


تطلق الجمعية السعودية �مراض وجراحة الجلد جائزة 
الدكتور سامي بن محمد الصقير للبحث العلمي في مجال 

طب وجراحة الجلد في روعها ا�ربعة بمبلغ يصل إلى
 (100,000) مائة ألف ريال.

ً من رسالة اجلمعية التي تؤمن بأن البحث العلمي الرصني هو أساس النهضة  حيث حتقق هذه اجلائزة جزءا
واالزدهار،كما أنها جتسد مفهوم املسؤولية االجتماعية للجمعيات العلمية ودورها في دعم اإلبداع العلمي 
وتقدمي  اجللدية  األمراض  املبدعني في تخصص  والكشف عن  العلمية  البحوث  املنافسة في  روح  وتنمية 
الدعم لهم. كذلك احلرص على تكرمي املتميزين الذين أثروا ببحوثهم تخصص األمراض اجللدية وساهموا 
باالرتقاء بطب اجللد واملساهمة في تقدمي الدراسات البحثية لألمراض املشهورة واألمراض املستوطنة في 

اململكة العربية السعودية والوطن العربي وعرضها في أشهر اجملالت العلمية واملؤمترات الدولية. 
كما و أن من أهم أهداف اجلائزة العمل على خدمة املهنة ودعم البحث العلمي في مجاالت طب وجراحة 

اجللد، وتأصيل مفهوم البحث العلمي لدى املنتمني للمهنة وإضافة بُعد جديد للبحث واالكتشاف.

فروع الجائزة:

1. الفرع األول "البحث العلمي للباحثني السعوديني" وقيمتها (25.000 ) ريال سعودي
2. الفرع الثاني "البحث العلمي للباحثني في الوطن العربي" وقيمتها (25.000 ) ريال سعودي

3. الفرع الثالث "التميز" وقيمتها ( 30.000 ) ريال سعودي
4. الفرع الرابع "البحث العلمي لفئة املتدربني" ( 20.000 ) ريال سعودي

شروط عامة 
1. تخصص اجلائزة للبحوث التي جترى داخل اململكة العربية السعودية والوطن العربي

ً جديدة للجائزة. 2.  ميكن ألمانة اجلائزة أن تضيف مجاالت جديدة أو فروعا
3. ميكن حجب أي فرع من فروع اجلائزة إذا لم يوجد بني املرشحني من يستحقها .

4.  ال يقبل ترشيح من فاز باجلائزة في فرع معني مرة أخرى. في حني يجوز ترشيح الفائز في فرع ما، إلى 
فرع آخر، في دورة أخرى.

5.  تكون النسخ املقدمة للترشح من ممتلكات اجلمعية وال تعود الى أصحابها وتُضم إلى مكتبة اجلمعية.

الفرع ا�ول: جائزة البحث العلمي للباحثين السعوديين
(25.000 )  ريال سعودي 

شروط الترشيح لجائزة البحث العلمي للباحثين السعوديين :

ً أو مجموعة  1. يرشح لنيل اجلائزة كل باحث سعودي قام بإجناز علمي بحثي متميز ورائد سواءً كان فردا
    أفراد بشرط أن يكون املرشح هو  الباحث الرئيس.

ً (أو أكثر) لنيل اجلائزة بشرط أن يكون املرشح هو الباحث  2.  يجوز للجهات العلمية أن ترشح فردا
     الرئيس.

ً في نفس الدورة. 3.  ال يحق التقدم جلائزة البحث العلمي ولفروع اجلائزة األخرى معا
4.  في حال تقدم أكثر من مرشح بعمل واحد مشترك، متنح اجلائزة للباحث األول الرئيس فقط.

5.  تقدم األعمال املرشحة باللغة اإلجنليزية. وفي حال التقدم بأعمال باللغة العربية يجب إرفاق كل 
      منها مبلخص تفصيلي باللغة اإلجنليزية يشمل األهداف وطريقة العمل وأهم النتائج.

6.  يجب أن ال تكون األعمال املرشحة (أو جزء منها) قد سبق لها الفوز بجائزة محلية أو دولية أخرى.
7. ال يجوز ترشيح أعضاء جلان اجلائزة أو أسرهم من الدرجة األولى.

الفـــرع الثـــاني: جائزة البحـــث العلـمي للباحـثين في 
الوطن العربي

(25.000 )  ريال سعودي

شروط الترشيح لجائزة البحث العلمي للباحثين في الوطن العربي :

ً أو     1.  يرشح لنيل اجلائزة كل باحث من الوطن العربي قام بإجناز علمي بحثي متميز ورائد سواءً كان فردا
     مجموعة أفراد بشرط أن يكون املرشح هو الباحث الرئيس.

ً (أو أكثر) لنيل اجلائزة بشرط أن يكون املرشح هو الباحث  2.  يجوز للجهات العلمية أن ترشح فردا
     الرئيس.

ً في نفس الدورة. 3. ال يحق التقدم جلائزة البحث العلمي ولفروع اجلائزة األخرى معا
4.  في حال تقدم أكثر من مرشح بعمل واحد مشترك، متنح اجلائزة للباحث األول الرئيس فقط.

5.  تقدم األعمال املرشحة باللغة اإلنكليزية. وفي حال التقدم بأعمال باللغة العربية يجب إرفاق كل 
     منها مبلخص تفصيلي باللغة اإلنكليزية يشمل األهداف وطريقة العمل وأهم النتائج.

6.  يجب أن ال تكون األعمال املرشحة (أو جزء منها) قد سبق لها الفوز بجائزة محلية أو دولية أخرى.
7. ال يجوز ترشيح أعضاء جلان اجلائزة أو أسرهم من الدرجة األولى.

الفرع الثالث: جائزة التميز
(30.000 )  ريال سعودي  

معايير جائزة التميز:

متنح جائزة التميز لكل مبدع أو رائد ساهم أو يساهم بشكل فاعل ومتميز في إيجاد عمل جديد يتسم 
ً في أي من مجاالت  ً تنمويا ً أو تقنيةً أو مشروعا بالسبق والدقة واإلتقان واألصالة سواء كان بحثا أو اختراعا
بقابلية  العمل  هذا  يتصف  كما  عليه.  واحملافظة  اجللد  وجراحة  طب  تطوير  في  ويساعد  اجللد  صحة 
التطبيق واجلدوى العلمية، وأن يكون له أثره الفعاَل على أفراد اجملتمع ورفع املستوى الثقافي واالجتماعي 

لهم.

ميكن أن تشمل اإلجنازات التي تقدم لنيل هذه اجلائزة ما يلي:
    بحث أو أبحاث تؤدي إلى تطوير نظرية علمية جديدة في أي مجال من مجاالت  صحة اجللد.

    اختراع جهاز متطور ذي فائدة ملموسة في أي من مجاالت طب وجراحة اجللد.
    ابتكار أو تطوير تقنيات أو أساليب جديدة غير مسبوقة لعالج األمراض اجللدية.

    تأليف كتب أو كتيبات في طب وجراحة وصحة اجللد.
    اجنازات في عملية التعليم والتدريب لألطباء املتدربني

    اجنازات في توسيع وتثبيت النشر العلمي في مجال طب وجراحة اجللد
    أنشطة توعوية مت تطبيقها وكان لها أثر فعال على توعية وتنمية اجملتمع.

شروط خاصة بالترشيح لجائزة التميز

1. يرشح لنيل جائزة التميز أي فرد (أو مجموعة أفراد) ساهم أو يساهم بشكل فاعل في حتقيق أي من 
     املعايير املطروحة في تعريف جائزة التميز وكما هو موضح أعاله.

2.  متنح جائزة التميز ألفراد على قيد احلياة وال متنح للمؤسسات.
3. يتم ترشيح األفراد عن طريق اجلامعات أو املؤسسات كما يحق لإلفراد ترشيح أنفسهم أو غيرهم 

    للجائزة. 
4. يجب أن يكون العمل املقدم للترشيح قد أجنز خالل السنوات اخلمس التي تسبق آخر موعد الستالم  

    الترشيحات.
ً في نفس الدورة. 5. ال يحق التقدم للترشيح جلائزة التميز وجلائزة الفروع األخرى معا

6. تقدم األعمال املرشحة باللغة اإلنكليزية. وفي حال التقدم بأعمال باللغة العربية يجب إرفاق كل منها 
    مبلخص تفصيلي باللغة اإلنكليزية يشمل األهداف وطريقة العمل وأهم النتائج. 

7.  يجب أن ال يكون العمل املقدم للترشيح قد سبق له الفوز بجائزة محلية أو دولية أخرى.
8.  ال يجوز ألعضاء جلان اجلائزة أو أسرهم من الدرجة األولى التقدم للترشيح لهذه اجلائزة.

الفرع الرابع: جائزة البحث العلمي لفئة المتدربين
(20.000 )  ريال سعودي 

شروط الترشيح لجائزة البحث العلمي لفئة المتدربين:

1. يرشح لنيل اجلائزة أي من املتدربني الذين يقومون بإجناز بحث علمي منشور في أحد اجملالت العلمية 
ً أو مجموعة أفراد بشرط أن يكون املرشح هو الباحث الرئيس.     احملكمة سواء كان فردا

ً (أو أكثر) لنيل اجلائزة بشرط أن يكون املرشح هو الباحث  2.  يجوز للجهات العلمية أن ترشح فردا
     الرئيس.

ً في نفس الدورة. 3. ال يحق التقدم جلائزة البحث العلمي ولفروع اجلائزة األخرى معا
4.  في حال تقدم أكثر من مرشح بعمل واحد مشترك، متنح اجلائزة للباحث األول الرئيس فقط.

5.  تقدم األعمال املرشحة باللغة اإلنكليزية. وفي حال التقدم بأعمال باللغة العربية يجب إرفاق كل 
      منها مبلخص تفصيلي باللغة اإلنكليزية يشمل األهداف وطريقة العمل وأهم النتائج.

6.  يجب أن ال تكون األعمال املرشحة (أو جزء منها) قد سبق لها الفوز بجائزة محلية أو دولية أخرى.
7.  ال يجوز ترشيح أعضاء جلان اجلائزة أو أسرهم من الدرجة األولى.



تطلق الجمعية السعودية �مراض وجراحة الجلد جائزة 
الدكتور سامي بن محمد الصقير للبحث العلمي في مجال 

طب وجراحة الجلد في روعها ا�ربعة بمبلغ يصل إلى
 (100,000) مائة ألف ريال.

ً من رسالة اجلمعية التي تؤمن بأن البحث العلمي الرصني هو أساس النهضة  حيث حتقق هذه اجلائزة جزءا
واالزدهار،كما أنها جتسد مفهوم املسؤولية االجتماعية للجمعيات العلمية ودورها في دعم اإلبداع العلمي 
وتقدمي  اجللدية  األمراض  املبدعني في تخصص  والكشف عن  العلمية  البحوث  املنافسة في  روح  وتنمية 
الدعم لهم. كذلك احلرص على تكرمي املتميزين الذين أثروا ببحوثهم تخصص األمراض اجللدية وساهموا 
باالرتقاء بطب اجللد واملساهمة في تقدمي الدراسات البحثية لألمراض املشهورة واألمراض املستوطنة في 

اململكة العربية السعودية والوطن العربي وعرضها في أشهر اجملالت العلمية واملؤمترات الدولية. 
كما و أن من أهم أهداف اجلائزة العمل على خدمة املهنة ودعم البحث العلمي في مجاالت طب وجراحة 

اجللد، وتأصيل مفهوم البحث العلمي لدى املنتمني للمهنة وإضافة بُعد جديد للبحث واالكتشاف.

فروع الجائزة:

1. الفرع األول "البحث العلمي للباحثني السعوديني" وقيمتها (25.000 ) ريال سعودي
2. الفرع الثاني "البحث العلمي للباحثني في الوطن العربي" وقيمتها (25.000 ) ريال سعودي

3. الفرع الثالث "التميز" وقيمتها ( 30.000 ) ريال سعودي
4. الفرع الرابع "البحث العلمي لفئة املتدربني" ( 20.000 ) ريال سعودي

شروط عامة 
1. تخصص اجلائزة للبحوث التي جترى داخل اململكة العربية السعودية والوطن العربي

ً جديدة للجائزة. 2.  ميكن ألمانة اجلائزة أن تضيف مجاالت جديدة أو فروعا
3. ميكن حجب أي فرع من فروع اجلائزة إذا لم يوجد بني املرشحني من يستحقها .

4.  ال يقبل ترشيح من فاز باجلائزة في فرع معني مرة أخرى. في حني يجوز ترشيح الفائز في فرع ما، إلى 
فرع آخر، في دورة أخرى.

5.  تكون النسخ املقدمة للترشح من ممتلكات اجلمعية وال تعود الى أصحابها وتُضم إلى مكتبة اجلمعية.

الفرع ا�ول: جائزة البحث العلمي للباحثين السعوديين
(25.000 )  ريال سعودي 

شروط الترشيح لجائزة البحث العلمي للباحثين السعوديين :

ً أو مجموعة  1. يرشح لنيل اجلائزة كل باحث سعودي قام بإجناز علمي بحثي متميز ورائد سواءً كان فردا
    أفراد بشرط أن يكون املرشح هو  الباحث الرئيس.

ً (أو أكثر) لنيل اجلائزة بشرط أن يكون املرشح هو الباحث  2.  يجوز للجهات العلمية أن ترشح فردا
     الرئيس.

ً في نفس الدورة. 3.  ال يحق التقدم جلائزة البحث العلمي ولفروع اجلائزة األخرى معا
4.  في حال تقدم أكثر من مرشح بعمل واحد مشترك، متنح اجلائزة للباحث األول الرئيس فقط.

5.  تقدم األعمال املرشحة باللغة اإلجنليزية. وفي حال التقدم بأعمال باللغة العربية يجب إرفاق كل 
      منها مبلخص تفصيلي باللغة اإلجنليزية يشمل األهداف وطريقة العمل وأهم النتائج.

6.  يجب أن ال تكون األعمال املرشحة (أو جزء منها) قد سبق لها الفوز بجائزة محلية أو دولية أخرى.
7. ال يجوز ترشيح أعضاء جلان اجلائزة أو أسرهم من الدرجة األولى.

الفـــرع الثـــاني: جائزة البحـــث العلـمي للباحـثين في 
الوطن العربي

(25.000 )  ريال سعودي

شروط الترشيح لجائزة البحث العلمي للباحثين في الوطن العربي :

ً أو     1.  يرشح لنيل اجلائزة كل باحث من الوطن العربي قام بإجناز علمي بحثي متميز ورائد سواءً كان فردا
     مجموعة أفراد بشرط أن يكون املرشح هو الباحث الرئيس.

ً (أو أكثر) لنيل اجلائزة بشرط أن يكون املرشح هو الباحث  2.  يجوز للجهات العلمية أن ترشح فردا
     الرئيس.

ً في نفس الدورة. 3. ال يحق التقدم جلائزة البحث العلمي ولفروع اجلائزة األخرى معا
4.  في حال تقدم أكثر من مرشح بعمل واحد مشترك، متنح اجلائزة للباحث األول الرئيس فقط.

5.  تقدم األعمال املرشحة باللغة اإلنكليزية. وفي حال التقدم بأعمال باللغة العربية يجب إرفاق كل 
     منها مبلخص تفصيلي باللغة اإلنكليزية يشمل األهداف وطريقة العمل وأهم النتائج.

6.  يجب أن ال تكون األعمال املرشحة (أو جزء منها) قد سبق لها الفوز بجائزة محلية أو دولية أخرى.
7. ال يجوز ترشيح أعضاء جلان اجلائزة أو أسرهم من الدرجة األولى.

الفرع الثالث: جائزة التميز
(30.000 )  ريال سعودي  

معايير جائزة التميز:

متنح جائزة التميز لكل مبدع أو رائد ساهم أو يساهم بشكل فاعل ومتميز في إيجاد عمل جديد يتسم 
ً في أي من مجاالت  ً تنمويا ً أو تقنيةً أو مشروعا بالسبق والدقة واإلتقان واألصالة سواء كان بحثا أو اختراعا
بقابلية  العمل  هذا  يتصف  كما  عليه.  واحملافظة  اجللد  وجراحة  طب  تطوير  في  ويساعد  اجللد  صحة 
التطبيق واجلدوى العلمية، وأن يكون له أثره الفعاَل على أفراد اجملتمع ورفع املستوى الثقافي واالجتماعي 

لهم.

ميكن أن تشمل اإلجنازات التي تقدم لنيل هذه اجلائزة ما يلي:
    بحث أو أبحاث تؤدي إلى تطوير نظرية علمية جديدة في أي مجال من مجاالت  صحة اجللد.

    اختراع جهاز متطور ذي فائدة ملموسة في أي من مجاالت طب وجراحة اجللد.
    ابتكار أو تطوير تقنيات أو أساليب جديدة غير مسبوقة لعالج األمراض اجللدية.

    تأليف كتب أو كتيبات في طب وجراحة وصحة اجللد.
    اجنازات في عملية التعليم والتدريب لألطباء املتدربني

    اجنازات في توسيع وتثبيت النشر العلمي في مجال طب وجراحة اجللد
    أنشطة توعوية مت تطبيقها وكان لها أثر فعال على توعية وتنمية اجملتمع.

شروط خاصة بالترشيح لجائزة التميز

1. يرشح لنيل جائزة التميز أي فرد (أو مجموعة أفراد) ساهم أو يساهم بشكل فاعل في حتقيق أي من 
     املعايير املطروحة في تعريف جائزة التميز وكما هو موضح أعاله.

2.  متنح جائزة التميز ألفراد على قيد احلياة وال متنح للمؤسسات.
3. يتم ترشيح األفراد عن طريق اجلامعات أو املؤسسات كما يحق لإلفراد ترشيح أنفسهم أو غيرهم 

    للجائزة. 
4. يجب أن يكون العمل املقدم للترشيح قد أجنز خالل السنوات اخلمس التي تسبق آخر موعد الستالم  

    الترشيحات.
ً في نفس الدورة. 5. ال يحق التقدم للترشيح جلائزة التميز وجلائزة الفروع األخرى معا

6. تقدم األعمال املرشحة باللغة اإلنكليزية. وفي حال التقدم بأعمال باللغة العربية يجب إرفاق كل منها 
    مبلخص تفصيلي باللغة اإلنكليزية يشمل األهداف وطريقة العمل وأهم النتائج. 

7.  يجب أن ال يكون العمل املقدم للترشيح قد سبق له الفوز بجائزة محلية أو دولية أخرى.
8.  ال يجوز ألعضاء جلان اجلائزة أو أسرهم من الدرجة األولى التقدم للترشيح لهذه اجلائزة.

الفرع الرابع: جائزة البحث العلمي لفئة المتدربين
(20.000 )  ريال سعودي 

شروط الترشيح لجائزة البحث العلمي لفئة المتدربين:

1. يرشح لنيل اجلائزة أي من املتدربني الذين يقومون بإجناز بحث علمي منشور في أحد اجملالت العلمية 
ً أو مجموعة أفراد بشرط أن يكون املرشح هو الباحث الرئيس.     احملكمة سواء كان فردا

ً (أو أكثر) لنيل اجلائزة بشرط أن يكون املرشح هو الباحث  2.  يجوز للجهات العلمية أن ترشح فردا
     الرئيس.

ً في نفس الدورة. 3. ال يحق التقدم جلائزة البحث العلمي ولفروع اجلائزة األخرى معا
4.  في حال تقدم أكثر من مرشح بعمل واحد مشترك، متنح اجلائزة للباحث األول الرئيس فقط.

5.  تقدم األعمال املرشحة باللغة اإلنكليزية. وفي حال التقدم بأعمال باللغة العربية يجب إرفاق كل 
      منها مبلخص تفصيلي باللغة اإلنكليزية يشمل األهداف وطريقة العمل وأهم النتائج.

6.  يجب أن ال تكون األعمال املرشحة (أو جزء منها) قد سبق لها الفوز بجائزة محلية أو دولية أخرى.
7.  ال يجوز ترشيح أعضاء جلان اجلائزة أو أسرهم من الدرجة األولى.



تطلق الجمعية السعودية �مراض وجراحة الجلد جائزة 
الدكتور سامي بن محمد الصقير للبحث العلمي في مجال 

طب وجراحة الجلد في روعها ا�ربعة بمبلغ يصل إلى
 (100,000) مائة ألف ريال.

ً من رسالة اجلمعية التي تؤمن بأن البحث العلمي الرصني هو أساس النهضة  حيث حتقق هذه اجلائزة جزءا
واالزدهار،كما أنها جتسد مفهوم املسؤولية االجتماعية للجمعيات العلمية ودورها في دعم اإلبداع العلمي 
وتقدمي  اجللدية  األمراض  املبدعني في تخصص  والكشف عن  العلمية  البحوث  املنافسة في  روح  وتنمية 
الدعم لهم. كذلك احلرص على تكرمي املتميزين الذين أثروا ببحوثهم تخصص األمراض اجللدية وساهموا 
باالرتقاء بطب اجللد واملساهمة في تقدمي الدراسات البحثية لألمراض املشهورة واألمراض املستوطنة في 

اململكة العربية السعودية والوطن العربي وعرضها في أشهر اجملالت العلمية واملؤمترات الدولية. 
كما و أن من أهم أهداف اجلائزة العمل على خدمة املهنة ودعم البحث العلمي في مجاالت طب وجراحة 

اجللد، وتأصيل مفهوم البحث العلمي لدى املنتمني للمهنة وإضافة بُعد جديد للبحث واالكتشاف.

فروع الجائزة:

1. الفرع األول "البحث العلمي للباحثني السعوديني" وقيمتها (25.000 ) ريال سعودي
2. الفرع الثاني "البحث العلمي للباحثني في الوطن العربي" وقيمتها (25.000 ) ريال سعودي

3. الفرع الثالث "التميز" وقيمتها ( 30.000 ) ريال سعودي
4. الفرع الرابع "البحث العلمي لفئة املتدربني" ( 20.000 ) ريال سعودي

شروط عامة 
1. تخصص اجلائزة للبحوث التي جترى داخل اململكة العربية السعودية والوطن العربي

ً جديدة للجائزة. 2.  ميكن ألمانة اجلائزة أن تضيف مجاالت جديدة أو فروعا
3. ميكن حجب أي فرع من فروع اجلائزة إذا لم يوجد بني املرشحني من يستحقها .

4.  ال يقبل ترشيح من فاز باجلائزة في فرع معني مرة أخرى. في حني يجوز ترشيح الفائز في فرع ما، إلى 
فرع آخر، في دورة أخرى.

5.  تكون النسخ املقدمة للترشح من ممتلكات اجلمعية وال تعود الى أصحابها وتُضم إلى مكتبة اجلمعية.

الفرع ا�ول: جائزة البحث العلمي للباحثين السعوديين
(25.000 )  ريال سعودي 

شروط الترشيح لجائزة البحث العلمي للباحثين السعوديين :

ً أو مجموعة  1. يرشح لنيل اجلائزة كل باحث سعودي قام بإجناز علمي بحثي متميز ورائد سواءً كان فردا
    أفراد بشرط أن يكون املرشح هو  الباحث الرئيس.

ً (أو أكثر) لنيل اجلائزة بشرط أن يكون املرشح هو الباحث  2.  يجوز للجهات العلمية أن ترشح فردا
     الرئيس.

ً في نفس الدورة. 3.  ال يحق التقدم جلائزة البحث العلمي ولفروع اجلائزة األخرى معا
4.  في حال تقدم أكثر من مرشح بعمل واحد مشترك، متنح اجلائزة للباحث األول الرئيس فقط.

5.  تقدم األعمال املرشحة باللغة اإلجنليزية. وفي حال التقدم بأعمال باللغة العربية يجب إرفاق كل 
      منها مبلخص تفصيلي باللغة اإلجنليزية يشمل األهداف وطريقة العمل وأهم النتائج.

6.  يجب أن ال تكون األعمال املرشحة (أو جزء منها) قد سبق لها الفوز بجائزة محلية أو دولية أخرى.
7. ال يجوز ترشيح أعضاء جلان اجلائزة أو أسرهم من الدرجة األولى.

الفـــرع الثـــاني: جائزة البحـــث العلـمي للباحـثين في 
الوطن العربي

(25.000 )  ريال سعودي

شروط الترشيح لجائزة البحث العلمي للباحثين في الوطن العربي :

ً أو     1.  يرشح لنيل اجلائزة كل باحث من الوطن العربي قام بإجناز علمي بحثي متميز ورائد سواءً كان فردا
     مجموعة أفراد بشرط أن يكون املرشح هو الباحث الرئيس.

ً (أو أكثر) لنيل اجلائزة بشرط أن يكون املرشح هو الباحث  2.  يجوز للجهات العلمية أن ترشح فردا
     الرئيس.

ً في نفس الدورة. 3. ال يحق التقدم جلائزة البحث العلمي ولفروع اجلائزة األخرى معا
4.  في حال تقدم أكثر من مرشح بعمل واحد مشترك، متنح اجلائزة للباحث األول الرئيس فقط.

5.  تقدم األعمال املرشحة باللغة اإلنكليزية. وفي حال التقدم بأعمال باللغة العربية يجب إرفاق كل 
     منها مبلخص تفصيلي باللغة اإلنكليزية يشمل األهداف وطريقة العمل وأهم النتائج.

6.  يجب أن ال تكون األعمال املرشحة (أو جزء منها) قد سبق لها الفوز بجائزة محلية أو دولية أخرى.
7. ال يجوز ترشيح أعضاء جلان اجلائزة أو أسرهم من الدرجة األولى.

الفرع الثالث: جائزة التميز
(30.000 )  ريال سعودي  

معايير جائزة التميز:

متنح جائزة التميز لكل مبدع أو رائد ساهم أو يساهم بشكل فاعل ومتميز في إيجاد عمل جديد يتسم 
ً في أي من مجاالت  ً تنمويا ً أو تقنيةً أو مشروعا بالسبق والدقة واإلتقان واألصالة سواء كان بحثا أو اختراعا
بقابلية  العمل  هذا  يتصف  كما  عليه.  واحملافظة  اجللد  وجراحة  طب  تطوير  في  ويساعد  اجللد  صحة 
التطبيق واجلدوى العلمية، وأن يكون له أثره الفعاَل على أفراد اجملتمع ورفع املستوى الثقافي واالجتماعي 

لهم.

ميكن أن تشمل اإلجنازات التي تقدم لنيل هذه اجلائزة ما يلي:
    بحث أو أبحاث تؤدي إلى تطوير نظرية علمية جديدة في أي مجال من مجاالت  صحة اجللد.

    اختراع جهاز متطور ذي فائدة ملموسة في أي من مجاالت طب وجراحة اجللد.
    ابتكار أو تطوير تقنيات أو أساليب جديدة غير مسبوقة لعالج األمراض اجللدية.

    تأليف كتب أو كتيبات في طب وجراحة وصحة اجللد.
    اجنازات في عملية التعليم والتدريب لألطباء املتدربني

    اجنازات في توسيع وتثبيت النشر العلمي في مجال طب وجراحة اجللد
    أنشطة توعوية مت تطبيقها وكان لها أثر فعال على توعية وتنمية اجملتمع.

شروط خاصة بالترشيح لجائزة التميز

1. يرشح لنيل جائزة التميز أي فرد (أو مجموعة أفراد) ساهم أو يساهم بشكل فاعل في حتقيق أي من 
     املعايير املطروحة في تعريف جائزة التميز وكما هو موضح أعاله.

2.  متنح جائزة التميز ألفراد على قيد احلياة وال متنح للمؤسسات.
3. يتم ترشيح األفراد عن طريق اجلامعات أو املؤسسات كما يحق لإلفراد ترشيح أنفسهم أو غيرهم 

    للجائزة. 
4. يجب أن يكون العمل املقدم للترشيح قد أجنز خالل السنوات اخلمس التي تسبق آخر موعد الستالم  

    الترشيحات.
ً في نفس الدورة. 5. ال يحق التقدم للترشيح جلائزة التميز وجلائزة الفروع األخرى معا

6. تقدم األعمال املرشحة باللغة اإلنكليزية. وفي حال التقدم بأعمال باللغة العربية يجب إرفاق كل منها 
    مبلخص تفصيلي باللغة اإلنكليزية يشمل األهداف وطريقة العمل وأهم النتائج. 

7.  يجب أن ال يكون العمل املقدم للترشيح قد سبق له الفوز بجائزة محلية أو دولية أخرى.
8.  ال يجوز ألعضاء جلان اجلائزة أو أسرهم من الدرجة األولى التقدم للترشيح لهذه اجلائزة.

الفرع الرابع: جائزة البحث العلمي لفئة المتدربين
(20.000 )  ريال سعودي 

شروط الترشيح لجائزة البحث العلمي لفئة المتدربين:

1. يرشح لنيل اجلائزة أي من املتدربني الذين يقومون بإجناز بحث علمي منشور في أحد اجملالت العلمية 
ً أو مجموعة أفراد بشرط أن يكون املرشح هو الباحث الرئيس.     احملكمة سواء كان فردا

ً (أو أكثر) لنيل اجلائزة بشرط أن يكون املرشح هو الباحث  2.  يجوز للجهات العلمية أن ترشح فردا
     الرئيس.

ً في نفس الدورة. 3. ال يحق التقدم جلائزة البحث العلمي ولفروع اجلائزة األخرى معا
4.  في حال تقدم أكثر من مرشح بعمل واحد مشترك، متنح اجلائزة للباحث األول الرئيس فقط.

5.  تقدم األعمال املرشحة باللغة اإلنكليزية. وفي حال التقدم بأعمال باللغة العربية يجب إرفاق كل 
      منها مبلخص تفصيلي باللغة اإلنكليزية يشمل األهداف وطريقة العمل وأهم النتائج.

6.  يجب أن ال تكون األعمال املرشحة (أو جزء منها) قد سبق لها الفوز بجائزة محلية أو دولية أخرى.
7.  ال يجوز ترشيح أعضاء جلان اجلائزة أو أسرهم من الدرجة األولى.



تطلق الجمعية السعودية �مراض وجراحة الجلد جائزة 
الدكتور سامي بن محمد الصقير للبحث العلمي في مجال 

طب وجراحة الجلد في روعها ا�ربعة بمبلغ يصل إلى
 (100,000) مائة ألف ريال.

ً من رسالة اجلمعية التي تؤمن بأن البحث العلمي الرصني هو أساس النهضة  حيث حتقق هذه اجلائزة جزءا
واالزدهار،كما أنها جتسد مفهوم املسؤولية االجتماعية للجمعيات العلمية ودورها في دعم اإلبداع العلمي 
وتقدمي  اجللدية  األمراض  املبدعني في تخصص  والكشف عن  العلمية  البحوث  املنافسة في  روح  وتنمية 
الدعم لهم. كذلك احلرص على تكرمي املتميزين الذين أثروا ببحوثهم تخصص األمراض اجللدية وساهموا 
باالرتقاء بطب اجللد واملساهمة في تقدمي الدراسات البحثية لألمراض املشهورة واألمراض املستوطنة في 

اململكة العربية السعودية والوطن العربي وعرضها في أشهر اجملالت العلمية واملؤمترات الدولية. 
كما و أن من أهم أهداف اجلائزة العمل على خدمة املهنة ودعم البحث العلمي في مجاالت طب وجراحة 

اجللد، وتأصيل مفهوم البحث العلمي لدى املنتمني للمهنة وإضافة بُعد جديد للبحث واالكتشاف.

فروع الجائزة:

1. الفرع األول "البحث العلمي للباحثني السعوديني" وقيمتها (25.000 ) ريال سعودي
2. الفرع الثاني "البحث العلمي للباحثني في الوطن العربي" وقيمتها (25.000 ) ريال سعودي

3. الفرع الثالث "التميز" وقيمتها ( 30.000 ) ريال سعودي
4. الفرع الرابع "البحث العلمي لفئة املتدربني" ( 20.000 ) ريال سعودي

شروط عامة 
1. تخصص اجلائزة للبحوث التي جترى داخل اململكة العربية السعودية والوطن العربي

ً جديدة للجائزة. 2.  ميكن ألمانة اجلائزة أن تضيف مجاالت جديدة أو فروعا
3. ميكن حجب أي فرع من فروع اجلائزة إذا لم يوجد بني املرشحني من يستحقها .

4.  ال يقبل ترشيح من فاز باجلائزة في فرع معني مرة أخرى. في حني يجوز ترشيح الفائز في فرع ما، إلى 
فرع آخر، في دورة أخرى.

5.  تكون النسخ املقدمة للترشح من ممتلكات اجلمعية وال تعود الى أصحابها وتُضم إلى مكتبة اجلمعية.

الفرع ا�ول: جائزة البحث العلمي للباحثين السعوديين
(25.000 )  ريال سعودي 

شروط الترشيح لجائزة البحث العلمي للباحثين السعوديين :

ً أو مجموعة  1. يرشح لنيل اجلائزة كل باحث سعودي قام بإجناز علمي بحثي متميز ورائد سواءً كان فردا
    أفراد بشرط أن يكون املرشح هو  الباحث الرئيس.

ً (أو أكثر) لنيل اجلائزة بشرط أن يكون املرشح هو الباحث  2.  يجوز للجهات العلمية أن ترشح فردا
     الرئيس.

ً في نفس الدورة. 3.  ال يحق التقدم جلائزة البحث العلمي ولفروع اجلائزة األخرى معا
4.  في حال تقدم أكثر من مرشح بعمل واحد مشترك، متنح اجلائزة للباحث األول الرئيس فقط.

5.  تقدم األعمال املرشحة باللغة اإلجنليزية. وفي حال التقدم بأعمال باللغة العربية يجب إرفاق كل 
      منها مبلخص تفصيلي باللغة اإلجنليزية يشمل األهداف وطريقة العمل وأهم النتائج.

6.  يجب أن ال تكون األعمال املرشحة (أو جزء منها) قد سبق لها الفوز بجائزة محلية أو دولية أخرى.
7. ال يجوز ترشيح أعضاء جلان اجلائزة أو أسرهم من الدرجة األولى.

الفـــرع الثـــاني: جائزة البحـــث العلـمي للباحـثين في 
الوطن العربي

(25.000 )  ريال سعودي

شروط الترشيح لجائزة البحث العلمي للباحثين في الوطن العربي :

ً أو     1.  يرشح لنيل اجلائزة كل باحث من الوطن العربي قام بإجناز علمي بحثي متميز ورائد سواءً كان فردا
     مجموعة أفراد بشرط أن يكون املرشح هو الباحث الرئيس.

ً (أو أكثر) لنيل اجلائزة بشرط أن يكون املرشح هو الباحث  2.  يجوز للجهات العلمية أن ترشح فردا
     الرئيس.

ً في نفس الدورة. 3. ال يحق التقدم جلائزة البحث العلمي ولفروع اجلائزة األخرى معا
4.  في حال تقدم أكثر من مرشح بعمل واحد مشترك، متنح اجلائزة للباحث األول الرئيس فقط.

5.  تقدم األعمال املرشحة باللغة اإلنكليزية. وفي حال التقدم بأعمال باللغة العربية يجب إرفاق كل 
     منها مبلخص تفصيلي باللغة اإلنكليزية يشمل األهداف وطريقة العمل وأهم النتائج.

6.  يجب أن ال تكون األعمال املرشحة (أو جزء منها) قد سبق لها الفوز بجائزة محلية أو دولية أخرى.
7. ال يجوز ترشيح أعضاء جلان اجلائزة أو أسرهم من الدرجة األولى.

الفرع الثالث: جائزة التميز
(30.000 )  ريال سعودي  

معايير جائزة التميز:

متنح جائزة التميز لكل مبدع أو رائد ساهم أو يساهم بشكل فاعل ومتميز في إيجاد عمل جديد يتسم 
ً في أي من مجاالت  ً تنمويا ً أو تقنيةً أو مشروعا بالسبق والدقة واإلتقان واألصالة سواء كان بحثا أو اختراعا
بقابلية  العمل  هذا  يتصف  كما  عليه.  واحملافظة  اجللد  وجراحة  طب  تطوير  في  ويساعد  اجللد  صحة 
التطبيق واجلدوى العلمية، وأن يكون له أثره الفعاَل على أفراد اجملتمع ورفع املستوى الثقافي واالجتماعي 

لهم.

ميكن أن تشمل اإلجنازات التي تقدم لنيل هذه اجلائزة ما يلي:
    بحث أو أبحاث تؤدي إلى تطوير نظرية علمية جديدة في أي مجال من مجاالت  صحة اجللد.

    اختراع جهاز متطور ذي فائدة ملموسة في أي من مجاالت طب وجراحة اجللد.
    ابتكار أو تطوير تقنيات أو أساليب جديدة غير مسبوقة لعالج األمراض اجللدية.

    تأليف كتب أو كتيبات في طب وجراحة وصحة اجللد.
    اجنازات في عملية التعليم والتدريب لألطباء املتدربني

    اجنازات في توسيع وتثبيت النشر العلمي في مجال طب وجراحة اجللد
    أنشطة توعوية مت تطبيقها وكان لها أثر فعال على توعية وتنمية اجملتمع.

شروط خاصة بالترشيح لجائزة التميز

1. يرشح لنيل جائزة التميز أي فرد (أو مجموعة أفراد) ساهم أو يساهم بشكل فاعل في حتقيق أي من 
     املعايير املطروحة في تعريف جائزة التميز وكما هو موضح أعاله.

2.  متنح جائزة التميز ألفراد على قيد احلياة وال متنح للمؤسسات.
3. يتم ترشيح األفراد عن طريق اجلامعات أو املؤسسات كما يحق لإلفراد ترشيح أنفسهم أو غيرهم 

    للجائزة. 
4. يجب أن يكون العمل املقدم للترشيح قد أجنز خالل السنوات اخلمس التي تسبق آخر موعد الستالم  

    الترشيحات.
ً في نفس الدورة. 5. ال يحق التقدم للترشيح جلائزة التميز وجلائزة الفروع األخرى معا

6. تقدم األعمال املرشحة باللغة اإلنكليزية. وفي حال التقدم بأعمال باللغة العربية يجب إرفاق كل منها 
    مبلخص تفصيلي باللغة اإلنكليزية يشمل األهداف وطريقة العمل وأهم النتائج. 

7.  يجب أن ال يكون العمل املقدم للترشيح قد سبق له الفوز بجائزة محلية أو دولية أخرى.
8.  ال يجوز ألعضاء جلان اجلائزة أو أسرهم من الدرجة األولى التقدم للترشيح لهذه اجلائزة.

الفرع الرابع: جائزة البحث العلمي لفئة المتدربين
(20.000 )  ريال سعودي 

شروط الترشيح لجائزة البحث العلمي لفئة المتدربين:

1. يرشح لنيل اجلائزة أي من املتدربني الذين يقومون بإجناز بحث علمي منشور في أحد اجملالت العلمية 
ً أو مجموعة أفراد بشرط أن يكون املرشح هو الباحث الرئيس.     احملكمة سواء كان فردا

ً (أو أكثر) لنيل اجلائزة بشرط أن يكون املرشح هو الباحث  2.  يجوز للجهات العلمية أن ترشح فردا
     الرئيس.

ً في نفس الدورة. 3. ال يحق التقدم جلائزة البحث العلمي ولفروع اجلائزة األخرى معا
4.  في حال تقدم أكثر من مرشح بعمل واحد مشترك، متنح اجلائزة للباحث األول الرئيس فقط.

5.  تقدم األعمال املرشحة باللغة اإلنكليزية. وفي حال التقدم بأعمال باللغة العربية يجب إرفاق كل 
      منها مبلخص تفصيلي باللغة اإلنكليزية يشمل األهداف وطريقة العمل وأهم النتائج.

6.  يجب أن ال تكون األعمال املرشحة (أو جزء منها) قد سبق لها الفوز بجائزة محلية أو دولية أخرى.
7.  ال يجوز ترشيح أعضاء جلان اجلائزة أو أسرهم من الدرجة األولى.



تطلق الجمعية السعودية �مراض وجراحة الجلد جائزة 
الدكتور سامي بن محمد الصقير للبحث العلمي في مجال 

طب وجراحة الجلد في روعها ا�ربعة بمبلغ يصل إلى
 (100,000) مائة ألف ريال.

ً من رسالة اجلمعية التي تؤمن بأن البحث العلمي الرصني هو أساس النهضة  حيث حتقق هذه اجلائزة جزءا
واالزدهار،كما أنها جتسد مفهوم املسؤولية االجتماعية للجمعيات العلمية ودورها في دعم اإلبداع العلمي 
وتقدمي  اجللدية  األمراض  املبدعني في تخصص  والكشف عن  العلمية  البحوث  املنافسة في  روح  وتنمية 
الدعم لهم. كذلك احلرص على تكرمي املتميزين الذين أثروا ببحوثهم تخصص األمراض اجللدية وساهموا 
باالرتقاء بطب اجللد واملساهمة في تقدمي الدراسات البحثية لألمراض املشهورة واألمراض املستوطنة في 

اململكة العربية السعودية والوطن العربي وعرضها في أشهر اجملالت العلمية واملؤمترات الدولية. 
كما و أن من أهم أهداف اجلائزة العمل على خدمة املهنة ودعم البحث العلمي في مجاالت طب وجراحة 

اجللد، وتأصيل مفهوم البحث العلمي لدى املنتمني للمهنة وإضافة بُعد جديد للبحث واالكتشاف.

فروع الجائزة:

1. الفرع األول "البحث العلمي للباحثني السعوديني" وقيمتها (25.000 ) ريال سعودي
2. الفرع الثاني "البحث العلمي للباحثني في الوطن العربي" وقيمتها (25.000 ) ريال سعودي

3. الفرع الثالث "التميز" وقيمتها ( 30.000 ) ريال سعودي
4. الفرع الرابع "البحث العلمي لفئة املتدربني" ( 20.000 ) ريال سعودي

شروط عامة 
1. تخصص اجلائزة للبحوث التي جترى داخل اململكة العربية السعودية والوطن العربي

ً جديدة للجائزة. 2.  ميكن ألمانة اجلائزة أن تضيف مجاالت جديدة أو فروعا
3. ميكن حجب أي فرع من فروع اجلائزة إذا لم يوجد بني املرشحني من يستحقها .

4.  ال يقبل ترشيح من فاز باجلائزة في فرع معني مرة أخرى. في حني يجوز ترشيح الفائز في فرع ما، إلى 
فرع آخر، في دورة أخرى.

5.  تكون النسخ املقدمة للترشح من ممتلكات اجلمعية وال تعود الى أصحابها وتُضم إلى مكتبة اجلمعية.

الفرع ا�ول: جائزة البحث العلمي للباحثين السعوديين
(25.000 )  ريال سعودي 

شروط الترشيح لجائزة البحث العلمي للباحثين السعوديين :

ً أو مجموعة  1. يرشح لنيل اجلائزة كل باحث سعودي قام بإجناز علمي بحثي متميز ورائد سواءً كان فردا
    أفراد بشرط أن يكون املرشح هو  الباحث الرئيس.

ً (أو أكثر) لنيل اجلائزة بشرط أن يكون املرشح هو الباحث  2.  يجوز للجهات العلمية أن ترشح فردا
     الرئيس.

ً في نفس الدورة. 3.  ال يحق التقدم جلائزة البحث العلمي ولفروع اجلائزة األخرى معا
4.  في حال تقدم أكثر من مرشح بعمل واحد مشترك، متنح اجلائزة للباحث األول الرئيس فقط.

5.  تقدم األعمال املرشحة باللغة اإلجنليزية. وفي حال التقدم بأعمال باللغة العربية يجب إرفاق كل 
      منها مبلخص تفصيلي باللغة اإلجنليزية يشمل األهداف وطريقة العمل وأهم النتائج.

6.  يجب أن ال تكون األعمال املرشحة (أو جزء منها) قد سبق لها الفوز بجائزة محلية أو دولية أخرى.
7. ال يجوز ترشيح أعضاء جلان اجلائزة أو أسرهم من الدرجة األولى.

الفـــرع الثـــاني: جائزة البحـــث العلـمي للباحـثين في 
الوطن العربي

(25.000 )  ريال سعودي

شروط الترشيح لجائزة البحث العلمي للباحثين في الوطن العربي :

ً أو     1.  يرشح لنيل اجلائزة كل باحث من الوطن العربي قام بإجناز علمي بحثي متميز ورائد سواءً كان فردا
     مجموعة أفراد بشرط أن يكون املرشح هو الباحث الرئيس.

ً (أو أكثر) لنيل اجلائزة بشرط أن يكون املرشح هو الباحث  2.  يجوز للجهات العلمية أن ترشح فردا
     الرئيس.

ً في نفس الدورة. 3. ال يحق التقدم جلائزة البحث العلمي ولفروع اجلائزة األخرى معا
4.  في حال تقدم أكثر من مرشح بعمل واحد مشترك، متنح اجلائزة للباحث األول الرئيس فقط.

5.  تقدم األعمال املرشحة باللغة اإلنكليزية. وفي حال التقدم بأعمال باللغة العربية يجب إرفاق كل 
     منها مبلخص تفصيلي باللغة اإلنكليزية يشمل األهداف وطريقة العمل وأهم النتائج.

6.  يجب أن ال تكون األعمال املرشحة (أو جزء منها) قد سبق لها الفوز بجائزة محلية أو دولية أخرى.
7. ال يجوز ترشيح أعضاء جلان اجلائزة أو أسرهم من الدرجة األولى.

الفرع الثالث: جائزة التميز
(30.000 )  ريال سعودي  

معايير جائزة التميز:

متنح جائزة التميز لكل مبدع أو رائد ساهم أو يساهم بشكل فاعل ومتميز في إيجاد عمل جديد يتسم 
ً في أي من مجاالت  ً تنمويا ً أو تقنيةً أو مشروعا بالسبق والدقة واإلتقان واألصالة سواء كان بحثا أو اختراعا
بقابلية  العمل  هذا  يتصف  كما  عليه.  واحملافظة  اجللد  وجراحة  طب  تطوير  في  ويساعد  اجللد  صحة 
التطبيق واجلدوى العلمية، وأن يكون له أثره الفعاَل على أفراد اجملتمع ورفع املستوى الثقافي واالجتماعي 

لهم.

ميكن أن تشمل اإلجنازات التي تقدم لنيل هذه اجلائزة ما يلي:
    بحث أو أبحاث تؤدي إلى تطوير نظرية علمية جديدة في أي مجال من مجاالت  صحة اجللد.

    اختراع جهاز متطور ذي فائدة ملموسة في أي من مجاالت طب وجراحة اجللد.
    ابتكار أو تطوير تقنيات أو أساليب جديدة غير مسبوقة لعالج األمراض اجللدية.

    تأليف كتب أو كتيبات في طب وجراحة وصحة اجللد.
    اجنازات في عملية التعليم والتدريب لألطباء املتدربني

    اجنازات في توسيع وتثبيت النشر العلمي في مجال طب وجراحة اجللد
    أنشطة توعوية مت تطبيقها وكان لها أثر فعال على توعية وتنمية اجملتمع.

شروط خاصة بالترشيح لجائزة التميز

1. يرشح لنيل جائزة التميز أي فرد (أو مجموعة أفراد) ساهم أو يساهم بشكل فاعل في حتقيق أي من 
     املعايير املطروحة في تعريف جائزة التميز وكما هو موضح أعاله.

2.  متنح جائزة التميز ألفراد على قيد احلياة وال متنح للمؤسسات.
3. يتم ترشيح األفراد عن طريق اجلامعات أو املؤسسات كما يحق لإلفراد ترشيح أنفسهم أو غيرهم 

    للجائزة. 
4. يجب أن يكون العمل املقدم للترشيح قد أجنز خالل السنوات اخلمس التي تسبق آخر موعد الستالم  

    الترشيحات.
ً في نفس الدورة. 5. ال يحق التقدم للترشيح جلائزة التميز وجلائزة الفروع األخرى معا

6. تقدم األعمال املرشحة باللغة اإلنكليزية. وفي حال التقدم بأعمال باللغة العربية يجب إرفاق كل منها 
    مبلخص تفصيلي باللغة اإلنكليزية يشمل األهداف وطريقة العمل وأهم النتائج. 

7.  يجب أن ال يكون العمل املقدم للترشيح قد سبق له الفوز بجائزة محلية أو دولية أخرى.
8.  ال يجوز ألعضاء جلان اجلائزة أو أسرهم من الدرجة األولى التقدم للترشيح لهذه اجلائزة.

الفرع الرابع: جائزة البحث العلمي لفئة المتدربين
(20.000 )  ريال سعودي 

شروط الترشيح لجائزة البحث العلمي لفئة المتدربين:

1. يرشح لنيل اجلائزة أي من املتدربني الذين يقومون بإجناز بحث علمي منشور في أحد اجملالت العلمية 
ً أو مجموعة أفراد بشرط أن يكون املرشح هو الباحث الرئيس.     احملكمة سواء كان فردا

ً (أو أكثر) لنيل اجلائزة بشرط أن يكون املرشح هو الباحث  2.  يجوز للجهات العلمية أن ترشح فردا
     الرئيس.

ً في نفس الدورة. 3. ال يحق التقدم جلائزة البحث العلمي ولفروع اجلائزة األخرى معا
4.  في حال تقدم أكثر من مرشح بعمل واحد مشترك، متنح اجلائزة للباحث األول الرئيس فقط.

5.  تقدم األعمال املرشحة باللغة اإلنكليزية. وفي حال التقدم بأعمال باللغة العربية يجب إرفاق كل 
      منها مبلخص تفصيلي باللغة اإلنكليزية يشمل األهداف وطريقة العمل وأهم النتائج.

6.  يجب أن ال تكون األعمال املرشحة (أو جزء منها) قد سبق لها الفوز بجائزة محلية أو دولية أخرى.
7.  ال يجوز ترشيح أعضاء جلان اجلائزة أو أسرهم من الدرجة األولى.



تطلق الجمعية السعودية �مراض وجراحة الجلد جائزة 
الدكتور سامي بن محمد الصقير للبحث العلمي في مجال 

طب وجراحة الجلد في روعها ا�ربعة بمبلغ يصل إلى
 (100,000) مائة ألف ريال.

ً من رسالة اجلمعية التي تؤمن بأن البحث العلمي الرصني هو أساس النهضة  حيث حتقق هذه اجلائزة جزءا
واالزدهار،كما أنها جتسد مفهوم املسؤولية االجتماعية للجمعيات العلمية ودورها في دعم اإلبداع العلمي 
وتقدمي  اجللدية  األمراض  املبدعني في تخصص  والكشف عن  العلمية  البحوث  املنافسة في  روح  وتنمية 
الدعم لهم. كذلك احلرص على تكرمي املتميزين الذين أثروا ببحوثهم تخصص األمراض اجللدية وساهموا 
باالرتقاء بطب اجللد واملساهمة في تقدمي الدراسات البحثية لألمراض املشهورة واألمراض املستوطنة في 

اململكة العربية السعودية والوطن العربي وعرضها في أشهر اجملالت العلمية واملؤمترات الدولية. 
كما و أن من أهم أهداف اجلائزة العمل على خدمة املهنة ودعم البحث العلمي في مجاالت طب وجراحة 

اجللد، وتأصيل مفهوم البحث العلمي لدى املنتمني للمهنة وإضافة بُعد جديد للبحث واالكتشاف.

فروع الجائزة:

1. الفرع األول "البحث العلمي للباحثني السعوديني" وقيمتها (25.000 ) ريال سعودي
2. الفرع الثاني "البحث العلمي للباحثني في الوطن العربي" وقيمتها (25.000 ) ريال سعودي

3. الفرع الثالث "التميز" وقيمتها ( 30.000 ) ريال سعودي
4. الفرع الرابع "البحث العلمي لفئة املتدربني" ( 20.000 ) ريال سعودي

شروط عامة 
1. تخصص اجلائزة للبحوث التي جترى داخل اململكة العربية السعودية والوطن العربي

ً جديدة للجائزة. 2.  ميكن ألمانة اجلائزة أن تضيف مجاالت جديدة أو فروعا
3. ميكن حجب أي فرع من فروع اجلائزة إذا لم يوجد بني املرشحني من يستحقها .

4.  ال يقبل ترشيح من فاز باجلائزة في فرع معني مرة أخرى. في حني يجوز ترشيح الفائز في فرع ما، إلى 
فرع آخر، في دورة أخرى.

5.  تكون النسخ املقدمة للترشح من ممتلكات اجلمعية وال تعود الى أصحابها وتُضم إلى مكتبة اجلمعية.

الفرع ا�ول: جائزة البحث العلمي للباحثين السعوديين
(25.000 )  ريال سعودي 

شروط الترشيح لجائزة البحث العلمي للباحثين السعوديين :

ً أو مجموعة  1. يرشح لنيل اجلائزة كل باحث سعودي قام بإجناز علمي بحثي متميز ورائد سواءً كان فردا
    أفراد بشرط أن يكون املرشح هو  الباحث الرئيس.

ً (أو أكثر) لنيل اجلائزة بشرط أن يكون املرشح هو الباحث  2.  يجوز للجهات العلمية أن ترشح فردا
     الرئيس.

ً في نفس الدورة. 3.  ال يحق التقدم جلائزة البحث العلمي ولفروع اجلائزة األخرى معا
4.  في حال تقدم أكثر من مرشح بعمل واحد مشترك، متنح اجلائزة للباحث األول الرئيس فقط.

5.  تقدم األعمال املرشحة باللغة اإلجنليزية. وفي حال التقدم بأعمال باللغة العربية يجب إرفاق كل 
      منها مبلخص تفصيلي باللغة اإلجنليزية يشمل األهداف وطريقة العمل وأهم النتائج.

6.  يجب أن ال تكون األعمال املرشحة (أو جزء منها) قد سبق لها الفوز بجائزة محلية أو دولية أخرى.
7. ال يجوز ترشيح أعضاء جلان اجلائزة أو أسرهم من الدرجة األولى.

الفـــرع الثـــاني: جائزة البحـــث العلـمي للباحـثين في 
الوطن العربي

(25.000 )  ريال سعودي

شروط الترشيح لجائزة البحث العلمي للباحثين في الوطن العربي :

ً أو     1.  يرشح لنيل اجلائزة كل باحث من الوطن العربي قام بإجناز علمي بحثي متميز ورائد سواءً كان فردا
     مجموعة أفراد بشرط أن يكون املرشح هو الباحث الرئيس.

ً (أو أكثر) لنيل اجلائزة بشرط أن يكون املرشح هو الباحث  2.  يجوز للجهات العلمية أن ترشح فردا
     الرئيس.

ً في نفس الدورة. 3. ال يحق التقدم جلائزة البحث العلمي ولفروع اجلائزة األخرى معا
4.  في حال تقدم أكثر من مرشح بعمل واحد مشترك، متنح اجلائزة للباحث األول الرئيس فقط.

5.  تقدم األعمال املرشحة باللغة اإلنكليزية. وفي حال التقدم بأعمال باللغة العربية يجب إرفاق كل 
     منها مبلخص تفصيلي باللغة اإلنكليزية يشمل األهداف وطريقة العمل وأهم النتائج.

6.  يجب أن ال تكون األعمال املرشحة (أو جزء منها) قد سبق لها الفوز بجائزة محلية أو دولية أخرى.
7. ال يجوز ترشيح أعضاء جلان اجلائزة أو أسرهم من الدرجة األولى.

الفرع الثالث: جائزة التميز
(30.000 )  ريال سعودي  

معايير جائزة التميز:

متنح جائزة التميز لكل مبدع أو رائد ساهم أو يساهم بشكل فاعل ومتميز في إيجاد عمل جديد يتسم 
ً في أي من مجاالت  ً تنمويا ً أو تقنيةً أو مشروعا بالسبق والدقة واإلتقان واألصالة سواء كان بحثا أو اختراعا
بقابلية  العمل  هذا  يتصف  كما  عليه.  واحملافظة  اجللد  وجراحة  طب  تطوير  في  ويساعد  اجللد  صحة 
التطبيق واجلدوى العلمية، وأن يكون له أثره الفعاَل على أفراد اجملتمع ورفع املستوى الثقافي واالجتماعي 

لهم.

ميكن أن تشمل اإلجنازات التي تقدم لنيل هذه اجلائزة ما يلي:
    بحث أو أبحاث تؤدي إلى تطوير نظرية علمية جديدة في أي مجال من مجاالت  صحة اجللد.

    اختراع جهاز متطور ذي فائدة ملموسة في أي من مجاالت طب وجراحة اجللد.
    ابتكار أو تطوير تقنيات أو أساليب جديدة غير مسبوقة لعالج األمراض اجللدية.

    تأليف كتب أو كتيبات في طب وجراحة وصحة اجللد.
    اجنازات في عملية التعليم والتدريب لألطباء املتدربني

    اجنازات في توسيع وتثبيت النشر العلمي في مجال طب وجراحة اجللد
    أنشطة توعوية مت تطبيقها وكان لها أثر فعال على توعية وتنمية اجملتمع.

شروط خاصة بالترشيح لجائزة التميز

1. يرشح لنيل جائزة التميز أي فرد (أو مجموعة أفراد) ساهم أو يساهم بشكل فاعل في حتقيق أي من 
     املعايير املطروحة في تعريف جائزة التميز وكما هو موضح أعاله.

2.  متنح جائزة التميز ألفراد على قيد احلياة وال متنح للمؤسسات.
3. يتم ترشيح األفراد عن طريق اجلامعات أو املؤسسات كما يحق لإلفراد ترشيح أنفسهم أو غيرهم 

    للجائزة. 
4. يجب أن يكون العمل املقدم للترشيح قد أجنز خالل السنوات اخلمس التي تسبق آخر موعد الستالم  

    الترشيحات.
ً في نفس الدورة. 5. ال يحق التقدم للترشيح جلائزة التميز وجلائزة الفروع األخرى معا

6. تقدم األعمال املرشحة باللغة اإلنكليزية. وفي حال التقدم بأعمال باللغة العربية يجب إرفاق كل منها 
    مبلخص تفصيلي باللغة اإلنكليزية يشمل األهداف وطريقة العمل وأهم النتائج. 

7.  يجب أن ال يكون العمل املقدم للترشيح قد سبق له الفوز بجائزة محلية أو دولية أخرى.
8.  ال يجوز ألعضاء جلان اجلائزة أو أسرهم من الدرجة األولى التقدم للترشيح لهذه اجلائزة.

الفرع الرابع: جائزة البحث العلمي لفئة المتدربين
(20.000 )  ريال سعودي 

شروط الترشيح لجائزة البحث العلمي لفئة المتدربين:

1. يرشح لنيل اجلائزة أي من املتدربني الذين يقومون بإجناز بحث علمي منشور في أحد اجملالت العلمية 
ً أو مجموعة أفراد بشرط أن يكون املرشح هو الباحث الرئيس.     احملكمة سواء كان فردا

ً (أو أكثر) لنيل اجلائزة بشرط أن يكون املرشح هو الباحث  2.  يجوز للجهات العلمية أن ترشح فردا
     الرئيس.

ً في نفس الدورة. 3. ال يحق التقدم جلائزة البحث العلمي ولفروع اجلائزة األخرى معا
4.  في حال تقدم أكثر من مرشح بعمل واحد مشترك، متنح اجلائزة للباحث األول الرئيس فقط.

5.  تقدم األعمال املرشحة باللغة اإلنكليزية. وفي حال التقدم بأعمال باللغة العربية يجب إرفاق كل 
      منها مبلخص تفصيلي باللغة اإلنكليزية يشمل األهداف وطريقة العمل وأهم النتائج.

6.  يجب أن ال تكون األعمال املرشحة (أو جزء منها) قد سبق لها الفوز بجائزة محلية أو دولية أخرى.
7.  ال يجوز ترشيح أعضاء جلان اجلائزة أو أسرهم من الدرجة األولى.


