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كلمة رئيس اللجنة الدائمة للنشر العلمي

�كت�ص���ب �لن�ص���ر �لعلمي �أهمية ك���رى، �إذ �أ�صبح ركيزة �أ�صا�صية يف ت�صنيف �جلامع���ات عاملياً، كما �أ�صبحت تتحدد   
مكان���ة �جلامع���ة ب���ن �جلامعات بح�صب ما تق�م ب���ه من ن�صر علمي جديد ومفيد، وهذ� مما ي����ؤدي �إىل زيادة �لإقبال على 

�جلامعة �ص��ء من �لطالب �أو �أع�صاء هيئة �لتدري�س، �أو �لعلماء.
و�نطالق���اً م���ن هذه �لركائز، فقد جعلت جامعة تب�ك �لن�صر �لعلمي �أح���د �أهد�فها �ملهمة، و�صعت �إىل �إيقاد هذ�   
�جلانب من خالل ت�صكيل �للجنة �لد�ئمة للن�صر �لعلمي منذ �لعام 1434ه� ، ل��صع �ل�ص�س و�لنماذج و�لإجر�ء�ت �لتي تعزز 
م���ن خالله���ا حتقيق روؤية �جلامعة فيم���ا يتعلق بالت�صجيع على �لن�صر �لعلمي باجلامعة ب���ن من�ص�بيها ، وحتقيق �لن�صر 
�لعلم���ي عل���ى �مل�صت����ى �لعامل���ي لالأعمال ذ�ت �مل�صت����ى �لرفيع �لتي تن�ص���ر يف �ململكة، �أو �لإقليم ب�صكل ع���ام ، وقد كانت من 
باك�رة هذه �للجنة و�صع �للبنة �لوىل يف تاأ�صي�س �أو جملة علمية بجامعة تب�ك ، �إ�صافة �ىل �لبدء با�صتقبال طلبات �لن�صر 
�لعلمي بح�صب �أن��عه )�لكتب �لدر��صية، �لكتب �ملرجعية، �لكتب �ملرتجمة، �لر�صائل �لعلمية، �لكتب �لأدبية( ، ومنها ما مت 

ن�صره ومنها ما ه� يف ط�ر �لإجر�ء�ت و�لتحكيم.
وميث���ل ه���ذ� �لكتي���ب  دليال للن�ص���ر �لعلمي باجلامع���ة، يت�صم���ن �لروؤية، �لر�صال���ة، �لأهد�ف ، وجم���الت �لن�صر   
�لعلم���ي ، و�خلدم���ات �لتي تقدمه���ا �للجنة �لد�ئمة للن�صر �لعلمي ، �إ�صافة �إىل �مللحق���ات �لتي ت��صح �صروط طلب �لن�صر 

للكتب �لدر��صية و�ملرجعية و�ملرتجمة ومناذجه.
�أمتنى �لت�فيق جلميع �لباحثن يف جامعة تب�ك، �صّدد �هلل خطاكم، ورفع �هلل من �صاأن جامعة تب�ك بجه�دكم.  
د. �سيف اهلل بن غ�سيان حمر�ن
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مقدمة
يع���د �لإنت���اج �لعلمي و�لفك���ري لأي م�ؤ�ص�صة �أكادميية �أحد �مل�ؤ�ص���ر�ت �ملهمة على تقدمها وقيامها ب��جبها   
نح���� �لعل���م و�ملعرف���ة و�ملجتمع. كما تع���د �لرتجمة �أحد �لرو�ف���د �حل�صارية يف تاريخ �لإن�صاني���ة، فمن خاللها يتم 
�لتفاعل �لثقايف/�لعلمي. ومن هذ� �ملنطلق فقد مت ت�صكيل �للجنة �لد�ئمة للن�صر �لعلمي بجامعة تب�ك عام 1434ه�. 
وتعم���ل �للجن���ة �لد�ئم���ة للن�صر �لعلمي على حتقيق �أه���د�ف ن�صر عاملية، �نطالقا م���ن روؤية جامعة تب�ك   
ور�صالتها و�أهد�فها يف جمال ن�صر �لعل�م و�لآد�ب و�لعل�م �لإن�صانية. حيث تق�م جامعة تب�ك بن�صر وت�زيع �مل�ؤلفات 
ذ�ت �مل�صت�ى �ملتميز على م�صت�ى �لعامل لكي ت�صهم يف تط�ير �لتعليم و�لبحث، وحتفز �لفهم و�لحرت�م �ملتبادل بن 

خمتلف �حل�صار�ت.
و�صتق�م �للجنة بالن�صر على �مل�صت�ى �لعاملي لالأعمال ذ�ت �مل�صت�ى �لرفيع �لتي تن�صر يف �ململكة، �أو �لإقليم   
ب�ص���كل ع���ام. و�لهدف م���ن ذلك ه� تعريف �لعامل بامل�ؤلف���ات �لتي ت�صدر من �ململكة، وكذل���ك لت�صجيع روح �لتفاهم 

و�ل�صد�قة بن �ل�صرق �لأو�صط وباقي �أرجاء �لعامل.
وقد �أنيط باللجنة �لد�ئمة للن�صر �لعلمي مهمة �إعد�د �لنماذج وتنظيم �لإجر�ء�ت �خلا�صة بعملية �لن�صر   

�لعلمي على �مل�صت�ين �لد�خلي و�خلارجي. 
و�صتك�ن هذه �للجنة باإذن �هلل تعاىل ن��ة ملركز �لن�صر �لعلمي باجلامعة؛ ليك�ن مركز�ً متكاماًل من حيث   
�لهيكلي���ة �لإد�ري���ة و�لتجهيز�ت �ملادية، خ�ص��صاً �ملطبعة. و�صيك�ن للمركز ��صهام���ات مهمة يف �مل�صاركة يف �ملعار�س 

ذ�ت �ل�صلة. 

اللجنة الدائمة للنشر العلمي
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ر�ؤية اجلامعة:
تطمح جامعة تب�ك لأن تك�ن �صرحاً تعليمياً �صاماًل يقدم خدمة تعليمية متميزة، ترثيه �صر�كات جمتمعية مثمرة، 

وبح�ث ود�ر�صات �أكادميية منتقاه تع�د بالنفع على م�صتقبل منطقة تب�ك وعم�م �ململكة.
الر�سالة: 

ت�صع���ى �للجن���ة �لد�ئمة للن�صر �لعلمي للم�صاهمة يف حتقي���ق جامعة تب�ك لهدفها يف �إي�صال �ملعرفة و�لتعليم لعم�م 
�لب�صرية، وعلى نطاق �لعامل. وتركز �للجنة �لد�ئمة للن�صر �لعلمي على ن�صر �لأعمال ذ�ت �مل�صت�ى �لرفيع يف خمتلف 

�ملجالت.
الأهداف:

تفعي���ل عملي���ات �لبحث ع���ن �ملبدعن و�مل�ؤلف���ن �ل�صع�دي���ن، �لذين ينجزون �أعم���اًل، ترق���ى �إىل م�صت�ى �لفكر   -1
و�لإبد�ع �لعاملي.

متكن �ملبدع �ل�صع�دي من �ل��ص�ل للعاملية، عر �لرتجمة �لإحرت�فية.  -٢
�إيجاد حلقة و�صل بن �مل�ؤلفن �ل�صع�دين ونظر�ئهم يف �لبلد�ن �لأخرى.  -3

�إجن���از م�ؤلف���ات تغط���ي �جل��ن���ب �لإبد�عي���ة ع���ر �ل�صر�ك���ة يف �لتاألي���ف، يت�له���ا �ملرك���ز، وترجمته���ا ل��ص�له���ا   -4
للمجتمعات �لأخرى يف )�لرت�ث، �لرو�يات �لتي تتحدث عن �ل�صحر�ء و�لبيئة �ملحلية مبك�ناتها �ملعرفية و�ملادية 

�ملتعددة، �ل�صعر،...�إلخ(.
�لإ�صهام يف ن�صر �لكتب �لدر��صية و�ملرجعية.  -٥

�لإ�صهام يف طباعة ون�صر �لر�صائل �لأكادميية �ملتميزة، على م�صت�ى جامعات �ململكة.  -٦

أواًل: الرؤية، الرسالة، األهداف
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تق�م �للجنة على �لنظر يف �لن�صر �لعلمي �ملقدم من قبل �أع�صاء هيئة �لتدري�س يف �ملجالت �لتالية:  
�أن تك�ن مرجعاً ملقرر معن. وتبد�أ �إجر�ء�تها  �لكتب �لدر��صية: وهي �لكتب �لتي يتم �عد�دها بغر�س  	•

بعد تقدمي �لطلب �إىل رئي�س �للجنة �لد�ئمة للن�صر �لعلمي، وفق �إجر�ء�ت حمددة ترفق مع �لطلب.
�لكت���ب �ملرجعي���ة: وه���ي �لكت���ب �لت���ي يتم �عد�دها كمرج���ع عام يف تخ�ص����س معن. وتب���د�أ �إجر�ء�تها  	•

بالتقدمي على رئي�س �للجنة، وبدء در��صتها من قبل �للجنة مبا�صرة.
�لكتب �ملرتجمة: وهي �لكتب �لتي يتم ترجمتها من قبل �ملتقدمن. وتبد�أ �إجر�ء�تها بتقدمي �لطلب  	•
�إىل رئي����س �للجن���ة. وي�ص���رتط يف ه���ذ� �لعدي���د م���ن �ل�ص���روط، و�أهمه���ا م��فق���ة �مل�ؤل���ف �خلطي���ة عل���ى 

�لرتجمة و�لن�صر وما يرتتب عليهما.
�لر�صائ���ل �لعلمي���ة )�ملاج�صتري و�لدكت����ر�ة(: وتبد�أ �لإجر�ء�ت بالتقدمي عل���ى رئي�س �للجنة، ومن ثم  	•

�إحالتها للمجل�س �لعلمي للق�صم �لأكادميي �ملخت�س، وفق �لنماذج و�لإجر�ء�ت �ملخ�ص�صة لذلك.
�لكت���ب �لأدبي���ة: وه���ي �لكت���ب �لتي يتم تر�صيحه���ا للن�صر �خلارجي بلغ���ة ثانية. وتب���د�أ �إجر�ء�تها من  	•
�لتق���دمي عل���ى رئي����س �للجن���ة، وم���ن ث���م در��صته���ا من قب���ل جلنة فرعي���ة خمت�صة بذل���ك، وف���ق �لنماذج 

و�لإجر�ء�ت �ملخ�ص�صة لهذ� �لن�ع من �لن�صر.

ثانيًا: مجاالت النشر العلمي

�لرتجمة )من و�إىل �للغة �لعربية( لعدد من �لكتب �لتي يتم �ختيارها دورياً من قبل �للجنة �ملكلفة. 	•
�لن�صر للكتب و�لر�صائل �لعلمية. 	•

�لتاأليف و�لطباعة و�لن�صر. �لتدري�س يف  �أع�صاء هيئة  دعم جه�د  	•

ثالثًا: الخدمات التي تقدمها اللجنة
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الملحقات /
شروط النشر 

ونماذجه
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اأ�ًل : �سر�ط عامة : 
تخ�صع �لأعمال �ملقدمة للن�صر لإجر�ء�ت �لتحكيم.  .1

ل يعد �لعمل �لعلمي مقب�ًل للن�صر �إل بعد �صدور قر�ر �ملجل�س �لعلمي بامل��فقة على �لن�صر، و يتم �إ�صعار   .٢
�صاحب �لعمل بذلك.

يع���ّد �لعم���ل �لعلم���ي وح���دة متكاملة يف م��ص�عه، ب�ص���رف �لنظر عن ع���دد �أجز�ئه، ويعام���ل يف �إجر�ء�ته   .3
ك�حدة و�حدة.

ت�ص���رف كام���ل �ملكاف���اأة �مل�صتحق���ة ل�صاح���ب �لعمل بناء عل���ى �لنم�ذج �ملخ�ص����س لذلك عن���د �لنتهاء من   .4
�لروفة �لنهائية لدى �جلامعة، �أو �ملطبعة �لتي تتعامل معها، �أو بح�صب �لتفاق مع �صاحب �لعمل.

ل يج�ز ل�صاحب �لعمل �لتقدمي لن�صر عمل جديد قبل �لنتهاء من عمله �ل�صابق.  .٥
كل ماي���رد يف �لكت���اب �ملن�ص�ر م���ن �آر�ء و�أفكار ليعر عن ت�جهات �جلامع���ة، ويعّد �صاحب �لعمل م�صئ�ًل   .٦

م�صئ�لية كاملة عّما يحت�يه �لكتاب دون �أدنى م�صئ�لية على �جلامعة.
يقدم �صاحب �لعمل خم�س ن�صخ مطب�عة ومدققة وخالية من �لأخطاء �لإمالئية، و�لنح�ية و�لطباعية،   .7

مع ن�صخة �إلكرتونية على قر�س مدمج، و�صريته �لعلمية، وعن��نه بالتف�صيل.
تعبئة �لنم�ذج �خلا�س بطلب �لن�صر ، ح�صب ن�ع �لكتاب �ملقدم.  .8

شروط طلب النشر للكتب الدراسية والمرجعية والمترجمة ملحق )1(



13

دليل النشر العلمي بالجامعة
العام الدرا�سي 1438هـ / 1439هـ

ثانًيا : �سر�ط الن�سر للمرجع العلمي :
�أن يتف���ق �لكت���اب �ملق���دم للن�ص���ر مع �ملج���الت �لعلمي���ة، و�ملعرفية �لتي تدخ���ل �صمن �إطار عم���ل �جلامعة،   -1

و�هتماماتها.
�أن يك����ن �لكت���اب م�صت�فًي���ا لل�ص���روط �لعلمية، و�لأكادميي���ة �ملتعارف عليه���ا، ومر�عًيا �ص��ب���ط �لت�ثيق،   -٢
و�لنقل، و�لقتبا�س، على �أّل يزيد �لنقل �حلريف عن ٥00 كلمة للم�صدر �ل��حد، وما ز�د عن ذلك يتطلب 

م��فقة خطية من �صاحب حق �لن�صر، مع �إرفاق �مل��فقة منه، و�أن يكتب �لكتاب بلغة علمية ر�صينة.
ي�ص���رتط �أن يعال���ج �لكتاب �أو يتناول م��ص�عات �إبد�عية تت�ص���م بالأ�صالة، و�لعمق، و�ل�صم�لية، و�أن يقدم   -3

�إ�صافة علمية يف تخ�ص�صه. 
ي�صرتط �أّل يك�ن قد �صبق ن�صره، �أو ُقبل للن�صر لدى جهات �أخرى، وللجنة حق �ل�صتثناء فيما ل يتعار�س   -4

وحق�ق �مللكية للنا�صر �أو �جلهة �ملقب�ل لديها �لن�صر.
يعّد �مل�ؤلف م�صئ�ًل عّما يك�ن للغري من حق�ق تت�صل بالعمل �لعلمي.  -٥

�صيتم تقييم �لعمل �لعلمي من �ملحكمن، وفقاً للمعايري �لع�صرة �لآتية:   -٦
�لأ�صال���ة: وه���ي م���دى متي���ز �لأف���كار �ملطروح���ة بالكتاب باجل���دة و�لبت���كار، و�إح���د�ث خ�ص��صية  	•
للكات���ب �أو �لكت���اب غ���ري مك���ررة �أو مقلدة، كالتميز يف ع���دم �ّتباع �ملناه���ج �ملطروق���ة، و�لآر�ء �ل�صائعة، 
و�لعب���ار�ت �لر�ئج���ة، و�ل�ص����ر �ملاأل�فة، ومدى متيز �لكاتب بال�صتق���الل �لفكري يف معاجلة وحتليل 

�لآر�ء و�لأفكار  و�حلقائق �لتي يتم تناولها.
�لإ�صاف���ة �لعلمي���ة: وه���ي �جلدي���د من �ملعرفة �لعلمية �لتي ي�صيفه���ا �مل�ؤلف يف حقل �ملعرفة، ومل  	•
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ي�صبق ن�صره من قبل يف جمال �لكتاب �أو �لفئات و�ملنظمات �مل�صتهدفة بالكتاب. 
درجة �ل�صم�ل: وهي مدى تغطية �مل�ؤلف جل��نب �مل��ص�عات �لتي يتناولها من نظريات، وحقائق،  	•

ومبادئ ذ�ت �لعالقة �ملبا�صرة. 
�مل��ص�عي���ة: وه���ي درج���ة �عتم���اد �مل�ؤل���ف �ملنهج �لعلمي يف حتلي���ل �لآر�ء، و�لأف���كار، وطرح وجهات  	•

�لنظر، و�لبتعاد عن �لتحيز. 
�ملدرو�صة  و�لظ��هر  و�لأفكار،   ، �لعنا�صر  �لتحليل جلميع  �صم�لية  درجة  وه�  �لتحليل:  �لعمق يف  	•

من متغري�ت، وعالقات، و�إعطاوؤها حقها من �لتحليل، و�لنقا�س. 
•	�لأمانة �لعلمية: وهي �لتز�م �لكاتب ب�ص��بط �لقتبا�س، و�حلفاظ على حق�ق �لباحثن، و�مل�ؤلفن 

�لذين مت �لنقل عن م�ؤلفاتهم.
�صم�لية �ملر�جع: وهي مدى ��صتعانة �مل�ؤلف باملر�جع �لعلمية �جلديدة، و�ملتن�عة ) كتب، دوريات،  	•

تقارير .. �إلخ ( ذ�ت �لعالقة �ل�صاملة مب��ص�ع �لبحث.
درجة �لفائدة: وهي مدى ��صتفادة �ملخت�صن و�لباحثن و�لد�ر�صن و�ملمار�صن يف جمال تخ�ص�س  	•

�لكتاب.
مق���د�ر �جله���د �ملب���ذول: وه���� مقد�ر �ل�ق���ت، و�لتق�صي، و�ملثابرة �لتي مت بذله���ا يف مر�حل �إجناز  	•
�لكت���اب، و�لت���ي يت���م تقديره���ا بناء على ف���رتة عمل �لكت���اب �إذ� ن�س عليها، وتقدي���ر �ملحكمن للجهد 

�ملبذول من قبل �مل�ؤلف يف جمع وتنظيم �ملادة �لعلمية، و�لرج�ع للمر�جع و�مل�صادر �ملختلفة. 
�أ�صل�ب �لعر�س: وه� مدى ت��فر �لت�صل�صل �ملنطقي، و�مل��ص�عي يف عر�س حمت�يات �لكتاب، ودقة  	•
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�ل�صياغة، وو�ص�ح �للغة، و�صالمتها.
يك�ن للجامعة حق طبع ون�صر �لكتاب ملدة خم�س �صن��ت، تبد�أ من تاريخ ن�صر �جلامعة للكتاب.  -7

يف حال ورود مالحظات من �ملحكمن على �لكتاب، تر�صل ل�صاحب �لعمل لإجر�ء �لتعديالت �لالزمة على   -8
ن�س �لكتاب، على �أن يق�م بذلك يف مدة �أق�صاها �صهر�ن.

ثالًثا : �سر�ط الن�سر للكتب الدرا�سية:
�أن يغط���ي �لكت���اب م��ص�عات �ملقرر �لدر��صي �ملعّد له ب�صكل و�ف، و�صامل، مت�صمًنا �جلديد، و�حلديث يف   -1

�مل��ص�عات كافة.
�إرفاق �ص�رة من ��صم �ملقرر، ورمزه، ورقمه، وت��صيفه، وم��ص�عاته، م�صدقة من �لق�صم �لعلمي �ملخت�س.  -٢
�أن يك�ن �لكتاب م�صت�فًيا لل�صروط �لعلمية، و�لأكادميية �ملتعارف عليها، مر�عًيا �ص��بط �لت�ثيق، و�لنقل،   -3
و�لقتبا�س، على �أّل يزيد �لنقل �حلريف عن ٥00 كلمة للم�صدر �ل��حد، وما ز�د عن ذلك يتطلب م��فقة 

خطية من �صاحب حق �لن�صر، مع �إرفاق �مل��فقة منه، و�أن يكتب �لكتاب بلغة علمية ر�صينة.
ي�صرتط �أّل يك�ن قد �صبق ن�صره، �أو ُقبل للن�صر لدى جهات �أخرى.  -4

يعّد �مل�ؤلف م�صئ�ًل عّما يك�ن للغري من حق�ق تت�صل بالعمل �لعلمي.  -٥
�صيتم تقييم �لعمل �لعلمي من �ملحكمن وفقاً للمعايري �لآتية:  -٦
�لكتاب: من حيث و�ص�حه، وت��فقه مع �ملحت�ى. عن��ن  	•

حمت����ى �لكت���اب: م���ن حيث و�ص����ح �لأهد�ف، و�صالمة �للغ���ة، وحد�ثة �ملعل�م���ات، وتنظيم �أب��ب  	•
وف�ص�ل �لكتاب، وعدد �صفحاته.
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�أ�صل�ب �لعر�س و�لأن�صطة: من حيث و�ص�ح �ل��صائل �لتعليمية �مل�صتخدمة، كالر�ص�م �لت��صيحية  	•
و�جلد�ول و�ل�ص�ر ،  ووج�د �لأن�صطة و�لتمارين و�لتدريبات.

�لأمان���ة �لعلمي���ة: م���ن حيث �لت���ز�م �لكاتب ب�ص��ب���ط �لقتبا�س و�حلفاظ على حق����ق �لباحثن،  	•
و�مل�ؤلفن �لذين مت �لنقل عن م�ؤلفاتهم.

�مل�ؤلف باملر�جع �لعلمية �جلديدة، و�ملتن�عة )كتب، دوريات،  ��صتعانة  �صم�لية �ملر�جع: وهي مدى  	•
تقارير .. �إلخ( ذ�ت �لعالقة �ل�صاملة مب��ص�ع �لكتاب. 

درج���ة �لفائ���دة: وه���ي م���دى ��صتف���ادة �ملخت�ص���ن، و�لباحث���ن، و�لد�ر�ص���ن، و�ملمار�ص���ن يف جمال  	•
تخ�ص�س �لكتاب.

يك�ن للجامعة حق طبع، ون�صر �لكتاب ملدة ل تقل عن خم�س �صن��ت تبد�أ من تاريخ ن�صر �جلامعة للكتاب،   -7
وبحد �أق�صى ي�صل �إىل ع�صرين �ألف ن�صخة.

يف حال ورود مالحظات من �ملحكمن على �لكتاب، تر�صل ل�صاحب �لعمل لإجر�ء �لتعديالت �لالزمة على   -8
ن�س �لكتاب، على �أن يق�م بذلك يف مدة �أق�صاها �صهر�ن.

رابًعا : �سر�ط الن�سر للكتب املرتجمة :
�أن يتف���ق �لكت���اب �ملرتج���م �ملق���دم للن�ص���ر م���ع �ملج���الت �لعلمي���ة، و�ملعرفية �لت���ي تدخل �صم���ن �إطار عمل   -1

�جلامعة، و�هتماماتها.
�أن يعالج �لكتاب �ملرتجم م��ص�ًعا جديًد� ومبتكًر� ، و�أن يك�ن ذ� فائدة علمية عالية.  -٢

ي�صرتط �أّل يك�ن �لكتاب �ملرتجم قد �صبق ن�صره باللغة �ملرتجم �إليها –كلًيا �أو جزئًيا-، �أو ُقبل للن�صر يف   -3
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جهات �أخرى.
�أن يرفق �صاحب �لعمل م��فقة �لنا�صر �لأ�صلي للكتاب �ملرتجم.  -4

ت�صب���ح ن�ص�����س �لكت���ب �ملرتجمة �ملن�ص����رة ملًكا للجامعة، ول يح���ق ملرتجمها، �أو لأي جه���ة �أخرى �إعادة   -٥
ن�صرها مرتجمة –كلًيا �أو جزئًيا-دون �حل�ص�ل على م��فقة كتابية من �جلامعة، ومبا يت��فق مع �لنا�صر 

�لأ�صلي. 
يف حال ورود مالحظات من �ملحكمن، �أو من �للجنة �ملخت�صة على �لكتاب �ملرتجم تر�صل ل�صاحب �لعمل؛   -٦

لإجر�ء �لتعديالت �لالزمة على ن�س �لكتاب، على �أن يق�م بذلك يف مدة �أق�صاها �صهر�ن.
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عنوان الكتاب :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
مو�ســــــــوعــه :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

حتقيق كتاب نادر كتاب مرتجم  مرجع علمي   كتاب در��صي  ن�ع  �لكتاب :   
يف حالة  �لكتاب �لدر��صي يرجى ��صتكمال ما يلي:

رقم ورمز �ملقرر �ملقرتح تغطية م�صروع �لكتاب له :------------------------------------------------------------------------------------------------------   
�ملرتبة �لعلمية ��صم �مل�ؤلف / �ملرتجم

�لق�صم�لكليةجهة �لعمل 

�لتخ�ص�س �لدقيق�لتخ�ص�س �لعام

عنوان �اأرقام الت�سال اخلا�سة باملوؤلف
�لعن��ن �لد�ئمعن��ن �لعمل

�ملدينة�ملدينة

�لدولة�لدولة

رقم �لهاتفرقم �لهاتف

�لهاتف �ملحم�ل�لهاتف �ملحم�ل

رقم �لفاك�سرقم �لفاك�س

�لرمز �لريدى�لرمز �لريدى

�لريد �لإلكرتونى�لريد �لإلكرتونى

طلب نشر كتاب في الجامعة ملحق رقم )2(
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 اإقرار بامللكية الفكرية للكتاب �م�سئولية ما يت�سمنه :
�أقر مبلكية �حلق�ق �لفكرية للكتاب دون  م�صاركة من �أحد، و�أذنت جلامعة تب�ك بن�صر �لكتاب، وفق �ل�ص��بط  	

�ملعم�ل بها يف �جلامعة.
�أقر مبلكية �حلق�ق �لفكرية للكتاب مب�صاركة م�ؤلفن �آخرين، وقد ح�صلت منهم على �مل��فقة لن�صره، و�إنابتي   
عنهم يف ذلك، بناء على م��فقتهم �ملرفقة، و�أذنت جلامعة تب�ك بن�صر �لكتاب، وفق �ل�ص��بط �ملعم�ل بها يف 

�جلامعة.
�أقر باأن �لكتاب  مل ين�صر من قبل، ولي�س حتت �لنظر حالًيا لدى �أية جهة �أخرى للن�صر. 	

�لكتاب ن�صر �صابقاً ، ومت ��صتثناوؤه من �للجنة �لد�ئمة للن�صر �لعلمي 	
�أتعهد بعدم ن�صر �لكتاب قبل �صدور قر�ر �للجنة �لد�ئمة للن�صر �لعلمي.  

�أقر مب�صئ�ليتي �لكاملة عما يحت�يه �لكتاب ، دون �أدنى م�صئ�لية على �جلامعة بذلك. 	

ا�سم املتقدم  : ----------------------------------------------------- التوقيع: --------------------------------------------------- التاريخ    /     /     14هـ.

املتطلبات اإرفاقها بالطلب :
عدد )٥( ن�صخ من �لعمل �ملر�د ن�صره ، ون�صخة �لكرتونية على قر�س مدمج.  -1

بيان بالكتب �مل�ؤلفة للمتقدم بطلب �لن�صر ، �أو �لكتب �ملرتجمة –�إن وجدت-.  -٢
�ل�صرية �لذ�تية ل�صاحب �لعمل.  -3
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�سوابط اإعادة ن�سر كتاب بلغة اأخرى :
�أن يك�ن �لكتاب من�ص�ر�ً ولديه رقم ف�صح من وز�رة �لإعالم باململكة �لعربية �ل�صع�دية .  .1

�أن ل يتعار����س �لكت���اب م���ن حيث �لعن�����ن �أو �ملحت�ى مع �صيا�صة �ململكة �لعربي���ة �ل�صع�دية وقيم وعاد�ت   .٢
�ملجتمع �ل�صع�دي .

�أن يك�ن هنا م��فقة من �مل�ؤلف �أو �لنا�صر على �لرتجمة و�إعادة �لطباعة .  .3
�أن يت���م حتكي���م �لكت���اب من ثالث���ة �أع�صاء هيئة تدري�س  ) ع�ص� متخ�ص����س بالثقافة �لإ�صالمية  ، ع�ص�   .4

متخ�ص�س بالآد�ب، ع�ص� متخ�ص�س يف �لعل�م و�لجتماعية و�لإن�صانية (
البيانات �املعلومات الأ�لية للكتاب : 	• 

عن��ن �لكتاب

��صم �مل�ؤلف

جمال �لكتاب

دولة �لن�صرجهة �لن�صر

�صنة �لن�صر

رقم �لإيد�ع �أو �لت�صجيل

	مرفقة م��فقة �مل�ؤلف �أو �لنا�صر .

إعادة نشر كتاب أدبي بلغة أخرى ملحق رقم )3(
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	م��فقة �مل�ؤلف �أو �لنا�صر غري مرفقة لالأ�صباب �لتالية :
...........................................................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................................  

	�لكتاب يحمل م��فقة �إد�رة �ملطب�عات من وز�رة �لإعالم بالرقم و�لتاريخ �لتايل :
...........................................................................................................................................................................................................  

ا�سم املتقدم  : ----------------------------------------------------- التوقيع: --------------------------------------------------- التاريخ    /     /     14هـ.
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�أن تك����ن �لر�صال���ة �لعلمي���ة ) ماج�صت���ري ، دكت����ر�ه( من جامعة �صع�دي���ة ، ويف حال �إنه���ا من جامعة غري   -1
�صع�دي���ة عل���ى �لباح���ث تق���دمي م���ا يفيد مب��فق���ة جامعته )�ملقدم���ة فيها �لر�صال���ة ( على ن�ص���ر �لر�صالة 

بجامعة تب�ك وعدم مطالبتها باأي حق�ق لذلك.
�أن يتعه���د �لباح���ث باأن���ه �صاح���ب �حل���ق يف ن�ص���ر �لر�صالة �لعلمي���ة ، و�ن يتحم���ل �أي تبع���ات –ل �صمح �هلل   -٢
–  تن�صا بعد طباعتها مع �أي جهه �خرى ، دون �دنى م�صئ�لية على جامعة تب�ك ، و�نها غري م��صى 

بطباعتها .
�إذ� كانت �لر�صالة �لعلمية م��صى بطباعتها من �جلامعة �لتي ن�ق�صت  بها ، على �لباحث �إح�صار ما يفيد   -3

مب��فقة جامعته ن�صرها بجامعة تب�ك .
تخ�ص���ع �لأعم���ال �ملقدمة للن�صر لإج���ر�ء�ت �لتحكيم �خلا�صة بالر�صائل �لعلمي���ة ) تعر�س على عدد )٢(   -4

حمكمن(.
ل يعد �لعمل �لعلمي مقب�ًل للن�صر �إل بعد �صدور قر�ر �ملجل�س �لعلمي بامل��فقة على �لن�صر، و يتم �إ�صعار   -٥

�صاحب �لعمل بذلك.
يع���ّد �لعم���ل �لعلم���ي وح���دة متكاملة يف م��ص�عه، ب�ص���رف �لنظر عن ع���دد �أجز�ئه، ويعام���ل يف �إجر�ء�ته   -٦

ك�حدة و�حدة.
ن�صر �لر�صالة �لعلمية باللغة �لأ�صلية �ملكت�بة بها من �مل�صدر .  -7

ت�ص���رف كام���ل �ملكاف���اأة �مل�صتحق���ة ل�صاح���ب �لعمل بناء عل���ى �لنم�ذج �ملخ�ص����س لذلك عن���د �لنتهاء من   -8

شروط  نشر رسالة علمية ملحق رقم )4(
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�لروفة �لنهائية لدى �جلامعة، �أو �ملطبعة �لتي تتعامل معها، �أو بح�صب �لتفاق مع �صاحب �لعمل.
كل ما يرد يف �لر�صالة �ملن�ص�رة من �آر�ء و�أفكار ل يعر عن ت�جهات �جلامعة، ويعّد �صاحب �لعمل م�صئ�ًل   -9

م�صئ�لية كاملة عّما يحت�يه �لكتاب دون �أدنى م�صئ�لية على �جلامعة.
10- يقدم �صاحب �لعمل خم�س ن�صخ مطب�عة ومدققة وخالية من �لأخطاء �لإمالئية، و�لنح�ية و�لطباعية، 

مع ن�صخة �إلكرتونية على قر�س مدمج، و�صريته �لعلمية، وعن��نه بالتف�صيل.
11- تعبئة �لنم�ذج �خلا�س بطلب �لن�صر �خلا�س بالر�صائل �لعلمية .
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عنوان  الر�سالة العلمية   :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
دكت�ر�ه  ماج�صتري  �لدرجة �لعلمية  :      

�ملرتبة �لعلمية �حلالية��صم �لباحث

�لق�صم�لإد�رة جهة �لعمل 

�لتخ�ص�س �لدقيق�لتخ�ص�س �لعام

عنوان �اأرقام الت�سال اخلا�سة باملوؤلف
�لعن��ن �لد�ئمعن��ن �لعمل

�ملدينة�ملدينة

�لدولة�لدولة

رقم �لهاتفرقم �لهاتف

�لهاتف �ملحم�ل�لهاتف �ملحم�ل

رقم �لفاك�سرقم �لفاك�س

�لرمز �لريدى�لرمز �لريدى

�لريد �لإلكرتونى�لريد �لإلكرتونى

اإقرار �تعهد :
ا�َل : يف حال كون امللكية الفكرية للر�سالة خا�سة بالباحث فقط :

�أقر مبلكية �حلق�ق �لفكرية �لفردية للر�صالة �لعلمية ، و�أذنت للجامعة ب�صرها، وفق �ل�ص��بط �ملعم�ل  	 

طلب نشر رسالة علمية ملحق رقم )5(
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بها يف �جلامعة.
�أقر باأن �لر�صالة  �أو �أي جزء منها مل تن�صر من قبل ، ولي�صت م��صى بن�صرها من قبل �جلامعة ،ولي�صت  	

حتت �لنظر حالًيا لدى �أية جهة �أخرى للن�صر.
�أتعهد بعدم ن�صر �لر�صالة قبل �صدور قر�ر �ملجل�س �لعلمي. 	

ثانيًا: يف حال كون امللكية الفكرية للر�سالة م�سرتكة اآخرين  :
	 �أقر مبلكية �حلق�ق �لفكرية للر�صالة مب�صاركة باحثن �آخرين، وقد ح�صلت منهم على �مل��فقة بن�صرها، 
و�إنابتي عنهم يف ذلك، بناء على م��فقتهم �ملرفقة، و�أذنت جلامعة تب�ك بن�صر �لر�صالة، وفق �ل�ص��بط 

�ملعم�ل بها يف �جلامعة.
�أقر باأن �لر�صالة  �أو �أي جزء منها مل تن�صر من قبل ، ولي�صت م��صى بن�صرها من قبل �جلامعة ،ولي�صت  	 

حتت �لنظر حالًيا لدى �أية جهة �أخرى للن�صر.
  	 �أتعهد بعدم ن�صر �لر�صالة قبل �صدور قر�ر �ملجل�س �لعلمي .

ا�سم املتقدم  : ----------------------------------------------------- التوقيع: --------------------------------------------------- التاريخ    /     /     14هـ.
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