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منوذج مقرتح نشر كتاب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترحب بكم دار نشر جامعة قطر، وتثمن لكم اختیاركم النشر عبرھا. بعد استالم ھذا النموذج منكم ستقوم الدار باتباع الخطوات 
التالیة:  

ومعاصرتھ، ومدى مالءمتھ ألولویات النشر لدینا. - تتم دراسة مقترحكم لفحص أصالة العمل 
- یرسل الكتاب إلى التحكیم الخارجي لمحك میّن بارزین في تخصص الكتاب، على أن یتعھد المؤلف بالقیام بالتعدیالت 

ن بالتنسیق مع الدار، خالل فترة محددة یتم االتفاق علیھا.  المقترحة من المحك میّ 
سعر  - یعتمد قبول العمل للنشر، عند االتفاق على العقد مع المؤلف، الذي ینص على العوائد المالیة (royalties) بنسبة من 

.لإلنتاج جماليةاإل بعد تغطية التكلفةبيع الكتاب 

 qupsubmissions@qu.edu.qa :یرجى تعبئة ھذا النموذج تمھید ًا لتقییم المقترح وإرسالھ مع الملفات المطلوبة أدناه إلى
السیرة الذاتیة متضمنة قائمة مفصلة بمنشوراتكم السابقة.-
-.WORD المحتوى الكامل للكتاب المقترح بنسخة

1. عنوان الكتاب:

ن وجد(:إالفرعي )العنوان 

2. معلومات حول المؤلف/المؤلفین
األولالمؤلف *

:االسم الكامل

 *الوظيفة 
 :المنصب األكاديمي 
جهة العمل:  

  االتصالعنوان *
العنوان البريدي، المدينة،  

 :البلد

النقال رقم الهاتف *
:(رمز البلدمع )   

 :لكتروني* البريد اإل

:الشخصي كترونيلإلاموقع ال

معلومات حول المؤلف/المؤلفين المشارك/المشاركين )يرجى إرفاق السيرة الذاتية الخاصة بكل مؤلف مشارك( 2.1

االسم الكاملاالسم الكامل 

البريد اإللكترونيالبريد اإللكتروني 

جهة االنتسابجهة االنتساب 

یرجى إرفاق السیرة الذاتیة محدثة (أو رابط لھا) ، بما في ذلك قائمة مفصلة بمنشوراتك السابقة

mailto:qupress@qu.edu.qa
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معلومات حول المساهمين )إن وجدت(  2.2 

3 معلومات حول الكتاب.
 :الكتابتصنيف  3.1

 موسوعة   (monographصي )تخص   كتاب

 رسالة دكتوراه  كتاب مرجعي

 رسالة ماجستير   (بكالوريوس)كتاب تدريسي 

 وقائع مؤتمر  (دراسات عليا)كتاب تدريسي 

المعرفة العامة كتاب  مجموعة من المقاالت 

 كتاب محقق  مترجم  كتاب

 آخر:احتمال 

 :الكتابتصنيف  3.2

 جديدعمل 

سابق ا مع ناشر آخر هشرتم ن

 تم نشره مسبق ا إلكتروني ا

 ة ترجملل جاهز

  لتحديثل جاهز

 :احتمال آخر

األصلي،  الكتابنوان ع) صدار السابق.لإلالكاملة المرجعية الرجاء ذكر المعلومات ، افي حال نشر الكتاب سابق   3.2.1
.(إضافية، رقم اإلصدار وأي تعليقات غة األصلية، سنة النشر، الناشر األصلي، الل  المؤلفون األصليون

لتخصصات الرئيسية/التخصصات الفرعية:ا 3.3

 ابدء  مع كتابكم،  مالءمة  التخصصات كثر األمن بين  وتفصيلها في الخانة الثانية، تخصصات 5ـ ب تعريفاليرجى 
.يةأهممن األكثر 
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: محتوىعلمي للالمستوى ال 3.4

دراسات عليا     بكالوريوس  للمدارس  تدريسي: 

مهني 

بحثي 

عام 

:  )اليوم/الشهر/السنة( لمخطوطةاتسليم متوقع لتاريخ الال 3.5

نسبة استكمال محتوى الكتاب: 

:للكتابد الصفحات التقديرية عد 3.6

 : ـالعدد التقديري ل 3.7

ملونسودأبيض أ

الجداول  

الرسوم التوضيحية

يتضمن جدول المحتويات:  3.8

 حية، من: اافتت

 تمهيد

 مقدمة 

:نواعهأفهرس، 

 الئحة المراجع

 المصطلحات

 المترجم رسالة

 أخرى:

كتاب مع القد يثير الجدل في  مالى إتعين اإلشارة يعراف وتقاليد وقوانين النشر المتبعة في دولة قطر، أل مراعاة   3.9
 رقام الصفحات والفقرات:أذكر 

المقرر في كل ا، يرجى إدراج المقررات الدراسية التابعة والعدد المتوقع من الطلبة لدراسة تدريسي   باالكتإذا كان  3.10
 .(لمقرر وعنوانهفصل )بما في ذلك رقم ا
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توصيف المقرر مع محتوى ال مةءمن حيث مالرفاق رأي القسم إا بجامعة قطر، الرجاء إذا كان الكتاب تدريسي   3.11
. وجد ضمن خطة التدريس طالماه، اعتماد، وهمخرجاتو

(.كلمة 500)كتاب لل موجز ملخص تقديم يرجى 3.12
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يه كل يتسند علا رئيسًي سبًبا يزات البيع الفريدةمتعتبر  ه.ئعلى شراز تحّفلكتابكم  فريدة ميزات ذكر ثالث الرجاء 3.13
. آخر مماثل كتابشراء  من بداًلفي المستقبل،  مكتابكمن يشتري 

نترنت.ث عن كتابكم عبر اإلتسهيل البحلتستخدم  ،على األقلمفتاحية  كلمات 5ذكر  يرجى 3.14 

4. الكتب التنافسیة
. الرجاء ذكر عنها كتابكم اختالف كيفية وشرح ،والعالم المنطقة فيالتنافسية لكتابكم كتب ال عن معلوماتتقديم  يرجى

.الصفحات وعدد السعر، ،ISBNرقم النشر، سنة المحرر،/المؤلف اسم العنوان،مع التنافسية الكتب /الكتاب تفاصيل

5. الرجاء ذكر أي معلومات إضافیة أخرى لدار النشر:

تاریخ استكمال النموذج:

 (.اتخاذ القرار بشأن النشر في أقرب وقتو  تقييمناجاباتكم التفصيلية في ستخدم إننشكركم على استكمال هذا النموذج. سوف )

6. ھل ترغب في إضافة اسمك إلى قائمة المحكمین لدینا:            نعم             ال
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