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البحــث العلمــي والنــر يف وقتنــا الحــارض شــقيقني ألولويــة العمــل األكادميــي، فالنــر العلمــي حاليــا 

أضحــى طريقــاً فاعــاً يف بــث املعرفــة املتخصصــة التــي متتــاز بالجــودة والرصانــة – عــى األغلــب ، وعامــاً 

مســاعداً يف تطويــر بنيــة التعليــم الجامعــي عــى وجــه الخصــوص، حيــث إنــه يضــع النتــاج الفكــري قيــد 

اإلفــادة والتطبيــق، الســيام إن كان وعــاء النــر ذا تأثــر كبــر ومقــروء عــى مســتوى دويل. وبهــذا املنظــور 

ــامد  ــار ع ــني، وص ــني املختص ــريف ب ــل املع ــف والتواص ــث والتألي ــة البح ــي يف حرك ــر العلم ــهم الن يس

ــا- للبحــوث املنشــورة  ــق – غالب ــزة تتحق ــة ألهــل االختصــاص. وهــذه املي ــدوات الجاذب ــرات والن املؤمت

باللغــة اإلنجليزيــة، وتقــل كثــرا لــدى البحــوث املنشــورة باللغــات االخــرى، حيــث إن قواعــد البيانــات 

العامليــة مثــل  Scopus و Web of Science  التتســع ضوابطهــا - حتــى اآلن- للنــر باللغــة العربيــة، لــذا 

اتجهــت أنظــار العــامدة إليجــاد )برنامــج مكافــأة نــر البحــوث اإلنســانية باللغــة اإلنجليزيــة( ليحفــز 

أعضــاء هيئــة التدريــس يف التخصصــات اإلنســانية للنــر باللغــة اإلنجليزيــة، األمــر الــذي مــن شــأنه أن 

يعــود بالفائــدة عــى الباحثــني ، وعــى مســرة النــر العلمــي يف الجامعــة.

برنامــج يعتمــد اللغــة اإلنجليزيــة يف النــر العلمــي للتخصصــات اإلنســانية ، ويفتــح للباحثــني يف العلــوم 
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