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 المرشحمعلومات عن ( أولا )

( I ) Candidate Information 

 Candidate Full Name  المرشحاسم 

 Specialization  التخصص العلمي
         

 Place of Birthمكان الميالد Date of Birth   تاريخ الميالد Nationality    الجنسية

 أنثى  ذكر  :الجنس

Gender:  Male  Female 

  Occupation   العمل

 

 

على العنوان الجائزة  يمكن الحصول على هذه االستمارة من موقع 

 http:/www.translationaward.org التالي :
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 الدائم مقر اإلقامة

Place of Permanent Residence 

 Country   الدولة City    المدينة

العنوان 

 البريدي

        :Post/Zip Code        الرمز البريدي:

Postal 

Address 

البريد 

 اإللكتروني
 

E-mail 

أرقام 

 التصال

             :Telephone         هاتف:
                        :Fax         فاكس:

    :Mobile          جوال: 

Contact 

Numbers 

 

ا(   جهة الترشيح  معلومات عن)ثانيا

( II ) Nominating Party 

                (Nominating Party)        السم )مقدم الترشيح(
            Name:       

 سسةؤم   فرد 

 Institution  Individual 

        Postal Address           العنوان البريدي

 

 

 

 

        :Post/Zip Code           الرمز البريدي:

              (Authorized Person)          )صاحب الصالحية(

       :Name             السم:

   :Position             المنصب:

             Signature     التوقيع      Date      التاريخ

 
ا( الجهود واألعمال في مجال الترجمة  )ثالثا

( III ) Efforts in Translation 

 Efforts in the field of Translation (A)          الجهود -أ

                                 (Activities, Contributions, and Initiatives)                                          )األنشطة, الجهود, المبادرات(

 

 

 

 

 Scientific Works (B)          األعمال                                                                                                               -ب
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                                                                                                           (Authorship, Research, and Translation))ترجمة, تأليف, أبحاث(   

       

 

 
 Official Use Only          (لالستخدام الرسمي فقط

 

 الشروط والوثائق المطلوبة

Conditions & Required Documents 

 شروط الترشيح للجائزة

Candidacy Conditions 

 والثقافية واألفراد الترشيح لنيل الجائزة من قبل المؤسسات العلميةيجوز . 1

1. Nominations may be submitted by individuals or institutions 

 إليهاو الترجمة من اللغة العربية أ المرشح فيجهود وأعمال  أن تكون .2

2. Translation efforts in the field of translation must be either from or into Arabic 

 

 شروط منح الجائزة

Qualifications 

          شروط الجهود في مجال الترجمة -أ

A- Conditions of Efforts in the Field of Translation 

 . أن تكون جهود المرشح أسهمت في تنشيط وتطوير حركة الترجمة من اللغة العربية أو إليها1

1. The individual's efforts should contribute in activating and developing translation from 

and into Arabic 

 تاريخ استقبال الطلب

Received on: 

 Conditions    الشروط 

 غير مطابق □   طابقم □

□ Satisfied  □ Not satisfied 

            Scientific Committee  اللجنة العلمية

 على الترشيح غير موافقة □ على الترشيح موافقة □

□ Nomination Accepted □ Nomination Not Accepted 

           :Scientific Committee Members          أعضاء اللجنة العلمية:

         Signature   Name    التوقيع     السم

  

١_____________________________________________________________________________________________________1 

٢_____________________________________________________________________________________________________2 

٣_____________________________________________________________________________________________________3 

٤_____________________________________________________________________________________________________4 
٥_____________________________________________________________________________________________________5 

٦_____________________________________________________________________________________________________6 

٧_____________________________________________________________________________________________________7 

 

   Scientific Committee Chair           رئيس اللجنة العلمية

  

         Signature   Name    التوقيع     السم

  

 

_______________________________________________________________________________________________________ 
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 إليها وأربية . أن تكون مبادرات المرشح أسهمت في تعزيز حركة الترجمة من اللغة الع2

2. The individual's initiatives should contribute in enhancing translation form and into 

Arabic 

 . أن تكون أعمال المرشح أسهمت في تعزيز التواصل الحضاري بين الثقافات3

3. The individual's work should contribute in fostering intercultural communications 

among cultures 

 . أن تكون أعمال المرشح أسهمت في نقل المعرفة األصيلة بين اللغات4

4. The individual's work should contribute in authentic knowledge transfer among 

languages 

 

 شروط األعمال في مجال الترجمة  -ب

B- Condition of Works in the Field of Translation 

 ترجمة والمؤلفة والدراسات متميزةأن تكون األعمال الم. 1

1. Books, translation works and studies should be distinguished 

 الجودة في األعمال العلمية. 2

2. Quality of  scientitif work 

 راعاة حقوق الملكية الفكريةم. 3

3. Respecting intellectual property 

 

 الوثائق المطلوبة

Required Documents 

 استمارة الترشيح. 1

1. Nomination Form 

 . اسهامات المرشح في مجال الترجمة2

2. Individual's efforts in the field of translation 

 للمرشح وصورة شخصية السيرة الذاتية. 3

3. Curriculum vitae and personal picture 

 جمةفي مجال التر نماذج مختارة من األعمال. 4

4. Selected samples of works in the field of translation 

 المرشح في مجال الترجمة إن وجدت إرفاق وثائق رسمية أو توصيات تثبت جهود. 5

5. Attaching, if available, official documents or recommendations proving the 

individual's efforts in the field of translation 

 مواعيد الترشيح:

 يمكن الحصول على مواعيد وإستمارات الترشيح من موقع الجائزة

  WWW.TRANSLATIONAWARD.ORG 

 ترسل الترشيحات إلى العنوان التالي:

 عبدهللا بن عبدالعزيز العالمية للترجمة الملكجائزة 

 العامةمكتبة الملك عبدالعزيز 

 11622الرياض    86424ص . ب 

 المملكة العربية السعودية
Nomination dates & application are available on : WWW.TRANSLATIONAWARD.ORG 
ALL NOMINATIONS should be sent to the following address:  

http://www.translationaward.org/
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King Abdullah bin Abdulaziz International Award for Translation 
King Abdulaziz Public Library 
P.O. Box: 86424 
Riyadh 11622 
Saudi Arabia 

 

 

 


