقواعد الموضوعية للهيئة المشرفة على الجائزة تحدد هذه ال  

  .لمعايير االنتقائية للظفر بهال إضافة " مجلس الجائزة"والمسماة 

  ويتعهم المترشحون على ان يجعلوا من شخصية أحمد بن بلة رمزا لكتاباتهم   

  :يلييتشكل مجلس الجائزة مما   

 .المجلس )ة(رئيس −

  .لجنة التحكيم )ة(رئيس −

 .الوالية )ة(ممثل −

 ة الجامعةرئاس  )ة(ممثل −

ينشئ مجلس الجائزة لجنة تختص بالبت في مدى مراعاة البحوث المعروضة للشروط  −

وعلى أن تتوج  الشروط،وترفض األعمال التي ال تستوفي تلك  المحددة،الشكلية ولآلجال 

مجلس الجائزة الذي يحدد القائمة النهائية للبحوث  أعمال لجنة الخبراء بتقارير تحال على

اآلجال المحددة إليداع األشغال، ويعلن عنها بكافة  انقضاء تاريخ خالل أسبوع من ،المعتمدة

  .واإلنترنتوعن طريق األثير وسائل االتصال 
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−   

  .الهيئة المنظمة :المادة األولى

ووالية  بتلمسان عة أبو بكر بلقايدجام بالتعاون بين) جائزة أحمد بن بلة(تنظم مسابقة  

  .تلمسان

  المواعيد :الثانيةالمادة 

  .تجرى المسابقة على مرحلتين   

 :األولىالمرحلة  �

  2016/ 05/20يوم : اإلعالن عن المسابقة -

  .15/10/2016 ليال من يوم 12تمتد فترة إيداع ملفات الترشح إلى غاية الساعة  -

  لترشحانتقاء ملفات ا :الثانيةالمرحلة  �

تحال ملفات الترشح على لجنة انتقاء الترشيحات، وتنصب معايير التقييم على القيمة   

وأصالة النصوص المعروضة، وتلتزم الهيئة المشرفة على تنظيم المسابقة بضمان  األدبية

  .المساواة بين المترشحين، وال تكون قراراتها محل أي طعن

براء المشكلتين لهذا الغرض، والتي هي تخضع األعمال المعتمدة لتقرري لجنتي الخ  

  .لتقييم وترتيب األعمال المقدمة للمسابقةبمثابة وثيقة توضيحية للمجلس الذي يتخذها أساسا 

على ضوء الترتب األولي، قائمة تشتمل على األعمال التي  يحيل مجلس الجائزة  

  .لفة بعملية التقييمتتطلب قراءة ثالثة، وعلى أن تحيلها من جديد على لجنة الخبراء المك

لكافة النتائج ويحرر للمرة األخيرة بغرض التقييم اإلجمالي  يجتمع مجلس الجائزة  

بشأنها تقريرا نهائيا يتضمن أفضل األعمال الثالثة المرشحة للفوز بالجائزة، والتي تكون محل 

  .دراسة من أعضاء لجنة التحكيم
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الفائز بالجائزة، من كافة أعضاء لجنة تتشكل لجنة المداولة النهائية المحددة للعمل   

التحكيم، وبحضور رئيس مجلس الجائزة، وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية ثلثي أعضائها 

  .  المجتمعين في جلسة مغلقة

  .04/12/2016يوم ، جة المسابقة في مراسيم تسليم الجائزةيعلن المجلس عن نتي  

  المشاركون :الثالثةالمادة 

، وال تقبل إال المشاركات لكل الجزائريينابعا وطنيا وهي مفتوحة تكتسي المسابقة ط  

  .مراسيم تسليم الجائزةخالل ، وعلى أن يتعهد المترشحون بالحضور الشخصي الشخصية

  نظام المشاركة :الرابعةالمادة 

يلتزم المترشحون للمسابقة بالموافقة ومن دون تحفظ على النص الكامل لالئحة   

  .مسابقةالتنظيمية لنظام ال

يرخص المترشحون بموجب هذه الالئحة للهيئة المشرفة على المسابقة، بالتسجيل   

  .الصوتي والمرئي ألعمالهم، وبتها بالكامل أو جزئيا، باستخدام مختلف وسائل االتصال

  الترشيحات :الخامسةالمادة 

: االنترنت على استمارة بتعبئة التسجيليلتزم المترشحون   

https://questionnaire.univ-tlemcen.dz/index.php/879842  

 :التالي العنوان إلى 15/10/2016 لبق ةالنهائي الوثيقة لارسايلتزم المترشحون 

 prix.benbella@mail.univ-tlemcen.dz 

يقتصر استخدام البيانات الشخصية المقدمة من المترشحين في حدود مقتضيات   

  .المسابقة

  .ترفض الملفات الناقضة  
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بعد انقضاء اآلجال المحددة في الالئحة التنظيمية  ال يعتد بالمشاركات المودعة  

  .تكون البيانات الشخصية للمترشح غير مستوفاة لبنودها، أو تكون مقتبسةللمسابقة، أو التي 

من قبل أي مترشح يؤدي إلى االقصاء التلقائي من المسابقة، وال كل تصريح كاذب   

  .يمكن ألي مترشح مراجعة مشاركته بعد إيداعها

  خصوصيات األعمال المقترحة :السادسةالمادة 

أن تتميز باألصالة، وأن يكون عمال  للمسابقة،رشحةيشترط في المؤلفات األدبية الم  

، وأن رمز 90 000و 30 000 يتراوح الموضوع بينأن شخصيا، وأال يكون قد نشر، و 

 :ةوبصيغ , األمازيغيةيحرر بإحدى اللغات الثالث العربية أو الفرنسية أو 

 )سمA4)21X29.7شكل الصفحة  −

 Traditionnel Arabic 16خط  −

 سم1.5الفواصل  −

  سم 2الهوامش  −

  .ترفض المواضيع التي ال تراعي الجانب اإلجرائي أو التي ال تحترم موضوع المسابقة  
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  مجلس الجائزة ولجنة التحكيم  :السابعةالمادة 

تي الحياد والسرية في القيام يلتزم أعضاء مجلس الجائزة وأعضاء لجنة التحكيم بقاعد  

 سلطة تقديرية بعدمب ذات الهيئةبمهامهم، وتتميز قرارات هيئة التحكيم باالستقاللية، وتحتفظ 

بلوغ أي من األعمال المرشحة مستوى الحصول على الجائزة، ومن دون أن تبرر اللجنة 

  .قرارها

راء ، عدم استحقاق إذا قرر المجلس بإجماع أعضاء اللجنة الفنية الجامعية والخب  

، فإن ذلك يتطلب إدخال مراجعة زة ، أو قرر منحها ألكثر من مترشحاألعمال المرشحة للجائ

  .على هذه الالئحة

 الجائزة :الثامنةالمادة 

  .دينارا جزائريا 1.500.000,00 تبلغ القيمة المالية للجائزة  

  تسليم الجائزة : المادة التاسعة

فائز بها في حفل رسمي، وال يمكن للفائز بها أن يعترض جائزة أحمد بن بلة لل تسلم  

على استخدام الهيئة المنظمة للمسابقة بياناته الشخصية من اسم ولقب في حدود ما تقضيه 

  .المسابقة

بيانات وموضوع الفائز بالجائزة  وبث نشر تحتفظ الهيئة المنظمة للمسابقة بصالحية  

   .أنترنتمن صحف وشبكة  وسائل االتصال مختلف عير

     عدم منح الجائزة : المادة العاشرة

عدم بلوغ أي من األعمال المرشحة مستوى الحصول عليها، إذا قدر مجلس الجائزة   

  .تحول القيمة المالية المخصصة لها لصندوق دعم جائزة أحمد بن بلة

  مراجعة الئحة المسابقة  :رالمادة الحادية عش
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موعدها ، دون الحية مراجعة أو تمديد أو إلغاء للمسابقة بص تحتفظ الهيئة المنظمة  

تنظيمها في الموعد المحدد، وال من  إذا حالت ظروف استثنائية أو قوة قاهرةإشعار مسبق، 

   .مقابل ذلك أية مسؤولية تجاه المشاركين تتحمل

تحتفظ الهيئة المنظمة بصالحية تمديد فترة المسابقة أو تأجيلها، اذا حالت ظروف   

أو تفسير الئحة المسابقة أو أيه أحكام أخرى، يمكن لمجلس جائزة أحمد بن بلة  دون تنفيذ

  .اتخاذ التدابير التي يراها ضرورية النجاز مهامه

  حدود المسؤولية :عشر المادة الثانية

عن الصعوبات التي تعترضها بفعل  ال تتحمل الهيئة المنظمة للمسابقة أية مسؤولية  

  .أو أخطاء من أي نوع آخر األخطاء البشرية أو الفنية

ويلتزم كل مترشح في المقابل  بضمان أصالة عمله، ويتحمل بالتبعية المسؤولية      

  .كاملة عن اكتشاف أي غش أو اقتباس لعمله، ويتحمل آثار أية متابعة قضائية تحرك ضده

، وأن يتعهد كل تقديم  أي طعن لدى الهيئة المنظمة ن للجائزة عنو يمتنع المترشح  

نهم بعدم تحمل الهيئة المنظمة للمسابقة ألية مسؤولية في حالة تقديم طعن من قبل الغير م

أحكام حقوق بحجة تعرضه للغش أو االقتباس من قبل احد المترشحين بما يتعارض مع 

  .الملكية الفكرية

    االحتجاجات  :ة عشرالمادة الثالث

على النص الكامل ي بمثابة موافقة إن موافقة المترشحين على المشاركة في المسابقة ه   

  .حق الطعن في نتائجها لهملالئحة المنظمة لها، ومن دون أن يكون 

تحتفظ الهيئة المنظمة بصالحية عدم منح الجائزة إذا قدرت أن الترشيحات لم تبلغ العدد    

  . الكافي أو كانت األعمال المرشحة دون المستوى

..............................................................  
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  .........................االسم..........................اللقب

  ........................................الميالد  تاريخ ومكان

  ............................................الشخصيالعنوان 

  .......................................................المهنة

  ..................................................رقم الهاتف

  ............................................البريد االلكتروني

أقر باطالعي وموافقتي على الالئحة ..........................أنا الموقع أدناه  

جهد شخصين وال يحتوي على أفكار به هو ثمرة  التنظيمية للمسابقة، وأن البحث الذي أترشح

   .تمس بحقوق الغير وال  بالقواعد المحددة لحقوق الملكية الفكرية

  

  

  

  

  

  

  

  

  :التاريخ                  

  :التوقيع                  
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