
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 عبدهللا بن عبدالعزيز العالمية للترجمة  الملكجائزة 
 

 

King 
Abdullah Bin Abdulaziz 

International Award for Translation  
 

 

 

 ترشيحاستمارة 
 

Nomination Form  

 

 نموذج  المؤسسات والهيئات  

 

Institutions 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  الجائزةحة لنيل الجهة المرش   معلومات عن)أوالً( 

( I ) Nominated Institution 

 

  اسم الجهة
Institution’s 

Name 

 غير حكومية □   حكومية □                                      Date of Establishment  تاريخ التأسيس

□ Government  □ Non-government 

 

العنوان 
 البريدي

        :Post/Zip Code        الرمز البريدي:

Postal 
Address 

على العنوان الجائزة  يمكن الحصول على هذه االستمارة من موقع 

 http:/www.translationaward.org التالي :



 Nomination Form   استمارة ترشيح

 (Institutions)   (نموذج المؤسسات والهيئات)

 1  

البريد 

 اإللكتروني
 

E-mail 

أرقام 

 االتصال

              :Telephone         هاتف:

                         :Fax         فاكس:

Contact 

Numbers 

 

       Goals             األهداف

   

 

 

 

 
 

 

 

 

      Achievements (in the Field of Translation)       (في مجال الترجمةاإلنجازات )

   

 

 

 

 

 

 
 

      Reasons for Nomination          مبررات الترشيح

   

١_____________________________________________________________________________________________________

1 

٢_____________________________________________________________________________________________________

2 

٣_____________________________________________________________________________________________________

3 

٤_____________________________________________________________________________________________________

4 

 الحقوق الفكرية 
 Intelectual Rightsال                            نعم  هل تقوم المؤسسة بإتباع نظام الحقوق الفكرية خصوصاً في الحصول على اذن الترجمة والنشر        

 

 

 Have the institution get an award in translation                   نعم               ال هل سبق للمؤسسة أن حصلت على جائزة في الترجمة         

 جهة الترشيح  معلومات عن)ثانياً( 

( II ) Nominating Institution 

 

          Nominating Institution         الجهة المتقدمة بالترشيح

        Postal Address           العنوان البريدي

 

 
 

 

        :Post/Zip Code           الرمز البريدي:



 Nomination Form   استمارة ترشيح

 (Institutions)   (نموذج المؤسسات والهيئات)
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              (Authorized Person)          )صاحب الصالحية(

       :Name             االسم:

   :Position             المنصب:

             Signature     التوقيع      Date      التاريخ

 

 Official Use Only          لالستخدام الرسمي فقط

 

 

 

 شروط الترشيح للجائزة م

 والثقافية واألفراد يتم الترشيح لنيل الجائزة من قبل المؤسسات العلمية 1

 إليها الترجمة من اللغة العربية أوللمؤسسة أو الهيئة جهود بارزة في أن تكون  2

 جائزةالب الفوز لمؤسسة أو الهيئةأال يكون قد سبق ل 3

 

 شروط منح الجائزة م

 أن تكون األعمال المترجمة متميزة 1

 مراعاة حقوق الملكية الفكرية 2

 والتوثيق الدقة في الترجمة واألمانة في النقل 3

 

 الوثائق المطلوبة م

 استمارة الترشيح 1

  في مجال الترجمة المؤسسة أو الهيئة المرشحة بأنشطةمفصل  تقرير 2

3 
أو  لمؤسسة)ولن تعاد، سواء فازت ا مجموعة من أبرز إصدارات المؤسسة أو الهيئة في مجال الترجمة فاقإر

 الهيئة بالجائزة أم لم تفز(

 مواعيد الترشيح:

 يخ استقبال الطلبتار

Received on: 

       Conditions    الشروط 

 غير مطابق □    مطابق □

□ Satisfied   □ Not satisfied 

            Scientific Committee  اللجنة العلمية

 على الترشيح غير موافقة □ على الترشيح موافقة □

□ Nomination Accepted □ Nomination Not Accepted 

            :Scientific Committee Members          :العلمية ضاء اللجنةأع

           Signature   Name    التوقيع     االسم

١_____________________________________________________________________________________________________1 

٢_____________________________________________________________________________________________________2 

٣_____________________________________________________________________________________________________3 

٤_____________________________________________________________________________________________________4 

٥_____________________________________________________________________________________________________5 
٦_____________________________________________________________________________________________________6 

٧_____________________________________________________________________________________________________7 

 

     Scientific Committee Chair           رئيس اللجنة العلمية

           Signature   Name    التوقيع     االسم

 

_______________________________________________________________________________________________________ 
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 يمكن الحصول على مواعيد وإستمارات الترشيح من موقع الجائزة

  ARD.ORGWWW.TRANSLATIONAW 

 ترسل الترشيحات إلى العنوان التالي:

 عبدهللا بن عبدالعزيز العالمية للترجمة الملكجائزة 

 مكتبة الملك عبدالعزيز العامة

 11622الرياض    86424ص . ب 

 المملكة العربية السعودية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMINATION TERMS No. 

Nominations may be submitted by individuals or institutions. 1 

Nominated institutions must enjoy prominent reputation for their 

distinguished services in the field of translation from and into 

Arabic. 

2 

Institutions that have previously received the award may not be 

nominated. 
3 

 

QUALIFICATIONS No. 

Original texts must be distinguished.  1 

Nominated institutions must comply with intellectual property 

laws. 
2 

Accuracy in translation and precision in documentation must be 

observed. 
3 

 

REQUIRED DOCUMENTS No. 

A completed nomination form 1 

A detailed report on the nominated institution’s activities relevant 

to translation 
2 

Hard copies of selected works of translation published or funded by 

the nominated institution (not to be returned whether or not the 

institution is awarded) 

3 

Nomination dates & application can be found o n : WWW.TRANSLATIONAWARD.ORG 

http://www.translationaward.org/
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ALL NOMINATIONS must be sent to the following address:  
King Abdullah bin Abdulaziz International Award for Translation 
King Abdulaziz Public Library 
P.O. Box: 86424 
Riyadh 11622 
Saudi Arabia 


