
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العلمية إلى اإلسهام في تطوير وإثراء ونشر املعرفة.  املطبوعاتتهدف مديرية النشر الجامعي من خالل إصدار 

 باألصالة ن من أهم الضوابط التي ينبغي على املؤلف مراعاتها لكي يحظى إنتاجه العلمي بالقبول، أن يتميز مؤلفها

 تخصصه، ويلتزم في كتابته بقواعد وأسس األمانة العلمية.يكون ذا إضافة علمية ل وأن والجودة،

تم وضع شروط  5491ماي  8قصد رفع جودة املنشورات الجامعية الصادرة عن مديرية النشر الجامعي لجامعة 

  : على املواصفات العاملية والتعليمات الداخلية باالعتمادوإجراءات للنشر باإلضافة إلى تعليمات املؤلفين 

  املطبوعـة موجهة كدعم بيداغوجـي للطلبة، تتنـاول دروس، تماريـن أو أعمال تطبيقيـة.أن تكون 

 ي ـرر وزاري ) وزارة التعليـم العالـي و املحدد بمقـاس املعنـة باملقيـاور الخاصـول واملحـة الفصـل املطبوعـأن تشم            

 ر. ـة النشـرأي مديريـيخضع ل مطبوعة اس فييو البحث العلمـي (. تقديم جزء من األجزاء املستقلة للمق

 ل.ـى األقـدة ثالثـة سنـوات علـي ملـون صاحب املطبوعـة قد درس املقيـاس املعنـأن يك 

 .مضاء التزام ا) يشترط أن ال تكون املطبوعة قد نشرت على املوقع اإللكتروني للجامعة أو في أي جهة أخرى من قبل

 بإيداع مطبوعة على مستوى املديرية(

  ة يملؤلف بعدم نشر املطبوعة على املوقع اإللكتروني للجامعة أو في أي جهة أخرى بعد إيداعها في مدير يتعهد ا

 النشر الجامعي.
  

 ( مصحوب بنسخة من املطبوعة على قرص التحميل من موقع مديرية النشريتقدم املؤلف بطلب نشر مطبوعة )

  .ونسخة ترسل عبر البريد اإللكتروني للمديرية مضغوط

  ط نشر و ة النشر حسب قواعد وشر يقبل ارسال املطبوعة للتحكيم تتم مراجعتها شكليا على مستوى مدير

 املطبوعة البيداغوجية.

 ة ـمديري منهما موافـاةوى املطبوعة للتقييم ويطلب ـمختصين في مجال محت خبيرينار ـر باختيـة النشـل مديريـتتكف

 .اـيوم 91 اهاـي مدة أقصـم فـر التقييـر بتقاريـالنش



   

 وا( عقـد ـ)أو يمض ن للمؤلف )أو املؤلفون ( أن يمض يـ، يمكبعد االنتهاء من عملية التقييم وقبول املطبوعة للنشر

لكي تدفع له )لهم( التعويضـات حسب القوانين املعمول في رئيسها املمثلة )الناشر( و  نشر املطبوعة مع الجامعـة

 ةـير سلبيفي حالة ما إذا كانت أحد التقار  و بها.
 
 .كلف مديرية النشر خبير ثالث في التخصص، ت

  ما حسب  للطبعبإرسال املطبوعة  الجامعي ر تقـوم مديريـة النشـرـد النشـاء عقـمضابعد 
 
ت عدد فق عليه من ي 

  نسخ. ال

 يمكن للمؤلف طلب إلغاء عملية نشر املطبوعة بعد بداية مرحلة التقييم من طرف املحكمين ال. 

 راها تستوجب ذلك.ـي أي مرحلة من املراحل تــشر الجامعي الحق في إعادة التحكيم للمطبوعة فملديرية الن 

 . ملديرية النشر الجامعي الحق في إلغاء املطبوعة في حالة اكتشافها لسرقات علمية 

 .للمؤلف الحق في تقديم مطبوعة واحدة للنشر في السنة الجامعية 

 
 

 


