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جائزة ومنحة خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
العربية تقدير وت�سجيع معنوي  تاريخ اجلزيرة  لدرا�سات وبحوث 
ومادي للباحثني والباحثات يف املو�سوعات املتخ�س�سة يف تاريخ 

اجلزيرة العربية بجوانبه املختلفة.

اأهداف اجلائزة واملنحة:
دعم الدرا�سات والبحوث املتعلقة بتاريخ اجلزيرة العربية يف  	•

الق�سايا  بها والرتكيز عليها، وبخا�سة  العناية  اإلى  الباحثني  جماالتها املختلفة، وتوجيه 
واالأحداث التي مل تنل حظها من البحث والدرا�سة.

تكرمي املتميزين يف الدرا�سات والبحوث املتعلقة بتاريخ اجلزيرة العربية عامة، واململكة  	•

العربية ال�سعودية خا�سة.
عامة  العربية  اجلزيرة  بتاريخ  تتعلق  وُكتبًا  وبحوثًا  ومقاالت  ر�سائل  اأجنزوا  من  ت�سجيع  	•

واململكة العربية ال�سعودية خا�سة.
تقدمي املنح البحثية يف جمال الدرا�سات والبحوث املتعلقة بتاريخ اجلزيرة العربية عامة  	•

واململكة العربية ال�سعودية خا�سة.

فروع اجلائزة:
اجلائزة التقديرية للمتميزين يف درا�سات وبحوث تاريخ اجلزيرة العربية  الفـــــــــرع الأول: 

من ال�سعوديني.
اجلائزة التقديرية للمتميزين يف درا�سات وبحوث تاريخ اجلزيرة العربية  الفـــــرع الثــاين: 

من غري ال�سعوديني.
جائزة الر�سائل العلمية. الفــــــرع الثالث: 

جائزة املقالة العلمية. الفــــــرع الرابع: 

جائزة الرتجمة. الفـرع اخلام�س: 
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ال�شروط العامة للجائزة واملنحة:
اجلائ���زة واملنح���ة خا�س���ة بال�سعودي���ني ع���دا جائ���زة واح���دة خم�س�س���ة للباحثني غري   .1

ال�سعوديني.
اجلائزة واملنحة موجهة للأفراد وال متنح للهيئات واملوؤ�س�سات.  .2

اجلائزة واملنحة خا�سة باالأحياء.  .3
اأو ترجمًة مما هو داخل يف  اأو حتقيقًا  تاأليفًا  املنحة  اأو  للجائزة  املر�سحة  االأعمال  تقبل   .4

اخت�سا�سها.
تقبل االأعمال املر�سحة للجائزة واملنحة باللغة العربية وغريها من اللغات.  .5

ال يجوز اأن يفوز باحث باجلائزة يف فرعني من فروعها يف دورة واحدة، وال اأن يجمع يف   .6
دورة واحدة بني الفوز بجائزة ومنحة بحثية.

اأال يكون للعمل املر�سح للجائزة ُم�ستًل من ر�سالة علمية اأو بحث اأو كتاب للباحث.  .7
البحوث  ن�سخ من م�سروعات  للجائزة، وخم�س  املر�سحة  االأعمال  ن�سخ من  تقدمي خم�س   .8

املقدمة للمنحة، وال تعاد الن�سخ يف حال الفوز باجلائزة اأو عدمه.

اأحكام عامة:
تقدم االأعمال املر�سحة للجائزة واملنحة اإلى االأمانة العامة للجائزة واملنحة بدارة امللك   .1

عبدالعزيز، وفق النماذج املعدة لذلك.
اجلائزة واملنحة �سنوية، وت�سع اللجنة العلمية للجائزة واملنحة جدواًل زمنيًا للإعلن عنها،   .3

واآخر موعد للتقدمي، وموعد االإعلن عن الفائزين، وموعد احلفل الر�سمي للجائزة.
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الجائزة التقديرية للمتميزين 
في دراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية

من السعوديين
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الجائزة التقديرية للمتميزين
في دراسات وبحوث 

تاريخ الجزيرة العربية من السعوديين

1- مُتنح هذه اجلائزة للباحثني املتميزين من ال�سعوديني وفق املعايري االآتية:

اأ- البحوث والدرا�سات التي اأجنزها املر�سح.

ح يف  ب- املوؤمترات والندوات وع�سوية اللجان واجلمعيات العلمية التي �سارك فيها املر�سَّ
جمال التخ�س�س.

2- مُتنح اجلائزة لباحثنينْ اثنني يف كل دورة.

ح للجائزة من ِقبل اجلامعات واملوؤ�س�سات العلمية والثقافية. 3- ُير�سَّ

األف ريال �سعودي وميدالية حتمل  4- ُينح كلُّ فائز بهذه اجلائزة مبلغ )100.000( مئة 
�سعار اجلائزة.
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الجائزة التقديرية للمتميزين 
في دراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية 

من السعوديين

ا�سم الباحث / العائلة ................. ال�سم الأول ................. الأب ................ اجلد ................

اجلهة التي قامت بالرت�سيح .............................................................................................

وظيفة الباحث ................................................................................................................

اللقب العلمي .................................. اأعلى درجة علمية ح�سل عليها ..................................

التخ�س�س العام ............................ التخ�س�س الدقيق ....................................................

عنوان الباحث: ...............................................................................................................

�س. ب ............................. املدينة ............................. الرمز الربيدي .............................

الربيد االإلكرتوين ...........................................................................................................

رقم الهاتف ..................................... الفاك�س ..................................................................

اجلوال ............................................ العمل ....................................................................

اخلربات العلمية والعملية:
......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

معلومات اأخرى تتعلق ب�سجل الباحث العلمي:
......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
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مؤلفاته املنشورة
ملحوظاتمكان الن�سر وتاريخهالنا�سرالكتابم

بحوثه املنشورة
ملحوظاتتاريخ الن�سرمكان الن�سرالبحثم

مشاركته يف املناسبات العلمية
ملحوظاتتاريخهامكانها ومنظمهانوع امل�ساركةم

عضويته يف اللجان العلمية
ملحوظاتتاريخ الع�سويةجهتهاا�سم اللجنةم

ح ويرفق بها ما يوؤيدها من اأوراق، وتختم هذه ال�ستمارة من قبل اجلهة املر�سحة. م �سرية ذاتية تف�سيلية للمر�سَّ •	ُتقَدّ



9

الجائزة التقديرية للمتميزين 
في دراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية

من غير السعوديين



10

الجائزة التقديرية للمتميزين 
في دراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية 

من غير السعوديين

مُتنح هذه اجلائزة للباحثني املتميزين من غري ال�سعوديني وفق املعايري االآتية:  -1

اأ- البحوث والدرا�سات التي اأجنزها املر�سح.

ب- املوؤمترات والندوات وع�سوية اللجان واجلمعيات العلمية التي �سارك فيها املر�سح يف 
جمال التخ�س�س.

متنح هذه اجلائزة لباحث واحد يف كل دورة.  -2

ح لهذه اجلائزة من قبل اجلامعات واملوؤ�س�سات العلمية والثقافية. ُير�سَّ  -3

حتمل  وميدالية  �سعودي  ريال  األف  مئة   )100.000( مبلغ  اجلائزة  بهذه  الفائز  ينح   -4
�سعار اجلائزة.
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الجائزة التقديرية للمتميزين 
في دراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية 

من غير السعوديين

ا�سم الباحث / العائلة ................. ال�سم الأول ................. الأب ................ اجلد ................

اجلهة التي قامت بالرت�سيح .............................................................................................

وظيفة الباحث ................................................................................................................

اللقب العلمي ....................... اأعلى درجة علمية ح�سل عليها ............................................

التخ�س�س العام ................. التخ�س�س الدقيق ..............................................................

عنوان الباحث: ...............................................................................................................

�س. ب ............................... املدينة ............................... الرمز الربيدي .........................

.......................................................................................................... االإلكرتوين  الربيد 

رقم الهاتف ............................................... الفاك�س ........................................................

اجلوال ....................................................... العم��ل ........................................................

اخلربات العلمية والعملية:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

معلومات اأخرى تتعلق ب�سجل الباحث العلمي:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
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مؤلفاته املنشورة
ملحوظاتمكان الن�سر وتاريخهالنا�سرالكتابم

بحوثه املنشورة
ملحوظاتتاريخ الن�سرمكان الن�سرالبحثم

مشاركته يف املناسبات العلمية
ملحوظاتتاريخهامكانها ومنظمهانوع امل�ساركةم

عضويته يف اللجان العلمية
ملحوظاتتاريخ الع�سويةجهتهاا�سم اللجنةم

ح ويرفق بها ما يوؤيدها من اأوراق، وتختم هذه ال�ستمارة من قبل اجلهة املر�سحة. م �سرية ذاتية تف�سيلية للمر�سَّ •	ُتقَدّ
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جائزة الرسائل العلمية
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جائزة الرسائل العلمية

مُتنح جائزة الدكتوراه يف كل دورة الثنني من احلا�سلني على الدرجة.  -1

ينح الفائز بجائزة ر�سالة الدكتوراه مبلغ )30.000( ثلثني األف ريال وميدالية حتمل   -2
�سعار اجلائزة.

متنح جائزة املاج�ستري يف كل دورة الثنني من احلا�سلني على الدرجة.  -3

وميدالية  ريال  األف  ع�سرين   )20.000( مبلغ  املاج�ستري  ر�سالة  بجائزة  الفائز  ينح   -4
حتمل �سعار اجلائزة.

ح جلائزة الر�سائل العلمية من قبل اجلامعات ال�سعودية وغري ال�سعودية، ومن االأفراد  ُير�سَّ  -5
االأ�ساتذة  اأحد  من  اأو  الر�سالة  على  امل�سرف  من  تزكية  خطاب  مع  الر�سائل  واأ�سحاب 

اجلامعيني من ذوي ال�سلة مبو�سوع الر�سالة.

ي�شرتط اأال يكون قد م�شى على منح الدرجة اأكرث من �شنتني من تاريخ الرت�شيح.  -6
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جائزة الرسائل العلمية

ا�سم الباحث ...................................................................................................................

اجل��امع���������ة ...................................................................................................................

الكلي������������������ة ...................................................................................................................

الق�س���������������م ...................................................................................................................

الدرجة العلمية                                 الدكتوراه                                 املاج�ستري                              

التخ�س�س العام ............................................................................................................

......................................................................................................... الدقيق  التخ�س�س 

العمل احلايل .................................................................................................................

.......................................................................................................................... العنوان 

�س.ب ................................ املدينة ................................ الرمز الربيدي ........................

الربيد االإلكرتوين ...........................................................................................................

رقم الهاتف ............................................... الفاك�س  ......................................................

........................................................ العمل   ....................................................... اجلوال 

عنوان الر�سالة املر�سحة .................................................................................................

تاريخ منحها من جمل�س الق�سم       /      /      14ه�  املوافق        /      /     201م

التقدير الذي ح�سل عليه الباحث  ..................................................................................
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مو�سوع الر�سالة

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

اأهمية مو�سوع الر�سالة لتاريخ اجلزيرة العربية

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

م�سوغات الرت�سيح

................................................................................................................................  -1

................................................................................................................................  -2

................................................................................................................................  -3

................................................................................................................................  -4

................................................................................................................................  -5

اجلامعة .............................................. الكلية .................................................................

........................................................................................................................... الق�سم 

رئي�س الق�سم ..................................................................................................................

التوقيع ..........................................................................................................................

.......................................................................................................................... التاريخ 

اخلتم ............................................................................................................................
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جائزة المقالة العلمية
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جائزة المقالة العلمية

ُي�شرتط اأن تتوافر يف املقالة املر�شحة للجائزة االأمور االآتية:  -1

اأن تكون املقالة من�سورة يف جملة علمية حمكمة. اأ-   

الرت�سيح  بدء  تاريخ  �سنوات من  اأربع  اأكرث من  املقالة  ن�سر  يكون قد م�سى على  اأال  ب- 
للجائزة.

مُتنح اجلائزة الأربعة باحثني يف كل دورة.  -2

�سعار  حتمل  وميدالية  ريال،  األف  ع�سرين   )20.000( مبلغ  باجلائزة  الفائز  ُينح   -3
اجلائزة.

العلمية والثقافية، ويكن للأفراد  ح لهذه اجلائزة من قبل اجلامعات واملوؤ�س�سات  ُير�سَّ  -4
التقدم للجائزة مبا�سرة.
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جائزة المقالة العلمية

ا�ســـــــــم الباحث ................................................................................................................

الدرجة العلمية ................................................................................................................

جهة العمل .....................................................................................................................

 ......................................................................................................................... الوظيفة 

.......................................................................................................................... العنوان 

�س.ب ................................... املدينة ........................ الرمز الربيدي .............................

الربيد االإلكرتوين ...........................................................................................................

رقم الهاتف ............................................... الفاك�س  .......................................................

...................................................... العم������ل   ...................................................... اجلوال 

التخ�س�س العام ............................................................................................................
 .....................................................................................................................................

التخ�س�س الدقيق ..........................................................................................................

......................................................................................................................................

عنوان املقالة ................................................................................................................

عدد ال�سفحات ..............................................................................................................

تاريخ الن�سر       /      /      14ه� املوافق        /      /     201م

ا�سم املجلة .................................... العدد .................................. ال�سنة .........................

جهة الن�سر ....................................................................................................................
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اأهمية مو�سوع املقالة لتاريخ اجلزيرة العربية 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

م�سوغات الرت�سيح 

................................................................................................................................  -1

................................................................................................................................  -2

................................................................................................................................  -3

................................................................................................................................  -4

...............................................................................................................................  -5

................................................................................................................................  -6

............................................................................................................. املر�سحة  اجلهة 

.......................................................................................................................... اال�س���م 

.......................................................................................................................... التوقيع 

.......................................................................................................................... التاريخ 

.......................................................................................................................... اخلت��م 
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جائزة الترجمة
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جائزة الترجمة

1- ي�شرتط يف الكتب املر�شحة لهذه اجلائزة ما ياأتي:

االلتزام بال�شروط العلمية للرتجمة. اأ- 

اأن يكون مو�سوع الكتاب املرتجم ُمتَّ�سًقا مع اأهداف اجلائزة.  ب- 

اأربع �سنوات من تاريخ بدء  اأال يكون قد م�سى على ن�سر الرتجمة املقدمة اأكرث من  ج- 
الرت�سيح للجائزة.

مُتنح اجلائزة الثنني من االأعمال املرتجمة.  -2

اأن تكون الرتجمة من اللغة العربية اأو اإليها.  -3

ُينح كل فائز باجلائزة مبلغ )30.000( ثلثني األف ريال وميدالية حتمل �سعار اجلائزة.  -4

اأالاّ يكون العمل املر�سح قد �سبق له الفوز باأي جائزة يف الرتجمة.  -5

ال يجوز تر�سيح اأكرث من عمل ملرتجم واحد.  -6

ح من قبل اجلامعات واملوؤ�س�سات العلمية والثقافية، ويكن للأفراد التقدم للجائزة  ُير�سَّ  -7
مبا�سرة.
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جائزة الترجمة

.............................................................................................................. املرتجـــــــم  ا�سم 

الدرجة العلمية ...............................................................................................................

جهة العمل ......................................................................................................................

 ......................................................................................................................... الوظيفة 

.......................................................................................................................... العنوان 

�س.ب ........................... املدينة ........................... الرمز الربيدي ..................................

......................................................................................................... االإلكرتوين  الربيد 

رقم الهاتف ................................................... الفاك�س  ..................................................

اجلوال .......................................................... العمل ......................................................

التخ�س�س العام ............................................................................................................

التخ�س�س الدقيق ..........................................................................................................

................................................................................................... الكتاب املرتجم  عنوان 

......................................................................................................................................

عنوان الكتاب املرتجم بلغته الأ�سلية ..............................................................................

......................................................................................................................................

عدد ال�سفحات ..............................................................................................................

.................................................................................................................... الن�سر  جهة 

تاريخ الن�سر       /      /      14ه� املوافق        /      /     201م
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اأهمية مو�سوع الرتجمة لتاريخ اجلزيرة العربية 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

م�سوغات الرت�سيح 

................................................................................................................................  -1

................................................................................................................................  -2

................................................................................................................................  -3

................................................................................................................................  -4

...............................................................................................................................  -5

................................................................................................................................  -6

............................................................................................................. املر�سحة  اجلهة 

.......................................................................................................................... اال�س���م 

.......................................................................................................................... التوقيع 

.......................................................................................................................... التاريخ 

.......................................................................................................................... اخلت��م 
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المنح البحثية
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�شروط واإجراءات التقدمي للمنح البحثية:

م طلب املنحة البحثية وفق االآتي: ُيَقدَّ  .1

اأ- اأن يت�سمن الطلب م�سروعًا بحثيًا يو�سح فيه:

- اأهمية امل�سروع البحثي واأهدافه.  

- الدرا�سات ال�سابقة.  

- خطة البحث ومنهجه.  

- مراحل البحث.  

- النتائج املتوقعة.  

- اجلدول الزمني للتنفيذ.  

- �سرية ذاتية للباحث اأو فريق البحث.  

- التكاليف املالية.  

اأال يت�سمن امل�سروع البحثي ما ُيخل بالنواحي ال�سرعية اأو ُيفهم من م�سمونه ب�سكل  ب- 
مبا�سر اأو غري مبا�سر اللمز واالنتقا�س اأو التجريح لطائفة بعينها من املجتمع كاالأ�سر 

والقبائل واالأفراد اأو ما يوؤدي اإلى االإخلل بوحدة الوطن واملجتمع.

م لطلب املنحة، وال تعاد الن�سخ يف حال  تقدمي خم�س ن�سخ من م�سروع البحث املقدَّ ج- 
احل�سول على املنحة اأو عدمه.

التقدم  للأفراد  ويكن  العلمية،  واملوؤ�س�سات  اجلامعات  قبل  من  البحثية  للمنح  ح  ُير�سَّ  .2
للمنحة مبا�سرة.

ال يتجاوز عدد املنح البحثية ع�سر منح.  .3

اللجنة  األف ريال، وحتدد  األف ريال وخم�سني  الواحدة بني ع�سرين  املنحة  يرتاوح مبلغ   .4
العلمية مبلغ كل منحة بناًء على درا�سة ملف امل�سروع البحثي.
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تخ�س�س املنحة الواحدة لعمل بحثي واحد ب�سرف النظر عن عدد الباحثني امل�ساركني   .5
يف اإعداده.

البحثية املقدمة وحتيل  العلمية للجائزة واملنحة املخططات وامل�سروعات  اللجنة  تدر�س   .6
بني  وُتواِزن  التحكيم  تقارير  بدرا�شة  تقوم  ثم  املحكمني،  اإلى  ال�شروط  عليه  تنطبق  ما 
ر تر�سيح امل�سروعات البحثية اأو االعتذار عنها، وترفع بذلك  امل�سروعات املقدمة، ثم ُتقرِّ

اإلى الهيئة العليا للجائزة واملنحة العتماد الرت�سيحات.

بعد املوافقة على املنح البحثية ُيعمل وفق ما ياأتي:  .7

توقيع عقد مع الباحث يت�شمن ال�شروط واالإجراءات التي يلتزمها الطرفان. اأ. 

ُتدفع املبالغ املالية للمنحة على اأق�شاط: ب. 

- 25 ٪ من املنحة عند توقيع العقد.  

- 25 ٪ من املنحة عند تقدمي الباحث ما يفيد اإجناز 50٪ من البحث ومناذج مما اأجُنز.  

- 50٪ ت�سرف عند تقدمي الدرا�سة اأو البحث يف �سورته النهائية.  

ُينجز البحث وفق املدة الزمنية املن�سو�س عليها يف م�سروع البحث املعتمد من اللجنة  ج. 
العلمية للجائزة واملنحة على اأال تتجاوز مدة االإجناز �سنتني من تاريخ العقد.

اإليه ُيوقف �سرف دفعات املنحة املتبقية  اإذا مل ُيكمل الباحث بحثه الأ�سباب عائدة  د. 
رف له وفقًا ملا تراه اللجنة العلمية على اأن يلتزم الباحث بتقدمي  وُيلزم باإعادة ما �سُ

ما يفيد اإيقاف العمل واأ�سباب ذلك.

املوافقة على تقدمي املنحة ودعم العمل البحثي ال يعني بال�سرورة املوافقة على م�سمون   .8
البحث اأو نتائجه، ويتحمل الباحث م�سوؤولية بحثه كما اأنه م�سوؤول عن اأي حقوق اأو التزامات 

للجهات اأو االأفراد يف العمل.

اإذا ات�شح اأن هناك اإخلاًل باحلقوق الفكرية اأو خمالفة ل�شرط املنحة فاإن للأمانة العامة   .9
رف له. للجائزة واملنحة احلق يف اإيقاف املنحة واإلزام الباحث باإعادة ما �سُ
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بعد االنتهاء من اإعداد امل�سروع البحثي احلا�سل على املنحة يتم االآتي:  .10

د الباحُث )االأمانة العامة للجائزة واملنحة( بخم�س ن�سخ ورقية من الدرا�سة اأو  ُيزوِّ اأ. 
البحث ون�سخة على قر�س حا�سب اآيل.

باإدخال  الباحث  ويلتزم  البحث،  حتكيم  واملنحة  للجائزة  العلمية  اللجنة  تتولاّى  ب. 
التعديلت املطلوبة من قبل املحكمني.

تعود حقوق ملكية العمل اإلى االأمانة العامة للجائزة واملنحة، ويكن اأن تتنازل عن  ج. 
حقها يف ن�سر البحث ل�سالح الباحث بناًء على قرار من اللجنة العلمية.

11- ُتر�َسل الرت�سيحات اإلى االأمانة العامة للجائزة واملنحة بدارة امللك عبدالعزيز.
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