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الفصل األول :التعريفات
الجامعة:
جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية  -وفروعها

البحث العلمي:
هــو اإلنجــاز الــذي يعتمــد علــى األســس العلميــة المتعــارف عليهــا ،ويتــم نتيجــة جهــود فرديــة أو جهــود مشــتركة
أو األمريــن مع ـ ًا.

الباحث الرئيسي:
هــو عضــو هيئــة التدريــس ،أو مــن فــي حكمــه ،الــذي يمثــل المجموعــة المشــاركة في البحــث ويتولــى اإلشــراف وإدارة
المجموعة.
المادة
األولى

الباحث المشارك:
هو عضو هيئة التدريس أو من في حكمه ،الذي يشترك مع مجموعة من الباحثين إلنجاز دراسة موضوع ما.

المحكم الفاحص:
هو عضو هئية التدريس أو الخبير الذي يكلف بفحص ودراسة إنتاج علمي.

المراجع:
هو عضو هيئة التدريس أو من في حكمه أو الخبير الذي يكلف بمراجعة إنتاج علمي.

المستشار:
هــو عضــو هيئــة التدريــس أو مــن فــي حكمــه أو الخبيــر الــذي يكلفــه مركــز البحــوث المختــص بتقديــم خدمــات أو
دراســات استشــارية.
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الفصل الثاني :النشر العلمي والترجمة
يشتمل اإلنتاج المقدم للنشر في الجامعة على ما يلي:

المادة
الثانية

 .1الرسائل العلمية
 .2البحوث العلمية (وتخضع ألنظمة مركز الملك عبداهلل العالمي لألبحاث الطبية) و المجالت العلمية.
 .3الكتب الدراسية المنهجية.
 .4المؤلفات والمراجع المكتبية.
 .5المترجمات من المراجع والكتب الدراسية أو غيرها.
 .6التحقيقات.
 .7الموسوعات العلمية و المعاجم.
 .8ما يراه المجلس العلمي مناسب للنشر و متسق ًا مع أهداف الجامعة.

في حال اإلنتاج المترجم يشترط ما يلي:
المادة
الثالثة

 .1أن يكون العمل المترجم ذا جدوى علمية أو تطبيقية ملموسة.
 .2أن يخضع العمل المترجم للتحكيم من قبل مراجع أو أكثر.
 .3أن يكون المترجم و المراجع متقنين إتقان ًا كام ً
ال للغتين المترجم منها والمترجم إليها.
 .4أن يلتزم المترجم بمراعاة مالحظات المراجع وما اقترحه من تعديالت.
 .5الحصول على حق الترجمة والنشر من الجهات المعنية قبل البدء في ذلك.

المادة
الرابعة

ينظــر المجلــس العلمــي فــي مــا يقــدم لــه مــن إنتــاج للنشــر بإســم الجامعــة بحثـ ًا أو تأليفـ ًا أو ترجمـ ً
ـة أو تحقيقـ ًا ،علــى
أن يكــون متســق ًا مــع أهــداف الجامعــة ومتســم ًا باألصالــة.

المادة
الخامسة

يضــع المجلــس العلمــي القواعــد والضوابــط التفصيليــة الخاصــة بنشــر أي مــن عناصــر اإلنتــاج العلمــي الــواردة فــي
المــادة الثانيــة مــن هــذه الالئحــة.

المادة
السادسة

يخضــع اإلنتــاج المقــدم للنشــر للتحكيــم مــن اثنيــن علــى األقــل مــن ذوي االختصــاص ،ويضــع المجلــس العلمــي
القواعــد واإلجــراءات التفصيليــة لنظــام التحكيــم والفحــص والمراجعــة.
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المادة
السابعة

يصــرف للمؤلفيــن والمحققيــن والمترجميــن للكتــب والموســوعات والكتــب الموســوعية مكافــأة يقدرهــا
بنــاء علــى تقاريــر المحكميــن تبعــ ًا لقيمتــه العلميــة ومــا بــذل فيــه مــن جهــد وذلــك وفــق
المجلــس العلمــي
ً
اإلجــراءات المعتمــدة مــن المجلــس العلمــي ،علــى أال تتجــاوز المكافــأة مبلــغ خمســون ألــف ريــال ( )50000ريــال

المادة
الثامنة

تصــرف مكافــأة ال تزيــد عــن الفــي ريــال ( )2000لمــن يكلــف بالتصحيــح اللغــوي أو بفحــص الكتــب المؤلفــة أو المحققــة
ـواء مــن داخــل الجامعــة أو خارجهــا وذلــك عــن الكتــاب الواحــد.
أو المترجمــة أو تحكيمهــا سـ ً

المادة
التاسعة

يصــرف لمــن يشــترك فــي تحكيــم وفحــص اإلنتــاج العلمــي المقــدم للترقيــة لدرجــة علميــة مكافــأة ال تتجــاوز
خمســمائة ريــال ( ،)500عــن كل بحــث وبمــا ال يزيــد عــن ثالثــة آالف ريــال ( )3000لكامــل اإلنتــاج العلمــي المقــدم.

الفصل الثالث :رسائل الماجستير والدكتوراة
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المادة
العاشرة

يجــوز بعــد موافقــة المجلــس العلمــي نشــر بعــض رســائل الماجســتير والدكتــوراة التــي يكــون فــي نشــرها فائــدة
علميــة عامــة أو ترتبــط بأهــداف التنميــة فــي المملكــة.

المادة
الحادية
عشر

إذا كانــت الرســائل مكتوبــة بلغــة أجنبيــة ورأى المجلــس العلمــي أهميــة نشــرها باللغــة العربيــة يقــرر المجلــس
مكافــأة ماليــة مقابــل ترجمتهــا.

المادة
الثانية
عشر

تصــرف لصاحــب الرســالة مكافــأة قدرهــا ثمانيــة آالف ريــال ( )8000مقابــل نشــر رســالة الماجســتير ،ومكافــأة قدرهــا
خمســة عشــرة ألــف ريــال ( )15000مقابــل نشــر رســالة الدكتــوراة.
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الفصل الرابع :حقوق الطبع
المادة
الثالثة
عشر

علــى صاحــب اإلنتــاج العلمــي المقــدم للنشــر أن يصحــح تجــارب الطبــع ويعــد الفهــارس الكاملــة ،ويعطــي صاحــب
اإلنتــاج مائــة نســخة ( )100ممــا تطبعــه الجامعــة لــه.

المادة
الرابعة
عشر

عند إعادة المصنفات المنشورة من قبل الجامعة يعامل أصحابها وفق ما يلي:
 .1إذا كانــت المصنفــات قــد تمــت ضمــن مشــروعات علميــة أنفقــت عليهــا الجامعــة أو اشــترت حقــوق طبعهــا
بشــكل نهائــي أو أنجزهــا أســاتذة تــم تفريغهــم مــن قبــل الجامعــة إلنجازهــا فليــس ألصحابهــا أي حقــوق ماليــة
جديــدة عنــد إعــادة الطبــع.
 .2المصنفــات التــي أعدهــا أصحابهــا واشــترت الجامعــة منهــم حــق النشــر يصــرف لهــم  -عنــد إعــادة الطبــع -
مكافــأة ال تتجــاوز مــا صــرف لهــم فــي المــرة األولــى.

المادة
الخامسة
عشر

تحتفــظ الجامعــة بحــق إعــادة نشــر مطبوعاتهــا لفتــرة خمــس ســنوات ،وإذا أضــاف صاحــب اإلنتــاج شــيئ ًا مهمـ ًا إلــى
الطبعــة ف ُيقــدر المجلــس العلمــي مكافــأة خاصــة عمــا أضــاف بعــد إجازتــه مــن المحكــم (الفاحــص).

المادة
السادسة
عشر

بعــد مضــي خمــس ســنوات مــن موافقــة المجلــس العلمــي علــى طباعــة اإلنتــاج ينتقــل حــق إعــادة نشــره كام ـ ً
ا
لصاحبــه أو لورثتــه ،وتكــون إعــادة النشــر بإتفــاق خــاص مــع الجامعــة.

المادة
السابعة
عشر

يجــوز للمجلــس العلمــي أن يعيــد النظــر فــي إعــادة نشــر إنتــاج لــم تنشــره الجامعــة مــن قبــل أو نفــذ إذا كان ذا قيمــة
علميــة خاصــة ،ويقــدر المجلــس العلمــي مكافــأة مقابــل ذلــك.
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الفصل الخامس :المجالت العلمية
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المادة
الثامنة
عشر

بناء على توصية المجلس العلمي.
تصدر المجالت العلمية في الجامعة بقرار من مجلس الجامعة
ً

المادة
التاسعة
عشر

ـاء علــى اقتــراح مــن المجلــس العلمــي ،ويكــون التعييــن لمــدة ســنتين
يعيــن مجلــس الجامعــة هيئــة التحريــر بنـ ً
قابلــة للتجديــد ،علــى أن ال تقــل الدرجــة العلميــة لرئيســها و أعضائهــا عــن أســتاذ مشــارك.

المادة
العشرون

هيئــة التحريــر مســؤولة مســؤولية أدبيــة عمــا ينشــر فــي المجلــة ،وتتولــى الهيئــة اإلشــراف علــى إصــدار المجلــة
وتحديــد العــدد الــذي يطبــع منهــا.

المادة
الحادية
والعشرون

ال ُتنشــر البحــوث والمقــاالت فــي مجــات الجامعــة إال بعــد أن يجيــز صالحيتهــا للنشــر حكمــان متخصصــان علــى أن
يكــون أحدهمــا علــى األقــل مــن خــارج الجامعــة.

المادة
الثانية
والعشرون

تصــرف مكافــأة ال تتجــاوز خمســمائة ريــال ( ،)500مقابــل فحــص البحــث المقــدم للنشــر فــي مجــات الجامعــة
المحكمــة أو مراكــز البحــوث أو المؤتمــرات والنــدوات العلميــة التــي تعقدهــا الجامعــة ،ومقترحــات مشــاريع البحــوث
المقدمــة للتمويــل مــن الجامعــة.

المادة
الثالثة
والعشرون

يمنــح المجلــس العلمــي مكافــأة ســنوية تقديريــة لهيئــة تحرير كل مجلــة مقدارها خمســة آالف ريــال ( )5000لرئيس
هيئــة التحريــر .ويصــرف لــكل عضــو مــن أعضــاء هيئــة التحرير مبلــغ وقدره ثالثــة آالف ريــال (.)3000

المادة
الرابعة
والعشرون

يجــوز صــرف مكافــأة قدرهــا ( )1000ألــف ريــال لمــن تســتكتبهم مجــات الجامعــة مقابل نشــر البحث العلمــي المحكم
فيها .

المادة
الخامسة
والعشرون

تقدم هيئة التحرير سنوي ًا إلى المجلس العلمي تقريراً مفص ً
ال عن أوجه نشاطها.
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الفصل السادس :أحكام عامة
بنــاء علــى مــا ورد فــي المــادة الســابعة ( )7من هــذه الالئحــة والتي توصي علــى أنه يجوز صــرف للمؤلفيــن والمحققين
ـاء علــى
ـاء علــى تقاريــر المحكميــن تبعـ ًا لموضــوع الكتــاب ،وبنـ ً
والمترجميــن مكافــأة يقدرهــا المجلــس العلمــي بنـ ً
دراســات متعــددة تــم إقتــراح المكافــأت بنــاء علــى مــا يلي:
•
•
•
•
•

المادة
السادسة
والعشرون

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

طبيعة الكتاب ويشمل:
علمي تعليمي :كتاب مناسب كمقرر لتدريس مادة علمية بالجامعة.
أدبي تعليمي :كتاب مناسب كمقرر لتدريس مادة أدبية بالجامعة.
مرجع عام :مرجع علمي أو أدبي عام.
تثقيــف وتنميــة المعرفــة :كتــاب مناســب للقــراءة واإلطــاع العــام وتثقيــف المجتمــع في قضايــا ذات أهمية
اجتماعيــة أو ثقافية.
جودة الكتاب وتشمل العناصر التالية:
جودة المحتوى العلمي للكتاب.
القيمة المضافة للمكتبة العلمية من هذا الكتاب.
جودة الصياغة في التأليف أو الترجمة.
جودة األخراج.
جودة الملحقات التابعة للكتاب (أن وجد).
الجهد المبذول ويشمل العناصر التالية:
عدد المؤلفين أو المترجمين المشاركين في المشروع.
حجم الكتاب (عدد الصفحات)
ما أن كان الكتاب تأليف أو ترجمة حيث أن الجهد التأليف أكبر من جهد الترجمة.
طبيعة محتويات الكتاب ومدى الجهد المطلوب إلعدادها.
تقييم المحكمين للمشروع بصفة عامة.

ـاء
ـاء علــى تقييــم المحكميــن باإلضافــة إلــى مراجعــة مرئيــات اللجنــة .وبنـ ً
كمــا ويتــم تحديــد مســتوى الجــودة بنـ ً
علــى العناصــر المشــار إليهــا أعــاه ،يتــم تحديــد النقــاط ،ومــن ثــم المكافــآة المســتحقة حســب النســب التاليــة:
•
•
•
•

كتاب كمقرر دراسي علمي عشرون نقطة (.)20
كتاب كمقرر دراسي أدبي خمسة عشرة نقطة (.)15
كتاب كمرجع علمي عشرة نقاط (.)10
كتاب للعلم والثقافة خمسة نقاط (.)5
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الملحق:
• مضمون الكتاب أربعون نقطة ()40
مضمون الكتاب

الملحق
األول

عالي
()٥

التسلسل

التصنيف

١

عنوان ومقدمة الكتاب مميزتان وتعكس الكتاب

٢

يضيف الكتاب قيمة علمية عامة

٣

يضيف الكتاب قيمة علمية إلى الجامعة

٤

ندرة موضوع الكتاب ومدى توفر الكتب العربية
واإلنجليزية في نفس المجال

٥

مدى الحاجة لموضوع الكتاب ومعلوماته

٦

تتسم صياغة الكتاب بالوضوح والدقة وسالمة اللغة

٧

يستقطب الكتاب قاعدة واسعة من المهتمين

٨

جودة إخراج الكتاب

متوسط
()٣

ضعيف
()١

• الكاتب أربعون نقطة ()40
مضمون الكتاب

14

التسلسل

التصنيف

١

عالقة المؤلف بموضوع الكتاب

٢

استعانة المؤلف بمراجع حديثة ومتنوعة

٣

جهد الكاتب

٤

خلفية المؤلف العلمية و العملية بموضوع الكتاب

الالئحة المنظمة للنشر العلمي

عالي
()١٠

متوسط
()٥

ضعيف
()٢

• المجموع
الكتب التي تعتبر من أولويات توجهيات الجامعة تكون المكافأة على النحو التالي
الدرجة المئوية

المبلغ المقترح

100 - 90

خمسون ألف ريال ()50000

89 - 85

أثنان وأربعون ألف ريال ()42000

84 - 80

ستة وثالثون ألف ريال ()36000

79 - 75

ثمانية وعشرون ألف ريال ()28000

74 - 70

عشرون ألف ريال ()20000

أقل من 70

اثنا عشر ألف ريال ()12000

الكتب التي تعتبر خارج توجيهات الجامعة تكون المكافأة على النحو التالي
الدرجة المئوية
100 - 90

المبلغ المقترح
ثالثون ألف ريال ()30000

89 - 85

ستة وعشرون ألف ريال ()٢٦٠٠٠

84 - 80

اثنان وعشرون ألف ريال ()٢٢٠٠٠

79 - 75

ثمانية عشر ألف ريال ()١٨٠٠٠

74 - 70

اثنا عشر ألف ريال ()١٢٠٠٠

أقل من 70

ثمانية آالف ريال ()٨٠٠٠

الالئحة المنظمة للنشر العلمي
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مرفق ١

(نموذج كتاب مرشح للنشر)
بيانات كتاب مرشح للنشر
بيانات الكتاب:
نوع الكتاب
لغة الكتاب

( ) علمي عام
( ) عربي

( ) منهجي ( ) ثقافي
( ) إنجليزي

عنوان الكتاب
ألولوية البحثية التي يندرج الكتاب
تحتها(*)

الملحق
الثاني

عنوان الكتاب األصلي (خاص بالكتب
المترجمة)
تخصص المؤلف
رقم وتاريخ توصية مجلسي القسم
والكلية /المعهد (خاص بالكتب
المنهجية)
تجاري ( ) حكومي ( )
إذا كان الكتاب سبق نشره :نوع النشر:
الناشر .......................................مكان النشر................................:
التاريخ١٤ / / :هـ ،الموافق 20 / /م
اإلقرار:
أقــر بأننــي امتلــك جميــع حقــوق الملكيــة الفكريــة للكتــاب دون مشــاركة مــن أحــد ،أو بمشــاركة،...............:
وقــد حصلــت منه/منهــم علــى الموافقــة المطلوبــة وفــق الصيغــة المرفقــة ،وأتحمــل بمفــردي نتيجــة مــا قــد يظهــر
خــاف ذلــك ،وقــد أذنــت لجامعــة الملــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة بنشــر الكتــاب وفــق ضوابــط النشــر
لديهــا لمــدة خمــس ســنوات مــن تاريــخ التســجيل فــي مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة ،وال يحــق لــي المطالبــة بأكثــر
مــن المكافــأة التــي يقرهــا المجلــس العلمــي مقابــل النشــر .وأتعهــد بمتابعــة إجــراءات النشــر مــع المجلــس العلمــي،
وأقــر بأننــي علمــت أنــه يحــق للمجلــس العلمــي صــرف النظــر عــن نشــر الكتــاب إذا تأخــرت عــن متابعــة إعــداده
للنشــر مــدة ســتة أشــهر مــن تســلمي الخطــاب الخــاص بذلــك .حــرر بتاريــخ١٤ / / :هـــ ،الموافــق  20 / /م
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بيانات المؤلف:
االسم
جهة العمل
رقم الهاتف
العنوان

هاتف عمل

ص.ب

الرمز البريدي

E-mail:
التوقيع
(*) يشــترط لقبــول األعمــال العلميــة والثقافيــة المرشــحة للنشــر أن تكــون متســقة مــع أولويــات البحــث
والنشــر العلمــي فــي الجامعــة والمعتمــدة مــن قبــل المجلــس العلمــي ،وكالــة الجامعــة للدراســات العليــا.

الالئحة المنظمة للنشر العلمي

17

صدرت توصية اللجنة الدائمة لألنظمة واللوائح والقواعد التنفيذية واإلجرائية
باعتماد الالئحة المنظمة للنشر العلمي بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
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