
التعليمات
والمواصفات الفنية 

للكتب المترجمة باللغة العربية
سعادة مترجم الكتاب

تتقدم دار جامعة امللك �شعود للن�شر بتهنئتكم علـى قبـول م�شـروع كتابكم، 
اهلل  باإذن  تعك�س  التي  بال�شورة  الكتاب  يـخرج  اأن  فـي  الـدار  من  ورغبة 
اجلهد الـمبذول فيـه، ويليق فـي نف�س الوقت ب�شمعـة جامعة امللك �شعود 
باأمل  الـمخت�شرة  الن�شرة  اأعدت هـذه  الن�شر والبحث فيها فـقد  ومراكز 
اأن تـحظى على كرمي عنايتكم باعتبارها تـحوي الـموا�شفات الفنية للن�شر 

التي يـجب االلتزام بها فـي اإعـداد الكتاب واهلل يحفظكم ويرعاكم. 

1- حفاًظا على م�شتوى اجلودة يف منتجات الدار ومراكز الن�شر والبحث 
يف اجلامعة فاإن الدار ال ميكنها قبول اأي عمل مل ي�شتوف املوا�شفات 

الفنية املدونة اأدناه. 
�شالمة  مـن  بالتاأكد  الــدار  �شتقوم  اللغوية:  واملراجعة  الت�صحيح   -2

الكتـاب لغوًيا و�شتطلـع الـمرتجم على ما تراه الزًما يف هذا ال�شاأن. 
واالطــالع  امل�شتخدمة  اخلطوط  على  احل�شول  للمرتجم  ميكن   -3
املوقع  من  التف�شيلية  الفنية  الن�شر  وموا�شفات  تعليمات  على 
)http://ksupress.ksu.edu.sa(والدار  للدار  االإلكرتوين 
املرتجمني  ا�شتف�شارات  عن  لالإجابة  معها  بالتوا�شل  �شت�شعد 
االإلكرتوين:  الربيد  على  غريها  اأو  املوا�شفات  هذه  يخ�س  فيما 
acksupress@ksu.edu.sa اأو االت�شال على الهاتف املبا�شر 

رقم )0114672866( اأو عرب الفاك�س رقم )0114672948(.

أواًل:      التعليمات
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Lotus Linotype يتم ا�شتخدامه يف املوا�شع  3- اخلط امل�شمى بـ 
التالية:

- منت الكتاب يجب اأن يكون عادًيا.
- اأرقام �شفحات الكتاب يجب اأن يكون عادًيا.

الف�شول  اأو  االأبواب  داخل  والفرعية  الرئي�شة  الفقرات  عناوين   -
يجب اأن يكون غامًقا. 

- عناوين اجلداول واالأ�شكال وال�شور يجب اأن يكون غامًقا.
لالأ�شكال  امل�شاحبة  والتعليقات  اجلـــداول  اأ�شفل  التعليقات   -

وال�شور وكذا احلوا�شي يجب اأن يكون عادًيا. 
يكون  اأن  يجب  اجلــاري(  )العنوان  الكتاب  تروي�شات  عناوين   -

عادًيا.
- ترقيم املعادالت، ويجب اأن يكون عادًيا.

ثانًيا: يف الن�ص الأجنبي يتم ا�صتخدام اخلطوط التالية: 
1- اخلط امل�شمى بـ Arial يتم ا�شتخدامه يف املوا�شع التالية:

- العناوين االأجنبية املرافقة لعناوين االأبواب اأو الف�شول يجب اأن 
يكون غامًقا وبحروف كبرية. 

- حروف املداخل يف ثبت امل�شطلحات.
يف  ا�شتخدامه  يتم   Times New Roman بـ  امل�شمى  اخلــط   -2

املوا�شع التالية:
- الن�شو�س االأجنبية داخل منت الكتاب، ويجب اأن يكون عادًيا.

- العناوين االأجنبية املرافقة لعناوين الفقرات العربية الرئي�شة اأو 
الفرعية )اإن وجدت(، ويجب اأن يكون غامًقا. 

وال�شور،  واالأ�شكال  اجلــداول  عناوين  يف  االأجنبية  الن�شو�س   -
ويجب يكون غامًقا.

والتعليقات  اجلــداول  اأ�شفل  التعليقات  يف  االأجنبية  الن�شو�س   -
اأن يكون  امل�شاحبة لالأ�شكال وال�شور وكذا احلوا�شي، ويجب 

عادًيا.  
3- املعادالت، يجب اأن تكون عادًيا. 

4- يجب ترقيم املعادلة بخط  Lotus Linotypeعادي.
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4- نظام  الترقيم في الكتاب
ترقم �شفحات الكتاب على النحو التايل:

االأ�شل  �شفحات  ترقيم  يف  امل�شتخدمة  الرومانية  احلــروف  ترتجم   -1
االأجنبي اإىل احلروف االأبجدية )اأبجد هوز..(.

2- ترتجم االأرقام العربية امل�شتخدمة يف ترقيم �شفحات االأ�شل االأجنبي 
اإىل االأرقام العربية امل�شرقية )امل�شماة بالهندية 1، 2، 3...اإلخ(. 

5- دقة الصور و األشكال

يجب االلتزام بدقة ال�شور كما هي يف االأ�شل االأجنبي وعلى كل حال يجب اأال 
تقل دقة ال�شور عن االآتي:

تكون  اأن  فيجب  �شوئي؛  ما�شح  مــن  مــاأخــوذة  ال�شورة  كانت  اإذا   -1
الطباعة  األــوان  ب�شيغة  تكون  اأن  على   ،dpi  400 عن  تقل  ال  بدقة 
 CMYK Grayscale لل�شور غري امللونة، وب�شيغة األوان الطباعة 

لل�شور امللونة. 
2- اإذا كانت ال�شورة عبارة عن �شكل خطي؛ فيجب اأن تكون بدقة ال تقل 

.Bitmap على �شيغة dpi 600 عن
�شوئي،  ما�شح  من  ماأخوذة  وغري  خطية،  غري  ال�شورة  كانت  اإذا   -3
 ،AI TIFF، اأو  dpi، بامتداد  فيجب اأن تكون بدقة ال تقل عن 300 

.PSD اأو

6- مواصفات كتابة الحواشي المضافة من قبل 
المترجم 

1- يجب اأن ت�شف احلوا�شي بطريقة اآلية ال يدوية. 
2- للمرتجم اأن يتبع اإحدى الطرق التالية يف اإدراج احلوا�شي:

اأن ترقم ترقيًما  اأ�شفل كل �شفحة ذكرت فيها، على  اإدراج احلوا�شي   -
م�شتمًرا من اأول الف�شل اإىل اآخره.

- اإدراج احلوا�شي يف نهاية كل ف�شل، ح�شب ت�شل�شل ورودها يف الن�س.
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دار جامعة الملك سعو د للنشر

,
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على  املرتجم  الكتاب  يحتوي  اأن  يجب  املرتجم:  الكتاب  حمتويات   –4
العناوين الرئي�صة التالية:

1- الغالف اخلارجي االأمامي. 
2- الغالف اخلارجي اخللفي )التعريف بالكتاب(.

3- الب�شملة. 
4- العنوان الداخلي. 

5- حقوق الن�شر.
6- االإهداء من املرتجم )اإن وجد(.

7- ال�شكر والتقدير من املرتجم)اإن وجد(.
8- التعريف باملرتجم/املرتجمني.

9- مقدمة املرتجم )التقدمي-التمهيد..(.
10- وما عدا ما تقدم يطابق االأ�شل االأجنبي.

11- ثبت امل�شطلحات. 
12- ك�شاف املو�شوعات.

الغالف اخلارجي الأمامي: يجب ا�شتخدام غالف االأ�شل االأجنبي   -5
للكتاب املرتجم. 

6- الغالف اخلارجي اخللفي )التعريف بالكتاب(: يلزم املرتجم تقدمي 
الكتاب  به  للقارئ وتلخ�س ما ميتاز  بالكتاب  نبذة خمت�شرة تعرف 
اأ�شطر)65كلمة(  خم�شة  تتجاوز  اأال  على  مو�شوعه  يف  غــريه  عــن 

لو�شعها يف الغالف اخلارجي اخللفي للكتاب.
كافة  يف  الدار  ت�شتخدمه  الذي  الب�شملة  �شعار  الدار  توفر  الب�صملة:   -7
على  الــدار  موقع  من  مبا�شرة  حتميله  للمرتجم  وميكن  اإ�شداراتها 

االإنرتنت امل�شار اإليه فيما �شبق.
8- العنوان الداخلي: �شيتم ا�شتخدام نف�س حجم ونوع اخلط امل�شتخدم 
واملوؤثرات  ال�شور  اإزالــة  بعد  للكتاب  اخلارجي  الغالف  ت�شميم  يف 
الكتاب ب�شورة  اإعداد  االنتهاء من  بعد  )اإن وجدت( وذلك  االأخرى 

نهائية.
9- حقوق الن�صر: يجب االلتزام بال�شيغة القانونية حلقوق الن�شر وميكن 
للمرتجم حتميلها مبا�شرة من موقع الدار على االإنرتنت امل�شار اإليه 

فيما �شبق. 
10-الإه��داء: يف حال رغبة املرتجم اأن يهدي الكتاب فيجب عليه كتابة 
عبارات االإهداء على اأال تتجاوز ثالثة اأ�شطر )39كلمة( مبا يف ذلك 

اأ�شماء املهدى اإليهم. 
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اأن يقدم ال�شكر والتقدير ملن  11-ال�صكر والتقدير: يف حال رغبة املرتجم 
يراه فيجب اأال تتجاوز عبارات ال�شكر والتقدير �شبعة اأ�شطر)91 كلمة(. 
نبذة  كتابة  املــرتجــم  على  يجب  ب��امل��رج��م/امل��رج��م��ن:  12-ال��ت��ع��ري��ف 
خمت�شرة ل�شريته الذاتية ال تتجاوز 12 �شطًرا )156كلمة لكل مرتجم(.

13-مقدمة املرتجم: يجب على املرتجم كتابة مقدمة لرتجمته.
على  امل�شطلحات  ثبت  يعد  اأن  املرتجم  على  يجب  امل�شطلحات:  14-ثبت 
باللغة  يقابله  وما  عربي  م�شطلح  كل  ويو�شع  عمودين  من  جدول  �شكل 

االأجنبية يف �شف م�شتقل متطابق متاًما.
املو�شوعات  ك�شاف  يجهز  اأن  املرتجم  على  يجب  املو�صوعات:  15-ك�صاف 
قبل  االأخــرية  الكتاب  مراحل  يف  برتقيمه  يلتزم  اأن  على  ترقيم،  بــدون 

الطباعة )مرحلة اعتماد الكتاب للطبع(. 
16-يجب ا�شتخدام برنامج م�شحف املدينة يف حالة ورود اآيات قراآنية داخل 

الكتاب وي�شار اإىل ال�شورة ورقم االآية بني قو�شني. 
املوا�شفات  وفق  وخمت�شراتها  الدولية  القيا�س  بوحدات  االلتزام  17-يجب 
واملقايي�س ال�شعودية وميكن للمرتجم االطالع عليها من موقع الدار على 

االإنرتنت امل�شار اإليه فيما �شبق. 
يكون  اأن  مراعاة  يـجب  قو�شني،  داخل  العربية  باللغة  كلمات  18-عند �شف 
اأرقـام  اأو  م�شطلحـات  اأو  كلمـات  �شف  وعند  العربية،  باللغة  الـقو�شان 

باللغة االأجنبية يـجب اأن يكون القو�شان باللغة االأجنبية.
19- يجب االلتزام بكتابة اال�شم االأجنبي بر�شمه يف اللغة االأجنبية.

باللغة  يقابله  ما  جانب  اإىل  االأجنبي  امل�شطلح  بكتابة  االلتزام  يجب   -20
العربية على م�شتوى الكتاب.

�شالح  اإلكرتوين  قر�س  على  انتهائه  بعد  للدار  العمل  ي�شلم  اأن  21-يجب 
لال�شتخدام يحتوي على جملدات م�شتقلة على النحو التايل:

- جملد يحتوي على الن�س املكتوب مق�شًما اإىل عدة ملفات بح�شب عدد 
وحدات الكتاب ومطابق للن�شخة الورقية املرفقة متاًما.

- جملد يحتوي على جميع ال�شور واالأ�شكال مرتبة ومرقمة مبا يتوافق مع 
اأرقامها داخل الكتاب.

على  لو�شعها  بالكتاب  للتعريف  خمت�شرة  نبذة  على  يحتوي  جملد   -
الغالف اخللفي.

- جملد يحتوي على �شورة غالف االأ�شل االأجنبي بدقة وجودة عالية.
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ثانًيا:    المواصفات الفنية

اأ�شلية من الكتاب االأجنبي  22- يجب على املرتجم ت�شليم ن�شخة ورقية 
باالإ�شافة اإىل ن�شخة اإلكرتونية.

باإحالته  جاهزيته  من  والتاأكد  العمل  ا�شتالم  فــور  ــدار  ال �شتقوم   -23
�شرف  اإجـــراءات  يف  للبدء  ال�شالحية  ل�شاحب  والــرفــع  للطباعة 

امل�شتحقات املالية للمرتجم. 

 1- البرنامج المستخدم في تحرير وإخراج الكتاب
يجب اإنتاج م�شروع الكتاب با�شتخدام اأحد الربناجمني التاليني: 

.Word 1- الوورد
.InDesign 2- االإنديزاين

وتو�شي الدار با�شتخدام برنامج االإنديزاين اإذا كان الكتاب يحتوي على 
.)Package( شور ملونة، ويجب يف هذه احلالة اأن يحفظ كمجموعة�

2- حجم الكتاب
على  ويجب  االأجنبي،  االأ�ــشــل  يطابق  اأن  يجب  املرتجم  الكتاب  حجم 
الكتاب  املنا�شبة حلجم  الهوام�س  الدار ملعرفة  التوا�شل مع  املرتجم 

قبل البدء بالعمل به.

3- أنواع الخطوط المستخدمة في الكتاب
فيما عدا الغالف اخلارجي، و�شفحة ظهر الغالف، و�شفحة الب�شملة، و 
�شفحة العنوان الداخلي للكتاب و�شفحة حقوق الن�شر يجب االلتزام 

باأنواع اخلطوط التالية:
اأوًل: يف الن�ص العربي يتم ا�صتخدام اخلطوط التالية: 

رقم  يف  ا�شتخدامه  يتم  غامق،   FS-Diwany بـ  امل�شمى  اخلط   -1
الباب ورقم الف�شل.

 2- اخلط امل�شمى بـ Monotype Koufi غامق، يتم ا�شتخدامه يف 
العناوين الرئي�شة للكتاب املذكورة يف البند رقم 4 من التعليمات 
والتي تبداأ من رقم 6 اإىل رقم 12، وكذا يف حروف املداخل يف ثبت 

امل�شطلحات والك�شاف.


