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 جملس أمناء جامعة قطررار ـق
  2019( لسنة      )رقم 

 عن دار نشر جامعة قطر ةالنشر الصادر إصدار الئحة شأنب
–––– 

 قطر:جملس أمناء جامعة 
 ؛بعد االطالع على الدستور 

 بتنظيم جامعة قطر؛ 2004لسنة ( 34املرسوم بقانون رقم )وعلى 

 م؛16/6/2005املنعقدة بتاريخ جلسته في وعلى اللوائح األكاديمية املعتمدة من مجلس األمناء 

 ؛/   /             املنعقدة بتاريخ في جلستها الصادرة اللجنة التنفيذية  توصيةوعلى 

 ومراعاة ملقتضيات املصلحة العامة.

 قرر
  :اآلتي القرار  

 

 (األوىل )املـادة
 جامعة قطر. النشر الصادر عن دار نشر شأنة باملرافق الالئحةُيعمل بأحكام 

 (ةالثاني )املـادة
 يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام الالئحة املرافقة.

 (ةالثالث )املـادة 
 .لتاريخ نشرهُينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وُيعمل به من اليوم التالي 

 األمناءجملس رئيس 
  ....... يف صدر

  هـ        /     /    : بتاريخ
  م        /     /     ملوافقا
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 النشر يف دار نشر جامعة قطرالئحة 
 التمهيديالفصل 

 التعريفات

 (1 )املـادة
سياق لم يقض  ، مامنها املعاني املبينة قرين كل بالكلمات والعبارات التاليةيُقصد  الئحةال هفي تطبيق أحكام هذ

  :بغير ذلك النص

 الجامعة: (أ

 جامعة قطر.

 الرئيس: (ب

 .قطر جامعةرئيس 

 :أو الدار ،دار النشر (ج

 دار نشر جامعة قطر. 

 مدير الدار:  (د

    هو مدير دار نشر جامعة قطر. 

 :هيئة التحرير (ه

 .للكتب هيئة تحرير الدار

 هيئة تحرير الدار للمجالت العلمية.

 : املجلة العلميةهيئة تحرير  (و

م سن رعبالتعاون مع دار النشر لة ؤو مسوهي  املركز البحثي.أو هيئة تحرير املجلة العلمية في الكلية 

، اھباعتطل قلتنسیواا ھبر لخاصة بالنشراءات اإلجاعلى كافة راف إلشوا ،للمجلة لعامةا لسیاسةا

 لمجلة. افي ر عما نشا بیأدلة ؤو ا مسھنأ كما، اھیعوز تو

 : التحرير رئيس (ز

ا إدارتهاعن واملسؤول  ،هيئة تحرير املجلةس رئي هو  .علميًّ

 :قسم املقتنيات (ح

القسم املختص بتلقي طلبات نشر الكتب واألبحاث العلمية من املؤلفين والباحثين ودراستها، وإدارة 

 تحكيم الكتب واملجالت العلمية في الدار.
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 : قسم اإلنتاج (ط

 .القسم املسؤول عن اإلعداد الفني للمطبوعات

 الهيئة االستشارية الدولية:  (ي

 هيئة مكونة من أساتذة متخصصين في مجال املجلة من داخل دولة قطر وخارجها.

 :املؤلف (ك

مؤلف كان هناك أكثر من  ذاإعلى املؤلفين  اأيض  هذه التسمية وتطلق  ،صنف املقدم إلى الدارمؤلف امل

 .واحد

 :كتاب (ل

 للتقييم والتحكيم، يندرج ضمن أي من التصنيفاتمكتمل املحتوى، جاهز و هو كتاب مقدم إلى الدار 

كتب  اآلتية: كتاب تدريس ي، كتاب تخصص ي، كتاب مرجعي، مجموعة مقاالت محررة، كتب مترجمة،

 .كتب املعارف العامةو محققة، الرسائل العلمية، 

 مشروع كتاب:  (م

 مقترح كتاب مقدم إلى الدار في مرحلة التخطيط، البحث والكتابة.

 : األصيلة البحوث (ن

نشر من قبل.التي صالة و البحوث التي تتميز بالجدية واأل 
ُ
 لم ت

 : العلمية املراجعات (س

شرية ملخصة ملا دراسة تقييم
ُ
 و كتاب.عن موضوع معين أ ن

 (Open Access) الحرة اإلتاحة نظام (ع

عدد أوسع  لىإلوصولها  ؛ات الرقميةاملنص   ىنشر كتبهم ومقاالتهم البحثية عل هو نظام يتيح للمؤلفين

 يزيد من تأثيرها العلمي.مما  ،امن القراء مجان  
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لالباب 
ّ
 األو

 نشرالأحكام 
 

 (2 )املـادة
 فيما بعد. ةاملبين جراءاتإل وا لألحكامالنشر في دار نشر جامعة قطر يخضع 

 (3 )املـادة
نائب رئيس  وموافقة ،قطرجامعة جامعة قطر لتقييم دار نشر تنشرها تخضع جميع الكتب واملجالت التي 

ن تكون هذه الكتب واملجالت من منشورات دار نشر جامعة ويتوقع أ. والدراسات العليالشؤون البحث الجامعة 

 لم تكن هناك أسباب تحول دون ذلك. قطر، ما

 (4 )املـادة
االتفاق على ذلك مع كل ب ،وكتب ،من مجالت علمية هاتاحة الحرة ملنشوراتتدعم دار نشر جامعة قطر نظام اإل

ا حماية حقوق امللكية الفكرية للمؤلفين، وفق   ضمان مع ،الداره وبين العقد املبرم بينمن خالل مؤلف 

 .Creative Commons Attribution License(1) خيصالتر 

 (5 )املـادة
، أو آخرينمن مؤلفين أو  ،من مصادر أخرى  املحتوى املنشور  انتحالاتضح لدار نشر جامعة قطر إذا 

 (2)بحسب إجراءاتيحق للدار سحب املنشور  النشر،في عدم النزاهة أو  ،محتوى سبق نشره تقديم

Committee on Publication Ethics (COPE). 

 (6 )املـادة
ضاف كما . «منشورات دار نشر جامعة قطرمن »عبارة: من كتب ومجالت علمية كل مطبوعات الدار إلى  تُضاف

ُ
ت

 .«حقوق النشر محفوظة لدار نشر جامعة قطر» بحقوق النشر:عبارة خاصة 

  

                                                           

 /https://creativecommons.org/licenses التالي:متاحة على الرابط  Creative Commons Attribution License(تراخيص 1)

 /https://publicationethics.orgاملزيد من املعلومات عن هذه اإلجراءات متوفرة على الرابط التالي:  (2)

https://creativecommons.org/licenses/
https://publicationethics.org/
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  لالفص
ّ
 لاألو

 نشر الكتبأحكام 
 

 (7 )املـادة
  قطر جامعةدار نشر تنشر 

 
ا ألولويات جامعة قطر وتلبية الكتب العلمية باللغة العربية، أو غيرها من اللغات، طبق 

 الحتياجات الجامعة واملجتمع. 

ذوي تدعم دار نشر جامعة قطر القراءة للجميع، بما في ذلك اإلتاحة الحرة للمعلومات بالنسبة إلى القراء 

 اسب االحتياجات املتنوعة تن التي تعددة األشكالاملرقمية ال نشوراتبعض امل، بتوفير االحتياجات الخاصة

 (8)املـادة
خصصات، أو ما أطلق عليه في تراثنا  ةتعدداملو  ةث البينيو تحرص الدار على نشر الكتب التي تراعي البح الت 

الكتب التي تنشرها  وتصنفا مع التوجهات البحثية لجامعة قطر. تماشي  ، "تضافر العلوم" اسم العربي

 الدار إلى ثمانية أصناف:    

أو غيرها من املعاهد العلمية،  ،كتب ألجل مقرر ُيدر س في الجامعةيُ هو ما و : Textbookكتاب تدريس ي  (1

ه إلى الطلبة الذين ليس لديهم معرفة عميقة باملوضوع ا فيها  ،فيقدم لهم املادة املعرفية ،وهو موج  مراعي 

 التناسب الزمني بين املحتوى املقدم واإلطار الزمني للمقرر.

والباحثين في حقل معرفي هو ما ُيعد  ألجل األكاديميين و  :Scholarly monographتخصص ي كتاب  (2

مرجع ملقرر أو علم بعينه، ويعتمد في إعداده على بحث علمي أصيل يقدم كويمكن استعماله  ،معين

 في الحقل املعرفي الذي ينتمي إليه. اواضح   اإسهام  

ه إلىهو و  :Reference book كتاب مرجعي   (3 طلبة والباحثين من كافة املستويات، بحيث ال كتاب موج 

، بما الدراسية املتخصصةأو إلى املجاالت املعرفية أو ُيضيف بشكل كبير  ،أو يعر ف ،أو يوجز ،يجمع

 وتحليالت عميقة، ويدخل في هذا اإلطار القاموس واملوسوعة.  ،يشتمل عليه من مقارنات واسعة

هو كتاب يضم مجموعة مقاالت و : Edited collection of essaysمجموعة مقاالت محررة  (4

أو مؤتمرات  ،أو لعدة مؤلفين. وقد يكون عبارة عن أعمال ندوات ،وحدة املوضوع للمؤلف نفسهتجمعها 

 علمية. 
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أو إلى العربية  ،هو كتاب مترجم من اللغة العربية إلى أية لغة أخرى و  :Translated bookكتاب مترجم  (5

 في شتى جوانب املعرفة.  ،من أية لغة أخرى 

ق كتاب  (6
َّ
 ،يعتمد على دراسة مخطوط أصلي، أو كتاب قديم نادر كتاب هوو  :Critical editionمحق

 نشره طبقا لقواعد تحقيق الكتب املتعارف عليها. يتم و 

هي الدراسات العلمية التي و  :Dissertations (master and doctorate)العلمية الرسائل  (7

التي تقع موضوعاتها ضمن ى درجة املاجستير أو الدكتوراه، أجيزت في الجامعات املعترف بها للحصول عل

ص يمجاالت اهتمام الدار  .بشرط أصالتها وجدتهابعد تحكيمها،  ، ويمكن نشرها في صورة كتاب تخص 

يغطي أحد فروع املعرفة بشكل  وهو كتاب: General knowledge bookالعامة كتاب املعرفة  (8

ط، بما يتيح املعرفة لجمهور واسع من القراء داخل الجامعة وخارجها  .مبس 

 (9 )املـادة

وحدة متكاملة بصرف النظر عن عدد أجزائه، ويعامل من حيث  -باستثناء األعمال املوسوعية -يعد الكتاب 

 .اواحد   اتاب  املكافأة بوصفه ك

 (10 )املـادة
من النسخ حسب االتفاق دون مقابل،  امنح عدد  يُ  ، كماُيمنح املؤلف الحقوق املالية املتفق عليها في العقد

 نسخة رقمية لالستعمال الشخص ي غير التجاري. إلىباإلضافة 

 (11 )املـادة
عَتمد 
ُ
أو من  ،عة لشؤون البحث والدراسات العليامن قبل نائب رئيس الجام الصادرة عن الدار كافة التوصيات ت

 ينوب عنه.

 (12 )املـادة
من قبل نائب رئيس  واالعتمادالتنسيق  بعد ،الالئحةكل ما لم يرد في شأنه نص تضمنته هذه  فييبت مدير الدار 

 .الجامعة لشؤون البحث والدراسات العليا
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 الفصل الثاني
 أحكام نشر اجملالت

 
 (13 )املـادة

مة باللغ دار نشر جامعة قطر تنشر
 
م ، ويشترط في البحث أو بأية لغة أخرى  ،ربيةالع ةمجالت علمية محك املقد 

 قبوله للنشر من أية جهة أخرى. أو  ،هنشر  سبق أال يكون قدإلى املجلة املعنية 

 (14 )املـادة
ا أصليةأ، سواٌء واملعايير الدولية تخضع البحوث للتقييم حسب األصول العلمية املتبعة

 
أم  ،كانت بحوث

  مراجعات علمية.

 (15 )املـادة
 الدار للمجالت العلمية اإلشراف على املجلة العلمية التابعة للدار.تتولى هيئة تحرير 

 (16 )املـادة
 األمور اآلتية:هيئة تحرير الدار للمجالت العلمية تتضمن مهام 

 تقديم املشورة حول مقترحات نشر املجالت العلمية وغيرها لدى الدار. -1

معايير النشر بباإلضافة إلى التحقق من االلتزام  ؛ومراجعة إجراءات التحكيمسياسات النشر إعداد  -2

 العلمي املعتمدة. 

 جودة النشر. بما يضمن ،وغيرها ،إبداء الرأي حول استراتيجيات الفهرسة -3

 وحقوق التأليف والنشر. ،إبداء الرأي بشأن آليات حماية البيانات -4

 زين.واستقطاب املؤلفين املتمي   ،والترويج لها ،ودعمها ،املجالت العلميةمتابعة أداء  -5

  ها الدار.إلي القيام بأية مهام أخرى تحتاج -6

 (17 )املـادة 
وال يعكس  املؤلفينما ورد في هذا العدد يعبر عن آراء » اآلتية:العبارة  على كل عدد من املجلة يشتمل

 .«جامعة قطرأو سياسة  ،املجلة العلمية بالضرورة آراء هيئة تحرير 
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 (18 )املـادة
دار 
ُ
توفير املنصة و  ،تحكيم األبحاثضمان للمعايير املعتمدة في دور النشر العاملية من حيث  ااملجالت وفق   ت

املجلة  وهيئة تحرير ،وإدارة عملية النشر مع الباحثين ،تابعة إجراءات التحكيممل ؛لكترونية املجهزةاإل

مين ،العلمية
 
 اإللكتروني.و  الورقي والنشر ،الطباعةو  ،والتصميم ،خدمات التحرير . وتوفر الدارواملحك

 (19 )املـادة
أو ضمن  ،البحوث التي ال تتسع لها املجلة، في صورة منشورات مستقلة، كملحقات للمجلة يحق  للدار إصدار

  .سلسلة منشورات دار نشر جامعة قطر

 (20 )املـادة
  وهيئة استشارية دولية، وفق الشروط واألعراف الدولية.  ،وهيئة تحرير، لكل مجلة علمية رئيس تحريريكون 

  وفق الشروط واألعراف الدولية ،رئيس تحرير للمجلة بالتنسيق مع الدارترشح الجهة املعنية. 

 ى عند تشكيل هيئة تحرير املجلة أال يقل عددهم عن خمسة أعضاءيراع. 

  باقتراح من رئيس التحريرللتجديد قابلة ثالث سنوات ملدةاملجلة العلمية  تحرير هيئة تعيين يكون ،، 

 .ذواألقسام املعنية بتخصص املجلة

  بل الجهة املتقدمة باقتراح املجلةمن ق   )سكرتير تحرير( ويعين لكل مجلة مسؤول إداري. 

 (21 )املـادة
 للتحرير: اتراعى الشروط اآلتية فيمن يعي ن رئيس  

 أن يكون لديه الخبرة في مجال التحرير. .1

2.  
 
 .ايًّ مة أو مصنفة دولأن يكون لديه نشر بحثي في مجالت علمية محك

 واملحافظة على مستواها بالنشر املتميز.  ،وتطويرها ،أن تكون لديه القدرة على إدارة املجلة .3

ويعمل على توفير شروط انضمام املجلة للمنصات الدولية  ،أن يطبق املعايير الدولية في املجلة. 4

 .وغيرهما Web of Scienceو Scopusمثل 

ا بأعباء إدارية تحول دون قيامه بمهام رئاسة التحرير.. أ5
ف 
 
 ال يكون مكل

 (22 )املـادة
ع ال هيئة التحرير والهيئة االستشارية للمجلةيراعى في تعيين   .علمي  الو  جغرافيالتنو 
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 (23 )املـادة
خذ املوافقة عليها من هيئة تحرير الدار وتؤ  ،الهيئة االستشارية الدولية تقترح هيئة تحرير املجلة العلمية

 للمجالت العلمية.

ل تت
 
صين في املجال العلمي للمجلة، وممن لهم أبحاث منشورة في  الهيئة االستشارية الدوليةشك من متخص 

 مجالت علمية.

 (24 )املـادة
 بإنجاز املهام اآلتية: ، )سكرتير التحرير( بالتعاون مع املسؤول اإلداري  ،يلتزم رئيس التحرير

 إدارة املجلة من خالل نظام الدار للمجالت العلمية.. 1

  مور العلمية واإلدارية املتعلقة باملجلة.. متابعة األ 2

مين حول األ  . التواصل مع3
 
 مور العلمية والفنية قبل قبول األبحاث. مقدمي البحوث واملحك

مين با .4
 
 لتنسيق مع قسم املقتنيات. اقتراح املحك

مين الخارجيين.  .5
 
 تقييم تقارير املحك

 .دار النشر مع التعاون ب، تحديد الخطة االستراتيجية للمجلة .6

 اقتراح مشاريع علمية تصدرها املجلة.. 7

 التصديق على محتوى أعداد املجلة. .8

مين.9
 
 . ترتيب اإلجراءات اإلدارية لصرف املكافآت املالية للمحك

 السنوية عن أعمال املجلة ونشاطاتها. وضع التقارير. 10

 تمثيل املجلة داخل الجامعة وخارجها.. 11

 التوقيع على رسائل قبول األبحاث للنشر. .12

 تحديد حجم أعداد املجلة وإخراجها )بالتشاور مع هيئة تحرير املجلة العلمية(. . 13

ط انضمام املجلة للمنصات الدولية والعمل على توفير شرو  ،تطبيق املعايير الدولية في املجلة .14

 وغيرهما. Web of Scienceو Scopusمثل 

 اإلشراف على إدارة املجلة من خالل نظام الدار للمجالت العلمية.. 15

تكليف أحد أعضاء هيئة تحرير املجلة العلمية باالضطالع بمهام رئاسة التحرير، عند . 16

 االقتضاء. 

 إدارة عملية اإلعالن عن دعوات تقديم األبحاث لألعداد املنتظمة والخاصة. .17
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 (25 )املـادة
 :نجاز املهام اآلتيةإب جلة العلميةهيئة تحرير امل لتزمت

 في نشر البحوث. تُراعىتشمل أسلوب تبويبها واملواصفات التي  ،وضع خطة تنفيذية إلدارة املجلة .1

املقدمة للمجلة، واتخاذ القرار املناسب بشأن إرسالها للتحكيم الخارجي، املراجعة األولية للبحوث  .2

 
 
ع الجغرافي. مين لكل بحث مقد  وترشيح محك  م بحسب التخصص مع مراعاة التنو 

3.  
 
 ، واتخاذ قرار قبول أو رفض البحوث املقدمة للنشر.مين مع رئيس التحريرمراجعة تقارير املحك

ل عملها.  ،املجلة جودة النشر فين القيام بكل ما يمكن أن يحس   .4  ويسه 

اقتراح املحاور العلمية التي تدخل في تخصص املجلة، وتحديد شروط النشر فيها، بالتشاور  .5

 مع رئيس التحرير.

 .للنشر في املجلةاب دعوة الباحثين والكت   .6

  Web ofو Scopusالعمل على توفير شروط انضمام املجلة للمنصات الدولية مثل  .7

Science .وغيرهما 

 (26 )املـادة
 :بالتنسيق مع رئيس تحريرها املهام اآلتية )سكرتير التحرير( يتولى املسؤول اإلداري للمجلة

مين لألبحاث العلمية املقد   اختيار  .1
 
 مة للمجلة.املحك

  مراسلة . 2
 
 مين والباحثين. املحك

 . مراسلة املؤسسات األكاديمية الشريكة للمجلة  .3

 .لى النشر في املجلةإ دعوة بعض املؤلفين من ذوي القيمة العلمية  .4

 واملراكز العلمية الشريكة. للمؤسساتبناء قاعدة بيانات   .5

 . بناء قاعدة بيانات للباحثين املختصين بمجاالت اهتمام املجلة.6

مين. بناء قاعدة بيانات 7
َّ
 الدوليين في مجاالت املجلة.  للمحك

 بيانات األعمال املنجزة.. بناء قاعدة 8

 . تأسيس أرشيف ألعمال املجلة بكل أشكاله.9

 .ذات صلة مهام أخرى أي .10

 (27 )املـادة
 .ستشاريةاال  والهيئة ،تحريرالوأعضاء هيئة  ، وسكرتير التحرير،التحرير رئيسفي املجلة أسماء  يظهر
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 (28 )املـادة
خص   
ُ
حدد لكل مجلةص ت

ُ
 ة.في ضوء خطط وبرامج املجل اسنوي   ميزانية ضمن ميزانية دار النشر، وت

 (29 )املـادة
ر ي  مدير قد 

ُ
املجلة العلمية، وذلك بالتشاور مع نائب رئيس  لرئيس تحرير منحالدار املكافأة املالية التي ت

 الدار.، وتصرف من ميزانية املجلة لدى الجامعة لشؤون البحث والدراسات العليا

 (30 )املـادة
نشر ال
ُ
تقريران صادران  -األقل على -يصدر بصالحيتها للنشر أن بعد إال الدار مجالت في واملقاالت البحوث ت

مينمن 
 
مين يتم اختيارهما ،متخصصين محك

 
، وفي حال تعارض التقريرين بالرجوع إلى قاعدة بيانات املحك

م ثالث
َّ
 . ترسل البحوث إلى محك

 (31 )املـادة
صرف

ُ
ر مكافأة ت قدَّ

ُ
مة  الدار مجالت في للنشر املقدم العلمي للبحثتحكيم ال مقابلمن قبل الدار  ت

 
املحك

 التحكيم. إجراءاتإتمام بعد 

 (32 )املـادة
س  

َ
ؤ
ُ
  ست

 
 بصفة البيانات تحديث ويراعىمين حسب التخصصات العلمية. في الدار قاعدة بيانات للمحك

  .بالتعاون مع األقسام العلمية وهيئات تحرير املجالت العلمية، من قبل قسم املقتنيات دورية

 (33 )املـادة
 .الدار بالتعليمات واملواصفات الفنية للمجالت التي تحددها دار النشر التي تنشرهاتلتزم املجالت العلمية 

 (34 )املـادة
 :وهي تعتمد الدار الشروط واملواصفات الدولية إلصدار املجالت العلمية؛

 .أن تكون املجلة متخصصة في مجال علمي محدد ودقيق  -1

ا عليه  اأن يكون ذلك واضح  التخصصات، على  بينيةتكون مجلة  أن   -2   في سياستها.ومنصوص 

مة تحكيم    -3
 
، عنه امعلن   من املتخصصين، وأن يكون سير إجراءات التحكيم  اعلمي   اأن تكون املجلة محك

مين
 
ة ما يصدر عنهم من تقارير. ،ويضمن حياد املحك  وموضوعي 

 أن تصدر املجلة بانتظام.  -4
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 محلي. إيداع   أن يكون للمجلة رقُم   -5

، International Standard Serial Number (ISSN) رقٌم تسلسلي  معياري  دولي   أن يكون للمجلة  -6

 الوثيقة الرقميف البحثية معر  ن يكون للمقاالت وأ؛ Electronic ISSN (e-ISSN)إلكتروني   آخرو 

(DOI) Digital Object Identifier . 

وأن يناسب الجمهور املستهدف،  ،ويتمتع بالجودة العالية ،مع تخصصها اأن يكون محتوى املجلة متناسب    -7

 وهذا يتطلب أمرين:

 الالتينية.أن يكون لكل بحث مكتوب باللغة العربية قائمة مصادر ومراجع مكتوبة بالحروف  -

مة للنشر على ترجمة  -  . املفتاحيةللملخصات والكلمات أن تحتوي األبحاث املقد 

عن عواقب  اواضح   اأن تعلن املجلة عن ضرورة مراعاة أخالقيات البحث العلمي، وأن تحتوي نصًّ   -8

االنتحال واإلخالل بحقوق امللكية الفكرية، ويجوز اعتماد املعايير الصادرة عن لجنة أخالقيات 

 ، أو أية معايير صادرة عن غيرها من املؤسسات الدولية املعنية بأخالقيات البحث العلمي.COPEالنشر

 وغيرهما.  Web of Scienceو SCOPUSاملنصات الدولية مثل اعتماد املجلة في السعي إلى  -9

ودع نسخة  -10
ُ
واملتاحة بشكل حر في املنصة  ،ةلكترونية من جميع مقاالت األعداد الصادر إأن ت

 لكترونية الخاصة بمكتبة جامعة قطر.اإل

 (35 )املـادة 
حسبما ورد في املادة  هيئة تحرير الدار للمجالت العلميةت العلمية تتولى مهمة اإلشراف العام على املجال 

 .الالئحةعشر من هذه  السادسة

 ورئيسها.  املجلة العلميةتتولى مهمة اإلشراف املباشر على املجلة هيئة تحرير و 

 (36 )املـادة
ل ،ررئيس تحرير املجلة إلى مدير الدا همُيقد  من خالل تقرير  تخضع املجلة لتقويم شامل نهاية كل سنة  يفص 

مدير الدار إلى نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث والدراسات ، يرفعه اوإنجازاتهنشاط املجلة  أوجهفيه 

 العليا.
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 الثاني الباب
 إجراءات النشر

لالفصل 
ّ
 األو

 إجراءات نشر الكتب

 
 (37 )املـادة

 
ُ
م ت  طلبات نشر الكتب إلى قسم املقتنيات بالدار.قد 

 (38 )املـادة
 م للنشر الشروط اآلتية: يجب أن تتوافر في الكتاب املقد  

 .تدخل ضمن األولويات البحثية لجامعة قطرأن يكون ضمن أحد املجاالت العلمية والثقافية التي  .1

ف لدار النشر إقرار   .2
 
م املؤل م للنشر لم يسبق نشره اكتابي   اأن يقد  عا منه بأن  الكتاب املقد 

 
أو تقديمه  ،موق

 للنشر إلى أية جهة أخرى.  

املنصوص عليه  ( Open access)"اإلتاحة الحرة"ملبدأ  اتطبيق   ،اتاحة مطبوعاتها رقمي  إفي للدار الحق  .3

 .، باالتفاق مع املؤلفالالئحةفي 

 في مجاله.إسهاٌم واضٌح  أن يكون للكتاب .4

وفي القوانين واللوائح  ،أن يراعي املؤلف األحكام املتعلقة بامللكية الفكرية الواردة في سياسات جامعة قطر .5

 النافذة في دولة قطر. 

في يسقط حقه لشروط الدار خالل املدة املتفق عليها، وإال  ايلتزم املؤلف بتقديم املادة املطلوبة طبق  أن  .6

 املطالبة بالحقوق املالية املنصوص عليها في عقد النشر. 

يجب  ،اجستيراملأو  ،دكتوراهتم اعتمادها ملنح شهادة الإذا كان الكتاب املقدم للنشر رسالة علمية قد  .7

 .اإن كان متاح   ،أن يرفق املؤلف تقرير لجنة املناقشة

 (39 )املـادة
مين اثنين على األقل من ذوي املكانة العلمية في املجايُ 

 
، ل الذي ينتمي إليه موضوع الكتابرسل الكتاب إلى محك

 
 
 يأتي:مين حول تقييم الكتاب من قبل قسم املقتنيات يمكن التوصية بما وبعد فحص تقرير املحك
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  قبول  -أ
 
 .غ املؤلف بذلك(الكتاب )وُيبل

  .قبول الكتاب مع التعديالت -ب
 
دةمدة خالل  بإجراء التعديالتغ املؤلف )وُيبل يتفق عليها مع  محد 

 .الدار(

  -ج
 
 .ذلك مناسٌب( غ املؤلف مع بيان أسباب الرفض إذا رأت الدار أن  رفض الكتاب )وُيبل

 (40 )املـادة
 يُ 

 
 مين الذين طلب من املحك

ُ
 إليهم الكتب إبداء الرأي في األمور اآلتية: حالت

 ته. أصالو  أو الفنية للكتاب ،أو األدبية ،القيمة العلمية -أ

 املنهج الذي اتبعه مؤلف الكتاب مع مناهج البحث العلمي في االختصاص. توافق -ب

 وضوح أسلوب الكتابة وسالمة اللغة. -ج

ة التحقيق العلمي -د
 
تها ،وقيمة املراجع العلمية املعتمدة ،دق عها، إذا كانت مادة الكتاب  ،وجد  وتنو 

 تتطلب ذلك.

 .اوضوح أسلوب الترجمة ودقتها إذا كان العمل مترجم   -ه

 أية مالحظات أخرى. -و

 (41 )املـادة
 International Standard Book Number دولي معياري  رقم صدارإو  ،وتصميم ،وتدقيق ،تحرير يتم

(ISBN) عتمد التي للكتب
ُ
  للنشر، وذلك قبل طباعتها وتوزيعها. ت

 (42 )املـادة
نائب رئيس  من املعتمد ،نظام دفع املستحقات املالية واستيفائهاوفقا ل  ،تقوم الدار بدفع مكافآت التحكيم

   الجامعة لشؤون البحث والدراسات العليا.
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 الثانيل الفص
 إجراءات نشر اجملالت

 

 (43 )املـادة
 :جب اتباع اإلجراءات التاليةي دار النشرإلى نضمام املجالت ال 

 لها إلى قسم املقتنيات.م الطلب مع ملء االستمارة الالزمة إلى مدير دار النشر الذي يحو  قد  يُ  .1

 ودراسة مدى مطابقته للشروط. ،النظر في الطلب تولى قسم املقتنياتي .2

 مدير الدار بالقرار املناسب.إلى توصية  رفع قسم املقتنياتي .3

 لالعتماد.للمجالت العلمية يعرض مدير الدار توصيته على هيئة تحرير الدار  .4

النهائية لنائب رئيس الجامعة للمجالت العلمية هيئة تحرير الدار يرفع مدير الدار توصية  .5

 النهائي.رئيس املجلس االستشاري للدار لالعتماد ، والدراسات العليابحث العلمي لشؤون ال

6.  
 
مت الطلبيبل  .غ مدير الدار القرار النهائي للجهة التي قد 

 (44 )املـادة
  كلما دعت الحاجة  تعقد اجتماعات استثنائيةكما  ،اجتماعات دورية جلة العلميةاملتعقد هيئة تحرير

  إلى ذلك. 

 م  بدعوة من رئيس التحرير، أو م ،جلة العلميةامل تجتمع هيئة تحرير 
 
  . هفه في حال غيابن يكل

 يقوم رئيس التحرير،  
 
 .   جلة العلميةتحرير املهيئة بإعداد جدول أعمال اجتماع  ،فهأو من يكل

  بحضور أغلبية األعضاء مكتملة النصاب املجلة العلميةتكون اجتماعات هيئة تحرير. 

 اجتماعات هيئة تحرير املجلة. لحضور  جامعة قطر يمكن دعوة ممثل قسم املقتنيات بدار نشر 

  صوت إذا تساوت يرجح الجانب الذي و بأغلبية أصوات الحاضرين،  جلة العلميةاملتصدر قرارات هيئة تحرير

 رئيس التحرير. معه

  ألهداف املجلة امن بين أعضائها، أو من غيرهم، طبق  فرق عمل أن تشكل  جلة العلميةامليجوز لهيئة تحرير ،

 .وتنتهي أعمال هذه اللجان بانتفاء الغرض من تشكيلها

 (45 )املـادة
راعى املعايير الدولية 

ُ
 ، من حيث: تاريخ تسلم البحث، وتاريخ قبول نشره.نشر البحوث توثيق فيت

 التعليمات التي يصدرها قسم اإلنتاج في الدار. ، بما يتوافق مع لكل مجلة نظامها الخاص من حيث التوثيق ويكون 
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 (46 )املـادة
 تقديم البحوث وتحكيمها: جراءات إ

 تخضع كافة البحوث للتحكيم من قبل مختصين من ذوي الخبرة العلمية. .1

ع الباحث نموذج   .2
 
م قد  يتعهد ،اعند تقديم البحث يوق شرفيه أال يكون البحث املقد 

ُ
بل أو ن

ُ
للنشر في  ق

 مكان آخر.

  ،التحريرتتم عملية الفرز األولى للبحوث من خالل رئيس  .3
 
 مين.قبل إرسالها إلى املحك

بعد استالمها من خالل  ،بالقراءة األولية ملا يصل إلى املجلة من بحوث من ينيبهيلتزم رئيس التحرير أو  .4

 املوقع اإللكتروني للمجلة.

5.  
ُ
بصورة أولية؛ للنظر في مدى صالحيتها  جلة العلميةاملعرض األبحاث املقدمة للنشر على هيئة تحرير ت

 .للتحكيم

من تاريخ تقديم البحث للنشر إما  أيام العمل املعتادة( في) اُيرد على الباحث خالل مدة ال تتجاوز شهر   .6

 باالعتذار، أو باملوافقة على إرسال بحثه إلى التحكيم.

مون من قبل هيئة تحرير .7
 
بالتشاور مع رئيس التحرير، وُيعلم قسم املقتنيات  جلة العلميةامل ُيحدد املحك

 ار نشر جامعة قطر.بد

حد   .8
ُ
مين متخصصة، وت

 
 . اث هذه القائمة دوري  تحرص املجلة على أن تكون قائمة املحك

مينيُ  .9
 
 .هويتهعلى بعد حجب اسم الباحث وكل ما يدل  في مجال االختصاص رسل البحث إلى محك

م إبداء رأيه  .10
 
حسب االستمارة  ،صراحة في مدى صالحية البحث من عدمهبُيطلب من املحك

 املعدة لذلك.

مين إر يُ  .11
 
ةطلب من املحك ا  سال تقاريرهم في مد   .موافقتهم على تحكيم البحثتاريخ من ال تتجاوز شهر 

 .عند انتهاء التحكيمخطر الباحث باملوافقة على نشر البحث من عدمه يُ  .12

م يحق للمجلة .13
 
أو يراها رئيس التحرير  ،ينأن تطلب من الباحث إجراء تعديالت وردت في تقرير املحك

 .اعلمي  ة مناسب

14.  
 
 لرئيس التحرير، أو من يكل

 
 م تقريرين يوصيان بالنشر.فه، صالحية املوافقة على نشر البحث بعد تسل

ف البحث  .15
 
م أو خالصته، بعد حجب اسمه، إلى مؤل

 
يحرص رئيس التحرير على إرسال تقرير كل محك

 .اإن رأى ذلك مناسب   غير املقبول للنشر
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 (47 )املـادة
 في ترويسة كل بحث: باللغتين العربية واإلنجليزية يشترط توافر املعلومات اآلتية 

 .عنوان الدراسة .1

 .اسم الباحث .2
 .عنوان الجامعة، أو العنوان الخاص .3

 .البريد اإللكتروني .4

( )في فقرة ال تقل عن عشرة أسطر، وال تزيد على عشرين سطرا Abstractملخص البحث ) .5

 .كلمة( 150تتجاوز بحيث ال 

)في البحوث العربية( وباللغة اإلنجليزية  ( باللغة بالعربيةKeywords) املفتاحيةكلمات ال .6

 .في البحوث بغير اللغة العربية
 (48 )املـادة

راعى يُ أو عدد من مجالتها كحد أدنى. و  ،لكترونية من كل إصدارإونسخة  ،تحتفظ الدار بعشر نسخ ورقية

 املجلة في الحفظ.موقع عتماد على اال 

 (49 )املـادة
  : اآلتيةتراعى املتطلبات 

 .صفحاتها وعددسياسة املجلة في تحديد يتم التشاور مع دار النشر  -1

. حيث يتم اعتمادها من الدار يكون لكل مجلة سياستها الخاصة في إصدار األعداد الخاصة بها -2

 وفي جميع األحوال يجب االلتزام بوقت الصدور الخاص بها. 

د باتفاق بين الدار ورئيس تحرير املجلة األعداد التي تطبع من املجلة -3  .تحد 

 (50 )املـادة 
 الالئحة.  هذه القرارات الالزمة لتطبيق أحكام الجامعة يصدر رئيس


