
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقرتح تطوير

جبامعة الدمامالقواعد التنفيذية واإلجرائية لنشر النتاج العلمي   

م 2016/  2015   -هـ     1437هـ /  1436  

 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
Vice Presidency for Higher Studies and Scientific Research  



 

 المحتويات

 

 (1)          التعريفات  أواًل: 

 (3)         أهداف النشر  ثانيًا:

 (4)  مواد الالئحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات لنشر النتاج العلمي  ثالثًا: 

 (6)  ( من الالئحة الموحدة44 – 11القواعد التنفيذية واإلجرائية للمواد )  رابعًا: 

 للبحث العلمي في الجامعات لنشر النتاج العلمي 

 (14)        إجراءات نشر مصنف  خامسًا: 

 (11)         الماليةاألحكام   سادسًا: 

 (11)         أحكام عامة  سابعًا: 

 (11)          النماذج  ثامنًا: 

 (31)          المراجع  تاسعًا: 

 (34)          المالحق  عاشرًا: 

 

 



 

 

 :أواًل: التعريفـــــات

 : الباحث الرئيس

 ويتولى اإلشراف وإدارة المجموعة. ،الذي يمثل المجموعة المشاركة في البحث -أو من في حكمه - هو عضو هيئة التدريس

 

 :الباحث المشارك

 .أو من في حكمه الذي يشترك مع مجموعة من الباحثين إلنجاز دراســـــــة موضوع ما -هو عضــو هيئة التدريس 

 

 : البحث العلمي

 ، ويتم نتيجة جهود فردية أو جهود مشتركة أو األمرين معًا.لى األسس العلمية المتعارف عليهاهو اإلنجاز الذي يعتمد ع

 

 :الجامعــــــــــــة

  .بها جامعة الدماميقصد 

 

 ة:الحقوق المجاور

حقوق  :مثل ؛لحقوق باختصار "الحقوق المجاورة"، وعادة ما يشار إلى تلك اات صلة" أو مجاورة" لحقوق المؤلفهناك حقوق "ذ

ن لجمهور ملنشر أعمالهم ونقل رسائلهم  في، وتتحقق حماية حقوق هؤالء الذين يساعدون المبتكرين كافةصورها بالهيئات اإلعالمية 

 .خالل الحقوق المجاورة

 

 : الرئيس

 .س العلمييقصد به رئيس المجل

 

 : الرسائل العلمية

 .نيل درجة الماجستير أو الدكتوراهبل طالب الدراسات العليا لمن ِق الُمـَعـّدةهي الدراسات العلمية النظرية والتطبيقية 

 

 : الكتاب المحقق

زالة لبس ألفاظه أو غموض وإ ،ويتم توثيق مصادره - غالبًا -كون مادته األصلية مخطوطة ، وتالذي يتناول علمًا أو فرعًا منه هو الكتاب

 .بدقةوأصوله قواعد التحقيق العلمي ، ويراعى فيه عباراته

 

 : المخطوطة

ادر أولية للمعلومات موثقة، و بخط اليد لعدم وجود الطباعة وقت تأليفها، وتمثل المخطوطات مص هي المؤلفات المكتوبةإن المخطوطات 

 ، ويعتمد عدد من الباحثين بشكل كلي أو جزئي على المعلومات الواردة في المخطوطات.تخص دراسة موضوعات متعددة

 

 اللجنــة الدائمـــة للبحث و النشـــر العلمي: 

 ، وتعنى بما يقدم للجامعة من إنتاج للنشر.لـــة بقــرار من مدير الجامعةـشّكلنشر والترجمة المهي لجنـة التأليف وا

 



 

 

 المجلس:

  .يقصد به المجلس العلمي بالجامعة

 

 المحكم :

وصالحيته للطباعة و العلمي فيما يتعلق بالمصنف ومحتواه  اتوضيح رأيه، القيام بالتقييم العلمي ايقصد به لجنة ) فرد أو أفراد ( طلب منه

 .النشر

 

 الُمصنف: 

أهميته أو الغرض من تصنيفه وفقًا لما ُأدرج في هو كل إنتاج أو عمل مبتكر أدبي أو عملي أو فني أيًّا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو 

 . ( 11المادة ) 

 

 القواعد التنفيذية و اإلجرائية: 

 هـ.1431اإلجرائيـــــــــــة للتــأليف والنشر لجامعة الدمام لعام يقصد بها القواعــــد التنفيذيـــــــــة و

 

 : المالحق

هي مواد ذات طبيعة خاصة يدعم بها المؤلف كتابه، و تتضمن ما تم استخدامه في إيضاح المعلومات و تشمل الخرائط أو لوحات الصور 

 .ونحوها ، ولوحات األشكال المرسومة ، أو الرسومات البيانية

  

 : الموسوعة العلمية

كالترتيب الهجائي  ؛تلخيص منظم للمعرفة البشرية في كل الحقول أو حقل متخصص في مجال معين، و تكون مرتبة وفق طريقة معينة

 سهل على الباحثين الوصول إلى المعلومات التي يريدونها.يالمصنف من أجل أن 

 

 المؤلف :  

ة طلب منها وضع مصنف أو قامت طواعية بتقديم مصنف للجنة لينشر المصنف يقصد به شخص أو عدة أشخاص أو جهات أو مؤسس

لى تحت اسمه أو منسوبًا إليه بأية طريقة من الطـرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفها أو بطريقة تخترع في المستقبل ما لم يقم الدليل ع

 خالف ذلك.

 

 : النشر العلمي

يئة التدريس و من في حكمه سواء من داخل الجامعة أو خارجها التي تتبنى نشرها عمادة نتاج علمي ومساهمة فكرية مجازة لعضو ه

 (. 14( و )  11البحث العلمي بالجامعة وفقًا للمادتين ) 

 

 : الورقة العلمية

هي وسيلة كتابية منظمة ، تعالج موضوعًا محددًا بشكل متكامل يوصل للقارئ المفاهيم والمعاني واألفكار األساسية المتصلة بالموضوع 

الذي جرت معالجته فيها ، ويجب على كاتبها إتباع اإلرشادات والضوابط التي تضعها أوعية النشر ، و تشمل األنواع التالية )مقاالت 

 و غيرهـا(. Case report، دراسـة   Original article، مقــالة أصلية Reviewإسترجاعية 

 

 : مركز النشر العلمي 

مركز علمي بحثي يعمل تحت مظلة أنشطة وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة ، يتولى طباعة و نشر كل نتاج علمي أوصى 

 م و النشر بجامعة الدمام.       المجلس العلمي بنشره بعد تحكيمه وفق ضوابط التحكي



 

 

 :ثانًيا : أهداف النشر

 .أليف على مستوى الجامعة والمجتمعتشجيع أعضاء هيئة التدريس للقيام بمسؤولياتهم تجاه دعم حركة البحث العلمي والت -1

 .المجاالت النافعة لخدمة المجتمع الرقي بمنظومة البحث العلمي إلثراء العلم والمعرفة المتخصصة في جميع -1

 . ت المصنفة عالميـاً رفع مستوى النتاج البحثي المميز والمبتكر لجعل جامعة الدمام في أولى مصاف الجامعا -3

 دعم أعضاء هيئة التدريس في نشر نتاجهم العلمي و تأكيد انتسابهم لجامعة الدمام في األعمال المنشورة . -4

 واقع المعرفة العلمية ببحوث ودراسات الفكر اإلسالمي .إثراء المكتبات العلمية و م -5

 .لباحثين يهتم بحركة النشر العلميدعم و تنمية الكفاءات المتميزة من أعضاء هيئة التدريس لتنمية جيل جديد من ا -6

 .رة ألعضاء هيئة التدريس بالجامعةإنشاء قاعدة معلومات للمواد المنشو -7

 مرتبط بأهداف التنمية في المملكة العربية السعودية.المساهمة في نشر اإلنتاج العلمي ال -1

 

 ثالًثا : مواد الالئحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات لنشر اإلنتاج العلمي

 (  12المادة ) 

 يشتمل اإلنتاج المقدم للنشر في الجامعة على ما يلي:

 الرسائل العلمية. -1

 البحوث العلمية. -1

 الكتب الدراسية المنهجية. -3

 المؤلفات والمراجع المكتبية. -4

 المترجمات من المراجع والكتب الدراسية أو غيرها. -5

 التحقيقات. -6

 الموسوعات العلمية والمعاجم. -7

 ما يراه المجلس العلمي مناسًبا للنشر و متسًقا مع أهداف الجامعة. -1

 

 (  11المادة ) 

والدكتوراه التي يكون في نشرها فائدة علمية عامة، أو ترتبط بأهداف يجوز بعد موافقة المجلس العلمي نشر بعض رسائل الماجستير 

 التنمية في المملكة.

 (  12المادة ) 

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

 (  12المادة ) 

 ر في نشر الرسائل التي أجازتها جامعات أخرى داخل المملكة أو خارجها إذا كانت تخدم أهداف الجامعة.يجوز لغرض النشر النظ

 (  12المادة ) 

( خمسة عشر 15444( ثمانية آالف ريال مقابل نشر رسالة الماجستير، ومكافأة قدرها )1444تصرف لصاحب الرسالة مكافأة قدرها )

 .ريال مقابل نشر رسالة الدكتوراه ألف



 

 

 (  12المادة ) 

، على أن يكون متسقاً  مع أهداف ً، أو ترجمة، أو تحقيقًا ينظر المجلس العلمي في ما يقدم له من إنتاج للنشر باسم الجامعة بحثاً ، أو تأليفا

 الجامعة ومتسماً  باألصالة.

 (  12المادة ) 

من ذوي االختصاص ، ويضع المجلس العلمي القواعد ، واإلجراءات التفصيلية لنظام التحكيم  يخضع اإلنتاج المقدم للنشر للتحكيم

 والفحص ، والمراجعة.

 (  12المادة ) 

 ( من هذه الالئحة.11يضع المجلس العلمي القواعد والضوابط التفصيلية الخاصة بنشر أي من عناصر اإلنتاج العلمي الواردة في المادة )

 (  12المادة ) 

ير المحكمين تبًعا لموضوع الكتاب، وقيمته ، والمترجمين مكافأة يقدرها المجلس العلمي بناًء على تقاروالمحققين ،يصرف للمؤلفين

 ( خمسين ألف ريال عن الكتاب الواحد.54444، وما بذل فيه من جهد على أال تتجاوز المكافأة مبلغ )العلمية

 (  23المادة ) 

، أو الترجمة للموسوعات ، والكتب الموسوعية وفق الخطة ، واإلجراءات المعتمدة من المجلس العلمي ، على  يتم تحديد مكافآت التأليف

 .( خمسين ألف ريال54444كل مجلد )أال تتجاوز مكافأة 

 ( 22المادة ) 

تحكيمها سواء من داخل ( ألفي ريال لمن يكلف بفحص الكتب المؤلفة أو المحققة أو المترجمة أو 1444تصرف مكافأة ال تزيد عن )

 الجامعة أو من خارجها وذلك عن الكتاب الواحد.

 (  21المادة ) 

 ( ألفي ريال للكتاب الواحد للمصححين اللغويين للكتاب الذي تنشره الجامعة.1444تصرف مكافأة ال تزيد عن )

 (  22المادة ) 

( خمسمائة ريال عن كل بحث 544جة علمية مكافأة ال تتجاوز )يصرف لمن يشترك في تحكيم وفحص اإلنتاج العلمي المقدم للترقية لدر

 ( ثالثة آالف ريال لكامل اإلنتاج العلمي المقدم.3444وبما ال يزيد عن )

 (  22المادة ) 

صاحب اإلنتاج المقدم للنشر أن يصحح تجارب الطبع ويعد الفهارس الكاملة، ويعطي صاحب اإلنتاج مائة نسخة مما تطبعه الجامعة  على

 له.

 

 



 

 

 (  22المادة ) 

 :يحال اإلنتاج المترجم يشترط ما يل يف

 .كون العمل المترجم ذا جدوى علمية، أو تطبيقية ملموسةأن ي -1

 .للتحكيم من قبل مراجع أو أكثرجم أن يخضع العمل المتر -1

 ، والمراجع متقنًا إتقاًنا كاماًل للغتين المترجم منها والمترجم إليها.أن يكون المترجم -3

 .ت المراجع وما اقترحه من تعديالتأن يلتزم المترجم بمراعاة مالحظا -4

 ة قبل البدء في ذلك.نيالترجمة والنشر من الجهات المع الحصول على حق -5

 

 (  22المادة ) 

يعد مقابل حق النشر تنازاًل من المؤلف عن حقه في طبع الكتاب الذي ألفه أو حققه أو ترجمه لمدة خمس سنوات من تاريخ موافقة المجلس 

 العلمي على طباعته. 

 (  22المادة ) 

 عند إعادة طبع المصنفات المنشورة من قبل الجامعة يعامل أصحابها وفق ما يلي:

تمت ضمن مشروعات علمية أنفقت عليها الجامعة أو اشترت حقوق طبعها بشكل نهائي أو أنجزها إذا كانت المصنفات قد  -1

 أساتذة تم تفريغهم من قبل الجامعة إلنجازها فليس ألصحابها أي حقوق مالية جديدة عند إعادة الطبع.

مكافأة ال تتجاوز ما صرف  -طبععند إعادة ال -المصنفات التي أعدها أصحابها واشترت الجامعة منهم حق النشر يصرف لهم  -1

 لهم في المرة األولى.

 (  22المادة ) 

تحتفظ الجامعة بحق إعادة نشر مطبوعاتها لفترة خمس سنوات وإذا أضاف صاحب اإلنتاج شيًئا مهًما إلى الطبعة فيقدر المجلس العلمي 

 مكافأة خاصة عما أضاف بعد إجازته من المحكم ) الفاحص (.

 (  22المادة ) 

ضع اإلنتاج المقدم للنشر للتحكيم من ذوي االختصاص ، ويضع المجلس العلمي القواعد ، واإلجراءات التفصيلية لنظام التحكيم يخ

 والفحص ، والمراجعة.

 (  23المادة ) 

ون إعادة بعد مضي خمس سنوات من موافقة المجلس العلمي على طباعة اإلنتاج ينتقل حق إعادة نشره كاماًل لصاحبه أو لورثته وتك

 النشر باتفاق خاص مع الجامعة.

 

 

 



 

 

( من الالئحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات لنشر النتاج 23-12جرائية للمواد )رابعا: القواعد التنفيذية و اإل

 العلمي:

 :بالجامعة ة عن نشر النتاج العلميالجهة المسئول -2

النشر العلمي بجامعة  مركز إنشاء على بالموافقة السامية للتوجيهاِت هـ1/7/1434 تاريخ( 73) رقم بجلسته العالي التعليم مجلس استجاب

 العالي التعليم مجلِس َقراِر تـَوشيُح تم وقد العلمي، ِنتاِجها نشر في الكفاءات منها تنطلق التي البحثية الجامعة بوابة َيكون كي ،الدمام

 .هـ11/1/1434 تاريخ( 35346) رقم السامية بالموافقة

 النشر:ضوابط  -1

 :الضوابط العامة - أ

 أن يتسق موضوع المصنف مع رؤية الجامعة. -1

 أن يتسم المصنف بالدقة العلمية والسالمة اللغوية. -1

 .نفسه ضافة علمية متميزة في التخصصإمل على تو أن يش ن،ف ذا عالقة بتخصص المؤلف/المؤلفيأن يكون موضوع المصن  -3

 مجلة علمية أو مع أي ناشر.أن ال يكون المصنف قد سبق نشره في أي  -4

 أن يمتاز المصنف بالشمولية و األصالة. -5

 أو أن يسد نقصًا في المكتبة العلمية.  ،أن يخدم المصنف مادة علمية منهجية أو مرجعية -6

 جزءًا منها في حالة طلبه للترقية. والال يكون المصنف مستاًل من أطروحة الماجستير أو الدكتوراه أ -7

 ف واضحًا وشاماًل لمحتواه الداخلي.أن يكون عنوان المصن -1

البد من أخذ إذن الناشر  -أو المراجع  -المستلة من المواقع اإللكترونية  - أو ما يماثلها -في حالة األشكال والرسوم و الجداول  -1

 أو جهة االختصاص.

 ف عليها.وتوثيقها بالطرق العلمية المتعار ،لى أصحابهاإوعزوها  ،االلتزام برد المعلومات المقتبسة -14

أو مواد أو  ،ةر أو تنتهك حقوق الغير أو السرية، وأال يحتوي على معلومات مغلوطال يحتوي المصنف على أي مواد تضأ -11

 ها.فيو الجامعة أو مركز النشر العلمي تعليمات أو بيانات تأتي بمخاطر لمستخدمي المصنف أ

 مما سبق. أيًّعن أي مخالفة أو مخاطر تترتب على  ـَـْينمركز النشر العلمي و الجامعة غير مسئول -11

 إضافة إلى الضوابط العامة هناك ضوابط خاصة وهي:

 ضوابط نشر الرسائل العلمية: - ب

 تكون أولوية النشر للرسائل العلمية الصادرة من جامعة الدمام.  -1

 بطباعتها.تقديم طلب نشر الرسائل العلمية بواسطة الباحث، مع توصية لجنة المناقشة  -1

 أن ال يكون قد سبق نشرها أو نشر أجزاء منها.  -3



 

 

 تخضع الرسائل التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات ولم يسبق نشرها للتحكيم من ِقبل المجلس العلمي.  -4

 %.14أن ال تقل درجة تقييم الرسالة من لجنة التحكيم عن  -5

 .مول به في تحكيم األوراق العلميةلتحكيم كما هو معيحق للمجلس العلمي إضافة ضوابط وإجراءات جديدة إلى لجان ا  -6

 .تحوظالمللت التي يقرها مركز النشر العلمي في فترة ال تزيد عن ثالثة أشهر من تسلمه حوظاأن يلتزم المؤلف بتنفيذ المل  -7

 

 ضوابط ترجمة كتاب: - ج

 :العلمي في الجامعات( من الالئحة الموحدة للبحث 17( و )16( و )11استنادًا للمواد )           

 ندرة توفر كتب في نفس الموضوع باللغة المراد الترجمة إليها. -1

 .ملموسةأن يكون العمل المترجم ذا جدوى علمية، أو تطبيقية  -1

 .أن يكون الكتاب المراد ترجمته في مجال تخصص المترجم -3

 .أن يتحرى المترجم أحدث طبعة للكتاب المراد ترجمته -4

 .ب األصل إلى اللغة التي تمت الموافقة عليها من قبل المجلس العلميأن تتم ترجمة لغة الكتا -5

 .تسلم النسخة المترجمة في مدة ال تزيد عن ستة أشهر من تاريخ موافقة المجلس العلمي -6

حصول على أذن الترجمة والنشر من ناشر الكتاب األصل، على أن يخلو العرض المقدم من الناشر من المبالغة في الرسوم  -7

 .المترجمةة، وتعقيدات التوزيع والتسويق للنسخ المالي

يتعهد المترجم بالتأكد من خلو الكتاب األصلي والنسخة المترجمة من كل ما يتعارض مع الدين، وقوانين وضوابط التأليف  -1

 .أو تلك المتفق عليها إقليميا وعالميًا بالمملكة،والنشر 

 مركز النشر العلمي: التزامات - د

 أو السوي السلوك أو المعتقدات كريم أو العقيدة أو الدين قيم مع تتعارض يراها مادة أي حفظ في الحق النشر لمركز -1

 .المملكة في بها المعمول والسارية المجازة األنظمة أو العامة اآلداب

 .الضرورة عند المصنف في المضمنة (Index) العلمية للمادة التصنيف إتمام تكاليف بدفع النشر مركز يقوم -1

 المترجمة المادة أو يطلبها عندما المصنف من مستلة علمية مادة استخدام بإعادة إذن المؤلف إعطاء النشر لمركز يجوز -3

 .المصنف من بالمائة عشرة تتجاوز ال حدود في

 .والترقيم المجازة العرض بطريقة يتعلق فيما الكتاب مسودة تنقيح في الحق النشر لمركز -4

 .المجاز المصنف بطباعة التصديق عند الدقيقة اللغوية والمراجعة ،المصنف تجويد على النشر مركز يعمل -5

 حق النشر ولمركز والتوزيع، والنشر التأليف بحقوق يتعلق فيما النشر مركز مع للنشر عقدًا المترجم أو المؤلف عيوّق -6

 ويشمل، المختلفة االتصال أوجه عبر عنه عالنه واإلتوزيع أو، وسيلة بأي نسخه أو ونشره ،التداول من المصنف سحب

 (.والتحويرات والترتيبات واالقتباس ةجمالتر: مثل) األصلي المصنف من ةنبعثالم الفرعية المصنفات حق ذلك

 مكافأة ومقدار ومكانه، المصنف استثمار ومدة المنقول، الحق متضمنة المؤلف مكافأة المؤلف مع النشر عقد يتضمن -7

 .أخرى ضرورية شروط وأي المؤلف،



 

 

 عالمي متسلسل ورقم - وجد إن - االختصاص جهات من للكتاب محلي إيداع رقم على الحصول على النشر مركز يعمل -1

 .بالمملكة بها المعمول لألنظمة طبقًا بالموضوع المختصة الجهات أو الوطنية فهد الملك مكتبة من ISBN ) ردمك)

 بغرض المواد نشر من المتضررين من المقدمة الشكاوى في النظر على بالجامعة القانونية اإلدارة مع النشر مركز يعمل -1

 .النزاعات تسوية

 .المناسبين واإلطار الهيئة في المصنف نشر النشر مركز يتولى -14

 اقرار حسب) مشاركة األكثر المؤلف اسم اختيار في الحق للجامعة المصنف تأليف في مؤلف من أكثر اشتراك حالة في -11

 المؤلف وعلى مناسبًا، يراه الذي الزمني الجدول حسب على الجديدة الطبعة أو الجديد اإلصدار تحضير في( بذلك المؤلفين

 .الجديدة الطبعة أو اإلصدار في المشاركة رفض أو بقبول يومًا وأربعين خمسة على تزيد ال مدة في النشر مركز إخطار

 :التالية الحاالت من أي في للمصنف جديد إصدار إعداد في للمشاركة للمؤلف بديل اختيار في الحق النشر لمركز -11

 .دائمة إعاقة إعاقته أو المؤلف فاةو -

 .يومًا وأربعين خمسة مدة في التكليف بقبول النشر مركز إخطار في المؤلف فشل -

 .للمصنف جديد إصدار إنتاج في المشاركة عدم طواعية المؤلف يقرر عندما -

 .عليها المتفق المدة في بالتكليف القيام في المؤلف فشل -

 فتؤول فيه المشاركة أو الجديد اإلصدار بتحضير للقيام)  -بناء على آرائه  –النشر عدم أهلية المؤلف  مركز قرر إذا -13

 (.أعاله المذكورة الحاالت في بديله أو ورثته أو إلى خَلفه للمؤلف المستحقة المالية الحقوق

 .فقرتين بآخر يتعلق فيما المؤلف مع يتم بما العلمي المجلس إعالم النشر مركز على األحوال كل وفي -14

 فيما يخص التنسيق و اإلخراج:  - هـ

 (.1النشر العلمي بالجامعة )ملحق يكتب المصنف على حسب معايير مركز       

 :قواعد التحكيم -2

 المتخصصين المحكمين من الثنين للنشر المقدم المصنف يخضع للتحكيم المصنف حالةإ على العلمي المجلس موافقةعلى  بناء -1

 نتاجاإل في خبرة لديه ومن مشارك ستاذأ وأ ستاذأ بدرجة يكونوا أن ويفضل، احتياطي ثالث ومحكمنفسه  المصنف مجال في

 .العلمي

 .شخصيته على يدل ما أو الباحث اسم ذكر دون سرية بصفة المحكمين لىإ العلمي العمل يرسل -1

 .العمل يّقوم ضوئها على التي بالمعايير قائمة يضم للمصنف محكم تقييم( 3/3) نموذج تحكيمه داالمر العلمي العمل مع يرفق -3

 .العمل جازةإ على محكمين ثالثة من اثنين اتفاق حالة فيعلى المجلس العلمي  مباشرة العمل عرضي -4

 من المطلوبة التعديالت بإجراء المؤلف قيام من للتأكدأو خارجه  العلمي المجلس داخل من مختصين إلى المصنف يحال -5

 .المحكمين

 نشره عن ويعتذروشروطه  النشر قواعد واستوفى ،عليها المتعارف العلمية الضوابط وفق التحكيم اجتاز ذاإ العلمي العمل ينشر -6

 .ذلك تحقق عدم حالة في



 

 

 شرافواإل خراجهوإ وتحريره المصنف لمراجعة( مقامه يقوم ما أو) النشر مركز إلى العلمي المجلس وقرار المصنف يحال -7

 .طباعته على

 

 :إرشادات للمؤلف -2

 .الدمام جامعة في بها المعمول بالنشر الخاصة واإلجرائية التنفيذية بالقواعد المؤلف يلتزم -1

 محليًا عليها المتفق بالمملكة والنشر التأليف ضوابط من ضابط أو قانون أي أو الدين، مع يتعارض ال بإنتاج المؤلف يلتزم -1

 واألنظمة الحقة، قوانين أي أو بالنشر الخاصة اإلعالم وزارة من الواردة واألنظمة اللوائح المؤلف يطبق وأن وعالميًا، وإقليميًا

 .الصلة ذات والعالمية والخليجية قليميةواإل المحلية

 والرسومات واألشكال المصنف في المدرجة المواد من وغيرها الموضوعات كل بأن كتابي قرارإ بتوقيع المؤلف يقوم -3

 أو استخدامها أو طباعتها بإعادة إذن على حصل التي األجزاء عدا ،تأليفه ومن أصلية المكملة المواد من وغيرها والجداول

 .اقتباسها أو ترجمتها أو تعريبها

 ولكل بها يصدر التي باللغة بصورته المصنف في آخر مصنف من علمية مادة أي استخدام بإعادة اإلذن يرفق المؤلف -4

 عند منه عدة أجزاء بأخذ قام إذا - آخر مصنف من المستخدمة المئوية النسبة المترجم أو المؤلف يحدد و الالحقة، اإلصدارات

 .اإلذن طلب

 الدوريات في علمية أوراق أو موضوعات لتحضير المصنف ضمن من عمل - إلى اإلشارة أو - استخالص في الحق للمؤلف -5

إلى  المشيرة المناسبة المرجعية يبرز أن شريطة ،العلمية والمؤتمرات والندوات االجتماعات ولعقد ،التدريس وألغراض العلمية

 .والناشر المصنف

 بالضرر يعود أو ينافس أن يمكن مشروع أو عمل أي في أو استخدامه نشره أوالمصنف  تحضير في المشاركة للمؤلف يحق ال -6

 .المصنف مبيعات على

 في يساعد ولماعتبارية  جهة أو كان ًاشخص - آخر ناشر أي مع التزام أي له ليس أن كتابي بمستند ويتعهد - المؤلف يتأكد -7

 .وبيعه المصنف بتسويق يضر أو ،الناشر مع المبرم االتفاق أداء في يؤثر أو، مباشرة المصنف ينافس آخر مصنف تحضير

 فشل وإذا، عليها المتفق الزمنية للخطة وفقًا وتسليمه المصنف إنجاز دون تحول ظروف بأي النشر مركز المؤلف يخطر -1

 ثالثين خالل هوإعالم للمؤلف الكتابة بعد االتفاقية إلغاء في الحق النشر فلمركز أو انقطع عمله إتمام في - سبب ألي - المؤلف

 .قانونية أو مالية أعباء أو التزامات أي تحمل دون يومًا

 .المبرم العقد بشروط اإلخالل نتيجة إدارية أو مالية أعباء أي بتحمل بها النشر مركز وال الجامعة تلتزم ال -1

 على النشر مركز أو جامعةإلى ال المصنف وإرجاع ،تعديالالت تحديد مع ،المصنف لمسودة النهاية القراءة بإجراء المؤلف يقوم -14

 دفع فعليه التحكيم بعد المصنف محتوى من% 14 على يزيد ما بتعديل المؤلف قيام حالة وفي المحددة، الزمنية الجدولة حسب

 باستقطاع النشر مركز يقوم أن ويمكن ،ماثلها وما واألشكال الرسومات أصولب ستبدالاالب المتعلقة المالية وااللتزامات التكلفة

 .المالية المؤلف حقوق من التكاليف

 

 



 

 

 :حقوق الطبع و النشر -2

 ولكل، والنشر الطبع حقوق فيها بما ،بالمصنف المتعلقة الحقوق كل المركز لمنح النشر مركز مع عقدًا المترجم أو المؤلف يوقع -1

 كل في واإلضافات الطبع إعادة حالة وفي( سنوات لخمس) الحقوق سريان مدة طول واللغات األشكال كل في الالحقة الطبعات

 .العالم دول

 والنشر الطباعة إعادة حق - تحديد دون - تضم الحقوق وهذه الدمام، جامعة في النشر مركز باسم تكون السابقة الحقوق كل -1

 المسموع أو المرئي أو اإللكتروني التصوير أو الطباعة: تضم والتي الصور من صورة أي في واالختيار والتوزيع والبيع

 الغير وتوكيل ،الترخيص إعطاء وحق بالمصنف المتعلقة المشتقات من وغيرها الترجمة في الحق وله الوسائل، من وغيرها

 .آنفًا ذكر ما كل إلجراء

 النشر مركز حقوق بها يحفظ طريقة بأي أو ،للمصنف الرئيس الغالف على واضح بشكل الدمام جامعة شعار النشر مركز يضع -3

 .جامعةإلى ال باإلضافة

 :الدمام بجامعةجميعها  العلمي بالنشر المرتبطة واألدلة اللوائحب يلتزم -4

 العلمي:وكالة الدراسات العليا والبحث  -

http://www.uod.edu.sa/ar/colleges/college-of-dentistry/college-vice-deanships/vice-deanship-for- 

postgraduate-studies-and-scientific-research 

 عمادة البحث العلمي: -

http://www.uod.edu.sa/ar/administration/deanships/deanship-of-scientific-research/about 

 مركز النشر العلمي: -

http://www.uod.edu.sa/ar/administration/centers/center-for-scientific-publications/about 

 مصنف: نشر إجراءات خامسا: 

 مؤلف: كتاب نشر إجراءات -2

( 1/3) رقم مصنف نشر طلب نموذج تعبئة مع ،القسم مجلس إلى الدراسي غير الكتاب نشر بطلب المؤلفون/المؤلف يتقدم -1

 .العلمي المجلس نظام في إلكترونيًا

 (CD) ممغنطة "أسطوانة" على إلكترونية ونسخة ،الكتاب مشروع من نسخ ثالثبالطلب  المؤلفون/المؤلف يرفق  -1

 رقم مصنف نشر طلب نموذج من ورقية ونسخة، النشر وحق الكتاب محتويات بامتالك المؤلفين/المؤلف من ًاوإقرار

(1/3.) 

 أستاذ عن العلمية رتبتهم تقل ال) االختصاص ذوي من محكمين خمسة يرشح الكتاب، اعتماد على القسم موافقة حالة في -3

 المحكمين بأسماء قائمة ونموذج االختصاص جهات قرار ونموذج( 1/3) رقم مصنف تقييم نموذج تعبئة مع( مشارك

 .إلكترونيًا المقترحين

 .العلمي المجلس نظام في إلكترونيًا بالقسم الخاصة والبيانات النماذج القسم رئيس يستكمل -4

 (1/3) رقم مصنف تقييم نموذج تعبئة ورفع ،القسم مجلس توصية على بناء الكتاب مراجعة طلب في الكلية مجلس ينظر -5

 .العلمي المجلس نظام في إلكترونيًا بالكلية الخاصة والبيانات النماذج الكلية عميد ويستكمل



 

 

 وتعبئة ،الكتاب تحكيم طلب في للنظر ؛غيرهم من أو ،القسم مجلس رشحهم ممن محكمين خمسة الكلية مجلس يرشح -6

 .المحكمين بأسماء قائمة نموذج

 االختصاص جهات نماذج في بالكلية الخاص الجزء ويعبأ ،النشر طلب على الكلية مجلس موافقة محضر من نسخة ترفق -7

 .إلكترونيًا

 بالجامعة،ومعاييره  النشر شروط استيفاء من للتأكد ؛العلمي بالمجلس العلمي للنشر الدائمة اللجنة إلى الكتاب مشروع يحال -1

 .التحكيم لجنة بأسماء والتوصية

 (.ياحتياط ومحكم أساسيين محكمين) الكتاب تحكيم لجنة بأسماء العلمي للمجلس توصيتها العلمي للنشر الدائمة اللجنة ترفع -1

 المعنية المادة في المتخصصة التحكيم لجنة إلى محكمال غير المصنف إرسال على الموافقة حالة في العلمي المجلس يقوم -14

 .الحكم يتضمن مفصل تقرير لكتابة للمراجعة خارجها أو الجامعة داخل من

 والتعديالت الجامعة طريق عن للنشر الكتاب مشروع صالحية مدى على الحكم يتضمنتقرير مفصل  المحكم من يطلب -11

 (.3/3) رقم بالتحكيم الخاص النموذج تعبئة مع ،الضرورية

 الكتاب مشروع يحال النشر بعدم األساسيين المحكمين أحد توصية حالة وفي ،المحكمين تقارير في العلمي المجلس ينظر -11

 تقارير المجلس رئيس يحيلف الكتاب مشروع على المجلس موافقة حالة في ماأ. نهائيًا قراره ويكون ياالحتياط المحكم إلى

من  المحكمين تقارير في وردت التي التعديالت إجراء المؤلفين/المؤلف من للطلب المعنية الكلية إلى التحكيم لجنة

 للتثبت المراجعة لجنة القسم مع التنسيق بعد الكلية عميد يشكل ثم ومن بها، األخذ عدم حالة في التبرير أوالمؤلف/المؤلفين 

 .المطلوبة التعديالت بإجراء المؤلفين/المؤلف قيام من

 ،التعديل بعد الكتاب مشروع من ورقية نسخة مع ،المراجعة لجنة تقرير العلمي المجلس رئيس إلى الكلية عميد يرفع -13

 .(CD)ممغنطة  "أسطوانة" على إلكترونية ونسخة

 مكافآت وتقدير ،اللجنة تقرير لمراجعة ؛العلمي بالمجلس العلمي للنشر الدائمة اللجنة إلى الكتاب مشروع يحال -14

 .المؤلفين/المؤلف

 .اللجنة توصية في العلمي المجلس ينظر -15

 في بها المعمولومواصفاته  النشر لقواعد طبقًا الكتاب إلخراج العلمي النشر مركز مع التنسيق المؤلفين/المؤلف على -16

 بعد( الفقرات تعديل أو الحذفب أم باإلضافة كانتأ سواء) الكتاب محتوى في تعديالت أي بإجراء يسمح وال. الدمام جامعة

 .العلمي النشر مركز إلى وروده

 المطلوب النسخ عدد النشر مركز مجلس يحدد الكتاب، بنشر العلمي المجلس موافقة قرارالعلمي  النشر مركز تسلُّم بعد -17

 .والتسويق والتوزيع والطباعة واإلخراج والتحرير المراجعة مهام إجراءات جميع وإتمام ،الكتاب وقيمة ،طباعتها

 

 مؤلف دراسي منهجي: كتاب نشر إجراءات -1

( 1/3ئة نموذج طلب نشر مصنف رقم )مع تعب ،يتقدم المؤلف/المؤلفون بطلب نشر الكتاب الدراسي إلى مجلس القسم -1

 إلكترونيًا في نظام المجلس العلمي.



 

 

 ًا( وإقرارCDممغنطة ) "أسطوانة"يرفق المؤلف/المؤلفون مع طلبه ثالث نسخ من مشروع الكتاب ونسخة إلكترونية على  -1

 (.1/3رقم )خة ورقية من نموذج طلب نشر مصنف ونس ر،وحق النش ،بامتالك محتويات الكتاب

للمقرر الذي سوف يغطيه، يرشح خمسة محكمين من ذوي االختصاص  ،الكتاب في حالة موافقة القسم على اعتماد مشروع -3

 ،( ونموذج قرار جهات االختصاص1/3)ال تقل رتبتهم العلمية عن أستاذ مشارك( مع تعبئة نموذج تقييم مصنف رقم )

 ونموذج قائمة بأسماء المحكمين المقترحين إلكترونيًا.

 الخاصة بالقسم إلكترونيًا في نظام المجلس العلمي.يستكمل رئيس القسم النماذج والبيانات  -4

( 1/3ينظر مجلس الكلية في طلب مراجعة الكتاب بناء على توصية مجلس القسم ورفع تعبئة نموذج تقييم مصنف رقم ) -5

 ويستكمل عميد الكلية النماذج والبيانات الخاصة بالكلية إلكترونيًا في نظام المجلس العلمي.

وتعبئة نموذج  ،للنظر في طلب تحكيم الكتاب ؛أو من غيرهم ،سة محكمين ممن رشحهم مجلس القسميرشح مجلس الكلية خم -6

 قائمة بأسماء المحكمين.

ويعبأ الجزء الخاص بالكلية في نماذج جهات االختصاص وافقة مجلس الكلية على طلب النشر، ترفق نسخة من محضر م -7

 إلكترونيًا.

بالجامعة، ومعاييره ة للنشر العلمي بالمجلس العلمي للتأكد من استيفاء شروط النشر يحال مشروع الكتاب إلى اللجنة الدائم -1

 والتوصية بأسماء لجنة التحكيم.

لمجلس العلمي بأسماء لجنة تحكيم الكتاب )محكمين أساسيين ومحكم احتياط( إلى اترفع اللجنة الدائمة للنشر العلمي توصيتها  -1

محكم إلى لجنة التحكيم المتخصصة في المادة المعنية الغير ة على إرسال المصنف الة الموافقيقوم المجلس العلمي في ح

 من داخل الجامعة أو خارجها للمراجعة لكتابة تقرير مفصل يتضمن الحكم.

يتضمن الحكم على مدى صالحية مشروع الكتاب للنشر عن طريق الجامعة والتعديالت يطلب من المحكم تقرير مفصل  -14

 (.3/3ة النموذج الخاص بالتحكيم رقم )مع تعبئ ،الضرورية

وفي حالة توصية أحد المحكمين األساسيين بعدم النشر يحال مشروع الكتاب  ،ينظر المجلس العلمي في تقارير المحكمين -11

يحيل رئيس المجلس تقارير فما في حالة موافقة المجلس على مشروع الكتاب كون قراره نهائيًا. أوي ،إلى المحكم االحتياط

أو التبرير في من المؤلف/المؤلفين  إجراء التعديالت التي وردت في تقارير المحكمين لطلبلجنة التحكيم إلى الكلية المعنية 

لجنة المراجعة للتثبت من قيام المؤلف/المؤلفين  -بعد التنسيق مع القسم  - األخذ بها، ومن ثم يشكل عميد الكلية حالة عدم

 راء التعديالت المطلوبة.بإج

يرفع عميد الكلية إلى رئيس المجلس العلمي تقرير لجنة المراجعة مع نسخة ورقية من مشروع الكتاب بعد التعديل ونسخة  -11

 (.CDممغنطة ) "أسطوانة"إلكترونية على 

وتقدير مكافآت  ،لمراجعة تقرير اللجنة ؛يحال مشروع الكتاب إلى اللجنة الدائمة للنشر العلمي بالمجلس العلمي -13

 المؤلف/المؤلفين.

كتابًا ينظر المجلس العلمي في توصية اللجنة، ويحيل مشروع الكتاب إلى وكالة الشؤون األكاديمية في الجامعة إلقراره  -14

 .دراسيًا



 

 

يرفق معه التنسيق مع مركز النشر العلمي و ى إقرار الكتاب كتابًا دراسيًا يتم في حالة موافقة وكالة الشؤون األكاديمية عل -15

 قرار المجلس العلمي الستكمال الالزم.

لنشر إلخراج الكتاب طبقًا لقواعد ا ،على المؤلف/المؤلفين أو المترجم/المترجمين التنسيق مع مركز النشر العلمي -16

 مكانت باإلضافة أأتعديالت في محتوى الكتاب )سواء معة الدمام. وال يسمح بإجراء أي المعمول بها في جاومواصفاته 

 تعديل الفقرات( بعد وروده إلى مركز النشر العلمي.الحذف أو ب

الموافقة على  وقرار وكالة الشؤون األكاديمية المتضمن ،الكتاب بنشرمركز النشر قرار موافقة المجلس العلمي  تسّلمبعد  -17

إجراءات مهام المراجعة  ، يحدد مجلس مركز النشر عدد النسخ المطلوب طباعتها وقيمة الكتاب وإتمامًادراسي ًاكتابنشره  

 خراج والطباعة والتوزيع والتسويق جميعها.والتحرير واإل

 

 مترجم: كتاب نشر إجراءات -2

مع تعبئة نموذج طلب نشر مصنف رقم  ،يتقدم المترجم/المترجمون بطلب نشر الكتاب الدراسي المترجم إلى مجلس القسم -1

 ه اآلتي:( إلكترونيًا في نظام المجلس العلمي، يرفق مع طلب1/3)

 سيرة ذاتية ورقية وإلكترونية له وللمشاركين معه في الترجمة. -

 وصورة من العقد المبدئي.  ،إذن الترجمة من الناشر األصلي -

 الث نسخ ورقية من الكتاب األصلي المراد ترجمته.ث -

 .  CDونسخة إلكترونية محفوظة في ،ثالث نسخ من مسودة الكتاب المترجم -

محكمين من ذوي االختصاص )ال تقل رتبتهم لكتاب المترجم، يرشح القسم خمسة على مشروع افي حالة موافقة القسم  -1

 :ويرفق التالي، لكترونيًاإالمطلوبة العلمية عن أستاذ مشارك( و يستكمل رئيس القسم البيانات 

 .نموذج قرارات جهات االختصاص -

 .قائمة المحكمين -

 .(1/3نموذج تقييم مصنف ) -

في حالة الموافقة على مشروع الكتاب المترجم ، يرشح خمسة  محكمين من و ،توصية مجلس القسمينظر مجلس الكلية في  -3

من خارج القائمة( و  مممن رشحهم القسم أأكانوا ذوي االختصاص )ال تقل رتبتهم العلمية عن أستاذ مشارك( )سواء 

 ويرفق التالي :، لكترونيًاإيستكمل عميد الكلية  البيانات المطلوبة 

 .نموذج قرارات جهات االختصاص -

 .قائمة المحكمين -

 .(1/3نموذج تقييم مصنف ) -



 

 

و مدى استيفاء شروط  ،، تدرس اللجنة الدائمة للبحث و النشر العلمي الطلبمشروع الكتاب إلى المجلس العلمي يحال -4

ل مع الناشر األصلي للتواص ؛وإحالة المشروع إلى مركز النشر العلمي ،وضوابط الترجمةومعاييره النشر بالجامعة 

 عداد تقرير بذلك.إو

 الدائمة للبحث و النشر العلمي. إلى اللجنةيحال تقرير مركز النشر العلمي  -5

يرشح   المبدئيةوفي حالة الموافقة   ،صدار القرار المناسبإلالعلمي  إلى المجلستحال توصية لجنة البحث والنشر العلمي   -6

 (،3/3لى لجنة التحكيم  مرفقا معه نموذج التحكيم )إع ، و يرسل المشروسماء المحكمينأالمجلس 

حتى  إلى الكلية، فإن كان هناك مالحظات تتطلب التعديل يحال الموضوع يالمجلس العلم إلى بعد ورود تقارير المحكمين -7

أو التبرير في حالة عدم األخذ بها، على  ،يستكمل المترجم/ المترجمون إجراء التعديالت التي وردت في تقارير المحكمين

 .عداد تقرير بذلكإبعة التعديالت وأن يتم تشكيل لجنة لمتا

 ،مع نسخة ورقية من مشروع الكتاب بعد التعديل ،يرفع عميد الكلية إلى رئيس المجلس العلمي تقرير لجنة المراجعة -1

 (.CDممغنطة ) "أسطوانة"ونسخة إلكترونية على 

وتقدير مكافآت  ،بالمجلس العلمي لمراجعة تقرير اللجنة ؛اب إلى اللجنة الدائمة للنشر العلمييحال مشروع الكت -1

 .المترجم/المترجمين

 إلبرام العقد مع الناشر األصلي. ؛ويحال مشروع الكتاب إلى الجهات المعنية ،ينظر المجلس العلمي في توصية اللجنة -14

 نظامًا. ر المجلس العلمي الستكمال الالزمويرفق قرا ،لى مركز النشر العلميإيحال القرار  -11

على المؤلف/المؤلفين أو المترجم/المترجمين التنسيق مع مركز النشر العلمي إلخراج الكتاب طبقًا لقواعد النشر  -11

أكانت باإلضافة أم تعديالت في محتوى الكتاب )سواء  امعة الدمام. وال يسمح بإجراء أيالمعمول بها في جومواصفاته 

 تعديل الفقرات( بعد وروده إلى مركز النشر العلمي.بالحذف أو 

إجراءات مهام المراجعة والتحرير  وتولي إتمام ،وقيمة الكتاب ،يحدد مجلس مركز النشر عدد النسخ المطلوب طباعتها -13

 .جميعها واإلخراج والطباعة والتوزيع والتسويق

 هجي:مترجم دراسي من كتاب نشر إجراءات -2

مع تعبئة نموذج طلب نشر مصنف  ،يتقدم المترجم/المترجمون بطلب نشر الكتاب الدراسي المترجم إلى مجلس القسم -1

 يرفق مع طلبه اآلتي: ,( إلكترونيًا في نظام المجلس العلمي1/3رقم )

 سيرة ذاتية ورقية وإلكترونية له وللمشاركين معه في الترجمة. -

 وصورة من العقد المبدئي.  ،إذن الترجمة من الناشر األصلي -

 ثالث نسخ ورقية من الكتاب األصلي المراد ترجمته. -



 

 

 .CDونسخة إلكترونية محفوظة في  ،ثالث نسخ من مسودة الكتاب المترجم -

)ال تقل رتبتهم  من ذوي االختصاصفي حالة موافقة القسم على مشروع الكتاب المترجم، يرشح القسم خمسة محكمين  -1

 ويرفق التالي:، لكترونيًاإو يستكمل رئيس القسم البيانات المطلوبة  شارك(العلمية عن أستاذ م

 نموذج قرارات جهات االختصاص. -

 .قائمة المحكمين -

 .(1/3نموذج تقييم مصنف ) -

موافقة على مشروع الكتاب المترجم ، يرشح خمسة  محكمين الفي حالة ينظر مجلس الكلية في توصية مجلس القسم  -3

 من خارج القائمة( أكانوا ممن رشحهم القسم أم)سواء  تقل رتبتهم العلمية عن أستاذ مشارك( من ذوي االختصاص )ال

 ويرفق التالي :، لكترونيًاإالبيانات المطلوبة  عميد الكلية و يستكمل 

 .نموذج قرارات جهات االختصاص -

 .قائمة المحكمين -

 .(1/3نموذج تقييم مصنف ) -

و مدى استيفاء  ،تدرس اللجنة الدائمة للبحث و النشر العلمي الطلبو يحال مشروع الكتاب إلى المجلس العلمي، -4

للتواصل مع الناشر  ؛وإحالة المشروع إلى مركز النشر العلمي ،وضوابط الترجمةومعاييره  شروط النشر بالجامعة

 عداد تقرير بذلك.، وإاألصلي

 العلمي.جنة الدائمة للبحث و النشر يحال تقرير مركز النشر العلمي إلى الل -5

الموافقة المبدئية وفي حالة   ،القرار المناسب رصداإلالعلمي  إلى المجلستحال توصية لجنة البحث والنشر العلمي   -6

 (،3/3التحكيم ) جمرفقا نموذ لى لجنة التحكيمإسماء المحكمين، و يرسل المشروع يرشح المجلس أ

 إلى الكليةك مالحظات تتطلب التعديل يحال الموضوع ، فإن كان هناإلى المجلس العلميبعد ورود تقارير المحكمين  -7

أو التبرير في حالة عدم األخذ  ،حتى يستكمل المترجم/ المترجمون إجراء التعديالت التي وردت في تقارير المحكمين

 عداد تقرير بذلك.، وإبها، على أن يتم تشكيل لجنة لمتابعة التعديالت

 ،مع نسخة ورقية من مشروع الكتاب بعد التعديل ،ي تقرير لجنة المراجعةيرفع عميد الكلية إلى رئيس المجلس العلم -1

 (.CDممغنطة ) "أسطوانة"ونسخة إلكترونية على 

 .لى وكالة الشؤون األكاديمية إلصدار قرار بالموافقة على اقرار الكتاب ككتاب دراسيإيحال الموضوع  -1

وتقدير مكافآت  ،بالمجلس العلمي لمراجعة تقرير اللجنة ،يحال مشروع الكتاب إلى اللجنة الدائمة للنشر العلمي -14

 المترجم/المترجمين.

 إلبرام العقد مع الناشر األصلي. ؛ويحال مشروع الكتاب إلى الجهات المعنية ،ينظر المجلس العلمي في توصية اللجنة -11



 

 

 امًا.الستكمال الالزم نظ ؛ويرفق قرار المجلس العلمي ،لى مركز النشر العلميإيحال القرار  -11

إلخراج الكتاب طبقًا لقواعد النشر  ،على المؤلف/المؤلفين أو المترجم/المترجمين التنسيق مع مركز النشر العلمي -13

ناشر وشعار ال ،المعمول بها في جامعة الدمام، وإبراز أسماء المؤلف/المؤلفين في حالة الكتاب المترجمومواصفاته 

تعديل الفقرات( بعد بالحذف أو  أكانت باإلضافة أموى الكتاب )سواء تعديالت في محت األهلي، وال يسمح بإجراء أي

 وروده إلى مركز النشر العلمي.

يحدد مجلس مركز النشر عدد النسخ المطلوب طباعتها وقيمة الكتاب وإتمام جميع إجراءات مهام المراجعة والتحرير  -14

 .جميعها واإلخراج والطباعة والتوزيع والتسويق

 مصنف: طلب تمويل إجراءات -2

مع تعبئة نموذج طلب تمويل  ،يتقدم المؤلف/المؤلفون أو المترجم/المترجمون بطلب تمويل مصنف إلى مجلس القسم -1

 إلكترونيًا في نظام المجلس العلمي. (3/4مصنف رقم )

 يرفق المؤلف/المؤلفون أو المترجم/المترجمون مع طلبه اآلتي: -1

 عه في التأليف أو الترجمة.سيرة ذاتية ورقية وإلكترونية له وللمشاركين م -

 وصورة من العقد المبدئي في حالة الكتاب المترجم. ،إذن الترجمة من الناشر األصلي -

 .ًان المصنف مترجمحال كوإرفاق مقترح االتفاقية مع الناشر األصلي  -

 في حالة الكتاب المترجم. -ثالث نسخ ورقية من أحدث طبعة للكتاب األصلي المراد ترجمته  -

موافقة القسم على اعتماد مشروع الكتاب يستكمل رئيس القسم النماذج والبيانات الخاصة بالقسم إلكترونيًا في في حالة  -3

 نظام المجلس العلمي.

ويستكمل عميد الكلية النماذج والبيانات  ،ينظر مجلس الكلية في دراسة المشروع بناء على توصية مجلس القسم -4

 مجلس العلمي.الخاصة بالكلية إلكترونيًا في نظام ال

 ومعاييره استيفاء شروط النشراللجنة الدائمة للنشر العلمي بالمجلس العلمي للتأكد من يحال مشروع الكتاب إلى  -5

للتواصل مع  ؛وإحالة المشروع إلى مركز النشر العلمي - في حالة الكتاب المترجم - وضوابط الترجمة ،بالجامعة

 لة الكتاب المترجم. في حا -الستكمال البيانات  الناشر األصلي

 .لنشر العلميلالدائمة  إلى اللجنةمركز النشر العلمي رد يحال  -6

 يقوم المجلس العلمي في حال استكمال الخطوات السابقة بإصدار القرار المناسب. -7

في حالة موافقة المجلس العلمي على طلب التمويل، يقدم المؤلف/المؤلفون أو المترجم/المترجمون ثالث نسخ من  -1

إلى مجلس القسم بعد استكمال الكتاب في   CDونسخة إلكترونية محفوظة في  ،مسودة الكتاب المؤلف أو المترجم

 حدود الخطة الزمنية.



 

 

في حالة موافقة القسم على اعتماد مشروع الكتاب المؤلف أو المترجم، ويرشح خمسة محكمين من ذوي االختصاص  -1

ونموذج قائمة بأسماء المحكمين  ،مع تعبئة نموذج قرار جهات االختصاص)ال تقل رتبتهم العلمية عن أستاذ مشارك( 

 المقترحين إلكترونيًا، ويستكمل رئيس القسم النماذج والبيانات الخاصة بالقسم إلكترونيًا في نظام المجلس العلمي. 

( 1/3مصنف رقم )وتعبئة نموذج تقييم  ،ينظر مجلس الكلية في طلب مراجعة الكتاب بناء على توصية مجلس القسم -14

 ويستكمل عميد الكلية النماذج والبيانات الخاصة بالكلية إلكترونيًا في نظام المجلس.

ويعبأ الجزء الخاص بالكلية في نماذج جهات  ،ترفق نسخة من محضر موافقة مجلس الكلية على طلب النشر -11

 االختصاص إلكترونيًا.

وتعبئة  ،للنظر في طلب تحكيم الكتاب ،أو من غيرهم ،القسميرشح مجلس الكلية خمسة محكمين ممن رشحهم مجلس  -11

 نموذج قائمة بأسماء المحكمين.

ومعاييره بالمجلس العلمي للتأكد من استيفاء شروط النشر  ؛اللجنة الدائمة للنشر العلمييحال مشروع الكتاب إلى  -13

للتواصل مع  ؛ى مركز النشر العلميوإحالة المشروع إل -في حالة الكتاب المترجم  -وضوابط الترجمة  ،بالجامعة

 في حالة الكتاب المترجم. - الستكمال البيانات ؛الناشر األصلي

 الدائمة للنشر العلمي. إلى اللجنةيحال رد مركز النشر العلمي  -14

محكم إلى لجنة التحكيم المتخصصة الغير الخطوات السابقة بإرسال المصنف يقوم المجلس العلمي في حال استكمال  -15

 وتقديم تقرير مفصل يتضمن الحكم. ،مادة المعنية من داخل الجامعة أو خارجها لمراجعة الكتابفي ال

 إلى الجهات – في حالة الكتاب المترجم -يحيل المجلس العلمي العقد الذي سيبرم مع الناشر األصلي لهذا المصنف  -16

 المعنية في الجامعة لدراسة العقد.

يتضمن الحكم على مدى صالحية مشروع الكتاب للنشر عن طريق الجامعة  تقرير مفصليطلب من المحكم  -17

 (.3/3والتعديالت الضرورية مع تعبئة النموذج الخاص بالتحكيم رقم )

وفي حالة موافقة المجلس على نشر الكتاب يحيل رئيس المجلس تقارير  ،ينظر المجلس العلمي في تقارير المحكمين -11

من المؤلف/المؤلفين أو إجراء التعديالت التي وردت في تقارير المحكمين  لطلبية لجنة التحكيم إلى الكلية المعن

لجنة  - بعد التنسيق مع القسم -أو التبرير في حالة عدم األخذ بها، ومن ثم يشكل عميد الكلية المترجم/المترجمين 

 الت المطلوبة.بإجراء التعدي للتثبت من قيام المؤلف/المؤلفين أو المترجم/المترجمين ؛المراجعة

 ،مع نسخة ورقية من مشروع الكتاب بعد التعديل ،يرفع عميد الكلية إلى رئيس المجلس العلمي تقرير لجنة المراجعة -11

 (.CDممغنطة ) "أسطوانة"ونسخة إلكترونية على 



 

 

مكافآت وتقدير  ،بالمجلس العلمي لمراجعة تقرير اللجنة ؛يحال مشروع الكتاب إلى اللجنة الدائمة للنشر العلمي -14

 .المؤلف/المؤلفين أو المترجم/المترجمين

-إلبرام العقد مع الناشر األصلي  ؛ويحال مشروع الكتاب إلى الجهات المعنية ،ينظر المجلس العلمي في توصية اللجنة -11

 في حالة الكتاب المترجم.

اب طبقًا لقواعد النشر على المؤلف/المؤلفين أو المترجم/المترجمين التنسيق مع مركز النشر العلمي إلخراج الكت -11

ناشر وشعار ال -في حالة الكتاب المترجم  -م، وإبراز أسماء المؤلف/المؤلفين المعمول بها في جامعة الدماومواصفاته 

تعديل الفقرات( بعد بالحذف أو  أكانت باإلضافة أمتعديالت في محتوى الكتاب )سواء  األهلي، وال يسمح بإجراء أي

 العلمي.وروده إلى مركز النشر 

وإتمام جميع إجراءات مهام المراجعة  ،وقيمة الكتاب ،يحدد مجلس مركز النشر عدد النسخ المطلوب طباعتها -13

 والتحرير واإلخراج والطباعة والتوزيع والتسويق.

 األحكام المالية: سادسا: 

 االستحقاقات -2

 تدفع االستحقاقات على النحو التالي : 

( من الالئحة الموحدة 31( و كذلك مقابل التصحيح اللغوي حسب المادة )31يصرف مقابل التحرير حسب المادة ) -أ -1

شر ، أو ميزانية مركز النادة البحث العلميمللكتاب الواحد من ميزانية ع ريال 1444 علىللبحث العلمي مكافأة ال تزيد 

 العلمي المخصصة من الجامعة للمركز.

شر العلمي نوالطباعة في حالة تعذر طباعة المصنف في مطبعة الجامعة من ميزانية مركز ال ،نتاجتكاليف اإلتصرف  -ب

 المخصصة من الجامعة للمركز.

ر العلمي ودفع تكاليفه من ميزانية مركز النش ،وتحديد مداه ،توزيعيقوم مركز النشر العلمي بالتصديق باإلعالن وال -1

 المخصصة من الجامعة للمركز.

 وعدد النسخ المجازة للتسويق. ،لمركز النشر العلمي الحق الكلي في تحديد سعر بيع المصنف -3

مع دفع المبالغ المستحقة  ونهايته يقوم مركز النشر العلمي بإرسال تقرير مفصل عن بيع المصنف للمؤلف في بداية كل عام -4

 للمؤلف.

ذه المبالغ من رصيد الحق في استقطاع ه سبب كان فللجامعةالجامعة ألي حقوقه من  علىالمؤلف مبالغ زائدة  تسّلمإذا  -5

 .المؤلف لديها

 نف للمؤلف بالمجان.نسخة( من المص144( بتقديم )34يقوم مركز النشر العلمي وفقًا للمادة ) -6



 

 

 المكافآت:  -1

دود المصنف في حلمحكم بعد كتابة تقريره عن ( ألفي ريال ل1444ية ال تزيد عن )يقوم المجلس العلمي بدفع مكافأة تقدير - أ

 .تناسب مع عدد الصفحات المصنفت

 يقرر المجلس العلمي ما يلي: - ب

 في حالة الكتاب: -

( ريال ، 15444ال، وال يقل عن )( ري444,54) علىاعتماد مكافأة المؤلف أو حسب توصية اللجنة بما ال يزيد  -2

 ( و القاعدة التنفيذية لها لعمادة البحث العلمي بجامعة الدمام(. 11حسب المادة ))

في حالة عدم موافقة المجلس العلمي بناًء على تقارير المحكمين على نشر الكتب التي تطلب األقسام المختصة من  -1

افأة تقديرية ال تقل عن أو تحقيقها بغرض تغطية مقرر دراسي يمنح المؤلف مك ،ذوي االختصاص القيام بتأليفها

( من القواعد التنفيذية و اإلجرائية لعمادة البحث العلمي في 1( فقرة )17( ريال، )) حسب تفسير المادة )5444)

 جامعة الدمام ((. 

 : في حالة الرسالة -

 .15فتصرف مكافأة حسب المادة  ؛أما في حالة أن المقدم للنشر رسالة -1

أقصى . ))حسب  حدًا( ريال 444,15( تصرف مكافأة مقدارها ) هدكتورا –ستير وفي حالة الرسائل المترجمة ) ماج -1

 ( في القواعد التنفيذية و اإلجرائية لعمادة البحث العلمي في جامعة الدمام((.13تفسير المادة )

 : في حالة إنتاج آخر -

 يقدر المجلس العلمي قيمة المكافأة.للنشر وفي حالة تقديم إنتاج آخر 

و تنفيذ الدفع  ،العلمي بقرار التعويض المكافأة إلى جهات االختصاص إلجراء الالزم نحو التصديقيرسل المجلس  -1

عملية % األخرى بعد إكمال 54% من مكافأة العمل المقرر بعد إبرام العقد و 54على أن يصرف للمؤلف  ،للمؤلف

 (. (ائية لعمادة البحث العلمي في جامعة الدمام( في القواعد التنفيذية و اإلجر7( فقرة )17حسب تفسير المادة )الطبع .))

عند النظر في إعادة نشر إنتاج سبق نشره من قبل الجامعة يراعي أن يعتمد المجلس العلمي مكافأة ال تتجاوز ما صرف  -1

 في المرة األولى. 

يقدر المجلس العلمي مكافأة خاصة بما أضاف شريطة اإلنتاج إضافة مهمة إلى الطبعة  عند إعادة النشر و إضافة صاحب -3

 .31المضاف من المحكم حسب المادة  إجازة الجزء

 أحكام عامة: سابعا:

جميعها، والتعهدات المعنية عقد ملزم ويشمل االلتزامات  التنفيذية و اإلجرائية مع الجهاتالعقد المبرم من خالل هذه القواعد  -1

 .وإلى مركز النشر العلمي/المترجم بالنسبة إلى المؤلف



 

 

هم عدا ماال يستطاع تنفيذه و لورثتهم ووكالئهم ومن يخلفهم وأوصيائ ،مركز النشر العلميلو يناالتفاق والعقد المبرم ملزم للمؤلف -1

 . عرفًا

وراق أ لإرساصول على تعويضات أخرى ( بتنفيذ و)وعلى حساب وتكلفة مركز النشر العلمي دون الح / المترجم يلتزم المؤلف -3

 ثبوتية و أجهزة إضافية يحتاج إليها إلتمام المصنف بصورة مثلى. 

دون أن يكونوا تابعين لمركز النشر  ، أو الحصول على مساعدة أي فرد أو جهة على حسابه الخاص ،للمؤلف الحق في المشاركة -4

 .مي بأي حال من األحواللالع

أو  ،لظروف خارجة عن اإلرادة جراء أي تأخير إلنهاء العمللمي الع أو مركز النشر/ المترجم على المؤلف  مسئوليةال تقع أي  -5

 الحوادث . عنأو مركز النشر أي ضرر ناتج  يتحمل المؤلف/المترجمي سبب آخر خارج نطاق سيطرتهم المقبولة وال أل

ية و اإلجرائية تسري تحت طائلة توافق األطراف المتعاقدة على أن المحاكم أو اإلجراءات النظامية ذات الصلة بهذه القواعد التنفيذ -6

 األنظمة السعودية السارية المفعول .

 خذ في االعتبار .س التعليم العالي و لوائحه ال يؤكل شرط أو قيد ورد في هذه اإلجراءات يخالف نظام مجل -7

 ال يتجزأ منها.  ًاتعد مالحق هذه القواعد التنفيذية جزء -1
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A Request Form for Funding a Scientific Product                                               

 Authorship of a scientific product  Translation of a scientific product 

       Applicant Data:                                                                                

           

 

  

   

Author name 
(Author / Co-author) 

National ID / 
Iqama Number 

  

Scientific Rank 

 

College 

 

Depart
ment 

 

Specialization  

  

Phone no. 

 

 

Email 

    Major   Minor   

          

          

   

Required Fund 
 

  

Duration 
 عن: التنفيذ مدة تزيد ال أن جيب

 الطلب يف حالة التأليف على العلمي اجمللس موافقة قرار تاريخ من أثنا عشر شهرا هجريا-1

 الطلب يف حالة الرتمجة  على العلمي اجمللس موافقة قرار تاريخ من هجرية أشهرستة   -2 
The period should not exceed: 

1- 12 months from the date of the approval of the scientific council 
on the request in case of  authored 

2-  6 months from the date of the approval of the scientific council 
on the request in case of  translation  

 
   

Implementation 
Starting Date 

 

  Proposed Product Data :                                                                                                                                           

   Title   

  Language   

  Type of the proposed product 
 Authorship   Translation              from

 To  

  Type of the product  
  Text book Referenceother (define) 

 

       

   Linguistic skills          
ExcellentGood Acceptable  

  proposed 

product field  
 

  Beneficiaries               Undergraduate students    Specialist   Public  

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

If
 t

h
e 

p
ro

d
u

ct
 is

 a
 (

 

te
xt

 b
o

o
k,

 

re
fe

re
n

ce
, o

r 

ac
co

m
p

lis
h

ed
) 

p
le

as
e 

fi
ll 

th
is

 p
ar

t.
 

  Beneficiary graduate year   
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   Beneficiary courses   

    

     Matching  with vocabulary  
 

 

Survey  
 

             survey has been done and the result was:    

                                     Rare     Do not exist  

       Justifications:                                                                                         
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Tasks  
     Duration by month  

             

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                                                                                                                                                                   *The due date  for the translated scientific product 

 Application conditions:                                                                                                                                                             

        

                                                           
1-To be sure from the its availability in the department, and then attached a request from the department to provide it so it would remain in the custody 

of the department or in the College Technical center to be used by members and researchers. 

2- The budget for books and references should not exceed (3000) SR. 
1

 . مستقباًل والباحثني األعضاء قبل من الستخدامه بالكلية التقنية مبركز أو القسم عهدة يف ليبقى بتوفريه القسم من طلب يرفق ثم بالقسم توافرها عدم من التأكد البد
 

1
 ريال فقط ال غري . ( 3000) تتجاوز امليزانية املخصصة للكتب واملراجع عن  جيب أن ال
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                                                              (No more than 200 words)      
 

    Budget Support and Justifications                                                                                                                                

  Support Items    Proposed 

Amount  

   Approved Amount 

  

   Justifications Support 

    Spell Checker    

 

Assistant(Secretary-Photographer- 
Designer) 

   

 Computer Services    

 Library Services     

   References     

  Field Trip                     

     Translation 

Permission  

   

 Other

 (Define):           

   

   Total                  



 

 

                   

 By submitting  this form and signing  it, the author or the translator has approved the correctness of the information and he is committed  to the following: 

 
                 

The operational and procedural regulations for the publication of the product in the University of Dammam with regard to this aspect.  

 
                

 The operational and procedural regulations for the publication in the University of Dammam when he wish to publish in the University.  

                      

 Referring to the University of Dammam as a source of the product funding and  the author relate himself  to the University of 

Dammam when the author or the translator wish to publish outside the university 

 Procedures  :                                                                                                                                                               

 
Applicant 

  

             

    

  

  

  

            

   PDF    

  

               

              

  

1. Fill out the request form for funding a scientific product. 

2. Provide recent soft and hard CV copies of all authors and co-authors of 

the scientific product when he\she submit this request. 

3. Attach the translator permission from the publisher if the product was 

translated. 

4. Attach the proposed agreement with the original publisher if the product 

was translated. 

5. Submit three copies of the original book if the product was translated. 

6. Submit three hard copies of the product you want to support when you 

are finish authored, in addition to an electronic version (PDF ) saved on 

the hard disk. 

7. Provide combined invoices immediately according to the approved 

budget. 

8. Provide the final draft of the product in a period not to exceed a full year 

from the date of the application approval or by the duration approved by 

the Scientific Council, and the application will be considered null and void 

in the event of non-compliance with it. 

Applicant's 
pledge:

 

http://www.uod.edu.sa/ar/research/scientific-integrity 

 I undertake to submit the material before the due date mentioned above and to follow all guidelines regarding authorship/ 
translationand Scientific Integrity. (http://www.uod.edu.sa/en/research/scientific-integrity) 

  

  

(in case of a translated material) I pledge to : a) follow all the agreements between the original publisher and the university. 

 
NameDate/Signature 

 
Scientific 
Council

  
The scientific Council consider what present to it of production for publication on behalf of the university in search, authored or translation or 

an accomplished, to be consistent with the goals of the university and characterized with authenticity. 

  
Recommendation to fund the product in an amount that does not exceed more than 50% from the value of the bonus, based on the Scientific 

Council decision.  

                        

       
The authoring or translation rewards will be exchange based on what is stated in Article 29 and 30 in Unified Regulation for scientific 

research in Saudi universities after arbitrate the product and approved by the scientific Council at the University of Dammam. 

 

 

 

 



 

 

 
  

Applicant 

 

            

 Head of Department 

 

Dean of the College 

  

  Chairman of the Scientific 

Council 

     

Recommend the approval for the 
funding request.

 

.( Attach a copy of the minutes of the 

approval of the Council on the 

request).  

  

Recommend  the apologize for the 

funding request  

  For the following 

reasons:  

1-  

1-  

     

Recommend the approval for the 

funding request 

      

Recommend  the  apologize for the 
funding request .For  the following 

reasons:                             

1-  

1-  

     

    

Approved for funding the product  in the 

amount of (SR).  

      

  

Not approved to the request of funding the 

product, for the following reasons:  

1-  

1-  

 

Name 
    

 

Date 
    

 

Signature  
    



 

 

 تاسعًا : المراجع 

 المراجع العربية :

 .السعودية الجامعاتالالئحة الموحدة للبحث العلمي في  -

 .القواعد التنفيذية واإلجرائية لعمادة البحث العلمي في جامعة الدمام -

 The Scholarly Saudi society for the prophetic sunnahالجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها  -

 المجمع العربي للملكية الفكرية .  -

 The Academic Center for political Studiesالمركز العلمي للدراسات السياسية  -

 Umm Al- Qura universityجامعة أم القرى  -

 University of tabukالمجلس العلمي  –جامعة تبوك  -

 Taibah university – scientific councilالمجلس العلمي  –جامعة طيبة  -

 Qassim universityجامعة القصيم   -

 king saud universityاته دليل النشر العلمي ومواصف –جامعة الملك سعود  -

   king Abdalziz university  - scientific councilالمجلس العلمي  -جامعة الملك عبدالعزيز -

  king fahd security collegeكلية الملك فهد األمنية   -

 OmdurmanIslamic Universityجامعة أم درمان اإلسالمية   -

 GPA of universityجامعة جبا  -

 UniversityofKhartoumجامعة الخرطوم  -

 Sultan QaboosUinversity (SQU)جامعة السلطان قابوس  -

 Sudanجامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا  -

-  University of Science Technology(SUST). 

 UAE University Al Ainجامعة اإلمارات العربية المتحدة بالعين   -

حسام الدين الصغير و حسن جميعي . ندوة الويبو الوطنية عن الملكية الفكريةة للصةحفيين و وسةائل اإلعةالم تنظمهةا المنظمةة لعالميةة         -

 . 1444، البحرين ،  WIPOللملكية الفكرية 

  .15.ص1111.الرياض:مؤسسة أعمال الموسوعة،11محمد، الشويخات وأحمد،مهدي. الموسوعة العربية العالمية.ج . -

 منتدى الجامعات السعودية . -

 منتديات اليسير للمكتبات و تقنية المعلومات  . -

 

 

 



 

 

 المراجع األجنبية:

 
- BOOKS_EVALUATION CRITERIA 

www.tarleton.edu/department/library 

 

- COLORADO STATE  UNIVERSITY 

http://www.tarleton. Edu/department/library/library –module/unit8 

 

- Faculty.ksu.edu.sa/D.fahad/my_lecure/ 

 

- LAWRENCE UNIVERSITY 

http://www.lawrence.edu/library/guides/evaluate.shtml 

 

- WIPO 

 

- http://www.library.uq.edu.au/training/citation/vancouv.pdf 
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 قــالحـــامل



 

 

 عاشرًا: المالحق

 (:2ق )ـــحــمل -

 الكتاب عناصر ُأطر و معايير

 ( العربية للكتب) 

مركز النشر العلمي بجامعة الدمام لرفع مستوى جودة منتجات الجامعة، تم إعداد قوالب لجميع عناصر الكتاب العلمي  بهدف سعيًا من 

 صقل جودة المنتج و التسهيل على المؤلف صياغة الكتابة.

ي الستخدام القوالب، وفي حالة (، على أن تتبع التعليمات و الضغط على األيقون الجانبInDesignهذه القوالب صممت باستخدام برنامج )

 ( البد من اتباع التعليمات في الحالتين.Microsoft Word( واستخدام برنامج )InDesignتعذر استخدام برنامج )

 أوال: تعليمات عامة: 

 التالية:بعد موافقة المجلس العلمي على نشر الكتاب يسلم المؤلف نسخة الكتاب على قرص إلكتروني يحتوي على المجلدات  -2

 ( مجلد يحتوي على النص المكتوب بصيغةMicrosoft Word مقسما إلى عدة ملفات بحسب عناصر الكتاب، ومجلد آخر  )

 (.PDFلجميع محتويات الكتاب بصيغة )

  كلمة. 114مجلد يحتوي على نبذة مختصرة للتعريف بالكتاب لوضعها على الغالف الخارجي ال تزيد عن 

 األشكال مرتبة و مرقمة بما يتوافق مع أرقامها داخل الكتاب، مطبق عليها المواصفات الفنية في  مجلد يحتوي على الصور و

 ( أدناه، مع المحافظة على أن تكون الصورة مجموعة واحدة غير مجزأة.15فقرة )

 

جزأ الكتاب إلى صفحة ي 544صفحة و في حال الكتب التي يزيد عدد صفحاتها عن  544ال يزيد حجم الكتاب عن   حجم الكتاب: -1

 سم. 14*17جزأين، على أن يكون مقاس صفحات الكتاب 

 

 يجب االلتزام بالهوامش التالية: الهوامش: -2

  سم. 1من أعلى و أسفل الصفحة و الطرف الخارجي 

  سم. 3من جهة التغليف 

 

 ترويسة الكتاب:  -2

 .توضع ترويسات الصفحات في الطرف الخارجي أعلى الصفحة 

  الزوجية تحمل رقم الفصل )كتابًة(.ترويسة الصفحات 

 .ترويسة الصفحات الفردية تحمل عنوان الفصل، بحيث ال يزيد عن سبع كلمات ويستعاض عن الباقي بثالث نقاط 

 .ال يتم وضع ترويسات في الصفحات البيضاء، صفحات العناوين الرئيسية و صفحات القوائم 

 :تنسيق الترويسات 

  :نوع الخطFrutiger LT Arabic 45 Light. 

  :1حجم الخط 

 

 ترقيم صفحات الكتاب: -2

 .يوضع ترقيم الصفحات في الطرف الخارجي أسفل الصفحات بلغة الكتاب 



 

 

  من بداية البسملة إلى ما قبل بداية فواصل األبواب ترقم الصفحات بأحرف أبجدية، على أن يكون الترقيم مخفيًا في الصفحات

 التالية:

 .العنوان الداخلي 

 .حقوق النشر 

 .البسملة 

 .اإلهداء 

 .الشكر و التقدير 

 .الصفحات البيضاء الفارغة 

 :ترقم بقية صفحات الكتاب بداية من الباب أو الفصل على أن يكون الترقيم مخفيًا في الصفحات التالية 

 .صفحة الباب أو الفصل إن وجد 

 .الصفحات البيضاء 

 .المالحق 

 :تنسيق الترقيم 

  :نوع الخطFrutiger LT Arabic 65 Bold. 

  :1حجم الخط 

 

 ثانيًا: القوالب:

هذا من اختصاص مركز النشر العلمي حيث يقوم بتصميم غالف خارجي بعد االنتهاء من إعداد الكتاب، حيث   الغالف الخارجي: -2

 يحتوي الغالف الخارجي األمامي على العناصر التالية:

 .عنوان الكتاب 

 .رقم  و سنة الطبعة 

 .اسم المؤلف 

 .شعار الجامعة 

 أما الغالف الخارجي الخلفي فيحتوي على:

 .صورة مصغرة من الغالف الخارجي األمامي 

  كلمة. 154نبذة عن الكتاب ال تزيد عن 

 .وسائل التواصل مع مركز النشر العلمي 

 

 من اختصاص مركز النشر العلمي و تتضمن هذه الصفحة العناصر التالية:  صفحة الغالف الداخلي: -1

   :عنوان الكتاب 

  عنوان الكتاب في وسط الصفحة عند الثلث األول من أعلى الصفحة.يوضع 

  :نوع الخطFrutiger LT Arabic 55 Roman 

 :14حجم الخط 

 :رقم و سنة الطبعة 

 .يوضع رقم وسنة الطبعة في وسط الصفحة، أسفل عنوان الكتاب 

  :نوع الخطFrutiger LT Arabic 45 Light  

 :14حجم الخط 

  :نبذة مختصرة عن المؤلف 

 .توضع النبذة في وسط الصفحة، أسفل رقم وسنة الطبعة 

  ( 144تكتب نبذة مختصرة لسيرة المؤلف الذاتية ال تتجاوز .)كلمة 

  :نوع الخط(Adobe Arabic (Regular   



 

 

  :14حجم الخط 

 :شعار الجامعة 

 .من اختصاص مركز النشر العلمي 

 

من اختصاص مركز النشر، و توضع بعد صفحة الغالف الداخلي و تشمل هذه الصفحة على الفهرسة الخاصة بمكتبة  حقوق النشر: -2

 الملك فهد الوطنية.

 

 توضع  البسملة في الصفحة التي تلي صفحة حقوق النشر.  البسملة: -2

 

 تحتوي هذه الصفحة على العناصر التالية: صفحة اإلهداء )إن وجد(: -2

 :عنوان رئيس 

 العنوان في وسط الصفحة. يوضع 

  :نوع الخطFrutiger LT Arabic 45 Light 

 :14حجم الخط 

 :نص اإلهداء 

 ( 31يجب كتابة عبارات اإلهداء على أال تتجاوز ثالثة أسطر .)كلمة 

  :نوع الخط(Adobe Arabic (Regular 

 :14حجم الخط 

 

 تحتوي هذه الصفحة على العناصر التالية:  الشكر و التقدير )إن وجد(: -2

 :عنوان رئيس 

 .يوضع العنوان في وسط الصفحة 

  :نوع الخطFrutiger LT Arabic 45 Light 

 :14حجم الخط 

 :نص اإلهداء 

 ( 11يجب كتابة عبارات الشكر و التقدير على أال تتجاوز سبعة أسطر .)كلمة 

  :نوع الخط(Adobe Arabic (Regular 

 :14حجم الخط 

 

 تحتوي هذه الصفحة على العناصر التالية: قائمة المحتويات: -2

 :عنوان رئيس 

 .يوضع العنوان في وسط الصفحة 

  :نوع الخطFrutiger LT Arabic 45 Light 

 :14حجم الخط 

 :القائمة 

  :نوع الخط(Adobe Arabic (Regular 

 :14حجم الخط 

 

 تحتوي هذه الصفحة على العناصر التالية: قائمة األشكال)إن وجدت(: -2

 :عنوان رئيس 

 .يوضع العنوان في وسط الصفحة 

  :نوع الخطFrutiger LT Arabic 45 Light 



 

 

 :14حجم الخط 

 :القائمة 

  :نوع الخط(Adobe Arabic (Regular 

 :14حجم الخط 

 

 تحتوي هذه الصفحة على العناصر التالية: قائمة الجداول )إن وجدت(: -2

 رئيس: عنوان 

 .يوضع العنوان في وسط الصفحة 

  :نوع الخطFrutiger LT Arabic 45 Light 

 :14حجم الخط 

 :القائمة 

  :نوع الخط(Adobe Arabic (Regular 

 :14حجم الخط 

 

 تحتوي هذه الصفحة على العناصر التالية: مقدمة الكتاب: -23

 :عنوان رئيس 

 .يوضع العنوان في يمين الصفحة 

  :نوع الخطFrutiger LT Arabic 45 Light 

 :14حجم الخط 

 :نص المقدمة 

  :نوع الخط(Adobe Arabic (Regular 

 :14حجم الخط 

 

يوضع كل فاصل في بداية كل فصل أو باب داخل الكتاب، ويحتوي على العناصر  فواصل الكتاب )عناوين الفصول أو األبواب(: -22

 التالية:

   :رقم الباب أو الفصل 

  أعلى يسار الصفحةيوضع رقم الباب أو الفصل في 

  :نوع الخطFrutiger LT Arabic 55 Roman 

 :16حجم الخط 

   :عنوان الباب أو الفصل 

 .يوضع عنوان الباب أو الفصل في وسط الصفحة 

 .يكتب العنوان األجنبي أسفل العنوان العربي مباشرة 

  :نوع الخطFrutiger LT Arabic 55 Roman 

 :14حجم الخط 

 

 لى ما يلي:وهو يحتوي ع  متن الكتاب: -21

   :)العناوين الرئيسة )داخل الفصول أو األبواب 

 .تكتب العناوين الرئيسية في أقصى يمين الصفحة 

  نقطة بين العنوان و المتن الذي يليه. 6تترك مسافة 

  :نوع الخطFrutiger LT Arabic 65 Bold 

  :16حجم الخط 

   :)العناوين الفرعية )داخل الفصول أو األبواب 



 

 

  العناوين الفرعية في أقصى يمين الصفحة.تكتب 

  نقطة بين العنوان و المتن الذي يليه. 6تترك مسافة 

  :نوع الخطFrutiger LT Arabic 65 Bold 

  :14حجم الخط 

   :نص الكتاب 

  نقطة بين األسطر في متن الكتاب، ومسافة سطر واحد 1115سم في كل فقرة من فقرات المتن، مسافة  1تترك مسافة بادئة 

 فقط بين داخل المتن و عناوين الفقرات التي تليها.

  :نوع الخط(Adobe Arabic (Regular 

 :14حجم الخط 

  الحروف األجنبية داخل النص يستخدم خط(Times New Roman Regular ) 11بحجم. 

 

 يتبع ما يلي في كتابة الحواشي السفلية للكتاب: الحواشي )إن وجدت(: -22

  مراجع أو مصادر أو جداول.عدم احتواء الحواشي على 

 .تصف الحواشي بطريقة آلية 

 :يمكن للمؤلف أن يتبع إحدى الطرق التالية في إدراج الحواشي 

 .إدراج الحواشي أسفل كل صفحة ذكرت فيها، على أن ترقم ترقيمًا مستمرًا من أول الفصل إلى آخره 

 .إدراج الحواشي في نهاية كل فصل حسب تسلسل ورودها في النص 

 ق الحواشي كما يلي:تنسي 

  :نوع الخطAdobe Arabic  للنصوص العربية وTimes New Roman Regular .للنصوص األجنبية 

 :14حجم الخط 

 

 في حالة إدراج أي جدول يتبع اآلتي: الجداول: -22

  :عنوان الجدول 

  رقم الجدول.يوضع عنوان الجدول في أعلى الجدول مباشرة وسط الصفحة، و يشمل عنوان الجدول كلمة جدول و 

  :نوع الخط(Adobe Arabic (Bold 

 :11حجم الخط 

 .يدرج الجدول أسفل الفقرة التي أشير إليه فيها مباشرة 

 :يرقم الجدول باألرقام وتوضع بين قوسين في وسط الصفحة مسبوقة بكلمة جدول بأحد التنسيقات التالية 

 ( 1في حالة الترقيم على مستوى الكتاب: جدول.) 

  ( حيث يشير الرقم األيسر إلى رقم الفصل و الرقم األيمن إلى رقم 111الترقيم على مستوى الفصل: جدول )في حالة

 الجدول داخل الفصل.

 .تترك مسافة سطر واحد قبل و بعد الجدول و المتن السابق أو التالي له 

 .ال يتجاوز عرض الجدول هوامش الصفحة 

  المستخدم في إخراج الكتاب و يراعى ما يلي:يدرج الجدول بطريقة آلية عن طريق البرنامج 

 .عدم وضع مسافات داخل الخاليا أو الصفوف أو األعمدة يدويًا أو آليا وبين األسطر 

 .إظهار الخطوط الطولية و العرضية التي تفصل بين خاليا الجدول 

 .ضبط بيانات رأس الجدول في وسط الخلية 

 .ضبط البيانات الرقمية وسط الخلية 

 نات الغير رقمية أقصى يمين الخلية.ضبط البيا 

  تابع جدول » في حال استمرار الجدول على أكثر من صفحة، يكرر  رأس الجدول في الصفحات التالية ووضع عبارة »)...(

 في أعاله.

  :)مصدر الجدول و التعليقات المصاحبة له )إن وجدت 



 

 

 .توضع أسفل الجدول بأقصى اليمين 

 ( :نوع الخطAdobe Arabic (Regular 

 :14حجم الخط 

 

 في حالة إدراج أي صورة أو شكل يتبع اآلتي: الصور و األشكال: -22

 .تدرج الصور و األشكال أسفل الفقرة التي أشير إليها فيها مباشرة داخل الكتاب 

 :ترقم الصور و األشكال باألرقام وتوضع بين قوسين في وسط الصفحة مسبوقة بكلمة شكل  بأحد التنسيقات التالية 

 ( 1في حالة الترقيم على مستوى الكتاب: شكل.) 

 ( حيث يشير الرقم األيسر إلى رقم الفصل و الرقم األيمن إلى رقم الشكل 111في حالة الترقيم على مستوى الفصل: شكل )

 أو الصورة داخل الفصل.

 .تترك مسافة سطر واحد قبل و بعد الصور و األشكال و المتن السابق أو التالي لها 

  تقسيم الشكل إلى عدة أجزاء أو طبقات، و جعلها كمجموعة واحدة من طبقة واحدة.عدم 

  أن تكون الصورة التي تم مسحها ضوئيًا بصيغةTIFF  بكسل، على أن تكون  344و أن ال تقل جودتها من حيث الدقة عن

 للصورة الملونة.  CMYKللصورة غير الملونة، و بصيغة ألوان الطباعة   Grayscaleبصيغة ألوان الطباعة 

  :عنوان الشكل أو الصورة 

  يدرج عنوان الشكل أو الصورة وسط الصفحة أسفل الشكل أو الصور بحيث ال يتجاوز عنوان الشكل سطرين فقط ويحتوي

 على كلمة شكل و رقم الشكل.

  :نوع الخط(Adobe Arabic (Bold 

 :11حجم الخط 

  :)تعليق مصاحب للشكل أو الصورة )إن وجد 

 ط: نوع الخ(Adobe Arabic (Regular 

 :14حجم الخط 

  بيكسل. 344يدمج مع الشكل أو الصورة ويحفظ على هيئة صورة ال تقل دقتها عن 

 

 في حالة إدراج المعادالت الرياضية يتبع اآلتي: كتابة المعادالت: -22

 :استخدام أحد البرنامجين التاليين 
 Math Type  

 Equation Editor 

  يوضع الترقيم بين قوسين في أقصى يسار الصفحة مقابل المعادلة بأحد النظامين التاليين:ترقيم المعادالت بحيث 

 ( : 1في حالة ترقيم على مستوى الكتاب) 

 ( :حيث يشير الرقم األيسر إلى رقم الفصل و الرقم األيمن إلى رقم المعادلة 111في حالة الترقيم على مستوى الفصل )

 داخل الفصل.

  :تنسيق ترقيم المعادالت 

  :نوع الخط(Adobe Arabic (Bold 

 :11حجم الخط 

  :تنسيق نص المعادالت 

  :نوع الخط(Adobe Arabic (Regular 

 :14حجم الخط 

 

 مراجع و مصادر الكتاب: -22

 :عنوان رئيس 

 .يوضع العنوان في وسط الصفحة 



 

 

  :نوع الخطFrutiger LT Arabic 65 Bold 

 :16حجم الخط 

  مراجع و مصادر الكتاب وفقًا لترتيب فانكوفر للمراجع أو حسب األنماط المرتبطة بنوع التخصص.توحد كتابة 

  :تنسيق المراجع 

  :نوع الخط(Adobe Arabic (Regular 

 :14حجم الخط 

 

 تحتوي هذه الصفحة على العناصر التالية: )إن وجد(: ثبت المصطلحات -22

 :عنوان رئيسي 

 .يوضع العنوان في وسط الصفحة 

  :نوع الخطFrutiger LT Arabic 65 Bold 

  :16حجم الخط 

 :المحتوى: يصمم على شكل جدول من عمودين و ترتب المصطلحات أبجديًا 

  :نوع الخط(Adobe Arabic (Regular 

 :14حجم الخط 

 

 المالحق: -22

 :عنوان رئيسي 

 .يوضع العنوان في وسط الصفحة 

  :نوع الخطFrutiger LT Arabic 65 Bold 

 :16حجم الخط 

 .يمكن للمؤلف إلحاق ما يريد من مالحق سواًء نصًا، صور أو جداول 

  :تنسيق المالحق 

  :نوع الخط(Adobe Arabic (Regular 

 :14حجم الخط 

 

 

 

 

 

 


