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ن�شرة علمية ت�شدر عن مركز الن�شر والرتجمة يف جامعة املجمعة
العدد ) الأول( - حمرم 1436هـ

اململكة العربية ال�شعودية 
وزارة التعلــــيم العــــــــــايل
جامعــــــــــــة املجمعــــــــــة 

وكالة اجلامعة للدرا�شات العليا والبحث العلمي
مركـــز الن�شـــــر والرتجمـــــــة 

www.edu.sa/ar/node/1896

الحمد هلل والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين ومعلم البشرية وقائد الغر المحجلين سيدنا 
محمد صلى اهلل عليه وسلم، وبعد:

تعد عملية التأليف والترجمة والنش��ر ألي مؤسسة علمية أحد المؤشرات الدالة على تقدمها حيث تخدم 
منسوبيها والمجتمع مما يساهم في بناء مجتمع المعرفة.

فكان من أولويات القيادة الحكيمة لجامعة المجمعة ممثلة في معالي الدكتور خالد بن س��عد المقرن 
تبني فكرة إنش��اء مركز للنش��ر العلمي والترجمة ليكون من الدعائم الرئيسة لخدمة منسوبي الجامعة 

والمجتمع وتنشيط حركة الترجمة والتأليف والنشر العلمي.

وإذ يس��ير مركز النش��ر والترجمة في خطوات واعدة لتنفيذ رؤية ورس��الة واس��تراتيجية الجامعة فيما يتعلق بنشر 
اإلنت��اج العلمي المؤلف والمترج��م ألعضاء هيئة التدريس، يقوم اليوم بإصدار العدد األول من النش��رة العلمية للمركز 

ويستهل بها مطلع العام الهجري الجديد 1436ه� متمنين أن يكون فاتحة خير على الجامعة ومنسوبيها.

وإذ نثمن الجهد الكبير والمتواصل الذي يقوم به مركز النشر والترجمة في الوقت الراهن، نأمل منه تقديم المزيد من 
الجهد للمساهمة في التنمية المستدامة، وفي بناء مجتمع المعرفة الذي تسعى حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى تحقيقه.

مع أطيب التمنيات إلدارة المركز بمزيد من التقدم والرقي .
األستاذ الدكتور محمد بن عبداهلل الش��ايع         

وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي         
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مركز الن�شر والرتجمة يف جامعة املجمعة
 واإجراءات ن�شر الكتب امل�ؤلفة 

ـة
مـــ

ــد
مقـ

 يعد مركز النش��ر والترجمة من الدعائم الرئيس��ة في جامعة المجمعة لخدمة 
أعض��اء هيئ��ة التدري��س والباحثين لنق��ل المعرفة والعل��وم المختلفة م��ن اللغات 
األجنبية إلى اللغة العربية، ونش��ر المؤلفات الجديدة لإلسهام في التنمية المستدامة 

والمشاركة الفاعلة في بناء مجتمع المعرفة.

ولذلك جاءت الموافقة الكريمة من مجلس الجامعة في الجلسة السادسة بالقرار 
رق��م ) 3-6-1433 ه�( على تحويل »إدارة النش��ر والترجمة« تحت مس��مى »مركز 

النشر والترجمة« في الجامعة وتم الرفع بذلك إلى مجلس التعليم العالي

يعد مركز النشر والترجمة في جامعة المجمعة جهة إدارية وفنية تتولى عملية 
اإلشراف على األعمال العلمية المؤلفة والمترجمة من حيث عملية إقرارها ومراجعتها وتحريرها وتدقيقها 
ونشرها، إضافة إلى عقد الندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل في مجال الترجمة والتأليف والنشر.

يتبع المركز إداريا وكيل الجامعة للدراس��ات العليا والبحث العلمي. ويعد المركز الجهة التنفيذية 
للمجلس العلمي في أمور النشر العلمي والترجمة حيث ينشر اإلصدارات التي يقرها المجلس العلمي. وتتم 
جميع أعمال النش��ر والترجمة بالجامعة وفق »الالئحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات السعودية« 

والتي صدرت بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم 1419/10/2ه� 

رؤيــة المركز: 

الري��ادة والتمي��ز ف��ي نش��اط 
التألي��ف والنش���ر والترجم��ة 
لتقديم مصادر معرفة ذات قيمة 
علمي��ة مفي��دة للمجتم��ع وفق 

القواعد والمعايير العالمية.

رسالـة المركز: 

توفير بيئ��ة علمية محفزة على 
والترجم��ة،  والنش��ر  التألي��ف 
ونش��ر اإلنتاج العلمي والفكري 
المتمي��ز لمنس���وبي الجامع��ة 
المس��تدامة  التنمي��ة  لتحقي��ق 

ومجتمع المعرفة. 

أهــداف المركز:

1 - تلبي��ة احتياج��ات جامع��ة 
المجمعة من الكتب المقررة 

والمراجع.
2 - تلبي��ة حاج��ة المجتمع إلى 

الكتب الثقافية النافعة.
3 - تشجيع أعضاء هيئة التدريس 
والباحثي��ن بالجامع��ة على 
الكت��ب  التألي��ف وترجم��ة 

والمراجع واألبحاث.
4 - تش��جيع حرك��ة الترجمة 
والتعريب بالجامعة ودعمها 
ووضع المصطلحات العلمية 

باللغة العربية.
العلمي��ة  األعم��ال  نش��ر   -  5
والبحثي����ة م���ن بح��وث 
مم��ا  ونش��رات  ومؤلف��ات 

 أ . د . أحمد محمد سالم
مدير مركز النشر والترجمة
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تصدرها الج�امعة وكذلك 
الماجس�����تير  رس�����ائل 

والدكتوراه.
6- تحس��ي��ن أداء الجامع����ة 
المعارض  ف��ي  ومخرجاتها 

الوطنية والدولية.
7- إصدار البحوث وأوراق العمل 
والندوات  المؤتم��رات  ف��ي 

التي تنظمها الجامعة.
التقني��ات  م��ن  االس��تفادة   -8
الحديث����ة ف��ي النش����ر 

والترجمة.
9- إقام��ة المؤتمرات والندوات 
العلمي�����ة وورش العم��ل 
النش��ر  بقضايا  الخاص����ة 

والتأليف والترجمة .
10- تقديم االستش��ارات الفنية 
والعلمي��ة في مجال النش��ر 

العلمي والترجمة.

وحــدات المركــز ومهامها:
يتكون الم�رك��ز م�ن وحدتين  

رئيسيتين هما: 

أوال: وحدة النشر: 
1-تعمل الوحدة على نش��ر اإلنتاج 
واإلصدارات  والعلم��ي  الفكري 
العلمية من البحوث والدراسات.

2-تخت��ص الوح��دة بنش��ر أوعية 
المعلومات التالية:

أ - الكتب بأنواعها )الكتاب الدراسي، 
المرج��ع العلم��ي، القوامي��س، 

األطالس(.
ب - الدوريات العلمية التي تصدرها 

الجامعة.
ت - كشافات الدوريات العلمية.

الندوات  ث - مس��تخلصات بح��وث 
بالجامعة.

ج - سجالت الندوات بالجامعة.
ح - الرس��ائل العلمية للماجس��تير 

والدكتوراه.
3-تطبي��ق قواع��د وأنظمة النش��ر 

المعتمدة.

ثانيا: وحدة الترجمة:
1- ترجم��ة األبح��اث الجي��دة 
ف��ي الدوري��ات والمج��الت 

العلمية.
2- تقدي��م االستش��ارات الفنية 
والعلمية في مجال الترجمة.

3- تدري��ب العناصر البش��رية 
داخ��ل وخ��ارج الجامعة في 

مجال الترجمة.
المصطلحات  4- وضع معاج��م 
مع  بالتع��اون  المتخصص��ة 
بكلي��ات  العلمي��ة  األقس��ام 

الجامعة.
5- تعاق��د الجامع��ة م��ع بعض 
له��م  المش��هود  األس��اتذة 
بع��ض  بترجم��ة  بقيامه��م 
الكتب والمراجع بلغات غير 
العربي��ة إل��ى العربية ومن 

العربية إلى لغات أخرى.
6- اس��تقطاب أعض��اء من هيئة 
التدريس للتقدم بمشروعات 

للترجمة.
للحصول  الناشرين  7- مراسلة 
على حقوق الترجمة والنشر 
لكتب ومراجع تخدم الطالب 
واألس��اتذة بأقس��ام الكليات 

الجامعية.
الت��ي  االتفاقي��ات  ترجم��ة   -8
م��ع  الجامع��ة  تبرمه��ا 

الجامعات األجنبية.
المترجمة  األعم��ال  تحكيم   -9
من قبل لجنة تحددها وحدة 

الترجمة.
10- إعداد عق��ود الترجمة بين 
والترجمة  النش��ر  مرك��ز 

وبين المترجمين .
11- إجراء حصر نصف س��نوي 
التي  الترجمة  لمش��روعات 
تمت الموافقة عليها موزعة 
والتخصصات  الكليات  حسب 

في جامعة المجمعة .

لجنة النشر العلمي:
مهام لجنة النشر العلمي :

• اختيار محكمين لتقويم الكتب 
المقدمة للمجلس.

•  إرس��ال الكت��ب للمحكمي��ن 
لتقويمها.

•  النظر في تقارير المحكمين 
أو  بالموافق���ة  والتوصي��ة 
بع��دم الموافق��ة على نش��ر 

الكتاب.
•  التوصي��ة بالموافقةأو بعدم 
احتس��اب  عل���ى  الموافق��ة 
الكت��اب ضمن الح��د األدنى 

لإلنتاج العلمي للترقية.
• التأك��د من إجراء التعديالت 
المحكمين  م��ن  المطلوب��ة 

على الكتاب المطلوبنشره.

معايير نشر الكتب المؤلفة 
في المركز:

• مدى ارتب��اط الكتاب المؤلف 
بتخص��ص  نش��ره  الم��راد 

ص�احب الطلب.
•  م��دى خدمة الكت��اب للطالب 

الجامعي.
• حداث��ة المص��ادر والمراجع 
إل��ى  واالس��تناد  وتنوعه��ا، 
المصادر الرئيسة واألصلية، 
وأن تت��م كتابته��ا بصورة 

علمية.
•  مراع��اة الدق��ة ف��ي توثي��ق 
المعلوم���ات واالقتباس��ات 

العلمية.
الكت��اب  منه���ج  اس���تقامة   •
ت��ه ف��ي ع��ْرض  وموضوعيَّ

األفكار.
الكت��اب  أهميَّ����ة موض��وع   •
ة  العلميَّ وحداثت��ه وقيمت��ه 

واألصالة
ة المعلومات والمصطلحات  • دقَّ

ة. العلميَّ
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االيض��اح  وس��ائل  مناس��بة   •
واألمثل����ة والج�����داول 
والتم��اري��ن  واألش��ك��ال 
والفهرسة والمالحق الواردة 

في الكتاب.
• سالمة اللُّغة وأسلوب العرض.

• شمول مشروع الكتاب لجوانب 
الموضوع.

• اس��تيفاء كام��ل المس��وغات 
المطلوبة مث��ل تقديم طلب 
لرئي���س القس���م العلم��ي 
أو لمدي��ر مرك��ز النش��ر 
ف��ي  بالرغب��ة  والترجم��ة 
نش��ر الكتاب،وتعبئة النماذج 
)نم��وذج طلب نش��ر الكتاب، 
الملكي��ة  إق��رار  ونم��وذج 
الس��يرة  وإرفاق  الفكري��ة( 
الكترونية  الذاتية، ونس��خة 
وثالث نس��خ ورقية للكتاب، 
وأسماء س��تة من المحكمين 
في مج��ال الكت��اب، وعنوان 
الماجس����تير  رس�����التي 
وفه���رس  والدكت����وراه 

المحتويات. 
•  يت��م ترش��يح عض��و هيئة 
تدريس متخصص في مجال 
المؤلف، م��ن داخل الجامعة 
الفني��ة  المعايي��ر  لفح��ص 
الس��ابقة وتحكي��م الطل��ب 
المقدم وفق ه��ذه المعايير، 
وكتابة تقري��ر مفصل عن 
المؤل��ف وعن م��دى أهمية 
معامل��ة  ويعام��ل  نش��ره، 

المحكم العلمي .

اللوائح التنفيذية 
لنشر وتأليف 

وترجمةوتمويل الكتب:
الموح��دة  الالئح��ة  ف��ي  ورد 
العلم����ي ف��ي  للبح����ث 
الجامع��ات الص��ادرة بقرار 
مجلس التعلي��م العالي رقم 
بتاري����خ  )1419/10/2ه���( 

المواد  بع��ض  1419/2/6ه���، 
النش��ر  بعملي���ة  الخاص��ة 
الجامعات،  ف��ي  والترجم��ة 

وجاءت على النحو التالي:

اإلنت��اج  يش��تمل   :)21( م��ادة 
المقدم للنش��ر في الجامعة 

على ما يلي: 
 أ ( الرسائل العلمية.

 ب( البحوث العلمية. 
 ج�( الكتب الدراسية المنهجية. 
والمراج��ع  المؤلف��ات،   )  د 

المكتبية. 
 ه�( المترجم��ات من المراجع، 
والكتب الدراسية أو غيرها. 

 و ( التحقيقات. 
العلمي��ة،  الموس��وعات   )  ز 

والمعاجم. 
 ح( م��ا ي��راه المجل��س العلمي 
مناسبًا للنش��ر، ومتسقًا مع 

أهداف الجامعة. 

م��ادة )22(: يجوز بعد موافقة 
نش��ر  العلم��ي  المجل��س 
بع��ض رس��ائل الماجس��تير 
والدكت��وراه التي يكون في 
نشرها فائدة علمية عامة، أو 
ترتبط بأه��داف التنمية في 

المملكة. 

مادة )23(: إذا كانت الرس��الة 
مكتوبة بلغ��ة أجنبية ورأى 
أهمي��ة  العلم��ي  المجل��س 
نشرها باللغة العربية يقرر 
المجلس مكافأة مالية مقابل 

ترجمتها. 

مادة )24(: يجوز لغرض النشر 
النظر في نش��ر الرس��ائل 
جامع��ات  أجازته��ا  الت��ي 
أخ��رى داخ��ل المملكة أو 
خارجه��ا إذا كان��ت تخدم 

أهداف الجامعة. 

م��ادة )25(: تص��رف لصاحب 
الرسالة مكافأة قدرها )8000( 
ثمانية آالف ريال مقابل نشر 
رس��الة الماجستير، ومكافأة 
قدرها )15000( خمس��ة عشر 
ألف ريال مقابل نشر رسالة 

الدكتوراه. 

م��ادة )26(: ينظ��ر المجل��س 
العلم��ي في ما يق��دم له من 
إنتاج للنش��ر باسم الجامعة 
بحث��ًا، أو تأليفًا، أو ترجمة، 
أو تحقيق��ًا، عل��ى أن يكون 
الجامعة  أهداف  مع  متس��قًا 

ومتسمًا باألصالة. 

م��ادة )27(: يض��ع المجل��س 
العلم��ي القواعد والضوابط 
التفصيلية الخاصة بنشر أي 
م��ن عناصر اإلنت��اج العلمي 
الواردة في الم��ادة )21( من 

هذه الالئحة. 

م��ادة )28(: يخض��ع اإلنت��اج 
المقدم للنش��ر للتحكيم من 
اثني��ن على األق��ل من ذوي 
االختصاص، ويضع المجلس 
واإلجراءات  القواعد  العلمي 
التحكيم  لنظ��ام  التفصيلية 

والفحص، والمراجعة. 

م��ادة )29(: يصرف للمؤلفين، 
والمترجمين  والمحققي��ن، 
مكاف��أة يقدره��ا المجل��س 
العلم��ي بن��اًء عل��ى تقارير 
لموضوع  تبع��ًا  المحكمي��ن 
العلمي��ة  وقيمت��ه  الكت��اب 
وما بذل فيه م��ن جهد على 
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أال تتج��اوز المكاف��أة مبلغ 
)50.000( خمس��ين ألف ريال 

عن الكتاب الواحد. 

مادة )30(: يتم تحديد مكافآت 
التألي����ف، أو الترجم���ة 
والكت��ب  للموس��وعات، 
الموس��وعية وف��ق الخط��ة 
واإلج��راءات المعتم��دة من 
أال  العلم��ي، على  المجل��س 
تتجاوز مكاف��أة كل مجلد 
)50.000( خمسين ألف ريال. 

م��ادة )31(: تص��رف مكافأة ال 
تزيد ع��ن )2000( ألفي ريال 

لم��ن يكلف بفحص 
المؤلف��ة  الكت��ب 
أو  المحقق��ة  أو 
أو  المترجم��ة 
تحكيمها س��واًء من 
داخ��ل الجامع��ة أو 
وذلك  خارجها  من 

عن الكتاب الواحد. 

تص��رف   :)32( م��ادة 
مكاف��أة ال تزيد عن 
ريال  ألف��ي   )2000(
الواح��د  للكت��اب 

للمصححين 
للكت��اب  اللغويي��ن 

الذي تنشره الجامعة. 

مادة )33(: يصرف لمن يشترك 
في تحكيم وفح��ص اإلنتاج 
للترقي��ة  المق��دم  العلم��ي 
لدرج��ة علمي��ة مكاف��أة ال 
خمس��مائة   )500( تتج��اوز 
ريال ع��ن كل بحث وبما ال 
يزيد عن )3000( ثالثة آالف 
ريال لكام��ل اإلنتاج العلمي 

المقدم. 

مادة )34(: على صاحب اإلنتاج 
العلم��ي المق��دم للنش��ر أن 
يصحح تج��ارب الطبع ويعد 
الفه��ارس الكامل��ة، ويعطى 
اإلنتاج مائة نس��خة  صاحب 

مما تطبعه الجامعة له. 

م��ادة )35(: ف��ي ح��ال اإلنتاج 
المترجم يشترط ما يلي: 

 أ ( أن يك��ون العمل المترجم ذا 
جدوى علمي��ة، أو تطبيقية 

ملموسة. 
 ب( أن يخض��ع العمل المترجم 
للتحكي��م من قبل مراجع أو 

أكثر. 

المترج��م،  يك��ون  أن   ج���( 
والمراج��ع متقني��ن إتقان��ًا 
كام��اًل للغتي��ن المترج��م 

منها والمترجم إليها. 
 د ( أن يلت��زم المترجم بمراعاة 
وم��ا  المراج��ع  مالحظ��ات 

اقترحه من تعديالت. 
ه�( الحصول على حق الترجمة، 
المعنية  الجهات  والنشر من 

قبل البدء في ذلك. 

م��ادة )36(: يع��د مقاب��ل حق 
المؤلف  تنازاًل م��ن  النش��ر 

ع��ن حقه ف��ي طب��ع الكتاب 
ال��ذي ألف��ه، أو حقق��ه، أو 
ترجمه لمدة خمس س��نوات 
من تاري��خ موافقة المجلس 

العلمي على طباعته. 

م��ادة )37(: عن��د إع��ادة طبع 
من  المنش��ورة  المصنف��ات 
قبل الجامعة يعامل أصحابها 

وفق ما يلي: 
 أ ( إذا كان��ت المصنف��ات ق��د 
تمت ضمن مشروعات علمية 
أنفق��ت عليه��ا الجامع��ة أو 
اش��ترت حقوق طبعها بشكل 
نهائي أو أنجزها أس��اتذة تم 
تفريغهم من قبل الجامعة 
فليس ألصحابها  إلنجازها 
أي حق��وق مالي��ة جديدة 

عند إعادة الطبع. 
 ب( المصنف��ات التي أعدها 
أصحابها واشترت الجامعة 
منه��م حق النش��ر يصرف 
لهم – عن��د إعادة الطبع – 
مكافأة ال تتجاوز ما صرف 

لهم في المرة األولي. 

تحتف��ظ   :)38( م��ادة 
الجامعة بحق إعادة نش��ر 
خمس  لفترة  مطبوعاته��ا 
سنوات، وإذا أضاف صاحب 
اإلنتاج شيئًا مهمًا إلى الطبعة 
العلم��ي  المجل��س  فيق��در 
أضاف  عم��ا  مكاف��أة خاصة 
بع��د إجازت��ه م��ن المحكم 

)الفاحص(. 
 

م��ادة )39(: بع��د مضي خمس 
سنوات من موافقة المجلس 
اإلنتاج  العلمي عل��ى طباعة 
ينتق��ل ح��ق إع��ادة نش��ره 
كاماًل لصاحب��ه أو لورثته، 
وتكون إعادة النش��ر باتفاق 

خاص مع الجامعة. 
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م��ادة )40(: يج��وز للمجل��س 
العلم��ي أن يعي��د النظر في 
إعادة نش��ر إنتاج لم تنشره 
الجامعة م��ن قبل أو نفد إذا 
كان ذا قيم��ة علمية خاصة، 
العلم��ي  المجل��س  ويق��در 

مكافأة مقابل ذلك. 

إجراءات نشر الكتب 
المؤلفة و المستندات 

المطلوبة:

أوال: الكت������ب الدراس��ي��ة 
   Textbook )المنهجية(

يق��دم المؤل��ف طلب��ًا إل��ى   -1
رئيس القسم المختص يبدي 
فيه رغبته في نش��ر الكتاب 
عن طري��ق الجامعة، ويحدد 
اس��م المقرر ورمزه ورقمه 
الذي يري��د أن يكون الكتاب 

مقررًا فيه أو في جزء منه.

يرف���ق المؤل���ف بطلب���ه   -2
مف��ردات المقرر الدراس��ي 
الذي يتناول الكتاب مع ثالث 
نس��خ م��ن مش��روع كتابه 
الكتاب  ونسخةإلكترونيةمن 
ق��رص  عل��ى  والمف��ردات 
ممغنط، باإلضافة إلى تعبئة 
نم��وذج طلب نش��ر الكتاب، 
وإق��رار الملكي��ة الفكري��ة 

للكتاب )من موقع المركز(، 
وقائمة  الذاتي��ة،  والس��يرة 
محكمي��ن،  س��تة  بأس��ماء 
الماجستير  رس��الة  وعنوان 
وفه�����رس  والدكت��وراه 

المحتويات.
ينظر مجلس القسم في طلب   -3
نش��ر الكتاب، ويش��كل لجنة 
م��ن القس��م لكتاب��ة تقرير 
الكتاب  في م��دى صالحي��ة 
للنشر كمقرر دراسي، وفي 
يرفع مجلس  الموافقة  حال 
القس��م التوصية إلى مجلس 
الكلي��ة ويرش��ح ع��ددًا من 
المحكم�����ي��ن م��ن ذوي 

االختصاص ال يقل عن ستة.
ينظ��ر مجل��س الكلي��ة في   -4
توصية مجلس القس��م، وفي 
حالة الموافقة يرش��ح عددًا 
م��ن المحكمي��ن ال يقل عن 

ستة.
ترفع الكلية كل المستندات   -5
الس��ابقة مع قرار مجلس��ي 
القس��م والكلي��ة وق��رارات 
الفاحصي��ن واعتم��اد معالى 
لمحض��ر  الجامع��ة  مدي��ر 
مجل��س الكلي��ة إلى مركز 

النشر والترجمة .
في حال استكمال المستندات   -6
النش��ر  مرك��ز  يع��رض   ،
والترجم��ة توصي��ة مجلس 
الدائمة  اللجن��ة  الكلية على 
للنش��ر العلمي، وف��ي حالة 
توصي��ة  يرف��ع  الموافق��ة، 
العلمي  المجلس  إلى  بذلك 
للنظر في نش��ر الكتاب عن 
طري��ق الجامع��ة، وتتضمن 
ثالثة من  اقت��راح  التوصية 

المحكمين
.

ينظ��ر المجل��س العلمي في   -7
الدائم��ة  اللجن��ة  توصي��ة 
للنش��ر، وف��ي ح�������الة 

الموافق�������ة يعين ثالثة 
محكمي��ن لفح��ص الكت��اب 

يكون أحدهم احتياطيا.
محك��م  كل  م��ن  يطل��ب    -8
تقريرا مفص��ال للحكم على 
مش��روع  صالحي��ة  م��دى 
الكت��اب للنش��ر ع��ن طريق 
الجامعة م��ع تعبئة النموذج 

الخاص بالتقييم. 
9-  ينظر المجل��س العلمي في 
تقارير المحكمين، في ضوء 
توصية لجنة النشر العلمي، 
وفي ح��ال موافقة المجلس 
الكتاب يحيل  على مش��روع 
رئيس المجل��س صورة من 
تقاري��ر لجن��ة الفحص إلى 
والترجمة  النش��ر  مرك��ز 
للطل��ب من المؤل��ف إجراء 
المعتم��دة ف��ي  التعدي��الت 
تقارير المحكمين أو التبرير 
في حال عدم األخذ بها، ومن 
ث��م يتأك��د مجل��س إدارة 
مركز النشر والترجمة من 
إج��راء التعديالت المطلوبة 
مع إمكانية االس��تعانة بأحد 

المتخصصين.
10. يرفع مدير مركز النش��ر 
إل��ى  تقري��ر  والترجم��ة 
لجن��ة النش��ر العلم��ي، مع 
نس��خة ورقية من مش��روع 
الكتاب بعد التعديل، ونسخة 
الكتروني��ة عل��ى اس��طوانة 
باس��تخدام   )CD(ممغنط��ة
مايكروس��وفت  برنام��ج 
وورد، وأن تك��ون األش��كال 
محفوظة بامت��داد )Tiff( أو 
الفوتوشوب  برنامج  بصيغة 
تقوم  )Photoshop(.والتي 
بمراجع��ة التقرير، واقتراح 
عدد النسخ المقترح طباعتها 
مكافآت  وتقدير  الكتاب،  من 
اللغوي،  والمصحح  المؤلف، 

والمراجع.
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العلمي  المجل��س  ق��رر  11-إذا 
الموافق��ة على نش��ر الكتاب 
يلتزم  الجامع��ة،  عن طريق 
باس��تعماله  المعني  القس��م 
الدراس��ي  المقرر  لتغطي��ة 
المقت��رح ل��ه لم��دة ثالثة 
األقل.  عل��ى  دراس��ية  أعوام 
ويح��دد في ق��رار الموافقة 
المطلوبة من  النس��خ  ع��دد 
الكتاب ومكافأة التأليف بناًء 
تبعًا  المحكمين  تقارير  على 
وقيمته  الكت��اب  لموض��وع 
العلمي��ة وم��ا ب��ذل فيه من 
تتج��اوز  أال  عل��ى  جه��د 
 )50.000( مبل��غ  المكاف��أة 
خمس��ين ألف ري��ال، وكذا 
مكافأة المراجعة والتصحيح 
مش��روع  اللغوي.ويحي��ل 
الكت��اب إلى مركز النش��ر 
لتول��ي إكمال  والترجم��ة 

إجراءات النشر.
12- يب��رم عق��د بي��ن الجامعة 
مرك��ز  مدي��ر  ويمثله��ا 
النش��ر والترجمة والمؤلف 
لنش��ر الكتاب وف��ق اللوائح 
واألنظمة المعم��ول بها في 

الجامعة
13- يتم التنس��يق بين المؤلف 
والترجمة  النش��ر  ومركز 
عل��ى ش��كل إخ��راج الكتاب 
والمواصفات  القواعد  حسب 

الخاصة بالنشر الجامعي.
تص��رف المكاف��آت التي   -14
العلمي  المجل��س  يقرره��ا 
بعد اس��تكمال تجارب الطبع 
النهائي��ة والرف��ع بص��رف 
المكافأة من مركز النش��ر 

والترجمة

ثانيا: الكتب المؤلفة 
)التخصصي����ة أو الثق�افي��ة 

أو المراج���ع المك�تبية(:

بطل��ب  المؤل��ف  يتق��دم    -1
نش��ر الكت��اب التخصصي أو 
الثقافي أو المرجع المكتبي 
إل��ى مدي��ر مركز النش��ر 
عل��ى  والترجمة-لعرض��ه 
المركز-للتأك��د  مجل��س 
من أهمية الكت��اب والفائدة 

المرجوة منه.
2- يرف��ق المؤلف م��ع الطلب 
م��ن  ورقي��ة  نس��خ  ث��الث 
ونس��خة  الكت��اب  مش��روع 
)وورد(عل��ى  إلكتروني��ة 
اس��طوانة )CD( م��ع إقرار 
، ونموذج  الملكية الفكري��ة 
طلب نش��ر الكتاب، والسيرة 
بأس��ماء  وقائم��ة  الذاتي��ة، 
س��تة محكمين في تخصص 
الكت��اب، وعن��وان رس��التي 
والدكت��وراه  الماجس��تير 

وفهرس المحتويات..
النش��ر  مرك��ز  يحي��ل   -3
إلى  المش��روع  والترجم��ة 
لدراس��ته  العلمي؛  المجلس 
ف��ي لجن��ة  النش��ر العلمي 
بالمجل��س العلم��ي للتأكد 
من أهمية الكتاب واس��تيفاء 
النش��ر  ومعايي��ر  ش��روط 
م��ع التوصية بأس��ماء لجنة 

التحكيم .
4- ترف��ع لجنة النش��ر العلمي 
توصياته��ا للمجلس العلمي، 
بأس��ماء لجنة تحكيم الكتاب 
المكونة من ثالثة محكمين.

5- يصدر المجلس العلمي قرارا 
بتكوين لجنة فحص مشروع 
الكتاب بعد النظر في توصية 

لجنة النشر العلمي.
6- يطلب من كل محكم تقديم 
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تقرير مفصل عن مش��روع 
الكتاب وم��دى صالحيته أو 
إذا كانت توجد تعديالت أو 
مالحظات مع تعبئة النموذج 

الخاص بذلك.
7- ينظ��ر المجل��س العلمي في 
تقارير المحكمين، في ضوء 
توصية لجنة النشر العلمي، 
وفي ح��ال موافقة المجلس 
الكتاب يحيل  على مش��روع 
رئيس المجل��س صورة من 
تقاري��ر لجن��ة الفحص إلى 
والترجمة  النش��ر  مرك��ز 
للطل��ب من المؤل��ف إجراء 
المعتم��دة ف��ي  التعدي��الت 
تقارير المحكمين أو التبرير 
في حال عدم األخذ بها، ومن 
ث��م يتأك��د مجل��س إدارة 
مركز النشر والترجمة من 
إج��راء التعديالت المطلوبة 
مع إمكانية االس��تعانة بأحد 

المتخصصين.
8- يرف��ع مدير مركز النش��ر 
إل��ى  تقري��ر  والترجم��ة 
لجن��ة النش��ر العلم��ي، مع 
نس��خة ورقية من مش��روع 
الكتاب بعد التعديل، ونسخة 
الكتروني��ة عل��ى اس��طوانة 
باس��تخدام   )CD(ممغنط��ة
مايكروس����وفت  برنام��ج 
وورد، وأن تك��ون األش��كال 

محفوظة بامت��داد )Tiff( أو 
الفوتوشوب  برنامج  بصيغة 
تقوم  )Photoshop(.والت��ي 
بمراجع��ة التقرير، واقتراح 
عدد النسخ المقترح طباعتها 
مكافآت  وتقدير  الكتاب،  من 
اللغوي،  والمصحح  المؤلف، 

والمراجع.
9- ينظ��ر المجل��س العلمي في 
ويحي��ل  اللجن��ة،  توصي��ة 
مش��روع الكتاب إلى مركز 
النش��ر والترجم��ة لتول��ي 

إكمال إجراءات النشر.
10- يب��رم عق��د بي��ن الجامعة 
مرك��ز  مدي��ر  ويمثله��ا 
النش��ر والترجمة والمؤلف 
لنش��ر الكتاب وف��ق اللوائح 
واألنظمة المعم��ول بها في 

الجامعة
11-  يتم التنس��يق بين المؤلف 
والترجمة  النش��ر  ومركز 
عل��ى ش��كل إخ��راج الكتاب 
والمواصفات  القواعد  حسب 

الخاصة بالنشر الجامعي.
الت��ي  المكاف��آت  تص��رف   -12
العلمي  المجل��س  يقرره��ا 
بعد اس��تكمال تجارب الطبع 
النهائي��ة والرف��ع بص��رف 
المكافأة من مركز النش��ر 

والترجمة.

ت�ش���در ه���ذه الن�ش���رة  ع���ن مركز 
الن�ش���ر والرتجم���ة بجامع���ة املجمع���ة، 
وت�شتعر����ض مق���الت لأع�ش������اء هيئ���ة 
الت��دري����ض اأو ملخ�ش������ات مق���الت اأو 
اأو ر�شائ���ل  اأوبح���وث  تقاري���راأو كت���ب  
علمية )ماج�شتري ودكتوراه( لهااإ�شافة 
علمي���ة وذات عالق���ة بق�شاي���ا تاألي���ف 
الكت���ب وترجمتها وطباعته���ا ون�شرها 
وتتن���اول الجتاهات احلديث���ة والروؤى 
امل�شتقبلية وكذا جت���ارب مراكز الن�شر 
تتج���اوز  والت���ي  املتمي���زة،  والرتجم���ة 
عنده���ا  الوق���وف  وت�شتدع���ي  اخل���ر 

لأهميتها ملن�شوبي اجلامعة. 

ي�ش���رف عل���ى ه���ذه الن�ش���رة مدير 
مرك���ز الن�ش���ر والرتجم���ة ال���ذي يقوم 
م���ع فري���ق العمل باإع���داد املق���الت اأو 
يقدم���ه  م���ا  وا�شتقب���ال  ملخ�شاته���ا، 
اأع�ش���اء هيئة التدري�ض م���ن مقالت اأو 
ملخ�ش���ات لن�شرها مع ذك���ر املرجع اأو 

الرابط للم�شدر الأ�شا�شي.
• هل ترغب في المشاركة؟ 

• ه��ل أع��ددت مق��اال أو تقريرا 
وتود مشاركتنا به؟ 

وت��ود  مق��اال  أعجب��ك  ه��ل   •
مشاركتنا بملخصه؟

• هل لدي��ك أي��ة ملحوظات أو 
مقترحات؟ 

يسعدنا تلقي رسائلكم على البريد 
اإللكتروني 

ptc@mu.edu.sa
أو االتصال 0164043906

تع���ر  ل  الن�ش���رة  ه���ذه  يف  ال���واردة  الآراء 
اأح���د  اأو  اجلامع���ة  راأي  ع���ن  بال�ش���رورة 
من�شوبيه���ا، واإمن���ا تع���ر ع���ن راأي الكات���ب 

الأ�شلي للمقال .

المشرف
 أ.د. أحمد محمد سالم

مدير مركز النشر والترجمة


