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أوالً :من حيث آليات التوزيع





أن يكون الكتاب فى متناول الطالب قبل بدء الدراسة بوقت كاف
أال تتجاوز نسبة الزيادة فى سعر الكتاب عن التكلفة الفعلية عن %03
ان يكون شراء الكتاب اختياريا
يمنع توزيع الكتاب بأساليب اإلجبار والضغط على الطالب مثل:
-



عمل كشوف تسجيل إجبارية لتسجيل أسماء الطالب المشترين
ربط توزيع الكتاب بأنشطة أخرى مثل توزيع كراسة العملى أو كتاب األنشطة أو كارنيهات المعامل
إضافة جزء مميز فى آخر الكتاب يتم اإلجابة فيه بحيث يضطر الطالب لشرائه من أجل ذلك
اشتراط شراء الكل لشراء الجزء (اشتراط شراء الكتاب النظرى للحصول عى الجزء العملى)

يجب أن يقرر القسم مصادر بديلة للكتاب ويعلنها لكافة الطالب علىى أن تىوفى جميىع عناصىر المقىرر المعتمىد سىواء
كانت محلية أوعالمية

ثانياً :من حيث الشكل العام




أن يكون مقبوال من حيث المظهر الخارجى للكتاب وجودة الطباعة ونوعية الورق المستخدم
أن يكىىون فىىى الحجىىم المناسىىب لطىىالب كىىل مرحلىىة (البكىىالوريو  -الدراسىىات العليىىا) مىىن حيىىث عىىدد الصىىفحات عدد
السطور داخل كل صفحة بما ال يتسبب فى اإلجهاد البصرى للطالب
أن يحتوى على الصور والنماذج التوضيحية شاملة البيانات

ثالثا ً :من حيث المحتوى العلمى








أن يكون مطابق للمحتوى العلمى لتوصيف المقرر المعتمد
أن توضع أهداف المقرر العامة فى مقدمة الكتاب و أهداف كل فصل قبل بدايته مباشرة
أن يكون المحتوى ذا عالقىة واضىحة بمىا سىبق وبالنتىائع التعليميىة المسىتهدفة مىن برنىامع الكليىة (بكىالوريو الطىب
والجراحة) ورسالتها ورؤيتها
أال يضاف إليه أى معلومات زائدة عن حاجة المرحلىة التعليميىة مثىل زيىادة تفصىيل أو عمىق المعلومىة معرفيىا بمىا ال
يتالئم مع طبيعة المرحلة
أن يكون قابال للخصم واإلضافة تبعا لما يتم عرضه أثناء المحاضرات النظرية والعملية
ان يتم تحديثه سنويا بواسطة لجنة مناهع مصغرة داخل كىل قسىم علمىى لحىذف مىا تىم تجىاوزم علميىا وإضىافة أحىدث
المستجدات
ان يتم تسليم النسخة المحدثة سنويا مع النسخة السابقة لها من كل قسم علمى مع خطاب تنويه بأرقىام الصىفحات التىى
تم بها التغيير لسكرتارية وكيلى الكلية لشئون التعليم والطالب و الدراسات العليا والبحوث

بدءا من تاريخ اعتماد هذه الضوابط تكوو مسووولة اللتوماب ب وا هوئ مسووولة مباشوة عىوئ وئ ر وة
قسم داخئ قسمه وعىةه تقع تبعة مخالف هذه الضوابط المعتمد  ,وعىوئ و ةىوئ الكىةو لنووو
مجى
التعىةم والطالب والدراسات العىةا والبحوث  ،ئ فةما يخصه ،تقع مسوولة المتابعو والتحقوم مون تطبةوم
هذه الضوابط بما يةيانه مناسباً من الوسا ئ المؤديه لتحقةم الغةض من وضع هذه الضوابط أل وهئ الصوال
العاب لىطالب ولىعمىة التعىةمة والحفاظ عىئ أصول وتقالةد العمئ الجامعئ.

