
جائزة
سعد بن عبداهلل بن غنيم
لإلبداع العلمي للمبتعثين

نظام الجائزة



اأهداف الجائزة :

• في 	 ال�سعوديين  والمبتعثين  المركز  بين  التوا�سل  مــن  ج�سور  بناء 

الخارج بما يعزز الهوية الح�سارية للمملكة العربية ال�سعودية.

• اإذكاء روح التناف�س العلمي بين المبتعثين و�سحذ هممهم نحو الإبداع 	

والتميز في المجالت التي تخدم الهوية الح�سارية للمبتعث والوطن.

• ربط المبتعث بوطنه والتوا�سل معه مدة بعثته.	

الفئة الم�ستهدفة :

خارج  المبتعثين  ال�سعوديين  والطالبات  الطالب  الجائزة  ت�ستهدف   

المملكة في غير البالد العربية.

مو�سوعات الجائزة :

ر�سالة  يخدم  للجائزة  مو�سوعاً  عــام  كل  في  ال�ست�سارية  الهيئة  تختار    

الجائزة واأهدافها ، وتقترح محاوره الرئي�سة ، ويكون ذلك دورياً كل �سنة.

�شروط البحث :

• اأن يكون مقدم البحث طالباً مبتعثاً اأثناء مدة اإعداده البحث ، ويرفق 	

ما يفيد ذلك عند تقديم البحث.

• يتناول البحث المو�سوع المحدد في الإعالن.	

• األ يكون البحث قد �سبق ن�سره اأو تقديمه اإلى جهة اأخرى )با�ستثناء 	

متطلبات المقررات الدرا�سية في مدة البتعاث(.

• اأن يلتزم بمعايير كتابة البحث العلمي من حيث الأ�سلوب والتوثيق .	



• اأن يكتب البحث باللغة العربية اأو الإنجليزية، اأو مترجماً الى العربية 	

من لغته الأ�سلية التي ُكتب بها.

• اأن ل تزيد �سفحات البحث عن 40 �سفحة ول تقل عن 25 �سفحة.	

•  اإذا كانت الجائزة براءة اختراع فيجب اأن يكون ح�سول المبتعث عليها 	

خالل مدة ابتعاثه، ويرفق ما يفيد ت�سجيلها علمياً.

• اأن يقدم البحث اأو براءة الختراع في الموعد المحدد لتلقي النتاج 	

العلمي وهو المدة من 2015/3/1م  الى 30 /10/ 2015م .

• ير�سل الإنجاز العلمي الى البريد اللكتروني للمركز 	

cgtsa2012@gmail.com  

تحكيم البحوث :

• البحوث 	 واختيار  لفرزها  اأولية  لجنة  اإلــى  المقدمة  البحوث  تخ�سع 

الم�شتوفية ل�شروط الجائزة.

• تحال البحوث المنطبقة عليها ال�شروط اإلى لجنة علمية لتحكيمها.	

الإعالن عن الفائزين :

يتم الإعالن عن الفائزين بجوائز الم�سابقة من خالل و�سائل الإعالم   

المختلفة.

جوائز الفائزين :
عدد جوائز الفائزين اأربع جوائز، قيمة كل جائزة 30٫000 األف ريال.    



يختار المبتعث الكتابة في اأحد المحورين التاليين :  

بلد  ف��ي  ال�سعودي  للمبتعث  العلمي  الإب����داع  ج��وان��ب   : الأول  المحور   
البتعاث: نماذج من الواقع المعا�ش.

تتناول مو�سوعات هذا المحور جوانب الإبداع العلمي للمبتعث ال�سعودي   

في بلد البتعاث، ومنها : التدري�ش في الجامعات ، الإختراعات العلمية ، 

البحوث التطبيقية المتميزة ، وغيرها.

للمملكة  الح�سارية  الهوية  تعزيز  في  المبتعث  دور  الثاني:  المحور   
العربية ال�سعودية في بلد البتعاث.

يعزز  اأن  يمكن  التي  والميادين  الو�سائل  المحور  تتناول مو�سوعات هذا   

فيها المبتعث الهوية الح�سارية للمملكة العربية ال�سعودية اأثناء وجوده 

في بلد البتعاث.
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