
1 – يقر طالب الرتشيح بأنه اطلع عىل رشوط املشاركة يف الجائزة واملنشورة يف اإلعالنات، 
وأنه يوافق عىل ما جاء فيها.

2 – عىل املتقدم للرتشيح أن يستويف األوراق الثبوتية املطلوبة وهي:
أ – صورة البطاقة املدنية.

.6 x 4 ب – ثالث صور شخصية مقاس
جـ - السرية الذاتية.

د – تعبئة استامرة الرتشيح.
هـ – كتاب يفيد باملوافقة عىل الرتشيح يف حالة الرتشيح من قبل جهة أخرى.

و - شهادة إيداع من املكتبة الوطنية.
ن – فسح إعالمي صادر عن إدارة املطبوعات يف وزارة اإلعالم.

3 – عىل املتقدم لنيل الجائزة أن يزود املجلس بخمس نسخ غري قابلة لالسرتجاع من 
العمل املرشح، ومبلخص ألهم أعامله السابقة، إن توافرت حيث إن املجلس غري مسؤول 

عن توفريها للجان التحكيم.
علمية درجــــة  عــلــيــه  ــل  ــن ي مل  عــمــلــه  بـــأن  ــح  ــي ــرتش ال ــب  ــال ط ــر  ــق ي  –  4

)ماجستري/ دكتوراه(.
5 – يعترب طلب الرتشيح ملغي يف حال عدم تقدم املرشح بأي من األوراق الثبوتية أو 
نسخ العمل املرشح، أو يف حال عدم استيفائه الرشوط املنصوص عليها يف اإلعالن أو 

مخالفته ألحد الرشوط الواردة أعاله.
6 – نسخ األعامل املرفقة واملرشحة للجائزة غري قابلة لالسرتجاع.

7 - الحضور شخصياً لتقديم الطلب.
8 – يقر طالب الرتشيح بأن قرارات لجنة التحكيم نهائية، وغري قابلة للطعن فيها بأي 

طريقة من طرق الطعن يف القرارات، بعد إقرارها من اللجنة العليا.

أقر أنا املوقع أدناه بأنني قرأت الرشوط املوضحة أعاله وأوافق عىل ما جاء فيها.
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