
Social work or action that helped the Algerian during the pandemic

Entrepreneurial project or startup that helped address a problem during the pandemic
 in Algeria

If you were involved as individual or group in any one of the above action, we ask you 
to submit a full details of the action you did to the following address

Award 1

Award 2

Award 3

Award 4

Sponsors:

How to compete:

To recognize the best Algerian scientific, technological and solidarity effort, the 2021 Science Day will award 
one of the best of the following:

تقديًرا ألفضل جهد علمي وتكنولوجي وتضامني جزائري، سُيمنح يوم العلم2021- ثالث جوائز ألفضل لما يلي:

أي العمل العلمي والتكنولوجي  أو املنشور عن كوفيد19- من أي مؤسسة جزائرية أوباحث جزائري

مرشوع ريادي أو ناشئ ساعد يف معالجة مشكلة أثناء تفيش الوباء يف الجزائر

ألى أع�ل أو خدمات الصحية التي تم تنفيذها ملساعدة املرىض املصاب� أو الحد من العدوى يف الجزائر 

 أي عمل اجت�عي أو العمل خ�ي ملساعد الجزائر خالل الجائحة 

إذا قمت آو كنت مشرتكًا كفرد أو مجموعة يف أي من األع�ل املذكورة أعاله ، فإننا نطلب منك إرسال التفاصيل 
الكاملة للعمل الذي قمت به إىل العنوان التايل

Scienti�c and Technological Work and/or Publication on COVID19 from any Algerian 
Institution and/or researcher

Algerian Health work or services that were carried out to help infected patients 
or limit the infection

Each Award will be 500 US dollars
The award is contribution of Algerian Scientists Abroad

admin@sciencedit-dw.org; Deadline is 30 April 2021

 •    Algeria Directory General of Science and Technological Development, DGRSDT

 •     The Algerian Centre de recherche sur l’information scienti�que et technique, CERIST 

 •    Science Edit for Developing World
 •     Algerian Scientists Inside and outside the country.

To be held Virtually on 16 May 2021
CALL FOR AWARD 500 US dollars EACH         

DO NOT MISS!

"كوفيد 19-: العلم 
 الخدمات والتضامن الجزائري في مكافحة الوباء"

سيتم عقدها على اإلنترنت  يوم 16 مايو 2021

500 دوالر أمريكي لكل منهمادعوة للحصول على جائزة

تبلغ قيمة كل جائزة 500 دوالر أمريكي
الجوائز هي مساهمة من العلماء الجزائريين بالخارج

!ال تفوتك الفرصة

الجـائزة األولـــى

الجـائزة الثـانــيـــة

الجـائزة الثـالثـــة

الجـائزة الـــرابعة

رعاة يوم العلم2021

كيف يتم التنافس على الجوائز:

admin@sciencedit-dw.org الموعد النهائي لتقديم الطلب هو 30 أبريل 2021

•    املديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
•    املركز الجزائري للبحث يف اإلعالم العلمي و التقني

•    مجموعة تحرير العلوم للعا¹ النامي
•    العل�ء الجزائري� داخل وخارج البالد.

“COVID-19: Algerian Science, Services and 
   Solidarity in Combating the Pandemic” 16 April

 

http://coronavirus-dz.org

 

http://coronavirus-dz.org/scienceday/

http://coronavirus-dz.org
http://coronavirus-dz.org/scienceday/


