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نبذة عن املؤمتر :

انطالقـــا مـــن حـــرص اجلامعـــة الدائـــم علـــى النهـــوض بأنشـــطة ومجـــاالت البحـــث العلمـــي، تنظـــم جامعـــة 
امللـــك ســـعود املؤمتـــر الســـعودي الدولـــي الثانـــي للنشـــر العلمـــي 2015م، والـــذي ســـيعقد يف مدينـــة الريـــاض 
خـــالل الفتـــرة مـــن 30-28 ذو احلجـــة 1436هــــ،  املوافـــق 13-11 أكتوبـــر 2015م.  ويناقـــش املؤمتـــر قضايـــا 
النشـــر العلمـــي وحتدياتـــه يف الوطـــن العربـــي وخاصـــة تصنيـــف الدوريـــات العلميـــة والصعوبـــات التـــي يواجههـــا 

الباحثـــون العـــرب يف النشـــر بالدوريـــات املصنفـــة عامليـــاً.

لـــذا أصبـــح لزامـــاً علـــى جميـــع اجلامعـــات ومؤسســـات البحـــث العلمـــي يف الوطـــن العربـــي العمـــل بجديـــة مـــن 
ـــى  ـــب عل ـــد ســـبل التغل ـــى حتدي ـــل عل ـــاً، والعم ـــاً ودولي ـــي محلي ـــوض مبســـتوى النشـــر العلم ـــاء والنه أجـــل االرتق

ـــول املناســـبة. ـــمَّ وضـــع احلل املعوقـــات ومـــن ث
كمـــا ســـيناقش املؤمتـــر تقييـــم وضـــع النشـــر العلمـــي باململكـــة العربيـــة الســـعودية، ودراســـة مؤشـــرات األداء 
ـــز جـــودة النشـــر العلمـــي بهـــا،  ـــه وتعزي ـــات العلمي ـــر الدوري ـــة يف هـــذا الصـــدد، لالســـتفادة منهـــا يف تطوي العاملي

ـــة. ـــات الدولي ـــإدراج يف قواعـــد البيان ـــا ل ـــى تأهيله ـــل عل ـــمَّ العم ـــن ث وم

أهداف املؤمتر : 

تقييـــم واقـــع النشـــر العلمـــي يف الوطـــن العربـــي واململكـــة العربيـــة الســـعودية ودراســـة التحديـــات واملعوقـــات 
ـــى املهـــام املنـــوط بهـــا  ـــب عليهـــا وتســـليط الضـــوء عل ـــاً وســـبل التغل ـــاً واقليمي ـــي تواجـــه النشـــر العلمـــي محلي الت
رؤســـاء وأعضـــاء هيئـــات التحريـــر بالدوريـــات العلميـــة واســـتعراض مؤشـــرات األداء احملليـــة والدوليـــة لعمليـــة 

ـــز. ـــز ثقافـــة النشـــر العلمـــي املتمي البحـــث والنشـــر العلمـــي وتعزي
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هم احملاور الرئيسية واحملاضرون :

جودة النشر العلمي	 النشر العلمي بالوطن العربي بني الواقع واملأمول	 

أخالقيات النشر العلمي	 إدارة وحوكمة الدوريات العلمية	 

ــني يف  ــن املختصـ ــن مـ ــراء املتميزيـ ــن اخلبـ ــة مـ ــر نخبـ ــات املؤمتـ ــرات ومناقشـ ــدمي محاضـ ــارك يف تقـ وسيشـ
ـــا  ـــاً يف صناعـــة النشـــر العلمـــي، كم ـــاً ودولي ـــدة محلي ـــى الشـــركات واملؤسســـات الرائ ـــة ال هـــذا املجـــال باإلضاف
سيشـــارك يف تقـــدمي احملاضـــرات واملناقشـــات عـــدد مـــن املســـئولني يف اجلهـــات احلكوميـــة والقطـــاع اخلـــاص.

املوعد واملكان : 

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

احلضور : 

ـــرة مـــن املســـئولني يف  ـــه أعـــداداً كبي تشـــمل قائمـــة املدعويـــن حلضـــور فعاليـــات املؤمتـــر واملعـــرض املصاحـــب ل
ـــة،  ـــة االلكتروني ـــن اإلدارات املتخصصـــة يف املعلوماتي ـــا م ـــي، وغيره ـــوع وااللكترون ـــات ودور النشـــر املطب املكتب
ـــة واخلاصـــة واجلهـــات  ـــف القطاعـــات احلكومي ـــى املختصـــني واملهتمـــني بهـــذه املجـــاالت يف مختل باإلضافـــة إل

ـــه. املختلفـــة. ـــة، ودعوتهـــم حلضـــور املؤمتـــر واملشـــاركة يف فعاليات األكادميي
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املعرض املصاحب للمؤمتر :

يف أكبـــر أســـواق املنطقـــة وأســـرعها منـــواً وبحضـــور واســـع النطـــاق مـــن قبـــل اجلهـــات احلكوميـــة والقطـــاع 
اخلـــاص مـــن املكتبـــات احلكوميـــة واخلاصـــة واملكتبـــات اجلامعيـــة والطبيـــة واملؤسســـات التعليميـــة احملليـــة 
والعامليـــة، ســـيقام بالتزامـــن مـــع املؤمتـــر معـــرض متخصـــص تشـــارك فيـــه الشـــركات الراعيـــة، وسيشـــتمل 
املعـــرض علـــى مشـــاركة عـــدد كبيـــر مـــن الناشـــرين والـــوكالء واملوزعـــني للكتـــب واملجـــالت والدوريـــات الورقيـــة 
ـــات دور النشـــر  ـــم للحضـــور يف هـــذا الســـوق التجـــاري النشـــط واملهـــم لكبري ـــة مـــن كل أرجـــاء العال واإللكتروني

العامليـــة يف املجـــاالت ذات الصلـــة مبوضـــوع املؤمتـــر.
وسيكون املعرض مفتوحاً على مدى ثالثة ايام من الساعة 8.00 صباحاً إلى الساعة 4.00 عصراً.

تغطية إعالمية متميزة :

تشـــمل التغطيـــة اإلعالميـــة لفعاليـــات املؤمتـــر واملعـــرض املصاحـــب لـــه نشـــر عـــدد مـــن البيانـــات الصحفيـــة 
واملقـــاالت واألخبـــار واإلعالنـــات يف وســـائل اإلعـــالم املختلفـــة، وتقـــدمي مقابـــالت إذاعيـــة وتلفزيونيـــة، للتعريـــف 

باملؤمتـــر وإيصـــال املعلومـــات اخلاصـــة بـــه إلـــى أكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن املهتمـــني وذوي االختصـــاص.

موقع املؤمتر على اإلنترنت :

ــات  ــى معلومـ ــبكة االنترنـــت  http://dsrs.ksu.edu.sa/ar/SICSP2015 علـ ــى شـ ــر علـ ــع املؤمتـ ــتمل موقـ يشـ
عـــن فعاليـــات املؤمتـــر وآخـــر األخبـــار واملســـتجدات املتعلقـــة بـــه، وكذلـــك برنامـــج املؤمتـــر وأســـماء احملاضريـــن 
ـــه التواصـــل مـــع زوار املوقـــع وتعريفهـــم بصناعـــة النشـــر العلمـــي. وملخصـــات احملاضـــرات ويجـــري مـــن خالل



المؤتمر السعودي الدولي
11الثاني للنشر العلمي 2015

dsrs.ksu.edu.sa/ar/SICSP2015





محاور المؤتمر
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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.	 



مزايا رعاية المؤتمر



مزايا رعاية المؤتمر
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ـــركات  ـــد للش ـــن الفوائ ـــد م ـــى العدي ـــر عل ـــة املؤمت ـــا رعاي ـــتمل مزاي تش
ــر  ــة املؤمتـ ــم رعايـ ــر ، وتنقسـ ــة للمؤمتـ ــات الراعيـ ــات واجلهـ واملؤسسـ

إلـــى ســـتة فئـــات، وفيمـــا يلـــي مزايـــا كل فئـــة .
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أواًل / راعي مشارك :

يحصل الراعي املشارك على جناح Booth يف املعرض املصاحب على النحو التالي :

فئة G  ) 3 م × 3م ( مبساحة  9م2. الرسوم: )20.000( عشرون الف ريال	 
) احلد األقصى لعدد الرعاة : احد عشر راعياً فقط (

فئة F  ) 4م × 3م ( مبساحة  12م2. الرسوم: ) 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 )10( دعوات مجانية حلضور املؤمتر .	 
يوضـــع شـــعار الراعـــي يف موقـــع املؤمتـــر علـــى االنترنـــت مـــع ربـــط صفحـــة الراعـــى علـــي صفحـــة 	 

املؤمتـــر باألنترنـــت .
درع شكر وتقدير على املشاركة كراعي مشارك .	 

GFفـــئة
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ثانيًا / راعي فضي :

 فئة D )احلد األقصى لعدد الرعاة عشرة فقط (

يحصل الراعي على جناح Booth يف املعرض املصاحب مبساحة  24م2 )6×4م(.	 
يوضع شعار الراعي على مطبوعات املؤمتر التي تشمل النشرة التعريفية ودليل املؤمتر.	 
ـــى اللوحـــات املعروضـــة يف قاعـــة احملاضـــرات وقاعـــة الغـــداء واســـتراحات 	  يوضـــع شـــعار الراعـــي عل

القهـــوة.
يحصل الراعي على إعالن ملون صفحة كاملة  A4  يف دليل املؤمتر.	 
يوضـــع شـــعار الراعـــي يف موقـــع املؤمتـــر علـــى االنترنـــت مـــع إيجـــاد رابـــط مـــن موقـــع املؤمتـــر إلـــى 	 

موقـــع الراعـــي.
يوضع شعار الراعي يف إعالنات املؤمتر بالصحف احمللية.	 
توزيع مطبوعات الراعي مع مطبوعات املؤمتر على احلضور.	 
احلصول على )20( دعوة مجانية حلضور املؤمتر .	 
درع شكر وتقدير على املشاركة كراعي فضي.	 

الرسوم : )٧٠،٠٠٠(  سبعون ألف ريال .

Dفـــئة
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ثالثًا /  راعي ذهبي   :

 فئة C )احلد األقصى لعدد الرعاة : خمسة فقط( :

يحصل الراعي على جناح Booth يف املعرض املصاحب مبساحة 36م2 )6م×6م(.	 
يوضع شعار الراعي على مطبوعات املؤمتر التي تشمل النشرة التعريفية ودليل املؤمتر.	 
يحصل الراعي على إعالن ملون صفحة كاملة  A4 يف دليل املؤمتر.	 
يوضع شعار الراعي على اللوحات يف قاعة احملاضرات وقاعة الغداء واستراحات القهوة.	 
ـــع 	  ـــن موق ـــط م ـــع إيجـــاد راب ـــت م ـــى االنترن ـــز عل ـــع املؤمتـــر بشـــكل ممي يوضـــع شـــعار الراعـــي يف موق

ـــع الراعـــي. ـــى موق املؤمتـــر إل
  يوضع شعار الراعي يف إعالنات املؤمتر بالصحف احمللية.	 
  توزيع مطبوعات الراعي مع مطبوعات املؤمتر على احلضور.	 
  احلصول على )30( دعوة مجانية حلضور املؤمتر .	 
درع شكر وتقدير على املشاركة كراعي ذهبي.	 

الرسوم : )١٠٠،٠٠٠(  مائة ألف ريال .

Cفـــئة
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رابعًا /  راعي بالتيني :

 فئة B )احلد األقصى لعدد الرعاة : ثالثة فقط( :

يحصل الراعي على جناح Booth يف املعرض املصاحب مبساحة  48م2 )8م×6م(.	 
يوضـــع شـــعار الراعـــي بحجـــم مميـــز علـــى مطبوعـــات املؤمتـــر التـــي تشـــمل النشـــرة التعريفيـــة ودليـــل 	 

املؤمتـــر.
يوضع شعار الراعي على اللوحات يف قاعة احملاضرات وقاعة الغداء واستراحات القهوة.	 
يحصل الراعي على إعالن ملون صفحتني كاملتني  A4 يف دليل املؤمتر.	 
ـــع 	  ـــط مـــن موق ـــع إيجـــاد راب ـــت م ـــى االنترن ـــع املؤمتـــر عل ـــز يف موق يوضـــع شـــعار الراعـــي بحجـــم ممي

ـــع الراعـــي. ـــى موق املؤمتـــر إل
يوضع شعار الراعي بحجم مميز يف إعالنات املؤمتر بالصحف احمللية.	 
توزيع مطبوعات الراعي مع مطبوعات املؤمتر على احلضور.	 
احلصول على )100( دعوة مجانية حلضور املؤمتر .	 
  يحصل الراعي على قائمة بأسماء احلضور وعناوينهم يف شكل إلكتروني.	 
 يحصل الراعي على فرصة تقدمي محاضرة مدتها )10( دقيقة ضمن برنامج املؤمتر.	 
درع شكر وتقدير على املشاركة كراعي بالتيني.	 

الرسوم : )٤٥٠،٠٠٠(  اربعمائة وخمسون ألف ريال .

Bفـــئة
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خامسًا /  الراعي الرسمي

 فئة A )احلد األقصى لعدد الرعاة : واحد فقط( :
  يحصل الراعي على جناح Booth يف املعرض املصاحب مبساحة 120 م2 )10م×12م(.	 
 يوضـــع شـــعار الراعـــي بحجـــم مميـــز علـــى مطبوعـــات املؤمتـــر التـــي تشـــمل النشـــرة التعريفيـــة ودليـــل 	 

املؤمتـــر.
 	.Badges يوضع شعار الراعي على بطاقات احلضور 
 يوضع شعار الراعي على اللوحات يف قاعة احملاضرات وقاعة الغداء واستراحات القهوة.	 
 يحصل الراعي على إعالن ملون ثالث صفحات كاملة A4 يف دليل املؤمتر.	 
 يوضع شعار الراعي بحجم مميز يف مدخل املؤمتر الرئيسي واملمرات وأماكن االستراحات.	 
ـــى االنترنـــت مـــع إيجـــاد رابـــط مـــن موقـــع 	   يوضـــع شـــعار الراعـــي بحجـــم مميـــز يف موقـــع املؤمتـــر عل

ـــى موقـــع الراعـــي. املؤمتـــر إل
 يوضع شعار الراعي بحجم مميز يف إعالنات املؤمتر بالصحف احمللية.	 
 توزيع مطبوعات الراعي مع مطبوعات املؤمتر على احلضور.	 
 احلصول على )250( دعوة مجانية حلضور املؤمتر .	 
يحصل الراعي على قائمة بأسماء احلضور وعناوينهم يف شكل إلكتروني.	 
يحصل الراعي على فرصة تقدمي محاضرة مدتها )20( دقيقة ضمن برنامج املؤمتر.	 
يحصل الراعي على كلمة اثناء حفل االفتتاح.	 
درع شكر وتقدير على املشاركة كراعي رسمي.	 

الرسوم : )٦٠٠،٠٠٠(  ستمائة  ألف ريال .

Aفـــئة
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ورش العمل :

اسم الورشةالوقت

عربي + اجنليزي قضايا فنية وأخالقية يف النشر العلمي*9:00 – 10:15

استراحة قصيرة10:15 – 10:30

عربي + اجنليزيالتقنيات احلديثة يف أساليب التوثيق العلمي*10:30 – 11:45

استراحة وصالة الظهر11:45 – 1:00

حقوق امللكية الفكرية وحقوق النشر والتوزيع1:00 – 2:00

استراحة قصيرة2:00 – 2:15

الكتابة وفق معايير املجالت العلمية املصنفة2:15 – 3:15

غداء وصالة العصر3:15 – 4:15
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فولدر

اكياس ورقية

ورق رسمي

إعالنات الجرايد

مذكرات
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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
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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

Class A



The 2nd Saudi International
Conferenceon Scientific Publishing33

dsrs.ksu.edu.sa/ar/SICSP2015

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

Class B
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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

Class C
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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

Class D
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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.

Class G F
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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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Sponsorship
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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.
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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.
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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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