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متهيد:
دعماً لألصالة الفكرية ،وتشجيعاً للبحث العلمي يف كافة اجملاالت التطبيقية والتقنية والنظرية ،الذي ميثل أحد أهم األهداف اليت تسعى
جامعة األمري سل ل لللطا إىل حتقيقها ،وفقا ملا ورد ضل ل للما اطتها االس ل ل لرتاتيجية اخلمسل ل للية احلالية ،عمل مركز الرتمجة والتأليف على حتقيق
تلك الغاية عرب تشللجيع أعءللائ هيلة التدريى على اجنتاع العلمي املتميز يف الرتمجة والتأليفق وتقدم ادمات علمية مت ع لعللة عالية
اجلودةق لتعزيز دور الباحثني ما اهليلة التدريسية يف التأليف والرتمجة مبا خيدم العلم واجنسانية ،ومبا يتوافق مع اطة اجلامعة ورؤية اململكة
 2030واطة التحول الوطين.
الرؤية:
يس ل ل للعى مركز الرتمجة والتأليف ) (TACإىل أ يع ل ل للبح أحد أهم املراكز الرائدة يف املنطقة على املس ل ل للتو احمللي والدويل ،ويعىن بتقدم
ادمات عالية اجلودة ختتص ابلرتمجة والتدقيق والتأليف.
الرسالة:
يقدم مركز الرتمجة والتأليف ) (TACادمات مت ع ل ل ل ل ل لعل ل ل ل ل للة عالية اجلودةق لتلبية احتياجات جامعة األمري سل ل ل ل ل لللطا واجملتمع احمللي
والشركائ الدوليني ،كما يعزز مركز الرتمجة والتأليف ) (TACأنشطة الرتمجة والتأليف بني أعءائ هيلة التدريى والطالب.
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املادة األوىل( :تعريفات)
تستعمل املفردات واملعطلحات التالية وفقاً للمعاين املشار إليها أدانه ،ما مل ِ
يقتض السياق االف ذلك:
اجلامعة :
جامعة األمري سلطا ومقرها الرايض ،اململكة العربية السعودية.
املركز :
مركز الرتمجة والتأليف يف جامعة األمري سلطا .
اللجنة العليا لتمويل مشروعات الرتمجة والتأليف وجائزة الرتمجة:
وهي جلنة تتكو ما:
 رئيى :مدير مركز الرتمجة والتأليف.
 أعءل للائ اللجنة :وهم مخسل للة ما أعءل للائ اهليلة التدريسل للية على رأا العمل ابجلامعة ،املتميزيا ابلبحث العلمي ،وهلم اربة يف
جمال التأليف والرتمجة.
 مسؤوليتها :دراسة متويل مشروعات الرتمجة والتأليف ،وجائزة الرتمجة مبا يتوافق مع لوائح وقواعد اجلامعة ،ورفع توصياهتا جمللى
اجلامعة.
املؤلف:
هو الباحث الرئيى أو املشارك يف مشروع أتليف كتاب .
املرتجم:
هو الباحث الرئيى أو املشارك يف مشروع ترمجة كتاب.
احملكم :
هو الباحث أو اخلبري ،الذي يُكلف مبراجعة املشروع املقرتح أو املنجز.
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املادة الثانية( :ضوابط عامة)
جيب أ تتوافر يف كل املشل للاريع املقدمة للمركز للحعل للول على املنحة مجلة ما املعايري األسل للاسل للية واملبدئية للتأهيل للموافقة وتشل للمل ما
يلي:
 .1التزام املشروع املقد م ابلءوابط الشرعية واألنظمة املرعية ابململكة العربية السعودية ومبا يتناسب مع ثقافتها.
 .2االلتزام أباالقيات البحث العلمي وعدم التعدي على حقوق امللكية الفكرية .
 .3أال يكو املشروع املقدم جزئًا مستالً ما حبث علمي أو رسالة علمية أو سبق نشره.
 .4االلتزام بعحة اللغة ،ووضوح األسلوب.
 .5أ يعتمد املشروع املقدم على أحدث املراجع العلمية احلديثة ،املتنوعة ،املنشورة يف هذا اجملال ،ذات عالقة ابملشروع.
املادة الثالثة( :أهداف املنح)
هتدف أعمال التأليف والرتمجة اليت تدعمها اجلامعة إىل:
 .1إثرائ العلم واملعرفة يف جماالت ختعص اجلامعة مبا خيدم اجملتمع (على الععيديا احمللى والدويل).
 .2تطوير احللول العلمية والعملية ما االل املؤلفات وأعمال الرتمجة اليت تطلب إعدادها جهات حكومية أو أهلية .
 .3نقل التقنية احلديثة ،واملشاركة يف تطويرها.
 .4ربط أعمال التأليف والرتمجة أبهداف اجلامعة وأولوايهتا البحثية واخلطة االسرتاتيجية اخلمسية هلا.
 .5حتقيق رؤية وأهداف اجلامعة وأولوايهتا البحثية مبا حيقق رؤية 2030
 .6أتهيل جيل ما الباحثني املتميزيا ،وتدريبهم على أعمال التأليف والرتمجة ،وذلك عا طريق إش ل ل لراك طالب الدراسل ل للات العليا
واملعيديا واحملاضريا ومساعدي البحث يف أنشطة الرتمجة والتأليف.
 .7حتفيز أعءللائ اهليلة التدريسللية والطالب على اجبداع يف إنتاع املؤلفات األصلليلة واملبتكرة واألعمال املرتمجة اليت تُسللهم يف إثرائ
املعرفة املت ععة وادمة اجملتمع .وحتقيقاً لذلك ،تعمل اجلامعة واملركز على ما أييت:
أ .مساندة املؤلفني واملرتمجني يف نشر أعماهلم وتوفري أساليب التوثيق العلمي.
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ب .إجياد سبل وقنوات لتشجيع األفراد واملؤسسات على دعم مشاريع الرتمجة والتأليف ومتويلها مبا يعزز دور اجلامعة.
ت .توفري وسائل العلم احلديثة وأحدث اجصدارات العلمية ما دورايت وكتب وغريها.
املادة الرابعة( :املنح احملددة)
ملدير اجلامعة ،ابلتنس ل ل ل ل لليق مع اللجنة العليا التوجي مبنح مش ل ل ل ل للاريع التأليف والرتمجة ألغراض لددة ،ويرفع بذلك تقرير جمللى اجلامعة يف
هناية كل عام دراسي.
املادة اخلامسة( :قواعد املنح)
 .1تعللرف منح التأليف والرتمجة ما املبالا املعتمدة اليت تقع ضللما البند اخلا

ابلبحث العلمي يف ميزانية اجلامعة لذلك العام،

أو ما الدعم الذي تقدم اجلهات احلكومية واخلاصة وغري الرحبية ،أو عرب أي معدر ما معادر التمويل الذايت للجامعة.
 .2يش ل ل للرف املركز على اس ل ل للتقبال مقرتحات مش ل ل للاريع التأليف والرتمجة ومراجعتها وحتكيمها ومتابعتها ،وما رفعها للجنة العليا
لدراستها وفحعها رفع توصياهتا جمللى اجلامعة العتمادها.
 .3جيب أ يكو املؤلف /املرتجم الرئيى على رأا عمل يف اجلامعة عند توقيع عقد املنح.
 .4ميكا أ يش ل للرتك جمموعة ما املؤلفني /املرتمجني املس ل للاعديا ما اارع اجلامعة ،على أال تزيد نس ل للبتهم عا  %50ما إمجايل
املشاركني يف املشروع الواحد ،وعلى املؤلف /املرتجم الرئيسي حتديد املهام اليت يقومو هبا يف املشروع.
 .5ال حيق التقدم بطلب منحة ألي كتاب مؤلف أو مرتجم مت إجنازه سابقاً للمؤلف/املرتجم أو لغريه.
 .6إذا تبني تقدم املؤلف /املرتجم بطلب منحة ألي كتاب مؤلف أو مرتجم مت إجنازه س ل ل ل للابقا ل أو لغريه ،فس ل ل ل لليلغى طلب املنحة
وحيرم املؤلف /املرتجم ما التقدم ألي منح أار مستقبالً ابجلامعة.
 .7يسل للمح للمتقدم املشل للاركة  -االل العام األكادميي نفس ل ل  -يف مشل للروعني ما مشل للاريع التأليف أو الرتمجة املمولة ما اجلامعة
على أ يكو عءواً رئيساً يف مشروع ،وعءواً مشاركاً يف املشروع اآلار.
 .8إذا تقدم عءللو هيلة التدريى للحعللول على منحة ملشللروع ل (أتليف أو ترمجة) كعءللو رئيى االل ذات العام األكادميي،
فيجب أ يكو قد أجنز متطلبات املشروع األول كافة ،وأ يرفق إفادة اطية ما املركز بذلك.
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 .9يتقدم الباحثو بطلبات دعم مش ل للروع التأليف أو الرتمجة إىل املركز عرب تعبلة النموذع اخلا

هبا ،والتقدم االل الفرتة احملددة

املعلا ما قبل املركز.
 .10إذا كا املش ل ل للروع متع ل ل للفاً ابلس ل ل لرية ،وال يرغب املؤلف /املرتجم أو املركز ابطالع اآلاريا علي  ،جيب حتديد ذلك اطياً ،مع
بيا املدة احملددة للسرية.
 .11يتم حتكيم املقرتح يف البداية حسب اججرائات املتبعةق متهيداً لقبول للمنحة.
 .12ال حيق للمؤلف /املرتجم التقدم بطلب منحة عا املشروع املمول نفس ما قبل اجلامعة كليًا أو جزئيا ألي جهة اارجية.
 .13ال حيق إجرائ أي تعديل جذري على املشروع الذي متت املوافقة على إعطائ منحة فيما يتعلق بنوع وعنوان واطت املنهجية
وميزانيت املفعلة .وإذا دعت احلاجة جداال بعض التعديالت اليسرية ،فسيتطلب ذلك موافقة املركز.
 .14إذا مل يتم إجناز املش ل للروع يف املدة الزمنية املقررة ،فيحق للجنة العليا منح املؤلف /املرتجم مدة إض ل للافية ججنازه وملرة واحدة فقط
بنائً على طلب املؤلف/املرتجم وتقدم مربرات لطلب التمديد ،على أال تتجاوز هذه املدة نعل ل ل ل ل ل للف مدة املشل ل ل ل ل ل للروع .وحيق
للمؤلف /املرتجم التقدم طلب مدة اس للتثنائية ال تتجاوز س للتة أش للهر ،يف حال وجود عذر طارئ توافق علي اللجنة بعد تقدم
املربرات والولئق الالزمة دو أ يرتتب على التمديد أي التزامات مالية إضافية على اجلامعة.
 .15إذا أال املؤلف /املرتجم بش للر ما الش للرو  ،أو مل يلتزم ابلتس للليم االل املدة احملددة ابلعقد حمل بعد منح املهلة اجض للافية
مفسواا ما تلقائ نفس  .ويسقط حق املؤلف /املرتجم يف املطالبة حبقوق املالية املنعو عليها ابلعقد.
يعد العقد
ً
 .16إذا انتهى عمل املؤلف/املرتجم الرئيى ابجلامعة ألي س ل للبب ما األس ل للباب قبل إجناز املش ل للروع ،ميكا منح مهلة – بنائً على
طلب  -ما شهر إىل ثالثة أشهر حبد أقعى الستكمال املشروع ممل كانت نسبة العمل املنجزة ما املشروع يف حدود %80
أو يعد العقد مفسللوااً ما تلقائ نفس ل ق لعدم حتقق الشللرو ويسللقط حق املؤلف /املرتجم يف املطالبة حبقوق املالية املنعللو
عليها ابلعقد.
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 .17ال حيق للمؤلف/املرتجم الرئيى أ يسللتغين عا أحد أعءللائ فريق املشللروع إال بتقدم مربرات تقبلها اللجنة العليا .أما إذا أراد
أحد أعء ل ل للائ الفريق االنس ل ل للحاب ما املش ل ل للروع ،فالبد أ يقدم عذراً تقبل اللجنة العليا .وحيق للباحث الرئيى حينلذ تقدم
طلب للجنة العليا الستبدال العءو املنسحب أو االكتفائ مبا لدي على حسب طبيعة املشروع.
 .18حيق للجنة العليا إلغائ عقد منحة املشللروع إ أرهرت تقارير احملكمني النهائية عدم التزام املؤلف /املرتجم مبفردات املشللروع أو
اطت الزمنية أو حع ل للول على نس ل للبة حتكيم متدنية أقل ما  %80كمتوس ل للط آرائ أغلبية احملكمني و %70لكل لكم على
حدة .ويس ل ل ل ل ل للقط حق املؤلفني /املرتمجني يف املطالبة ابحلع ل ل ل ل ل للول على مبلا املنحة إذا رفض احملكمني للمش ل ل ل ل ل للروع يف التحكيم
النهائي.
 .19إذا اشل ل ل ل ل ل للرت احملكمو إداال تعديالت على الكتاب قبل قبول يف مرحلة التحكيم النهائي ،فس ل ل ل ل ل ل ليعطى املؤلفو  /املرتمجو
الفرصللة لإلضللافات والتعديالت اليت أوصللى هبا احملكمو يف املدة املسللموح هبا (ال تزيد عا نعللف مدة املشللروع) ويتم حتكيم
املشروع مرة أار .
املادة السادسة( :امللكية)
 .1حتتفظ اجلامعة بكافة حقوق امللكية الفكرية للكتاب املؤلف أو املرتجم ملدة مخى س ل ل ل ل للنوات متتالية ما دريو التعاقد ،وما
تنتقل حقوق امللكية الفكرية بعد ذلك تلقائياً للمؤلف أو املرتجم.
 .2حيق للمؤلف أو املرتجم تس ل للويق الكتاب وميكا احلع ل للول على أي عدد ما النس ل للو اليت يرغب في بس ل للعر التس ل للليم للموزعني
واملكتبات ألغراض التسويق.
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املادة السابعة( :آليات التقدمي لطلبات املنح وإجناز املشاريع)
التقدمي لطالبات منح املشاريع
أ .تقدم مقرتحات مشللاريع التأليف والرتمجة إىل مركز الرتمجة والتأليف يف اجلامعة االل املواعيد احملددة .وتتوىل اللجنة
العليا ابلتعاو مع املركز املراجعة األولية للطلبات للتأكد مما يلي:
ب .أمهية موضوع املشروع املقرتح.
ت .مالئمة موضوع املشروع مع رؤية وأهداف اجلامعة.
ث .أصالة املوضوع وجديت .
ع .اكتمال خمطط املشروع املقرتح.
ح .مالئمة االحتياجات املدرجة للمشروع .
خ .إتقا املرتجم للغتني املرتجم منها واملرتجم إليها إتقاانً دماً إذا كا املشروع ما مشاريع الرتمجة .
د .إرفاق املؤلف /املرتجم عينة كتابية للتأليف أو الرتمجة للمشروع املقرتح ال تقل عا  15صفحة .
 .1خيتار املركز ما ثالثة إىل أربعة لكمني ما اارع جامعة األمري س ل لللطا لتحكيم مقرتحات أتليف الكتب ،ويراعى يف ااتيار
احملكمني ما يلي :
أ .مناسبة ختععهم العلمي وارباهتم ملوضوع املشروع.
ب .تنوع أماكا عملهم.
ت .أ يكو احملكم على رتبة أكادميية ال تقل عا أستاذ مساعد.
 .2يف حتكيم مقرتحات ترمجة الكتب ،خيتار املركز ثالثة لكمني ما اارع جامعة األمري سلطا  ،يراعى يف ااتيارهم ما يلي:
أ .أ يكو احملكمو ما امل تعني يف جمال الت عص العام للكتاب وسبق هلم الرتمجة أو النشر يف ختععهم ابللغة
اهلدف (املرتجم إليها) ،على أ يكو أحد احملكمني على األقل مت عل ل ل ل ل ل للص يف الرتمجة أو ل أعملال منشل ل ل ل ل ل للورة
مرتمجة .
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ب .تنوع أماكا عملهم .
ت .أ يكو احملكم على رتبة أكادميية ال تقل عا أستاذ مساعد
ث .ميكا االكتفائ برأي لكمني اثنني فقط حني إمجاعهم على إجازة املقرتح أو املش ل ل ل للروع املنجز حبيث ال تقل نس ل ل ل للبة
التحكيم عا %. 80
 .3تناقش اللجنة العليا التوص ل لليات اخلاص ل ل لة ابكتمال عناص ل للر اطط املش ل للاريع املقدمة ،ويقر قائمة أبمائ احملكمني يتم االاتيار
منهم لتحكيم املقرتح.
 .4يراسل املركز احملكمني الذيا أقرهتم اللجنة العلياق لتحكيم اطط املشاريع.
 .5ميكا للمركز مراسلة لكمني آاريا مما تنطبق عليهم الشرو يف حال عدم رد احملكمني املرشحني .
 .6ترفع اللجنة العليا للمش ل للاريع ابلتعاو مع مركز الرتمجة والتأليف توص ل للياهتا إىل جملى اجلامعة يف ض ل للوئ تقارير احملكمني .ويقبل
منح املش للروع بعد حع للول على موافقة أغلبية احملكمني ،ومبتوس للط تقييم إمجايل ألغلبية احملكمني ال يقل عا  %80على أال
يقل معدل تقييم كل لكم على حدة عا .%70
 .7تكو أولوية املنح للمش للروعات احلاص لللة على أعلى متوس للط ،وعند التعادل تكو األولوية ملا مل حيع للل على منح ما قبل،
وعند التعادل جمدداً ينظر إىل أقدمية التعيني يف اجلامعة للمؤلف/املرتجم الرئيى.
 .8ابلنسللبة ملشللاريع الرتمجة ،يعد التزام احلعللول على املوافقات الرمية لءللرورة العمل ما اجلهات امل تعللة واملعنية (كرتذ الرتمجة
والنشللر ما دور النشللر األجنبية والعربية /أو على الرسللوم واألشللكال التوضلليحية) ما مسللؤوليات اللجنة العليا .على أ تقوم
اجلامعة بدفع الرس ل للوم املرتتبة على ذلك ،وذلك بعد القبول النهائي للمش ل للروع ما إدارة اجلامعة بنائ على التوص ل لليات املس ل للبقة
للجنة .
 .9ال يتم التوقيع على العقد النهائي مع جهة النشر األصلية فيما خيص مشاريع الرتمجة إال بعد احلعول على املوافقات الرمية .
 .10توص للي اللجنة العليا ابملوافقة على دعم املش للاريع املؤلفة أو املرتمجة إذا اس للتوفت ش للرو الالئحة ،وتعتمد املنحة ما قبل إدارة
اجلامعة .ويتم بنائ على ذلك توقيع العقد بني املؤلف أو املرتجم الرئيى وأحد ممثلي اجلامعة املنو ب القيام هبذا العمل.
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 .11يلتزم الباحث الرئيى بتسليم النسو اجلكرتونية للمشروع النهائي إىل املركز .
 .12يعل ل للدر العقد النهائي بعد توقيع ما ثالث نسل ل للو ،حيتفظ كل طرف بنس ل ل ل ة منها للعمل هبا عا اللزوم (الباحث الرئيى –
إدارة اجلامعة – املركز).
املادة الثامنة( :إجناز املشاريع)
 .1يلتزم املؤلف/املرتجم الرئيى عند هناية مدة املش ل للروع تقدم تقرير إجناز للمش ل للروع واس ل للتيفائ للش ل للرو الس ل للابقة إىل املركز ،مع
إرفاق املشروع بعورت النهائية متءمنا التنسيقات الداالية وتعميم الغالف بشكل هنائي جاهز ومعد للطباعة.
 .2يرفع املركز نتائج التحكيم النهائي والتقارير النهائية العلمية إىل اللجنة العليا العتماد إجناز املشل ل ل ل ل للروع هنائياً للتوصل ل ل ل ل للية ابملوافقة
واعتماد صرف مستحقات املشروع ،ورفعها ملدير اجلامعةق العتمادها وإنفاذها.
 .3يشرت حلعول املؤلف /املرتجم الرئيى على مستحقات أ يقوم مبا يلي:
أ .تزويد مركز الرتمجة والتأليف بنسو هنائية ما املشروع.
ب .تس ل ل ل ل للليم املركز ما يفيد مراجعة املش ل ل ل ل للروع لغوايً ما قبل املراجعني اللغويني املعتمديا ما املركز ما داال اجلامعة أو
اارجها.
ت .احلعول على خمالعة ما مركز الرتمجة والتأليف.
ث .يقدم املركز تقريراً عا إجناز املشروع تعتمده اللجنة العليا
ع .تقدم إقرار أب العور واجلداول املست دمة أصلية وما إنتاج أو احلعول على موافقة أصحاهبا
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املادة التاسعة( :مكافآت ومستحقات املؤلفني واملرتمجني)
 .1املكافآت:
أ .يعد الكتاب املؤلف أو املرتجم وحدة واحدة مهما تعددت أجزاؤه ،وحتس ل ل ل ل ل ل للب مكافأة العمل على أس ل ل ل ل ل ل للاا مائة
ومخسني ( )150رايالً سعودايً عا كل صفحة مؤلفة ومائة وعشريا ( )120رايالً سعودايً عا كل صفحة مرتمجة
حبد أقع ل للى  50,000رايل س ل للعودي ،على أ يكو حس ل للاب الع ل للفحة النموذجية الواحدة مبا يعادل – 250
 300كلمة ابلعفحة وأال يقل عدد صفحات املؤلف عا ( )150صفحة.
ب .حتتس ل للب الرس ل للوم اهلندس ل للية والبيانية واملعادالت الرايض ل للية منفع ل لللة إذا كانت أص ل لللية وغري منقولة حبيث تعادل كل
ص ل للورتني ص ل للفحة اعتبارية ،وكل ( )10معادالت رايض ل للية ص ل للفحة اعتبارية ،وعلى املؤلف تقدم ما يثبت أص ل للالتها
وتكو العور والرسومات واجلداول واملعادالت مكملة ل ل  300 -250كلمة للعفحة.
ت .حيق اشل لرتاك أكثر ما مؤلف /مرتجم يف العمل العلمي الواحد ،وتقسل لم املكافأة بينهم طبقا ملا مت حتديده يف امليزانية
املعتمدة للمش ل للروع .على أ يكو الباحث الرئيى هو امل ول ل التعامل ابس ل للم اجملموعة أمام اجلامعة ،ويكو هو
املسؤول الرئيسي والوحيد عا العمل أمام املركز واجلامعة
ث .تعرف املكافآت للمؤلف /املرتجم بعد التحكيم النهائي اججيايب للمشروع وفقاً للشرو السابقة
 .2يتحمل املؤلف /املرتجم مجيع املصاريف التالية:
 معاريف التدقيق اللغوي ما قبل املراجعني اللغويني املعتمديا ما قبل املركز.
 التنسيق الداالي وتعميم الغالف.
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املادة العاشرة( :مكافآت احملكمني)
تتحمل اجلامعة مكافأة التحكيم للكتب املؤلفة /املرتمجة لكل لكم كالتايل:
 .1التحكيم األويل :ما  700ر.ا وحبد أقعى  1000ر.ا.
 .2التحكيم النهائي:
عدد الصفحات

املكافأة

أقل ما 200

 1000ر.ا

300 –200

 2000ر.ا

400 – 301

 3000ر.ا

أكثر ما 400

 4000ر.ا

املادة احلادية عشر( :قواعد نشر الكتب املؤلفة واملرتمجة)
.1

تتوىل اجلامعة إجرائات النشر والتوزيع واست راع التعاريح املطلوبة لذلك.

.2

تنتقل كافة حقوق امللكية الفكرية (ما الطبع والبيع للكتاب) املؤلف /املرتجم إىل اجلامعة ،وحتتفظ هبا اجلامعة ملدة مخسل ل ل ل ل ل للة
س ل ل للنوات ما دريو النش ل ل للر وتكو قابلة للتمديد (بعد موافقة الباحث الرئيى) .ويعد تعاقد املؤلف /املرتجم مع اجلامعة تنازال
من عا حقوق امللكية الفكرية االل مدة التعاقد داال واارع اململكة.

.3

تعود حقوق امللكية الفكرية تلقائيا كاملة إىل املؤلف أو املرتجم الرئيى بعد انتهائ مدة اخلمى سل ل ل للنوات ما النشل ل ل للر مامل يتفق
األطراف على غري ذلك كتابياً.

.4
13

حيعل املؤلف /املرتجم على  25نس ة بعد نشر الكتاب كهدية ما اجلامعة.

.5

ميكا للمؤلف /املرتجم احلعول على نسو إضافية بسعر التسليم للموزعني أو املكتبات إذا رغب يف ذلك.

.6

حتتفظ اجلامعة حبق إعادة نشللر مطبوعاهتا االل مدة اخلمى سللنوات وإذا أضللاف صللاحب املشللروع املؤلف أو املرتجم حتديثاً
إىل الطبعة االل مدة العقد ،فعلي التقدم ب للمركز على أ تقدر اللجنة العليا مكافأة ااص ل للة عما أض ل للاف بعد إجازت ما
احملكمني .ممل كا حتديثا فعلياً يستحق االضافة واملكافأة.

.7

حيق للجامعة عرض الكتاب املؤلف أو املرتجم للبيع ابلعائد املادي الذي تراه مناسبا.

املادة الثانية عشر:
يعمل هبذه الالئحة اعتباراً ما دريو إقرارها ما جملى اجلامعة ،ويلغى كل ما يتعارض معها ما لوائح سابقة.
املادة الثالثة عشر:
جمللى اجلامعة واللجنة العليا حق تفسري هذه الالئحة.
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