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 النشرطلب شروط 

 أوال : شروط عامة : 

 ختضع األعمال املقدمة للنشر إلجراءات التحكيم. .1

ال يعد العمل العلمي مقبوال للنشر إال بعد صدور قرار اجمللس العلمي باملوافقة على النشر ،  .2

 العمل بذلك.و يتم إشعار صاحب 

يعترب العمل العلمي وحدة متكاملة يف موضوعه، بصرف النظر عن عدد أجزائه ، ويعامل يف  .3

 إجراءاته كوحدة واحدة.

عند بناء على النموذج املخصص لذلك تصرف كامل املكافأة املستحقة لصاحب العمل  .4

، أو حبسب االتفاق لدى اجلامعة، أو املطبعة اليت تتعامل معها النهائيةاالنتهاء من الربوفة 

 مع صاحب العمل.

 ال جيوز لصاحب العمل التقديم لنشر عمل جديد قبل االنتهاء من عمله السابق. .5

كل مايرد يف الكتاب املنشور من أراء وأفكار اليعرب عن توجهات اجلامعة ، ويعترب صاحب  .6

 ة.العمل مسئول مسئولية كاملة عما حيتويه الكتاب دون أدنى مسئولية على اجلامع

يقدم صاحب العمل مخس نسخ مطبوعة ومدققة وخالية من األخطاء اإلمالئية، والنحوية  .7

 ، وسريته العلمية، وعنوانه بالتفصيل.على قرص مدمجوالطباعية، مع نسخة إلكرتونية 

 تعبئة النموذج اخلاص بطلب النشر ، حسب نوع الكتاب املقدم. .8

 : للمرجع العلميثانيا : شروط النشر 

الكتاب املقدم للنشر مع اجملاالت العلمية، واملعرفية اليت تدخل ضمن إطار عمل أن يتفق  -1

 اجلامعة، واهتماماتها.

أن يكون الكتاب مستوفيا للشروط العلمية، واألكادميية املتعارف عليها، ومراعيا ضوابط  -2

حد، كلمة للمصدر الوا 500التوثيق، والنقل، واالقتباس، على أن ال يزيد النقل احلريف عن 

وما زاد عن ذلك يتطلب موافقة خطية من صاحب حق النشر، مع إرفاق املوافقة منه، وأن 

 يكتب الكتاب بلغة علمية رصينة.
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الكتاب أو يتناول موضوعات إبداعية تتسم باألصالة، والعمق، والشمولية،  يشرتط أن يعاجل -3

 وأن يقدم إضافة علمية يف ختصصه. 

، وللجنة حق االستثناء  أو ُقبل للنشر لدى جهات أخرى يشرتط أن ال يكون قد سبق نشره ، -4

 .فيما ال يتعارض وحقوق امللكية للناشر أو اجلهة املقبول لديها النشر

 يعترب املؤلف مسئواًل عما يكون للغري من حقوق تتصل بالعمل العلمي. -5

  :اآلتيةوفقًا للمعايري العشر  احملكمني،سيتم تقييم العمل العلمي من  -6

واالبتكار ، وإحداث خصوصية للكاتب أو  هي مدى متيز األفكار املطروحة بالكتاب باجلدة : ةاألصال •

الكتاب غري مكررة أو مقلدة كالتميز يف عدم اتباع املناهج املطروقة ، واألراء الشائعة ، 

 متيز الكاتب باالستقالل الفكري يف معاجلة ومدى،  والعبارات الرائجة ، والصور املألوفة

  .واحلقائق اليت يتم تناوهلا واألفكار  اآلراء لوحتلي

 يسبق ملو ،املؤلف يف حقل املعرفة اجلديد من املعرفة العلمية اليت يضيفها يه: العلمية اإلضافة •

  يف جمال الكتاب أو الفئات واملنظمات املستهدفة بالكتاب. نشره من قبل

 ،وحقائق ،اليت يتناوهلا من نظريات املوضوعاتهي مدى تغطية املؤلف جلوانب : الشمول درجة •

  .ومبادئ ذات العالقة املباشرة

، وجهات النظر وطرح ،واألفكار ،هي درجة اعتماد املؤلف املنهج العلمي يف حتليل اآلراء: املوضوعية •

  .واالبتعاد عن التحيز

 والظواهر املدروسة من ،واألفكار، هو درجة مشولية التحليل جلميع العناصر  :التحليل العمق يف •

  .والنقاش ،من التحليل وإعطاؤها حقها ،وعالقات ،متغريات

 واملؤلفني ،واحلفاظ على حقوق الباحثني ،هي التزام الكاتب بضوابط االقتباس :العلمية األمانة •

  .ن مؤلفاتهمعالذين مت النقل 
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دوريات،  واملتنوعة ) كتب، ،اجلديدةهي مدى استعانة املؤلف باملراجع العلمية ع: املراج مشولية •

  .تقارير .. إخل ( ذات العالقة الشاملة مبوضوع البحث

والدارسني واملمارسني يف جمال ختصص  هي مدى استفادة املختصني والباحثني: الفائدة درجة •

  .الكتاب

،  الكتاب حل إجنازواملثابرة اليت مت بذهلا يف مرا ،والتقصي ،هو مقدار الوقت: املبذول مقدار اجلهد •

واليت يتم تقديرها بناء على فرتة عمل الكتاب إذا نص عليها ، وتقدير احملكمني للجهد 

  املختلفة.واملصادر املبذول من قبل املؤلف يف مجع وتنظيم املادة العلمية ، والرجوع للمراجع 

ودقة  ،الكتاب يف عرض حمتويات واملوضوعي ،هو مدى توافر التسلسل املنطقي: العرض أسلوب •

 .تهاوسالم ،اللغة ووضوح ،الصياغة

يكون للجامعة حق طبع ونشر الكتاب ملدة مخس سنوات، تبدأ من تاريخ نشر اجلامعة  -7

 للكتاب.

يف حالة ورود مالحظات من احملكمني على الكتاب، ترسل لصاحب العمل إلجراء التعديالت  -8

 أقصاها شهران.الالزمة على نص الكتاب، على أن يقوم بذلك يف مدة 

 ثالثا : شروط النشر للكتب الدراسية:

أن يغطي الكتاب موضوعات املقرر الدراسي املعّد له بشكل واف، وشامل ، متضمًنا اجلديد،  -1

 واحلديث يف كافة املوضوعات.

إرفاق صورة من اسم املقرر، ورمزه، ورقمه، وتوصيفه، وموضوعاته، مصدقة من القسم  -2

 العلمي املختص.

الكتاب مستوفًيا للشروط العلمية، واألكادميية املتعارف عليها، مراعيا ضوابط أن يكون  -3

كلمة للمصدر الواحد،  500التوثيق، والنقل، واالقتباس، على أن ال يزيد النقل احلريف عن 

وما زاد عن ذلك يتطلب موافقة خطية من صاحب حق النشر، مع إرفاق املوافقة منه، وأن 

 رصينة. يكتب الكتاب بلغة علمية
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 يشرتط أن ال يكون قد سبق نشره، أو ُقبل للنشر لدى جهات أخرى. -4

 يعترب املؤلف مسئواًل عما يكون للغري من حقوق تتصل بالعمل العلمي. -5

  :اآلتيةوفقًا للمعايري  احملكمنيسيتم تقييم العمل العلمي من  -6

 عنوان الكتاب : من حيث وضوحه ، وتوافقه مع احملتوى. •

الكتاب : من حيث وضوح األهداف ، وسالمة اللغة ، وحداثة املعلومات ، وتنظيم أبواب حمتوى  •

 وفصول الكتاب ، وعدد صفحاته.

أسلوب العرض واألنشطة : من حيث وضوح الوسائل التعليمية املستخدمة كالرسوم التوضيحية  •

 واجلداول والصور ، ووجود األنشطة والتمارين والتدريبات.

 ،التزام الكاتب بضوابط االقتباس واحلفاظ على حقوق الباحثني من حيث: لميةالع األمانة •

  .ن مؤلفاتهمعالذين مت النقل  واملؤلفني

دوريات،  واملتنوعة ) كتب، ،هي مدى استعانة املؤلف باملراجع العلمية اجلديدة: املراجع مشولية •

  الكتاب.تقارير .. إخل ( ذات العالقة الشاملة مبوضوع 

واملمارسني يف جمال ختصص  ،والدارسني، والباحثني ،هي مدى استفادة املختصني :الفائدة درجة •

  .الكتاب

يكون للجامعة حق طبع، ونشر الكتاب ملدة ال تقل عن مخس سنوات تبدأ من تاريخ نشر  -7

 اجلامعة للكتاب، وحبد أقصى عشرون ألف نسخة.

ترسل لصاحب العمل إلجراء التعديالت  يف حالة ورود مالحظات من احملكمني على الكتاب، -8

 الالزمة على نص الكتاب، على أن يقوم بذلك يف مدة أقصاها شهران.
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 رابعا : شروط النشر للكتب املرتمجة :

أن يتفق الكتاب املرتجم املقدم للنشر مع اجملاالت العلمية، واملعرفية اليت تدخل ضمن إطار  -1

 عمل اجلامعة، واهتماماتها.

 .، وأن يكون ذو فائدة علمية عالية الكتاب املرتجم موضوًعا جديًدا ومبتكًراأن يعاجل  -2

، -كلًيا أو جزئًيا–يشرتط أن ال يكون الكتاب املرتجم قد سبق نشره باللغة املرتجم إليها  -3

 أو ُقبل للنشر يف جهات أخرى.

 أن يرفق صاحب العمل موافقة الناشر األصلي للكتاب املرتجم. -4

املرتمجة املنشورة ملًكا للجامعة، وال حيق ملرتمجها، أو ألي جهة تصبح نصوص الكتب  -5

دون احلصول على موافقة كتابية من -كلًيا أو جزئًيا–أخرى إعادة نشرها مرتمجة 

 . ، ومبا يتوافق مع الناشر األصلياجلامعة

يف حالة ورود مالحظات من احملكمني، أو من اللجنة املختصة على الكتاب املرتجم ترسل  -6

احب العمل؛ إلجراء التعديالت الالزمة على نص الكتاب، على أن يقوم بذلك يف مدة لص

 أقصاها شهران.

 
  


