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مقدمة:
تخضع بحوث الرسائل العلمية إلى ضوابط ومعاير صارمة سواء من قبل كل من:

١- المواد الالئحية المتعددة الواردة في (الباب الثامن)من الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات. 
٢- المجالس الرسمية في الجامعات.

٣- اإلشراف.
٤- لجان المناقشة والتحكيم.

مما يكسبها التميز من حيث الجودة ومصداقية المخرجات، كما أن تنوع المجاالت التخصصية التي تغطيها. 
إذًا تعد الرسائل العلمية ثروة التستثمر االستثمار األمثل في معالجة العديد من القضايا المختلفة التي 
يعانيها المجتمع، بل أن معظم هذه الرسائل تأخذ مكانها كأوراق على أرفف المكتبات. واستجابة لتحقيق 

أهداف النشر الواردة ضمن القواعد التنفيذية واإلجرائية لنشر الناتج العلمي بجامعة الدمام فإن نشر هذه 
الرسائل هو الجسر الذي تعبره مخرجات هذه البحوث لتصل إلى القارئ لإلستفادة من تطبيق هذه 

المخرجات وبالتالي األسهام األمثل في دعم خطط التنمية والتصدي للمشكالت والتحديدات. 

المواد الالئحية (الالئحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات )

مادة (٢١ ): 
    يشتمل اإلنتاج المقدم للنشر في الجامعة على ما يلي:

أ ) الرسائل العلمية.
ب ) البحوث العلمية .

ج ) الكتب الدراسية المنهجية .
د ) المؤلفات والمراجع المكتبية .

هـ ) المترجمات من المراجع والكتب الدراسية أو غيرها .
و ) التحقيقات .

ز ) الموسوعات العلمية والمعاجم.
ح ) مايراه المجلس العلمي مناسبًا للنشر ومتسقًا مع أهداف الجامعة .

مادة (٢٢)
يجوز بعد موافقة المجلس العلمي نشر بعض رسائل الماجستير والدكتوراه التي يكون في نشرها فائدة 

علمية عامة ، أو ترتبط بأهداف التنمية في المملكة.
مادة (٢٣)

إذا كانت الرسالة مكتوبة بلغة أجنبية ورأى المجلس العلمي أهمية نشرها باللغة العربية يقرر المجلس 
مكافأة مالية مقابل ترجمتها

مادة (٢٤)
يجوز لغرض النشر النظر في نشر الرسائل التي أجازتها جامعات أخرى داخل المملكة أو خارجها إذا كانت 

تخدم أهداف الجامعة
مادة (٢٥)

تصرف لصاحب الرسالة مكافأة قدرها (٨٠٠٠) ثمانية آالف ريال مقابل نشر رسالة الماجستير ، 
ومكافأة قدرها (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال مقابل نشر رسالة الدكتوراه .

مادة (٢٦)
ينظر المجلس العلمي في ما يقدم له من إنتاج للنشر باسم الجامعة بحثا ً، أو تأليفا ً ، أو ترجمة، 

أو تحقيقا  ً، على أن يكون متسقا ً مع أهداف الجامعة ومتسما ً باألصالة.
مادة (٢٧)

يضع المجلس العلمي القواعد والضوابط التفصيلية الخاصة بنشر أي من عناصر اإلنتاج العلمي 
الواردة في المادة(٢١) من هذه الالئحة.
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مادة (٢٨)
يخضع اإلنتاج المقدم للنشر للتحكيم من ذوي االختصاص ، ويضع المجلس العلمي القواعد ، 

واإلجراءات التفصيلية لنظام التحكيم والفحص ، والمراجعة.

أهداف النشر( القواعد التنفيذية للنشر العلمي ) :

١. رفع مستوى النتاج البحثي المميز والمبتكر لجعل جامعة الدمام في أولى مصاف الجامعات 
المصنفة عالميا.

٢. تشجيع أعضاء هيئة التدريس للقيام بمسؤولياتهم تجاه دعم حركة البحث العلمي والتأليف على 
مستوى الجامعة والمجتمع.

٣. الرقي بمنظومة البحث العلمي إلثراء العلم والمعرفة المتخصصة في جميع المجاالت النافعة 
لخدمة المجتمع.

٤. دعم أعضاء هيئة التدريس في نشر نتاجهم العلمي وتأكيد انتسابهم للجامعة في األعمال 
المنشورة.

٥. االهتمام بقضايا التعريب سواء منها تعريب المصطلح العلمي أو ترجمة الكتب العلمية.
٦. سد النقص الموجود في الكتب والمراجع العلمية, وإثراء المكتبة العربية بالكتب العلمية المتخصص.

٧. دعم وتنمية الكفاءات المتميزة من أعضاء هيئة التدريس لتنمية جيل جديد من الباحثين يهتم بحركة 
النشر العلمي.

٨. إنشاء قاعدة معلومات للمواد المنشورة ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
٩. المساهمة في نشر اإلنتاج العلمي المرتبط بأهداف التنمية في المملكة العربية السعودية.
١٠. إصدار مجالت دورية تخصصية تعنى بنشر النتاج العلمي بعد تحكيمه من اللجان المختصة.

اجراءات تقديم طلب نشر رسالة علمية : 

يتبع في تقديم طلب نشر الرسالة العلمية  األجراءات المعمول بها لنشر أي مصنف بإحالتها إلى 
المجلس العلمي.

الضوابط التي يجب توفرها في تقديم الرسائل العلمية للنشر:
اضافه إلى ماورد في المواد (٢٢-٢٥) من الالئحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعة فيما يلي 

الضوابط التي يجب توفرها في تقديم الرسائل العلمية في النشر: 
١ – تقديم طلب نشر الرسائل العلمية بواسطة الباحث ، مع توصية لجنة  المناقشة بطباعتها.

٢ – األولوية في نشر الرسائل العلمية بالجامعة.
٣ – أن اليكون قد سبق نشرها أو نشر أبحاث منها.

٤ – أن اليكون قد مضى عليها أكثر من خمس سنوات أما  الرسائل التي مضى عليها أكثر من  خمس 
سنوات ولم يسبق نشرها تحال للمجلس العلمي .

٥ – للجنة النشر إضافة ضوابط وإجراءات جديدة .
٦ – أن تكون الرسالة متسقة مع الخطة السنوية المعتمدة من قبل عمادة البحث العلمي للنشر 

العلمي في الجامعة.
٧ – أن التقل درجة تقييم الرسالة من لجنة التحكيم عن ٨٠ ٪.

٨ – أن يلتزم الباحث بتنفيذ المالحظات التي يقرها المجلس العلمي في فترة التزيد عن ثالثة أشهر 
من تسلمه للمالحظات .
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