
 الطباعة والنشرشروط 

 بدارة الملك عبدالعزيز

 

 التقديم:إجراءات 

 كتابه  للدارة عن رغبته    نرهر   على مواقع الدارة طلباً )إلكترونيّاً( المؤلف  أن يقدم .1

 ((albhoth@darah.org.saعلى البريد اإللكتروين :  هاإصداراتضمن 

  (Word Microsoft)على صهيةة  من الكتابلكترونية أن يرفق مع الطلب نسخة إ .2

 .توضح نراط  العلمي والعملي التيوكذلك السيرة الذاتية 

يعرض الكتاب على لجنة متخصصة   الهدارة  ييهي يلهام لملكمهين   ن ه        .3

 تخصص الكتاب.

الملكمهين وتقهديم نسهخة نها يهة      بلثه  بنهاء علهى مللو هات    المؤلف  تعديلبعد  .4

 اللجنة. المللو ات لدىمن معالجة التأكد  يجري

اكتمههام المواصهه ات الموضههوعية  و المللو ههاتالمؤلههف  معالجهه التأكههد مههن  بعههد .5

 البلوث والنرر. إدارةلقسم النرر    البلي والركلية المعتمدة   الدارة يلام

 .أو الرفض لطباعة الكتاببالقبوم المبد ي  المؤلف إبالغيتم  .6

 (.للنرر )  يام قبوم الكتاب من البنوديتضمن عدداً نرر مع المؤلف للعقد  يوقَع .7

 

 

 

 

 

 



 :شروط وتعليمات

وأهدافه     كتابة مقدمهة تلتهوي علهى: )موضهوب البلهي  ومرهكلت   ويهدود          .1

 .(ت ومنهج   وإجراءات   وخط

لكتاب وتكون   أوله   وي ضهل أن تكهون م صهلة قهدر      قا م  بملتويات اوضع  .2

 المستطاب يسب ما يخدم القارئ.

 تكون مترابطة.و( ...أو فصوم إىل أقسام )مبايي الكتابتقسيم  .3

متقنة  خالية من األخطاء اللةوية والنلوية  مهع الدقهة    بصياغة علميةالكتاب  يلرر .4

  علمههاً أن كههل تقصههير   هههذا الجانههب يإيههد   أمههد إعههداد      والنقههل فهههي التوقيههق 

 الكتاب للنرر.

   وتهدر  التي استعان بها المؤلفالمراجع الكتاب على قا مة بالمصادر و أن يلتوي .5

   وتكون بياناتها كاملة  وترتب على يروف المعجم.  أخر الكتاب

 .قبل قا مة المصادر والمراجع وتكون للكتابكتابة خاتمة بخالصة شاملة  .6

 .بأرقام متسلسلة لكل ص لةس ل كل ص ل  أ   تثبت)الهوامش( اللواشي  .7

  و  يهام التقصهير   تلويهل    بالهجري معهاً لميالدي وما يقابل  تكتب التواريخ با .8

 التواريخ يعاد الكتاب للمؤلف إلكمام النقص.

وأن   أن يتسم الكتاب باألصالة والمنهجية العلمية والجدة   الموضوب والعرض .9

 يلقق موضوع  أهداف الدارة الر يسية.

 .أن يكون صليح اللةة سليم األسلوب واضح الداللة .11

 أخرى. جهة إىل للنرر قدم أو الكتاب نرر سبق قد يكون أال .11

  نسخ الذي القرص ب  اًمرفق اآليل  اللاسب على اًمطبوع الكتاب يكون أن .11

 مطبوعة. ورقية نسخةو



 من الدقة؛ وعالية واضلة وتكون الكتابب المتعلقة المواد جميع ترفق أن .11

 من تؤخذ وأن  وغيرها والمخطوطات والوقا ق والصور التوضيلية األشكام

 المناسبة. األصلية صادرها

 

 :اللقوق والواجبات

 

 لكترونياً أو بهما معاً.أو إ يلق للدارة نرر الكتاب بهيئت  النها ية ورقياً .1

 يلق للدارة عدم نرر الكتاب )إن رأت ذلك( بعد اعتماد  من اللجنة المختصة. .2

يلههق للههدارة اللههذف واالختههإام والتعههديل بمهها يوافههق أغههراض الصههياغة والمههنه           .3

 العلمي المتبع.

 بعد طباعت  ملكاً للدارة خم  سنوات.ونرر  يقوق طبع الكتاب تكون  .4

مهن يقهوق أدبيهة أو     لآلخهرين يُعد المؤلهف  مسهؤوالً مسهؤوليةً كاملهة عمها يكهون        .5

 مالية بعد طباعة الكتاب.

مكافأة للمؤلف بنهاًء علهى اللهوا ح المعتمهدة ومها نهص عليه  العقهد الموقهع           تُصرف .6

 مع .

 ( نسخة من الكتاب المطبوب على سبيل اإلهداء.50الدارة المؤلف ) تُسلم .7


