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ال 9التعزيفات
أو ً


الباحح الزئيص 9



الباحح املشارك 9



البخح العممي 9

ىو عضو ىيئة التدريس  ،أو من يف حكمو الذي ديثل اجملموعة اؼبشاركة يف البحث ويتوىل اإلشراف وإدارة اجملموعة .

ىو عضو ىيئة التدريس  ،أو من يف حكمو الذي يشًتك مع ؾبموعة من الباحثُت إلقباز دراسة موضوع ما.

ىو اإلقباز الذي يعتمد على األسس العلمية اؼبتعارف عليها  ،ويتم نتيجة جهود فردية أو جهود مشًتكة أو األمرين معاً.


اجلامعة 9
يقصد هبا جامعة الدمام .



احلكوم اجملاورة 9
ىناك حقوق "ذات صلة" "أو ؾباورة" غبقوق اؼبؤلف  ،وعادة ما يشار إىل تلك اغبقوق باختصار "اغبقوق اجملاورة" ،مثل
حقوق اؽبيئات اإلعالمية بكافة صورىا  ،وتتحقق ضباية حقوق ىؤالء الذين يساعدون اؼببتكرين على نقل رسائلهم وعلى
نشر أعماؽبم إىل اعبمهور من خالل اغبقوق اجملاورة .



الزئيص 9
يقصد بو رئيس اجمللس العلمي .



الزسائن العممية 9



الهتاب احملكل 9

اؼبعدة من قبل طالب الدراسات العليا لنيل درجة اؼباجستَت أو الدكتوراه .
ىي الدراسات العلمية النظرية والتطبيقية ُ
ىو الكتاب الذي يتناول علماً أو فرعاً منو  ،وتكون مادتو األصلية ـبطوطة غالباً  ،ويتم توثيق مصادره وإزالة لبس ألفاظو أو
غموض عباراتو  ،ويراعى فيو قواعد وأصول التحقيق العلمي بدقة .
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الهتب املخطوطة 9



المذهة الدائمة لمبخح و الهشز العممي 9



اجملمص 9



احملهم 9



املُصهف 9

إن اؼبخطوطات ذلك النوع من الكتب اليت كتبت خبط اليد لعدم وجود الطباعة وقت تأليفها  ،وسبثل اؼبخطوطات مصادر
أولية للمعلومات موثقة  ،و زبص دراسة موضوعات متعددة  ،ويعتمد عدد من الباحثُت بشكل كلي أو جزئي على
اؼبعلومات الواردة يف اؼبخطوطات .

ىي عبنة التأليف والنشر والًتصبة واؼبشكلة بقرار من مدير اعبامعة  ،وتعٌت دبا يقدم للجامعة من إنتاج للنشر .

يقصد بو اجمللس العلمي باعبامعة .

يقصد بو عبنة ( فرد أو أفراد ) طلب منو القيام بالتقييم العلمي ( احملكم ) وتوضير رأيو فيما يتعلق باؼبصنف وؿبتواه العلمي
وصالحيتو للطباعة و النشر .

ىووو كوول إنتوواج أو عموول مبتكوور أدأ أو عملووي أو فووٍت أيووا كووان نوعووو أو طريقووة التعبووَت عنووو أو أ يتووو أو ال وورض موون تصوونيفو
وفقاً ؼبا أُدرج يف اؼبادة ( . ) 12


الكواعد التهفيذية و اإلدزائية 9



املالحل 9

يقصد هبا القواعد التنفيذية واإلجرائية للتأليف والنشر عبامعة الدمام لعام 2341ىو .

ىي مواد ذات طبيعة خاصة يدعم هبا اؼبؤلف كتابو  ،و تتضمن ما مت استخدامو يف إيضاح اؼبعلومات و تشمل اػبرائط
أو لوحات الصور  ،ولوحات األشكال اؼبرسومة  ،أو الرسومات البيانية .


املوسوعة العممية 9

تلخيص منظم للمعرفة البشرية يف كل اغبقول أو حقل متخصص يف ؾبال معُت  ،و تكون مرتبة وفق طريقة معينة
كالًتتيب اؽبجائي أو اؼبصنف من أجل أن تسهل على الباحثُت الوصول إىل اؼبعلومات اليت يريدوهنا.
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املؤلف 9
يقصد بو شخص أو عدة أشخاص أو جهات أو مؤسسة طلب منها وضع مصنف أو قامت طواعية بتقدمي مصنف للجنوة
لينشر اؼبصنف ربت اظبو أو منسوباً إليو بأية طريقة من الطورق اؼبتبعة يف نسبة اؼبصنفات ؼبؤلفها أو بطريقة زبًتع يف اؼبستقبل
ما مل يقم الدليل على خالف ذلك .



الهشز العممي 9
نتاج علمي ومسا ة فكرية ؾبازة لعضو ىيئة التدريس و من يف حكمو سواء من داخل اعبامعة أو خارجهوا الويت تتبوٌت نشورىا
عمادة البحث العلمي باعبامعة وفقاً للمادتُت (  ) 11و ( . ) 13



الورقة العممية 9
ىي وسيلة كتابية منظمة  ،تعاًف موضوعاً ؿبدداً بشكل متكامل يوصل للقارئ اؼبفاىيم واؼبعوا واألفكوار األساسوية اؼبتصولة
باؼبوضووع الوذي جوورت معاعبتوو فيهووا  ،وكوب علووى كاتبهوا إتبواع اإلرشووادات والضووابط الوويت تضوعها أوعيووة النشور  ،و تشوومل
األنوواع التاليوة ( مقوواالت اسوًتجاعية  ،Reviewمقو والة أصولية  ، Original articleدراس وة  Case reportو
غَتىوا ) .



مزنز الهشز العممي 9

ىو مركز علمي حبثي يعمل ربت مظلة أنشوطة وكالوة الدراسوات العليوا والبحوث العلموي باعبامعوة  ،تتووىل طباعوة و نشور كول
نتاج علمي أوصى اجمللس العلمي بنشره بعد ربكيمو وفق ضوابط التحكيم و النشر جبامعة الدمام .
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ثانيًا  9أيداف الهشز
.2
.1
.4
.3
.5
.6
.7
.8

تشجيع أعضاء ىيئة التدريس للقيام دبسؤولياهتم ذباه دعم حركة البحث العلمي والتأليف على مستوى اعبامعة واجملتمع
.
الرقي دبنظومة البحث العلمي إلثراء العلم واؼبعرفة اؼبتخصصة يف صبيع اجملاالت النافعة ػبدمة اجملتمع .
رفع مستوى النتاج البحثي اؼبميز واؼببتكر عبعل جامعة الدمام يف أوىل مصاف اعبامعات اؼبصنفة عاؼبيواً .
دعم أعضاء ىيئة التدريس يف نشر نتاجهم العلمي و تأكيد انتساهبم عبامعة الدمام يف األعمال اؼبنشورة .
إثراء اؼبكتبات العلمية و مواقع اؼبعرفة العلمية ببحوث ودراسات الفكر اإلسالمي .
دعم و تنمية الكفاءات اؼبتميزة من أعضاء ىيئة التدريس لتنمية جيل جديد من الباحثُت يهتم حبركة النشر العلمي .
إنشاء قاعدة معلومات للمواد اؼبنشورة ألعضاء ىيئة التدريس باعبامعة .
اؼبسا ة يف نشر اإلنتاج العلمي اؼبرتبط بأىداف التنمية يف اؼبملكة العربية السعودية .
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ثالجًا  9مواد الالئخة املوحدة لمبخح العممي يف اجلامعات لهشز الهتاج العممي
مادة (  9 ) 12يشتمل اإلنتاج اؼبقدم للنشر يف اعبامعة على ما يلي:
أ.
ب.
ج.
د.
ه.
و.
ز.
ح.

الرسائل العلمية.
البحوث العلمية.
الكتب الدراسية اؼبنهجية.
اؼبؤلفات واؼبراجع اؼبكتبية.
اؼبًتصبات من اؼبراجع والكتب الدراسية أو غَتىا.
التحقيقات.
اؼبوسوعات العلمية واؼبعاجم.
ما يراه اجمللس العلمي مناسبًا للنشر و متس ًقا مع أىداف اعبامعة.

مادة (  9 ) 11كوز بعد موافقة اجمللس العلمي نشر بعض رسائل اؼباجستَت والدكتوراه اليت يكون يف نشرىا فائدة علمية
عامة  ،أو ترتبط بأىداف التنمية يف اؼبملكة.

مادة (  9 ) 12إذا كانت الرسالة مكتوبة بل ة أجنبية ورأى اجمللس العلمي أ ية نشرىا بالل ة العربية يقرر اجمللس مكافأة مالية
مقابل ترصبتها.
مادة (  9 ) 13كوز ل رض النشر النظر يف نشر الرسائل اليت أجازهتا جامعات أخرى داخل اؼبملكة أو خارجها إذا كانت زبدم
أىداف اعبامعة.
مادة (  9 ) 14تصرف لصاحب الرسالة مكافأة قدرىا ( ) 8888شبانية آالف لاير مقابل نشر رسالة اؼباجستَت  ،و مكافأة
قدرىا ( )25888طبسة عشر ألف لاير مقابل نشر رسالة الدكتوراه .
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مادة (  9 ) 15ينظر اجمللس العلمي يف ما يقدم لو من إنتاج للنشر باسم اعبامعة حبثًا  ،أو تألي ًفا  ،أو ترصبة ،أو ربقي ًقا  ،على
ومتسما باألصالة.
أن يكون متس ًقا مع أىداف اعبامعة
ً
مادة (  9 ) 16يضع اجمللس العلمي القواعد والضوابط التفصيلية اػباصة بنشر أي من عناصر اإلنتاج العلمي الواردة يف اؼبادة
( )12من ىذه الالئحة.
مادة (  9 ) 17خيضع اإلنتاج اؼبقدم للنشر للتحكيم من ذوي االختصاص  ،ويضع اجمللس العلمي القواعد  ،واإلجراءات
التفصيلية لنظام التحكيم والفحص  ،واؼبراجعة.

تبعا ؼبوضوع
مادة (  9 ) 18يصرف للمؤلفُت  ،واحملققُت  ،واؼبًتصبُت مكافأة يقدرىا اجمللس العلمي بناءً على تقارير احملكمُت ً
الكتاب  ،وقيمتو العلمية  ،وما بذل فيو من جهد على أال تتجاوز اؼبكافأة مبلغ ( )580888طبسُت ألف لاير عن الكتاب
الواحد .
مادة (  9 ) 23يتم ربديد مكافآت التأليف  ،أو الًتصبة للموسوعات  ،والكتب اؼبوسوعية وفق اػبطة  ،واإلجراءات اؼبعتمدة
من اجمللس العلمي  ،على أال تتجاوز مكافأة كل ؾبلد ( )580888طبسُت ألف لاير .

مادة (  9 ) 22تصرف مكافأة ال تزيد عن ( ) 1888ألفي لاير ؼبن يكلف بفحص الكتب اؼبؤلفة أو احملققة أو اؼبًتصبة أو
ربكيمها سواء من داخل اعبامعة أو من خارجها وذلك عن الكتاب الواحد.
مادة (  9 ) 21تصرف مكافأة ال تزيد عن ( ) 1888ألفي لاير للكتاب الواحد للمصححُت الل ويُت للكتاب الذي تنشره
اعبامعة.
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مادة (  9 ) 22يصرف ؼبن يشًتك يف ربكيم وفحص اإلنتاج العلمي اؼبقدم للًتقية لدرجة علمية مكافأة ال تتجاوز ()588
طبسمائة لاير عن كل حبث ودبا ال يزيد عن ( )4888ثالثة آالف لاير لكامل اإلنتاج العلمي اؼبقدم.
مادة (  9 ) 23على صاحب اإلنتاج اؼبقدم للنشر أن يصحر ذبارب الطبع ويعد الفهارس الكاملة  ،ويعطي صاحب اإلنتاج
مائة نسخة فبا تطبعو اعبامعة لو .

مادة ( 9 )24يف حال اإلنتاج اؼبًتجم يشًتط ما يلي :
أ.
ب.
ج.
د.
ه.

أن يكون العمل اؼبًتجم ذا جدوى علمية  ،أو تطبيقية ملموسة .
أن خيضع العمل اؼبًتجم للتحكيم من قبل مراجع أو أكثر .
أن يكون اؼبًتجم  ،واؼبراجع متقناً إتقانًا كامالً لل تُت اؼبًتجم منها واؼبًتجم إليها .
أن يلتزم اؼبًتجم دبراعاة مالحظات اؼبراجع وما اقًتحو من تعديالت .
اغبصول على حق الًتصبة والنشر من اعبهات اؼبعينة قبل البدء يف ذلك .

مادة ( 9 )25يعد مقابل حق النشر تنازالً من اؼبؤلف عن حقو يف طبع الكتاب الذي ألفو أو حققو أو ترصبو ؼبدة طبس سنوات
من تاريخ موافقة اجمللس العلمي على طباعتو .

مادة ( 9 )26عند إعادة طبع اؼبصنفات اؼبنشورة من قبل اعبامعة يعامل أصحاهبا وفق ما يلي:

أ .إذا كانت اؼبصنفات قد سبت ضمن مشروعات علمية أنفقت عليها اعبامعة أو اشًتت حقوق طبعها بشكل هنائي أو
أقبزىا أساتذة مت تفري هم من قبل اعبامعة إلقبازىا فليس ألصحاهبا أي حقوق مالية جديدة عند إعادة الطبع .
ب .اؼبصنفات اليت أعدىا أصحاهبا واشًتت اعبامعة منهم حق النشر يصرف ؽبم  -عند إعادة الطبع -مكافأة ال تتجاوز
ما صرف ؽبم يف اؼبرة األوىل .

مهما إىل الطبعة
مادة ( 9 )27ربتفظ اعبامعة حبق إعادة نشر مطبوعاهتا لفًتة طبس سنوات وإذا أضاف صاحب اإلنتاج شيئًا ً

فيقدر اجمللس العلمي مكافأة خاصة عما أضاف بعد إجازتو من احملكم ( الفاحص ) .
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مادة ( 9 )28بعد مضي طبس سنوات من موافقة اجمللس العلمي على طباعة اإلنتاج ينتقل حق إعادة نشره كامالً لصاحبو أو
لورثتو وتكون إعادة النشر باتفاق خاص مع اعبامعة .

مادة ( 9 )33كوز للمجلس العلمي أن ينظر يف إعادة نشر إنتاج مل تنشره اعبامعة من قبل أو نفد إذا كان ذا قيمة علمية
خاصة ويقدر اجمللس العلمي مكافأة مقابل ذلك .
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رابعاً 9الكواعد التهفيذية واإلدزائية لممواد (  ) 33 – 12مو الالئخة املوحدة لمبخح العممي يف
اجلامعات لهشز الهتاج العممي .
\



اجلًة املشئولة عو نشز الهتاج العممي باجلامعة 9
تعود وكالوة الدراسوات العليوا والبحوث العلموي جبامعوة الودمام و الوويت يتبوع ؽبوا اجمللوس العلموي ىوي اعبهوة اؼبخولوة جبميوع مووا
يتعلق بإنشاء مركز للنشر باسم جامعة الدمام  ،أو التعاقد مع مركز نشر من خوارج اعبامعوة ليتووىل مركوز النشور صبيوع موا
يعتمده اجمللس العلمي من إنتاج مقدم للنشر باعبامعوة  ،وفوق اؼبوادة ( )18الفقورة الفرعيوة ( ( -4و) ) مون نظوام ؾبلوس
التعلوويم العووا  ،وسووتتوىل عمووادة البحووث العلمووي القيووام دبهووام مركووز النشوور حاليووا غبووُت االنتهوواء موون إنشوواء مركووز التووأليف
والًتصبة والنشر جبامعة الدمام .



إدزاءات خاصة باملصهف 9


فيما خيص احملتوى 9
-1
-2
-3
-4
-5

-6
-7
-8
-9
-11

-11

أن يتسم العمل بالدقة العلمية والسالمة الل وية .
أن يكون موضوع اؼبصنف ذا عالقة بتخصص اؼبؤلف .
أن ال يكون اؼبصنف قد سبق نشره يف أي ؾبلة علمية أو مركز نشر .
أن ديتاز اؼبصنف بالشمولية واألصالة .
أن خيدم اؼبصنف مادة علمية منهجية أو مرجعية ؼبادة علمية ألحد اؼبقررات التعليمية والتدريسية يف
اعبامعة  ،ويسد نقصاً يف اؼبكتبة العلمية .
أن ال يكون اؼبصنف مستالً من أطروحة اؼباجستَت أو الدكتوراه أو جزءاً منها يف حالة طلبو للًتقية .
أن يكون عنوان اؼبصنف واضحاً وشامالً حملتواه الداخلي .
يف حالة األشكال والرسوم اؼبستلة من اؼبواقع اإللكًتونية أو اؼبراجع البد من أخذ إذن الناشر .
االلتزام برد اؼبعلومات اؼبقتبسة وعزوىا ألصحاهبا وتوثيقها بالطرق العلمية اؼبتعارف عليها .
أن ال حيتوى اؼبصنف على أي مواد تضر أو تنتهك حقوق ال َت أو السرية ،وأال حيتوى اؼبصنف على
معلومات م لوطة على حسب معرفة اؼبؤلف  ،وال حيتوى على أي معلومات أو مواد أو تعليمات أو
بيانات تأيت دبخاطر ؼبستخدمي اؼبصنف.
أي فبا سبق .
اعبامعة غَت مسئولة عن أي ـبالفة أو ـباطر تًتتب على ً
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فيما خيص التهشيل واإلخزاج 9

 .2أن يكتب اؼبصنف على جانب واحد من ورق  ، A4وبتباعد مزدوج وهبامش  1.5سم من أعلى الصفحة
و حافتها وهبامش  4.5سم من أسفل الصفحة ومن جهة الت ليف  ،أو يسلم يف إطار الكًتو حيدد مع
اعبامعة يف قرص لدن أو أسطوانة لدنة أو شريط أو إصبع غَته .
 .1أن يكتب اؼبصنف خبط (  ) Times new romanوحجم  21للحرف اإلقبليزي وحبجم  23للحرف
العرأ خبط (. ) Traditional Arabic
 .4أن ترقم اعبداول واألشكال حسب ظهورىا باؼبصنف .
 .3يعطى كل جدول ( يف أعاله ) رقماً واظباً مبسطاً خاصاً بو  ،ويشار إليو برقمو يف منت اؼبصنف.
 .5يعطى كل شكل ( يف أسفلو ) رقماً واظباً مبسطاً خاصاً بو  ،ويشار إليو برقمو يف منت اؼبصنف.
 .6ترسم األشكال بطريقة مقبولة على ورق الرسم أو بواسطة اغباسوب وترفق أصول الرسومات واألشكال و
الصور .
 .7تسلم أصول الرسومات واألشكال والصور الفوتوغرافية واػبرائط وغَتىا يف شكل جاىز للتصوير.
 .8ترتب وترقم اؼبراجع واؼبصوادر ترتيباً أجبدياً حسب أولويوة ظهورىا يف اؼبصنف ويشار إليها داخل نص
اؼبصنف ومتنو برقم اؼبرجع أو اؼبصدر  ،مع مراعاة كتابتها بالطريقة العلمية الصوحيحة فيما إذا كانت حبث أو
كتاب أو غَته بطريقة ) http://www.library.uq.edu.au/training/citation/vancouv.pdf ( Vancouver
حبيث تستخدم ىذه الطريقة لعرض اؼبراجع واؼبصادر العلمية اؼبستخدمة يف اؼبصونف من أي نوع من أوعية

اؼبعلومات وفقاً لضبط التوثيق اؼبقنن اػباص بالوعاء .
 و يزاعى يف البخوخ املهشورة يف الدوريات العممية أى 9
يكتب اسم اؼبؤلف  ،وسنة النشر  ،وعنوان البحث  ،واسم الدورية ورقمها  ،ورقم اجمللد  ،وأرقام
الصفحات .
 ويف الهتب العممية أى 9
يكتب اسم اؼبؤلف  ،وسنة النشر  ،واسم الكتاب  ،واسم الناشر  ،ومكان النشر وأرقام الصفحات
( عند الضرورة ) .
 ويف البخوخ املهشورة يف املؤمتزات والهدوات العممية أى 9
يكتب اسم اؼبؤلف  ،وسنة النشر  ،واسم البحث  ،واسم اؼبؤسبر ( أو الندوة )  ،ومكان انعقاد اؼبؤسبر ( أو
الندوة ) و تاريخ اؼبؤسبر أو ( الندوة ) واعبهة اؼبنظمة للمؤسبر (أو الندوة )  ،و كتاب حبوث اؼبؤسبر ( أو
الندوة )  ،وأرقام الصفحات  ،واسم الناشر  ،ومكان النشر ( إذا وجد ) .
 .9إرفاق اؼبالحق بعد اؼبراجع يف حالة وجودىا .
 .28يتم ترقيم اؼبصنف من بداية اؼبقدمة وحىت آخر صفحة من اؼبراجع .
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قواعد التخهيم 9
.2
.1
.4
.3
.5
.6



خيضع العمل اؼبقدم للنشر الثنُت من احملكمُت اؼبتخصصُت يف نفس ؾبال العمل و ؿبكم ثالث احتياطي
و يفضل أن يكونوا بدرجة أستاذ أو أستاذ مشارك .
يرسل العمل العلمي إىل احملكمُت بصفة سرية بدون ذكر اسم الباحث أو ما يدل على شخصيتو .
يرفق مع العمل العلمي اؼبراد ربكيمو منوذج ( )4/4تقييم ؿبكم للمصنف تضم قائمة باؼبعايَت اليت على
ضوئها يتم التقومي .
يقبل العمل يف حالة اتفاق اثنُت من ثالثة ؿبكمُت على إجازة العمل للنشر .
ينشر العمل العلمي إذا اجتاز التحكيم وفق الضوابط العلمية اؼبتعارف عليها واستوىف قواعد وشروط النشر
ويُعتذر عن نشره يف حالة عدم ربقق ذلك .
يوصي ؾبلس مركز التأليف والًتصبة والنشر بًتشير ؿبكمُت ؽبم أعمال منشورة و سبق ربكيمها يف نفس
اجملال .

إرشادات لممؤلف 9
.2
.1

.4

.3

.5

.6

أن يلتزم اؼبؤلف بالقواعد التنفيذية و اإلجرائية اػباصة بالنشر اؼبعمول هبا يف جامعة الدمام .
أن يلتووزم اؼبؤلووف بإنتوواج ال يتعووارض مووع الوودين  ،أو أي قووانون أو ضووابط موون ض ووابط التووأليف والنشوور باؼبملكووة
اؼبتفق عليها علمياً وإقليميا وعاؼبياً  ،و أن يطبق اؼبؤلوف األنظموة السوارية باؼبملكوة غبوق اؼبؤلوف واغبقووق اجملواورة
والصحافة والرقابة على اؼبصنفات األدبية والفنية ،أو أي قوانُت الحقة ،واألنظمة احمللية والعاؼبية ذات الصلة.
يق وووم اؼبؤل ووف بتوقي ووع ض وومان ب ووأن ك وول اؼبواض وويع وغَتى ووا م وون اؼب وواد اؼبدرج ووة يف اؼبص وونف واألش ووكال والرس ووومات
واعبووداول وغَتىووا موون اؼب وواد اؼبكملووة أصوولية وموون تأليفووو عوودا األج وزاء الوويت حصوول علووى إذن بإعووادة طباعتهووا أو
استخدامها أو تعريبها أو ترصبتها أو اقتباسها.
إرفاق اإلذن بإعادة استخدام أي مادة علمية من مصنف آخر يف اؼبصنف بصورتو بالل ة اليت يصودر هبوا ولكول
اإلصدارات الالحقة  ،وأن حيدد اؼبؤلف أو اؼبًتجم النسبة اؼبئوية اؼبسوتخدمة مون مصونف آخور إذا موا قوام بأخوذ
أجزاء عدة منو عند طلب اإلذن .
للمؤل ووف اغب ووق يف اس ووتخالص أو اإلش ووارة إىل عم وول م وون ض وومن اؼبص وونف لتحض ووَت مواض وويع أو أوراق علمي ووة يف
الوودوريات العلميووة وألغوراض التوودريس ولعقوود االجتماعووات والنوودوات واؼبوؤسبرات العلميووة شوريطة أن يو ز اؼبرجعيووة
اؼبناسبة اؼبشَتة للمصنف والناشر.
ال حيق للمؤلف اؼبشاركة يف ربضَت أو نشر أو مساعدة أو اسوتخدام اؼبصونف يف أي عمول أو مشوروع ديكون أن
ينافس أو يعود بالضرر على مبيعات اؼبصنف.
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 .7يتأكد اؼبؤلف ويتعهد بأنو ليس لو أي التزام موع أي ناشور آخور كوان شوخص أو جهوة اعتباريوة ،كموا ومل يسواعد
يف ربضووَت مصوونف آخوور ينووافس اؼبصوونف مباشوورة أو يووؤثر علووى أداء االتفوواق اؼب و م مووع الناشوور أو يضوور بتسووويق
اؼبصنف وبيعو.
 .8خيطر اؼبؤلف مركز النشور بوأي ظوروف ربوول دون إقبواز اؼبصونف وتسوليمو وفقواً للخطوة الزمنيوة اؼبتفوق عليهوا وإذا
فشوول اؼبؤلووف ألي سووبب يف إسبووام عملووو وانقطاعووو فلمركووز النشوور اغبووق يف إل وواء االتفاقيووة بعوود الكتابووة للمؤلووف
وإعالنو ؼبدة ثالثُت يوماً دون ربمل أي التزامات أو أعباء مالية أو قانونية.
 .9ال تلتزم اعبامعة بتحمل أي أعباء مالية أو إدارية نتيجة اإلخالل بشروط العقد اؼب م .
 .28يقوووم اؼبؤلووف بووإجراء القوراءة النهائيووة ؼبسووودة اؼبصوونف مووع ربديوود التصووليحات وإرجوواع اؼبصوونف للجامعووة أو مركووز
النشوور علووى حسووب اعبدولووة الزمنيووة احملووددة  ،ويف حالووة قيووام اؼبؤلووف بتعووديل مووا يزيوود عوون  %28موون ؿبتوووى
اؼبصنف بعد التحكيم فعليو دفع التكلفة وااللتزاموات اؼباليوة اؼبتعلقوة باسوتبدال أصوول الرسوومات واألشوكال وموا
ماثلها وديكن أن يقوم مركز النشر باستقطاع التكاليف من حقوق اؼبؤلف اؼبالية.
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التزامات مزنز الهشز جبامعة الدمام 9
االلتزام دبا يلي :
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-

خ-
د-
ذ-
ر-
ز-

ؼبركز النشر اغبق يف حفظ أي مادة تتعارض يف نظرىا مع قيم الدين أو العقيدة أو كرمي اؼبعتقدات أو السلوك
السوي أو اآلداب العامة أو األنظمة اجملازة والسارية اؼبعمول هبا يف اؼبملكة .
يقوم مركز النشر بدفع تكاليف إسبام التصنيف للمادة العلمية ) (Indexاؼبضمن يف اؼبصنف عند الضرورة .
كوز ؼبركز النشر إعطاء اؼبؤلف إذن بإعادة استخدام مادة علمية عندما يطلبها أو اؼبادة اؼبًتصبة يف حدود ال تتجاوز
عشرة باؼبائة من اؼبصنف .
ؼبركز النشر اغبق يف تنقير مسودة الكتاب فيما يتعلق بطريقة العرض اجملازة والًتقيم .
يعمل مركز النشر على ذبويد اؼبصنف واؼبراجعة الل وية الدقيقة عند التصديق بطباعة اؼبصنف اجملاز .
يوقع اؼبؤلف أو اؼبًتجم عقداً للنشر مع مركز النشر فيما يتعلق حبقوق النشر  ،و ؼبركز النشر حق سحب اؼبصنف
من التداول ونشر أو نسخ اؼبصنف بأي وسيلة أو توزيع اؼبصنف وإذاعة اؼبصنف ع أوجو االتصال اؼبختلفة
ويشمل ذلك حق اؼبصنفات الفرعية اؼبنشقة من اؼبصونف األصلي ( مثل الًتاجم واالقتباس والًتتيبات
والتحويرات ) .
يتضمن عقد النشر مع اؼبؤلف مكافأة اؼبؤلف متضمنة اغبق اؼبنقول ،ومدة است الل اؼبصنف ومكانو ،ومقدار
مكافأة اؼبؤلف ،وأي شروط ضرورية أخرى .
يعمل مركز النشر على اغبصول على رقم إيداع ؿبلي للكتاب من جهات االختصاص إن وجد ورقم متسلسل
عاؼبي (ردمك)  ISBNمن اؼبكتبة الوطنية أو اعبهات اؼبختصة باؼبوضوع طبقاً لألنظمة اؼبعمول هبا باؼبملكة .
يعمل مركز النشر على النظر يف الشكاوى اؼبقدمة من اؼبتضررين من نشر اؼبواد ب رض تسوية النزاعات .
يتوىل مركز النشر نشر اؼبصنف يف اؽبيئة واإلطار اؼبناسبُت .
يف حالة اشًتاك أكثر من مؤلف يف تأليف اؼبصنف ؼبركز النشر اغبق يف اختيار اسم اؼبؤلف األكثر مشاركة يف
ربضَت اإلصدار اعبديد أو الطبعة اعبديدة على حسب اعبدول الزمٍت الذي يراه مناسباً  ،وعلى اؼبؤلف إخطار مركز
النشر يف مدة ال تزيد عن طبسة وأربعُت يوماً بقبول أو رفض اؼبشاركة يف اإلصدار أو الطبعة اعبديدة .

14

وزارة التعليم العالـي MINISTRY OF HIGHER EDUCATION
جـامعة الدمـام UNIVERSITY OF DAMMAM
المجلس العلمي THE SCIENTIFIC COUNCIL

س -ؼبركز النشر اغبق يف اختيار بديل للمؤلف للمشاركة يف إعداد إصدار جديد للمصنف يف أي من اغباالت التالية:
 – 2وفاة اؼبؤلف أو إعاقتو إعاقة دائمة.
 – 1فشل اؼبؤلف يف إخطار مركز النشر بقبول التكليف يف مدة طبسة وأربعُت يوماً .
 – 4عندما يقرر اؼبؤلف طواعية عدم اؼبشاركة يف إنتاج إصدار جديد للمصنف .
 - 3فشل اؼبؤلف يف القيام بالتكليف يف اؼبدة اؼبتفق عليها .
ش -إذا قرر مركز النشر بناء على أداء اؼبؤلف عدم أىليتو ( للقيام بتحضَت اإلصدار اعبديد أو اؼبشاركة فيو وتؤول
اغبقوق اؼبالية اؼبستحقة للمؤلف ػبلفو أو بديلو يف اغباالت اؼبذكورة أعاله ) .
ص -و يف كل األحوال على مركز النشر إعالم اجمللس العلمي دبا يتم مع اؼبؤلف فيما يتعلق بآخر فقرتُت .
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حكوم الطبع و الهشز 9
تتبع حقوق الطبع والنشر التالية:
 .1يوقع اؼبؤلف أو اؼبًتجم عقداً مع مركز النشر التابع أو اؼبتعاقد مع جامعة الدمام ؼبنر اعبامعة كل اغبقوق اؼبتعلقة
باؼبصنف دبا فيها حقوق الطبع و النشر وكل الطبعات الالحقة يف كل األشكال والل ات طيلة مدة اغبقوق (
ػبمس سنوات ) ويف حالة إعادة الطبع واإلضافات يف كل العامل .
 .2كل اغبقوق السابقة تكون باسم مركز النشر يف جامعة الدمام  ،وىذه اغبقوق تضم دون ربديد حق إعادة الطباعة
والنشر والبيع والتوزيع واالختيار يف أي صورة من الصور واليت تضم  :الطباعة أو التصوير أو التصوير اإللكًتو أو
اؼبرئي أو اؼبسموع وغَتىا من الوسائل ،ولو اغبق يف الًتصبة وغَتىا من اؼبشتقات اؼبتعلقة باؼبصنف وحق إعطاء
الًتخيص وتوكيل ال َت إلجراء كل ما ذكر آنفاً .
 .3يضع مركز النشر شعار جامعة الدمام بشكل واضر على ال الف الرئيس للمصنف أو بأي طريقة حيفظ هبا حق
اعبامعة إضافة إىل اسم مركز النشر .
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خامشاً  9إدزاءات نشز مصهف .

إدزاءات مكدم الطمب 9
 .2تعبئة النماذج اػباصة بالنشر حسب النظام اإللكًتو و من اؼبمكن طبعو ورقيوا عند اغباجة وفق النموذج (. )4/2
 .1تقدمي نسخة إلكًتونية وثالث نسخ ورقية مبدئية من اؼبصنف  ،مع إضافة أصل الكتاب األجنيب اؼبًتجم أو
صوره منو .
إدزاءات الكشم 9
 .2ينظر القسم يف الطلب وفق منوذج تقييم مصنف رقم (. )4/1
 .1يقًتح القسم أظباء طبسة ؿبكمُت ال تقل مرتبتهم العلمية عن ( أستاذ مشارك ) .
 .4يرفق نسخة من ؿبضر موافقة ؾبلس القسم على طلب النشر .
 .3يعبأ اعبزء اػباص بالقسم يف منوذج جهات االختصاص .
إدزاءات الهمية 9
 .2ينظر ؾبلس الكليوة يف طلب مراجعة الكتواب بناءً على توصية ؾبلس القسم ويكمل تعبئة النموذج رقم (. )4/1
 .1يرشِّر ؾبلس الكلية طبسة ؿبكمُت فبن رشحهم ؾبلس القسم أو من غَتىم للنظر يف طلب ربكيم الكتاب.
 .4يرفق نسخة من ؿبضر موافقة ؾبلس الكلية على طلب النشر .
 .3يعبأ اعبزء اػباص بالكلية يف منوذج جهات االختصاص .
 .5يرفع الطلب إىل اؼبركز لتحكيمو وتقرير صالحيتو للنشر .
إدزاءات جممص إدارة مزنز الهشز العممي 9
.2
.1
.4
.3
.5

يعرض اؼبصنف على ؾبلس إدارة اؼبركز  ،ويف حالة إقراره ترفع بذلك توصية للمجلس العلمي باؼبوافقة على نشره
وطبعو على نفقة اعبامعة .
يوصوي ؾبلس اؼبركز للمجلس العلمي بطلب اعتماد إجازة اؼبؤلف و اعتماد اؼبكافأة لكي يقوم اجمللس العلمي
بالتنسيق مع مركز النشر .
يوصي ؾبلس اؼبركز بصرف مكافأة اؼبؤلف حسب اؼبادة (  ) 15و (  ) 19و ( . ) 48
يعبأ اعبزء اػباص دبجلس مركز النشر يف منوذج جهات االختصاص .
يف حالة موافقة اجمللس العلمي بعد ربكيم اؼبصنف يتوىل اؼبركز مراجعتو حسب اؼبالحظات اليت نوه عنها احملكمُت ،
وتوقيع العقد مع اؼبؤلف أو اؼبًتجم لإلعداد لنشره .

17

وزارة التعليم العالـي MINISTRY OF HIGHER EDUCATION
جـامعة الدمـام UNIVERSITY OF DAMMAM
المجلس العلمي THE SCIENTIFIC COUNCIL

إدزاءات اجملمص العممي 9
.2

.1

.4
.3

إرسال اؼبصنف غَت احملكم إىل عبنة التحكيم اؼبتخصصة يف اؼبادة اؼبعنية من داخل أو خارج اعبامعة للمراجعة لكتابة
تقرير مطبوع حيتوى على كل اؼبالحظات واآلراء والتوجيهات وتعبئة النموذج رقم (  ) 4/4وذلك يف فًتة زمنية ال تزيد
عن شبانية أسابيع من تسلمو مسودة اؼبصنف وفق النموذج اؼبعد لذلك .
اإلطالع على تقارير احملكمُت والشكل العام للمصنف مث إعالم مركز النشر لتبليغ اؼبؤلف بإجراء التعديالت النهائية
لفًتة ال تتجاوز ثالثة شهور من تسلمو مسودة التعديل  ،ويف حالة عدم إعادتو خالل ىذه اؼبدة يسحب الطلب وال
يعيد إرسالو كطلب جديد .
يعبأ اعبزء اػباص باجمللس العلمي يف منوذج جهات االختصاص إلصدار القرار.
إذا رفض اؼبصنف بشكلو النهائي بواسطة احملكم واقتنع اجمللس العلمي بذلك يسلم لصاحبو مع االحتفاظ بسرية
التقرير  ،مع التوصية بصرف مكافأة ال تقل عن ( ) 5.888لاير حسب الفقرة (  ) 8للقواعد التنفيذية و اإلجرائية
لعمادة البحث العلمي جبامعة الدمام يف تفسَت اؼبادة (  ) 17من مواد الالئحة اؼبوحدة للبحث العلمي يف
اعبامعات .
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سادساً  9األحهام املالية
 االستخكاقات9
تدفع االستحقاقات على النحو التا :
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-

يقوم مركز النشر بسداد االلتزامات اؼبالية اؼبتعلقة بالتنقير  ،واؼبراجعة ،و وحدات إنتاج اؼبصنف
وصناعتو.
يقوم مركز النشر بالتصديق باإلعالن والتوزيع وربديد مداه ودفع تكاليفو.
ؼبركز النشر اغبق الكلي يف ربديد سعر بيع اؼبصنف وعدد النسخ اجملازة للتسويق .
يلتزم مركز النشور بدفع  %21للمؤلف من النسخ اؼببواعة أو النسخ اؼبًتصبة ومن عائد استخدام أجزاء
من اؼبصنف آلخرين .
يقوم مركز النشور بإرسال تقرير مفصل عن بيع اؼبصنف للمؤلف يف بدايوة وهناية كل عام مع دفع
اؼببوالغ اؼبستحقة للمؤلف .
إذا استلم اؼبؤلف مبالغ زائدة عن حقوقو من مركز النشر ألي سبب كان فلمركز النشر اغبق يف استقطاع
ىذه اؼببالغ من رصيد اؼبؤلف لديها .
يقوم مركز النشور وف ًقا للمادة ( ) 43بتقدمي (  288نسخة ) من اؼبصنف للمؤلف باجملوان كما للمؤلف
اغبق يف اغبصول على زبفيض  % 15من سعر اؼبصنف لنسوخ الستعمالو الشخصي طيلة نشر
اؼبصنف وطباعتو .

 املهافآت 9
أ -يقوم اجمللس العلمي بدفع مكافأة تقديرية ال تزيد عن (  ) 1888ألفي لاير للمحكم بعد كتابة تقريره عن
اؼبصنف يف حدود تتناسب مع عدد صفحات اؼبصنف .
ب -يقر اجمللس العلمي ما يلي :
 يف حالة الهتاب 9
 .2مبل اً تقديرياً تعويضاً للمؤلف عن طباعة اؼبسودة النهائية اجملازة للمصنف .
 .1اعتماد مكافأة اؼبؤلف أو حسب توصية اللجنة دبا ال يزيد عن (  ) 58.888لاير  ،و ال يقل عن
(  ) 15888لاير  ( ،حسب اؼبادة (  ) 19و القاعدة التنفيذية ؽبا لعمادة البحث العلمي جبامعة
الدمام )
 .4يف حالة عدم موافقة اجمللس العلمي بناءًا على تقارير احملكمُت على نشر الكتب اليت تطلب األقسام
اؼبختصة من ذوي االختصواص القيام بتأليفها أو ربقيقها ب رض ت طية مقرر دراسي دينر اؼبؤلف
مكافأة تقديرية ال تقل عن (  ) 5.888لاير (( .حسب تفسَت اؼبادة (  ) 17فقرة (  ) 8من
القواعد التنفيذية و اإلجرائية لعمادة البحث العلمي يف جامعة الدمام )) .
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 يف حالة الزسالة 9
 .2أما يف حالة أن اؼبقدم للنشر رسالة فتصرف مكافأة حسب اؼبادة (. ) 15
 .1و يف حالة الرسائل اؼبًتصبة ( ماجستَت – دكتوراة ) تصرف مكافأة مقدارىا (  ) 25.888لاير كحد
أقصى (( .حسب تفسَت اؼبادة (  ) 14يف القواعد التنفيذية واإلجرائية لعمادة البحث العلمي يف جامعة
الدمام)) .
 يف حالة إنتاج آخز 9
و يف حالة تقدمي إنتاج آخر مقدم للنشر فيقدر اجمللس العلمي قيمة اؼبكافأة .
ت -يرسول اجمللس العلمي بقرار التعويض و اؼبكافأة إىل جهات االختصاص إلجراء الالزم كبو التصديق و تنفيذ الدفع
للمؤلف على أن يصرف للمؤلف  %58من مكافأة العمل اؼبقرر بعد إبرام العقد و  % 58األخرى بعد إكمال
عملية الطبع  (( .حسب تفسَت اؼبادة (  ) 17فقرة (  ) 7يف القواعد التنفيذية واإلجرائية لعمادة البحث العلمي
يف جامعة الدمام )) .
ث -عند النظر يف إعوادة نشر إنتاج سبق نشره من قبل اعبامعة يراعى أن يعتمد اجمللس العلمي مكوافأة ال تتجاوز ما
صرف ؽبم يف اؼبرة األوىل .
ج -عند إعادة النشر و إضافة صاحب اإلنتاج إضافة مهمة إىل الطبعة فيقدر اجمللس العلمي مكافأة خاصة دبا أضاف
شريطة إجازة اعبزء اؼبضاف من احملكم .
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سابعًا  9أحهام عامة
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7

العقد اؼب م من خالل ىذه القواعد التنفيذية واإلجرائية مع اعبهات اؼبعنية عقد ملزم ويشمل كل االلتزامات
والتعهدات بالنسبة للمؤلف و ؼبركز النشر العلمي .
االتفاق والعقد اؼب م ملزم للمؤلف و مركز النشر العلمي ولورثتهم ووكالئهم ومن خيلفهم وأوصيائهم عدا ما ال
يستطاع تنفيذه عرفاً .
يلتزم اؼبؤلف ( وعلى حساب وتكلفة مركز النشر العلمي دون اغبصول على تعويضات أخرى ) بتنفيذ وإرسال
أوراق ثبوتية وأجهزة إضافية حيتاج إليها إلسبام اؼبصنف بصورة مثلى.
للمؤلف اغبق يف اؼبشاركة أو اغبصول على مساعدة أي فرد أو جهة على حسابو اػباص دون أن يكونوا
تابعُت ؼبركز النشر العلمي بأي حال من األحوال .
ال تقع أي مسؤولية على اؼبؤلف أو مركز النشر العلمي من جراء أي تأخَت إلهناء العمل لظروف خارجة عن
اإلرادة أو أي سبب آخر خارج نطاق سيطرهتم اؼبقبولة وال يتحمل اؼبؤلف أو مركز النشر أي ضرر ناتج من
اغبوادث.
توافق األطراف اؼبتعاقدة على أن احملاكم أو اإلجراءات النظامية ذات الصلة هبذه القواعد التنفيذية واإلجرائية
تسري ربت طائلة األنظمة السعودية السارية اؼبفعول.
كل شرط أو قيد ورد يف ىذه اإلجراءات خيالف نظام ؾبلس التعليم العا و لوائحو ال يؤخذ يف االعتبار .
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