
 
 

 
 "  " دعم تأليف كتاب لطلب معايير الدعم و آلية التنفيذ   

 
 : معايير الدعم 

املسارات العلمية التخصصية لعض ات هيئة التاروس ومسارات منهج البحث  أيف ون يف أ أ ا الاالت الصحية أو .1
 العلمي التخصصي لنل كلية .

 للجامعة وكذلك األول وات التنم وة باململنة. أيف ختام النتب املؤلفة جماالت اخلطة اإلسرتاتيجية  .2

 أيف وتسم حتليل العناصر واألفنار والظ اهر اليت تتناوهلا م ض عات النتاب بالشم لية.  .3
 أيف وراعي املؤلف األخالقيات العلمية واحلفاظ على امللنية الفنروة لآلخرون.  .4
 العالقة مب ض ع النتابتن عة ذات أيف وتم االستعانة باملراجع العلمية احلاوثة وامل  .5
 أيف ون يف للنتاب املؤلف اسهام واضح أ جماله.  .6
 أيف وتسم باقة الصياغة ووض ح وسالمة اللغة.  .7
 .تأليفه من االنتهاء بعا النتاب من إلنرتونية وأخرى ورقية نسخة تقام .8
  احملنمني تقارور على بناء النشر عن االعتذار أو النتاب بإجازة العلمية اللجنة ت صي .9

 وأيف ون يف باللغة العربية  ىت وتسىن اثراء املنتبة العربية جباوا علمي مميز . أيف ال ون يف النتاب مرتمجاً  .10
 أيف ال ون يف قا سبق نشر النتاب أو تقاميه أ ال قت نفسه للنشر أ أي جهة أخرى. .11
 .العلمية اللجنة م افقة بعا إال للنشر مقب الً  النتاب وعا ال .12
 .وا ا كنتاب املنافأة  يث من ووعامل أجزائه عاد عن النظر بصرف متناملة و اة النتاب وعترب .13
 .لآلخرون الفنروة امللنية  ق ق ق اعا مراعاة عن مسئ الً  املؤلف وعترب .14

 لية التنفيذ :آ

 امليزانية مع املطل بة البيانات كافة فيه م ضحاً  بذلك اخلاص النم ذج على كتاب،تأليف   دعم بطلب ةالبا ث تقامت .1
 التاروسية النتب دعم طلبات  ال أ القسم جملس م افقة بالطلب مرفقو  البح ث مركز إىل املقرت ة
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 لية التنفيذ :آ

 امل صى الطلبات وترفع الاعم، رفض أو بامل افقة الت صية وصار والذي البح ث مركز جملس خالل من الطلب مناقشة تتم .2
 .امل افقة فيه متت الذي االجتماع وحمضر التقامي من ذج با مرفق العلمي البحث عمادة إىل باعمها

 30 أقصى بحد( النتاب لاعم املناسبة امليزانية تقرر واليت العلمي البحث بعمادة املالية اللجنة على الطلبات تعرض  .3
 )للكتاب لایر ألف

  البح ث مركز من الاعم صرف وتم أيف على الرفض أو بامل افقة النهائي القرار إلصاار العمادة جملس إىل الطلبات ترفع .4
 : التايل النح  على

 .احملنمني قبل من ومراجعتها البح ث مركز إىل النتاب من كاملة نسخة تسليم بعا املقرر الاعم قيمة من)   (50% 
 .البح ث ركزمل  نسخ ) 5( وتسليم النشر، أ اجلامعة  ق ق و فظ النتاب طباعة بعا الاعم من املتبقية)   (50% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


