
 نشر الكتب بمركز النشر والترجمة النعإ
 

 مواعيد التقديم:
، يعلن مركز النشر والرتمجة عن فتح هـ 1435/1436انية للعام اجلامعي يف دورته الث

) اليت مت االنتهاء من ترمجتها( والكتب املؤلفة األصيلة  باب التقديم للكتب املرتمجة

 6هـ إىل    1436ربيع ثاني 26من ضاء هيئة التدريس يف املدة وذات اإلضافة العلمية ألع

 هـ لتحكيمها وطباعتها ونشرها باملركز. 1436 حمرم

 معايير نشر الكتب:
 يشرتط يف الكتب املقدمة توافر املعايري التالية:  

 احلداثة .يتوفر يف الكتاب عنصري األصالة وأن  .1

 أن يكون للكتاب قيمة علمية . .2

 .فكاراب املنهج العلمي يف عرض األأن يتبع الكت .3

 أن يراعي الكتاب الدقة يف توثيق املعلومات واالقتباسات العلمية. .4

 أن تكون املعلومات واملصطلحات العلمية دقيقة. .5

 أن يكون الكتاب مفيدًا للفئة املستهدفة . .6

 جوانب املوضوع . تغطي فصول الكتابأن  .7

 أن يرتبط الكتاب بتخصص صاحب الطلب . .8

 :والمستندات المطلوبة مكان تقديم الكتب
يتم التقديم يف مركز النشر والرتمجة بالدور الثاني بوكالة اجلامعة للدراسات العليا 

 يتم استكمال املستندات التالية: والبحث العلمي مببنى إدارة اجلامعة على أن

 أوال: املستندات املطلوبة لنشر كتاب منهجي:

طلب من املؤلف إىل رئيس القسم يبدي رغبته يف نشر الكتاب عن طريق  -1

اجلامعة، وحيدد اسم املقرر ورمزه ورقمه الذي يريد أن يكون الكتاب مقررًا فيه أو يف 

 جزء منه .

 يرفق مع الطلب مفردات املقرر الدراسي، وقرارات الفاحصني من القسم.    -2

وموافقة معالي مدير اجلامعة على حمضر جملس  قرار جملس القسم وجملس الكلية    -3

 الكلية.

 تعبئة منوذج طلب نشر كتاب دراسي ) من موقع املركز ( .    -4

 ثالث نسخ ورقية من مشروع الكتاب .    -5



بدون اسم املؤلف( وكذا  PDFنسخة إلكرتونية من الكتاب )بصيغة وورد( )وأخرى     -6       

 .CDنط مفردات املقرر على قرص ممغ

 إقرار من املؤلف بامتالك حمتويات الكتاب وحق النشر. )من موقع املركز(    -7

قائمة بأمساء ستة حمكمني على األقل يف التخصص بدرجة أستاذ أو أستاذ مشارك مع     -8

 ذكر وسائل االتصال بهم هاتفيا أو بريديا.

 السرية الذاتية للمؤلف/ املؤلفني .    -9

 رسالة املاجستري والدكتوراه وإرفاق فهرس احملتويات ذكر عنوان    -10

 

 

 املستندات املطلوبة لنشر كتاب ) ختصصي / ثقايف/ مرجع مكتيب(ثانيا: 

طلب من املؤلف إىل مدير مركز النشر والرتمجة يبدي رغبته يف نشر الكتاب التخصصي     -1

 أو الثقايف أو املرجع املكتيب .

 ) من موقع املركز ( . كتاب تعبئة منوذج طلب نشر     -2

 ثالث نسخ ورقية من مشروع الكتاب .    -3

بدون اسم املؤلف( على قرص  PDFنسخة إلكرتونية من الكتاب )بصيغة وورد( )وأخرى     -4

 .CDممغنط 

 إقرار من املؤلف بامتالك حمتويات الكتاب وحق النشر. )من موقع املركز(    -5

ني على األقل يف التخصص بدرجة أستاذ أو أستاذ مشارك مع قائمة بأمساء ستة حمكم    -6

 ذكر وسائل االتصال بهم هاتفيا أو بريديا.

 السرية الذاتية للمؤلف/ املؤلفني .    -7

  ذكر عنوان رساليت املاجستري والدكتوراه وإرفاق فهرس احملتويات.      -8

 

 

 


