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 مهيد: ت

عمة عام أنشئئئئئئئئئجا عائزة عامعة األمير سئئئئئئئئئل  عل مسئئئئئئئئئتو  الجامعة  2016طان للير
ى
. وهي عائزة تمنح سئئئئئئئئئنستا

عمة والتأليف واإلدارة العليا للجامعة واللجنة العليا للمركز ولجان تحكيم مستقلة.  ف عليها مركز الير  يشر

 األهداف: 

 تسىع الجامعة من خالل الجائزة إىل: 

ن من أعضئئئئئئئئئئئئئئئئئئاط هيئئئئة التئئئدر   والطال   .1 عمير
ي مئئئد عسئئئئئئئئئئئئئئئئور تكرتم المير

ن
بئئئالجئئئامعئئئة وتقئئئدير دورهم  

ن األمم.   التواصل بير

ن اللغة العربية واللغات األخر .   .2  تشجيع اإلبداع وعمليات المثاقفة الناضجة بير

3.  . ن عمة والتعرتب والحرص عل اإلبداع والتميير
 تشجيع األعضاط والطال  عل االهتمام بالير

عمة والتعرتب عل أسئئئئئئئئ  ا .4 ي رفع مسئئئئئئئئتو  الير
ن
لجودة والدقة والقيمة المعرفية والفكرتة اإلسئئئئئئئئهام  

 عل مستو  الجامعة والمملكة العربية السعودية بالتبعية. 

 ضوابط عامة: 

ي أي مجال من مجاالت المعرفة.  .1
ن
عم    يمكن التقدم للجائزة بعمل مير

عم ذا نفع عام.  .2  أن يكون العلم المير

ي عائزة الطال  قد سبق ترعمته. أال  .3
ن
عم    يكون العمل المير

 عئئئائزة  .4
ن
ط ترعمئئئة أحئئئد  ابعئئئة للعمئئئل   عم يشئئئئئئئئئئئئئئئئير ي حئئئال تعئئئدد ابعئئئات الكتئئئا  أو العمئئئل المير

ن
 

 الطال . 

عية واالعتماعية والسياسية للمملكة.  .5 عم مع الثوابا الشر  أال تتعارض مادة العمل المير

عم عبارات أو صور صادمة لألخالق أو معارضة لألعراف العربية.  .6  أال يتضمن العمل المير

عم لإلسئئئئئئئئئئئئئئئئالم واألديان األخر  أو للغة العربية بأية  يجب أال  .7 عم أو الكتا  المير يتعرض العمل المير

  أو يتضئئئئئئمن معلومات خاائة عن األديان السئئئئئئماوتة ب ئئئئئئفة عامة أو 
ى
ًاحة أو ضئئئئئئمنا إسئئئئئئاطة  سئئئئئئواط 

 التشجيع عل الفكر المتطرف. 
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 )اسم الجائزة( :المادة األوىل

عمة"  اسم  الجائزة: "عائزة عامعة األمير سلطان للير

 

 )فروع الجائزة( :المادة الثانية

 : ن  بفرعيها وتتكون من فرعير
ى
 تمنح الجائزة سنستا

عمة من أعضاط هيئة التدر   بالجامعة.  الفرع األول:  عمة لألعمال المير  عائزة الير

:  الفرع ي
 
عمة لطال  المرحلة الجامعية بالجام الثان  عة. عائزة الير

 

 )هيئة تحكيم الجائزة( : المادة الثالثة

 :  تتألف هيئة تحكيم الجائزة من ثالثة لجان كالتاىلي

ن وضئئئئئئمان  ئئئئئئفافية  .1 ي المتسئئئئئئابقير
ن
وط األولية   ئئئئئر ف المركز عل توافر الشئ ئئئئئر عمة: يشئ مركز التأليف والير

وط.   المسابقة واستبعاد من ال تتوافر فيهم الشر

عمة: تتألف اللجنة من مدير المركز وخمسئئئئئئة أعضئئئئئئاط  .2 وعات التأليف والير ئئئئئر اللجنة العليا لتمستل مشئ

ف اللجنة عل أعمال الجائزة واختيار المر ئئئئئئئئئئئئح الفائز وترفع التوصئئئئئئئئئئئئيات  ئئئئئئئئئئئر من كليات مختلفة. وتشئ

ي ضوط قرارات لجان التحكيم. 
ن
 النهائية إىل إدارة الجامعة  

ي  4أو  3 لجئئئئئئان تحكيم الجئئئئئئائزة: تتكون من .3
ن
ة   ن من خئئئئئئارم الجئئئئئئامعئئئئئئة ممن لهم بئئئئئئاع وخي  محكمير

عم منها وإليها.   اللغة المير
ن
عم و   التخ ص الدقيق للعمل المير

 

 )أعمال المركز واللجنة العليا للمركز( : المادة الرابعة

عمة باإلعالن عن الجائزة.  .1  يقوم مركز التأليف والير

وعئئات التئئأليف  .2 ئئئئئئئئئئئئئئئر عمئئة موعئئد التقئئديم وانتهئئاط التسئئئئئئئئئئئئئئئئجيئئل وكئئافئئة تقّر اللجنئئة العليئئا لتمستئئل مشئ والير

 المواعيد المتعلقة بالجائزة

عمة عل أعمال الجائزة التالية:  .3 وعات التأليف والير ف المركز واللجنة العليا لتمستل مشر  يشر

 إعداد النماذم الالزمة الستقبال األعمال المر حة للجائزة.  .أ

وط التقدم.  مراععة النماذم واألعمال المقدمة والتأكد من .   استيفائها لشر
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 تشكيل لجان التحكيم ومراععة تقارترها.  .ت

 إعداد تقرتر سنوي عن الجائزة.  . 

.  .م
ً
اح أية تعديالت مطلسبة عل الئحة الجائزة مستقبال  اقير

 

وط التقدم( : المادة الخامسة  )شر

عمة قبل البدط بأعمال المسئئابقة من التأكد من صئئالحية  وعات التأليف والير ئر تقوم اللجنة العليا لتمستل مشئ

ي مراحل المسئئابقة األولية كما 
ن
وط   ئر وط عليهم واسئئتبعاد كل من ال تتوفر فيه الشئ ئر ن وانطباق الشئ المتسئئابقير

 :  يلي

 

جمة لألعما جمة من أعضاء هيئة التدريس: أ. الفرع األول: جائزة جامعة األمير سلطان للير  ل المير

 

ي عامعة األمير سلطان فقط.  .1  تقترص الجائزة عل منسوب 

ي مجال تخ  ه.  .2
ن
ة   ن عم إضافة علمية متمير

 أن يقدم الكتا  المير

3.  .
ى
عم التقدم للجائزة عن العمل نفسه وقد فاز به مسبقا  أال يكون قد سبق للمير

. أال يكون المر ح قد سبق له الفوز بالجائزة  .4 ن ي دورتيها السابقتير
ن
  

عم عن ) .5  ( كلمة لل فحة. 300( صفحة بمتوسط )200أال يقل عدد صفحات الكتا  المير

ي الذي يستهدف تحديد أهميته والفائدة المرعوة من ترعمته.  .6
 أن يجتاز الكتا  األصلي الفحص المبدب 

عم عن ) .7  ة. ( سنوات من تارتئئئئخ التقدم للجائز 3أال يزتد تارتئئئئخ إصدار الكتا  المير

تة.  .8 ن عمة المسمسح بها بالمسابقة هما اللغتان العربية واالنجلير
 لغات الير

حسئئئئئئئئئب متوسئئئئئئئئئط رأي  %70يحق حجب أي من الجوائز إذا ح ئئئئئئئئئل المتقدمون عل متوسئئئئئئئئئط أقل من  .9

 لجنة التحكيم. 

ي يتقدمون بها.  .10
 يتحمل المر حون للفوز بالجائزة المسئولية القانونية عن ملكيتهم الفكرتة لألعمال التر

ط تقديم الوثائق التالية قبل الموعد المحدد للتقدم للجائزة: ي .11  شير

 نموذم التقدم للجائزة.  .أ

عمة )إن وعد( عل التقدم للجائزة.  .  ي الير
ن
ن    موافقة المشاركير
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ونية .ت عم.  (PDF) نسخة الكير  من األصل والعمل المير

 .  .) ن عمير
عم )المير ة ذاتية للمير  سير

 

: جائزة جامعة األمير  ي
 
جمة لطالب المرحلة الجامعية: ب. الفرع الثان  سلطان للير

 

ي عامعة األمير سلطان.  .1
ن
ي المرحلة الجامعية  

ن
  
ى
 أن يكون المتقدم االبا

ي هذه الحالة تقسم المكافآت بينهم بالتساوي .2
ن
عم  و  ي كل عائزة أكير من مير

ن
ك    يجوز أن يشير

عم عن عدد ) .3  كلمة لل فحة(.   300( صفحة )بمتوسط 50أال يقل العمل المير

ي حال تما ترعمة عزط من كتا  أو بحث أ .4
ن
عم وحدة متكاملة لها معتن    ن يمثل العمل المير

5.  .
ى
عم التقدم للجائزة عن العمل نفسه وقد فاز به مسبقا  أال يكون قد سبق للمير

ي دورتها السابقة.  .6
ن
 أال يكون المر ح قد سبق له الفوز بالجائزة  

عم .7 عم تحا اسم الطال  المير ف. أن يقدم العمل المير ن واسم األستاذ المشر  ير

ف عل الطال  عضو بهيئة تدر   عامعة االمير سلطان وعل رأس العمل.  .8  يجب أن يكون المشر

تة.  .9 ن عمة المسمسح بها بالمسابقة هما اللغتان العربية واالنجلير
 لغات الير

ن أقل من  .10 ن إذا ح ل المتقدمون عل متوسط للمحكمير  . %70يجوز حجب أي من الجائزتير

فهم المسئئئئئئئئئئئئئئ ولية القانونية عن صئئئئئئئئئئئئئئحة قيامهم يتحمل ال .11 ئئئئئئئئئئئئئر طال  المر ئئئئئئئئئئئئئئحون للجائزة بالتبعية مع مشئ

ه.  عمة وأنها ليسا مستله من عمل سبق نشر  بالير

ه مسبقا.  .12 عمة سبق ترعمته ونشر  أال يكون العمل محل الير

ط تقديم الوثائق التالية قبل الموعد المحدد للتقدم للجائزة:  .13  يشير

ي من الجامعة.   .أ
 خطا  تعرتفن

 نموذم التقدم للجائزة.  . 

عمة )إن وعد( عل التقدم للجائزة.  .ت ي الير
ن
ن    موافقة المشاركير

ونية .  ونية من األصل.  (PDF) نسخة الكير عم وورقية أو الكير  من العمل المير

افه.  .م عمة تما تحا إشر ف )عضو هيئة تدر   بالجامعة( أن الير  خطا  من المشر
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 )معايير التحكيم(: المادة السادسة

ي سئئئئئئئئبق تحديدها ترسئئئئئئئئل  .1
عميع األعمال المقدمة للمشئئئئئئئئاركة بالمسئئئئئئئئابقة إىل لجان التحكيم المختلفة التر

 عل الموضوعية وم داقية الجائزة
ى
ن وذلك حفاظا  وفقا للمعايير السابقة من دون أسماط المشاركير

 يشتمل نموذم التحكيم عل معايير التقييم التالية:  .2

ي اللغة األصلية. المقابلة اللفظية: أن تكون األلفاظ وال .أ
ن
عمة تقابل مثيالتها    م طلحات المير

ي اللغئئة  . 
ن
ي اسئئئئئئئئئئئئئئئئتعمئئال القئئاعئئدة النحستئئة وتطبيقهئئا  

ن
عمئئة الئئدقئئة   القواعئئد النحستئئة: أن ترات الير

عم إليها.   المير

ي اللغة  .ت
ن
عمة    مادة الير

ى
  موافقا

ى
عمة سئئئئئئئئئئئئليما ي الير

ن
األسئئئئئئئئئئئئلو : أن يكون األسئئئئئئئئئئئئلو  المسئئئئئئئئئئئئتخدم  

عم إليها.   المير

ي يرات فيئئه اسئئئئئئئئئئئئئئئئتخئئدام الخطوط  أسئئئئئئئئئئئئئئئئلو  ال . 
ن
ا  عرض والتقئئديم: أن يقئئدم العمئئل حشئئئئئئئئئئئئئئئئكئئل احير

ي اللغئئئئئة 
ن
ي تقئئئئئديم األعمئئئئئال  

ن
قيم والهواما  وكئئئئئافئئئئئة التقنيئئئئئات المتعئئئئئارف عليهئئئئئا   وعالمئئئئئات الير

عم إليها.    المير

ي يحددها المركز.  .3
ة التر  يرسل كل محكم تقرتره إىل المركز عل حدة خالل الفير

 %70لكئئئل محكم  وأن يزتئئئد متوسئئئئئئئئئئئئئئئئط المجمسع عن  %70لتحكيم للفئئئائز عن يجئئئب أن تزتئئئد نتيجئئئة ا .4

ن هذه النسبة.  ي حال لم يحقق أي من المتقدمير
ن
 وتحجب الجائزة  

ي الوقا المحدد  وال يحق للمحكم  .5
ن
يجوز للجنة الجائزة تر ئيح محكم بديل حال عدم اسئتالم التقارتر  

ي الوقا المحدد.  
ن
 األول المطالبة بالمقابل الماىلي إذا تأخر أو أمتنع عن إرسال التقرتر  

ن تختئئار اللجنئئة العليئئا للمركز بئئالتنسئئئئئئئئئئئئئئئئيق مع المركز الفئئائزتن .6 بئئاألبلبيئئة  عنئئد تسئئئئئئئئئئئئئئئئئئاوي درعئئات المتقئئدمير

تن وعند تساو  األصوات يرعح الجانب الذي فيه رئي  المركز.  ًن  المطلقة ألصوات الحا

اض عليها.  .7  قرارات التحكيم نهائية وال يجوز االعير

وعات اسئئئئئئئئئئئئئئئم الفائز بالجائزة بفرعيها لمدير الجامعة أو من ينو  عنه  .8 ئئئئئئئئئئئئئئر ترفع اللجنة العليا لتمستل المشئ

ًف المستحق  ات المالية. العتماد النتيجة و
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 )مكافآت التحكيم( : المادة السابعة

يتم رصئئئئئئئئئئئئئئئئئئئد لجئئئان تحكيم مختلفئئئة لكئئئل فرع من فروع الجئئئائزة. عل انئئئه يجوز اختيئئئار المحكم ذاتئئئه  .1

ورة.  ن حال الرصن  لعضستة اللجنتير

عم يقوم  250يمنح المحكم الواحئئد مكئئافئئأة تحكيم مقئئدارهئئا  .2 وع مير ئئئئئئئئئئئئئئئر رتئئال سئئئئئئئئئئئئئئئئعودي عن كئئل مشئ

ي عائزة  بتحكيمه
ن
عمة لطال  المرحلة الجامعية.    عامعة األمير سلطان للير

عمة  .3 ي عائزة عامعة األمير سئئئئئئئلطان للير
ن
عمة   تتحمل الجامعة مكافأة التحكيم للكتب الم لفة/ المير

 :  ألعضاط هيئة التدر   لكل محكم كالتاىلي

 

 المكافأة عدد الصفحات

 ر.س.  1000 200أقل من 

 ر.س.  2000 300 –200

 ر.س.  3000 400 – 301

 ر.س.  4000 400أكير من 
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 )قيمة الجائزة( : المادة الثامنة

:  المالية تقدر القيمة  للجائزة عل النحو التاىلي

 طالب المرحلة الجامعية

 )جائزة واحدة عىل مستوى الجامعة(

 أعضاء هيئة التدريس

 )جائزة واحدة عىل مستوى الجامعة(

 رتال سعودي للطالب/ الطال   10,000

ة آالف رتال سعودي فقط(  )عشر

عمة  2,000  ف عل الير ئئئئئئئئر رتال سئئئئئئئئئعودي للمشئ

 )عضو هيئة تدر  (

ن  فير ف/ المشر ) ألفان رتال سعودي فقط للمشر

وع الفائز(  عل المشر

 رتال سعودي فقط.  25,000

ون ألف رتال سعودي فقط (  )خمسة و عشر

 

 : المادة التاسعة

يتم العمل بهذه الالئحة من تارتئئئئخ إقرارها. كما تلىعن هذه الالئحة كافة اللوائح السئئئئئابقة لها بمجرد بدط العمل 

 بها. 

ة  : المادة العاشر

 لمجل  الجامعة واللجنة العليا حق تفسير هذه الالئحة. 
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