
  

 

 

في ضوء تطویر المكتبة العامة وتوافر 
وأن یكون لكل مقرر المراجع التي یعتمد علیھا الطالب فى 

مقرر الدراسة و لكن إذا كانت ھناك ضرورة لكتاب یصدره ویقره القسم یتضمن اإلطار الشامل  لل

أن یكون الكتاب مطابقا لتوصیف المقرر الدراسي طبقا لمعاییر الجودة وواضح األھداف 

   1.2والمسافة بین السطور 

  

  .األھداف التعلیمیة طبقا لمعاییر الجودة المطلوب أن یتعلمھا الطالب في بدایة الفصل

  . الرسومات  والجداول التوضیحیة الالزمة لتوصیل المعلومة للطالب

مجموعة من التدریبات المتدرجة والمتنوعة التي تغطي األھداف التعلیمیة  علي أالتزید عن 

صفحة لكل ساعة  50-40عدد صفحات الكتاب مرتبطة بالساعات المعتمدة للمقرر بموجب 

  .تشمل الجداول واألشكال التوضیحیة وال تشمل الصور الملونة

  جامعة األزھر
  الطبكلیة 

  وحدة توكید جودة التعلیم  واالعتماد

 

    

 ضوابط الكتاب الجامعي  

في ضوء تطویر المكتبة العامة وتوافر (األصل في الدراسة  الجامعیة أنھا تعتمد علي المكتبة 
وأن یكون لكل مقرر المراجع التي یعتمد علیھا الطالب فى ) مكتبات متخصصة في االقسام المختلفة 

الدراسة و لكن إذا كانت ھناك ضرورة لكتاب یصدره ویقره القسم یتضمن اإلطار الشامل  لل
  :   فینبغى أن یخضع للضوابط األتیة

أن یكون الكتاب مطابقا لتوصیف المقرر الدراسي طبقا لمعاییر الجودة وواضح األھداف 
  .والمحتوي   وأن یكون إخراجھ بشكل مناسب یلیق باسم الكلیة 

  : یعد الكتاب بالمواصفات األتیة

   جرام 80ورق أبیض  A5 -A4: مقاس الورقة

والمسافة بین السطور  : times new roman 12-14الكتابة بالكومبیوتر

  تكون الطباعة دیجیتال أو أوفست 
  تكون العناوین بخطوط كبیرة و متدرجة حسب األھمیة

  )ألوان 4( باأللوان    300gmsیكون التجلید بغالف لمیع 

  سم  من جمیع أضلع الصفحة 2یترك ھوامش 
   یحتوي كل فصل من الكتاب علي

األھداف التعلیمیة طبقا لمعاییر الجودة المطلوب أن یتعلمھا الطالب في بدایة الفصل

الرسومات  والجداول التوضیحیة الالزمة لتوصیل المعلومة للطالب

  .ملخص أو أھم النقاط في نھایة الفصل

مجموعة من التدریبات المتدرجة والمتنوعة التي تغطي األھداف التعلیمیة  علي أالتزید عن 

  . من حجم الكتاب

  .المراجع العلمیة التي استخدمت في نھایة كل فصل

عدد صفحات الكتاب مرتبطة بالساعات المعتمدة للمقرر بموجب 

تشمل الجداول واألشكال التوضیحیة وال تشمل الصور الملونة) اعة نظرىس15(

جامعة األزھر
كلیة 

وحدة توكید جودة التعلیم  واالعتماد

األصل في الدراسة  الجامعیة أنھا تعتمد علي المكتبة 
مكتبات متخصصة في االقسام المختلفة 

الدراسة و لكن إذا كانت ھناك ضرورة لكتاب یصدره ویقره القسم یتضمن اإلطار الشامل  لل
فینبغى أن یخضع للضوابط األتیة

أن یكون الكتاب مطابقا لتوصیف المقرر الدراسي طبقا لمعاییر الجودة وواضح األھداف : أوالً 
والمحتوي   وأن یكون إخراجھ بشكل مناسب یلیق باسم الكلیة 

 ً یعد الكتاب بالمواصفات األتیة: ثانیا

مقاس الورقة •

الكتابة بالكومبیوتر •

تكون الطباعة دیجیتال أو أوفست  •

تكون العناوین بخطوط كبیرة و متدرجة حسب األھمیة •

یكون التجلید بغالف لمیع  •

یترك ھوامش  •

یحتوي كل فصل من الكتاب علي :◌ً ثالثا

األھداف التعلیمیة طبقا لمعاییر الجودة المطلوب أن یتعلمھا الطالب في بدایة الفصل.1

الرسومات  والجداول التوضیحیة الالزمة لتوصیل المعلومة للطالب.2

ملخص أو أھم النقاط في نھایة الفصل.3

مجموعة من التدریبات المتدرجة والمتنوعة التي تغطي األھداف التعلیمیة  علي أالتزید عن .4

من حجم الكتاب%  3-5

المراجع العلمیة التي استخدمت في نھایة كل فصل. 5

 ً عدد صفحات الكتاب مرتبطة بالساعات المعتمدة للمقرر بموجب : رابعا

(معتمدة نظریة 



  

 

للكتاب مسئولة عن إخراج الكتاب مطابقا للضوابط المطلوبة 

ة الكتاب تحدید أسعار خاصة حسب 

  .أن یكون المكان الوحید لتوزیع الكتاب ھو منفذ البیع المعتمد من الكلیة

أشھر علي األقل من   3أن تعرض  مسودة  من الكتاب علي لجنة ضوابط الكتاب بالكلیة قبل 

مطابع یمكن التعامل معھا لطبع الكتاب  ضماناً 

للجنة الكتاب بالكلیة الحق فى اتخاذ كافة الوسائل المتاحة لمتابعة ھذا األمر وتلقي شكاوى 
یبلغ بھا القسم (الكتاب لمعرفة رأي الطالب في الكتاب 

  .لمثابعة ما یفید أن تلك األراء قد روعیث في حالة وجھاتھا في اإلصدار الجدید

  .أن یكون الكتاب متوفراً للطالب قبل أسبوع على األقل من بدایة الفصل الدراسي

CD  الخاص بالكتاب.  

  .أال یرفق بالكتاب أى شئ من شأنھ إلزام الطالب بشرائھ

  .أن یوضع لكل كتاب رقم إیداع مسجل حفاظا علي الملكیة الفكریة

تشكیل لجنة داخلیة بكل قسم برئاسة رئیس القسم تكون مسئولة عن إصدار الكتاب وتحدید 

  جامعة األزھر
  الطبكلیة 

  وحدة توكید جودة التعلیم  واالعتماد

 

    

للكتاب مسئولة عن إخراج الكتاب مطابقا للضوابط المطلوبة ھیئة تحریر أن یكون ھناك  
  .والتأكد من عدم تواجد نقل حرفي من أى مصدر أخر

ة الكتاب تحدید أسعار خاصة حسب ویحق للجن تكلفتھ الفعلیةحسب سعر الكتاب یتم تحدید 
  .نوعیة المقرر وتكلفتھ

أن یكون المكان الوحید لتوزیع الكتاب ھو منفذ البیع المعتمد من الكلیة

أن تعرض  مسودة  من الكتاب علي لجنة ضوابط الكتاب بالكلیة قبل 

  .لضوابط المطلوبةبدایة الفصل الدراسي العتماد مطابقتھ ل

مطابع یمكن التعامل معھا لطبع الكتاب  ضماناً  4-3بتحدید بالممارسة وكیل الكلیة  أن یقوم 

  .لتوحید صورة الكتاب

للجنة الكتاب بالكلیة الحق فى اتخاذ كافة الوسائل المتاحة لمتابعة ھذا األمر وتلقي شكاوى 
الكتاب لمعرفة رأي الطالب في الكتاب  الطالب  و أن یكون ھناك وسیلة في

لمثابعة ما یفید أن تلك األراء قد روعیث في حالة وجھاتھا في اإلصدار الجدید

أن یكون الكتاب متوفراً للطالب قبل أسبوع على األقل من بدایة الفصل الدراسي

  .سنوات علي األقل 4-2أن یتم تعدیل الكتاب كل 

 CDأن یودع عشر نسخ من الكتاب في مكتبة الكلیة و ال

أال یرفق بالكتاب أى شئ من شأنھ إلزام الطالب بشرائھ

أن یوضع لكل كتاب رقم إیداع مسجل حفاظا علي الملكیة الفكریة: 

  :التوصیات المقترحھ لتنفیذ الضوابط 

تشكیل لجنة داخلیة بكل قسم برئاسة رئیس القسم تكون مسئولة عن إصدار الكتاب وتحدید 
  .أعضاء ھیئة التدریس المنوط بھم كتابة أبواب الكتاب المختلفة

جامعة األزھر
كلیة 

وحدة توكید جودة التعلیم  واالعتماد

 ً أن یكون ھناك  : خامسا
والتأكد من عدم تواجد نقل حرفي من أى مصدر أخر

 ً یتم تحدید : سادسا
نوعیة المقرر وتكلفتھ

  

 ً أن یكون المكان الوحید لتوزیع الكتاب ھو منفذ البیع المعتمد من الكلیة: سابعا

 ً أن تعرض  مسودة  من الكتاب علي لجنة ضوابط الكتاب بالكلیة قبل : ثامنا

بدایة الفصل الدراسي العتماد مطابقتھ ل

 ً أن یقوم : تاسعا

لتوحید صورة الكتاب

للجنة الكتاب بالكلیة الحق فى اتخاذ كافة الوسائل المتاحة لمتابعة ھذا األمر وتلقي شكاوى : عاشراً 
الطالب  و أن یكون ھناك وسیلة في

لمثابعة ما یفید أن تلك األراء قد روعیث في حالة وجھاتھا في اإلصدار الجدید) واللجنة

أن یكون الكتاب متوفراً للطالب قبل أسبوع على األقل من بدایة الفصل الدراسي: الحادي عشر

أن یتم تعدیل الكتاب كل : الثاني عشر

أن یودع عشر نسخ من الكتاب في مكتبة الكلیة و ال: الثالث عشر

أال یرفق بالكتاب أى شئ من شأنھ إلزام الطالب بشرائھ: الرابع عشر

: الخامس عشر

  

التوصیات المقترحھ لتنفیذ الضوابط  

تشكیل لجنة داخلیة بكل قسم برئاسة رئیس القسم تكون مسئولة عن إصدار الكتاب وتحدید : أوالً 
أعضاء ھیئة التدریس المنوط بھم كتابة أبواب الكتاب المختلفة



  

 

متابعة تنفیذ تشكیل لجنة من قبل وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب تكون مسئولة عن 

  .  تتولي الكلیة إصدار وتسویق الكتاب الجامعي مع تنظیم المعامالت المالیة مع األقسام المختلفة

 

  جامعة األزھر
  الطبكلیة 

  وحدة توكید جودة التعلیم  واالعتماد

 

    

تشكیل لجنة من قبل وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب تكون مسئولة عن 
  .الضوابط مع اللجان الداخلیھ باألقسام

تتولي الكلیة إصدار وتسویق الكتاب الجامعي مع تنظیم المعامالت المالیة مع األقسام المختلفة

جامعة األزھر
كلیة 

وحدة توكید جودة التعلیم  واالعتماد

 ً تشكیل لجنة من قبل وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب تكون مسئولة عن  :ثانیا
الضوابط مع اللجان الداخلیھ باألقسام

 ً تتولي الكلیة إصدار وتسویق الكتاب الجامعي مع تنظیم المعامالت المالیة مع األقسام المختلفة: ثالثا


