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َزرَذ1 انىصف انؼبو، انًكىَبد، انًزاَب وانؼُىة : يىلغ دار انشروق ػهً اإل

َزرَذ2  انًؼبَُر انؼبيخ نزمُُى يىالغ انُبشرٍَ ػهً اإل

َزرَذ3 انىصف انؼبو، انًكىَبد، انًزاَب وانؼُىة:  يىلغ جًؼُخ انًكزجبد األيرَكُخ ػهً اإل

َزرَذ4 انزؼرَف، واالهًُخ وخطىاد اإلَشبء:  يىالغ انُبشرٍَ ػهً اإل

َزرَذ5  االرجبهبد انًخزهفخ نزؼرَف انُشر ػهً اإل

 انًجبالد انًخزهفخ نخذيخ انزكُىنىجُب نهزراس1

انًمىيبد انزكُىنىجُخ وثريجُبد رلًُخ انزراس انفكر2ٌ

 انًُزبدارب نهًىاد انزراثُخ انًرلًُخ3

يشروػبد رلًُخ انزراس انفكرٌ انؼبن4ًٍ

انمىاػذ اإلرشبدَخ نًشروػبد رلًُخ انزراس انفكرٌ فٍ انًكزجبد 5

انزرلُى انذونٍ انًىدذ نهكزبة1

 انزرلُى انذونٍ انًىدذ نهذورَبد2

(ISO)انًُظًخ انذونُخ نهزمُُس 3

 انهجبٌ انفُُخ انزٍ رؼًم فٍ انًؼهىيبد وانُشر فٍ انهُئخ انذونُخ نهزمُُس4

انخبصخ ثبنًؼهىيبد وانزىثُك (46)انهجُخ انفُُخ 5

يفهىو انُشر انذونٍ وأهًُزه، يىضذب األطراف األسبسُخ انذاخهخ فٍ صُبػخ انُشر1

 أَىاع انججهُىجرافُبد يغ رىضُخ انفبرق ثُُهب وثٍُ أدواد انزذهُم وانزكشُف2

 أدواد انزؼرَف ثسىق انُشر انذونٍ يغ انزركُز ػهً أدنخ انُبشرٍَ انذون3ٍُُ

 انزرلُى انذونٍ انًىدذ نهكزت وأهًُزه فٍ سىق انُشر ودور انًكزجبد انىطُُخ فٍ يُذه4

 يؼبيالد رأثُراد انذورَبد انؼهًُخ يغ ثُبٌ أهى األدواد انزٍ رًكٍ يٍ انزؼرف ػهُهبػهً انًسزىي انؼبن5ًٍ

رؼرَفهب، يًُزارهب وػُىثهب: رمُُخ انُبَى ركُىنىجٍ ثىصفهب سالح رو دذ1ٍَ

أَىاػهب ويًُزاد وػُىة كم َىع:  انطبثؼبد2

أَىاػهب، ويًُزاد وػُىة كم َىع: نغبد انجريجخ3

رؼرَفهب، ورطجُمبرهب ويًُزارهب وػُىثهب:  انطجبػخ ثالثُخ األثؼبد4

انطجبػخ ثبالسزُسم أَىاػهب وأسبنُجهب5

نامج  م البينى ـ دور  مايو  (النشر- كلية اآلداب )بيان موضوعات أبحاث مقررات التعليم المفتوح لبر 2020ـ التبر

حة الموضوعات المقبر

نت1411 ين عىل شبكة اإلنبر مواقع الناشر

اث الفكري 2412 رقمنة البر

ي مجال النشر 3413
ى

المعايبر والمواصفات ف

النشر الدولي4323

ي الطباعة 5414
ى

إستخدام التكنولوجيا ف
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نامج  م البينى ـ دور  مايو  (النشر- كلية اآلداب )بيان موضوعات أبحاث مقررات التعليم المفتوح لبر 2020ـ التبر

حة الموضوعات المقبر

نت1411 ين عىل شبكة اإلنبر مواقع الناشر

انزصذُف وانزؼرَف1

رخرَج انُصىص2

 ركشُف انُصىص3

انًمذيخ فٍ األػًبل انًذممخ4

 ثمبفخ انًذمك5

َشأره ويفهىيه وػاللزه ثبنُشبط انؼهًٍ: األرصبل انؼهًٍ 1

انزبرَخ وانُشأح ويرادم انُشر وانزذكُى: يصبدر االرصبل انؼهًٍ انرس2ًٍ

 يصبدر االرصبل انؼهًٍ غُر انرس3ًٍ

انًرادم وانخذيبد انًؼهىيبرُخ:  رذىل انًؼهىيبد انؼهًُخ ثؼذ انُشر إنً يؼرفخ4

دور إخصبئٍ انًؼهىيبد فٍ االرصبل انؼه5ًٍ

ػُبصر انًزَج انزسىَمٍ وأسبنُجهب1

األسجبة انذاػُخ نهمُبو ثأثذبس انسىق2

انفرق ثٍُ انزسىَك وانجُغ3

       دبجخ انُبشرٍَ ويُزجٍ انًؼهىيبد نهزسىَك4

دورح دُبح انًُزج5

تسويق الكتب8325

تحقيق ونشر المخطوطات6324

اإلتصال العلمي 7415


