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لتثمين البحوث المنجزة في عالقة مع المحيط االقتصادي 
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 التراتيب المنظمة لجائزة البحث العلمي بجامعة منوبة

 

 إعالن الجائزة: الفصل األول

لمكافأة أفضل البحوث التي ينجزها الباحثون  البحث العلمي جائزة جامعة منوبة تحدث
وهي . ت واالختصاصات التي تؤمنها جامعة منوبةمجاالالفي الماجستير والدكتورا في 

 .جائزة أيضا لتثمين البحوث المنجزة في عالقة مع المحيط االقتصادي واالجتماعي

 أهداف الجائزة: الفصل الثاني

ي تبذلها المؤّسسات الجامعية التونسية وهياكل الجهود الت إبرازإلى  تهدف هذه الجائزة
و تثمينها لخدمة  البحث داخلها في تكوين الباحثين وتطوير المعرفة العلمية الحديثة

 .النسيج االقتصادي

 فروع الجائزة: الفصل الثالث

 :تتويجات ةتتفرع الجائزة إلى خمس

 جائزة أفضل رسالة ماجستير بحث،  -
 جائزة أفضل أطروحة دكتورا،  -
 التجديد التكنولوجي،جائزة  -
 المسار العلمي المتميز،جائزة  -
 .جائزة تقديرية -

 :اإلشراف: الفصل الرابع

 :شرف على الجائزة لجنة عليا يترأسها رئيس جامعة منوبة وتتركب منت

 .رئيس الجامعة) أو نائبي(نائب  -
مؤسسات الثالثة أعضاء يتم اختيارهم من رئيس الجامعة من بين رؤساء  -

 .جامعة منوبةإلى  راجعة بالنظر الية جامعال
 .مسؤول إداري يكون مقررا للجنة العليا -
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 :مهام اللجنة العليا: الفصل الخامس

 :تتولى اللجنة العليا للجائزة

 اإلعالن عن فتح باب الترشح لجوائز البحث العلمي وتحديد شروطه، - )أ(-

 لشروط الترشح،دراسة الملفات بصفة أولية للتثبت من موافقتها  -)ب(-

 ،تعيين لجان التحكيم الخاصة بكل فرع من فروع الجائزة -)ج(-

 .البت النهائي في نتائج مداوالت لجان التحكيم -)د(-

 :تركيبة لجان التحكيم: الفصل السادس

وال يمكن أن يكون عضوا فيها . تتركب لجان التحكيم من ثالثة أعضاء على األقل
 .المترشحين أو مسيرا لهيكل بحث ينتمي إليه المترشحمن كان مشرفا على أحد 

ويمكن أن يكون أحد أعضاء اللجنة أو أكثر من خارج جامعة منوبة أو منتميا إلى 
 .المحيط االقتصادي واالجتماعي والثقافي

 :مهام لجان التحكيم: الفصل السابع

 :تقوم لجان التحكيم بحسب االختصاص بـ

 المعروضة عليها من اللجنة العليا،دراسة الملفات  – )أ(-

إعداد التقارير الالزمة للملف أو الملفات الفائزة تبرز فيها بوضوح دواعي  -)ب(-
 اقتراحها لنيل الجائزة في هذا الفرع أو ذاك،

 تعد تقريرا مجمال يبرر بإيجاز أسباب عدم اقتراح األعمال المتبقية، -)ج(-

اللجنة العليا قبل شهر على أقصى تقدير من اإلعالن ترفع تقريرا سريا إلى رئيس  -)د(-
 .عن الجوائز

 :الشروط العامة للترشح: الفصل الثامن

 الفترة التي تحددها اللجنة العليا،خالل  قدمتأن تكون األعمال  -

 .جامعة منوبةأن تكون األعمال قدمت في مؤسسات  -
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 .أن تكون األعمال غير منشورة -

ع وثيقة موافقة من األستاذ المشرف أو من أن ترشح األعمال بصفة فردية م -
مدرسة الدكتورا أو هيكل البحث الذي ينتمي إليه الباحث أو من رئيس إحدى 

 ...)لجنة الماجستير أو الدكتورا أو التأهيل(العلمية حسب فروع الجائزة اللجان 
 .أال تكون األعمال قد تحصلت على جوائز من جهة أخرى أكاديمية أو ثقافية -

 

 :االختصاصات المعنية بالترشح: الفصل التاسع

 جائزة الماجستير   -1
 .واللسانياتاآلداب  -
 ،)التاريخ والجغرافيا علوم اإلعالم واالتصال،(العلوم اإلنسانية واالجتماعية  -
 والمحاسبة، العلوم االقتصادية وعلوم التصرف  -

 :جائزة الدكتورا   -2
 .واللسانياتاآلداب  -
 والمحاسبة، علوم التصرف -
 علوم اإلعالم واالتصال، -

 
 

 جائزة التجديد التكنولوجي   -3
 الجغرافيا، -
 علوم اإلعالمية، -
 فنون الملتيميديا وتكنولوجيا التصميم،  -
 علوم الحياة، -

 .جميع االختصاصات: جائزة المسار العلمي المتميز   -4
 .جميع االختصاصات: الجائزة التقديرية   -5

 

 :شروط وآجال قبول الملفات: الفصل العاشر

تقبل ملفات الترشح خالل الفترة التي تحددها اللجنة العليا للجائزة، وال يمكن في  -
 .جميع األحوال قبول الملفات التي ترد بعد هذا التاريخ

ال تقبل الملفات المنقوصة من الوثائق المبينة بإعالن الترشح الخاص بكل فرع  -
 .من فروع الجائزة

 :لترتيبياإلطالع على النظام ا: الفصل الحادي عشر
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مجرد تقديم الترشح  يعتبر اعترافا ضمنيا من المترشح بأنه اطلع على النظام 
 .الترتيبي للجائزة، وعلى نصوص اإلعالنات الخاصة بمختلف فروع الجائزة

 :الجوائز: الفصل الثاني عشر

 :تتراوح الجوائز حسب فروع الجائزة إلى

 نشر أو إعادة نشر األعمال المتوجة، -
 وشهادة تقدير، ميدالية -
 حوافز مالية، -
 تسجيل الملكية الفكرية وبراءات االختراع، -

 
 

 :سرية تركيبة اللجان ومداوالتها: الفصل الثالث عشر

ال يمكن ألي مترشح أن يطالب باإلطالع على محاضر جلسات لجان التحكيم أو 
 .اللجنة العليا للجائزة

 :البت النهائي في النتائج: الفصل الرابع عشر

يحق . لى اللجنة العليا البت نهائيا في النتائج استنادا إلى تقارير لجان التحكيمتتو
للجنة أن تحجب الجائزة أو أحد فروعها إذا ما اقتضى األمر ذلك ولها صالحية 
تحديد الفائز بالجائزة التقديرية وتتولى أيضا اإلعالن عن النتائج في حفل عام 

 .ينظم للغرض

 :تراضاالع: الفصل الخامس عشر

ال يمكن ألي مترشح أن يعترض على قرارات لجان التحكيم أو اللجنة العليا 
 .للجائزة أو أن يطلب تعليال لقرار القبول أو الرفض
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I. جائزة أفضل رسالة ماجستير بحث: 
 :شروط الّترّشح 

خالل السنة الجامعية في نطاق شهادة الماجستير  أن تكون األعمال نوقشت
وبصفة استثنائية بالنسبة إلى هذه الدورة األولى يمكن قبول األعمال ، 2010/2011

 .2008/2009التي نوقشت منذ السنة الجامعية 

 جامعة منوبةأن تكون األعمال قدمت في مؤسسات. 

أن تكون األعمال غير منشورة. 

 مدرسة  منأو مع وثيقة موافقة من األستاذ المشرف أن ترشح األعمال بصفة فردية
إحدى اللجان من رئيس هيكل البحث الذي ينتمي إليه الطالب الباحث أو الدكتورا أو 

 .المشرفة على الماجستير

 قد تحصلت على جوائز من جهة أخرى أكاديمية أو ثقافيةتكون األعمال أال. 

 :االختصاصات

 التاريخ والجغرافيا اآلداب واللسانيات 

 تاريخ وجغرافيا(اإلنسانية واالجتماعية علوم ال(  

علوم اإلعالم واالتصال 

العلوم االقتصادية وعلوم التصرف والمحاسبة 

 :مكّونات الجائزة

  أو باشتراك مع  جامعة منوبةإصدار البحث األول الفائز في كّل اختصاص باسم
 . البحثناشر أو أكثر مع إشهار حصوله على جائزة 

 إسناد ميدالية تذكارية وشهادة تقدير. 

  مكافأة مالية تشجيعية للباحثإسناد. 

 :مكونات ملف الترشح



 الترشح لجائزة البحث العلمي بجامعة منوبة 

 7  

 أو من موقع الواب  المؤسسة التي ينتمي إليها المترشحمطبوعة ترشح تسحب من
 www.uma.rnu.tn:الخاص بجامعة منوبة

 هيكل البحث أو اللجنة مدرسة الدكتورا أو رسالة ترشيح من األستاذ المشرف أو
 .فيها اإلضافة العلمية للعمل المرشحالعلمية للبحث ُتبرز 

 من البحث المرشح ورقيةنسخ  نسخة رقمية وثالث. 

 من حيث أهدافه ) صفحات 10ال يقل عن (البحث في لغته األصلية ملخص
 .صفحات 3ويستحسن إضافة ملخص باللغة اإلنجليزية ال يقل عن . ومنهجيته ونتائجه

 :مالحظات

  2012 مارس 30ويغلق يوم  2012 جانفي يوم غرةيفتح باب الترشحات. 

  بإدارة الشؤون األكاديمية يقع إيداع الترشحات مباشرة أثناء التوقيت اإلداري
مقابل وصل أو عبر البريد مضمون الوصول على  والشراكة العلمية بجامعة منوبة

نوبة المركب الجامعي بم –) البحث العلميجائزة (  رئاسة جامعة منوبة: العنوان التالي
2010. 

 ال يمكن ألي مترشح أن يعترض على قرارات لجنة التحكيم أو أن يطلب تعليال
 .لقرار القبول أو الرفض
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II. جائزة أفضل أطروحة دكتورا 
 :شروط الّترّشح 

  أن تكون األعمال نوقشت في نطاق شهادة الدكتورا خالل السنة الجامعية
هذه الدورة األولى يمكن قبول األعمال ، وبصفة استثنائية بالنسبة إلى 2010/2011

 .2008/2009التي نوقشت منذ السنة الجامعية 

أن تكون األعمال قدمت في مؤسسات جامعة منوبة. 

أن تكون األعمال غير منشورة. 

  أن ترشح األعمال بصفة فردية مع وثيقة موافقة من األستاذ المشرف أو من مدرسة
تمي إليه الطالب الباحث أو من رئيس إحدى لجان الدكتورا أو هيكل البحث الذي ين

 الدكتورا

أال تكون األعمال قد تحصلت على جوائز أخرى من جهة أكاديمية أو ثقافية. 

 :االختصاصات

 اآلداب واللسانيات  

  علوم التصرف والمحاسبة 

 علوم اإلعالم واالتصال 

 :مكّونات الجائزة

  أو باشتراك مع ناشر أو أكثر مع  جامعة منوبةإصدار البحث األول الفائز باسم
 . البحثإشهار حصوله على جائزة 

 إسناد ميدالية تذكارية وشهادة تقدير. 

 إسناد مكافأة مالية تشجيعية للباحث. 

 :مكونات ملف الترشح

 مطبوعة ترشح تسحب من المؤسسة التي ينتمي إليها المترشح أو من موقع الواب
 www.uma.rnu.tn:الخاص بجامعة منوبة
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 رسالة ترشيح من األستاذ المشرف أو مدرسة الدكتورا أو هيكل البحث أو اللجنة
 .العلمية للبحث ُتبرز فيها اإلضافة العلمية للعمل المرشح

نسخة رقمية وثالث نسخ ورقية من البحث المرشح. 

 من حيث أهدافه ) صفحات 10ال يقل عن (البحث في لغته األصلية  ملخص
 .صفحات 3ويستحسن إضافة ملخص باللغة اإلنجليزية ال يقل عن . ومنهجيته ونتائجه

 :مالحظات

  2012مارس  30ويغلق يوم  2012يفتح باب الترشحات يوم غرة جانفي. 

 دارة الشؤون األكاديمية يقع إيداع الترشحات مباشرة أثناء التوقيت اإلداري بإ
والشراكة العلمية بجامعة منوبة مقابل وصل أو عبر البريد مضمون الوصول على 

المركب الجامعي بمنوبة  –) جائزة البحث العلمي( رئاسة جامعة منوبة : العنوان التالي
2010. 

 ال يمكن ألي مترشح أن يعترض على قرارات لجنة التحكيم أو أن يطلب تعليال لقرار
 .القبول أو الرفض
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III. جائزة التجديد التكنولوجي : 
 ماجستير أو دكتورا في عالقة مع المحيط االقتصادي          

 

 :شروط الّترّشح 

  وبصفة استثنائية 2010/2011خالل السنة الجامعية  أن تكون األعمال نوقشت ،
السنة الجامعية بالنسبة إلى الدورة األولى يمكن قبول األعمال التي نوقشت منذ 

2008/2009. 

 جامعة منوبةأن تكون األعمال قدمت في مؤسسات. 

 في شكل دراسات أو نظم أو منتوجات مبتكرة قابلة للتثمينأن تكون األعمال. 

 مع وثيقة موافقة من األستاذ بصفة فردية من المؤسسة الجامعية أو أن ترشح األعمال
من هيكل البحث الذي ينتمي إليه الطالب الباحث أو مدرسة الدكتورا أو  منأو المشرف 

 .أو الدكتورا إحدى اللجان المشرفة على الماجستيررئيس 

 :االختصاصات

الجغرافيا  

  علوم اإلعالمية 

 الملتيميديا وتكنولوجيا التصميم 

 علوم اإلعالمية والفنون وتكنولوجيا التصميم 

علوم الحياة. 

 :مكّونات الجائزة

 تتكفل الجامعة بتكاليف حماية البراءات والتصاميم أو المنتوجات المبتكرة وتسجيلها.  

 إسناد ميدالية تذكارية وشهادة تقدير. 

  مكافأة مالية تشجيعية للباحثإسناد. 
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 :مكونات ملف الترشح

 أو من موقع الواب  المؤسسة التي ينتمي إليها المترشحمطبوعة ترشح تسحب من
 www.uma.rnu.tn:الخاص بجامعة منوبة

 هيكل البحث أو اللجنة مدرسة الدكتورا أو رسالة ترشيح من األستاذ المشرف أو
 .ُتبرز فيها اإلضافة العلمية للعمل المرشح) للماجستير أو الدكتورا(العلمية للبحث 

ثالث نسخ مصّورة من البحث المرشح. 

  من حيث أهدافه ) صفحات 10ال يقل عن (ته األصلية البحث في لغملخص
 .صفحات 3ويستحسن إضافة ملخص باللغة اإلنجليزية ال يقل عن . ومنهجيته ونتائجه

 :مالحظات

  2012 مارس 30ويغلق يوم  2012 جانفي يوم غرةيفتح باب الترشحات. 

  األكاديمية بإدارة الشؤون يقع إيداع الترشحات مباشرة أثناء التوقيت اإلداري
مقابل وصل أو عبر البريد مضمون الوصول على  والشراكة العلمية بجامعة منوبة

المركب الجامعي بمنوبة  –) البحث العلميجائزة (  رئاسة جامعة منوبة: العنوان التالي
2010. 

 ال يمكن ألي مترشح أن يعترض على قرارات لجنة التحكيم أو أن يطلب تعليال
 .رفضلقرار القبول أو ال
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IV. جائزة المسار العلمي المتميز  
 :شروط الّترّشح 

  2011-2010يكون المترشح حاصال على شهادة التأهيل الجامعي خالل سنة أن ،
وبصفة استثنائية بالنسبة إلى هذه الدورة األولى يمكن قبول األعمال التي نوقشت منذ 

 .2008/2009السنة الجامعية 

  مدرسة الدكتورا أو بصفة فردية أو عن طريق المؤسسة الجامعية  يكون الترشحأن
 .التأهيلإحدى اللجان المشرفة على من رئيس هيكل البحث الذي ينتمي إليه الباحث أو 

 يكون المترشح منتميا إلى مؤسسات جامعة منوبةأن. 

 :مكّونات الجائزة

 تكفل الجامعة بنشر أحد أعمال الفائزت.  

 ميدالية تذكارية وشهادة تقدير إسناد. 

 :مكونات ملف الترشح

 المؤسسة التي ينتمي تسحب من تحمل الصورة الشمسية للمترشح مطبوعة ترشح
 www.uma.rnu.tn:أو من موقع الواب الخاص بجامعة منوبة إليها المترشح

 السيرة الذاتية ومختارات من الملف العلمي  تضم ورقيةثالث نسخ نسخة رقمية و
 .للمترشح

  صفحات 10 ال يتجاوز( لألعمال التي قدمها الباحثملخص.( 

 :مالحظات

  2012 مارس 30ويغلق يوم  2012 جانفي يوم غرةيفتح باب الترشحات. 

  بإدارة الشؤون األكاديمية يقع إيداع الترشحات مباشرة أثناء التوقيت اإلداري
مقابل وصل أو عبر البريد مضمون الوصول على  والشراكة العلمية بجامعة منوبة

المركب الجامعي بمنوبة  –) البحث العلميجائزة (  رئاسة جامعة منوبة: العنوان التالي
2010. 
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 ال يمكن ألي مترشح أن يعترض على قرارات لجنة التحكيم أو أن يطلب تعليال
 .لقرار القبول أو الرفض

 

 

V. التقديرية الجائزة 
 :شروط الّترّشح 

  المترشح منتميا إلى إحدى مؤسسات جامعة منوبة وزاول التدريس بها لمدة كون يأن
 . سنوات سواء كان مزاوال للمهنة أو متقاعدا 10ال تقل عن 

  من المجلس العلمي للمؤسسة الجامعية أو مدرسة الدكتورا تقديرا أن ترشح األعمال
 .الباحث في تطوير البحث والنهوض باالختصاصلمساهمة األستاذ 

  المترشح عضوا بالمجلس العلمي للمؤسسة عند ترشيحهكون ال يأن. 

 :مكّونات الجائزة

 تتكفل الجامعة بنشر أحد أعمال المترشح أو إعادة نشره.  

 إسناد ميدالية تذكارية وشهادة تقدير. 

 :مكونات ملف الترشح

 المؤسسة التي ينتمي تسحب من تحمل الصورة الشمسية للمترشح مطبوعة ترشح
 www.uma.rnu.tn:أو من موقع الواب الخاص بجامعة منوبةإليها 

 رئيس المؤسسة أو مدير مدرسة الدكتورا أو رئيس لبقسمرسالة ترشيح من. 

 من السيرة الذاتية للمترشحثالث نسخ. 

 :مالحظات

  2012 مارس 30ويغلق يوم  2012 جانفي يوم غرةيفتح باب الترشحات. 

  رئاسة  في ظرف سري باسم السيد رئيس الجامعة ويودع بمقرالترشحات  تقديميقع
 .2010المركب الجامعي بمنوبة  –) البحث العلميجائزة (  جامعة منوبة

 


