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المقدمة

      يعد النشر العلمي السبيل الرئيس لنشر المعرفة، وتوسيع نطاق اإلفادة منها، 

المعرفة  إثراء  في  الجامعات  إسهام  مدى  يقاس  الكمية  مؤشراته  خالل  ومن 

اإلنسانية بصفة عامة وتطوير المجتمع بصفة خاصة، لذا يعتمد تقويم الجامعات 

النشر  أهمها  والكيفية  الكمية  المعايير  من  عدد  على  العالمية  التصنيفات  في 

المختلفة  جامعاتها  في  متمثلة  السعودية  العربية  المملكة  حرصت  ولقد  العلمي؛ 

على االهتمام بنشر اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس فيها وللباحثين من داخل 

بأحدث  األخذ  جانب  إلى  والتخصصات،  المجاالت  شتى  في  وخارجها  الجامعات 

تقنيات النشر اإلليكتروني سعيًا لتوسيع نطاق اإلفادة مما تنشره هذه الجامعات 

لتعم فائدته مختلف المجتمعات على وجه األرض.

 وحرًصا من الجامعة على جودة إنتاجها العلمي فقد أعدت لجنة النشر والتحكيم 

في  للنشر  المنظمة  والنماذج  واإلجراءات  الضوابط  من  جملة  العلمي  بالمجلس 

بقرار  الثانية  نسختها  في  الضوابط  هذه  العلمي  المجلس  اعتمد  وقد  الجامعة، 

للمجلس  العشرين  الجلسة  في  المتخذ  )275-1428/1427هـ(  رقم  المجلس 

ما  بأحدث  الضوابط  هذه  إعداد  في  األخذ  تم  وقد  1428/6/11هـ،  بتاريخ  المنعقدة 

تم التوصل إليه في مجال النشر العلمي محلًيا وإقليمًيا وعالمًيا؛ وذلك سعيًا لتجويد 

بأفضل  اإلنتاج  هذه  التزام  يضمن  بما  الجامعة،   قبل  من  المنشور  العلمي  اإلنتاج 

جامعات  أرقى  في  المجال  هذا  في  المتبعة  الممارسات  ألرقى  ومحاكاته  المعايير 

العالم.

اإلنتاج  في  توافرها  يجب  التي  للضوابط  أيدينا  بين  الذي  الكتيب  هذا  ويعرض        

للتقدم  الباحثين  قبل  من  اتباعها  يجب  التي  واإلجراءات  للنشر،  المرشح  العلمي 

لنشر إنتاجهم العلمي عن طريق الجامعة، والنماذج المستخدمة في نشر الرسائل 
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 ، والمخطوطات  والكتيبات،  والمترجمة،  العربية  والكتب  والبحوث،  العلمية، 

منتج  كل  تحكيم  في  المستخدمة  النماذج  وكذلك  والمعاجم،  والموسوعات، 

علمي مما سبق. كما يعرض الكتاب المعايير المتبعة في حساب المكافآت لكل 

منتج علمي بالتفصيل، وكذلك  قيمة مكافآت المحكمين والفاحصين والمراجعين 

والمصححين اللغويين.

ويأتي إصدار هذا الكتيب الذي أعدته عمادة البحث العلمي سعيًا من العمادة للقيام 

بواجبها في مجال التعريف بتنظيمات النشر، وحفز أعضاء هيئة التدريس ومن في 

حكمهم، والباحثين من داخل الجامعة وخارجها لإلقبال على النشر العلمي من 

خالل منافذه المتعددة في الجامعة، سدد اهلل الخطى، ووفق الجميع لما فيه الخير.
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تمهــــيـــد 

يمثل النشر العلمي وظيفة مهمة من أهم وظائف الجامعات، وذلك وفقًا لما نصت 

عليه الالئحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات الصادرة بقرار مجلس التعليم 

العالي ذي الرقم )1419/10/2هـ(  المتخذ في الجلسة )العاشرة( للمجلس المعقودة 

بتاريخ 1419/2/6هـ، حيث بينت الالئحة أن من مهام المجلس العلمي النظر «في ما 

يقدم له من إنتاج للنشر باسم الجامعة بحثًا، أو تأليفًا، أو ترجمة أو تحقيقًا، على أن 

للمجلس   الالئحة  وأوكلت   .« باألصالة  ومتسمًا  الجامعة  أهداف  مع  متسقًا  يكون 

وضع القواعد والضوابط التفصيلية الخاصة بنشر أي من عناصر اإلنتاج العلمي التي 

حددتها . ومن ذلك خضوع اإلنتاج المقدم للنشر «للتحكيم العلمي من اثنين من 

لنظام  التفصيلية  واإلجراءات  القواعد  العلمي  المجلس  ويضع  االختصاص،  ذوي 

التحكيم والفحص، والمراجعة» . 

وقد عملت لجنة النشر والتحكيم المنبثقة عن المجلس العلمي على إعداد ضوابط 

العلمي  النتاج  بتحكيم  الخاصة  والنماذج  اإلجراءات،  تشمل:  التي  العلمي،  النشر 

حساب  معايير  إعداد  على  عملها  جانب  إلى  الجامعة،  طريق  عن  للنشر  المقدم 

الضوابط  هذه  العلمي  المجلس  اعتمد  وقد  العلمي.  بالنشر  الخاصة  المكافآت 

بقراره ذي الرقم )275-1428/1427هـ(  المتخذ في الجلسة )العشرين( للمجلس 

المنعقدة بتاريخ 1428/6/11هـ. 

اللجنة على تطوير  للتطبيق مدة ثالث سنوات عملت  وبعد إخضاع هذه الضوابط 

عدد من جوانبها باإلفادة من مرئيات األقسام العلمية، ووحدات البحوث بالجامعة، 

هذه  دراسة  تمت  وقد  الضوابط،  هذه  من  ثانية  نسخة  إعداد  إلى  اللجنة  وانتهت 

-1430/252( رقم  العلمي  المجلس  بقرار  وإقرارها  العلمي  المجلس  في  النسخة 

1431/7/14هـ. بتاريخ   المنعقدة  عشرة(   )التاسعة  الجلسة  في  المتخذ  1431هـ(  

وذلك على النحو التالي:
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ضوابط النشر العلمي

أواًل:

ضوابط النشر 

وإجراءاته
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يشمل اإلنتاج الذي يمكن نشره في الجامعة ما يأتي :

1- الرسائل العلمية: 

هي الدراسات العلمية النظرية والتطبيقية المعدة من قبل طالب الدراسات العليا، 

وتشمل:

 أ- رسائل الدكتوراه.

 ب- رسائل الماجستير.

 ج- البحوث المكملة للحصول على الدرجات العليا )الماجستير، والدكتوراه(.

2- البحوث: 

هي الدراسات العلمية التي تخدم تخصصًا أو أكثر من تخصصات الجامعة، ويقوم 

على  البحوث  هذه  وتعتمد  منهم،  عمل  فريق  أو  التدريس،  هيئة  أعضاء  أحد  بها 

المناهج العلمية؛ للوصول إلى نتائج تستهدف اإلجابة على تساؤالت أو اختبار صحة 

فرضيات، وتبلغ صفحاتها )100( صفحة فأكثر. 

وهذه البحوث إما ممولة من الجامعة، أو غير ممولة، وتنقسم إلى:

 أ- البحوث النظرية.

 ب- البحوث التطبيقية.

3- الكتب: 

هي المؤلفات العلمية العامة، أو المنهجية الدراسية، التي تعالج قضايا تحقق أهداف 

الجامعة وتبلغ صفحاتها )100( صفحة فأكثر، وتشتمل على:

 أ- المؤلفات باللغة العربية وغيرها.

اإلنتاج العلمي الذي يقبل للنشر في الجامعة
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 ب- المؤلفات المترجمة.

 ج- الكتب الدراسية المنهجية.

 د- الكتب الدراسية المنهجية المترجمة.

4- الكتيبات: 

وتتناول  صفحة،   )100( عن  صفحاتها  تقل  التي  الثقافية  أو  العلمية،  المؤلفات  وهي 

النوع  هذا  في  ويدخل   ، وغيرها  العربية  باللغة  والمعارف  العلوم  أنواع  من  نوًعا 

اإلنتاج اإلبداعي مثل الدواوين الشعرية، واألعمال السردية، ونحوهما.

5- تحقيق المخطوطات 

وهي األعمال العلمية المتخصصة في مجال التحقيق العلمي، التي تستهدف تحقيق 

ما سبق تأليفه، وينقسم ذلك إلى:

 أ- تحقيق المخطوطات.

 ب- تحقيق الكتب النادرة أو المطبوعة قديمًا دون تحقيق.

6-   الموسوعات والمعاجم: 

وهي األعمال العلمية الموسوعية، وتنقسم إلى:

 أ- الموسوعات العربية.

 ب- الموسوعات غير العربية.

 ج- المعاجم العربية.

 د- المعاجم غير العربية
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 ضوابط النشر

1- الرسائل العلمية:

عمادة  قبل  من  المعتمدة  السنوية  الخطة  مع  متسقة  الرسالة  تكون  أن   أ-  

البحث العلمي للنشر العلمي في الجامعة.

أو  سياسية  ملحوظات  أو  شرعية،  محذورات  أي  من  الرسالة  خلّو   ب- 

اجتماعية.

 ج-  تكون أولوية النشر للرسائل المجازة داخل الجامعة, ثم الرسائل المجازة 

في جامعات أخرى داخل المملكة وخارجها. 

من  األعلى  التقدير  على  حصلت  التي  للرسائل  النشر  أولوية  تكون   د- 

المحكمين.

 ه- أال تكون الرسالة قد سبق نشرها بأي شكل من األشكال،  ويستثنى من 

ذلك ما تقتضي المصلحة العلمية إعادة نشره، أو ما نفد من األسواق.

 و- أال تكون الرسالة جزًءا أو بعضًا من مشروع علمي لم يكتمل.

التي تتضمن جانبًا تطبيقيًا أكثر من  الرسالة  أال يكون مضى على مناقشة   ز- 

ثالثة أعوام.

عن  للنشر  بصالحيتها  المحكمين  آراء  أغلبية  على  الرسالة   تحصل  أن   ح- 

عن  المحكمين  من  لها  المعطاة  الدرجة  متوسط  يقّل  وأال  الجامعة،  طريق 

الواحد عن 75 درجة من  أال يقل ما تحصل عليه من المحكم  80%. شريطة 

مائة درجة. 

أو  الفهارس،  إعداد  مثل:  منه،  العمادة  تطلبه  ما  بتنفيذ  الباحث  يلتزم  أن   ط- 
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صرف  في  الحق  وللعمادة  المطلوبة،  والطباعية  اللغوية  التصحيحات  إجراء 

النظر عن نشر الرسالة في حال عدم قيام الباحث بتنفيذ المطلوب منه خالل 

ستة أشهر من تسلمه الخطاب المتضمن طلب ذلك. 

2- البحوث: 

 أ- أن يكون البحث جديدًا في فكرته أو معالجته، ويقدم إضافة علمية متميزة 

في مجال تخصصه.

عمادة  قبل  من  المعتمدة  السنوية  الخطة  مع  متسقًا  البحث  يكون  أن   ب- 

البحث العلمي للنشر العلمي في الجامعة.

 ج-  خلو البحث من أي محذورات شرعية أو ملحوظات سياسية أو اجتماعية.

البحث  كان  )إن  العمل  في  مشاركيه  موافقة  يفيد  ما  الباحث  يقدم  أن   د-  

مشتركًا( على نشره من قبل الجامعة.

هـ- أال يكون البحث مستاًل من رسالة علمية أو من كتاب صدر للباحث منفرًد 

أو مع غيره.

و- أال يقّل عدد صفحات البحث عن )50( صفحة.

ز - أن يحصل البحث على أغلبية آراء المحكمين بصالحيته للنشر عن طريق 

من   %  80 عن  المحكمين  من  له  المعطاة  الدرجة  متوسط  يقّل  وأال  الجامعة، 

الدرجة. شريطة أال يقل ما يحصل عليه من المحكم الواحد عن 75 درجة من 

مائة. 
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أو  الفهارس،  إعداد  مثل:  منه،  العمادة  تطلبه  ما  بتنفيذ  الباحث  يلتزم  أن  ح - 

صرف  في  الحق  وللعمادة  المطلوبة،  والطباعية  اللغوية  التصحيحات  إجراء 

النظر عن نشر البحث في حال عدم قيام الباحث بتنفيذ المطلوب منه خالل 

ستة أشهر من تسلمه الخطاب المتضمن طلب ذلك. 

3- الكتب :

- الكتب العلمية 

 أ- أن يكون الكتاب جديدًا في فكرته، أو معالجته، ويقدم إضافة علمية متميزة 

في مجال تخصصه.

عمادة  قبل  من  المعتمدة  السنوية  الخطة  مع  متسقًا  الكتاب  يكون  أن   ب- 

البحث العلمي للنشر العلمي في الجامعة.

أو  سياسية  ملحوظات  أو  شرعية  محذورات  أي  الكتاب  يتضمن  أال   ج- 

اجتماعية.

الكتاب  كان  )إن  العمل  في  مشاركيه  موافقة  يفيد  ما  المؤلف  م  يقد  أن   د- 

مشتركًا( على نشره من قبل الجامعة.

 هـ- أال يكون الكتاب مستاًل من رسالة علمية أو من كتاب صدر للباحث أو مع 

أشكال  من  شكل  بأي  نفسها  بالمادة  الكتاب  نشر  سبق  يكون  أال  و  غيره، 

النشر.

 و-  أن يحصل الكتاب على أغلبية آراء المحكمين بصالحيته للنشر عن طريق 

 .%  80 عن  المحكمين  من  له  المعطاة  الدرجة  متوسط  يقّل  وأال  الجامعة، 
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مائة  من  درجة   75 عن  الواحد  المحكم  من  عليه  يحصل  ما  يقل  أال  شريطة 

درجة.

 ز- أن يلتزم المؤلف بتنفيذ ما تطلبه العمادة منه، مثل: إعداد الفهارس، أو إجراء 

التصحيحات اللغوية  والطباعية المطلوبة، وللعمادة الحق في صرف النظر عن 

نشر الكتاب في حال عدم قيام المؤلف بتنفيذ المطلوب منه خالل ستة أشهر 

من تسلمه الخطاب المتضمن طلب ذلك. 

- الكتب الدراسية المنهجية 

 أ- أن يكون الكتاب جديدًا في فكرته، أو معالجته، ويقدم إضافة علمية متميزة في 

مجال تخصصه.

أو  سياسية،  ملحوظات  أو  شرعية،  محذورات  أي  الكتاب  يتضمن  أال   ب- 

اجتماعية.

الكتاب  كان  )إن  العمل  في  مشاركيه  موافقة  يفيد  ما  المؤلف  يقدم  أن   ج-  

مشتركًا( على نشره من قبل الجامعة.

 د- أال يكون الكتاب مستاًل من رسالة علمية أو كتاب صدر للباحث أو لغيره .و أال 

يكون سبق نشر الكتاب، بالمادة نفسها، بأي شكل من أشكال النشر.

أحد  منهجيًا،  دراسيًا  كتابًا  باعتباره  للنشر  يقدم  الذي  الكتاب  يخدم  أن   ه- 

المقررات الدراسية في القسم العلمي الذي ينتمي إليه المؤلف.

 و- أن يحصل الكتاب على توصية مجلسي القسم والكلية/ المعهد بنشره.

طريق  عن  للنشر  بصالحيته  المحكمين  آراء  أغلبية  على  الكتاب  يحصل  أن   ز- 

 .%  80 عن  المحكمين  من  للكتاب  المعطاة  الدرجة  متوسط  يقّل  وأال  الجامعة، 
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شريطة أال يقل ما يحصل عليه من المحكم الواحد عن 75 درجة من مائة. 

 ح- أن يلتزم المؤلف بتنفيذ ما تطلبه العمادة منه، مثل: إعداد الفهارس، أو إجراء 

التصحيحات اللغوية و الطباعية المطلوبة، وللعمادة الحق في صرف النظر عن 

نشر الكتاب في حال عدم قيام المؤلف بتنفيذ المطلوب منه خالل ستة أشهر 

من تسلمه الخطاب المتضمن طلب ذلك. 

- الكتب المترجمة من العربية وإليها :

 أ- أن يكون الكتاب جديدًا في فكرته، أو معالجته، ويقدم إضافة علمية متميزة 

في مجال تخصصه.

أو  سياسية،  ملحوظات  أو  شرعية،  محذورات  أي  الكتاب  يتضمن  أال   ب- 

اجتماعية.

 ج-  أن يقدم المترجم ما يفيد موافقة مشاركيه في العمل )إن كان الكتاب 

مشتركًا( على نشره من قبل الجامعة.

 د- أال تكون الترجمة لجزء مستل من رسالة علمية أو من كتاب صدر للباحث 

أو مع غيره، و أال يكون سبق نشر الترجمة بأي شكل من أشكال النشر.

هـ - أن يجتاز الكتاب الفحص المبدئي الذي يستهدف تحديد أهميته، والفائدة 

المرجوة من ترجمته.

الكتاب  ترجمة  على  الناشر  موافقة  على  بالحصول  المترجم  يلتزم  أن   - و 

على  المترتبة  المالية  النفقات  جميع  تحمله  مع  الجامعة،  طريق  عن  ونشره 

حقوق الترجمة والنشر.
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ز- أن يحصل الكتاب على أغلبية آراء المحكمين بصالحيته للنشر عن طريق 

الجامعة وأال يقّل متوسط الدرجة المعطاة للكتاب من المحكمين عن 80 % . 

شريطة أال يقل ما يحصل عليه من المحكم الواحد عن 75 درجة من مائة.

ح- أن يلتزم المؤلف بتنفيذ ما تطلبه العمادة منه، مثل: إعداد الفهارس أو إجراء 

التصحيحات اللغوية والطباعية المطلوبة، وللعمادة الحق في صرف النظر عن 

نشر الكتاب في حال عدم قيام المؤلف بتنفيذ المطلوب منه خالل ستة أشهر 

من تسلمه الخطاب المتضمن طلب ذلك. 

4- الكتيبات العربية والمترجمة:

 أ- أن يكون الكتيب جديدًا في فكرته، أو معالجته، ويقدم إضافة علمية متميزة 

في مجال تخصصه.

أو  سياسية،  ملحوظات  أو  شرعية،  محذورات  أي  الكتاب  يتضمن  أال   ب- 

اجتماعية.

أو  للباحث  صدر  كتاب  من  أو  علمية  رسالة  من  مستاًل  الكتيب  يكون  أال   ج- 

لغيره. و أال يكون سبق نشر الكتاب، بالمادة نفسها، بأي شكل من أشكال 

النشر.

 د- أن يجتاز الكتيب المترجم الفحص المبدئي الذي يستهدف تحديد أهميته، 

والفائدة المرجوة من ترجمته.

الكتيب  ترجمة  على  الناشر  موافقة  على  بالحصول  المترجم  يلتزم  أن  هـ- 

ه
ات

ء
را

ج
وإ

ر 
ش

لن
ط ا

اب
و

ض



18

على  المترتبة  المالية  النفقات  جميع  تحمله  مع  الجامعة،  طريق  عن  ونشره 

حقوق الترجمة والنشر.

و -  أال تزيد عدد الصفحات المقدمة للنشر عن )50( صفحة.

ز - أن يحصل الكتيب على أغلبية آراء المحكمين بصالحيته للنشر عن طريق 

شريطة   ،  %  80 عن  المحكمين  درجات  مجموع  متوسط  يقل  وأال  الجامعة، 

مائة  من  درجة   75 عن  الواحد  المحكم  من  الكتيب  عليه  يحصل  ما  يقل  أال 

درجة. 

ح - أن يلتزم المؤلف بتنفيذ ما تطلبه العمادة منه، مثل: إعداد الفهارس، أو إجراء 

التصحيحات اللغوية والطباعية المطلوبة، وللعمادة الحق في صرف النظر عن 

نشر الكتيب في حال عدم قيام المؤلف بتنفيذ المطلوب منه خالل ستة أشهر 

من تسلمه الخطاب المتضمن طلب ذلك. 

5- تحقيق المخطوطات:

- المخطوطات:

 أ- أن يكون المخطوط ذا قيمة علمية.

أو  سياسية  ملحوظات  أو  شرعية  محذورات  أي  المخطوط  يتضمن  أال   ب- 

اجتماعية.

أو  للباحث  صدر  كتاب  من  أو  علمية  رسالة  من  مستاًل  التحقيق  يكون  أال   ج- 

لغيره .و أال يكون سبق نشر التحقيق بالمادة نفسها، بأي شكل من أشكال 

النشر.
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من  وبتوصية  استثناًء  ويمكن  فأكثر،  نسختان  المخطوط  من  يتوافر  أن   د- 

النسخة  ذي  المخطوط  قبول  المعهد  الكلية/  في  البحوث  )مركز(  وحدة 

الواحدة إذا توافرت فيه الشروط التالية:

- تقدم المخطوط واألهمية التي تستدعي تحقيقه ونشره.

الخروم،  من  المحقق  الجزء  األقل  على  أو  كلها  الخطية  النسخة  سالمة   -

واألسقاط، والطمس.

- أن تكون النسخة الخطية بخط المؤلف، أو أن تكون مقروءة عليه، أو تكون 

مقابلة على نسخة المؤلف.

- أن تكون مادة النسخة الخطية موجودة في كتب تالية للمؤلف ناقلة عنها 

حتى تكون قائمة مقام النسخ األخرى في المقابلة والتصحيح والتوثيق.

 ه- أن يحصل التحقيق على أغلبية آراء المحكمين بصالحيته للنشر عن طريق 

الجامعة، وأال يقّل متوسط الدرجة المعطاة للكتاب عن 80 %. شريطة أال يقل 

ما يحصل عليه الكتاب من المحكم الواحد عن 75 درجة من مائة.  

أو  الفهارس،  إعداد  مثل:  منه،  العمادة  تطلبه  ما  بتنفيذ  المحقق  يلتزم  أن   و- 

صرف  في  الحق  وللعمادة  المطلوبة،  والطباعية  اللغوية  التصحيحات  إجراء 

النظر عن نشر الكتاب في حال عدم قيام المحقق بتنفيذ المطلوب منه خالل 

ستة أشهر من تسلمه الخطاب المتضمن طلب ذلك. 

- الكتب النادرة أو المطبوعة قديمًا:

 أ- أن يكون الكتاب ذا قيمة علمية.
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أو  سياسية  ملحوظات  أو  شرعية،  محذورات  أي  الكتاب  يتضمن  أال   ب- 

اجتماعية.

للباحث  صدر  كتاب  من  أو  علمية  رسالة  من  مستاًل  التحقيق  يكون  أال   ج- 

بمفرده أو مع غيره. 

أشكال  من  شكل  بأي  نفسها،  بالمادة  التحقيق  نشر  سبق  يكون  أال   د- 

النشر.

 ه- أن يكون الكتاب الذي يراد تحقيقه قد حوى كثيرًا من التحريف، أو الخروم 

التي تحد من االنتفاع به، أو أن يكون فيه سقط يعادل ثلث المنشور فأكثر.

وتكون  التحقيق،  إعادة  سبب  تبين  تفصيلية  بدراسة  الباحث  يتقدم  أن   و- 

مدعاة لقبول إعادة نشر الكتاب محققًا.

 ز- أن يحصل التحقيق على أغلبية آراء المحكمين بصالحيته للنشر عن طريق 

الجامعة، وأال يقل متوسط الدرجة المعطاة للكتاب من المحكمين عن 80 %. 

شريطة أال يقل ما يحصل عليه الكتاب من المحكم الواحد عن 75 درجة من 

مائة. 

أو  الفهارس،  إعداد  مثل:  منه،  العمادة  تطلبه  ما  بتنفيذ  المحقق  يلتزم  أن   ح- 

صرف  في  الحق  وللعمادة  المطلوبة،  والطباعية  اللغوية  التصحيحات  إجراء 

النظر عن نشر الكتاب في حال عدم قيام المحقق بتنفيذ المطلوب منه خالل 

ستة أشهر من تسلمه الخطاب المتضمن طلب ذلك. 
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6- الموسوعات:

 أ- أن تكون الموسوعة جديدة في فكرتها أو معالجتها، وتقدم إضافة علمية 

متميزة في مجال تخصصها.

أو  سياسية  ملحوظات  أو  شرعية،  محذورات  أي  الموسوعة  تتضمن  أال   ب- 

اجتماعية.

 ج-  أن تخدم الموسوعة أحد التخصصات العلمية في الجامعة. 

 د- أال تكون الموسوعة مستلة من موسوعة أخرى، سواء لمعدها أو لغيره، وأال 

يكون سبق نشر الموسوعة بالمادة نفسها، بأي شكل من أشكال النشر.

المعهد  والكلية/  القسم  مجلسي  توصية  على  الموسوعة  تحصل  أن  هـ- 

بنشره.

و- أن يقدم معد الموسوعة ما يفيد موافقة مشاركيه )إن اشترك معه غيره 

في اإلعداد( على نشرها من قبل الجامعة.

للنشر عن  المحكمين بصالحيتها  آراء  الموسوعة على أغلبية   ه- أن تحصل 

طريق الجامعة، وأال يقل متوسط الدرجة المعطاة للموسوعة من المحكمين 

عن 80 %. شريطة أال يقل ما تحصل عليه الموسوعة من المحكم الواحد عن 

75 درجة من مائة.

هـ- أن تشرف على نشر الموسوعة -بعد قبولها للنشر- هيئة تحرير يكونها 

المجلس العلمي.

 و- أن يلتزم معد الموسوعة بتنفيذ ما تطلبه العمادة منه، مثل: إعداد الفهارس، 
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صرف  في  الحق  وللعمادة  المطلوبة،  والطباعية  اللغوية  التصحيحات  إجراء  أو 

النظر عن نشر الموسوعة في حال عدم قيام المعد بتنفيذ المطلوب منه خالل 

ستة أشهر من تسلمه الخطاب المتضمن طلب ذلك. 

7- المعاجم:

 أ- أن يكون المعجم جديدًا في فكرته أو معالجته، ويقدم إضافة علمية متميزة 

في مجال تخصصه.

أو  سياسية  ملحوظات  أو  شرعية،  محذورات  أي  المعجم  يتضمن  أال   ب- 

اجتماعية.

 ج-  أن يخدم المعجم أحد التخصصات العلمية في الجامعة. 

 د- أال يكون المعجم مستاًل من معجم آخر، سواء لمعده أم لغيره، وأال يكون 

سبق نشر المعجم، بالمادة نفسها، بأي شكل من أشكال النشر.

هـ- أن يحصل المعجم على توصية مجلسي القسم والكلية/ المعهد بنشره.

و- أن يقدم معد المعجم ما يفيد موافقة مشاركيه )إن كان المعجم مشتركًا( 

على نشره من قبل الجامعة.

 ز- أن يحصل المعجم على أغلبية آراء المحكمين بصالحيته للنشر عن طريق 

للمعجم من المحكمين عن 80  المعطاة  الدرجة  الجامعة، وأال يقل متوسط 

%. شريطة أال يقل ما يحصل عليه المعجم من المحكم الواحد عن 75 درجة 

من مائة. 
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يكونها  تحرير  هيئة  للنشر-  قبوله  -بعد  المعجم  نشر  على  تشرف  أن   ه- 

المجلس العلمي.

 و- أن يلتزم معد المعجم بتنفيذ ما تطلبه العمادة منه، مثل: إعداد الفهارس، 

صرف  في  الحق  وللعمادة  المطلوبة،  والطباعية  اللغوية  التصحيحات  إجراء  أو 

النظر عن نشر المعجم في حال عدم قيام المعد بتنفيذ المطلوب منه خالل 

ستة أشهر من تسلمه الخطاب المتضمن طلب ذلك. 

الكليات/  في  البحوث  )مراكز(  وحدات  إلى  العلمي  النتاج  نشر  طلبات  تقدم   أ- 

النشر  طلبات  الستقبال  العلمي  البحث  عمادة  تحددها  التي  المدة  خالل  المعاهد 

العلمي

الذي  العلمي،  النتاج  نشر  بطلب  الخاص  النموذج  تعبئة  الباحث  يستكمل   ب- 

يتضمن إقراره بامتالك جميع محتويات النتاج العلمي، وأنه لم يسبق له نشره بأي 

صورة من صور النشر.

وذلك  بالنشر  والكلية/المعهد  القسم  مجلسي  توصية  إرفاق  الباحث  يلزم   ج-  

للكتب المنهجية والموسوعات والمعاجم.

 د- يقدم الباحث أصل النتاج العلمي مع ملخص له ال يزيد عن ثالث صفحات، وفي 

نسخ  ثالث  الباحث  يقدم  العمادة  مجلس  من  العلمي  للنتاج  المبدئي  القبول  حال 
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لغرض التحكيم.

العمادة بنسخة  العلمي بموافاة  للنتاج  النهائي  القبول  الباحث في حال  هـ- يقوم 

إليكترونية منه على أسطوانة مليزرة CD، معدة وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة 

في العمادة.
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1- مكافآت معدي الرسائل العلمية

وهي محددة بموجب المادة رقم )25( من الالئحة الموحدة للبحث العلمي، وذلك 

على النحو اآلتي:

- 8.000 ريال لرسالة الماجستير.

- 15.000 ريال لرسالة الدكتوراه.

2- مكافآت الباحثين والمؤلفين والمترجمين والمحققين: 

عن  والمحققين  والمترجمين  والمؤلفين  الباحثين  مكافآت  قيمة  تقدير  يتم 

اإلجراءات  استكمال  بعد  الجامعة،  في  للنشر  وتقبل  بها  يتقدمون  التي  األعمال 

باالعتماد  الواحدة،  للصفحة  محدد  مبلغ  حساب  خالل  من  لذلك  الالزمة  النظامية 

إجمالي  يزيد  أال  على  الحقًا،  سترد  التي  للطريقة  تبعًا  وذلك  المحكمين  آراء  على 

ريال،  بلغ عدد صفحاته، عن 50.000  الواحد، مهما  للعمل  المقررة  المكافأة  مبلغ 

والمؤلفين  للباحثين  المقررة  للمكافآت  األعلى  الحد  وهو  ريال(،   ألف  )خمسين 

والمترجمين والمحققين بموجب المادة )29( من الالئحة الموحدة للبحث العلمي، 

باستثناء الموسوعات والمعاجم، التي يمكن أن تصدر في أكثر من جزء، ويعامل 

كل جزء منها باعتباره عماًل مستقاًل له مكافأته الخاصة. 

طريقة حساب مكافآت الباحثين والمؤلفين والمترجمين والمحققين:  

أساس  على  والمحققين  والمترجمين  والمؤلفين  الباحثين  مكافآت  تحتسب 

من  النتاج  عليها  يحصل  التي  الدرجات  متوسط  على  بناء  الواحدة  الصفحة  قيمة 

والمؤلفين  الباحثين  لمكافآت  األدنى  الحد  ويكون  أجازوه،  الذين  المحكمين 

 أواًل: مكافآت الباحثين والمؤلفين والمترجمين والمحققين
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والمترجمين والمحققين، على النحو التالي:

والمعاجم،  والموسوعات  البحوث،  ومعدي  الكتب،  لمؤلفي  ريال   8.000  -1

والمحققين 

2- 4.000 ريال آالف ريال لمؤلفي الكتيبات

مع مراعاة ما يلي:

لألعمال  الواحدة  الصفحة  لقيمة  النهائي  التقدير  على   %75 نسبة  تضاف   -

المترجمة.

- تضاف نسبة 50% على التقدير النهائي لقيمة الصفحة الواحدة لألعمال التي يتم 

إعدادها بناء على تكليف من المجلس العلمي، أو من صاحب الصالحية.

- تضاف نسبة 25 % على التقدير النهائي لقيمة الصفحة الواحدة للكتب الدراسية 

لهذا  المقررة  بالشروط  االلتزام  النسبة  هذه  على  للحصول  ويشترط   ، المنهجية 

النوع من الكتب، والمحددة في الجزء األول من هذه الضوابط.

والمصححين  والمراجعين،  والفاحصين،  المحكمين،  لمكافآت  األعلى  الحد  يبلغ   

أو  مراجعته،  أو  فحصه،  أو  بتحكيمه،  يكلفون  علمي  نتاج  كل  عن  ريال   2.000

تصحيحه وذلك وفقًا للمادتين )31( و )32( من الالئحة الموحدة، ويتم تقدير المكافأة 

المستحقة لكل منهم وفقًا لمعايير ثالثة، هي: 

1- حجم النتاج العلمي )عدد الصفحات( محل التحكيم، أو الفحص، أو المراجعة 

أو التصحيح وقد خصص لهذا العامل 1400 ريال كحد أعلى.

ثانيًًا: مكافآت المحكمين والفاحصين والمراجعين والمصححين
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العامل  لهذا  الفحص، وقد خصص  أو  التحكيم،  الذي تمت فيه عملية  الوقت    -2

300 ريال كحد أعلى.

3-  مدى دقة التحكيم أو الفحص،  وقد خصص لهذا العامل 300 ريال كحد أعلى.

وذلك وفقًا للعرض اآلتي:

النتاج العلمي: ويتم حساب المكافأة بناء على عدد الصفحات،  أواًل: حجم 

وفقًا لما يلي:

مكافأة  حساب  ويتم  المراجعة،  أو  التحكيم،  فيه  تم  الذي  الوقت  ثانيًا: 

االلتزام بالوقت على النحو اآلتي:

يحصل  التكليف،  خطاب  صدور  تاريخ  من  أشهر   3 خالل  تصل  التي  التقارير   -1

أصحابها على 300 ريال.

يحصل  التكليف،  خطاب  صدور  تاريخ  من  أشهر   6 خالل  تصل  التي  التقارير   -2

أصحابها على 200 ريال.

3-  التقارير التي تصل بعد 6 أشهر من تاريخ صدور خطاب التكليف، يسقط حق 

أصحابها في المكافأة.

المبلغ المستحقعدد الصفحات

600 ريال100-1 
800 ريال200-101
1000 ريال300-201
1200 ريال400-301
1400 ريال500-401

عمل مستقل له مكافأته المستقلةأكثر من 500

ت
فآ

كا
م

ال
ب 

س
ح

ر 
يي

عا
م
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الحد األعلى للمكافأةالدقةالوقتمقابل الصفحاتعدد الصفحات

 100-16003003001200
200-1018003003001400
300-20110003003001600
400-30112003003001800
500-40114003003002000

يعد عماًل مستقاًل له مكافأته الخاصةأكثر من 500

ثالثًا: الدقة التي اتسم بها التحكيم، أو المراجعة، ويعتمد في الحكم على 

مدى دقة العمل على ما يراه أعضاء لجنة النشر والتحكيم، بعد مراجعتهم 

للتقارير،  ويتم حساب مكافأة دقة التقارير، على النحو اآلتية:

1-     التقارير الدقيقة جدًا، وهي التقارير التي يظهر ألعضاء لجنة النشر والتحكيم 

ويحصل  المراجعة،  أو  التحكيم،  محل  العلمي  النتاج  جوانب  لمختلف  تغطيتها 

أصحابها على 300 ريال.

2- التقارير متوسطة الدقة، وهي التقارير التي يظهر ألعضاء لجنة النشر والتحكيم 

ويحصل  المراجعة،..  أو  التحكيم،  محل  العلمي  النتاج  جوانب  من  لعدد  تغطيتها 

أصحابها على 150 ريااًل.

3-  التقارير غير الدقيقة، وهي التقارير التي يظهر ألعضاء لجنة النشر والتحكيم 

عدم تغطيتها لجوانب النتاج العلمي محل التحكيم، أو المراجعة،..  يسقط حق 

أصحابها في المكافأة.

ويعرض الجدول اآلتي الحد األعلى لمكافآت المحكمين، والفاحصين، والمراجعين،  

والمصححين بناء على المعايير الثالثة لحساب المكافآت 

ت
فآ

كا
م

ال
ب 

س
ح

ر 
يي

عا
م





ضوابط النشر العلمي

ثالثًا:

نماذج النشر
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 بيانات رسالة علمية مرشحة للنشر

بيانات الرسالة

1- نماذج إجراءات النشر

القسمالكلية 

عنوان الرسالة

الدرجة العلمية

المشرف

أعضاء لجنة المناقشة

القسم العلمي

التقدير

/       /   14هـتاريخ المناقشة    

إذا كانت الرسالة سبق نشرها:  نوع النشر:      تجاري )     (        حكومي )     (

الناشر.................................................... مكان النشر:.................................................

....التاريخ :  /   /  143هـ، الموافق    /   /   20م

ر
ش

لن
ج ا

اذ
م

ن
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 االسم

جهة العمل

العنوان

هاتف منزل                                                جوال

هاتف عمل                            ص.ب               الرمز 

E-mail                                                                                          

التوقيع

اإلقــــــرار:

 أقر بأنني أمتلك جميع حقوق الملكية الفكرية للرسالة، وأتحمل بمفردي نتيجة 

ما قد يظهر خالف ذلك، وقد أذنت لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بنشر 

في  التسجيل  تاريخ  من  سنوات  خمس  لمدة  لديها  النشر  ضوابط  وفق  الرسالة 

يقرها  التي  المكافأة  من  بأكثر  المطالبة  لي  يحق  وال  الوطنية،  فهد  الملك  مكتبة 

المجلس العلمي مقابل النشر، وأتعهد بمتابعة إجراءات النشر مع العمادة، كما 

أقر بأنني علمت أنه يحق لعمادة البحث العلمي صرف النظر عن نشر الرسالة إذا 

الخاص  الخطاب  للنشر مدة ستة أشهر من تسلمي  إعدادها  تأخرت عن متابعة 

بذلك . حرر بتاريخ:   /    /    143هـ، الموافق  /   /  20م

بيانات الباحث

ر
ش

لن
ج ا

اذ
م

ن
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 بيانات كتاب مرشح للنشر

بيانات الكتاب

)    ( علمي عام               )    (منهجي                    )    ( ثقافي   نوع الكتاب

)    ( عربي           )    ( مترجم إلى ..................................لغة الكتاب

عنوان الكتاب

عنوان الكتاب األصلي 

)خاص بالكتب 

المترجمة(

تخصص المؤلف

رقم وتاريخ توصية 

مجلسي القسم 

والكلية/ المعهد 

)خاص بالكتب 

المنهجية(

إذا كان الكتاب سبق نشره :  نوع النشر:      تجاري )  (     حكومي )  (

النشر:......................................... مكان  الناشر..................................................... 

التاريخ :  /   /  143هـ، الموافق    /   /   20م
ر

ش
لن

ج ا
اذ

م
ن
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 االسم

جهة العمل

العنوان

هاتف منزل                                                جوال

هاتف عمل                            ص.ب               الرمز 

E-mail                                                                                          

التوقيع

اإلقــــــرار:

أقر  بأنني امتلك جميع حقوق الملكية الفكرية للكتاب دون مشاركة من أحد، 

بمشاركة:..............................................................................................................،  أو 

وأتحمل  المرافقة،  الصيغة  وفق  المطلوبة  الموافقة  على  منه/منهم  حصلت  وقد 

بمفردي نتيجة ما قد يظهر خالف ذلك، وقد أذنت لجامعة اإلمام محمد بن سعود 

اإلسالمية بنشر الكتاب وفق ضوابط النشر لديها لمدة خمس سنوات من تاريخ 

التسجيل في مكتبة الملك فهد الوطنية، وال يحق لي المطالبة بأكثر من المكافأة 

مع  النشر  إجراءات  بمتابعة  وأتعهد  النشر.  مقابل  العلمي  المجلس  يقرها  التي 

نشر  عن  النظر  صرف  العلمي  البحث  لعمادة  يحق  أنه  علمت  بأنني  وأقر  العمادة، 

الكتاب إذا تأخرت عن متابعة إعداده للنشر مدة ستة أشهر من تسلمي الخطاب 

الخاص بذلك. حرر بتاريخ:   /    /    143هـ، الموافق  /   /  20م

بيانات المؤلف

ر
ش

لن
ج ا

اذ
م

ن
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 بيانات كتيب مرشح للنشر

بيانات الكتيب

)    ( ثقافي                   )    ( قصص أطفال               )    ( آخر   نوع الكتيب

)    ( عربي           )    ( مترجم إلى ...................................لغة الكتيب

عنوان الكتيب

عنوان الكتيب األصلي 

)خاص بالكتب 

المترجمة(

تخصص المؤلف

إذا كان الكتيب سبق نشره :  نوع النشر:      تجاري )  (              حكومي )  (

الناشر................................................... مكان النشر:..................................................

...التاريخ :  /   /  143هـ، الموافق    /   /   20م

ر
ش

لن
ج ا

اذ
م

ن
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 االسم

جهة العمل

العنوان

هاتف منزل                                                جوال

هاتف عمل                            ص.ب               الرمز 

E-mail                                                                                          

التوقيع

اإلقــــــرار:

أقر  بأنني أمتلك جميع حقوق الملكية الفكرية للكتيب دون مشاركة من أحد، 

بمشاركة:..............................................................................................................،  أو 

المرافقة، وأتحمل  الموافقة المطلوبة وفق الصيغة  وقد حصلت منه/ منهم على 

بمفردي نتيجة ما قد يظهر خالف ذلك، وقد أذنت لجامعة اإلمام محمد بن سعود 

اإلسالمية بنشر الكتيب وفق ضوابط النشر لديها لمدة خمس سنوات من تاريخ 

التسجيل في مكتبة الملك فهد الوطنية ، وال يحق لي المطالبة بأكثر من المكافأة 

مع  النشر  إجراءات  بمتابعة  وأتعهد  النشر.  مقابل  العلمي  المجلس  يقرها  التي 

نشر  عن  النظر  صرف  العلمي  البحث  لعمادة  يحق  أنه  علمت  بأنني  وأقر  العمادة، 

الكتيب إذا تأخرت عن متابعة إعداده للنشر مدة ستة أشهر من تسلمي الخطاب 

الخاص بذلك. حرر بتاريخ:   /    /    143هـ، الموافق  /   /  20م

بيانات المؤلف

ر
ش

لن
ج ا

اذ
م

ن
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 بيانات تحقيق مخطوط أو كتاب مرشح للنشر

بيانات التحقيق

 عنوان الكتاب 

 اسم المؤلف

)    ( مخطوط           )    (كتاب نادرنوع التحقيق

مجال المخطوط

تخصص المحقق

إذا كان التحقيق سبق نشره :  نوع النشر:          تجاري )  (             حكومي )  (

الناشر................................................... مكان النشر:.................................................. 

التاريخ :  /   /  143هـ، الموافق    /    /   20م

ر
ش

لن
ج ا

اذ
م

ن
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 االسم

جهة العمل

العنوان

هاتف منزل                                                جوال

هاتف عمل                            ص.ب               الرمز 

E-mail                                                                                          

التوقيع

اإلقــــــرار:

أقر  بأنني أمتلك جميع حقوق الملكية الفكرية للتحقيق دون مشاركة من أحد، 

بمشاركة:...........................................................................................................  أو  

المرافقة، وأتحمل  الموافقة المطلوبة وفق الصيغة  وقد حصلت منه/ منهم على 

بمفردي نتيجة ما قد يظهر بخالف ذلك، وقد أذنت لجامعة اإلمام محمد بن سعود 

اإلسالمية بنشر التحقيق وفق ضوابط النشر لديها لمدة خمس سنوات من تاريخ 

التسجيل في مكتبة الملك فهد الوطنية ، وال يحق لي المطالبة بأكثر من المكافأة 

مع  النشر  إجراءات  بمتابعة  وأتعهد  النشر.  مقابل  العلمي  المجلس  يقرها  التي 

نشر  عن  النظر  صرف  العلمي  البحث  لعمادة  يحق  أنه  علمت  بأنني  وأقر  العمادة، 

التحقيق إذا تأخرت عن متابعة إعداده  للنشر مدة ستة أشهر من تسلمي الخطاب 

الخاص بذلك . حرر بتاريخ:   /    /    143هـ، الموافق   /    /  20م

بيانات المحقق

ر
ش

لن
ج ا

اذ
م

ن
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 بيانات موسوعة مرشحة للنشر

بيانات الموسوعة

 تخصص الموسوعة

)    ( عربي           )    ( مترجم إلى ................................... لغة الموسوعة

 عنوان الموسوعة

العنوان األصلي 

للموسوعة )خاص 

بالموسوعات 

المترجمة(

تخصص المؤلف

رقم وتاريخ توصية 

مجلسي القسم 

والكلية/المعهد

إذا كانت الموسوعة سبق نشرها :  نوع النشر:     تجاري )  (         حكومي )  (

النشر........................:.............  مكان  الناشر............................................................ 

التاريخ :  /   /  143هـ، الموافق    /    /   20م
ر

ش
لن

ج ا
اذ

م
ن
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 االسم

جهة العمل

العنوان

هاتف منزل                                                جوال

هاتف عمل                            ص.ب               الرمز 

E-mail                                                                                          

التوقيع

اإلقــــــرار:

من  مشاركة  دون  للموسوعة  الفكرية  الملكية  حقوق  جميع  أمتلك  بأنني  أقر  

بمشاركة:...............................................................................................  أو   أحد، 

المرافقة، وأتحمل  الموافقة المطلوبة وفق الصيغة  وقد حصلت منه/ منهم على 

بمفردي نتيجة ما قد يظهر خالف ذلك، وقد أذنت لجامعة اإلمام محمد بن سعود 

من  سنوات  خمس  لمدة  لديها  النشر  ضوابط  وفق  الموسوعة  بنشر  اإلسالمية 

من  بأكثر  المطالبة  لي  يحق  وال   ، الوطنية  فهد  الملك  مكتبة  في  التسجيل  تاريخ 

إجراءات  بمتابعة  وأتعهد  النشر.  مقابل  العلمي  المجلس  يقرها  التي  المكافأة 

النظر  العلمي صرف  البحث  لعمادة  أنه يحق  بأنني علمت  وأقر  العمادة،  النشر مع 

من  أشهر  ستة  مدة  للنشر  إعدادها  متابعة  عن  تأخرت  إذا  الموسوعة  نشر  عن 

تسلمي الخطاب الخاص بذلك . حرر بتاريخ:   /    /    143هـ، الموافق  /   /  20م

بيانات المؤلف أو المعد

ر
ش

لن
ج ا

اذ
م

ن
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 بيانات معجم مرشح للنشر

بيانات المعجم

 تخصص المعجم

)    ( عربي           )    ( مترجم إلى ................................... لغة المعجم

 عنوان المعجم

العنوان األصلي 

للمعجم )خاص 

بالمعاجم  المترجمة(

تخصص المؤلف

رقم وتاريخ توصية 

مجلسي القسم 

والكلية/المعهد

إذا كانت المعجم سبق نشره :  نوع النشر:      تجاري )  (           حكومي )  (

النشر........................:.............  مكان  الناشر............................................................ 

التاريخ :  /    /   143هـ، الموافق    /    /   20م

ر
ش

لن
ج ا

اذ
م

ن
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 االسم

جهة العمل

العنوان

هاتف منزل                                                جوال

هاتف عمل                            ص.ب               الرمز 

E-mail                                                                                          

التوقيع

اإلقــــــرار:

أقر  بأنني أمتلك جميع حقوق الملكية الفكرية للمعجم دون مشاركة من أحد، 

أو  بمشاركة:.........................................................................................، وقد حصلت 

منه/منهم على الموافقة المطلوبة وفق الصيغة المرافقة، وأتحمل بمفردي نتيجة 

ما قد يظهر خالف ذلك، وقد أذنت لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بنشر 

في  التسجيل  تاريخ  من  سنوات  خمس  لمدة  لديها  النشر  ضوابط  وفق  المعجم 

التي يقرها  المكافأة  بأكثر من  المطالبة  لي  ، وال يحق  الوطنية  الملك فهد  مكتبة 

المجلس العلمي مقابل النشر. وأتعهد بمتابعة إجراءات النشر مع العمادة، وأقر 

إذا  المعجم  نشر  عن  النظر  صرف  العلمي  البحث  لعمادة  يحق  أنه  علمت  بأنني 

الخاص  الخطاب  تسلمي  من  أشهر  ستة  مدة  للنشر  إعداده  متابعة  عن  تأخرت 

بذلك .

 حرر بتاريخ:   /    /    143هـ، الموافق  /   /  20م

بيانات المؤلف أو المعد

ر
ش

لن
ج ا

اذ
م

ن
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2- نماذج التحكيم

ر
ش

لن
ج ا

اذ
م

ن

 نموذج تحكيم رسالة علمية لغرض النشر

)نموذج رقم 1(

أواًل: التقويم الكمي

 عنوان الرسالة

الباحث

التخصص

تاريخ المناقشة

عناصر التحكيم

الدرجة المستحقة 

108642

أهمية الرسالة وقيمتها العلمية

وضوح هدف الرسالة 

الجدة  واالبتكار

مناسبة المنهج المستخدم

حسن عرض النقول وتوظيفها

كفأي المصادر والمراجع

األمانة العلمية ودقة التوثيق

كفأي اإلطار النظري وسالمته

عمق التحليل ودقة االستنتاج

سالمة الرسالة من األخطاء اللغوية واإلمالئية

المجموع
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ر
ش

لن
ج ا

اذ
م

ن

ثانيًا: التقرير التفصيلي مع التركيز على الجوانب اإليجابية والسلبية في 

الرسالة:)يمكن إضافة أوراق أخرى عند الحاجة(

ثالثًا: خالصة الرأي حول الرسالة:

أ- الدرجة المستحقة :        )                           درجة(

ب. مدى صالحية الرسالة للنشر:

] [ صالحة للنشر كما هي                              ] [ صالحة للنشر بعد تعديل الملحوظات

] [ صالحة للنشر بعد تعديل الملحوظات وإعادة التحكيم     ] [ غير صالحة للنشر

التاريخالتوقيعالرتبة اسم المحكم

        /     /    14هـ     
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ر
ش

لن
ج ا

اذ
م

ن

 نموذج تحكيم بحث نظري لغرض النشر

نموذج رقم ) 2(

أواًل: التقويم الكمي

 عنوان البحث

التخصص

عناصر التحكيم

الدرجة المستحقة 

108642

أهمية البحث وقيمته العلمية

وضوح هدف البحث 

الجدة واالبتكار

مناسبة المنهج المستخدم

حسن عرض النقول وتوظيفها 

الدقة في تحديد المفاهيم والمصطلحات

األمانة العلمية دقة التوثيق

كفأي المصادر والمراجع

الجهد المبذول في البحث

سالمة البحث من األخطاء اللغوية واإلمالئية

المجموع
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ر
ش

لن
ج ا

اذ
م

ن

في  والسلبية  اإليجابية  الجوانب  على  التركيز  مع  التفصيلي  التقرير  ثانيًا: 

البحث:)يمكن إضافة أوراق أخرى عند الحاجة(

ثالثًا: خالصة الرأي حول البحث:

أ- الدرجة المستحقة :        )                           درجة(

ب. مدى صالحية البحث  للنشر:

] [ صالح للنشر كما هو                                 ] [ صالح للنشر بعد تعديل الملحوظات

] [ صالح للنشر بعد تعديل الملحوظات وإعادة التحكيم            ] [ غير صالح للنشر

التاريخالتوقيعالرتبة اسم المحكم

        /     /    14هـ     



48

ر
ش

لن
ج ا

اذ
م

ن

نموذج تحكيم بحث تطبيقي لغرض النشر

نموذج رقم )3(

أواًل: التقويم الكمي

 عنوان البحث

التخصص

عناصر التحكيم

الدرجة المستحقة 

108642

أهمية البحث وقيمته العلمية

وضوح هدف البحث 

جدة البحث

مناسبة المنهج المستخدم

األمانة العلمية ودقة التوثيق

كفأي المراجع وحداثتها

مناسبة اإلطار النظري 

مالءمة األدوات المستخدمة

دقة عرض النتائج وتفسيرها

سالمة البحث من األخطاء اللغوية واإلمالئية

المجموع
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ر
ش

لن
ج ا

اذ
م

ن

في  والسلبية  اإليجابية  الجوانب  على  التركيز  مع  التفصيلي  التقرير  ثانيًا: 

البحث:)يمكن إضافة أوراق أخرى عند الحاجة(

ثالثًا: خالصة الرأي حول البحث

أ- الدرجة المستحقة :        )                           درجة(

ب. مدى صالحية البحث  للنشر:

] [ صالح للنشر كما هو                                 ] [ صالح للنشر بعد تعديل الملحوظات

] [ صالح للنشر بعد تعديل الملحوظات وإعادة التحكيم            ] [ غير صالح للنشر

التاريخالتوقيعالرتبة اسم المحكم

        /     /    14هـ     



50

ر
ش

لن
ج ا

اذ
م

ن

نموذج تحكيم كتاب علمي لغرض النشر

نموذج رقم )4(

أواًل: التقويم الكمي

 عنوان الكتاب

التخصص

عناصر التحكيم

الدرجة المستحقة 

108642

أهمية الكتاب وقيمته العلمية

وضوح هدف الكتاب

الجدة واالبتكار

االلتزام بالمنهج العلمي

حسن عرض النقول وتوظيفها

التحليل واالستنتاج

الجهد المبذول في الكتاب

األمانة العلمية ودقة التوثيق

كفاية المصادر والمراجع وقيمتها

سالمة الكتاب من األخطاء اللغوية واإلمالئية

المجموع
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ر
ش

لن
ج ا

اذ
م

ن

في  والسلبية  اإليجابية  الجوانب  على  التركيز  مع  التفصيلي  التقرير  ثانيًا: 

الكتاب:)يمكن إضافة أوراق أخرى عند الحاجة(

ثالثًا: خالصة الرأي حول الكتاب

أ- الدرجة المستحقة :        )                           درجة(

ب. مدى صالحية البحث  للنشر:

] [ صالح للنشر كما هو                                 ] [ صالح للنشر بعد تعديل الملحوظات

] [ صالح للنشر بعد تعديل الملحوظات وإعادة التحكيم            ] [ غير صالح للنشر

التاريخالتوقيعالرتبة اسم المحكم

        /     /    14هـ     



52

ر
ش

لن
ج ا

اذ
م

ن

نموذج تحكيم كتاب منهجي لغرض النشر

نموذج رقم )5(

أواًل: التقويم الكمي

 عنوان الكتاب

التخصص

المقرر الذي يخدمه 

الكتاب

عناصر التحكيم

الدرجة المستحقة 

108642

أهمية الكتاب وقيمته العلمية

وضوح هدف الكتاب

الجدة واالبتكار

االلتزام بالمنهج العلمي

حسن عرض النقول وتوظيفها

التحليل واالستنتاج

مدى استيفاء مادة الكتاب لجوانب الموضوع

األمانة العلمية ودقة التوثيق

كفأي المصادر والمراجع وقيمتها

سالمة الكتاب من األخطاء اللغوية واإلمالئية

المجموع



53

ر
ش

لن
ج ا

اذ
م

ن

في  والسلبية  اإليجابية  الجوانب  على  التركيز  مع  التفصيلي  التقرير  ثانيًا: 

الكتاب:)يمكن إضافة أوراق أخرى عند الحاجة(

ثالثًا: خالصة الرأي حول الكتاب

أ- الدرجة المستحقة :        )                           درجة(

ب. مدى صالحية الكتاب  للنشر:

] [ صالح للنشر كما هو                                 ] [ صالح للنشر بعد تعديل الملحوظات

] [ صالح للنشر بعد تعديل الملحوظات وإعادة التحكيم            ] [ غير صالح للنشر

التاريخالتوقيعالرتبة اسم المحكم

        /     /    14هـ     



54

ر
ش

لن
ج ا

اذ
م

ن

 نموذج تحكيم كتاب/ كتيب مترجم لغرض النشر

نموذج رقم )6(

أواًل: بيانات الكتاب األصل والمترَجم

ثانيًا: قيمة الكتاب األصل 

عنوان الكتاب/ 

الكتيب

باللغة المترجم منها
باللغة المترجم إليها

نوع الكتاب/ الكتيب 
      بحث     كتاب علمي       عام       كتاب منهجي     

      كتيب ثقافي            آخر..............

مؤٍلف الكتاب

الناشر وسنة النشر
الكتاب األصل

الكتاب المترجم

عناصر التحكيم

الدرجة المستحقة 

108642

أهمية الكتاب وقيمته العلمية في مجال 
تخصصه في الوقت الراهن

جودة محتوى الكتاب

مدى الحاجة إلى ترجمة الكتاب )هل هناك 
ترجمة سابقة لهذا الكتاب؟(



55

ر
ش

لن
ج ا

اذ
م

ن

ثالثًا: تقويم الترجمة

رابعًا: التقويم الشامل للعمل المترجم

الدرجة المستحقة عناصر التحكيم

 قيمة الكتاب األصل

 تقويم الترجمة

المجموع

عناصر التحكيم

الدرجة المستحقة 

108642

دقة الترجمة

دقة استخدام المصطلحات وتوحيدها

دقة استخدام اللغة

سالمة الترجمة من األخطاء النحوية 
واإلمالئية

وضوح المعنى 

مدى توافق الترجمة مع ثقافة المتلقي

أمانة الترجمة وخلوها من الحذف/اإلضافة
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ثالثًا: خالصة الرأي:

أ- الدرجة المستحقة :        )                           درجة(

ب. . مدى صالحية الترجمة للنشر:

] [ صالحة للنشر كما هو                              ] [ صالحة للنشر بعد تعديل الملحوظات

] [ صالحة للنشر بعد تعديل الملحوظات وإعادة التحكيم       ] [ غير صالحة للنشر

التاريخالتوقيعالرتبة اسم المحكم

        /     /    14هـ     

نموذج تحكيم كتاب/ كتيب ثقافي لغرض النشر

نموذج رقم )7(

 مجال الكتاب/ الكتيب

عنوان الكتاب/ 

الكتيب
ر

ش
لن

ج ا
اذ

م
ن
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أواًل: التقويم الكمي

عناصر التحكيم

الدرجة المستحقة 

108642

قيمة المحتوى العلمية وأهميته

صحة اللغة وجودة األسلوب

جودة العرض

مناسبة المادة العلمية لشرائح المجتمع 
المختلفة

وضوح الفكرة ومواءمتها للقيم

الثراء الفكري والمعرفي

األمانة العلمية 

جدة المادة العلمية وطرافتها

استيفاء ذكر المصادر والمراجع

اإلسهام في خدمة المجتمع

في  والسلبية  اإليجابية  الجوانب  على  التركيز  مع  التفصيلي  التقرير  ثانيًا: 

الكتاب:)يمكن إضافة أوراق أخرى عند الحاجة(

ثالثًا: خالصة الرأي حول الكتاب

أ- الدرجة المستحقة :        )                                                       درجة(

ب. مدى صالحية الكتاب/ الكتيب للنشر:

] [ صالح للنشر كما هو                                 ] [ صالح للنشر بعد تعديل الملحوظات

] [ صالح للنشر بعد تعديل الملحوظات وإعادة التحكيم            ] [ غير صالح للنشر

التاريخالتوقيعالرتبة اسم المحكم

        /     /    14هـ     

ر
ش

لن
ج ا

اذ
م

ن
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ر
ش

لن
ج ا

اذ
م

ن

نموذج تحكيم إبداع سردي لغرض النشر

نموذج رقم )7(

 جنس اإلبداع

عنوان العمل

عناصر التحكيم

الدرجة المستحقة 

108642

سالمة اللغة وجودة األسلوب

توافر مكونات العمل األدبي

التحكم في تقنيات الخيال السردي أو الدرامي

ثراء المعرفة االجتماعية والنفسية والثقافية

توافر اإلمتاع

اإلضافة الجديدة لإلبداع األدبي

وضوح الرؤية الفكرية ومواءمتها للقيم

عمق القيم اإلنسانية

االلتزام بالبنية السردية

اإلسهام في خدمة المجتمع

أواًل: التقويم الكمي



59

ر
ش

لن
ج ا

اذ
م

ن

في  والسلبية  اإليجابية  الجوانب  على  التركيز  مع  التفصيلي  التقرير  ثانيًا: 

الكتاب:)يمكن إضافة أوراق أخرى عند الحاجة(

ثالثًا: خالصة الرأي حول الكتاب

أ- الدرجة المستحقة :        )                           درجة(

ب. مدى صالحية العمل اإلبداعي للنشر:

] [ صالح للنشر كما هو                                 ] [ صالح للنشر بعد تعديل الملحوظات

] [ صالح للنشر بعد تعديل الملحوظات وإعادة التحكيم            ] [ غير صالح للنشر

التاريخالتوقيعالرتبة اسم المحكم

        /     /    14هـ     



60

نموذج تحكيم إبداع سردي لغرض النشر

نموذج رقم )8(

 جنس اإلبداع

عنوان العمل

عناصر التحكيم

الدرجة المستحقة 

108642

سالمة اللغة وجودة األسلوب

توافر مكونات العمل األدبي

التحكم في تقنيات الخيال السردي أو الدرامي

ثراء المعرفة االجتماعية والنفسية والثقافية

توافر اإلمتاع

اإلضافة الجديدة لإلبداع األدبي

وضوح الرؤية الفكرية ومواءمتها للقيم

عمق القيم اإلنسانية

االلتزام بالبنية السردية

اإلسهام في خدمة المجتمع

أواًل: التقويم الكمي

ر
ش

لن
ج ا

اذ
م

ن



61

في  والسلبية  اإليجابية  الجوانب  على  التركيز  مع  التفصيلي  التقرير  ثانيًا: 

الكتاب:)يمكن إضافة أوراق أخرى عند الحاجة(

ثالثًا: خالصة الرأي حول الكتاب

أ- الدرجة المستحقة :        )                           درجة(

ب. مدى صالحية العمل اإلبداعي للنشر:

] [ صالح للنشر كما هو                                 ] [ صالح للنشر بعد تعديل الملحوظات

] [ صالح للنشر بعد تعديل الملحوظات وإعادة التحكيم            ] [ غير صالح للنشر

التاريخالتوقيعالرتبة اسم المحكم

        /     /    14هـ     

ر
ش

لن
ج ا

اذ
م

ن
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نموذج تحكيم إبداع شعري لغرض النشر

نموذج رقم )9(

 جنس اإلبداع

عنوان العمل

عناصر التحكيم

الدرجة المستحقة 

108642

سالمة اإليقاع والوزن

صحة اللغة وفصاحتها 

تكثيف اللغة

متانة األسلوب وجودته

وضوح الرؤية الفكرية 

مواءمة الفكرة للقيم

توفر القيم الفنية

قوة التصوير الفني

اإلضافة الجديدة لإلبداع الشعري

اإلسهام في خدمة المجتمع

أواًل: التقويم الكمي

ر
ش

لن
ج ا

اذ
م

ن
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في  والسلبية  اإليجابية  الجوانب  على  التركيز  مع  التفصيلي  التقرير  ثانيًا: 

الكتاب:)يمكن إضافة أوراق أخرى عند الحاجة(

ثالثًا: خالصة الرأي حول الكتاب

أ- الدرجة المستحقة :        )                           درجة(

ب. مدى صالحية العمل اإلبداعي للنشر:

] [ صالح للنشر كما هو                                 ] [ صالح للنشر بعد تعديل الملحوظات

] [ صالح للنشر بعد تعديل الملحوظات وإعادة التحكيم            ] [ غير صالح للنشر

التاريخالتوقيعالرتبة اسم المحكم

        /     /    14هـ     

ر
ش

لن
ج ا

اذ
م

ن
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نموذج تحكيم تحقيق مخطوط أو كتاب لغرض النشر

نموذج رقم )10(

عناصر التحكيم

الدرجة المستحقة 

108642

أهمية النص المحقق وقيمته العلمية

كفأي مقدمة التحقيق )تحقيق اسم الكتاب، توثيق 
نسبته لصاحبه، وصف النسخ، منهج التحقيق(

عزو اآليات إلى سورها وبيان أرقامها.

تخريج األحاديث.

تخريج اآلثار واألشعار واألمثال وأقوال العرب.

توثيق أقوال العلماء بعزوها إلى مصادرها 
الرئيسة

التعريف بما يستدعي التحقيق التعريف به. 

ضبط النص بما يرفع اللبس ويزيل اإلشكال.

التعليق على المسائل العلمية التي وردت في المخطوط 
أو الكتاب، مما ليس في تخصص المحقق.

سالمة العمل من األخطاء اللغوية واإلمالئية

 عنوان الكتاب

)    ( مخطوط           )    (   كتاب نادرنوع التحقيق

مجال المخطوط

تخصص المؤلف

أواًل: التقويم الكمي
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في  والسلبية  اإليجابية  الجوانب  على  التركيز  مع  التفصيلي  التقرير  ثانيًا: 

التحقيق:)يمكن إضافة أوراق أخرى عند الحاجة(

ثالثًا: خالصة الرأي حول التحقيق:

أ- الدرجة المستحقة :        )                           درجة(

ب. مدى صالحية التحقيق للنشر:

] [ صالح للنشر كما هو                                 ] [ صالح للنشر بعد تعديل الملحوظات

] [ صالح للنشر بعد تعديل الملحوظات وإعادة التحكيم            ] [ غير صالح للنشر

التاريخالتوقيعالرتبة اسم المحكم

        /     /    14هـ     
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نموذج تحكيم موسوعة أو معجم لغرض النشر

نموذج رقم )11(

عناصر التحكيم

الدرجة المستحقة 

108642

أهمية العمل وقيمته العلمية

العمق والشمول

الجدة واالبتكار

كفأي المصادر والمراجع وقيمتها

مالءمة المنهج المستخدم 

مالءمة األدوات المستخدمة

الجهد المبذول في الموسوعة /المعجم

األمانة العلمية ودقة التوثيق

حداثة المعلومات

سالمة العمل من األخطاء اللغوية واإلمالئية

المجموع

عنوان الموسوعة أو 

المعجم

 

التخصص

أواًل: التقويم الكمي

ر
ش

لن
ج ا

اذ
م

ن



67

في  والسلبية  اإليجابية  الجوانب  على  التركيز  مع  التفصيلي  التقرير  ثانيًا: 

المعجم:)يمكن إضافة أوراق أخرى عند الحاجة(

ثالثًا: خالصة الرأي حول الموسوعة أو المعجم:

أ- الدرجة المستحقة :        )                           درجة(

ب. مدى صالحية الموسوعة أو المعجم للنشر:

] [ صالحة/صالح للنشر كما هو       ] [ صالحة/صالح للنشر بعد تعديل الملحوظات

] [ صالحة/صالح  للنشر بعد تعديل الملحوظات وإعادة التحكيم     

] [ غير صالحة/ غير صالح للنشر

التاريخالتوقيعالرتبة اسم المحكم

        /     /    14هـ     

ر
ش

لن
ج ا

اذ
م

ن



68

نموذج تحكيم نتاج علمي لتقرير مدى صالحيته 

للتقدم به لغرض الترقية 

نموذج رقم )12(

ثانيًا: التقرير التفصيلي مع التركيز على الجوانب اإليجابية والسلبية في النتاج 

المقدم

ثالثًا: خالصة الرأي حول النتاج بوضعه الراهن:

 ] [ صالح للتقدم به للترقية.

 ] [ غير صالح .       

 نوع النتاج

المؤلف

العنوان

الناشر

سنة النشر

ر
ش

لن
ج ا

اذ
م

ن





الطبعة الثانية

1431 هـ/ 2010م


