ً
معا نحو نشر علمي متميز

الجهة المنظمة

نبذة عن المؤتمر
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نبذة عن املؤمتر :
انطالق ــا م ــن ح ــرص اجلامع ــة الدائ ــم عل ــى النه ــوض بأنش ــطة ومج ــاالت البح ــث العلم ــي ،تنظ ــم جامع ــة
املل ــك س ــعود املؤمت ــر الس ــعودي الدول ــي الثان ــي للنش ــر العلم ــي 2015م ،وال ــذي س ــيعقد يف مدين ــة الري ــاض
خ ــال الفت ــرة م ــن  28-30ذو احلج ــة 1436هـــ ،املواف ــق  11-13أكتوب ــر 2015م .ويناق ــش املؤمت ــر قضاي ــا
النشــر العلمــي وحتدياتــه يف الوطــن العربــي وخاصــة تصنيــف الدوريــات العلميــة والصعوبــات التــي يواجههــا
الباحث ــون الع ــرب يف النش ــر بالدوري ــات املصنف ــة عامليــاً.
لــذا أصبــح لزام ـاً علــى جميــع اجلامعــات ومؤسســات البحــث العلمــي يف الوطــن العربــي العمــل بجديــة مــن
أج ــل االرتق ــاء والنه ــوض مبس ــتوى النش ــر العلم ــي محلي ـاً ودولي ـاً ،والعم ــل عل ــى حتدي ــد س ــبل التغل ــب عل ــى
املعوق ــات وم ــن ث ـ َّم وض ــع احلل ــول املناس ــبة.
كم ــا س ــيناقش املؤمت ــر تقيي ــم وض ــع النش ــر العلم ــي باململك ــة العربي ــة الس ــعودية ،ودراس ــة مؤش ــرات األداء
العاملي ــة يف ه ــذا الص ــدد ،لالس ــتفادة منه ــا يف تطوي ــر الدوري ــات العلمي ــه وتعزي ــز ج ــودة النش ــر العلم ــي به ــا،
وم ــن ث ـ َّم العم ــل عل ــى تأهيله ــا ل ــإدراج يف قواع ــد البيان ــات الدولي ــة.

أهداف املؤمتر :
تقيي ــم واق ــع النش ــر العلم ــي يف الوط ــن العرب ــي واململك ــة العربي ــة الس ــعودية ودراس ــة التحدي ــات واملعوق ــات
الت ــي تواج ــه النش ــر العلم ــي محلي ـاً واقليمي ـاً وس ــبل التغل ــب عليه ــا وتس ــليط الض ــوء عل ــى امله ــام املن ــوط به ــا
رؤســاء وأعضــاء هيئــات التحريــر بالدوريــات العلميــة واســتعراض مؤشــرات األداء احملليــة والدوليــة لعمليــة
البح ــث والنش ــر العلم ــي وتعزي ــز ثقاف ــة النش ــر العلم ــي املتمي ــز.
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هم احملاور الرئيسية واحملاضرون :
●النشر العلمي بالوطن العربي بني الواقع واملأمول

●جودة النشر العلمي

●إدارة وحوكمة الدوريات العلمية

●أخالقيات النشر العلمي

وسيشـــارك يف تقـــدمي محاضـــرات ومناقشـــات املؤمتـــر نخبـــة مـــن اخلبـــراء املتميزيـــن مـــن املختصـــن يف
ه ــذا املج ــال باإلضاف ــة ال ــى الش ــركات واملؤسس ــات الرائ ــدة محلي ـاً ودولي ـاً يف صناع ــة النش ــر العلم ــي ،كم ــا
سيشــارك يف تقــدمي احملاضــرات واملناقشــات عــدد مــن املســئولني يف اجلهــات احلكوميــة والقطــاع اخلــاص.

املوعد واملكان :
سيقام املؤمتر مبشيئة اهلل على مدى ثالثة ايام خالل الفترة
( 28-30ذو احلجة 1436هـ املوافق  11-13اكتوبر 2015م) يف رحاب جامعة امللك سعود ـ الرياض.

احلضور :
تش ــمل قائم ــة املدعوي ــن حلض ــور فعالي ــات املؤمت ــر واملع ــرض املصاح ــب ل ــه أع ــداداً كبي ــرة م ــن املس ــئولني يف
املكتب ــات ودور النش ــر املطب ــوع وااللكترون ــي ،وغيره ــا م ــن اإلدارات املتخصص ــة يف املعلوماتي ــة االلكتروني ــة،
باإلضاف ــة إل ــى املختص ــن واملهتم ــن به ــذه املج ــاالت يف مختل ــف القطاع ــات احلكومي ــة واخلاص ــة واجله ــات
األكادميي ــة ،ودعوته ــم حلض ــور املؤمت ــر واملش ــاركة يف فعاليات ــه .املختلف ــة.
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املعرض املصاحب للمؤمتر :
يف أكب ــر أس ــواق املنطق ــة وأس ــرعها من ــواً وبحض ــور واس ــع النط ــاق م ــن قب ــل اجله ــات احلكومي ــة والقط ــاع
اخل ــاص م ــن املكتب ــات احلكومي ــة واخلاص ــة واملكتب ــات اجلامعي ــة والطبي ــة واملؤسس ــات التعليمي ــة احمللي ــة
والعاملي ــة ،س ــيقام بالتزام ــن م ــع املؤمت ــر مع ــرض متخص ــص تش ــارك في ــه الش ــركات الراعي ــة ،وسيش ــتمل
املعــرض علــى مشــاركة عــدد كبيــر مــن الناشــرين والــوكالء واملوزعــن للكتــب واملجــات والدوريــات الورقيــة
واإللكتروني ــة م ــن كل أرج ــاء العال ــم للحض ــور يف ه ــذا الس ــوق التج ــاري النش ــط وامله ــم لكبري ــات دور النش ــر
العاملي ــة يف املج ــاالت ذات الصل ــة مبوض ــوع املؤمت ــر.
وسيكون املعرض مفتوحاً على مدى ثالثة ايام من الساعة  8.00صباحاً إلى الساعة  4.00عصراً.

تغطية إعالمية متميزة :
تش ــمل التغطي ــة اإلعالمي ــة لفعالي ــات املؤمت ــر واملع ــرض املصاح ــب ل ــه نش ــر ع ــدد م ــن البيان ــات الصحفي ــة
واملقــاالت واألخبــار واإلعالنــات يف وســائل اإلعــام املختلفــة ،وتقــدمي مقابــات إذاعيــة وتلفزيونيــة ،للتعريــف
باملؤمت ــر وإيص ــال املعلوم ــات اخلاص ــة ب ــه إل ــى أكب ــر ق ــدر ممك ــن م ــن املهتم ــن وذوي االختص ــاص.

موقع املؤمتر على اإلنترنت :
يش ــتمل موق ــع املؤمت ــر عل ــى ش ــبكة االنترن ــت  http://dsrs.ksu.edu.sa/ar/SICSP2015عل ــى معلوم ــات
عــن فعاليــات املؤمتــر وآخــر األخبــار واملســتجدات املتعلقــة بــه ،وكذلــك برنامــج املؤمتــر وأســماء احملاضريــن
وملخص ــات احملاض ــرات ويج ــري م ــن خالل ــه التواص ــل م ــع زوار املوق ــع وتعريفه ــم بصناع ــة النش ــر العلم ــي.
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النشر العلمي يف الوطن العربي بني الواقع واملأمول
•تقييم واقع النشر العلمي التقليدي/اإللكتروني محلياً ودولياً.
•تقييم واقع حترير الدوريات العلمية العربية.
•آليات التوثيق واالقتباس يف نتائج النشر العلمي.
•الدوريات العلمية العربية الصادرة باللغة اإلجنليزية.
•الدوريات العلمية الصادرة باللغة العربية.
•فرص االستثمار يف النشر العلمي العربي.

أخالقيات النشر العلمي
•قضايا فنية وأخالقية مرتبطة بالنشر العلمي.
•أساليب التوثيق العلمي.
•حقوق امللكية الفكرية وحقوق النشر والتوزيع والطبع.
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جودة النشر العلمي
•معامل التأثير و تصنيف الدوريات العلمية.
•النفاذ احلر للنشر العلمي.
•أهمية النشر العلمي بالدوريات ذات معامل التأثير املرتفع.
•آليات تطوير الدوريات العلمية الصادرة باللغة العربية.

إدارة وحوكمة الدوريات العلمية
•آليات حترير الدوريات العلمية.
•مؤشرات األداء العاملية يف النشر العلمي.
•أدوار ومهام رئيس وأعضاء هيئة التحرير بالدوريات العلمية وسبل تطويرها.
•حتديات التوسع يف الدوريات العلمية التخصصية.
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تش ــتمل مزاي ــا رعاي ــة املؤمت ــر عل ــى العدي ــد م ــن الفوائ ــد للش ــركات
واملؤسســـات واجلهـــات الراعيـــة للمؤمتـــر  ،وتنقســـم رعايـــة املؤمتـــر
إل ــى س ــتة فئ ــات ،وفيم ــا يل ــي مزاي ــا كل فئ ــة .
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فـــئة

F G

ً
أوال  /راعي مشارك :
يحصل الراعي املشارك على جناح  Boothيف املعرض املصاحب على النحو التالي :
•فئة  3 ( Gم × 3م ) مبساحة 9م .2الرسوم )20.000( :عشرون الف ريال
( احلد األقصى لعدد الرعاة  :احد عشر راعياً فقط )
•فئة 4 ( Fم × 3م ) مبساحة 12م .2الرسوم ) 30.000 ( :ثالثون الف ريال
( احلد األقصى لعدد الرعاة  :احد عشر راعياً فقط )

يحصل كل راعي مشارك على املزايا التالية :
•يوضع شعار الراعي على مطبوعات املؤمتر التي تشمل النشرة التعريفية ودليل املؤمتر.
•يوضع شعار الراعي يف إعالنات املؤمتر يف الصحف احمللية.
•احلصول على ( )10دعوات مجانية حلضور املؤمتر .
•يوض ــع ش ــعار الراع ــي يف موق ــع املؤمت ــر عل ــى االنترن ــت م ــع رب ــط صفح ــة الراع ــى عل ــي صفح ــة
املؤمت ــر باألنترن ــت .
•درع شكر وتقدير على املشاركة كراعي مشارك .
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فـــئة

D

ثاني ًا  /راعي فضي :
فئة ( Dاحلد األقصى لعدد الرعاة عشرة فقط )
•يحصل الراعي على جناح  Boothيف املعرض املصاحب مبساحة 24م4×6( 2م).
•يوضع شعار الراعي على مطبوعات املؤمتر التي تشمل النشرة التعريفية ودليل املؤمتر.
•يوض ــع ش ــعار الراع ــي عل ــى اللوح ــات املعروض ــة يف قاع ــة احملاض ــرات وقاع ــة الغ ــداء واس ــتراحات
القه ــوة.
•يحصل الراعي على إعالن ملون صفحة كاملة  A4يف دليل املؤمتر.
•يوض ــع ش ــعار الراع ــي يف موق ــع املؤمت ــر عل ــى االنترن ــت م ــع إيج ــاد راب ــط م ــن موق ــع املؤمت ــر إل ــى
موق ــع الراع ــي.
•يوضع شعار الراعي يف إعالنات املؤمتر بالصحف احمللية.
•توزيع مطبوعات الراعي مع مطبوعات املؤمتر على احلضور.
•احلصول على ( )20دعوة مجانية حلضور املؤمتر .
•درع شكر وتقدير على املشاركة كراعي فضي.

الرسوم  )٧٠،٠٠٠( :سبعون ألف ريال .
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فـــئة

C

ثالث ًا  /راعي ذهبي :
فئة ( Cاحلد األقصى لعدد الرعاة  :خمسة فقط) :
•يحصل الراعي على جناح  Boothيف املعرض املصاحب مبساحة 36م6( 2م×6م).
•يوضع شعار الراعي على مطبوعات املؤمتر التي تشمل النشرة التعريفية ودليل املؤمتر.
•يحصل الراعي على إعالن ملون صفحة كاملة  A4يف دليل املؤمتر.
•يوضع شعار الراعي على اللوحات يف قاعة احملاضرات وقاعة الغداء واستراحات القهوة.
•يوض ــع ش ــعار الراع ــي يف موق ــع املؤمت ــر بش ــكل ممي ــز عل ــى االنترن ــت م ــع إيج ــاد راب ــط م ــن موق ــع
املؤمت ــر إل ــى موق ــع الراع ــي.
• يوضع شعار الراعي يف إعالنات املؤمتر بالصحف احمللية.
• توزيع مطبوعات الراعي مع مطبوعات املؤمتر على احلضور.
• احلصول على ( )30دعوة مجانية حلضور املؤمتر .
•درع شكر وتقدير على املشاركة كراعي ذهبي.

الرسوم  )١٠٠،٠٠٠( :مائة ألف ريال .
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رابع ًا  /راعي بالتيني :

فـــئة

B

فئة ( Bاحلد األقصى لعدد الرعاة  :ثالثة فقط) :
•يحصل الراعي على جناح  Boothيف املعرض املصاحب مبساحة 48م8( 2م×6م).
•يوضــع شــعار الراعــي بحجــم مميــز علــى مطبوعــات املؤمتــر التــي تشــمل النشــرة التعريفيــة ودليــل
املؤمتــر.
•يوضع شعار الراعي على اللوحات يف قاعة احملاضرات وقاعة الغداء واستراحات القهوة.
•يحصل الراعي على إعالن ملون صفحتني كاملتني  A4يف دليل املؤمتر.
•يوض ــع ش ــعار الراع ــي بحج ــم ممي ــز يف موق ــع املؤمت ــر عل ــى االنترن ــت م ــع إيج ــاد راب ــط م ــن موق ــع
املؤمت ــر إل ــى موق ــع الراع ــي.
•يوضع شعار الراعي بحجم مميز يف إعالنات املؤمتر بالصحف احمللية.
•توزيع مطبوعات الراعي مع مطبوعات املؤمتر على احلضور.
•احلصول على ( )100دعوة مجانية حلضور املؤمتر .
• يحصل الراعي على قائمة بأسماء احلضور وعناوينهم يف شكل إلكتروني.
• يحصل الراعي على فرصة تقدمي محاضرة مدتها ( )10دقيقة ضمن برنامج املؤمتر.
•درع شكر وتقدير على املشاركة كراعي بالتيني.

الرسوم  )٤٥٠،٠٠٠( :اربعمائة وخمسون ألف ريال .
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خامس ًا  /الراعي الرسمي

فـــئة

A

فئة ( Aاحلد األقصى لعدد الرعاة  :واحد فقط) :
• يحصل الراعي على جناح  Boothيف املعرض املصاحب مبساحة  120م10( 2م×12م).
• يوضــع شــعار الراعــي بحجــم مميــز علــى مطبوعــات املؤمتــر التــي تشــمل النشــرة التعريفيــة ودليــل
املؤمتــر.
• يوضع شعار الراعي على بطاقات احلضور .Badges
• يوضع شعار الراعي على اللوحات يف قاعة احملاضرات وقاعة الغداء واستراحات القهوة.
• يحصل الراعي على إعالن ملون ثالث صفحات كاملة  A4يف دليل املؤمتر.
• يوضع شعار الراعي بحجم مميز يف مدخل املؤمتر الرئيسي واملمرات وأماكن االستراحات.
• يوض ــع ش ــعار الراع ــي بحج ــم ممي ــز يف موق ــع املؤمت ــر عل ــى االنترن ــت م ــع إيج ــاد راب ــط م ــن موق ــع
املؤمت ــر إل ــى موق ــع الراع ــي.
• يوضع شعار الراعي بحجم مميز يف إعالنات املؤمتر بالصحف احمللية.
• توزيع مطبوعات الراعي مع مطبوعات املؤمتر على احلضور.
• احلصول على ( )250دعوة مجانية حلضور املؤمتر .
•يحصل الراعي على قائمة بأسماء احلضور وعناوينهم يف شكل إلكتروني.
•يحصل الراعي على فرصة تقدمي محاضرة مدتها ( )20دقيقة ضمن برنامج املؤمتر.
•يحصل الراعي على كلمة اثناء حفل االفتتاح.
•درع شكر وتقدير على املشاركة كراعي رسمي.
الرسوم  )٦٠٠،٠٠٠( :ستمائة ألف ريال .
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ورش العمل :
اسم الورشة

الوقت
10:15 – 9:00

قضايا فنية وأخالقية يف النشر العلمي*

10:30 – 10:15

استراحة قصيرة

11:45 – 10:30

التقنيات احلديثة يف أساليب التوثيق العلمي*

1:00 – 11:45

استراحة وصالة الظهر

2:00 – 1:00

حقوق امللكية الفكرية وحقوق النشر والتوزيع

2:15 – 2:00

استراحة قصيرة

3:15 – 2:15

الكتابة وفق معايير املجالت العلمية املصنفة

4:15 – 3:15

غداء وصالة العصر

عربي  +اجنليزي

عربي  +اجنليزي
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فولدر

اكياس ورقية

مذكرات

ورق رسمي

إعالنات الجرايد
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Workshops
Time

Workshep

9:00 – 10:15

Technical & Ethical Issues in Scientific Publishing

10:15 – 10:30

Coffee Break

10:30 – 11:45

New Trends in Referencing Styles

11:45 – 1:00

Coffee Break and Prayer

1:00 – 2:00

Intellectual Property Rights and Copyright

2:00 – 2:15

Coffee Break

2:15 – 3:15

Writing on classified Scientific Journals standards

3:15 – 4:15

Lunch and Prayer

The 2nd Saudi International
Conferenceon Scientific Publishing
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Class

A

The Official Sponsor (Maximum sponsors: One)
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

The sponsor will obtain a booth in the fair of 120 m 2,10 × 12 m.
The logo will appear in a distinctive size on the literature of the conference which include the
bulletin and the guide of the conference.
The logo will be shown the attendance cards (badges)
The logo will be displayed at lectures hall, lunch hall and coffee corners.
The sponsor will obtain a full three-pages colored advertisement A4 in the guide of the conference.
The logo will be appear in a distinctive size at the main entrance of the conference, passages and
rest corners.
The logo will be put in a distinctive size on the website of the conference with a link to the
sponsor’s website.
The sponsor’s logo will be in a distinctive size in the conference advertisements in local newspapers.
The literature of the sponsor will be distributed to the attendance, along with the literature of
the conference.
(250) invitations to the conference.
The sponsor will obtain a list of the attendants’ names and addresses in an electronic form.
The sponsor will have the opportunity to deliver a lecture for (20) minutes within the conference
program.
The sponsor will deliver a speech in the opening ceremony.
The sponsor will be awarded by an appreciation plaque for participating as official sponsor.

Charges: (600,000) Six Hundred Thousand Saudi Riyals

The 2nd Saudi International
Conferenceon Scientific Publishing
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Class

B

Platinium Sponsor (Maximum sponsors: Three)
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

The sponsor will obtain a booth in the fair of 48 m2, 8 × 6 m.
The logo of the sponsor will appear in a distinctive size on the literature of the conference
which includes the bulletin and the guide of the conference.
The logo will be displayed at lectures hall, lunch hall and coffee corners.
The sponsor will obtain a full two-pages colored advertisement A4 in the guide of the
conference.
The logo will be displayed in a distinctive size on the website of the conference with a link
to the sponsor’s website.
The sponsor’s logo will be in a distinctive size in the conference advertisements in local
newspapers.
The literature of the sponsor will be distributed to the attendance along with the literature
of the conference.
(100) invitations to the conference.
The sponsor will obtain a list of the attendants’ names and addresses in an electronic
form.
The sponsor will have the opportunity to deliver a lecture for (10) minutes within the
conference program.
The sponsor will be awarded an appreciation plaque for participating as a platinium
sponsor.

Charges: (450,000) Four Hundred and Fifty Thousand Saudi Riyals
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Class

C

Gold Sponsor (Maximum sponsors: Five)
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

The sponsor will obtain a booth in the fair of 36 m2, 6 × 6 m.
The logo will appear on the literature of the conference which include the
bulletin and the guide of the conference.
The sponsor will obtain a full page colored advertisement A4 in the guide of
the conference.
The logo will be displayed in lectures hall, lunch hall and coffee corners.
The logo will be distinctively displayed on the website of the conference with
a link to the sponsor’s website.
The sponsor’s logo will be in the conference advertisements in local
newspapers.
The literature of the sponsor will be distributed to the attendance, along with
the literature of the conference.
(30) free invitations to the conference.
The sponsor will be awarded an appreciation plaque for participating as a
gold sponsor.

•	

Charges: (100,000) One Hundred Thousand Saudi Riyals

The 2nd Saudi International
Conferenceon Scientific Publishing
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Class

D

Silver Sponsor (Maximum sponsors: Ten)
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

The sponsor will obtain a booth in the fair of 24 m2, 6 × 4 m.
The logo will appear on the literature of the conference, which includes the
bulletin and the guide of the conference.
The logo will be displayed in the lectures hall, lunch hall and coffee corners.
The sponsor will obtain a full page colored advertisement A4 in the guide of
the conference.
The logo will be on the website of the conference with a link to the sponsor’s
website.
The sponsor’s logo will be in the conference advertisements in local
newspapers.
The literature of the sponsor will be distributed among the attendance, along
with the literature of the conference.
(20) free invitations to the conference.
The sponsor will be awarded an appreciation plaque for participating as a
silver sponsor.

Charges: (70,000) Seventy Thousand Saudi Riyals
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Class

G F

the Participant Sponsor (Maximum sponsors: Eleven)
The participant sponsor will obtain a booth in the fair, as following:
•	 Class G (3m × 3m) of 9 m2. Charges: (20,000) twenty thousand Saudi Riyals
•	 Class F (4m × 3m) of 12 m2. Charges: (30,000) thirty thousand Saudi Riyals
•	

Every participant sponsor will obtain the similar following advantages:
•	
•	
•	
•	
•	

The logo will be shown on the literature of the conference, which includes the
bulletin and the guide of the conference.
The sponsor’s logo will be in the conference advertisements in local newspapers.
(10) free invitations to the conference.
The logo will be on the website of the conference with a link to the sponsor’s
website.
The sponsor will be awarded an appreciation plaque for participating as a
participant sponsor.

The 2nd Saudi International
Conferenceon Scientific Publishing

36

dsrs.ksu.edu.sa/ar/SICSP2015

Sponsorship includes many benefits for the companies and establishments
sponsoring the conference . The sponsorship of the conference is divided
into five classes. The advantages of each class are as follows :
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Quality Assurance in Publishing
Journals ranking and the impact factor (IF).
•	 Open access publishing.
•	 Importance of publishing in high impact factor journals.
•	 Mechanisms of developing the journals issued in Arabic.
•	

Management & Governance of Journals
Mechanisms for editing scientific journals.
•	 Global key performance indicators for publishing.
•	 Roles, duties and responsibilities of the Editor in Chief and members of the
Editorial Board and methods for further development.
•	 Challenges of redundant journals within the same discipline.
•	

The 2nd Saudi International
Conferenceon Scientific Publishing
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Scientific Publishing in the Arab World: Reality & Aspirations
•	
•	
•	
•	
•	
•	

Assessment of local and international publishing/e-publishing.
Editorial assessment of the Arab scientific journals.
Mechanisms of referencing and quotation in scientific publishing.
English scientific journals of the Arab World.
Scientific journals issued in Arabic.
Opportunities for investment in publishing throughout the Arab World.

Publishing Ethics
Technical & ethical issues in publishing.
•	 Referencing methods and formats used in publishing.
•	 Intellectual property rights and copyright.
•	
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Conference Topics
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The Fair
A specialized fair will be held simultaneously with the conference, where the sponsoring
companies participate. This fair will witness the participation of huge numbers of publishers,
agents and distributors of books, magazines and periodicals, whether hardcopies or
electronic, from all over the world, who will attend this trade market that is active and
necessary to the internationally largest publishing houses in the fields related to the
conference.
The fair will be open for three days from 8:00 am until 4:00 pm.

Media Coverage
Number of journal statements, articles, news and advertisements in several means of
media, along with holding interviews on TV and Radio to identify and define the conference,
and to provide information about it to as many people as possible, whether interested or
specialized.

Website
The website provides information about the events of the conference and its latest news
and updates, as well as the conference program, attendance names and synopsises of the
lectures. The website shall also provide an interaction with its visitors on this link
http://dsrs.ksu.edu.sa/ar/sicsp2015
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performance indices of scientific publishing and publishing operation, and the
promotion of excellent scientific publishing.

Themes
There are four main themes for the conference:
●● Quality in scientific publishing

●● Scientific publishing in the Arab world
between reality & aspirations

●● Publishing ethics

●● Management & governance of journals

Elite of distinctive experts, in the local and international leading companies, will take part in
delivering the lectures and discussions of the conference, as well as, a group of officials in
governmental bodies and private sector.

Date and Place
The conference will be held, for three days (11-13 October 2015) in King Saud University –
Riyadh – Hamad Aljaseer Hall.

Attendance
The attendance list of the conference events and associated fair include a large number
of officials in libraries, printing and electronic publishing houses and various departments
specialized in electronic information. Invitations will be sent to specialists and interested
persons in these fields in several private sectors, governmental sectors and academic entities,
in order to invite them to attend and participate in the conference and its events.

The 2nd Saudi International
Conferenceon Scientific Publishing
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Overview
In the fastest growing and biggest market in the region, and at the presence of a large
number of governmental entities and private sector and due to the permanent attention
of King Saud university to promote the activities and fields of scientific publishing, it will
hold the 2nd Saudi International Conference on Scientific Publishing, 2015, which will be
held in Riyadh, KSA, from 11-13 October, 2015. The conference discusses the issues of
scientific publishing and their challenges in the Arab world, especially the classification of
the periodicals and the challenges that Arab researchers face in relation to publishing in the
international classified periodicals.
It became necessary to all arab universities and institutes to hardly develop and promote the
level of scientific publishing locally and internationally, and to exert to define the methods
to overcome the obstacles, hence finding appropriate solutions.
Moreover, the conference will discuss the evaluating of the scientific publishing in the
Kingdom of Saudi Arabia, as well as, studying the international performance indices in this
effort, in order to make benefit of such indices to develop the periodicals, and enhance the
quality of scientific publishing, henceforth, to be recorded in the international databases.

Objectives
• Evaluating the current status of the scientific publishing in the Arab world,
• Studying the challenges and obstacles facing the scientific publishing in the Arab
world and the methods to overcome those challenges and obstacles,
• Focusing on the tasks entrusted to the chairmen and the members of the editing
boards of the scientific periodicals, the demonstrating of the local and international
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About Conference

ً
معا نحو نشر علمي متميز

الجهة المنظمة

