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 التأليففي  املشارك الباحث اناتج بيوذنم
 

  اللجنةالتواصل مع املؤلف املسؤول عن تحديد  ضرورةمع   في البحث مشارك مؤلفلكل  منفصل )الرجاء تعبئة جدول 

 (عالمة )*( بوضع 

 ...................................................الفصل:.......................................................................................  عنوان

 ...................................................................................ن: .................................................ي/أسماء املؤلف

 بيانات ومعلومات شخصية ووظيفية 

 كما سيظهر بالكتاب تابة اسم املؤلفيتم ك   ول ال  اسم املؤلف

 ميةجهة العمل او الجهة االكادي ب جهة االنتسا

 نبذة مختصرة 

 كلمة( 300عن  دال تزي)
 ، خبراتك نبذة مختصرة عن نفسك

ان   Google Scholar رابط

 وجد
 

  البريد االلكتروني

  رقم الجوال 
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 عد القبول والنشرسات قواسيا

 
 للتواري  بمتابعة مراحل اإلنجاز بشكل دوري التحرير  لجنةوستقوم في التاريخ املحدد،   كتابة الفصلإنجاز  ؤلفاملعلى  1

ً
 .خ املعلنةوفقا

 .فحةص  20عن يزيد  ول صفحة  10عن  الفصلصفحات   عدد ليق  أل يجب  2

 ولين مسئ املؤلفون  /ف املؤليعتبر  3
ً
 . اتهممؤلفعما يرد في  شخصيا

 أو منشور  الفصل محتوى يكون  ال  4
ً
 . تحت النشر مسبقا

   .قةعاللذات ا من خالل الجهات الحكوميةنة لواملعاصة بالنشر والقواعد الخاللتزام باألنظمة والتعليمات  5

 فيما يتم نشره. الثقافية للمملكة العربية السعوديةياسية والجتماعية و السو الدينية القيم  مراعاة املؤلفيجب على  6

 من الكتاب. اثنين يتجاوز فصليناملساهمة بما ل  ؤلفميمكن لل 7

  عدد الفصول. من اجمالي% 10تتجاوز نسبة القتباس  ل  وان  ث العلميالبح بأخالقياتاللتزام  مراعاةجب ي   8

 . الجمعيةبدأ من تاريخ نشره من قبل ت ملدة خمس سنوات  كتابالحق طبع ونشر  للجمعيةيكون  9

 . مشاركتهنظير دية ائد عينية او ماباي عو لف املطالبة ق للمؤ ل يح أنهكما  ول مستحقات  رسوم أيل يترتب على املؤلف  10

 . مجانية ( نسخة2بعدد )في حال تم طباعة عدد من النسخ على حساب الجمعية سيتم تزويد املؤلفين  11

 للمعايير  رير لجنة التح من قبل   الفصل سيتم تقييم 12
ً
 التالية:  مانيةالثوفقا

 / األصالة:1

 .بالستقالل الفكري  املؤلفومدى تميز  ةبالحداث املطروحة فكار أل هي مدى تميز ا

 / اإلضافة العلمية:2

 في حقل املعرفة والذي لم يسبق نشره من قبل. املؤلفالعلمية التي يضيفها  واألهمية ةلجديد من املعرفوهو ا

 لشمول:درجة ا /3

 وانب املواضيع التي يتناولها من نظريات وحقائق ومبادئ ذات العالقة املباشرة.لج ؤلفاملهي مدى تغطية 

 / املوضوعية:4

 ح وجهات النظر والبتعاد عن التحيز.آلراء واألفكار وطر علمي في تحليل اال النهج ملؤلف علىاوهي درجة اعتماد 

 في التحليل: العمق /5

 الظواهر املدروسة من متغيرات وعالقات وإعطائها حقها من التحليل والنقاش.تحليل لجميع العناصر واألفكار و الية لهو درجة شمو 

 / األمانة العلمية:6

 نسبة املعتمدة.حسب ال حقوق الباحثين واملؤلفين الذين تم النقل من مؤلفاتهماس والحفاظ على قتببضوابط ال املؤلفهي التزام 

 :املراجع شمولية /7

 ذات العالقة الشاملة بموضوع البحث. الخ(، دوريات، تقارير.. )كتبملتنوعة ؤلف باملراجع العلمية الجديدة واامل ةوهي مدى استعان 

 العرض: أسلوب /8

 قالب املعتمد. لواللتزام با سلسل املنطقي واملوضوعي في عرض محتويات الكتاب ودقة الصياغة ووضوح وسالمة اللغةهو مدى توفر التو              

افق عليه أغلبية للنشر  مقبول  الفصلل يعد  13 افقة على نشره يتم إشعار  لجنة التحرير أعضاء إل إذا و  . بذلك املؤلفوفي حالة عدم املو
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افقة والطالع على قواعد النشر املوضحة أعاله:  املؤلفينجميع قرار إ  باملو

  الول  املؤلف  اسم

 

  التوقيع 

  ؤلف الثاني أسم امل 

 

  التوقيع 

  لف الثالث م املؤ سأ

 

  التوقيع 

 

تفاصيل    ملناقشة  التحريرلجنة  مع  واصل  الت  يمكنكما   له    إضافيةأي   املخصص  يونااللكتر   البريدعبر  والتنسيق 

(@cloud.org.sabook)  

 

 

 التحرير: عضاء لجنة أ

 .ند. ظبية أحمد البوعيني التحرير:رئيس  ▪

 . دم. عبدالرحمن عبدهللا املاج التحرير:نائب رئيس  ▪

 . لد. انتصار محمد الكيا اللجنة:عضو  ▪

 . يد. سلطان أحمد آل مكد اللجنة:عضو  ▪
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