
  

 

 

 

 

 

 

                 Email: scpub@ksu.edu.sa  

 

(034) 
245411451966 11 467 65 56+

www.ksu.edu.sa    09 73 11467 966+فاكس 

 
 
 

 التخصص الدقيق القسم الكلية الدرجة العلمية الطلبمقدم 
     

 ....................................................عه: ......موضو  .................................................. :الكتاب عنوان
 آخر )يحدد( ...................................   إنجليزي   عربي لغة الكتاب: 

 ال   نعم   هل يشترك معك مؤلف آخر في هذا العمل:
 

 المؤلفون: )يجب توقيع جميع المؤلفين، وتحديد نسبة المشاركة في التأليف والتي تحدد نسبة كل مؤلف من المكافأة المقررة(.
 نسبة المشاركة في التأليف التوقيع اسم المؤلف/المؤلفين رباعيا   م
1                 ٪ 
2                ٪ 
3                ٪ 
4                ٪ 

 الغرض من تأليف الكتاب:
 ................................... آخر )يحدد(  مرجع علمي  مقرر دراسي  

 في حالة الكتاب الدراسي، يرجى استكمال مايلي:
 .................................................................... :رقم ورمز واسم المقرر المقترح تغطية مشروع الكتاب له 
 ........................................ : عدد الطلبة المتوقع تسجيلهم لهذا المقرر سنويا................................... 

 
إلقرارات ماعدا اإلقرار )في حالة أن المتقدم منفرد، يجب أن يقر بجميع ا إقرار المؤلفين بالملكية الفكرية للكتاب والتنازل عن حقوق النشر

 :في حالة أن المتقدم مشترك يجب أن يقر بجميع اإلقرارات ماعدا اإلقرار األول(الثاني، و 
ضوابط النشر المعمول بها أقر بملكية الحقوق الفكرية للكتاب دون مشاركة من أحد، وقد أذنت لجامعة الملك سعود بنشر الكتاب وفق 

 الجامعة، وقد اطلعت عليها.
 أقر بملكية الحقوق الفكرية للكتاب بمشاركة المؤلفين المذكورية أسماؤهم في الجدول أعاله، وقد حصلت منهم على الموافقة على نشره

ضوابط النشر المعمول بها وقد أذنت لجامعة الملك سعود بنشر الكتاب وفق وإنابتي عنهم في ذلك، بناءا  على توقيع كل منهم أدناه، 
 الجامعة، وقد اطلعت عليها.

 غرض النشر.أقر بأن الكتاب ليس تحت النظر حاليا  لدى أي جهة أخرى ل
 أتعهد بعدم نشر الكتاب قبل صدور قرار المجلس العلمي بشأن هذا الطلب.

 ، وأنه لم ينشر من قبل.دكتوراه( –أقر بأن العمل المقدم ليس رسالة علمية )ماجستير 
 أقر بأن العمل المقدم ليس أبحاثا  سابقة لي سبق نشرها.

 ... ملبغ الدعم................ :سنة الدعم..........هل تم دعم العمل المقدم من قبل مركز البحوث؟: .................. 
 

 ............/......./......... التاريخ: ......................التوقيع: ............ : .......................................مقدم الطلب
 ............................البريد اإللكتروني: .....................................:الجوالرقم  ....................رقم الهاتف: .......
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