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ن األبحاث تسهم في التنمية البشرية إ حيث ؛الصحيةأهمية بالغة للبحوث اإلدارة العامة للبحوث والدراسات تولي 

 والمجتمع. الشاملة للفردنوعية الحياة والرعاية الصحية  وتحسين ،والمعرفية

فرق العمل البحثي  من منسوبي الوزارة أو دعو الباحثين المؤهليننعليها  الصحية والقائمينالبحوث ولتشجيع 

هي جائزة أعلن عنها صاحب السمو و ،زة الملك عبدهللا لألبحاث الطبيةئجاترشح للل معناوالراغبين بالتعاون 

الملكي األمير متعب بن عبدهللا بن عبدالعزيز آل سعود وزير الحرس الوطني، خالل المنتدى العلمي السنوي لمركز 

 الملك عبدهللا العالمي لألبحاث الطبية عام ۲۰۱٥م. 

 

ا 
ً
 للضوابط التالية:مع العلم أنه يتم الترشح للجائزة وفق

  :املجاالت الطبية املرشحة

األبحاث الطبية الحيوية )األساسية واالنتقالية(.*   

 .ألبحاث السريرية )اإلكلينيكية( وأبحاث الصحة العامة*ا

  أهداف الجائزة:

 تهدف الجائزة إلى:

 :المملكة العربية السعوديةبتكريم المتميزين ومكافأة التميز البحثي في المجال الطبي  *  

لألبحاث على مستوى عاٍل من الجودة  لعربية السعودية من أجل خلق بيئة داعمة* اإلشادة بما تقدمه المملكة ا

 والتنافسية الوطنية.

اقتصاد المملكة. فيصحة اإلنسان و فيتعزيز أداء المراكز البحثية وحثها على تقديم األبحاث ذات التأثير المباشر  *  

.التركيز على أهمية االبتكار والتطوير في األبحاث الطبية *  

 شروط الترشح للجائزة:

.عمل البحثي المرشحالرئيس للمشروع البحثي أو أن يكون ضمن فريق ال هو الباحث الباحث أن يكون  *  

.اهما معً تادرجة الدكتوراه أو كلعلى شهادة الطب أو  أن يكون حاصًل  *  
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.إلى مركز أبحاث أو جامعة معتمدة داخل المملكة العربية السعودية ان يكون منتسبً أ *  

.ةلم يسبق للباحث أو لفريق العمل الفوز بهذه الجائز *    

:معايير االختيار  

:إلى المعايير التالية اعلى أساس الجدارة واستنادً  رشحينيتم اختيار الم  

صحة  فيا واضحً ا في مجال األبحاث الطبية ممن أحدث تأثيرً المؤهل ن أو الفريق البحثي ون المؤهلوالباحث * 

.السكان واقتصاد المملكة  

  (٪۲۰) .منهج ،مفهوم ،فكرة ،تقنية :نوعهعلى مبدأ فريد من أن يحتوي العمل البحثي  لتميز:ا* 

يكون لنتائج البحث مساهمة مهمة في مجال العلوم الطبية الحيوية، والعلوم الصحية وابتكار  أن: األهمية*

(20%) .التقنية  

أو  ينتج عنه نموذج جديد الرعاية الصحية، أو فيا ا مباشرً يجب أن يحدث مشروع البحث المرشح أثرً  :لتأثيرا*

٪( ۳۰) النمو االقتصادي للمملكة.في جهاز أو عملية لتطوير الرعاية الصحية أو أثر   

(٪ ۳۰) .اع ناتجة عن مشروع البحث المرشحيجب توفر منشورات أو براءات اختر: لتقدير من قبل الزمالءا*  

 

:زين بالجائزةئاإلعالن عن الفا موعد  

.سيتم اإلعلن عن الفائز في المنتدى العلمي السنوي لألبحاث الطبية بمركز الملك عبدهللا العالمي لألبحاث الطبية  

:مسوغات الترشح   

.لكتروني من قبل المؤسسة التعليمية/البحثية، ويوجد هذ النموذج على موقع الجائزةتعبئة نموذج الترشح اال *  

.رفاق السيرة الذاتية للمرشحإ *  

إرفاق ثلثة خطابات تزكية داعمة من قبل الزملء المطلعين على عمل المرشح، ويفضل أن تكون خطابات  *

.التزكية صادرة من مؤسسات مختلفة  

:لترشحلقدم الت  
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:الخطوة األولى  

 ينبغي على المؤسسة التعليمية/البحثية الراغبة في الترشح التسجيل في الموقع اإللكتروني للجائزة 

(http://kamra.kaimrc.med.sa) ،وذلك إلنشاء حساب خاص بالمؤسسة. 

 الخطوة الثانية: 

.لكتروني المخصص للجائزة بعد تسجيل المؤسسةميع الترشيحات من خلل الموقع االقدم جت .  

.قبل الباحثين بصورة فردية تم الترشيح من قبل المؤسسة التعليمية/البحثية وليس مني .  

:عملية االختيار  

.تولى مجلس إدارة الجائزة االطلع على الترشيحاتي .  

ومن ثم الرفع  تُعد نماذج من قبل المجلس التنفيذي للجائزة وذلك لمراجعة وتقييم الترشيحات المكتملة والمؤهلة .

  .لمجلس إدارة الجائز بالتوصيات

.النهائيةالقرارات ذ النظر ودراسة توصيات المجلس التنفيذي من قبل مجلس إدارة الجائزة، ومن ثم اتخا يتم .  

 

:اإلعالن عن الجائزة  

.تم اإلعلن عن الجائزة من خلل وسائل اإلعلم المحلية مع التركيز على المتطلبات والشروطي .  

http://kamra.kaimrc.med.sa/
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ومراكز األبحاث والمدن الطبية في جميع أنحاء تم إرسال دعوات ترشح للجامعات والمؤسسات العلمية ي .

.المملكة  

:دارة الجائزةإ  

.تم إدارة الجائزة عبر الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ومركز الملك عبدهللا العالمي لألبحاث الطبيةي .  

 

   على:الجائزة ب الفائزيحصل 

ية.تكريمدرع   * 

لباحثين أو يمكن منحها لفريق عمل على أن يتم تقسيمها إلى جائزتين مكافأة نقدية بقيمة مليون لاير تمنح  *

احسب المجاالت المذكورة سابقً   

  

 تنبيه: 

 8م املوافق 2017يو  يول 2 األحدموعد أقصاه يوم خالل املرشحين عن التالية املعلومات يتم جمع 

 : البريد اإللكترونيلى إوإرسالها  هـ1438شوال 

GDRS@moh.gov.sa  

)االسم، السجل المدني/اإلقامة، رقم بطاقة التسجيل  الجائزةلهذه  الترشح يرغب فيبيانات من     .1

 .والتصنيف المهني، مسمى الوظيفة، جهة العمل الفعلية(

 .الملف الكامل للدراسةوالدراسة البحثية عنوان       .2

 رفاق السيرة الذاتية للمرشح.إ   .3

 . للدراسةالداعمة اسم الجهة   .4

إرفاق ثلثة خطابات تزكية داعمة من قبل الزملء المطلعين على عمل المرشح، ويفضل أن تكون . 5           

 .خطابات التزكية صادرة من مؤسسات مختلفة
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King Abdullah Medical Research Award 

 

The General Directorate of Research and Studies give great importance to health research as 

research contributes to human and cognitive development, improving quality of life and 

comprehensive health care for the individual and society. 

To encourage health research, we invite qualified researchers from the Ministry's staff or 

research teams who wish to cooperate with us. 

King Abdullah Medical Research Award Was nominated by King Abdullah bin Abdul Aziz Al 

Saud, Minister of National Guard, at the annual scientific symposium of the King Abdullah 

International Center for Medical Research in 2015. 

 

I hope you will get acquainted with the terms of the award nomination according to the following 

rules: 

Candidate medical fields 

* Biomedical research (basic and transitional). 

* Clinical research and public health research. 

 

The recipient of the award shall receive: 

 A Plaque of recognition 

 Award of SR 1,000,000 to be split among 2 prices in the above mentioned areas. 

ELIGIBILITY 

 

To be eligible, the nominee must be: 

 Leading the research project or be part of the nominated research team 

 Hold an MD or PhD, or MD/PhD 

 Affiliated with a research institution within the Kingdom of Saudi Arabia 

 Not have received this award previously. 
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SELECTION CRITERIA 

 

Nominees will be selected based on merit and on the following criteria: 

 Originality: The research work should contribute a novel principle, technology, concept, 

method or technique. (20 %) 

 

 Significance: Research findings should have a significant contribution to biomedical 

sciences, technology generation, health sciences and medicine. (20%) 

 

 Impact: The project under consideration should already have made a direct impact on 

healthcare or resulted in a new prototype, device or process that improved healthcare or 

made an impact on the economy through the generation of new revenues. (30%) 

 

 Peers Recognition: The work under consideration should have resulted in significant 

peer reviewed publications or granted patents. (30%) 

 

ANNOUNCING OF THE AWARD 

 

 The award will be announced through local media outlets with emphasis on criteria and 

requirements. 

 Invitations for nomination will be sent to universities, research institutions, research 

centers and medical cities throughout the kingdom. 
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NOMINATION SUBMISSION 

 

Submission of nominations consists of the following: 

 Nomination form to be completed electronically by the education/research institution. 

The nomination forms are available through the award website. 

 

 The Curriculum Vitae of the nominee must be presented by the nominator. 

 

 Three supporting letters by colleagues familiar with the nominee's work preferably from 

different institutions. 

NOMINATION PROCESS 

Step 1: 

 Interested institutions should register through the award web site to set up an institutional 

account (http://kamra.kaimrc.med.sa). 

 
 

Step 2: 

 All nominations should be submitted online through King Abdullah Medical Research 

Award website after institutional registration is done. 

 

 Nominations are done only through institutions and not through individuals. 

 

SELECTION PROCESS 

 Nominations will be considered by the Board of Directors of the award 

 All nomination and evaluation forms will be prepared by the Executive Board of 

Directors after ensuring eligibility of the nominations then recommendations will be 

made to the Board of Directors. 

http://kamra.kaimrc.med.sa/
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 Recommendations made by the Executive Board of Directors will be considered by the 

Board of Directors and final decisions will be made. 

AWARD ADMINISTRATION 

 The award will be administered through MNG-HA / KAIMRC 

 

For more information for all candidates for this award, please provided all information 

down below that requirement for nomination to the General Directorate of Research and 

Studies based on the following before the Deadline on Sunday, July 2, 2017  to :  

E-mail: GDRS@moh.gov.sa 

 

1. Data of those who wish to be nominated for this award (name, civil register / residence, 

registration card number in SCFHS, occupational classification, job title, actual institution 

employer) 

2. The title of the research study and the full file of the study. 

3. Attach CV to the candidate. 

4. Name of the institution supporting the study. 

5. Attach three letters of support from colleagues who are familiar with the work of the 

candidate, preferably letters of advice issued by different institutions. 

 

 

Please Accept Our Best Regards and Good luck for all,,,,, 


