الئحـة النشر العلمي
قرار رقه ()566</5968

بشأو تشكيل هجمة الىشر العمهي

الهدير العان

 تعد االطالع عنى أحلبه امقبيوى ويظبه امخدوج اموديٌج وخعدٌالخهب . وعنى امقبيوى رقه  2<;5/96تشأى إيشبء امهٌئج امعبوج منخعنٌه امخطتٌقً وامخدرٌة وخعدٌالخه . -وعنى امقرار رقه ; 566:/5<9تشأى الئحج وجنس اميشر امعونً وامخأمٌف وامخرجوج .

 عنى لخبة امشٌد امدلخور  /يبئة امودٌر امعبه منخعنٌه امخطتٌقً وامتحود رقه  72:اموؤرخ فيً. 566</:/9
 وتيبء عنى خأشٌرث امشٌد امدلخور  /امودٌر امعبه تبمووافقج عنى خشلٌل وجنس اميشر امعنوً . -وتيبء عنى وب خقخضٌه وضنحج امعول .

تقــــرر
وبدث أومى ٌ :شلل وجنس اميشر امعنوً ترئبشج األشخبذ امدلخورث  /فوزٌج ٌوشف امعتدامغفور وعضوٌج
لل وى -:

أ.د .عتدامعزٌز عتداموحشى خقً –
أ.د .جبشه أحود امليدري
أ.د .فهد عتدامرحوى امروٌشد

رئٌس خحرٌر وجنج امعنوه اإليشبيٌج واالجخوبعٌج .
رئٌس خحرٌر وجنج امعنوه امطتٌعٌج وامهيدشٌج وامضحٌج وامطتٌج

–

رئٌس مجيج امخأمٌف واميشر .

-

أ.د .اتراهٌه امدشوقً اتو امنٌل -
د  .شعدوى فبرس امعبزوً

ووذل عى امجبوعج .
-

اشخبذ وشبرك .

امشٌد  .جالل عتداموحشى امطتطتبئً – ودرة وخخضص (ة)
وبدث ذبيٌجٌ :تبشر اموجنس اخخضبضبخه وفقب منقرار رقه ;. 566:/5<9
وبدث ذبمذج :عنى جهبح االخخضبص – لل فٌوب ٌخضه – خيفٌذ هذا امقرار وامعول تووجته اعختبرا ويى
تداٌج امعبه امدراشً < 5626/566ومودث شيج

الهدير العان

الئحـة النشر العلمي

مادة أولى :
تعريف مجلس النشر العلمي وأهدافه :
ٌقصد بالنشر العلمً نشر اإلنتاج الفكري فً مختلف مجاالت العلوم البحته والتببٌقٌهس اهواي فهً
صورة دورٌات أو كتب أو مترجمات وذلك وفقا ً للمعاٌٌر والنظم العالمٌس المتعارف علٌها .
وٌهدف المجلس من خالل أنشبس وفعالٌات المختلفس إلى :
 تشجٌع الباحث على نشر مإلفات المجازة ببقا ً لالئحس التالٌف والترجمس فً الهٌئسالعامس للتعلٌم التببٌقً والتدرٌب وخارجها .
 توفٌر الكتب الدرااٌس الحدٌثس لتكون فً متناول أٌدي البلبس . توفٌر واائل التوثٌق والنشر العلمً لتاهٌل مهام البلبس . توبٌد الصالت العلمٌس والفكرٌس ما بٌن مإااات الهٌئس والمراكز األخرى المناظرة . إبراز دور الهٌئس فً مجال نشر ونقل الفكر والثقافس والمعرفس .مادة ثانية :
تشكيل مجلس النشر العلمي :
 ٌتم تشكٌل المجلس بقرار من مدٌر عام كل ( انتٌن ) قابلس للتجدٌد لمرة واحدة . ٌترأس المجلس أحد أعضاي هٌئس التدرٌس أو التدرٌب بدرجس أاتاذ من ذويالخبرة فً مجال النشر العلمً ( بدرجس مااعد عمٌد ) وٌببق علٌ فٌما ٌخص
البدل النقدي بجامعس الكوٌت .
وٌتكون أعضاي المجلس من :
 عضو هٌئس التدرٌس من جامعس الكوٌت بدرجس أاتاذ دكتور . رئٌس هٌئس تحرٌر مجلس العلوم اإلناانٌس . رئٌس هٌئس تحرٌر مجلس العلوم الببٌعٌس والهنداٌس والصحٌس . رئٌس لجنس التؤلٌف والترجمس .الئحـة النشر العلمي
 عدد ( )5من أعضاي هٌئس التدرٌس أو التدرٌب بكلٌات وعاهد الهٌئس برتبس أاتاذمشارك على األقل ومن ذوي الخبرة فً مجاالت التؤلٌف والترجمس والنشر .
وللجنس أن تدعو من تراه مناابا ً لالاترشاد برأٌ فٌما ٌعرض علٌها من موضوعات  ,هذا
وتجتمع اللجنس بدعوة من رئٌاها أربع مرات انوٌا على األقل .

مادة ثالثة :
اختصاصات المجلس العلمي :

 وضع الخبب الكفٌلس والعمل على تنفٌذها فً مجال حركس التؤلٌف والترجمسوالنشر فً جمٌع الفروع والتخصصات واقتراح توفٌر التاهٌالت والحوافز
الالزمس فً هذا المجال .
 اإلشراف على تببٌق الئحس التؤلٌف والترجمس والئحس النشر العلمً . تببٌق المواد الواردة فً الئحس التؤلٌف والترجمس فٌما ٌخص المكافآت والحقوقوخالف من المواد المتعلقس بالتؤلٌف والترجمس .
 درااس الجوانب المالٌس الخاصس بالتؤلٌف والترجمس والنشر العلمً وإعداد المٌزانٌسالانوٌس للمجلس .
 تحدٌد احتٌاجات المجلس من القوى العاملس التً ٌعدها المركز وفقا ً للضواببالعالمٌس المتعارف علٌها فً هذا الصدد .

