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 ضوابط نشر الكتب وإجراءاتها

 نشر الكتب وإجراءاتهاضوابط  

 

 التعريفات أواًل:

 الكتاب الدراسي

هو الكتاب المؤلف أو المترجم الذي يهتم بمقرر دراسي معين في التعليم الجامعي، ويراعى في 

والمدى الزمني المخصص لتدريس المقرر، كما يلتزم بأهداف محتواه وطريقة عرضه مستوى الدارسين 

 المقرر ومفرداته ووحداته وبطريقة تدريسه.

 الكتاب التخصصي

 موضوووعام معينووام موون العلوووم، –بشووكع علمووي  –هووو الكتوواب المؤلووف أو المتوورجم الووذي يتنوواو  

جو  ضضوافي لمقورر    ويمكن استخدام هذا النوع مون الكتوك كمر   ويستهدف المتخصصين في ذلك العلم،

 دراسي أو أكثر.

 الكتاب المحقق

هو الكتاب الوذي يتنواو  علموام أو فرعوام منوه، وًالكوام تكوو  مادتوه اطوولية مخطوطوة، ويشومع            

توثيق المصادر وضزالة لكس اطلفاظ أو ًموض العكارات، ويراعى فيه قواعد وأووو  التحقيوق   والتحقيق 

 العلمي بدقة.

 الكتب المخطوطة

كتكت بخط اليد لعدم وجود الطكاعة وقت تأليفها، وتمثع المخطوطات مصادر أوليوة   الكتك التي

موثقة للمعلومات، وتخص دراسة موضوعات متعددة، ويعتمد عدد من الكاحثين بشوكع جزيوي أو كلوي    

 على المعلومات الواردة في المخطوطات.
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 الكتاب الثقافي

ة فوي قالوك   يفروع المعرفة بحيث يقدم مادة ثقافهو الكتاب المؤلف أو المترجم الذي يخدم أحد 

 سهع وميسر لجمي  القراء.

 المراجع المكتبية

هي فئة عريضة من الكتوك الموسووعية، المؤلفوة أو المترجموة، التوي أ تقورأ مون بودايتها ضلوى          

ايور  نهايتها وضنما يرج  ضليها عند الحاجة للحصو  على معلومات معينة. ومن أمثلتهوا  الموسووعات أو دو  

المعرفة والمعاجم اللغوية ومعاجم التراجم ومعواجم اطمواكن واططوالس وأدلوة اطفوراد والمؤسسوات ...       

 ونحو ذلك.

 الرسائل العلمية 

هي الدراسات العلمية، النظرية والتطكيقية، المعدة من طوبب الدراسوات العليوا للحصوو  علوى      

 درجة الماجستير أو الدكتوراه.

 العلمياللجنة الدائمة للنشر 

هي اللجنة الدايمة المشكلة بقرار من مدير الجامعة بناءم علوى توووية المجلوس العلموي والتوي      

 عنى بدراسة ما يقدم من ضنتاج علمي للنشر.ُت

 مالمحكِّ

وتحديود مودى مناسوكته للنشور.      الكتواب هو عضو هيئة التدريس أو الخكير الذي يكلوف بفحوص   

، وأأ تقوع رتكتوه العلميوة عون رتكوة المؤلوف أو       الكتواب ويشترط فيه أ  يكو  من ذوي الخكرة في مجا  

 المترجم وللمجلس العلمي اأستثناء من ذلك عند الضرورة.

 لجنة المراجعة

هووي لجنووة مختصووة تشووكع فووي الكليووة المعنيووة موون أعضوواء هيئووة التوودريس ذوي اأ تصووا  

ممثوع   اوتتكو  من عضووين يرأسوهم   وبة من المحكمين،لمراجعة قيام المؤلف بإجراء التعديبت المطل

 عميد الكلية. اوفي حا  عدم وجود ممثع للكلية يرأسهم ،الكلية في المجلس العلمي
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 إدارة النشر والمطابع

 ابعود تحكيمهو   اي يووي المجلس العلمي بنشوره الكتك التهي الجهة التي تتولى طكاعة ونشر 

 الكتابوتتولى جمي  اطمور الفنية واإلدارية التي تنتهي بإ راج  معة،وفق ضوابط التحكيم والنشر بالجا

 في شكله النهايي.

 

 الكتبثانيًا: ضوابط عامة لنشر 

 بالدقة العلمية وسبمة اللغة ووضوح اطسلوب.الكتاب أ  يتسم  .1

 المؤلف.ذا عبقة مكاشرة بتخصص موضوعه أ  يكو   .2

 أأ يكو  قد سكق نشره أو تقديمه للنشر ضلى جهات أ رى. .3

 واطهمية العلمية.والحداثة أ  يمتاز باطوالة  .4

 أ  يكو  عنوانه واضحام ومحددام ومعكرام عن محتواه. .5

 أ  يلتزم باإلشارة ضلى المصادر المقتكس منها وفق الضوابط العلمية المتعارف عليها. .6

تعاليم وقيم اإلسبم، أو اطنظمة المعمو  بها في المملكة العربية أأ يتضمن ما يتعارض م   .7

 السعودية.

أأ يحتوي على أي مواد تضور أو تنتهوك حقوول الغيور أو السورية، وأأ يحتووي علوى معلوموات          .8

 مغلوطة في حدود معرفة المؤلف.

 أ  يكو  متسقام م  أهداف الجامعة. .9

 ايير الفنية الصادرة عن ضدارة النشر والمطاب .أ  يتك  المؤلف أو المترجم اإلرشادات والمع .11

علوى نشوره مون قكوع      الكتواب أ  يقدم المؤلوف أو المتورجم موا يفيود بموافقوة مشواركيه فوي         .11

 الجامعة.

وللجنوة   ،أ  يلتزم المؤلف أو المترجم بإجراء التعديبت التي يقترحها المحكمو  أو المراجعو  .12

 للتأكد من ضجراء التعديبت المطلوبة.المختصين  منالدايمة للنشر العلمي أ  تكلف من تراه 

ماليوة ناتجوة عون انتهاكوه      مطالكوات يتحمع المؤلوف أو المتورجم وحوده أي تكعوات قانونيوة أو       .13

 لحقول الملكية الفكرية في أعماله التي يقدمها للنشر.

المقدم للنشر بعد  ضوعه للتحكيم دو  سكك  كتابهفي حا  طلك المؤلف أو المترجم سحك  .14

 جلس العلمي فإنه يتحمع كافة نفقات التحكيم.يقتن  به الم
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 .بنشرهالخاض  للتحكيم مقكوأم للنشر ضأ بعد تووية المجلس العلمي  الكتابأ يعد  .15

يعد الكتاب المقكو  للنشر من قكع المجلس العلمي محكمام ويجوز احتسابه ضمن الحد اطدنى  .16

ن اإلنتاج العلمي المطلوب لترقية عضو هيئة التدريس شرط أأ يكو  مسوتبم مون رسوالتي    م

الماجستير أو الدكتوراه أو أي أعما  أ رى للمؤلف وأ  تنطكق عليه بقية المعايير الوواردة فوي   

 اللوايح والقواعد التنفيذية المنظمة لترقية أعضاء هيئة التدريس.

 

 الكتبثالثًا: ضوابط خاصة لنشر 

  اآلتيالمقدمة للنشر لضوابط  اوة ضضافية على النحو  الكتكتخض  بعض أنواع 

 

 الرسائل العلمية: .1

أ  يكو  في نشرها فايدة علمية عامة أو ترتكط بأهداف التنمية في المملكة. ويلتزم مجلس  .1. 1

 بنشر الرسالة العلمية. فيه القسم المعني بإيضاح تلك الفايدة في محضره الذي يووي

 أأ يكو  قد مضى على مناقشة الرسالة التي تحتوي جانكام تطكيقيام أكثر من ثبث سنوات. .2. 1

 

 الكتاب الدراسي: .2

 أ  يخدم مقررام دراسيام في القسم الذي ينتمي ضليه المؤلف أو المترجم. .1. 2

أ  يلتزم القسم المعني باعتماد الكتاب الدراسي بعد نشوره كمرجو  أساسوي للمقورر لمودة أ       .2. 2

 ث سنوات.تقع عن ثب

ث سنوات على نشور خ ور كتواب دراسوي يخودم المقورر الوذي يسوتهدفه         أ  يكو  قد مضى ثب .3. 2

 الكتاب الجديد.

 

 الكتب المترجمة: .3

 أ  يكو  الكتاب المترجم ذا جدوى علمية أو تطكيقية ملموسة. .1. 3

 .نواتثبث س من ثرره أكوداخ ضأ  تكو  طكعة الكتاب المراد ترجمته حديثة، وأ يتجاوز تاري .2. 3

 راج  متقنين اتقانام كامبم للغتين المترجم منها والمترجم ضليها.م والُمأ  يكو  المترِج .3. 3



 

 9من  5الصفحة 
 

 المجلس العلمي

Scientific Council 

 

 

 

 ضوابط نشر الكتب وإجراءاتها

الحصو  على ضذ  نشر النسخة المترجمة من الناشر اطولي والحصو  على نسخة أولية من  .4. 3

اطشووكا  الووواردة فووي الكتوواب. ويووتم ذلووك بالتنسوويق بووين المتوورجم وضدارة النشوور والمطوواب ،  

 عة دف  كافة تكاليف ضذ  النشر بناءم على تووية المجلس العلمي.اموتتحمع الج

أ  يلتزم المترجم بترجمة محتويات الكتاب بالكامع، بما في ذلوك المقدموة وشوروح اطشوكا       .5. 3

 والمبحق وًيرها. 

 

 الكتبرابعًا: إجراءات نشر 

القسم م  تعكئوة  يتقدم المؤلف أو المترجم بطلك نشر الكتاب أو الرسالة العلمية ضلى مجلس  .1

 النماذج المعدة لذلك.

يرفق المؤلف أو المترجم م  طلكه ثبث نسخ ورقية من مشروع الكتاب في ووورته النهاييوة    .2

وكذلك نسخة ضلكترونيوة علوى    ،وفق المواوفات الفنية المقرة من قكع ضدارة النشر والمطاب 

 .CDأسطوانة ممغنطة 

 محتويات الكتاب وحق النشر.يرفق المؤلف أو المترجم ضقرارام بامتبك  .3

  مسووةيوودرا القسووم الطلووك وفووي حالووة توووويته بالموافقووة علووى مشووروع الكتوواب يرشووح  .4

 محكمين من ذوي اأ تصا  لفحص مادة الكتاب وفق النموذج المعد لذلك.

في حا  كا  مشروع الكتواب المؤلوف أو المتورجم كتابوام دراسويام يرفوق معوه نمووذج تووويف           .5

أ  يلتوزم القسوم باسوتخدامه كمرجو  أساسوي للمقورر المسوتهدف بعود          المقرر المعتمد على

 ودوره من المطاب  لمدة ثبث سنوات على اطقع.

ترف  تووية مجلوس القسوم ضلوى مجلوس الكليوة أعتمادهوا، ثوم يقووم عميود الكليوة برفو              .6

توويتي مجلس القسم والكلية بشأ  مشوروع الكتواب ضلوى وكيوع الجامعوة للدراسوات العليوا        

 كحث العلمي.وال

يحا  مشروع الكتاب ضلى اللجنة الدايمة للنشر العلموي للتأكود مون اسوتيفاء شوروط ومعوايير        .7

 النشر بالجامعة والتووية بتشكيع لجنة التحكيم.

حكموين  ترف  اللجنة الدايمة للنشر العلمي توويتها ضلى المجلوس العلموي متضومنةم أسوماء م     .8

 لس القسم أو من ًيرهم.أساسيين ومحكمين احتياطيين ممن رشحهم مج

ووية اللجنوة الدايموة    يشكع المجلس العلمي لجنة فحص مشروع الكتاب بعود النظور فوي تو    .9

 .للنشر العلمي
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 اآلتي يطلك من المحكم تقريرام مفصبم يتضمن  .11

  .الحكم على مدى وبحية مشروع الكتاب للنشر عن طريق الجامعة .أ 

الدراسي المستهدف ومدى شموله الحكم على وبحية الكتاب كمرج  أساسي للمقرر  .ب 

 لمفرداته )يزود المحكم لهذا النوع من الكتك بمفردات المقرر الدراسي (.

 التعديبت الضرورية.اط طاء المنهجية أو اللغوية و .ج 

محكم ثالوث  م النشر يحا  مشروع الكتاب ضلى ن اطساسيين بعدالمحكميفي حالة تووية أحد  .11

 ه نهاييام.من المحكمين اأحتياط ويكو  قرار

تنظر اللجنة الدايمة للنشر العلمي في تقارير المحكمين وفي حالة الموافقة على النشر ترف   .12

 توويتها ضلى المجلس العلمي متضمنةم عدد النسخ المقترح طكاعتها ومقدار مكافأة المؤلف.

في حا  موافقة المحكمين على نشر مشروع الكتاب م  طلك ضجوراء بعوض التعوديبت تحيوع      .13

 لجنة الدايمة مشروع الكتاب ضلى الكلية المعنية مشفوعام بمبحظات المحكمين.ال

ضجراء التعديبت التي طلكها المحكموو  عليوه تقوديم مكرراتوه ورفعهوا      في حا  رفض المؤلف  .14

ضلى اللجنة الدايمة للنشر العلمي للنظر في وجاهتها، ولها في ذلك اأسوتعانة بمون توراه مون     

 أهع اأ تصا . 

اللجنة الدايمة توويتها ضلى المجلس العلمي إلقرار نشر الكتاب كما هو أو وورف النظور   ترف   .15

 عن نشره في حا  عدم قناعتها بمكررات المؤلف ورفضه ضجراء التعديبت المطلوبة.

بعود التنسويق مو  ريويس      –في حا  موافقة المؤلف على ضجراء التعديبت يقوم عميد الكليوة   .16

 راجعة للتثكت من قيامه بذلك.بتشكيع لجنة الم -القسم 

عة مو  نسوخة ورقيوة واحودة     جيرف  عميد الكلية ضلى رييس المجلس العلمي تقرير لجنة المرا .17

 .CDمن مشروع الكتاب بعد التعديع ونسخة ضلكترونية على أسطوانة ممغنطة 

 يحا  مشروع الكتاب ضلى اللجنة الدايمة للنشور العلموي لمراجعوة تقريور اللجنوة وتقودير عودد        .18

 النسخ المقترح طكاعته وتقدير مكافأة المؤلف.

ينظر المجلس العلمي في تووية اللجنة الدايمة للنشور العلموي، وفوي حوا  الموافقوة عليهوا        .19

 يحيع مشروع الكتاب ضلى ضدارة النشر والمطاب .

يلتزم المؤلف بالتنسيق م  ضدارة النشر والمطاب  إل راج الكتواب طكقوام للمواووفات والمعوايير      .21

الفنية المعمو  بها في الجامعة وأ يسمح بإجراء أية تعديبت في محتوى الكتاب سواءم كانوت  

 باإلضافة أو الحذف أو بتعديع الفقرات ضأ بعد الرجوع ضلى اللجنة الدايمة للنشر العلمي.
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يلتزم المؤلف بتصحيح مسودات الطكاعة حتى يصوكح الكتواب جواهزام للطكو ، وللجامعوة، فوي        .21

 .المؤلفير، تكليف من يتولى هذا العمع وورف حقه من مستحقات حا  التأ 

 تكرم ضدارة النشر والمطاب  عقدام م  المؤلف يكين جمي  حقول الطرفين والتزاماتهما.  .22

تصرف المكافأة التي يقرها المجلس العلمي للمؤلف بعد استكما  تجارب الطك  النهايية بنواءم   .23

 ارة النشر والمطاب .على  طاب التأكيد المرفوع من قكع ضد

 أ يلتزم المجلس العلمي بإعادة اطوو  ضلى المؤلف في حا  رفضه لنشر مشروع الكتاب. .24

 

 خامسًا: حقوق الطبع وإعادته

 يعد مقابع حق النشر الذي يتقاضاه المؤلف أو المتورجم تنوازأم منوه عون حقوه فوي طكو  الكتواب         .1

لمدة  مس سنوات من تاريخ موافقة المجلس العلمي على النشور، ويسوتحق المؤلوف أو     ونشره

 المؤلفو  ماية نسخة مجانية من الكتاب المطكوع.

المؤلوف  تحتفظ الجامعة بحق ضعادة نشر مطكوعاتها  ب  فترة الخموس سونوات، أموا ضذا أضواف      .2

ا أضافه بعد ضجازته من محكوم  ضضافة مهمة ضلى مادته، فيقدر المجلس العلمي مكافأة  اوة عم

 فاحص ويلتزم المؤلف بإعداد مقدمة جديدة لكع طكعة من الكتاب.

بعد مضي  مس سنوات من موافقة المجلس العلمي بالجامعة على نشور ضنتواج علموي، ينتقوع      .3

حق ضعادة النشر كامبم لصاحكه أو لورثته، وتكو  ضعادة النشر باتفال  ا  م  الجامعة، ويصرف 

 حق النشر عند ضعادة الطك  مكافأة أ تتجاوز ما ورف لهم في المرة اطولى.طوحاب 

ضذا كانت الكتك المنشورة قد تمت ضمن مشروعات علمية أنفقت عليها الجامعة أو اشترت حقول  .4

طكعها بشكع نهايي أو أنجزها أساتذة تم تفريغهم من قكع الجامعة إلنجازها، فليس طوحابها 

 عند ضعادة الطك . أي حقول مالية جديدة
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 اإلخالل باألمانة العلمية اإلجراءات المتخذة في حالسادسًا: 

حقوول الملكيوة الفكريوة بوأي ووورة       كنتهوأأ ي اطمانة العلمية ضوابطيجك أ  يلتزم المؤلف ب

  ومن ذلك ،كانت

عدم اإلشارة ضلى المصدر أو المصادر التوي اقتوكس منهوا أو اسوتند ضليهوا فوي ضعوداد مؤلفوه فوي           .1

 موضعها وذكرها في قايمة المراج . 

ضلى نفسه جزءام أو كبم من عمع ًيره، أو ضهما  اإلشارة ضلى مصودر أي فكورة مهموا     مؤلفال نسك .2

 .كانت

 د ونشرها على أنها من تأليفه.قيام المؤلف بجم  أجزاء من عدة كتك أو من كتاب واح .3

 

وفي حا  ثكت للمجلس العلمي قيام المؤلف أو المترجم بأٍي من هذه المخالفوات، أو ًيرهوا مموا    

 ما يأتي  اتخاذيستجد ولم يرد به نص، فإ  له 

 ضلغاء العقد في حا  انطكال ذلك. .1

تواريخ وودور    حرما  المخالف من اأستفادة من  دمات المجلس العلمي مدة ثبث سونوات مون   .2

قراره بذلك، بما فيها التقدم للترقية أو طلك ضجازة التفرغ العلمي أو اأتصا  العلمي وًيرها من 

 اإلجراءات التي تتطلك موافقة المجلس العلمي.

في حا  تكرار المخالفة للمرة الثانية يحرم المخالف من اأستفادة من  دمات المجلوس العلموي    .3

 ودور قراره بذلك.مدة  مس سنوات من تاريخ 

ع المؤلف أو المترجم وحده جمي  التكعات القانونية والمالية التي تنشأ من دا ع الجامعة أو يتحم .4

 من  ارجها نتيجة انتهاكه حقول الملكية الفكرية بأي وورٍة كانت.

تحميع المؤلف أو المترجم جمي  النفقات التي تحملتها الجامعة لنشر الكتاب واسترجاع المكافآت  .5

 الممنوحة له.
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 ضوابط نشر الكتب وإجراءاتها

 المكافآت الماليةسابعًا: 

 مكافآت المؤلفين والمترجمين .1

يتم تقدير قيمة مكافآت المؤلفين والمترجمين عن اطعما  التي يتقدمو  بها وتقكع للنشر في 

 الجامعة، بعد استكما  اإلجراءات النظامية البزمة لذلك على النحو التالي 

 .على اطقع كلمة 251تحتوي  A4تحدد عدد وفحات الكتاب على ضوء وفحة نموذجية  .1. 1

ب مقدموة الكتوا   سوك توتح ريا  لكوع ووفحة نموذجيوة.    111تحسك المكافأة على أساا  .2. 1

 وفحات كاملة. الكيانية والجداو  واللوحات والنماذج والخرايط وثكت المراج  والرسوم

اطساسوية للمكافوأة ضذا كوا  مشوروع الكتواب مقوررام       % مون القيموة   11تضاف نسكة قدرها  .3. 1

 دراسيام.

 % من القيمة اطساسية للمكافأة ضذا كا  مشروع الكتاب تأليفام.11تضاف نسكة قدرها  .4. 1

 % من القيمة اطساسية للمكافأة ضذا كا  الكتاب لمؤلفين أو أكثر.11تضاف نسكة قدرها  .5. 1

سكة الزيادات عن  مسين ألوف ريوا  للكتواب    أ يزيد ضجمالي المكافأة المقررة ضضافة ضلى ن .6. 1

 الواحد.

 ا  الكتاب عكارة عن أجزاء، يعامع كع جزء على أنه كتاب مستقع.ضذا ك .7. 1

 مقابوع  يقودرها المجلوس العلموي    مكافوأة  للمؤلف رفُيص المحكمين من الكتاب ضُرف ذاض .8. 1

 .ضذا كا  تأليف الكتاب بتكليف من الجامعة بذله الذي الجهد

الرسوالة العلميوة مكافوأة مقودارها ثمانيوة خأف ريوا  مقابوع نشور رسوالة          تصرف لصاحك  .9. 1

 الماجستير ومكافأة مقدارها  مسة عشر ألف ريا  مقابع نشر رسالة الدكتوراه.

 

 مكافآت المحكمين والمصححين ولجنة المراجعة: .2

 تصرف مكافأة مقدارها ألفا ريا  لكع محكم فاحص عن الكتاب الواحد. .1. 1

 رها ألفا ريا  للمصحح اللغوي عن الكتاب الواحد.تصرف مكافأة مقدا .2. 1

 تصرف مكافأة قدرها  مسماية ريا  لكع عضو من أعضاء لجنة المراجعة. .3. 1


