
1 
 

 ةــــة الشعبيـــزائرية الديمقراطيــورية الجــالجمه
 

 وزارة االتصال
 

 
 

 رئيس الجمهورية للصحفي المحترف  جائزة

 " 2015اكتوبر  22الطبعة االولى، " 

 

لجائزة رئيس الجمهورية  األولى تنظيم الطبعةعن  وزارة االتصالتعلن        

 .2015 أكتوبر 22  للصحافة فيوهذا بمناسبة اليوم الوطني للصحفي المحترف 

بمناسبة اليوم العالمي رئيس الجمهورية عنها فخامة  أعلنالجائزة التي هذه       

-15بموجب مرسوم رئاسي رقم  المستحدثةو ،2015 ماي 03 فيلحرية الصحافة 

 للمسار تعد اعترافا ،2015مايو  21الموافق  1436شعبان  02مؤرخ في  133

لمهنيي الصحافة تكريما و  ،ريةيالتحر الثورة إبان الجزائري لإلعالم النضالي

في تجسيد  ،المكتوب، السمعي البصري وااللكتروني بإعالمهاالوطنية التي تساهم 

 .عالم موضوعي وذي مصداقيةإاطن في حق المو

 :دهدافاأل

 .الوطني يكل اشكاله الصحفي اإلنتاجوترقية   تشجيع -
الصحافة الوطنية بالتأسيس اإلبداع واالحترافية في  التميز،التحفيز على  -

 .لثقافة االستحقاق
والمتعلقة  جماعيا أوفرديا  إما الصحفية المنجزة األعمال أحسنمكافئة  -

 .بالموضوع المقترح
 

 :األصناف

الربورتاج  ،: المقال الرئيسي، النقد، المقال االفتتاحياالعالم المكتوب .1

  و التحقيق.أ

شرطة التحقيقات االستقصائية، األالربورتاج، : االعالم التلفزي .2

  .حداث المصورةأشرطة األالوثائقية، 
 الربورتاج والتحقيق .، خباريةاإل: البرامج االعالم االذاعي .3

http://www.wilayadjelfa.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=562%3A------2015&catid=8%3Aaccueil&lang=fr
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  .عالمي يتم نشره على االنترنتإحسن عمل أ: االعالم االلكتروني .4
و الكاريكاتوري أ: الصور الفوتوغرافية، الرسم الصحافي الصورة .5

  .عالمي وطنيإالذي ينشره جهاز 

 :المشاركة شروط

 .جزائرية جنسية من يكون أن -
 يكون حامال للبطاقة الوطنية للصحافي المحترف. أن -

 ال يكون عضوا في لجنة التحكيم. أن -
 .جماعي آويمكن المشاركة في المسابقة بشكل فردي  -
حدى الفئات باستثناء إن يشارك بأكثر من عمل واحد في أيمكن للمترشح ال  -

( نسخ من الصور 10ن يبلغ عددها عشر )أجائزة الصورة التي يمكن 

  و الكاريكاتوري.أالفوتوغرافية او الرسم الصحفي 
 2015 - 2014و نشرها في فترة أاألعمال المقدمة قد تم بثها أن تكون يجب   -

. 

 

 " االجتماعية الجزائر، نموذج للتنمية االقتصادية و " : الجائزة ضوعمو

 

 

 : منح الجائزةشروط 

طرف لجنة التحكيم.  من الفئات، مختلف يتم اختيار الفائزين في        

باإلضافة الى تسلم الجائزة ألحسن منتوج من بين المترشحين الثالثة. 

 الشهادة التقديرية ، تمنح للفائزين مكافآت مالية يحدد مبلغها كالتالي: 

  : ولى(  األ4النسبة  للفئات  األربع  )ب( أ

 .(  دج  ) للفائز  األول(1.000.000)مليون  دينار  - 

 .(  دج  ) للفائز  الثاني(500.000) ألف  دينار  خمسمائة - 

 .(  دج  ) للفائز  الثالث(300.000) ثالثمائة  ألف  دينار - 
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  :(5بالنسبة للفئة الخامسة )ب( 

رسم كاريكاتوري،   أوحسن صورة فوتوغرافية، رسم صحفي أينال صاحب  

    .(  دج100.000)مائة  ألف  دينار   مبلغ  

  : ملف المشاركة

 يتكون ملف المشاركة من الوثائق التالية: 

 .لبطاقة الوطنية للصحافي المحترفمن انسخة  -   ( الوثائق االدارية:أ

 .الوطنية التعريفبطاقة من نسخة  -                           

 .شهادة الجنسية -                        

  .ثالثة اشهر يقل تاريخ اصدارها عن ،شهادة العمل -                      
 

تقدم المادة وفق الشروط التقنية والمقاييس المهنية  ب( المادة موضوع المشاركة:

     .المعمول بها في ميدان الصحافة واالعالم
                                 

 تتضمن المعلومات التالية:و ج( استمارة المشاركة:

 للمترشح.البيانات الشخصية  -                 

 .البيانات الخاصة بالمادة موضوع المشاركة -                 

 لمؤسسة موقع من طرف المشارك و ا  ،قرار البث والنشرإ -                 

 المستخدمة.   

 : اتإيداع الملف

رئيس الجمهورية ترسل ملفات المشاركة الى رئيس لجنة التحكيم لجائزة  

شارع االخوة بوعدو، بئر مراد رايس،  3وزارة االتصال ، للصحافي المحترف

    .الجزائر

 . )ختم البريد يثبت تاريخ االرسال(  عن طريق البريد العادي -
    .التسليم المباشر لدى مكتب التنظيم العام بوزارة االتصال -

 .2015سبتمبر 20حدد بيوم االحد  الملفاتخر أجل الستالم آ

 : الترشح اتاستمار
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 :موقع االلكتروني لوزارة االتصالتصفح  ال
http://www.ministerecommunication.gov.dz/ar 

 رابط التحميل.ثم انقر على 

 

 

 

 


