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 بن أحمد الفراهيدي للدراسات العربية واإلنسانية بمركز الخليلنشر الدليل 

 

)نشر الكتب العلمٌة والدراسات المتصلة بالمجاالت البحثٌة  :على ( الذي ٌنص4فً إطار رسالة مركز الخلٌل وهدفه رقم )

 :نشر، فإن مركز الخلٌل ٌشتغل على للمركز(

ذات الطابع  ،باللغتٌن العربٌة واإلنجلٌزٌة ةوالمؤلف ،داخل الجامعة وخارجها لمؤلف واحد أو أكثر من مؤلف من :الكتب .1

وفً  ،من داخل الجامعة وخارجها ،بةن وطلالتً تخدم المجتمع األكادٌمً من أساتذة وباحثٌ ة،عامال الكتبولٌس األكادٌمً 

 واألدب.  ،التارٌخ العمانً، واللغة :بها المركز المجاالت التً ٌعنى

نشرها من األقسام األكادٌمٌة والكلٌات التً الممٌزة التً تنال شرف التوصٌة ل :(والدكتوراه ت الجامعٌة )الماجستٌرالدراسا .2

 ها ومجاالتها فً إطار اهتمامات المركز. اتعوضٌدرس بها الطلبة، على أن تكون مو

 البحوث للنشر فً مجلة الخلٌل، ٌمكن االطالع على شروط النشر فً المجلة. .3

أي لٌست فً التارٌخ أو اللغة أو األدب، فٌمكن التً ٌؤلفها أساتذة الجامعة،  غٌر ذات الصلة بمجاالت المركز واهتماماته الكتب .4

 وٌوصى بنشرها من القسم والكلٌة.  وعلمٌةالنظر فً نشرها إن كانت لها قٌمة أكادٌمٌة 

 ة واإلنسانية:خطوات نشر كتاب في مركز الخليل بن أحمد الفراهيدي للدراسات العربي

 المرفق ٌنظر-استمارة نشر كتاب )الرقمٌة  االستمارة -أو المؤلف الرئٌس فً حال الكتب متعددة المؤلفٌن - المؤلف ٌعبئ (1

 مرفقا بها:(  alkhalilcenter@unizwa.edu.om) على العنوان اآلتً مركز الخلٌلوٌرسلها إلى  (1رقم

تمل على المعلومات وتش )وفق االستمارة المرفقة( رسالة تزكٌة وتوصٌة من القسم معتمدة من الكلٌة توصً بنشر الكتاب . أ

 :اآلتٌة

 أو للقراء بشكل عام من داخل الجامعة وخارجها الكتاب مهم علمٌا وأكادٌمٌا للقسم أو الكلٌة. 

   من األخطاء اللغوٌة والطباعٌة والترقٌمٌة. الكتاب مدقق لغوٌا وخال 

  ًالمحتوى. فًالكتاب ٌتسم بالطرح الجدٌد واإلبداع 

 ٌّد   واالقتباس. بالضوابط الموضوعة لنظام االستعارةو بعدم الغش واالنتحال التق

 .أن ٌكون الكتاب موثق توثٌقاً أكادٌمٌا وفق القواعد المتعارف علٌها 

 وٌرد. نسخة رقمٌة من الكتاب بصٌغة . ب

 نسخة ورقٌة من الكتاب. . ت

 منه.ورقٌتٌن نسختٌن  طباعةمن الكتاب لمطبعة الجامعة ل رقمٌةٌبعث المركز النسخة الفً تعذر المؤلف تسلٌم النسخة الورقٌة  (2

 ٌنظر-استمارة نشر كتاب ) الرقمٌة التً قدمها المؤلف ستمارةاال ، مرفقاً بهلجنة تقٌٌم الكتب بالمركزعرض الكتاب على ٌ   (3

 . للموافقة على النشر ؛(2ٌنظر المرفق رقم-( و)استمارة كتاب للنشر1رقم المرفق

 عدم أو ٌعتذر للمؤلف عن ،الكتاب وفقاً لتخصصٌةالمركز مع المحكمٌن  تواصلٌ ،على نشر الكتاب اللجنةموافقة  فً حال (4

 .اللجنة النشر فً حال رفض 

 المؤلف بنشر الكتاب. )ٌنظر المرفق رقم(.ٌوقع المركز مع المؤلف عقد انتفاع ٌخول فٌه  (5

على أن  وٌحدد له تارٌخ تسلٌم تحكٌمه للكتاب ،)ٌنظر المرفق رقم( المركز للمحكم نسخة من الكتاب مع استمارة التحكٌمبعث ٌ (6

 .واحداً  ال ٌتجاوز شهرا

فً  التحكٌم، والتعدٌالت الالزم إجرائهاحظات ألخذ بآراء وماللالمركز رسالة للمؤلف  ٌبعثإثر عودة الكتاب من عند المحكم  (7

 الكتاب.

 .المركز رسالة قبول نشر كتاب ٌبعثبعد التزام المؤلف بكافة تعدٌالت التحكٌم المطلوبة  (8

 ٌحال الكتاب إلى قسم دائرة اإلعالم والتسوٌق لتصمٌم الكتاب. (9

 والحصول على الترقٌم الدولً.ٌقدم الكتاب للتسجٌل الرسمً فً دائرة النشر والمطبوعات بوزارة اإلعالم  (11
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 حدى المطابع لطباعة الكتاب.مع إ ن طرٌق قسم المالٌة بالجامعةع ٌتواصل المركز (11

 . (PDF)واألخرى بصٌغة (word)  ٌحتفظ المركز بنسختٌن رقمٌتٌن من الكتاب أحدهما بصٌغة (12

 العربية واإلنسانية:في مركز الخليل بن أحمد الفراهيدي للدراسات  جامعية رسالة نشر خطوات

 :ًعلى العنوان اآلت مركز الخلٌلوٌرسلها إلى  (1رقم المرفق ٌنظر -استمارة نشر كتاب)الرقمٌة  االستمارةالمؤلف  ٌعبئ (1

(alkhalilcenter@unizwa.edu.om) :مرفقا بها  

)وفق االستمارة المرفقة( وتشتمل  ،القسم( معتمدة من الكلٌة توصً بنشر الكتابو )المشرفٌنرسالة تزكٌة وتوصٌة من  . ث

 على المعلومات اآلتٌة:

  ًالمحتوى. فًأن رسالة الطالب تتسم بالطرح الجدٌد واإلبداع 

  .ٌّد بعدم الغش واالنتحال وبالضوابط الموضوعة لنظام االستعارة واالقتباس  التق

  القواعد المتعارف علٌها. وفقأن تكون الرسالة الجامعٌة موثقة توثٌقاً أكادٌمٌا 

 .الرسالة مدققة لغوٌا 

 نسخة رقمٌة من الكتاب بصٌغة وٌرد. . أ

 ٌقوم المؤلف بإجراء جمٌع التعدٌالت المطلوبة لتغٌٌر مؤلفه من صٌغة وأسلوب رسالة جامعٌة إلى صٌغة وأسلوب كتاب. (2

 .ورقٌتٌن منهلرقمٌة من الكتاب لمطبعة الجامعة لطباعة نسختٌن ٌبعث المركز النسخة ا (3

( و)استمارة كتاب 1رقم المرفق ٌنظر-استمارة نشر كتاب )، مرفقاً به استمارة لجنة تقٌٌم الكتب بالمركز ٌ عرض الكتاب على  (4

 . للموافقة على النشر(؛ 2ٌنظر المرفق رقم-للنشر

نشر  اللجنة، وفً حال رفض هٌحال الكتاب إلى قسم دائرة اإلعالم والتسوٌق لتصمٌمعلى نشر الكتاب  اللجنةفً حال موافقة  (5

 .الكتاب ٌعتذر إلى مؤلفه

 ٌوقع المركز مع المؤلف عقد انتفاع ٌخول فٌه المؤلف بنشر الكتاب. )ٌنظر المرفق رقم(. (6

 على الترقٌم الدولً.ٌقدم الكتاب للتسجٌل الرسمً فً دائرة النشر والمطبوعات بوزارة اإلعالم والحصول  (7

 مع إحدى المطابع لطباعة الكتاب.ن طرٌق قسم المالٌة بالجامعة مٌتواصل المركز  (8

 .(PDF)واألخرى بصٌغة (word)  ٌحتفظ المركز بنسختٌن رقمٌتٌن من الكتاب أحدهما بصٌغة (9
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