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متهيد:
أنش ئ ئئئز ائزة امعة األمري س ئ ئئلعام لل ة عام 2016؛ وهي ائزة متنح س ئ ئئنوى علو مس ئ ئئتو اجلامعة يش ئ ئئرف عليها اإلدارة العليا
للجامعة واللجنة العليا ملركز ال ة والتأليف وجلام حتكيم مستقلة.
أهداف اجلائزة:
تسعو اجلامعة إىل:
 .1تكرمي امل ني من أعضاء هيئة التدريس وطالّب اجلامعة وتقدير دورهم يف مد سور التواصل بني األمم.
 .2تشجيع اإلبداع والتواصل الثقايف واملعريف بني اللغة العربية واللغات األخر .
 .3تشجيع األعضاء والعالب علو االهتمام ابل ة والتعريب واحلرص علو التمييز.
 .4اإلسئ ئئهام يف رفع مسئ ئئتو ال ة والتعريب علو أسئ ئئس اجلودة والدقة والقيمة املعرفية وال كرية علو مسئ ئئتو اجلامعة واململكة
العربية السعودية ابلتبعية.
ضوابط عامة:
 .1ميكن التقدم للجائزة بعمل م م يف أي جمال من جماالت املعرفة.
 .2أم يكوم العلم امل م ذا ن ع عام.
 .3أال يكوم العمل امل م جلائزة العالب قد سبق تر ته.
 .4يش ط تر ة أحدث طبعة للعمل يف ائزة العالب إذا تعددت طبعات الكتاب أو العمل امل م.
 .5أال تتعارض مادة العمل امل م مع الثوابز الشرعية واال تماعية والسياسية للمملكة.
 .6أال يتضمن العمل امل م عبارات أو صورا صادمة لألخالق أو معارضة لألعراف العربية.
 .7جيب أال يتعرض العمل امل م أو الكتاب امل م لإلسئ ئ ئئالم واألدىم األخر أو للغة العربية ية إسئ ئ ئئاءة س ئ ئ ئواء ص ئ ئ ئراحة أو
ضمنا أو يتضمن معلومات خاطئة عن األدىم السماوية بص ة عامة أو ال كر املتعرف.
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املادة األوىل( :اسم اجلائزة)
اسم اجلائزة " :ائزة امعة األمري سلعام لل ة"
املادة الثانية( :فروع اجلائزة)
متنح اجلائزة سنوى ب رعيها وتتكوم من فرعني:
الفرع األول :ائزة ال ة لألعمال امل ة من أعضاء هيئة التدريس ابململكة العربية السعودية.
الفرع الثاين :ائزة ال ة لعالب املرحلة اجلامعية ابجلامعة.
املادة الثالثة( :هيئة حتكيم اجلائزة)
تتألف هيئة حتكيم اجلائزة من ثالثة جلام كالتايل:
 .1مركز التأليف وال ة :يشئرف املركز علو توافر الشئروط األولية للمتسئابقني وضئمام شئ افية املسئابقة واسئتبعاد من ال تتوافر
فيهم الشروط.
 .2اللجنة العليا لتمويل مشروعات التأليف وال ة :تتألف اللجنة من مدير املركز ومخسة أعضاء من كليات خمتل ة.
وتش ئئرف اللجنة علو أعمال اجلائزة واختيار املرش ئئح ال ائز ورفع التوص ئئيات النهائية إىل إدارة اجلامعة يف ض ئئوء قرارات جلام
التحكيم.
 .3جلام حتكيم اجلائزة :تتكوم من ثالثة أو أربعة حمكمني من خارج اجلامعة ممن هلم ابع وخربة يف التخص ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ

الدقيق للعمل

امل م وىف اللغة امل م منها وإليها.
املادة الرابعة( :أعمال املركز واللجنة العليا للمركز)
 .1يتقدم مركز التأليف وال ة ابإلعالم عن اجلائزة.
 .2حت ّدد اللجنة العليا لتمويل مشروعات التأليف وال ة موعد التقدمي وانتهاء التسجيل وكافة املواعيد املتعلقة ابجلائزة.
 .3يشرف املركز واللجنة العليا لتمويل مشروعات التأليف وال ة علو أعمال اجلائزة التالية:
أ .إعداد النماذج الالزمة الستقبال األعمال املرشحة للجائزة.
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ب .مرا عة النماذج واألعمال املقدمة والتأكد من استي ائها لشروط التقدم.
ت .تشكيل جلام التحكيم ومرا عة تقاريرها.
ث .إعداد تقرير سنوي عن اجلائزة.
أي تعديل معلوب علو الئحة اجلائزة مستقبال.
ج .اق اح ّ
املادة اخلامسة( :شروط التقدم)
التأكد من صالحية املتسابقني ومعابقتهم شروط اللجنة العليا لتمويل مشروعات التأليف وال ة وذلك قبل البدء عمال املسابقة.
واستبعاد من ال تتوفر فيه الشروط يف مراحل املسابقة األولية كما يلي:
أ .الفرع األول :جائزة جامعة األمري سلطان للرتمجة لألعمال املرتمجة من أعضاء هيئة التدريس:
 .1أم يكوم املتقدم عضو هيئة تدريس من منسويب امعة األمري سلعام أو من خارج اجلامعة داخل اململكة العربية السعودية علو
أم تكوم األولوية ألعضاء هيئة التدريس يف امعة األمري سلعام .
 .2أم يقدم الكتاب امل م إضافة علمية متميزة يف جمال ختصصه.
 .3أال يكوم قد سبق للم م التقدم للجائزة عن العمل ن سه وقد فاز به مسبقا.
 .4أال يكوم املتقدم قد حصل علو منحة سابقة ل ة الكتاب املتقدم به ويقدم ما ي يد بذلك من اجلامعة اليت يعمل هبا.
 .5أال يكوم املرشح قد سبق له ال وز ابجلائزة يف دورتيها السابقتني.
 .6أال يقل عدد ص حات الكتاب امل م عن ( )250ص حة مبتوسط  300-250كلمة للص حة
 .7أم جيتاز الكتاب األصلي ال ح

املبدئي الذي يستهدف حتديد أمهيته وال ائدة املر وة من تر ته.

 .8أال يزيد اتريخ إصدار الكتاب امل م عن ثالث سنوات من اتريخ التقدم للجائزة.
 .9جيوز التقدم بكتاب م م مل يتم نش ئ ئئرة وليس عليه حقوق نش ئ ئئر مس ئ ئئبقة وميكن للجامعة نش ئ ئئر الكتاب حس ئ ئئب توص ئ ئئيات راء
احملكمني وأعضاء اللجنة.
 .10لغات ال ة املسموح هبا ابملسابقة مها اللغتام العربية واالجنليزية.
 .11ميكن للجنة حتديد موضوعات للتقدمي علو اجلائزة
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 .12حيق حجب أي من اجلوائز إذا حصل املتقدموم علو متوسط أقل من  %70حسب متوسط رأي جلنة التحكيم.
 .13يتحمل املرشحوم لل وز ابجلائزة املسئولية القانونية عن ملكيتهم ال كرية لألعمال اليت يتقدموم هبا.
 .14يش ط تقدمي الواثئق التالية قبل املوعد احملدد للتقدم للجائزة:
أ .منوذج التقدم للجائزة.
ب .موافقة املشاركني يف ال ة (إم و د) علو التقدم للجائزة.
ت .نسخة الك ونية ) (PDFمن األصل والعمل امل م.
ث .سرية ذاتية للم م (امل ني).
ب .الفرع الثاين :جائزة جامعة األمري سلطان للرتمجة لطالب املرحلة اجلامعية:
 .1أم يكوم املتقدم طالبا يف املرحلة اجلامعية يف امعة األمري سلعام.
 .2جيوز أم يش ك يف كل ائزة أكثر من م م ويف هذه احلالة تقسم املكافآت بينهم ابلتساوي
 .3أال يقل العمل امل م عن عدد ( )50ص حة مبتوسط  300-250كلمة للص حة.
 .4أم ميثل العمل امل م وحدة متكاملة هلا معىن إذا متز تر ة زء من كتاب أو حبث.
 .5أال يكوم قد سبق للم م التقدم للجائزة عن العمل ن سه وقد فاز به مسبقا.
 .6أال يكوم املرشح قد سبق له ال وز ابجلائزة يف دورهتا السابقة.
 .7أم يشرف علو ال ة أحد أعضاء هيئة التدريس ابجلامعة مع إرفاق خعاب متابعة ال ة.
 .8أم يقدم العمل امل م حتز اسم العالب امل ني واسم األستاذ املشرف.
 .9جيب أم يكوم املشرف علو العالب عضوا هبيئة تدريس امعة األمري سلعام وعلو رأس العمل.
 .10لغات ال ة املسموح هبا ابملسابقة مها اللغتام العربية واالجنليزية.
حيق حجب أي من اجلائزتني إذا حصل املتقدموم علو متوسط للمحكمني أقل من .%70
ّ .11
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 .12يتحمل العالب املرشحوم للجائزة ابلتبعية مع مشرفهم املسؤولية القانونية عن صحة قيامهم ابل ة وأهنا ليسز مستله من عمل
سبق نشره.
 .13يش ط تقدمي الواثئق التالية قبل املوعد احملدد للتقدم للجائزة:
أ .خعاب تعري ي من اجلامعة أو صورة اهلوية اجلامعية.
ب .منوذج التقدم للجائزة.
ت .موافقة املشاركني يف ال ة (إم و د) علو التقدم للجائزة.
ث .نسخة الك ونية ) (PDFمن العمل امل م وورقية أو الك ونية من األصل.
ج .خعاب من املشرف (عضو هيئة تدريس ابجلامعة) م ال ة متز حتز إشرافه.
املادة السادسة( :معايري التحكيم)
 .1ترس ئئل يع األعمال املقدمة للمش ئئاركة ابملس ئئابقة إىل جلام التحكيم املختل ة اليت س ئئبق حتديدها وفقا للمعايري الس ئئابقة دوم أ اء
املشاركني؛ ح اظا علو املوضوعية ومصداقية اجلائزة.
 .2يشتمل منوذج التحكيم علو معايري التقييم التالية:
أ .املقابلة الل ظية :أم تكوم األل اظ واملصعلحات امل ة تقابل مثيالهتا يف اللغة األصلية.
ب .القواعد النحوية :أم تراعي ال ة الدقة يف استعمال القاعدة النحوية وتعبيقها يف اللغة امل م إليها.
ت .األسلوب :أم يكوم األسلوب املستخدم يف ال ة سليما موافقا مادة ال ة يف اللغة امل م إليها.
ث .أس ئ ئ ئئلوب العرض والتقدمي :أم يقدم العمل بش ئ ئ ئئكل اح ايف يراعو فيه اس ئ ئ ئئتخدام اخلعوط وعالمات ال قيم واهلوامش
وكافة التقنيات املتعارف عليها يف تقدمي األعمال يف اللغة امل م إليها.
 .3يرسل كل حمكم تقريره إىل املركز علو حدة خالل ال ة اليت حيددها املركز.
 .4جيب أم تزيد نتيجة التحكيم لل ائز عن  %70لكل حمكم وأم يزيد متوسط اجملموع عن  %70وحتجب اجلائزة إذا مل حيقق أي
من املتقدمني هذه النسبة.
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حيق للجنة اجلائزة ترشئئيح حمكم بديل إذا مل يس ئلّم التقارير يف الوقز احملدد وال حيق للمحكم األول املعالبة ابملقابل املايل إذا أتخر
ّ .5
أو امتنع عن إرسال التقرير يف الوقز احملدد.
 .6عند تس ئ ئئاوي در ات املتقدمني ختتار اللجنة العليا للمركز ابلتنس ئ ئئيق مع املركز ال ائزين ابأل لبية املعلقة ألصئ ئ ئوات احلاضئ ئ ئرين وعند
تساو األصوات ير ح اجلانب الذي فيه رئيس املركز.
 .7قرارات التحكيم هنائية وال حي ّق االع اض عليها.
 .8تئرفئع الئلئجئن ئ ئ ئئة الئعئلئي ئ ئ ئئا لئتئمئئوي ئ ئ ئئل املش ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئروع ئ ئ ئئات اس ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئم الئ ئ ئ ئئائئز ابجل ئ ئ ئئائئزة بئ ئرعئيئه ئ ئ ئئا مل ئ ئ ئئديئر اجل ئ ئ ئئامئع ئ ئ ئئة أو مئن يئنئئوب عئن ئ ئ ئئه
؛ العتماد النتيجة وصرف املستحقات املالية.
املادة السابعة( :مكافآت التحكيم)
 .1حت ّدد جلام حتكيم خمتل ة لكل فرع من فروع اجلائزة .وميكن اختيار احملكم ن سه لعضوية اللجنتني حال الضرورة.
 .2مينح احملكم الواحد مكافأة حتكيم مقدارها  500رىل سعودي عن كل مشروع م م حيكمه يف ائزة امعة األمري سلعام
لل ة لعالب املرحلة اجلامعية.
 .3تتحمل اجلامعة مكافأة التحكيم للكتب املؤل ة /امل ة يف ائزة امعة األمري س ئ ئئلعام لل ة ألعض ئ ئئاء هيئة التدريس لكل
حمكم كالتايل:

8

عدد الصفحات

املكافأة

أقل من 200

 1000ر.س.

300 –200

 2000ر.س.

400 – 301

 3000ر.س.

أكثر من 400

 4000ر.س.

املادة الثامنة( :قيمة اجلائزة)
تقدر القيمة املالية للجائزة علو النحو التايل:
أعضاء هيئة التدريس

طالب املرحلة اجلامعية

(جائزة واحدة على مستوى اجلامعة)

(جائزة واحدة على مستوى اجلامعة)

 25,000رىل سعودي فقط.

 10,000رىل سئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئعودي للعالب /العالب (عشئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئرة الف رىل

(مخسة و عشروم ألف رىل سعودي فقط )

سعودي فقط) تقسم كاآليت:
املركز األول 5000 :رىل سعودي
املركز الثاين 3000 :رىل سعودي
املركز الثالث 2000 :رىل سعودي
املشرف /املشرفوم:
 2,000رىل س ئ ئ ئ ئ ئ ئئعودي (أل ا رىل س ئ ئ ئ ئ ئ ئئعودي فقط) للمش ئ ئ ئ ئ ئ ئئرف/
املش ئ ئ ئرفني (من أعض ئ ئئاء هيئة التدريس) علو اإلش ئ ئ ئراف علو املش ئ ئئروع
ال ائز مقعوعة أى كام عدد املشاريع اليت يشرف عليها.

املادة التاسعة:
يتم العمل هبذه الالئحة من اتريخ إقرارها .كما تلغو هذه الالئحة كافة اللوائح السابقة هلا مبجرد بدء العمل هبا.
املادة العاشرة:
جمللس اجلامعة واللجنة العليا حق ت سري هذه الالئحة.
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