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النظام األساسي للجائزة:
المادة رقم ( )1التعريف بالجائزة :

جائزة عمر بن عبدالعزيز �آل ال�شيخ للبحث العلمي وخدمة املجتمع هي جائزة تقديرية
للعلماء والباحثني املتميزين الذين �أثروا ببحوثهم تخ�ص�ص �أمرا�ض وجراحة اجللد
و�ساهموا بالرفع من مكانة هذا التخ�ص�ص يف البحث العلمي يف جماالت طب وجراحة
اجللد ،وتخ�ضع اجلائزة يف معايري منحها �إلى التحكيم الدقيق واملفا�ضلة بني الأعمال
املتناف�سة ،وت�شرتط اجلائزة �أن يكون العمل املقدم قد حقق جميع ال�شروط املو�ضحة
الحق ًا.
المادة رقم ( )2أسم الجائزة :

جائزة عمر بن عبدالعزيز �آل ال�شيخ للبحث العلمي وخدمة املجتمع.
المادة رقم ( )3قيمة الجائزة :

�شهادة تو�ضح �أ�سم الفائز وملخ�ص ًا للعمل الذي �أهله ال�ستحقاق اجلائزة مع مبلغ اثنا
ع�شر �ألف ريال �سعودي ()12,000لكل فائز من الفائزين الثالثة.
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المادة رقم ( )4مقر الجائزة :

يكون مقر اجلائزة مدينة الريا�ض ,اململكة العربية ال�سعودية.
المادة رقم ( )5مدة الجائزة :

مدة اجلائزة غري حمددة ,ومتنح �سنوي ًا يف حال وجود مر�شحني تنطبق عليهم �شروط
منحها ,ويف حالة عدم وجود مر�شح �أو عدم انطباق �شروط املنح على �أي من املتقدمني يف
�أي �سنة من ال�سنوات ي�ؤجل منحها �إلى العام الذي يليه.
المادة رقم ( )6إعالن أسماء الفائزين وتقليد الجوائز :

تعلن جلنة االختيار �أ�سماء الفائزين قبل �شهر من موعد تقليد اجلوائز ،ويدعى الفائزون
للح�ضور لت�سلم جوائزهم ب�أحد م�ؤمترات رابطة �أطباء اجللد العرب �أو اجلمعية ال�سعودية
لإمرا�ض وجراحة اجللد� ،أو ب�أي م�ؤمتر علمي خم�ص�ص لأمرا�ض وجراحة اجللد على
�صعيد العامل العربي.
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المادة رقم ( )7مجاالت الجائزة :

 1-7البحوث العلمية اخلا�صة ب�أمرا�ض وجراحة اجللد ,وخا�صة تلك التي ت�ؤدي
ملا يلي:

•ابتكار �أو تطوير طريقة جديدة يف ت�شخي�ص �أمرا�ض اجللد وجراحتها.
•ابتكار عالج �أو طريقة عالج جديدة يف �أمرا�ض اجللد وجراحتها.
•اكت�شاف طرق وقاية جديدة خا�صة ب�أمرا�ض اجللد وجراحتها.
•تقدمي م�ساهمة مميزة وذات �أثر كبري يف خدمة املجتمع.
 2-7يحق ملجل�س اجلائزة تو�سيع املجال لأي تخ�ص�صات �أخرى الحق ًا.
المادة رقم ( )8أهداف الجائزة :

1.1دعم وت�شجيع البحث العلمي يف جمال الأمرا�ض اجللدية.
2.2الك�شف عن املبدعني واملوهوبني واملتفوقني يف تخ�ص�ص الأمرا�ض اجللدية
ودعم متيزهم.
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3.3ت�شجيع الأعمال والإجنازات املميزة وتنمية روح املناف�سة يف البحوث العلمية.
4.4ت�شجيع امل�ساهمة يف خدمة املجتمع مبا يخ�ص �صحة اجللد والعناية به.
5.5ت�شجيع امل�ساهمة يف تقدمي الدرا�سات البحثية للأمرا�ض للأمرا�ض اجللدية
وعر�ضها يف �أ�شهر املجالت العلمية وامل�ؤمترات.
المادة رقم ( )9شروط الجائزة :

� 1-9شروط عامة

1.1تخ�ص�ص اجلائزة للبحوث التي جترى بكل �أقطار العامل العربي وللأطباء العرب
املغرتبني  .وتتوافق و�أهداف اجلائزة ،وتقع �ضمن جماالتها املذكورة �أعاله.
 2.2ميكن لأمانة اجلائزة �أن ت�ضيف جماالت جديدة �أو فروع ًا جديدة للجائزة �أو
ا�شرتاطات �أخرى ُتفعل التناف�س وت�ضبطه.
3.3ميكن حجب اجلائزة �إذا مل يوجد بني املر�شحني من ي�ستحقها .
 4.4يرفق بطلب الرت�شيح �أربع ن�سح �أ�صلية ون�سخة الكرتونية من �إنتاج املر�شح وبحوثه
واجنازاته.
5.5يرفق بطلب الرت�شيح �سرية ذاتية وافية مو�ضحا فيها كامل �إجنازات املرت�شح.

7

� 2-9شروط خا�صة

1.1يجب �أن ال يكون العمل املقدم للرت�شيح قد �سبق له الفوز بجائزة حملية �أو دولية
�أخرى.
2.2يجب �أن يكون العمل �أو الأعمال املقدمة للرت�شيح قد �أجنزت خالل الثالث �سنوات
التي ت�سبق �آخر موعد ال�ستالم الرت�شيح.
3.3يقبل تر�شيح اجلمعيات العلمية والأكادميية ممن يكون جدير ًا بنيل اجلائزة ,كما يجوز
للأفراد الذين تتوفر فيهم �شروط الرت�شيح �أن يتقدموا مبا�شرة برت�شيح �أنف�سهم لنيل
اجلائزة.
4.4تقدم الأعمال املر�شحة باللغة العربية �أو الإنكليزية مع �إرفاق ملخ�ص تف�صيلي ي�شمل
الأهداف وطريقة العمل و�أهم النتائج.
 5.5ال يجوز لأع�ضاء جلان اجلائزة �أو جمل�سها التقدم للرت�شيح لهذه اجلائزة.
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المادة رقم ( )10إدارة الجائزة :

 1-10جمل�س اجلائزة:

للجائزة جمل�س �أعلى يرت�أ�سه الدكتور عمر بن عبدالعزيز �آل ال�شيخ وي�ضم يف ع�ضويته
عدد ًا من امل�ست�شارين يتم اختيارهم لهذا الغر�ض.
 2-10مهام جمل�س اجلائزة:

•ميثل املرجعية مل�ضامني و�أهداف اجلائزة ,ويتولى و�ضع ال�سيا�سات العامة للجائزة،
وله على وجه اخل�صو�ص اعتماد نظام اجلائزة واللوائح املنبثقة عنه .
•�إقرار املعايري وال�ضوابط امل�ؤهلة للرت�شيح للجائزة .
•الإ�شراف على جميع �أعمال اجلائزة .
•تعديل نظام اجلائزة عند احلاجة .
•اعتماد امل�شروعات اال�ستثمارية للجائزة يف حال وجودها .
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 3-10جلنة مراجعة البحوث املقدمة (جلنة التحكيم):

•يتم تر�شيح عدد (� )3أ�سماء ممن تتوفر لديهم الكفاءة واملعرفة توكل لهم مهمة
ا�ستقبال طلبات املر�شحني ومراجعتها والت�أكد من مطابقتها لل�شروط ومن ثم حتديد
�أ�سماء الفائزين من بني املتقدمني للجائزة.
•ت�سليم �أ�سماء الفائزين واحليثيات اخلا�صة بتميزهم وفوزهم باجلائزة �إلى امللج�س
الأعلى للجائزة قبل وقت كاف من موعد ت�سليم اجلائزة.
•يكون قرار اللجنة نهائيا من حيث حتديد �أ�سماء الفائزين حال اعتماده من قبل
جمل�س اجلائزة.
•يقوم املجل�س اخلا�ص باجلائزة والذي يرت�أ�سه الدكتور عمر بن عبدالعزيز �آل ال�شيخ
ب�إعداد الرتتيبات اخلا�صة لت�سليم الفائزين املعتمدين من قبل جلنة التحكيم للجوائز
املقررة لهم.

المادة رقم ( )11تفسير مواد النظام :

ملجل�س اجلائزة حق تف�سري مواد هذا النظام.
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عمر بن عبدالعزيز آل الشيخ:
دكتوراه في الطب من جامعة فيينا  -النمسا 1983م.
شهادة التخصص في األمراض الجلدية ( الزمالة) من جامعة بون – ألمانيا 1989م.
عضو هيئة التدريس – كلية الطب – جامعة الملك سعود منذ عام 1990م.
األمين العام لرابطة أطباء الجلد العرب منذ عام 2008م.
استشاري أمراض وحساسية الجلد وجراحة الليزر.
المشرف العام على مركز الجلد والحساسية بالرياض.
رئيس الجمعية السعودية ألمراض وجراحة الجلد 2009-1994م.
رئيس لجنة البحوث العلمية والتأليف والترجمة في الجمعية السعودية ألمراض
وجراحة الجلد
المؤسس والمشرف العام على مجلة الجلدية.
رئي���س المجل���س العلم���ي لتخص���ص األم���راض الجلدي���ة بالهيئ���ة الس���عودية
للتخصصات الصحية 2002 -1996م.
عض���و المجل���س العلم���ي لتخص���ص األم���راض الجلدي���ة بالمجل���س العرب���ي
لالختصاص���ات الطبي���ة  -مجل���س وزراء الصح���ة الع���رب – جامعة ال���دول العربية
سبتمبر 1993م  -فبراير 2002م
له العديد من البحوث في مجال أمراض وحساسية الجلد في كثير من المجالت
الطبية المحلية والعربية والعالمية.

موقع الدكتور عمر بن عبد العزيز �آل ال�شيخ على بوابة جامعة امللك �سعود
موقع مركز اجللد واحل�سا�سية

http://faculty.ksu.edu.sa/5030/default.asp
http://skinandallergy.org
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