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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

2جامعة محمد ملين دباغين سطيف   

 نيابة مديرية الجامعة املكلفة بالتكوين العالي

  فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي

 الجمهــــــوريــــة الجزائـــرية الديمقـــراطية الشعبـــــــية

 لجامعة"العلمية لجلة املإبداع رمز خاص ب"جائزة 

 اآلداب والعلوم االجتماعية

 تمهيد
 

ج البحث تثمين نتائف  ،باألوساط العلمية الخاصةتعتبر الدوريات العلمية من أهم قنوات االتصال الرسمية 

 ولهذا نجد مختلف الجامعات بها. باألساس من خالل نشر أوراق علمية في الدوريات املحكمة املعترفيكون 

تثمين ن أجل مليس فقط  ،واالهتمام املستمر بتحسين نوعيتهاتحرص على إصدار الدوريات العلمية املحكمة 

 جيد. وطني ودولي أو تصنيف  ضمان الحصول على ترتيبلإنما أيضا و نشاطاتها البحثية 

 العلمية جلةاملسياسة نشر طموحة ترمي إلى جعل  ، 2سطيف غينابني جامعة محمد ملين دبتا اإلطار تذوفي ه

مجلة جهوية وعاملية  ،"Cف يصنتاالعتراف املحلي "حصولها على جامعة "اآلداب والعلوم االجتماعية" بعد لل

اآلدب والعلوم ذين لديهم بحوث ذات نوعية جيدة حول من مختلف البلدان اليكتب بها كل املؤلفين 

وإدخال ي، في النشر العلمحيث يعمل الفريق املشرف على املجلة على اعتماد معايير علمية عاملية  ،االجتماعية

 ما يلي: أهمهالغرض تطويرها شكلية على املجلة تحسينات 

 العلمية. جلةاملوقيم أهداف ورسالة مع رمزيته تصميم غالف جديد تتوافق  -

 ويعبر عن املجلة. تميز في شكله ومضمونهم" Logo"رمز تصميم -

 اآلداب مجلةلجامعة" ل العلمية جلةاملرمز خاص بجائزة إبداع الجامعة " خصصت مديريةا السياق ذوفي ه

 واملكافئة هاواجراءات هاشروطما هي عنيين باملسابقة و املمن هم فيما يلي نحدد حيث س. "والعلوم االجتماعية

 الثالثة األوائل.  ون التي سيحصل عليها املتفوقالتقديرية 
 

 األهلية
 

حسب الشروط املحددة  ذاوموظفيها.  وهوطلبتها  2جامعة سطف أساتذةمفتوحة أمام  ملسابقةه اذه إن

 .2كل أفراد أسرة جامعة سطيف  هم عملية تجلة شكال ومضمونا امل أن ترقية ومما ال شك فيهأدناه. 
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 الشروط
 

  :بداييعملهم اإل في  والشروط التاليةأن يعملوا على احترام املواصفات  ه الجائزةذاملترشحين لهيجب على 

  .على فكرة جديدة قائمرمز )شعار( جديد وتطوير ابتكار  .1

 .عدم تقليد الرموز املوجودة حاليا .2

 البساطة في التصميم، .3

 اآلداب والعلوم االجتماعية"  بمجلة الجامعة :ةمرتبطاملقترح تكون خلف الرمز جديدة  وجود فكرة .4

 .أو مدينة سطيف، أو بهم جميعا 2غين سطيفا" أو جامعة محمد ملين دب

 .التناسب في مقاسات التصميم .5

 .ستاتيكي(غير أي الديناميكية في التصميم )الرمز املقترح يكون حيوي  .6

 أشهر(. 03) نجاز هدا العملاحترام املدة املحددة إل  .7

 .ستالم الرمزامحضر  مقابلاملنجز إلى نيابة مديرية الجامعة للبحث العلمي،  عملتقديم ال .8

 .رامهاستكون نهائية ويجب على الجميع احت ،املقدمة عمالالنتائج التي يعلن عنها بعد عملية تقييم األ  .9

 أعاله،لنة ط املع ثالثة رموز تتميز في أصليتها وفكرتها وتناسبها مع الشرو تختار لجنة التقييم  .10

 ،خاصاملختارة في حفل الرموز تمنح مكافآت معنوية ومادية ألصحاب هده  .11

في  لكذعتمد بصفة رسمية كرمز ملجلة الجامعة وسيعلن عن ي سي  ذتختار رئاسة الجامعة الرمز ال .12

   .مختلف وسائل التواصل الخاصة بالجامعة
 

 اإلجراءات
 

مرفق  ،بتسليم الرمز الذي تم إنجازه نهاية املسابقةااللتزام في ه الجائزة ذجميع املترشحين لهيجب على  -

مجلة رمز داع إببستالم خاص اوصل   " وفي املقابل يستلم ،الرمزهذا  ومدلوالت  عن مكوناتتفصيلي  بتقرير 

  - موقع الجامعة وصل االستالم على –"  الجامعة

 يشرف نائب مدير الجامعة على ما يلي: .1

 املسابقةن اإلعالن ع. 

  املسابقة.دعوة األساتذة والطلبة واملوظفين للمشاركة في 

 ه الجائزةذتحديد بداية ونهاية املدة الزمنية الخاصة بإنجاز ما هو مطلوب في ه. 

 .ال تقل عن ثالثة أشهر نجاز ما هو مطلوبتخصيص مدة زمنية إل  .2

لكل  ه الجائزةذاملعلومات حول همهمتها تقديم كل ة ديريامل نيابةخلية إعالم على مستوى تعيين  .3

 .املهتمين باملشاركة في هده املسابقة
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خالل مدة ال تتجاوز  الجامعة للبحث العلمي يةمدير يقدم كل املترشحين إبداعاتهم إلى نيابة  .4

 .2022ابتداء من شهر جوان يوم(  15) األسبوعين

  .لف اإلبداعات املسلمةمختتجتمع لجنة خبراء معينة من طرف رئيس الجامعة ملراجعة وتقييم  .5

 .بداعاإل في إطار جائزة  تصدر لجنة الخبراء تقرير خبرة حول كل إبداع من اإلبداعات .6

7.  
 
 املتميزة والفائزة بالترتيب. ةالثالثحدد فيه الرموز تصدر لجنة الخبراء تقرير خبرة ت

 املرتبة: األولى، الثانية، الثالثة. ترشحين الفائزين بهده املسابقةامل( 03)اإلعالن على أسماء يتم  .8

 أو وجد رمز واحد أو إثنين فقط، تتوفر فيه الشروط واملعايير املطلوبة، رمز وفي حالة عدم وجود أي .9

 تعلن النتائج.و  اتخاذ القرار املناسبلك، ويتم ذمفصل يشرح  اصدر لجنة الخبراء تقرير ت
 

 الجوائز 

كرة ومدى الف الةاختيرت إبداعاتهم على أنها األحسن من حيث أصين ثالثة جوائز للمترشحين الذ منحسيتم 

 ه الجوائز ما يلي:ذوتشمل ه، لجامعةالعلمية ل ملجلةا رمزطابقته للشروط واملعايير املطلوبة لم

 .2شهادة تقدير موقعة من طرف رئيس جامعة محمد ملين دباغين سطيف -

 قيمة.مكافأة مادية  -
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 2سطيف مجلة جامعةرمز إبداع بمحضر أستالم خاص 

 االسم:-

 اللقب: -

 البريد اإللكتروني:                                                                          الهاتف:  -

 :2املكانة في جامعة سطيف -

 أستاذ  .........                       موظف..................                          طالب....................       الوظيفة:   -1

 مكان الوظيفة:     -2

o .............................  :رئاسة الجامعة 

o .......................................... : الكلية 

o .............. :القسم............................ 
 

 ملف الرمز املرفق:  -

o  عن:الرمز عبارة    ..................................... 

o ...................................... :عدد الصفحات 

o    ........... تقرير عن الرمز: )شرح ملكونات الرمز أي املعنى املقصود من الرمز(:     نعم .............  ال 

 يع املصلحة املكلفةتوق                       توقيع صاحب الرمز                                                                                                             

 

 التاريخ: ....................................................

تسلم نسخة أصلية لصاحب الرمز .مالحظة
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 تقرير الخبراء

 اسم املترشح: -

 مكونات الرمز: -

 مالحظات الخبراء: -

 التقييم اإلجمالي للخبراء: -

 ...............................       ممتاز: ........................................ ................        جيد جداجيد: 

 التقييم النهائي للخبراء: -

 يرشح إلحدى الجوائز.............................................. : 

 ال يرشح إلحدى الجوائز :.......................................... 

 

 توقيعات الخبراء: -

 

 

 

 التاريخ: ............................................................


