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منح الدراسات
واألبحاث 

في الترجمة 

 تمثل منح الدراسات واألبحاث في مجال الترجمة أحد المشاريع المهمة لبرنامج المرصد العربي للترجمة , هادفة من

خالله إىل تشجيع إنتاج ونشر األبحاث المستقلة رفيعة المستوى في قطاع الترجمة في العالم العربي؛ وذلك من خالل دعم

الباحثين العرب المختصين  إلنتاج بحوث متميزة وعميقة األثر في الموضوعات ذات األهمية للمنطقة العربية،متقاطعة

مع مختلف التخصصات والمدارس المنهجية ذات الصلة.

وتأتي المنح في سياق جهود هيئة األدب والنشر والترجمة لبناء بيئة بحثية خالّقة، تتكامل فيها جهود الباحثين والباحثات،

وتنشط بها حركة األبحاث في مجال الترجمة من وإىل اللغة العربية، حيث تقدَّم هذه المنح للباحثين األفراد، وللمجموعات

البحثية من العالم العربي إلجراء البحوث التي تتناول بشكٍل رئيس واقع الترجمة وتحدياتها ضمن سياقاتها ومفاهيمها

الحالية والمستقبلية. 

وسوف تدعم المنح نشر بحوث الترجمة في األوعية العلمية الرصينة، وتشجّع بوجه خاص نشر األبحاث النوعية في

المجالت العلمية العالمية ذات معامل التأثير العالي والبحوث التي ينتج عنها منتجات معرفية باستخدام اآللة والذكاء

االصطناعي، كما تشجع الحصول عىل براءات اختراع في مجاالت الترجمة المتعددة.

 

 



إتاحة فرصة للباحثين لإلستفادة من الدعم المادي لتقديم أحدث البحوث في دراسات الترجمة.

 

تشجيع البحوث النوعية وتطوير القدرات البحثية في العالم العربي في مجال الترجمة.

استثمار القدرات العربية لتقديم حلول علمية وتقنية للتحديات الحالية أو المستقبلية للترجمة.

األهداف 

تعزيز التواصل الفعال مع الباحثين في العالم العربي.

 



األولويات البحثية 

قواعد البيانات في
الترجمة 

إعداد المترجم وتأهيله

التوطين 

ذخائر ومدونات الترجمة 

الذكاء االصطناعي 
 والترجمة اآللية 

التعريب 

تطوير كفاءة المترجم في

ريادة األعمال واالبتكار
 

  الترجمة في السياق
التجاري,القانوني,التسويقي

 

الترجمة السمعبصرية 

  الترجمة الفورية عن
بعد (عن طريق الفيديو)

 

 الترجمة في سياق
التفاعل الثقافي عىل

سبيل المثال المتاحف

والمسارح والسينما

 

الترجمة المتزامنة

باستخدام المنصات

الرقمية



مراحل
البرنامج

النشر  التواصل مع الباحث  التحكيم  التسجيل

يتم نشر البحث عبر

منصة المرصد العربي

للترجمة.

 

التواصل مع المتقدم عىل

المنحة إلبالغه باعتماد

المقترح البحثي 

 

تقوم اللجنة العلمية من هيئة
األدب والنشر والترجمة

بإختيار األبحاث المناسبة

للمنح وفق معايير محددة 

 

التسجيل االلكتروني في

المنصة ورفع المقترح

البحثي من خاللها 

 
 



1.التقدم للمنحة في الوقت المحدد واستيفاء جميع الشـروط ورفع الوثائق المطلوبة.

2.بعد الحصول عىل المنحة، يجب عىل الباحث / الفريق البحثي تسليم البحث منشوًرا في أحد األوعية البحثية الموصى بها قبل تاريخ 30 أبريل

2023م.

3.يحق لألفراد والمجموعات البحثية التقدم عىل المنحة بشرط أال يتجاوز عدد الباحثين في الفريق الواحد خمسة باحثين؛ بمن فيهم الباحث

الرئيس الذي يتوىل رفع الطلب عىل أن تنطبق عليه شروط التقديم األخرى.

4.يحق للمتقدم اإلستفادة من المنحة مرة واحدة فقط.

5.أن يكون الباحث الرئيس حاصًال عىل درجة الماجستير عىل األقل في تخصص اللسانيات، أو الترجمة أو تخصص بيني مرتبط.

6.أن يحمل الباحث الرئيس جنسية إحدى الدول العربية.

7.أن يتّم التقدم بمقترح بحثي مستوِف للشروط من خالل تعبئة المقترح البحثي المعتمد للمنحة.

 

معايير واشتراطات المنح البحثية 



8.أن يتناول المقترح البحثي مجاالً بحثًيا يقع ضمن نطاق األولويات البحثية للبرنامج ويحقق أهدافها.

9.أن تكون لغة المقترح البحثي اللغة العربية أو االنجليزية ويمكن للبحث أن ينشر باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية.

10.إقرار الباحث الرئيس بأن البحث لم يُسَبق نشره، وليس في طور النشر لدى جهة أخرى قبل الحصول عىل المنحة .

11. إقرار الباحث أن البحث غير  مستل من عمل آخر سواًء رسالة علميَّة (ماجستير أو دكتوراه تم تسليمها ) ، أو غيرهما ولم يتم دعمه من أي منحة

 بحثية أخرى

12.يحتفظ الباحث / الفريق البحثي بحقوق الملكية الفكرية وتكتفي هيئة األدب والنشر والترجمة باإلقرار كتابًة عند نشر البحث بأنه بحث مدعوم من

 قبل هيئة األدب والنشر والترجمة ضمن برنامج تنسيق الجهود العربية في مجال الترجمة وفق الصيغة المقرّة من البرنامج.

13.يحق للهيئة حجب المنحة إذا ثبت أي إخالل بأخالقيات البحث العلمي أو أي من الشـروط األخرى، وال يحق لمن حجبت عنه المنحة التقدم مرة 

أخرى خالل هذه الدورة.

14.تحتفظ هيئة األدب والنشر والترجمة بحقها في إستثناء بعض المعايير أعاله حسب ما تراه مناسباً.

معايير واشتراطات المنح البحثية 



ً تخضع هذه الشروط واألحكام لألنظمة واللوائح المطبقة في المملكة العربية السعودية، وتنظر الجهات القضائية المختصة إىل أي نزاع ينشأ تبعا

للمشاركة.

في حالة اكتشاف أن البحث ال يمثل عمالً أصيًال و/ أو يشكل بأي شكل من األشكال انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بطرف ثالث، ال تتحمل

الهيئة أية مسؤوليات عن أي أضرار مادية أو معنوية تترتب عىل ذلك ويتحمل المشارك وحده دون غيره كامل المسؤولية عن هذا االنتهاك الصادر

منه. وتحتفظ الهيئة بحق رفض المشاركة أو إقصائها والرجوع عىل المشارك بأي ضرر يلحق بها.

تعد الهيئة غير مسؤولة عن كافة اإلجراءات القانونية التي تتخذ في حق المشارك تجاه انتهاك أي من األنظمة واللوائح أمام الجهات الرسمية.

تحتفظ هيئة األدب والنشر والترجمة بحقها في تغيير الشروط واألحكام من وقت إىل آخر وبدون إشعار مسبق، وعليه يتعين عىل المرشح االطالع

عىل هذه الشروط واألحكام بشكٍل منتظم، وال يتوجب عىل هيئة األدب والنشر والترجمة اإلعالن عن أي تغييرات تم إجراؤها عىل الشروط واألحكام.

يقرّ  ويوافق المشارك أن الهيئة لن تتحمل أي تكاليف مالية بالنيابة عنه لقاء التقديم عىل المنح البحثية، وأن يتحمل المشارك وحده أي تكاليف

تتصل باشتراكه وأي مسائل فرعية تنشأ عنها. 

يقرّ ويوافق المشارك عىل حق هيئة األدب والنشر والترجمة في استخدام ومعالجة البيانات الشخصية مثل االسم والعنوان ألغراض وضمن نطاق

البرنامج، كما يمكن استخدام هذه البيانات لغرض التحقق من الهوية والعنوان البريدي ورقم هاتف المشارك وأهليته للمشاركة.

تحتفظ هيئة األدب والنشر والترجمة بحقها في استبعاد أي مشارك بناًء عىل تقديرها المنفرد وبدون إبداء أية أسباب، ودون أن يترتب عىل الهيئة

أية التزامات أو تعويض من أي نوع.
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الشروط واألحكام العامة 



متطلبات استمارة
التسجيل  االلكتروني 

المعلومات األساسية للباحث الرئيس والفريق البحثي والسير الذاتية 

عنوان المقترح البحثي 

مستخلص البحث

مقدمة البحث 

تساؤالت البحث

الدراسات السابقة 

منهجية البحث

النتائج المتوقعة والجهات المستفيدة من الدراسة 

المراجع

الخطة الزمنية للبحث 

الميزانية التفصيلية للبحث 

https://box.moc.gov.sa/s/JmXfKeWbR8kSgwj


اضغط هنا 

األسئلة الشائعة 

https://box.moc.gov.sa/s/GgXAw92XbxPKGTz
https://box.moc.gov.sa/s/GgXAw92XbxPKGTz
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ً
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