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 كلمة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
 مكانةلما كان العصر الذي نعيش فيه يموج  بثورة عارمة في المعلومات واالتصاالت، فقد باتت للنشر العلمي الرصين        

 وطبقاته، اهتماماته لفبمخت المجتمع ينتظرها التي للجامعات الرئيسة األهداف ضمن يندرج فهو  ؛أحد على تخفى ال عالية

 هيئة ألعضاء العلمية الترقيات معايير أهم وأحد وعالميا ، وعربيا   محلّيا   األكاديمية المؤسسات تقييم معايير أبرز وأحد

 .الجامعات في التدريس

-6رقم ) ارا  قرفي جلسته السادسة  الموقر الجامعة مجلس اتخذ العلمي، النشر بأهمية المجمعة جامعة من وإدراكا          

تحويل إدارة النشر والترجمة بالجامعة إلي مركز  متخصص يسهم في التنمية المستدامة والمشاركة الفاعلة ب( 3/1433

 احتياجات توفير، ومساهمته في  وتحقيقا   وترجمة   تأليفا   العلمي النشر فيللجامعة في بناء مجتمع المعرفة. وذلك من خالل دور المركز الفاعل 

 التعاون عالقة توثيق وفي المحّكمة العلمية أعمالهم نشر على التدريس هيئة أعضاء وتشجيع الدراسية، والمقررات الكتب من الجامعية المكتبة

 .ودوليا   وطنيا   المتميزة الترجمة ومراكز والناشرين الجامعة بين والشراكة

 والمعرفي العلمي التواصل وتوطيد والدولية، الوطنية المعارض في تهاومخرجا الجامعة أداء تحسين على والترجمة  النشر مركز لقد حرص     

إعداد بعض اإلجراءات والضوابط المتعلقة بالنشر العلمي والترجمة بالمركز  اهتموفي الوقت نفسه . العلمية القيمة ذات الترجمات نشر طريق عن

لتدريس والباحثين والطالب ، ودعم جهودهم في اإلنتاج الفكري والمعرفي داخل الجامعة ، وطرحها أمام المبدعين والمتميزين من أعضاء هيئة ا

 . ونشر قيمته المضافة كمطلب من متطلبات مجتمع المعرفة ، وإتاحة فرصة التبادل المعرفي بين منسوبي الجامعة ومحيطها الخارجي

بالجامعة في سبيل إنجاز أهداف الجامعة االستراتيجية  الترجمة مركز النشر وها سنويا  عن االنجازات التي حقق إننا نقدم هنا تقريرا          

لما قدموه من جهود  المركز في الوكالة من منسوبي شركائنا كل أشكر . وال يسعني في الختام سوي أنالنشر العلمي الرصينفيما يخص 

                                                                           .به ينتفع علم إلى الشراكة خالل هذه من الوصول في يوفقنا أن وجل عز هللا وأسأل ، إلنجاز المهام الموكلة لهم

 العلمي والبحث العليا الجامعة للدراسات وكيل  

 الشايع هللا عبد بن محمد / أ. د
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 كلمة مدير مركز النشر والترجمة   

وصحبه  آلةوعلى  ى المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم عل

 أجمعين، وبعد: 

 الدؤوب، وفي ظل سعي جامعة المجمعة ضرورة التفاعل مع العصر والتواصل مع الحضارات الحيةإيمان ا ب

قرار مجلس والمستمر لتحتل مكانة متميزة في مجال البحث العلمي بين الجامعات السعودية واإلقليمية والعالمية، جاء 

ليتحمل مسؤولية تشجيع وتحفيز أعضاء هيئة التدريس بالجامعة على االهتمام مركز النشر والترجمة الجامعة بإنشاء 

ا باإلنتاج العلمي المتميز من الكتب المؤلفة والمترجمة  والمحققة  والمعاجم والموسوعات العلمية في مجال تخصصاتهم، والعناية بجودة هذ

تهم على طباعة ونشر هذا اإلنتاج بهدف توفير الكتب الدراسية والمراجع العلمية الحديثة المتخصصة لتكون في متناول اإلنتاج، ومساعد

 الطلبة والباحثين والمهتمين من أفراد المجتمع للمساهمة في تحقيق مجتمع المعرفة. 

جامعة الثالث: مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية، كما يساهم المركز في إثراء حركة البحث العلمي من خالل طباعة ونشر مجالت ال

 ومجلة المجمعة للعلوم الصحية، ومجلة الهندسة والعلوم التطبيقية.

وفي ظل الدعم العلمي والمادي المستمر من معالي مدير الجامعة، وسعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، يسعى 

 واحتالل مكانة مرموقة بين  مراكز النشر والترجمة بالجامعات األخرى. المركز بكل طاقاته لتحقيق أهدافه 

 وختاما ، أتقدم بالشكر للزمالء األفاضل الذين سبقوني في قيادة هذا المركز على ما قدموه من جهد وعطاء.

 وفقنا هللا إلى كل خير

 مدير مركز النشر والترجمة

                                                                                                                                                                   
 أ. د. أحمــد محمـد سـالـم   

 
 

http://ar.wikibooks.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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 نبذه عن المركز:
حيث يتولى اإلشراف على  يعد مركز النشر والترجمة في جامعة المجمعة جهة إدارية وفنية تنفيذية للمجلس العلمي ،          

األعمال العلمية المؤلفة والمترجمة من حيث إقرارها ومراجعتها وتحريرها وتدقيقها ونشرها  باإلضافة إلى عقد الندوات 

 .والمؤتمرات العلمية وورش العمل في مجال التأليف والترجمة والنشر

بحث العلمي ، ويعتبر المركز الجهة التنفيذية للمجلس العلمي في أمور يتبع المركز إداريا وكيل الجامعة للدراسات العليا وال         

، وتتم جميع أعمال النشر والترجمة بالجامعة وفق النشر العلمي والترجمة حيث ينشر اإلصدارات التي يقرها المجلس العلمي

 هـ.2/10/1419لتعليم العالي رقم "الالئحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات السعودية" والتي صدرت بموجب قرار مجلس ا

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي إلى تطوير "إدارة النشر والترجمة" بالجامعة وتحويلها إلى "مركز  تسعلقد         

 .هـ(6/3/1433حيث جاءت الموافقة الكريمة على ذلك من مجلس الجامعة في جلسته السادسة بالقرار رقم )،لنشر والترجمة" ا

تتنوع إصدارات المركز لتشمل: الكتب المرجعية، والكتب الدراسية، والبحوث، وأعمال الندوات والمؤتمرات، والفهارس،          

 والموسوعات العلمية، والمعاجم، والكشافات، والرسائل العلمية، باإلضافة إلى المجالت العلمية.

 :الرؤية
ليف و النشر و الترجمة لتقديم معرفة ذات قيمة علمية مفيدة للمجتمع وفق القواعد والمعايير الريادة والتميز في  نشاط التأ        

 العالمية .

 :الرسالة
توفير بيئة علمية محفزة على التأليف والنشر والترجمة ، ونشر اإلنتاج العلمي والفكري المتميز لمنسوبي الجامعة لتحقيق      

 التنمية المستدامة ومجتمع المعرفة.

 

 القيم: 
 التميز -
 الشفافية. -
 الجودة. -
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 حقوق الملكية الفكرية. -
 المهنية. -
 االتقان. -

 األهداف:
 يهدف  مركز النشر والترجمة إلى: 

 تلبية احتياجات جامعة المجمعة من الكتب المقررة واألبحاث والمراجع. -1
 تلبية حاجة المجتمع إلى الكتب الثقافية النافعة. -2
 باحثين بالجامعة على التأليف وترجمة الكتب والمراجع واألبحاث.تشجيع أعضاء هيئة التدريس وال -3
 ودعمها ووضع المصطلحات العلمية باللغة العربية.بالجامعة التعريب الترجمة وتشجيع حركة  -4
تصدره مما وغيرها ر العلمية والنشرات نشر األعمال العلمية والبحثية من البحوث والدراسات والمؤلفات والدوريات والمقاالت والتقاري -5

 ستير والدكتوراه.الجامعة، ومايصدر عن المؤتمرات والندوات العلمية التي تنظمها الجامعة وكذلك رسائل الماج
 تحسين أداء الجامعة ومخرجاتها في المعارض الوطنية والدولية. -6
 ا ودوليا.توثيق عالقة التعاون والشراكة بين الجامعات والناشرين ومراكز النشر والترجمة المتميزة وطني -7
 إصدار البحوث وأوراق العمل في المؤتمرات والندوات التي تنظمها الجامعة. -8
 االستفادة من التقنيات الحديثة في النشر والترجمة. -9

 .النشر والتأليف والترجمة قضايا إقامة المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل الخاصة ب -10

 إنجازات المركز:
 للمركز: المقدمة أوال : مشروعات الكتب

عن قيام مركز النشر والرتمجة  SMSبعد االعالن باملوقع اإللكرتوني للجامعة، وخماطبة أعضاء هيئة التدريس عن طريق الرسائل القصرية         

الكتب املؤلفة  هـ، مت استقبال عدد من1435/1436باستقبال إنتاجهم العلمي  من الكتب املؤلفة واملرتمجة خالل فرتتني على مدى العام الدراسي 

 لقي الضوء على مجيع الكتب اليت مت استالمها باملركز.ت ةول التالياواملرتمجة واملستلة من رسائل علمية )ماجستري ودكتوراه(، واجلد
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 حسب فئتها الكتب املقدمة للمركزمشاريع بيان إحصائي بإمجالي  (1جدول )

 

 عدد الكتب املستلة مجةعدد الكتب املرت عدد الكتب املؤلفة إمجالي عدد الكتب

40 

 

32 2 6 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ( نسب توزيع مشاريع الكتب حسب فئتها1شكل رقم ) 
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( كتابا 32( أربعني كتابا، وهذا العدد مل يسبق أن قدم للمركز يف السنوات السابقة، منها )40يتضح أن عدد الكتب املقدمة للمركز وصل إىل )     

( كتاب مرتجم من اللغة اإلجنليزية إىل اللغة العربية، وستة كتب مستلة من رسائل املاجستري 2التدريس باجلامعة، وعدد )مؤلفا من أعضاء هيئة 

 والدكتوراه.

 

 حسب لغتها الكتب املقدمة للمركزمشاريع بيان إحصائي بإمجالي  (2جدول )

 

 كتب باللغة اإلجنليزية كتب باللغة العربية إمجالي عدد الكتب

40 

 

30 10 

 

 

 
 لغتها( نسب توزيع مشاريع الكتب حسب 2شكل رقم ) 
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 حسب التخصص الكتب املقدمة للمركزمشاريع بيان إحصائي بإمجالي  (3جدول )

 

 االمجالي ختصص الكتاب م عدد الكتب املقدمة ختصص الكتاب م

 1 لغة إجنليزية 12 6 علوم تربوية 1

 1 اجلودة 13 4 اللغة العربية 2

 1 االبتكار 14 4 ياتالرياض 3

 1 علوم احلاسب 15 3 الرتبية اخلاصة 4

 1 عقيدة 16 3 إدارة تربوية 5

 1 األشعة 17 2 القانون 6

 1 احملاسبة 18 2 إدارة األعمال 7

 1 الفقه 19 2 اهلندسة املدنية 8

 1 الفيزياء 20 2 التشريح 9

 1 رياضة بدنية 21 1 كيمياء 10

 1 علم نفس تربوي 11

 40 االمجالي

    

ول السابق اإلنتاجية العلمية من الكتب المؤلفة والمترجمة والمستلة ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة، واقبالهم الفعال على نشر ايتضح من الجد        

شاركة من غالبية كليات الجامعة مما وطباعة كتبهم بمركز النشر والترجمة بعد تحكيمها علميا، كما يالحظ مدى التنوع في التخصصات العلمية، والم

ويوضح الجدول التالي بيان  هـ.1435/1436يدل على تفاعل أعضاء هيئة التدريس العلمي مع النشاط الذي طرحه المركز خالل العام الجامعي 

 هـ.1435/1436إحصائي بإجمال الكتب التي استقبلها المركز خالل العام الجامعي 
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 حسب الكليات الكتب املقدمة للمركزمشاريع الي بيان إحصائي بإمج (4جدول )

 النسبة املئوية  عدد الكتب املقدمة الكلية م

 %37.5 15 كلية الرتبية باجملمعة 1

 %12.5 5 كلية الرتبية بالزلفي 2

 %15 6 كلية العلوم بالزلفي 3

 %2.5 1 كلية طب األسنان بالزلفي 4

 %7.5 3 كلية العلوم الطبية التطبيقية 5

 %5 2 كلية اهلندسة 6

 %5 2 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط 7

 %2.5 1 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح 8

 %5 2 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة سدير 9

 %5 2 كلية إدارة األعمال باجملمعة 10

 %2.5 1 عمادة شؤون الطالب 11

 %100 40 االمجالي
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 الكليات( نسب توزيع مشاريع الكتب حسب 3كل رقم ) ش

حيث  يتضح من اجلدول السابق تفوق كلية الرتبية باجملمعة يف عدد الكتب املقدمة من أعضاء هيئة التدريس بها باملقارنة ببقية كليات اجلامعة      

تشارك بتقديم انتاج علمي من الكتب ومن الكليات اليت مل  .%12.5ة بنسبة   %، وجاءت كلية الرتبية بالزلفي يف املرتبة الثاني 37.5وصلت النسبة املئوية  

 . اجملتمع، وكلية علوم احلاسبكلية الطب، وكلية  كانت

 التالية:ة واملرتمجة واملستلة يف النقاط الثالث وميكن إلقاء الضوء على نتائج مشاريع الكتب املؤلف         
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 المقدمة للمركز نتائج تحكيم مشاريع الكتب المؤلفة -1

أعلن مركز النشر والترجمة عن فتح باب التقديم للكتب المؤلفة ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة خالل فترتين : األولى في          

/    4/ 21هـ، والثانية في الفصل الدراسي الثاني في الفترة من  1436/  3/ 3هـ إلى 1435/ 12/  18الفصل الدراسي األول من 

 : نتائج تحكيم مشاريع الكتب المؤلفة المقدمة للمركز هـ، والجدول التالي يوضح 7/1436/   18ـ إلى   ه1436
 بيان بنتائج حتكيم الكتب املؤلفة (5)رقم  جدول

 اد تحكيمهعدد الكتب غير المقبولة للنشر بع عدد الكتب مقبولة النشر بعد تحكيمها عدد الكتب منتهية التحكيم إجمالي عدد الكتب المؤلفة

 
32 
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 المؤلفة بعد تحكيمهانسب ت الكتب أعداد و ( 4شكل رقم ) 



 

 

14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

15 

 وقيد تحديد اللجان يان بمشاريع الكتب المؤلفة قيد التحكيمب -2
ية في يتم التأكد من اإلضافة العلمية للكتاب واألمانة العلم حيث تعد عملية تحكيم الكتاب من المهام الرئيسية لقبول نشر الكتاب من عدمه          

ولذلك يستغرق تحكيم الكتاب الكثير من الوقت حيث يبدأ بفحص الكتاب بالمركز وتحديد مدى صالحيته كمشروع كتاب ومدى توافر التأليف الخ 

كتاب ومدى صالحيته للتحكيم، ومن ثم يتم عرض الكتاب على ، ومن ثم ارساله إلى أحد المتخصصين إلعداد تقرير في مشروع الالمعايير الفنية

، ثم يرفع لجنة النشر والترجمة التابعة للمجلس العلمي لالطالع على التقرير المبدئي للكتاب وتحديد لجنة تحكيم الكتاب من األساتذة في التخصص

ترجمة في مراسلة أعضاء ليبدأ مدير مركز النشر وال تاب ولجنة التحكيم،القرار النهائي بالنسبة لتحكيم الك التخاذقرار اللجنة إلى المجلس العلمي 

وعند استقبال تقاريرهم يتم ادراجها في أعمال  لجنة التحكيم للحصول على موافقتهم لتحكيم الكتاب ومن ثم ارساله لهم ومتابعتهم في تحكيم الكتاب.

ناسب وفق تقارير المحكمين بعدم قبول الكتاب أو بالموافقة على نشره بعد إجراء المؤلف ثم المجلس العلمي التخاذ القرار الم ،لجنة النشر والترجمة

تحديد يتم قبول الكتاب وقيام المؤلف بإجراء التعديالت تجهيزا للطباعة ، عند  عرض قرار اللجنة على المجلس العلمي لتعديالت لجنة التحكيم.

، مراجعة الكتاب مراجعة لغوية، وبعد ذلك تأتي مرحلة ع عقد مشروع الكتاب بوكالة الجامعةتوقي، ثم مكافأة مشروع الكتاب من المجلس العلمي

، أما تى تاريخ إعداد التقرير الحالي إلى ثمانية كتب عددها حوصل ، ولذلك مازال عدد من الكتب قيد التحكيم . البدء في طباعة الكتابوأخيرا  

 بيانها كالتالي:ب ، والكتب قيد تحديد لجان التحكيم فعددا ستة كت

 مبشاريع الكتب املؤلفة قيد التحكيم بيان  (6)رقم  جدول

 قيد تحديد لجان التحكيمعدد الكتب  التحكيمقيد عدد الكتب  إجمالي عدد الكتب المؤلفة
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 قيد التحكيمالمؤلفة نسب الكتب أعداد و ( 5شكل رقم ) 
 

 هـ1435/1436كز في العام الكتب المترجمة المقدمة للنشر بالمر -3

 ،أساسيات البحث الكيفيللترجمة من اللغة اإلنجليزية إلى اللغة العربية ؛ كان األول كتاب بعنوان  كتاب ( مشروع2استقبل المركز عدد )        

 قهما مع معايير النشر بالمركز .وكان الثاني القانون الدولي لكرة الطاولة وقواعد المنافسات الدولية ، وتم االعتذار عن نشرهما لعدم تواف

 :الكتب المستلة من رسائل علمية  -4

هـ، 1435/1436استقبل المركز عدد من الكتب المستلة من رسائل الماجستير والدكتوراه في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي              

نشرها في العام قبل الماضي في المركز وال توجد كتب مؤلفة أو مترجمة  ولكنه اعتذر عن نشرها في الوقت الحالي لوجود أربع رسائل علمية سبق

لنشر الكتب المؤلفة والمترجمة، وتم االعالن عن عدم استقبال المركز للكتب المستلة خالل العام بالمركز تم نشرها، فأعطى المركز األولية هذا العام 

 تعالي. الحالي لحين اشعار أخرفي األعوام القادمة بمشيئة هللا 
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 :هـ1435/1436العام  خاللأصدرها المركز التي  المحكمة ثانيا: المجالت العلمية
 

 :مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية -1

م الموافق 2012م حيث صدر العدد األول في شهر يونيو 2012تصدر مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية عن مركز النشر والترجمة منذ عام         

 هـ. وتصدر  المجلة نصف سنوية في شهري يونيو وديسمبر من كل عام ميالدي.1433رجب عام 

هـ والذي تضمن خمسة بحوث باللغة العربية، 1436الموافق صفر م 2014 ديسمبر السادسهـ صدر العدد 1435/1436وفي العام الجامعي         

باللغة العربية وواحد باللغة  خمسةأبحاث ) ستةهـ ، حيث تضمن 1436ن عام م شعبانم الموافق 2015 يونيهللمجلة في شهر  السابعكما صدر العدد 

يوضح  )(وفق المواصفات والمعايير الموحدة التي أقرها مركز النشر والترجمة باالتفاق مع هيئات تحرير مجالت الجامعة. والشكل االنجليزية( 

 العددين السادس والسابع من المجلة.

 
 (9جدول )

 هـ1435/1436ة العلوم االنسانية واإلدارية الصادرة يف العام بيان بأعداد جمل

 

 عدد البحوث المنشورة تاريخ االصدار العدد

 5 هـ1436م/صفر 2014ديسمبر  السادس

 6 هـ1436م/ شعبان 2015يونيو  السابع
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 مجلة المجمعة للعلوم الصحية  -2

مجلة نصف سنوية تنشر األبحاث العلمية بعد تحكيمها ، وقد والترجمة بالجامعة وهي  ركز النشرتصدر مجلة المجمعة للعلوم الصحية عن م          

 .م2013بريل من المجلة في إ  العدد األول المجلد األولصدر 
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م 2015د األول يونيه الثالث، العدم، كما صدر المجلد 2014المجلد الثاني، العدد الثاني، سبتمبر هـ صدر 1435/1436 الجامعي وفي العام         

يوضح العددين  )( وفق المواصفات والمعايير الموحدة التي أقرها مركز النشر والترجمة باالتفاق مع هيئات تحرير مجالت الجامعة. والشكل
 األخيرين الصادرين من المجلة.

 
 (10جدول )

 ه1435/1436الصادرة يف العام  الصحيةعلوم اجملمعة للبيان بأعداد جملة 

 

 تاريخ االصدار العدد جلدالم

 م2014سبتمبر  الثاني الثاني

 م2015يونيو  األول الثالث
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 مجلة الهندسة والعلوم التطبيقية  -3

وقد جملة اهلندسة والعلوم التطبيقية عن مركز النشر والرتمجة، صدر ت      

 م .2014يف مايو العدد األول اجمللد األول  صدر

 م2014هـ ، صدر اجمللد األول، العدد الثاني يف نوفمرب 1435/1436ويف العام 

 كما يتضح يف الشكل التالي:
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 :إعداد مشروع توحيد إصدارات الجامعة من المجالت العلمية الثالت المحكمة وتنفيذه: ثالثا
ت الجامعة الثالث من حيث التصميم الداخلي للمجلة وحجم الغالف أعد مركز النشر والترجمة مشروع توحيد مجال       

الخارجي حيث تم توحيد حجم مجالت الجامعة الثالث: مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية، ومجلة المجمعة للعلوم الصحية، ومجلة 

 الهندسة والعلوم التطبيقية ، وذلك يتضح في العدديين الصادرين من المجلتين التاليتين:
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 بعنوان "حوليات جامعة المجمعة للبحوث والدراسات": بالجامعة مجلة علمية محكمة جديدة رابعا: إعداد مشروع إصدار
وتقديم منافذ لنشر البحوث والدراسات العلمية تمثلت في في ظل اهتمام جامعة المجمعة بالبحث العلمي ونشر المعرفة          

صدر عن الجامعة والتي تنشر البحوث العلمية األصيلة والجادة في حدود قواعد النشر الخاصة بها، المجالت العلمية الثالث التي ت

جاء الطلب لنشر البحوث والدراسات العلمية التي يزيد عدد صفحاتها عن ستين صفحة وال تقبل في مجالت الجامعة أو بعض 

 المجالت األخرى.

تقدم المركز باقتراح إنشاء النشر العلمي بأشكاله المختلفة، ر والترجمة لدعم حركة وفي ظل المهام المسندة إلى مركز النش        

تعنى بنشر البحوث والدراسات العلمية  "حوليات جامعة المجمعة للبحوث والدراسات"مجلة علمية جديدة بالجامعة تحت مسمى 

 مئتانيقل عدد صفحاتها عن ستين صفحة وال يزيد عن  التي لم يسبق نشرها وال واإلنسانيةاألصيلة والجادة في العلوم التربوية 

 علمية محكمة.  نصف سنوية حوليةصفحة بحيث تصدر في شكل رسائل منفصلة تشمل كل رسالة على بحث واحد، وتكون 

كما تعنى الحوليات بإصدار عدد خاص ببحوث ودراسات وأوراق عمل المؤتمرات والندوات التي تعقدها جامعة المجمعة 

 لف التخصصات العلمية. في مخت

 الحوليات:داف ـأه
  نشر البحوث والدراسات األكاديمية المبتكرة التي ينجزها أعضاء هيئة التدريس والمتخصصون في مجاالت اهتمام

 ، وذلك بحسب ما تقرره هيئة التحرير.الحولية

  التي تعقدها الجامعة.نشر البحوث والدراسات التي توافق عليها اللجان العلمية في المؤتمرات والندوات 

  أو خارجها. المملكةنشر المعرفة على أوسع نطاق سواء في داخل 

 اق المعرفة على توطيد الصالت العلمية والفكرية بين الباحثين والمفكرين في العالم العربي بصورة خاصة، وتوسيع آف

 .مستوى العالم كله

، كما وافق مجلس  هـ6/8/1436بتاريخ   السابعة والعشرون ي جلستهقة المجلس العلمي على اصدار الحوليات ففتمت موا        

 هـ20/8/1436 بتاريخ األحدهـ 1435/1436أيضا في جلسته الثامنة للعام الجامعي الجامعة 
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 خامسا: إصدار النشرة العلمية لمركز النشر والترجمة:
رتمجة ز النشر والإصدار العدد األول من النشرة العلمية ملرك مت         

 إمكانية االطالع عليها من املوقع االلكرتوني للمركزمع هـ( 1436)حمرم 

http://mu.edu.sa/ar/node/1896 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://mu.edu.sa/ar/node/1896
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 هـ2015/1436    في دورته التاسعةسادسا: المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب 

معالي مدير الجامعة الدكتور خالد جاءت موافقة المجمعة في مواكبة الحراك الثقافي والمعرفي الذي تشهده المملكة، رغبة من جامعة        

على مشاركة الجامعة   بن سعد المقرن 

ممثلة في مركز النشر والترجمة بمعرض 

"الرياض الدولي للكتاب" والذي 

جمادى  13األربعاء  يومفعالياته   انطلقت

م 2015مارس  4ـ الموافق ه1436األولى 

بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات 

 والمعارض. 

وقد شرف جناح الجامعة بالمعرض         

بزيارة معالي مدير الجامعة الدكتور خالد بن 

سعد المقرن يرافقه سعادة الدكتور مسلم 

الدوسري وكيل الجامعة و سعادة الدكتور 

محمد بن عبدهللا الشايع وكيل الجامعة 

راسات العليا والبحث العلمي ، حيث أشاد للد

معاليه بالمستوى التنظيمي االحترافي لجناح 

معاليه بضرورة  واوصىالجامعة بالمعرض 

إنشاء دارا  للنشر بالجامعة ،. هذا وقد حظى 

جناح الجامعة بإقبال عدد كبير من المهتمين 

بالبحث العلمي وطلبة التعليم العالي 

افة الموثوق والجمهور الباحث عن الثق

  بمصادرها والهادفة لدفع عجلة التنمية إلى األمام وأثنوا جميعا  على منتجات الجامعة من كتب ومجالت علمية . 

 في نهاية أعمالها بما يلي: اللجنة المنظمة لمشاركة الجامعة أوصت وبعد تجرية المشاركة في المعرض ،           
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 هـ وتحقيق أهداف المشاركة .1436معرض الرياض الدولي للكتاب بالرياض  نجاح مشاركة الجامعة للمرة األولى في -1

 ضرورة مشاركة الجامعة في المعارض القادمة لمعرض الرياض الدولي للكتاب وفي المعارض األخرى داخل المملكة وخارجها. -2

      

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 الجامعة: إلصدارات سابعا: توقيع اتفاقيات نشر المحتوى االلكتروني
إلفادة أعضاء  والكتبوالرسائل العلمية  إلصدارات الجامعة من المجالت العلمية  يهدف هذا المشروع إلى اتمام اتفاقيات النشر االلكتروني           

 البحثية، وجاءت على النحو التالي:هيئة التدريس والباحثين من منتوجات الجامعة 
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 التكنولوجية شركة المنهل -1

المجمعة على االهتمام بالنشر العلمي االلكتروني لجميع إصداراتها من دوريات علمية وكتب ومؤتمرات وندوات علمية  حرصا من جامعة       

علمي ورسائل جامعية، وبرعاية وتشريف معالي مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن، وقع سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث ال

لنشر بن عبدهللا الشايع اتفاقية تعاون مع شركة المنهل التكنولوجية متمثلة في السيد محمد عطية الشافعي مدير تطوير المحتوى  األستاذ الدكتور محمد

مارس  19هـ الموافق 1435جمادي األول  18الكترونيا يوم األربعاء  المحتوى العلمي والثقافي الصادر عن الجامعة على منصة وأنظمة المنهل

 م.2014

وتضمنت االتفاقية إعداد قاعدة بيانات بالمحتوى الصادر         

عن الجامعة من كتب ومجالت ومؤتمرات علمية ورسائل 

جامعية من قبل الشركة ونشره على منصتها االلكترونية وإتاحتها 

للجامعة مجانا بهدف توسيع تبادل المعرفة، وإتاحة الفرصة 

إصدارات  الطالع أكبر عدد من الباحثين والمهتمين على

على نشر مزيدا من إصدارات الجامعة  سيساعدالجامعة، األمر 

 وتوزيعها في جميع أنحاء العالم.

بمجموعات وقواعد بيانات  ( جامعة100أكثر من ) ويشترك

( 2000000مليوني ) شركة المنهل في جميع أنحاء العالم تضم

قاعدة بيانات المنهل باستخدام أحدث  وتتميز مستخدم وباحث.

تقنيات وأدوات بحث متقدمة واشتراكها في برنامج منع السرقة ال

وتحديد نسبة االقتباس لكافة األبحاث والمقاالت العلمية والرسائل 

 الجامعية.
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لباحثين من المقرن حرص الجامعة بالتوسع في التعليم والنشر االلكتروني الذي يمكن الطلبة وا بن سعد خالد مدير الجامعة الدكتورمعالي وأكد         

وأشار إلى أن االتفاقية ستسهم في تقدم الجامعة نحو العالمية لما ستحققه من خالل نشر مجالتها  مواكبة المستجدات العلمية وزيادة قدراتهم البحثية.

ول على التقدير العالمي وتعزيز العلمية وإصداراتها واالستفادة منها من قبل الباحثين المنتشرين في مختلف دول العالم، وزيادة عامل التأثير والحص

 مكانة الجامعة، فضال عن المردود المالي الذي سيتحقق للجامعة من خالل تلك التقنية.

 

  

 دار المنظومة -2

مجالت تم االتفاق بين دار المنظومة والجامعة ممثلة في مركز النشر والترجمة بتوقيع عقد نشر المحتوى االلكتروني إلصدارات الجامعة من ال        

ة للجامعة العلمية والكتب والمؤتمرات والرسائل العلمية ضمن قواعد المعلومات المملوكة لدار المنظومة على اإلنترنت مع حفظ حقوق الملكية الفكري

 على أن يكون النشر غير حصري بدار المنظومة.
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عدد من المجالت  لمي على مستوى الوطن العربي والتي قامت بنشرشر العمن الجهات العلمية المتميزة في مجال النوتعتبر دار المنظومة          

ببناء قواعد معلومات عربية جامعة لكافة مقاالت  تقام حيثالعلمية المحكمة في عدد من التخصصات، عالوة على أعمال المؤتمرات والندوات، 

عى هذه القواعد إلى تغطية جميع ما نشر في الدوريات العلمية الدوريات والمجالت العلمية، وأعمال المؤتمرات والندوات بنصوصها الكاملة وتس

 نذ بداية صدورها وحتى اآلن.العربية م

 

 :إعداد وتطوير نماذج المركز الورقية وااللكترونية ثامنا:
فقد قام   ،يل على مراجعيهاسعيا من وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ممثلة في مركز النشر والترجمة لتنظيم عملها والتسه       

الجامعة  المركز بوضع نماذج إلكترونية خاصة تلبي جميع احتياجات طالبي النشر في المركز، بحيث يتم ملئها وارسالها الكترونيا تماشيا مع توجهات

من تصاالت اإلدارية الجديد المعتمد االفي اتمتة المعامالت وتقليل الحاجة الستعمال المعامالت الورقية والسرعة في إنجازها ولتتماشى مع نظام 

كما تم تطوير جميع النماذج السابقة للمركز ، وإعداد نماذج وبطاقات تقييم عربية وأجنبية جديدة والحصول على موافقة المجلس العلمي الجامعة، 

 وفيما يلي ذكرها: على صالحيتها وجودتها

                 منهجي كتاب نشر طلب     [1] نموذج

 ثقافي أو تخصصي كتاب نشر طلب     [2] نموذج

                  منهجي كتاب ترجمة طلب     [3] نموذج

                  ثقافي أو تخصصي كتاب ترجمة طلبة     [4] نموذج

 العربية باللغة الكتاب تقييم بطاقة -

 االنجليزية باللغة الكتاب تقيم بطاقة -
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 لكتروني للمركز:تاسعا: تطوير الموقع اال 
، وتم تصميمه بشكل  اهتم المركز بتطوير موقعه االلكتروني ليناسب العمل الذي يبذله المركز ومنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس        

الئق متضمنا الجديد في أعمال المركز 

وقرارات لجنة النشر والترجمة والمجلس 

لنشر، لمية المقدمة العلمي الخاصة بالكتب العل

التواصل الفعال  مزيد من الموقع فييسهم و

بين الباحثين والسادة أعضاء هيئة 

والمركز، بهدف الحث على تقديم   التدريس

اإلنتاج العلمي المتميز سواء من كتب مؤلفة 

أو أبحاث أو كتب مترجمة لنشرها بالمركز 

 . وفق القواعد و المعايير العالمية

 

لدكتور محمد بن دشن سعادة األستاذ او       

عبدهللا الشايع وكيل الجامعة للدراسات العليا 

والبحث العلمي الموقع اإللكتروني الجديد 

 مدير المركزلمركز النشر والترجمة بحضور 

والسادة أعضاء  ،حمد سالم األستاذ الدكتور أ

 .ةلجنة النشر والترجم

 
 
 

 عاشرا: تصميم شعار للمركز:
اقات واستمارات من المركز ، وفي ظل تحديد هوية نظرا لصدور نماذج وبط      

للمركز وللدور والمهام الذي يقوم به ، تطلب ذلك تصميم شعار للمركز يحدد مالمحه 

 وأهدافه، فقام المركز بتصميم الشعار التالي:
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 حادي عشر: إعداد عقد نشر وطباعة الكتاب بين الجامعة والمؤلف واعتماده:
لمجلس العلمي على طباعة ونشر الكتاب، كان من الضروري توقيع عقد بين الجامعة والمؤلف اللتزام كل بعد موافقة ا       

طرف بأداء مسؤولياته تجاه الطر األخر، ولذلك قام مركز النشر والترجمة بعد الرجوع إلى العديد من عقود النشر المعمول بها في 

كتاب مؤلف وعرضه على الشؤون القانونية بالجامعة إلقرار صالحيته. وبعد  الجامعات وفي دور النشر السعودية بإعداد عقد نشر

 موافقة الشؤون القانونية ، تم عرضه على لجنة النشر والترجمة ثم المجلس العلمي الذى اعتمده.

 

 ني عشر: توقيع عقود عدد من مشروعات الكتب المؤلفة:اث

العلمي ممثلة يف مركز النشر والرتمجة بتوقيع عقود عدد من مشروعات طباعة قامت وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث       

 واليت كان منها: اليت وافق عليها اجمللس العلميونشر الكتب العلمية 

 أساسيات وطرق التحليل لألستاذ الدكتور أمحد مخيس سالمة . كتاب : التحليل الكروماتوجرايفمشروع  .1

 لوم الرتبوية واإلنسانية للدكتور إبراهيم بن عبد اهلل الزعيرب .مشروع كتاب: البحث العلمي يف الع .2

 . الزعيرب اهلل عبد بن إبراهيم للدكتور إدارة التغيري )األسس واملنطلقات الفكرية ( : كتاب مشروع  .3

 مشروع كتاب  .4
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 :ثالث عشر: إعداد أدلة تعريفية بالمركز 
 النشر والترجمة  كتيب إصدارات مركز   -1

وجمالت علمية لعرضه يف قام مركز النشر والرتمجة بإصدار كتيب تعريفي تضمن ما أصدره املركز من مطبوعات وكتب       

 معرض الرياض الدولي للكتاب يف دورته التاسعة كما يتضح يف الشكل التالي:
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 مركز النشر والترجمة  ب الدليل التعريفي  -2
كما أصدر المركز الدليل التعريفي بالمركز الذي تضمن أهداف المركز ورؤيته ورسالته وشروط النشر العلمي للكتب، وإجراءات وخطوات       

 نشر الكتاب الخ
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 رابع عشر: الندوات وورش العمل:
 " كز النشر والترجمةإجراءات نشر الكتب العلمية في مر عقد ورشة عمل بكلية التربية بالمجمعة بعنوان "  -1
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بعنوان : إجراءات  هـ انعقاد ورشة عمل لمركز النشر والترجمة22/11/1435هدت كلية التربية بالمجمعة يوم األربعاء الموافق ش       

سالم  مدير مركز النشر والترجمة سعادة األستاذ الدكتور أحمد محمد قدم الورشة  حيث نشر الكتب العلمية بمركز النشر والترجمة" 

مركز  في تشجيع أعضاء هيئة التدريس بهدف تنشيط حركة البحث العلمي والتأليف على مستوى الجامعة المستعرضا  الدور الذي يقوم به 

للنشر العلمي من الكتب المؤلفة والمترجمة، كما تناول أنواع المواد العلمية التي يهتم المركز بنشرها ،  والمجتمع في ظل دعم الجامعة 

يير اعتماد الكتاب ونشره، وحقوق كال من الجامعة والمؤلف عند االتفاق على نشر الكتاب، ودور المركز في توزيع وانتشار الكتاب ومعا

ز اإلجراءات غومن جهة أخرى ، تناول مدير المرك  المطبوع في المكتبات الجامعية والمكتبات العامة والخاصة ومعارض الكتاب الدولية.

 رجمة ونشر وتمويل الكتب في الجامعة وكذلك المستندات المطلوبة لنشرها ، وكيفية التعامل مع النماذج اإللكترونية .الخاصة بتأليف وت

إلى اإلصدارات والنشرات العلمية التي ستصدر عن المركز ، وقام بدعوة أعضاء هيئة التدريس مدير المركز تطرق إلي جانب ذلك       

إنتاجهم العلمي من الكتب المؤلفة والمترجمة بالمركز بعد تحكيمها وإقرارها من المجلس العلمي، كما وجه بالكلية إلى المشاركة في نشر 

الدعوة لنشر مقاالتهم ذات 

الطابع التخصصي ، وأبحاثهم 

التي تزيد عن عدد الصفحات 

التي تقبلها المجالت العلمية 

لنشرها في إصدارات المركز 

 بعد تحكيمها وإقرارها علميا .
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 : إجراءات نشر الكتب العلمية في مركز النشر والترجمةعقد ورشة عمل بكلية المجتمع بعنوان "  -2

يوم  ورشة عملمركز النشر والرتمجة  قدم         

هـ حتت عنوان " إجراءات نشر 2/1/1436األحد 

الكتب العلمية يف مركز النشر والرتمجة بكلية 

اجملتمع، حيث عرض أ.د. أمحد سامل مدير 

ركز نبذه عن تأسيس املركز وأهدافه وأولوياته امل

إلجراءات اخلاصة بنشر كتاب ، كما استعرض ا

ألعضاء هيئة التدريس  / ختصصي منهجي

باجلامعة وأكد حرص الوكالة ممثلة يف سعادة 

أ.د. حممد بن عبداهلل الشايع على دعوة أعضاء 

هيئة التدريس لتقديم إنتاجهم العلمي املتميز 

 ز.ؤلفة أو املرتمجة للنشر باملركمن الكتب امل

 عقد ندوة بمجمع الكليات بالزلفي: -3

، عقد مدير مركز النشر والرتمجة ندوة مبجمع الكليات بالزلفي بدعوة كرمية من كلييت الرتبية والعلوم بالزلفي          

، وأجاب على تساؤالت ة، وإجراءات النشرللتعريف مبركز النشر والرتمجة ودوره ومهامه يف استقبال الكتب املؤلفة واملرتمج

 واستفسارات السادة احلضور من أعضاء هيئة التدريس.
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بكلية العلوم والدراسات   "بعنوان" إجراءات وقواعد النشر والترجمة في مركز النشر والترجمةعقد لقاء تعريفي  -4
 اإلنسانية برماح

األستاذ الدكتور أمحد سامل برماح، عقد مدير مركز النشر والرتمجة باجلامعة  بدعوة كرمية من كلية العلوم والدراسات اإلنسانية       

   .جراءات وقواعد النشر والرتمجة يف مركز النشر والرتمجةإ بعنوان  لقاء تعريفي ملنسوبي الكلية

عملية نشر اإلنتاج العلمي ملنسوبي اجلامعة ل ودعم قيادات  وأهدافه ، استعرض مدير مركز النشر والرتمجة فكرة تأسيس املركز ،         

اجلامعة يف املركز ، كما أوضح معايري اعتماد الكتب ونشرها وحقوق كل من املؤلف واجلامعة ، وكذلك دور املركز يف عملية نشر الكتاب 

، واإلجراءات اليت يقوم بها وتوزيعه ، وكيفية قيام عضو هيئة التدريس بتقديم كتابه املؤلف إىل املركز واملستندات اليت جيب استكماهلا 

ومت فتح باب  . املركز للحصول على موافقة جلنة النشر والرتمجة واجمللس العلمي على النشر بعد حتكيمه من قبل اثنني من املتخصصني

حتكيمها ، وكيفية النقاش مع منسوبي الكلية من العنصرين الرجالي والنسائي ، حيث تنوعت األسئلة حول نشر الكتب املؤلفة واملرتمجة ، و

 .مدى توفر مدققني لغوين باملركز اختيار احملكمني ، و
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 خامس عشر: اللقاءات والزيارات:

 زيارة دار جامعة الملك سعود للنشر -
دار إلى  هـ 1436محرم  26ام مدير مركز النشر والترجمة بالجامعة األستاذ الدكتور أحمد سالم بزيارة يوم األربعاء الموافق ق        

وذلك لالستفادة من  ، الدار المشرف على  حيث كان في استقباله األستاذ الدكتور مفلح بن علي الشغيثري ،جامعة الملك سعود للنشر

 خبرات جامعة الملك سعود في مجال التأليف والترجمة والنشر العلمي والطباعة.

معة، وإجراءات تأليف الكتب، وكيفية طباعة الكتب المقبولة للنشر في إجراءات ترجمة الكتب بالجاتم في هذا اللقاء استعراض و          

وقد تم خالل اللقاء  م.2014 الدولي للكتاب اسطنبول  مطابع الجامعة. كما تناول تجربة اشتراك جامعة الملك سعود في معرض تركيا 

تب جامعة المجمعة ومجالتها العلمية وجميع إمكانية التعاون بين جامعة الملك سعود وجامعة المجمعة في طباعة ك طرح  مقترح

وكذا المشاركة في عملية توزيع الكتب المنشورة بالجامعة في المكتبات داخل وخارج المملكة العربية  ،منشوراتها في مطابع الجامعة

 السعودية. 

معة للوقوف على مكونات المطابع وأصطحب المشرف على الدار مدير مركز النشر والترجمة في زيارة ميدانية لمطابع الجا        

ن وأحدث األجهزة التقنية الحديثة التي تستخدم في الطباعة األوفست والطباعة الرقمية، وزيارة أقسام التصميم والمونتاج والدعاية واإلعال

 وغير ذلك من الموضوعات.
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 سادس عشر : اجتماعات لجنة النشر والترجمة:

قدت لجنة النشر والترجمة ع

لجامعة للدراسات بوكالة ا

خالل العليا والبحث العلمي 

لعام الجامعي ا

عدد ) هـ ،1435/1436

برئاسة وذلك اجتماع ( 27

سعادة األستاذ الدكتور محمد 

بن عبدهللا الشايع وكيل 

الجامعة للدراسات العليا 

ورئيس  ،والبحث العلمي

لجنة النشر والترجمة 

أعضاء وبحضور السادة 

ذه خالل هاللجنة . وقد تم 

مناقشة عدد من االجتماعات 

الموضوعات المدرجة على 

جدول أعمال اللجنة واتخذت 

بشأنها عدد من التوصيات 

منها إجراء بعض التعديالت 

 وإعادة تشكيل عدد من لجان التحكيم لبعض الكتب وتشكيل لجان تحكيم الكتب المقدمة للنشر بالمركز، على عدد من الكتب المعدة للنشر ، 

. 

  


