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 في جامعة إدلب الجامعية  والمراجع الكتبوترجمة  القواعد واألسس الناظمة لتأليف

 : الكتاب الجامعي القسم األول

 : ة الكتب الجامعيوترجمة قواعد واألسس الناظمة لتأليف ال :       أول  

تحدد األسس والقواعد الناظمة لعملية تأليف وترجمة، ونشر، وتوزيع، الكتب الجامعية وتقدير المكافآت التي يستحقها    -(1المادة )
وترجمدددة  الجدددامعي    الكتدددا   المؤلف، والمترجم، والمددددال العلمي، والمددددال اللكوف، ولدددافدددة الجواندددب المتعلقدددة  تدددأليف

 لمواد الواردة في هذا القرار.وفل ا  المرجع

يكون لكل مقرر تدريسددددددددددي في مر لة اىجازة األولا في الكليات والمعاهد التا عة لجامعة  دلب، لتا  جامعي وا د    -(2المادة )
 أو أكثر معتمد للمقرر.

ً  علا ارار م  مجلس  ال يجوز تددريس لتدا  في لليدات جدامعدة  دلدب أو المعداهدد التدا عدة لهدا وإيعد  لل     ال    -(3الـمادة )                          ندا
                                                                            جامعة  دلب مستندا  علا توصية م  مجلس الكلية أو المعهد، ورأف القسم المختص.  

                                                                                                   يصددددر مجلس الكلية ابل  داية لل فصدددل دراسدددي  أسدددبوعي  علا األال ارارا  يحدد في  أسدددماً المقررات التي سدددو     -(4المادة )
وذلك  االسدتناد  لا    ،الكتب المعتمدة لكل مقرر وأسدماً المؤلصي واسدم الكتا  أو   ،يتم تدريسدها ال   الصصدل الدراسدي

توصدددددددية مجالس األاسددددددداذ، ويتم  ع ن هذا القرار في مكان  ارز م  لو ة  ع نات الكلية وترسدددددددل نسدددددددخة ع  هذا  
 اىع ن  لا رئاسة الجامعة ونسخة ثانية  لا مديرية الكتب والم بوعات.

 داعتمداد لتدا   مرتبتد  العلميدة                                                                                ي لزذ لدل م  يقوذ  دالتددريس في الجدامعدات والمعداهدد التدا عدة لجدامعدة  دلدب مهمدا لداند     -(5الـمادة )
                                                 لتك ية المقرر الذف يدرس  وفقا  ى دى ال رق اآلتية:

                                                                                              االستمرار في تدريس الكتب السا قة المعتمدة أصوال  لتك ية المقرر  عد موافقة مجلسي القسم والكلية.  -أ

 ف أو ترجمة لتا  جامعي  شكل منصرد أو  المشارلة مع غيره م  أعضاً الهيئة التدريسية. تألي  -ب

اعتماد لتا  آالر م    دى الجامعات أو غيرها م  المؤسسات العلمية والتعليمية لتك ية المقرر وفل القواعد المعتمدة   -ج
 وإعد موافقة مجلسي القسم والكلية.  

الجامعة  عد موافقة مجلسي  المختلصة في  اساذ  األيس المقررات الدراسية في اللكات األجنبية في  تعتمد لتب أجنبية لتدر   -(6المادة )
 القسم المختص والكلية.  

 يسمح  تأليف لتب لمقررات أاساذ اللكات األجنبية في الجامعات عند توفر الشرطي  اآلتيي :   -(7المادة ) 

ً    مقررات أاساذ اللكات األجنبية التي يسمح  تأليفأن يحدد مجلس التعليم العالي  قرار يصدر عن  أسماً   . أ                     لتب لها، وذلك  نا
 علا ااتراح القسم المختص، وموافقة مجلس الكلية وارار مجلس الجامعة.
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األال مرتبة أستاذ أو أستاذ    ث ثة م  أعضاً الهيئة التدريسية في القسم تتوفر في وا د منهم علاأن يشترك في التأليف   . ب
 مساعد. 

تصدر المجالس المختصة )القسم، الكلية، الجامعة( القرارات األصولية ال زمة لتحديد الكتب المعتمدة لتدريس لل    -(8) المادة  
 مقرر.  

                                                                                                    يشترط م  أجل اعتماد الكتا  لتا ا  جامعيا  أن تتوفر في المؤلف م  جهة، وفي الكتا  م  جهة أالرى الشروط    -(9المادة )  
 اآلتية:  

ً  أكان منصردا  أو مشددددددترلا  مع غيره وي عامل :  بالنســــبة للمؤلف -1                                                                                                ي قصددددددد  المؤلف  يثما وردت هذه الكلمة، مؤلف الكتا  سددددددوا
ويتم تدأليف الكتدب والمراجع الجدامعيدة أو ترجمتهدا في جدامعدة  دلدب والمعداهدد التدا عدة لهدا م  ،  مترجمو الكتدب معداملدة المؤلصي 

 ابل الصئات اآلتية:
 النظرف والعملي.  جزئيهاأعضاً الهيئة التدريسية في جامعة  دلب أو المعاهد التا عة لها للكتب  -أ

 .  مشر  علا األعما ( وذلك للجًز العملي الت بيقي م  المقررات–أعضاً الهيئة الصنية )مدير أعما   - 

المندوإي  م  الجهات العامة للتدريس في الجامعة، أو المتعاادي  للتدريس فيها، أو المحاضري  في الجامعة م   ملة   -ج
 المؤهل العلمي الم لو  للتعيي  في عضوية هيئة التدريس في الجامعة.  

 :                                                  يشترط فيمن يؤلف منفردا ، كتابا  جامعيا  أن يكون  - د
 في عضوية هيئة التدريس ث ث سنوات دراسية علا األال. أمضا -1

 موضوع الكتا  سنتان دراسيتان علا األال.  للمقررمضا علا تدريس   -2

وإذا لم يتوفر لدى المؤلف الشرطي  المذلوري  يجوز ل  أن يشترك في التأليف مع غيره م  أعضاً الهيئة التدريسية الذي   -3
 الشرطي . يتوفر لديهم هذي  

تأليف أكثر م  لتا  جامعي لل سنتي . وتحسب مدة السنتي    –                            منصردا  أو مشترلا  مع غيره  -ال يحل لعضو الهيئة التدريسية -ه
                                                                                                                   اعتبارا  م  تاريخ ارار مجلس الجامعة القاضدددددي  اعتماد آالر لتا  للمؤلف لتا ا  جامعيا  )وي سدددددتثنا م  هذا الشدددددرط المؤلصات  

 ها لتب سا قة(.في المقررات التي ليس ل

                                                                                                              ال ت بل شددددددروط المدد الم لوإة العتماد مؤلصات أعضدددددداً الهيئة التدريسددددددية لتبا  جامعية علا الكتا  الذف يتقدذ    األسددددددتاذ   -و
                                                    أسددتاذا  مسدداعدا  لتا ا  جامعيا  وفل القواعد المعمو   لالمسدداعد المرشددح للتعيي  في وظيصة أسددتاذ  ذا لم يك  اد ألف ال   عمل  

  ها.  

 :  بة للكتاببالنس -2

                                                                                                     يجب أن يكون محتوى الكتا  م ا قا  للمناهج المعتمدة م  مجلس الجامعة المختص ويجب أن يك ي مصردات المنهج   -أ
 المقرر  كامل ، وأن تدرج المصردات التي يك يها في صدر الكتا .  
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ا  محددا  م  موضوعات المقرر وتحدد نسبة التك ية في ارار اعتماد ال -ب كتا ، ويشترط                                                                                                  يجوز أن يك ي الكتا  الجامعي جًز
المقرر مؤلصا  م  موضوعات متمايزة، وأن يكون الجًز الذف يك ي  الكتا  الجامعي اد                                                                                                          في هذه الحالة أن يكون هذا 

 م  لامل الساعات المخصصة للمقرر.  نصف عدد الساعات األسبوعية ما يعاد    ص    الص  

الواردة في المادة العلمية للكتا ، مرتبة  يجب أن يدرج في نهاية الكتا  الجامعي جدو  يتضم  المص لحات العلمية   -ج
 .وعلا شكل معجم  ة ال تيني                                                                                            ترتيبا  ألف  ائيا   اللكة العرإية، وما يقا ل لل مص لح علمي منها  إ دى اللكتي  اىنكليزية أو  

يرفل الكتا  المقترح  تقرير م  المؤلف يبي  في  اسم الكتا ، والسنة الدراسية المقرر لها، وعدد الساعات التي يك يها  -د
                                                                                                           الكتا ، وعدد الساعات األسبوعية المحددة للمقرر واىضافات، التي أدالل  علي   ذا لان الكتا  معدال ، ويتعهد المؤلف 

                                                                   ابل   أن الكتا  معد   صيكت  النهائية ويمك  المباشرة   باعت .  في التقرير المقدذ م

يؤلف مجلس القسم المختص "لجنة علمية"، لتقويم الكتا ، المؤلف أو المعد ، م  النا ية العلمية، م  مستوى لجان   -ه
 .  فحص اىنتاج العلمي

للحكم علا مدى ص  ية مشروع الكتا  للنشر؛ مع تعبئة         مصص                                                  ي لب م  لل عضو م  أعضاً لجنة التقويم تقريرا   -و
 النموذج الخاص  التقويم. 

                                                                            مادة الكتا  المقوذ، وتقدم   لا القسم المختص، الذف يعد  دوره "وصصا  علميا "                                              ت عد  " اللجنة العلمية" تقريرا  علميا   و    -ز
                                                                                                اعتباره لتا ا  جامعيا ، يحدد في  الموضوعات التي ت رق لها الكتا ، وأسلو  المعالجة، ووضوح العرض،   للكتا  المقترح  

يدرس ل ، وعدد الساعات األسبوعية النظرية  واألهمية العلمية لنشر الكتا ، واسم المقرر والسنة الدراسية والقسم الذف  
 .  والعملية للمقرر الذف يعود  لي  الكتا  ونسبة تك ية الكتا   لا لامل ساعات المقرر

تسمية                                                                                                        يصدر مجلس الكلية المختصة ارارا  يوصي في   اعتماد الكتا  ويصادق علا التقارير المعد ة  شأن  ويوافل علا   -ح
 . ويتعهد القسم المختص  تدريس الكتا  المقترح طيلة مدة اعتماد الكتا المدال اللكوف. 

علا  مجلس الكلية    وارار                                                                    القسم المختص، والتقرير العلمي المعد   شأن  مع الوصف العلمي للكتا ،  ارار  يعرض الكتا ، و  -ط
نهائي والتأكد                                                                                عتماد الكتا  مؤلصا  جديدا  أو مؤلصا  معدال  وذلك  عد االط ع علا الكتا   شكل  ال المجلس الشؤون العلمية،  

م  أن  أنجز في صورت  األاليرة الجاهزة لل باعة  ما في  جميع األشكا  والرسوذ والصور ال زمة ل ، ويصدر مجلس  
  اعتماد الكتا .                  الجامعة ارارا  

)تصويرا   -ي لل باعة  ومعدا   الحاسو   علا  منضدا   لان  والم بوعات  ال   ذا  الكتب  مديرية  ابل  م   الكتا   تسل م  يتم                                                                                                             ال 
         الامس ا                                                                                                            األوفس (  صورت  النهائية وم بوعا  علا طا عة ليزرية  ما يتصل مع الشروط الصنية والمواصصات المبينة في البند )

  الراج الكتا ( م  هذا القرار.   –
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سنوات،                                                                                                 يعتمد الكتا  الجامعي لمدة أرإع سنوات يجوز تمديدها سنة فسنة، شري ة أال  تزيد مدة التمديد ع  ث ث    -(10المادة )
ويلتزذ القسم المختص  تدريس الكتا  الجامعي طوا  مدة اعتماده وتبدأ مدة السنوات األرإع التي يقرر لها الكتا   
الجامعي، م  العاذ الدراسي الذف ي رح في  علا ال   ، ويدالل في امتحانات ذلك العاذ ويجوز في  ا  الضرورة  

عض أ حاث الكتا  ال   المدة المعتمدة لتدريس  وتصدر التعدي ت  العلمية التي تقررها المجالس المختصة تعديل  
 ة.  م  ل م بوع

القرار نسخة    -(11المادة ) الكتا  الصادر ع  مجلس الجامعة،  لا مديرية الكتب والم بوعات وترسل مع                                                                                                     ي بلغ ارار اعتماد 
الكتا   شكلها النهائي )مع رأف مجلس القسم المختص ورأف مجلس الكلية والتقارير العلمية(  عد التحقل م  توفر  

 كافة الشروط الم لوإة للمباشرة في تنصيذ ال باعة. 

  مواعيد تقديم الكتب:  :       ثاني ا

 يصدر مجلس الجامعة القرارات ال زمة العتماد الكتب الجامعية وطباعتها في المواعيد اآلتية:    -(12المادة )

 ابل نهاية شهر نيسددددددددان م  لل عاذ للكتب العائدة للصصل الدراسي األو  م  العاذ التالي.   -أ

 ابل نهاية شهر  زيران م  لل عاذ للكتب العائدة للصصل الدراسي الثاني م  العاذ التالي.   - 
ارارات مجلس    ية تسمح  صدور جامعة( ابل مدة لاف  – للية    – ويجب علا المؤلصي  تقديم لتبهم  لا المجالس المختصة )اسم  

                                                          الجامعة الخاصة  اعتماد لتبهم في المواعيد المحددة آنصا .  

 : تحديد حجم الكتاب )عدد الصفحات(:       ثالث ا

يجب أن يتناسددب  جم الكتا  )عدد صددصحات ( مع العدد المحدد لسدداعات تدريس المقرر في الخ ة الدراسددية    -(13المادة ) 
                                                                                      أسددددددددددددددبوعيدا ، )وتبعدا  لنسددددددددددددددبدة تك يدة الكتدا  لمصردات المقرر( وعلا مؤلف الكتدا  الجدامعي التقيدد    والمنداهج )النظريدة والعمليدة(

  الحدود اآلتية المسموح  ها لعدد الصصحات:  

ــلية المحددة لتد  س   ــبوعية الفصــــ ــاعات األســــ عدد الســــ
 الكتاب

 في الكليات النظر ة  في الكليات العملية 

 الحد األعلى األدنىالحد   الحد األعلى الحد األدنى

 صصحة  200 صصحة  150 صصحة  150 صصحة  100 لكل ساعة نظرية أسبوعية فصلية وا دة 

 صصحة  100 صصحة  75 صصحة  75 صصحة  50 لكل ساعة عملية أسبوعية فصلية وا دة 

لكل سدداعة أسددبوعية فصددلية م  سدداعات النظرف )في  ا   
 دمج العملي  ي  ثنايا النظرف(

 صصحة  250 صصحة  200 صصحات   210 صصحة  130
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         نقصانا     أو( زيادة  %25يسمح  تجاوز الحد األدنا أو الحد األعلا المسموح    لعدد الصصحات  نسبة ال تزيد علا )  -(14المادة )
 لعدد الصصحات المبي  أع ه.  

الكليات اآلتية م  الكليات النظرية: للية اآلدا  والعلوذ اىنسانية،    –( السا قة  13تعتبر في مجا  ت بيل المادة )  -(15المادة )
، المعهد التقاني للعلوذ المالية واىدارية، المعهد التقاني  االاتصاد واىدارةكلية الشريعة والحقوق، للية الترإية، للية  

الترلية، وأ اللكة  أيضا  م   لإلع ذ، معهد  اآلتية  الكليات  تعتبر  يصتتح  قرار رسمي، لما  للية أو معهد مماثل                                                                           ف 
الكليات العلمية: للية ال ب البشرف، للية طب األسنان، للية الصيدلة، للية التمريض، للية العلوذ الصحية، للية  

واىلكترونية، للية الهندسة المعلوماتية،  العلوذ، للية الهندسة المدنية، للية الهندسة المعمارية، للية الهندسة الكهرإائية  
كلية الهندسة الميكانيكية، للية الهندسة الزراعية، للية ال ب البي رف، للية الهندسة الكيميائية والبترولية، المعهد  
ال بي، المعهد التقاني الهندسي )صيانة تجهيزات طبية(، المعهد التقاني للحاسو ، وأف للية أو معهد مماثل يصتتح  

  قرار رسمي.  

( صصحة مهما  لغ عدد الساعات المخصصة لتدريس المقرر )نظرف  600                                   يجب أال  يزيد عدد صصحات الكتا  علا )  -(16المادة )
                     أو عملي( أسبوعيا .  

-                                                                                                 ي قصد  الصصحة في مجا  تحديد عدد صصحات الكتا  الصصحة التي  ددت مواصصاتها تصصي   في البند )سا عا     -(17المادة )
 ج الكتا ( م  هذا القرار والتي تدالل في تقدير مكافأة تأليف الكتا .  الرا 

ال يجوز لمديرية الكتب والم بوعات أن تتسلم، أو أن تدفع  لا ال باعة، أف لتا  م  الكتب المخالصة أل كاذ هذا    -(18المادة )
 القرار.  

 إعادة طباعة الكتاب:    –        ابع ا

                                                                                            ت عاد طباعة الكتب الجامعية المعتمدة سا قا  م  المجالس الجامعية وفقا  لألسس والقواعد اآلتية:    -(19المادة )

ً  علا ارار م   -أ                                                                                                               ت عداد طبداعدة الكتدا  الدذف نصددت النسددددددددددددددخ الم بوعدة مند  ابدل انتهداً مددة اعتمداد الكتدا  لتدا دا  جدامعيدا   ندا
 المجالس الجامعية.  

                                                                                                            ال يجوز  عدادة طبداعدة الكتدا  الجدامعي  عدد انتهداً مددة اعتمداده  ال   عدد ايداذ المؤلف  تنقيحد  وإدالدا  التعددي ت ال زمدة   -ب
ً  علا ارار يصددددر ع  مجلس الجامعة، مسدددتندا   علا موافقة مجلس الكلية، وااتراح القسدددم المختص. وفي هذه                                                        علي ، وإنا

                            ال  لمدة أرإع سنوات جديدة.  الحالة يعتمد الكتا  المعاد طباعت  معد

يجدب أن تكون التعددي ت التي يرغب المؤلف  دالالهدا علا الكتدا  الجدامعي جاهزة ابدل أن يعرض الكتدا  علا المجدالس    -ج
 الجامعية المختصة.  
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اذ                                                                                                           في  ا  انقضددداً مدة  ارار الكتا  وهي أرإعة سدددنوات، ولان عدد النسدددخ المتبقية من  لافيا  لسدددد  اجة ال    لمدة ع -د
وإما ال يزيد ع  ث ثة سدنوات                                                                                        أو أكثر، تعتبر مدة اعتماد الكتا  ممددة  كما  سدنة فسدنة  لا  ي  نصاد النسدخ المتبقية من  

                                                          ]مالم تتخذ المجالس الجامعية ارارا  معل   مخالصا  لذلك[.   علا األكثر

   عدد النسخ المتبقية من .  علا  اراره مهما يك  سنوات المس                                        يسمح  إعادة طباعة الكتا  معدال   عد مضي    -ه
ا  إخراج الكتاب:  –       خامس 

تحدد الشددددروط والمواصددددصات التي يجب التقيد  ها لحسدددد   الراج الكتا  ولتو يد شددددكل  وتنسدددديل مظهره العاذ، علا   -(20المادة ) 
 الشكل التالي:  

                                                                            ي بع علا الوج  األو  )األمامي( م  غ   الكتا  الخارجي المعلومات اآلتية  صرا :  الك   الخارجي للكتا :   -أ
 يا م  ال ر  األيم  وتحتها اسم الكلية.  منشورات جامعة  دلب وتوضع في الزاوية العل -1

 شعار جامعة  دلب ويوضع في الزاوية العليا م  ال ر  األيسر.   -2

                                                                                                           اسم الكتا  )العنوان الرئيس( في الوسط وم ا قا  لما هو وارد في نص ارار مجلس الجامعة القاضي  اعتماد الكتا .   -3

                                                          ذا لان المؤلف يحمل هذا اللقب وإال  اكتصي  ذلر االسم فقط؛    اسم المؤلف ولقب  العلمي ويقتصر علا ذلر للمة " دلتور " -4
كما يقتصر ذلر اللقب الجامعي أو الوظيصة الجامعية علا ما يلي: مدرس في اسم .... أو أستاذ مساعد في اسم .... أو  

 أستاذ في اسم ....  

ر المي دية والهجرية في الزاوية السصلا م   يذلر اسم الناشر )دار النشر( في الزاوية السصلا م  ال ر  األيم  وسنة النش -5
 ال ر  األيسر أسصل الوج  األمامي للك  .  

                                                                             وي بع علا الوج  األالير )الخلصي( للك   الخارجي للكتا  المعلومات اآلتية  صرا :  

 جميع المعلومات الواردة علا الوج  األمامي للك   مترجمة  لا اللكة اىنكليزية.   -1

ي بع سعر  يع الكتا   الدوالر األمريكي أو ما يعادل  علا الزاوية السصلا م  ال ر  األيم  )يحدد م  ابل مديرية الكتب   -2
 والم بوعات(.  

 الك   الدااللي للكتا :    - 
 الذف يدرس ل  الكتا  في الزاوية السصلا اليمنا م  الوج  األمامي للك   الدااللي للكتا .   يذلر السنة والقسم واالالتصاص -1

ي بع علا الوج  األالير الخلصي م  الك   الدااللي أسماً اللجنة العلمية، واسم المدال العلمي والمدال اللكوف وعبارة "  قوق   -2
 ت في جامعة  دلب".  ال بع والترجمة والنشر محصوظة لمديرية الكتب والم بوعا

 :تحديد المواصفات الفنية لتصفيف صفحات الكتاب  -ج
 سم( )ابل الق ع والتحرير(.   25×    17.5اياس ورق الصصحات األساسي هو ) -1
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                                                                       سددددم( ويدالل رام الصددددصحة ضددددمنا  في المسددددا ة الرأسددددية ويعتبر البااي م  األطرا     21×   12.5أ عاد المسددددا ة الم بوعة ) -2
 سم(.  12.5أن طو  الس ر هو األرإعة هوامش )أف  

 أنواع الخ وط المعتمدة والمقبولة هو:     -3
Simplified Arabic (14)  , Traditional Arabic (16)    Times new roman(14),  Jaridah (10)  , Akhbar MT(14) 

, Naskh normal (14) , Decotype Naskh(12) , Medina Lt BT(12), Wasit 1 Normal (14). 

 أو ما يكافئ هذه الخ وط )الحرو ( المتعار  عليها في أجهزة الحاسو .  

  نط( وذلك  سب نوع وااعدة الخط المستعمل.    16 نط( و) 14اياس الحرو  المقبولة يتراوح  ي  ) -4

يمك  أن  أس ر الصصحة ما       ع د                                ( س را  تقريبا  )وي راعا عند  23                                                    يجب أال  يقل عدد األس ر في الصصحة الوا دة وس يا  ع  )  -5
تشكل  الصراغات والمسا ات التي تستدعيها أعرا  أصو  ترتيب الصصحة وعناوينها ومقاطعها واألشكا  والمعادالت م  أس ر 

 في الصصحة(.  

 ( للمة.  12                                                   يجب أال  يقل عدد الكلمات في الس ر الوا د وس يا  ع  ) -6

الجانبية )فقرة(، ولذلك العناوي  الصرعية، مع نوع   يجب أن يتناسب نوع واياس  رو  العناوي  الرئيسة )فصل( والعناوي   -7
واياس الحرو  المستعملة في مت  نص الكتا  وأن تكون العناوي   ارزة  شكل واضح، وإحر  أسود ومتدرجة  القياس م  

ج م  األكبر  لا العنوان الرئيس  لا العنوان الصرعي  لا العنوان الثانوف ومتوافقة مع األصو  المتعار  عليها  القياس المتدر 
 األصكر.  

 ( أسود.  11) خط ( سم، والشرح تح  األشكا  والصور  1الدالو  أو  المق ع ) -8

% ويجب استعما  مد  100                                                (  نط تقريبا  والتباعد  ي  الكلمات عادف  مقياس  3المسافة ابل وإعد المقاطع والصقرات  حدود ) -9
                                                                                                               اصير )أو لشيدة صكيرة( لمد الكلمات آليا . ومراعاة عدذ المبالكة في مسا ات الرسوذ والصور واألشكا  وعدذ ترك فراغات  

                          واسعة ال لزوذ لها فنيا .  

 ( نق ة.  600م طباعة الصصحات علا طا عة ليزرية، ال تقل داتها ع  )يجب أن تت  -10
 تحديد أسلو  ترتيب صصحات مت  الكتا :    - د

( ]وال لزوذ لأل ر  أو األرااذ ال تينية أو اليونانية أو األ جدية في  داية الكتا [  1يبدأ الكتا   الصددددددددددددصحة رام ) -1
 رامة  التسلسل.وينتهي  الصصحة األاليرة من  وتكون لافة الصصحات م

( في  داية الكتا  للعنوان الصددكير  يت تبقا هذه الصددصحة  يضدداً ويوضددع في الزاوية  1تخصددص الصددصحة رام ) -2
السددددصلا اليسددددرى منها )أف م  زاوية المسددددا ة المخصددددصددددة لل باعة اسددددم الكتا  فقط  حر  أسددددود مكافئ لثلت  

 (  يضاً(.  1الصصحة )( أف ظهر 2اياس  رو  عنوان الكتا  الرئيس. وتبقا الصصحة )
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( للك   الدااللي للكتا  ]وهي الصدددددددددصحة المماثلة لصدددددددددصحة الك   األولا )وج   3تخصدددددددددص الصدددددددددصحة رام ) -3
 ( أ يض.  4الك  ([، ويكون ظهر هذه الصصحة أف الصصحة رام )

( لتتمة الصهرس  8( و)7( و)6(. وتخصدددددص الصدددددصحات رام )5يبدأ فهرس محتويات الكتا  علا الصدددددصحة رام ) -4
 سب عدد الصصحات التي سو  يستكراها الصهرس.  و 

تكون الصددددددددصحة ذات الرام الصردف األولا  عد انتهاً الصهرس هي صددددددددصحة المقدمة وإذا افترضددددددددنا أن الصهرس اد   -5
( وتبقا  10( فيتم تجاوز الصدددددددصحة رام )9،    8،   7،    6  ،  5                                   اسدددددددتكرق المس صدددددددصحات مث  ، أف الصدددددددصحات )

 (  المقدمة.  11 يضاً ثم نبدأ علا الصصحة رام )
( تترك الصددصحة ذات الرام المزدوج    13،   12،    11                                                 ذا اسددتكرا  المقدمة ث ث صددصحات مث   وهي الصددصحات ) -6

( أف  15  األو  علا الصدددصحة رام )(  يضددداً ثم نبدأ  كتا ة الصصدددل األو  أو البا14اآلتية وهي الصدددصحة رام )
 علا صصحة فردية.  

يجب أن تكون لافة الصصدددددو  وأ حاث الكتا  والصهارس والم  ل ولل موضدددددوع رئيسدددددي منصصدددددل علا صدددددصحة   -7
يسدددارية )ذات رام مصرد(، وإذا صددداد  أن انتها  ا  أو فصدددل أو  حت علا صدددصحة ذات رام مصرد فيتم تجاوز  

 رايم الصصل الجديد علا صصحة تحمل رام مصرد.  الرام المزدوج التالي ويبدأ ت
 قواعد تبو ب وتنسيق مادة الكتاب:   -ه
                                                                                                             ي بع الكتا  الجامعي في أجزاً )مجلدات(  ذا ااتض  طبيعة مادة الكتا  ذلك ولان عدد الصصحات لبيرا  )ويجب أن يذلر   -1

 عدد األجزاً في ارار اعتماد الكتا (.  
يقسم لل جًز )أو مجلد(  لا أ وا ، يحتوف لل  ا  منها علا مجموعة م  الموضوعات المتصلة  عضها  بعض والتي تشكل  -2

 تكاملة  ذا لان  طبيعة مادة الكتا  تسمح  ذلك.  و دة م
                                                                                                   يقسم لل  ا   لا فصو  تع ا أرااما  متسلسلة  حيت يشمل لل فصل منها موضوعا  وا دا  م  موضوعات البا .   -3
                                                                                                           يقسم لل فصل  لا مواضيع تع ا أرااما  متسلسلة ضم  الصصل الوا د وإحيت يتضم  الموضوع الوا د عددا  م  العناوي    -4

 ة المتصلة  مادة الصصل. الصرعي
 الصهرس، والمقدمة واىهداً والشكر وأرااذ الصصحات والتدايل العلمي واللكوف:   -و
يجب أن يكون فهرس محتويات الكتا  في صدر الكتا  )الصصحات األولا  عد الك  ( وأن يقتصر الصهرس علا ذلر  -1

 األ وا  والصصو  والموضوعات والعناوي  الرئيسة دون الحاجة  لا ذلر التصاصيل الصكيرة.  
لعلمي لمحتويات مادة الكتا ، يجب أن تكون مقدمة الكتا ، علمية  حتة، ورصينة، وأن تقتصر مادتها علا الوصف ا  -2

والعرض التاريخي للت ور العلمي لمادة الكتا  وتقع علا لجنة التقويم العلمي للكتا  مهمة مراجعة المقدمة والتأكد م  عدذ  
 الروجها ع  األعرا  الموضوعية وال يجوز أن يصدر الكتا   مقدمة لكير المؤلف نصس . 

 .  رات اىهداً والشكريتضم  الكتا  الجامعي عباال يسمح  أن  -3
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 (. 3، 2، 1  يجب استعما  األرااذ العرإية المعروفة في ترايم الكتا  )أف -4
                                                                                                                   يجب أن يكون الكتا  مداقا  علميا  ولكويا  ابل تسليم   شكل  النهائي الجاهز لل باعة. ويجب ذلر أسماً المداقي  العلميي   -5

 اللي األالير ابل صصحة الك   الخارجي األالير(.  في الصصحة األاليرة م  صصحات الكتا  )أف علا الك   الدا
                                                                                                                 ي قدذ المؤلف الكتا  الذف صدر ارار اعتماد لتا   أصو  الكتا   شكل  النهائي  لا مديرية الكتب والم بوعات مع نسخة ع    -ز

 ونسخة ع  الك  .   (pdfو   word لكترونية  صيكتي ) 
 ذا استدع  طبيعة مادة الكتا  تصصيف صصحات   شروط واياسات تختلف ع  القياس العادف الذف تم تحديد شروط     - (21المادة )

العادف   القياس  اياسا  علا  التأليف  تقدير ما يكافئ أو يوازف صصحات الكتا                                                                                                               الصنية آنصا  فتقوذ لجنة تقدير جوائز 
الكتا  وتحديد مدى تقيد المؤلف  حدود عدد الصصحات،  )النموذجي( ويعتمد هذا التقدير في تحديد عدد صصحات  

                                                                                      ولذلك في تقدير جائزة التأليف اياسا  علا عدد الصصحات المكافئ للقياس العادف النموذجي.  

يجب علا المؤلف أن يعرض تجار  طباعة الصصحات األولا م  الكتا  ) حدود ملزمتي ( علا مديرية الكتب    -(22المادة )
الم لوإة  والم بوعات للحصو  الصنية  التنصيذ مع الشروط  التأكد م  ت ا ل  التنصيذ  عد    علا موافقتها علا متا عة 

وتوضيح المخالصات ) ن وجدت( وتصويب عملية التصصيف وال باعة للوصو   لا النتائج المرجوة والمحافظة علا  
ال نسخة أصل الكتا  المسلمة م  المؤلف  الحدود الدنيا المقبولة ىالراج الكتا  الجامعي ، وعلا مديرية الكتب أن تد

ولها أن تعيد الكتا   لي   ذا تبي  لها عدذ التقيد  أ كاذ هذا القرار أو أف سًو في اىالراج الصني المقبو  للكتا   
الكتب   االرتقاً  سوية جودة  الراج وطباعة  الموضوعة  رصا  علا  يتقيد تماما   الشروط  أن  الكتا                                                                                                      وعلا مؤلف 

 س  تنسيقها .  الجامعية و 

ا  قواعد وأسس تقدير مكافأة تأليف أو ترجمة الكتاب:    –       سادس 

يمنح مؤلف الكتا  أو مترجم  مكافأة تقدر  حسب الجهد )في التأليف أو الترجمة( وإحسب تكاليف التأليف واىعداد    -(23المادة )
                                   ضمنا  التزاذ المؤلف  تصحيح مسودات    وسائر النصقات التي يت لبها  عداد الكتا  م  رسوذ وأشكا  وغيرها  ما في 

 كتا   أثناً ال باعة.  

  ع  القسم المختص   ثلممالجامعة  سب الحا  ويضا   ليهم    مجلسأعضاً يسميهم    ث ثة لجنة مؤلصة م   تقوذ    -(24المادة )
                                                                                                              تقدير جوائز التأليف وتحدد األسس والقواعد العامة لتقدير و سا  الجائزة المستحقة وفقا  لما هو مبي  في القرار.  

يعتمد في تقدير جائزة تأليف الكتا  علا مبدأ عدد الساعات األسبوعية للمقرر الذف يعود  لي  الكتا ، ونسبة تك ية    -(25المادة )
                       وذلك ووفقا  لما يلي:   قرركامل عدد ساعات الملالكتا  
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عدد الساعات  
 األسبوعية

 الجائزة المستحقة 
 )نظرف( 

 الجائزة المستحقة 
 )عملي( 

الجائزة المستحقة )العملي مدمج  ي  ثنايا  
 النظرف( 

1 100 $ 50 $ 75 $ 
2 200 $ 100 $ 150 $ 
3 300 $ 150 $ 225 $ 
4 400 $ 200 $ 300 $ 
 $ 375 $ 250 $ 500 فأكثر  5

الجائزة التي تمنح للمؤلف تكاليف تصصيف صصحات الكتا  وتكاليف  عداد الكتا  والتي يتم تقديرها م  ابل لجنة ال تشمل   -
                                                                                                        مختصة وفقا  لألسس والقواعد واألسعار التي يحددها القرار الخاص الذف يصدر  شأنها ع  مجلس الجامعة وفقا  أل كاذ 

 ( م  هذا القرار.  38المادة ) 

 ال يجوز تأليف لتب لتك ية  لقات البحت مهما لان نوعها.   - (26المادة ) 

ا  م  المقرر، تحسب جائزت  وفل النسبة التي يك يها تبعا  لعدد الساعات األسبوعية التي   -(27المادة )                                                                                                            ذا لان الكتا  يك ي جًز
 يك يها الكتا   لا العدد الكامل للساعات المحددة للمقرر.  

  يك ي أكثر م  مقرر وا د في سنتي  أو اسمي  أو لليتي  مختلصتي  فتحسب الجائزة للمقرر الذف   ذا لان الكتا  -(28المادة )
 الصص ل  العدد األكبر م  الساعات األسبوعية شري ة أن يك ي الكتا  لامل مصردات المقرر الذف اعتمد ل .  

 قواعد وأسس تقدير مكافأة تعديل الكتاب:    –       سابع ا

  25-75                                                                                       لقاً التعدي ت التي يداللها علا لتا   الجامعي الذف ي عاد طبع  معدال  جائزة تتراوح ما  ي  ) يمنح المؤلف  - (29المادة )
                                                                                                            ( م  أصل الجائزة التي لان يصترض أن تستحل لهذا الكتا  فيما لو اعتبر مؤلصا  جديدا . وتقدر الجائزة  ي  الحدي   %

                                 المذلوري  وفقا  للقواعد اآلتية:  

                                                                                                              تحسب جائزة الصصحات المضافة  لا الكتا  المعاد طبع   عد مضي أرإع سنوات علا  اراره لما لو لان  تأليصا  جديدا .   -أ

                                                                                                           تحسب جائزة الصصحات المعدلة  نسبة ال تقل ع  ثلت الصصحة زيادة أو نقصانا  أو تبدي    إعادة صياغتها  مقدار نصف    -ب
 الجائزة المقررة للتأليف الجديد. 

الكتا  م  ابل مديرية الكتب ال ت   -ج                                                                                                     دفع الجائزة المستحقة ع  التعدي ت ال ارئة علا الكتا   ال  في  ا  طباعة هذا 
 والم بوعات الجامعية.  

(  %25                                                                                                         يشترط أال تقل الجائزة التي تمنح  لا مؤلف الكتا  الجامعي الذف ت عاد طباعت  معدال  وفقا  للصقرات السا قة ع  )  -د
                                                                           م  الجائزة التي المستحقة لهذا الكتا  فيما لو اعتبر الكتا  مؤلصا  جديدا .  ( %75وأال تزيد ع  )
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ابل النظر في تحديد جائزة الكتا  المعد ، ي لب  لا المؤلف موافاة مجلس الكلية  تقرير مصصل ع  التعدي ت التي   -ه
، ولذلك أرااذ الصصحات المعدلة  أكثر                                                                               طرأت علا الكتا  السا ل، مع تحديد أرااذ الصصحات المضافة تأليصا  جديدا  وعددها

 م  الثلت وعددها، ويجب اعتماد هذا التقرير م  القسم المختص وم  مجلس الكلية.  
                                                                                                            ال يجوز اعتبار الكتا  مؤلصا  جديدا   ذا لان وا دا  علا األال م  المشارلي  في التأليف الجديد اد ساهم في تأليف    - (30المادة ) 

                                                                   نصس ، وفي هذه الحالة يعتبر الكتا  معدال  لسائر المؤلصي  معا .  ال بعة السا قة م  الكتا

تدفع لمؤلف الكتا  الجامعي جائزة التأليف أو التعديل  عد االنتهاً م  طباعة الكتا  الجامعي وطر   علا ال       -(31المادة )
 دفعة وا دة.  

م زذ الكتا  الجامعي الم بوعة م  غير المؤلصي   ما يعاد   يحدد التعويض الذف يستحق  م  يقوذ  تصحيح وتنقيح    - (32المادة ) 
                                                                                              ( م  جائزة الكتا  المستحقة، وتحسم هذه القيمة م  الجائزة المستحقة للمؤلف  ذا لم يقم هو شخصيا   %10نسبة )

  هذه المهمة. 

نظرف أو الجًز العملي م  الكتا  لل                                                                          يعتبر المقرر  جزأي  النظرف والعملي مقررا  وا دا ، وتحسب مكافأة الجًز ال   -(33المادة )
                                                                                                     علا  دة تبعا  لنسبة عدد الساعات التي يك يها لل جًز منهما  لا لامل ساعات المقرر وإصر  النظر ع  طباعة  
الجزئي  في مجلد وا د أما في  الة طباعة الجًز العملي  ي  ثنايا الجًز النظرف وعدذ  مكانية الصصل  ينهما فتعتبر  

                                                                         ة ) يت تمنح الجائزة وفقا  لعدد الساعات المقررة للجًز النظرف + العملي(.  الجائزة متكامل

( لجامعة  دلب    -(34المادة  التا عة  والم بوعات  الكتب  لمديريات  يجوز  السبب  -ال  لان  المقرر  -مهما  الكتا   لمؤلف  التناز  
 والم بوع ع   قوق ال بع والنشر.  

 العلمي واللغوي:المكافأة المستحقة للتدقيق    –       ثامن ا

                                                                                                     يعي  لكل لتا  مؤل ف أو معد  أو مترجم لجنة علمية مؤلصة م  ث ثة أعضاً ومدال علمي وا د ومدال لكوف وا د    -(35المادة )
                                                                                                           تتم تسميتهم وفقا  أل كاذ هذا القرار، وتذلر أسماؤهم لاملة في ارار اعتماد الكتا  نصس ، ويشترط أن يكون المدال  

 في اللكة العرإية وآدا ها.   أو الماجستير   ة الدلتوراه اللكوف م   ملة شهاد 

( فقط م  القيمة اىجمالية للجائزة  %10يمنح المدال العلمي واللجنة العلمية مكافأة تحدد ايمتها  نسبة ال تتجاوز )   -(36المادة ) 
( فقط المسة في المائة  %5تحدد ايمتها  نسبة ال تتجاوز ) المستحقة لمؤلف الكتا ، لما يمنح المدال اللكوف مكافأة 

   م  المكافأة المذلورة. 

 استثناً جائزة تأليف أو تعديل الكتا ، يجوز أن يمنح مؤلف الكتا  أو م  ااذ  تعديل  مكافأة  ضافية تقا ل أجور    -(37المادة )
  وفقا  تصصيف صصحات الكتا  علا الحاسو  أو لقاً أجور  عداد األشكا  والرسوذ والصور ونصقات  عداد الكتا
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                                                                                                     لتعرفة محددة  ألسعار تصصيف الصصحات تبعا  لنوعها ووفقا  لجدو  محدد ألجور ونصقات اىعداد المتعار  عليها،  
                                                                                                           ويصدر مجلس الجامعة المختصة ارارا   تحديد هذه التعرفة وفقا  لمتوسط األسعار واألجور الرائجة في مثل هذه الحاالت  

ف المستحقة  المكافأة  لمنح  أساسا   النصقات واألجور م   سا                                          يعتمد  هذه  ااذ  تسديد  الذف  هو  المؤلف  لان  يما  ذا 
 الخاص.  

 تحديد سعر بيع الكتاب الجامعي:    –       تاسع ا

                                                                                                         يحدد سعر مبيع الكتا  الجامعي لل    ) الدوالر األمريكي أو ما يعادل ( وفقا  لعدد الصصحات واياس الصصحة وفقا     - (38المادة )
 لألسس والمعايير اآلتية:  

 عدد صصحات الكتا  
 ايددددددددددددددددددداس صصحدددددددددددددددددددات الكتددددددددددددددددددددددا  

 سم 24×17 عادف سم 17×12نصف عادف 

 $ 1,75 $1 صصحددة  1-200

 $2 $ 1,25 صصحة   201-300

 $ 2,25 $ 1,5 صصحة   301-400

 $ 2,5 $ 1,75 صصحة   401-500

 $ 2,75 $2 صصحة فأكثر   501

صصحة  اتجاه    100أو    50ويتم تدوير عدد الصصحات عند تحديد سعر مبيع الكتا  النهائي  لا العدد الصحيح األار   لا    
  300$(  ذا  لغ عدد صصحات الكتا   1,25صصحة يحدد السعر   )  275والنقصان. مثا :  ذا  لغ عدد صصحات الكتا   الزيادة 

  $(.  1,25يحدد السعر  ) 325$( وإذا  لغ   1,25صصحة يحدد السعر  )

                                                        ال يعد الكتا  مقبوال  للنشر  ال  عد موافقة اللجنة العلمية.  -(39المادة )

 يعتبر الكتا  و دة متكاملة  صر  النظر ع  عدد أجزائ  ويعامل م   يت المكافأة لكتا  وا د.  -(40المادة )

                                                                 يعتبر المؤلف مسؤوال  ع  مراعاة اواعد  قوق الملكية الصكرية لآلالري .  -(41المادة )

 -(42المادة ) 

لرئيس الجامعة أن يهدف المؤسسات التعليمية، والمكتبات العامة، والحكومية والو دات اىدارية، والبلدية والمراكز الثقافية،    يسمح -أ
عددا   واألجنبية  العرإية  الثقافية،  والمؤسسات  ولتب                                                         والحكومات  الجامعية،  الكتب  العليام   تأليف    المعاهد  م   والمتوس ة 

 ( م  النسخ الم بوعة لكل لتا .  %5ها أو ترجمتهم، في  دود نسبة ال تتجاوز )القائمي   التدريس في لل من

 م  لتا   الجديد والمس نسخ م  الكتا  المعد .                                           يمنح المؤلف، أو المترجم، عشر نسخ مجانا    - 
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عدد النسخ الم بوعة م  لتا   المعاد طبع  دون تعديل مجانا شري ة عدذ     جمالي( م   %2يمنح المؤلف، أو المترجم، )   -ج
 تجاوز النسخ الممنو ة ل  المس نسخ.  

 .                                                              ( م  عدد النسخ الم بوعة م  لل لتا  علا ال    المعوزي  مجانا  %5توزع نسبة ال تتجاوز )  - د
لمكتبات التجارية، أو ألف جهة أالرى، لما يسمح لها  يسمح للمديرية  يع الكتب، والمراجع الم بوعة م  ابلها، ل  - (43المادة ) 

 إعادة طباعة الكتب التي تقدر  أنها تحقل منصعة م  طباعتها علا أن يصدر مجلس الجامعة ارارا  ذلك،  ناً علا  
  ااتراح معلل م  المديرية. 

لتا  م  الكتب والمراجع الجامعية، المشمولة  ال يجوز ألف لان  م  في  المؤلصون، الذي  استحقوا جائزة تأليف، طبع    -(44المادة )
المخالصون   ويعااب  أو مجزأ  صورة مخالصة أل كام ،  لام   للبيع  أو عرض   أو  يع   أو نشره  القرار،  هذا   أ كاذ 

   العقوإات المنصوص عليها في اانون تنظيم الجامعات  عد اى الة  لا لجنة التأديب. 

ا  -(45المادة ) لتدريسية في الجامعات والمعاهد المتوس ة طبع ما يرغبون في  م  لتب ونشرها، داالل  يسمح ألعضاً الهيئة 
الحا    المختص  سب  المعهد  أو  الكلية  موافقة مجلس  الخاصة،  عد أالذ  نصقتهم  المحررة والارجها علا  المناطل 

  شري ة عدذ م البة ال     ما تتضمن  هذه الكتب.

  جراًات البدً  تأليف الكتا  واالنتهاً  صر  المستحقات:  - (46المادة ) 

                                                                         يتقدذ مؤلف الكتا    لب تأليف الكتا  مرفقا   مصردات الكتا  لعميد الكلية.  -1

 يحا  ال لب  لا رئيس القسم التخاذ القرار ورفع   لا مجلس الكلية.  -2

 ترفع موافقة مجلس الكلية  لا مجلس الشؤون العلمية.  -3

  وصدور ارار م  رئيس الجامعة  الموافقة علا التأليف   ، وفل المصردات المرفقة  لشؤون العلمية علا التأليف مجلس ا عد موافقة   -4
 يباشر المؤلف  تأليف الكتا . 

 ا م  تاريخ موافقة مجلس الشؤون العلمية.                      ىنجاز الكتا  اعتبار   اا لة للتمديد سنة أالرى  يمنح المؤلف مدة سنة لاملة -5

 ف الكتا  وتتاح لكيره فرصة تأليف الكتا . ي يسقط  ل صا ب ال لب  تأل  المحددة الصترة   عد   -6

، وفي  ا  ال يحل للمؤلف  يع ملخصات أو نوت أو م زذ متعلقة  مصردات الكتا  أثناً الصترة الممنو ة ل  لتأليف الكتا  -7
                                          ثبوت ذلك يعتبر طلب  لتأليف الكتا  الغيا . 

 .                                                                                    تدريس  لمصردات المقرر المكلف  تدريس  وتأليص  لتا ا  آالر ريثما ينتهي م  تأليف لتا  يعتمد المؤلف في   -8

(  wordو  pdfة  لكترونية  صيكة )م  الكتا  مع نسخ  نسخ وراية   ث ثيتقدذ مؤلف المقرر  عد  نجازه ضم  الصترة المحددة   -9
 وطباعت  ونشره وفل المواد الواردة في هذا القرار.لرئيس القسم لمتا عة  جراًات اعتماد الكتا   
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  المسة ال يقل ع                                                                                               ي لع مجلس الكلية علا ارار مجلس القسم، وفي  الة الموافقة يرشح مجلس الكلية عددا  م  المحكمي     -10
 . لتشكيل اللجنة العلمية لتقويم الكتا 

مجلس الشؤون العلمية لتشكيل اللجنة العلمية لتقويم     لامع نسخة  لكترونية  ترفع ارارات القسم والكلية مع النسخ الوراية    -11
 .ع  تسمية المدال اللكوف                                          الكتا  والمؤلصة م  ث ثة أعضاً فقط، فض   

 .  لا مجلس الجامعة ىصدار القرار ال زذ  يرفع مجلس الشؤون العلمية ااترا    شأن ص  ية الكتا  لل باعة والنشر -12

لا مديرية مجلس الجامعة اراره  شأن ص  ية الكتا  لل باعة والنشر وارار الموافقة علا اعتماد الكتا  وطباعت    يرسل   -13
 .الكتب والم بوعات لمباشرة ال باعة

                              ومبينا  عدد النسخ الم بوعة مع   يصيد  االنتهاً م  عملية ال باعةرئيس الجامعة               تقريرا   لا  ترفع مديرية الكتب والم بوعات   -14
أو  صيكة  (Tiff) وأن تكون األشكا  محصوظة  امتداد wordو  pdfة  صيكتي  لكتروني ث ثة نسخ وراية م  الكتا ، ونسخة  

 . (Photoshop)  رنامج الصوتوشو 

العلمية والمدال    حسا  المكافأة المستحقة  الجامعة  مجلس ار  ر المشكلة  موجب ا اللجنة  تقوذ   -15 للمؤلف أو المترجم واللجنة 
 . م  يقوذ  تصحيح وتنقيح م زذ الكتا  الجامعي الم بوعةاللكوف و 

 لمستحقيها  لا رئيس الجامعة لصرفها.  ااترا ها  صر  المكافآت السا قةاللجنة  ترفع  -16

ورفع المقتر ات ال زمة  لا مجلس    ،الجامعة  مجلسجب ارار   مو المشكلة   اللجنة  لمجلس الشؤون العلمية أن يجتمع    -(47المادة )
 الجامعة  شأن المسائل الخ فية وفي لل ما لم يرد في  نص في هذا القرار. 

 المرجع الجامعي  :القسم الثاني 
 تعر ف المرجع الجامعي :        عاشر ا

 االتصاص معي .  المترجم الذف يحتوف علا معلومات أوسع م  أف لتا  جامعي في مجا  المرجعهو   :48المادة 
 . أو مدرس مساعد  يتم ترجمة المراجع الجامعية م  ابل أعضاً الهيئة التدريسية في الجامعة م  مرتبة أستاذ أو أستاذ   :49المادة 

 اعتماد المرجع الجامعي  - عشر  اثنتا 
المختص يعرض   يتقدذ عضو الهيئة التدريسية الذف تتوفر في  شروط ترجمة المراجع الجامعية   لب  لا مجلس القسم  :50المادة 

 ويجب أن يتضم  ال لب ما يلي:  جامعي،مرجع   ترجمةمع غيره(   المشارلةفي  رغبت  )منصردا أو 
 . ترجمت تناولها في المرجع الجامعي الذف يرغب  المترجمال صة لمصردات المواضيع التي يعتزذ   . أ
مرجع    المرجعنسخة ع    .   واعتماده  الذف يرغب  ترجمت   مبين           ا جامعي                                          األجنبي  اسم  األصلي         ا،  واسم    ، ا  مؤلص   واسم 

األصلي مع ال صة ع  مصردات المواضيع التي يتناولها   المرجعوعدد الصصحات األصل ولكة    ،وسنة ال بع ،  الناشر
 األجنبي المزمع ترجمت .  المرجع
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وااللتزامات أو الحقوق المترتبة لها  ن    ) ن أمك (   لا اللكة العرإية  المرجععلا ترجمة  موافقة دار النشر األصلية   . ج
 . المترجم  سو  تتحملها مديرية الكتب والم بوعات الجامعية التي سو  تنشر المرجع الجامعي وجدت التي

 اسم أو أسماً المقررات التي لها ع اة  المرجع المزمع ترجمت  والسنوات التي تدرس فيها.  . د
 جمت ، ومدى  اجة ال    والبا ثي  والمكتبات العرإية ل . أهمية المرجع المزمع تر  . ه

 عدد النسخ المقترح طباعتها، في ضًو ال لب المتواع علا المرجع.  .و
ً    : 51المادة   الجامعي    علا ااتراح مجلس القسم المختص ورأي  في مشروع التكليف لجنة علمية لتقويم المرجع                          يقترح مجلس الكلية  نا

. لما يسما الكتا   كون مراجع الترجمة م  المجا  العلمي نصس  لمادةتويشترط أن  ،         لكويا    ت المترجم وتدايق ، ومراجع
  ً  علا ااتراح القسم المختص.                      المدال اللكوف  نا

العلمية  :52المادة   اللجنة  تعد  العلمية،  الشؤون  ابل مجلس  اللكوف م   والمدال  العلمية  اللجنة  المرجع     عد  ارار  تقريرها  شأن 
الجامعي المترجم  عد الصراغ م  عملية الترجمة ويوضح التقرير أهمية المرجع ومدى  اجة القسم  لي  والصائدة المتحققة  

، والم  ظات التي تقترح اللجنة العلمية األالذ  ها ابل تنصيذ ال باعة وعلا  إيةم  نشره لل    والبا ثي  وللمكتبة العر 
 الم  ظات ابل دفع المرجع لل باعة.  المترجم التقيد  هذه 

 يت    والمرفقات ال زمة،  ، في  ا   اراره،  لا مجلس الكلية مع التقارير العلميةالمرجعيتخذ مجلس القسم اراره  اعتماد    :53المادة  
والتأكد م  موافقت  لجميع    ا      علمي     يتخذ  دوره القرار الذف يراه مناسبا، ويرفع   لا مجلس الشؤون العلمية  يت يتم تدايق

العتماده    الشروط واألنظمة، وللمجلس الحل في  عادت   مبررات أو رفع   لا مجلس الجامعة الذف يصدر القرار ال زذ 
 .   ا  جامعي        مرجعا  

الدراسية    للمقرر أو للمقررات   ال  ذا لان هناك لتا  جامعيال يجوز  ارار مرجع جامعي في مر لة اىجازة الجامعية    : 54المادة  
 المتصلة  مواضيع المرجع الجامعي.

مديرية الكتب والم بوعات الجامعية لمباشرة تنصيذ طباعة المراجع الجامعية    الجامعة  لا  مجلستبلغ القرارات الصادرة ع     :55المادة  
 المعتمدة.  

موافقة  رئيس الجامعة  عد  يمنح مترجم المرجع الجامعي مهلة مدتها سنة مي دية وا دة تبدأ م  تاريخ صدور ارار    :56المادة  
علا تكليص   العمل ىنجاز عملية ترجمة المرجع الجامعي و تا تسليم   شكل  النهائي الجاهز    مجلس الشؤون العلمية

العمل، ويصبح  عد هذا التمديد   علا األكثر ىنجاز  سنةال يتجاوز  لل باعة ويجوز تمديد هذه المهلة لمرة وا دة وإما  
لل باعة  شكل    ا                                                                  حكم الملكي  ذا لم ينجز المرجع ويسلم  لا مديرية الم بوعات جاهز  رئيس الجامعة القرار الصادر ع  

 النهائي. 
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 إخراج وطباعة المراجع الجامعية  - أحد عشر 
وتعتمد    الكتب العادية،  تتولا مديرية الكتب والم بوعات طباعة المراجع الجامعية علا ورق جيد وإ ريقة متميزة ع   :57المادة  

في طباعتها المواصصات ذاتها المعتمدة في  الراج وطباعة الكتا  الجامعي، ويجب أن يتقدذ العنوان الرئيسي للمرجع  
 الجامعي عبارة "المرجع في". 

 للغوي ا  مترجم المرجع الجامعي واللجنة العلمية والمدقق العلمي والمدقق لآت المستحقة المكاف - عشر  اثنتا 
مئتي    يقل عدد صصحات المرجع ع   أالعلا علا األكثر  دوالر   500منح مترجم المرجع الجامعي، مكافأة تقدر  قيمة     ي   :58المادة  

 . تمنح المكافأة  مجرد طباعة المرجع وطر   للبيع و  ،صصحة
عضو م  المكافأة المستحقة للمرجع   % لكل10للترجمة مكافأة تحدد ايمتها  نسبة  منح اللجنة العلمية والمراجع اللكوف     ت   :59المادة  

، وال تقت ع م  المستحقة للمرجع الجامعي  % م  المكافأة 5منح المدال اللكوف مكافأة تحدد ايمتها  نسبة                  الجامعي، لما ي  
 . المكافأة المستحقة

  نصس  – في لل ما لم ينص علي  القسم المختص  المراجع الجامعية في هذا القرار    - ت بل علا المراجع الجامعية    : 60المادة  
 القواعد الم بقة علا الكتب الجامعية والاصة فيما يتعلل  إالراج المرجع الجامعي، وإعادة طباعت  وتحديد سعر مبيع . 

القرارات    ة طباعة المراجع الجامعية التي اعتمدتها المجالس المختصة وصدرتتتولا مديرية الكتب والم بوعات الجامعي  :61المادة  
ا                                                                                 ، لما تقوذ  تسديد تكاليف ال باعة والمكافآت المستحقة لقاً ذلك وتتولا  يعها وفق  مجلس الجامعةال زمة  شأنها ع   

 للقواعد المحددة لبيع الكتب الجامعية.
 أحكام عامة  : القسم الثالث

: عشر  ثالثة  

يكلف في لل للية نائب العميد للشؤون العلمية )أو م  ينو  عن (  متا عة لافة القضايا المتعلقة  الكتب الجامعية  :  62المادة  
 النسبة لكليت ، وعلي  تنظيم سجل الاص يحدد في  أسماً المقررات التي تدرس في لل سنة وفصل دراسي في لليت ، وأن  

                               للخ ة الدرسية المعتمدة أصوال                                               ات األسبوعية النظرية والعملية المخصصة وفقا  يبي   لا جانب اسم المقرر عدد الساع
في الكلية، وأن يحدد اسم الكتا  أو الكتب المعتمدة لتدريس المقرر واسم المؤلف أو المؤلصي ، وأن يتا ع تدوي  أعداد  
النسخ المتوفرة م  لل لتا   شكل دورف، وأن يقترح علا مجلس الكلية توفير الكتب للمقررات التي ال تتوفر لها لتب  

 ال    منها. أو  عادة طباعة الكتب التي ال تكصي  اجة 
ع  توفير الكتب ال زمة لتدريس المقررات العائدة ل ، وعلي  أن يقترح تكليف م  يراه                              يعتبر القسم المختص مسؤوال    : 63المادة  

ع  توفير الكتب ال زمة لجميع                                                                                م  أعضاً الهيئة التدريسية  تأليف أو ترجمة تلك الكتب. لما يعتبر القسم مسؤوال            مناسبا  
المقررات العائدة للقسم والتي تدرس في أاساذ أو لليات أالرى وذلك  التنسيل مع الكلية المعنية، وال تعتبر مقررات اللكة 

اللكا تا عة ألاساذ  التخصصية  فتتبع لقسم  األجنبية  العامة  اللكة األجنبية  المعنية  استثناً مقررات  للكلية  تتبع  ت وإنما 
 اللكات. 
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)في شهر  زيران وشهر لانون األو ( اوائم تتضم  أسماً الكتب                                                     عد مديرية الكتب والم بوعات الجامعية مرتي  سنويا     ت    :64المادة  
فرة منها، وتتولا تبليكها  لا الكليات المعنية. وإدورها تقوذ الكليات  لديها وأسماً مؤلصيها وألف للية تعود وعدد النسخ المتو 

األاساذ المعنية  دراسة هذه البيانات ومقارنتها مع الحاجة الصعلية في الكلية، وإضًو هذه الدراسة تتخذ القرارات ال زمة 
                              لتأمي  الكتب أو النسخ أصوال . 

الج  :65المادة   والم بوعات  الكتب  مديرية  الموظصي ،                  امعية  داريا  تتا ع  )أمور  اىدارية  للشؤون  الجامعة  رئيس  نائب  ابل  م  
                                                                                                                 الحسا ات، االلتزاذ  األسعار(، وعلميا  م  ابل نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية )االلتزاذ  شروط ال باعة وتأمي  الكتب  

 في األواات المناسبة(. 
يصدره مجلس الجامعة  اعتماد کتا  جامعي  ذا لم يتم  نجازه م  ابل المؤلف نصس   يعتبر  حكم الملكي القرار الذف  :  66المادة  

، وين بل الك ذ نصس  علا القرار الصادر  )وسنة التمديد  ن وجدت(  ال   مدة سنة مي دية م  تاريخ صدور القرار
  اعتماد مرجع جامعي م  ابل لجنة  ارار المراجع الجامعية. 

الكتب والم بوعات الجامعية أن تنظم معارض الاصة  الكتب والمراجع الجامعية  عد أالذ الموافقة م     يمك  لمديرية  : 67المادة  
رئيس الجامعة وإيان مبررات وأهدا   جراً المعرض والشريحة المستهدفة والنصقات التقديرية المترتبة ع  ذلك والتخصيضات  

 المقتر ة علا الكتب  ن وجدت. 
م  لتا   المعاد طباعت                                                م  لتا   الجديد أو المعد ، والمس نسخ مجانا                           المترجم عشر نسخ مجانا    منح المؤلف أو    ي    : 68المادة  

 دون تعديل. 
توزع ث ث نسخ م  لل لتا  جامعي أو مرجع جامعي علا مكتبة الكلية المؤلف لها الكتا  أو المرجع، وث ث نسخ    :69المادة 

 مكتبة الجامعة. علا 
% م  النسخ الم بوعة لكل لتا  أو مرجع، للمؤسسات  5م  النسخ، ال تزيد ع                                      يسمح لرئيس الجامعة أن يهدف عددا    : 70المادة  

 التعليمية والثقافية والمكتبات العامة وما في  كمها. 
 ديد أو معد . : تحتصظ مديرية الكتب والم بوعات الجامعية  ث ث نسخ في أرشيصها لكل لتا  جامعي أو مرجع جامعي ج71المادة  
في  ا  اشترك أكثر م  مؤلف في تأليف لتا  أو مرجع جامعي فإن المكافأة المستحقة توزع علا عدد المشترلي  في    : 72المادة  

 التأليف وفل نسبة المشارلة 
 : ينهي العمل  القرارات السا قة والمخالصة أينما وردت. 73المادة 
 م  تاريخ صدوره.                ويعتبر نافذا   التعليم العالي، يرفع هذا المقترح  لا مجلس    :74المادة 
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