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 ويــر السنــالتقري
 ةـــر والترجمــز النشــلمرك

 
 هـ1436/1437للعام الجامعي 

 
 



 

 

2 

 

 



 

 

3 

 إنجازات مركز النشر والترجمة
 إجمالي مشروعات الكتب المقدمة للمركز: -1

( مشروعا  للكتب املراد حتكيمها ونشرها  18هـ استقبال عدد ) 1436/1437مت يف مركز النشر والرتمجة خالل العام اجلامعي        

رسائل القصرية من خالل املركز وذلك بعد االعالن باملوقع اإللكرتوني للجامعة، وخماطبة أعضاء هيئة التدريس عن طريق ال

SMS  .عن قيام مركز النشر والرتمجة باستقبال إنتاجهم العلمي  من الكتب املؤلفة خالل فرتتني على مدى العام اجلامعي احلالي

 وميكن تصنيف هذه املشاريع على النحو التالي:

 أ. مشاريع الكتب املقدمة للمركز حسب لغتها :

 بيان إحصائي بإمجالي مشاريع الكتب املقدمة للمركز حسب لغتها (1جدول ) 

 

 كتب باللغة اإلجنليزية  الكتب باللغة العربية  إمجالي عدد الكتب

18 

 

11 7 
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 ( نسب توزيع مشاريع الكتب حسب لغتها 1شكل رقم ) 

 ب. مشاريع الكتب املقدمة للمركز حسب التخصص :

 بيان إحصائي بإمجالي مشاريع الكتب املقدمة للمركز حسب التخصص ( 2جدول )

 االمجالي ختصص الكتاب م عدد الكتب املقدمة ختصص الكتاب م

 1 فيزياء 7 3 دراسات إسالمية 1

 1 علوم احلاسب 8 3 الرياضيات 2

 1 عالج طبيعي 9 2 االبتكار 3

 1 األشعة العالجية 10 2 إدارة األعمال 4

 1 احملاسبة 11 1 مدنية  هندسة 5

 1 أصول الرتبية 12 1 هندسة ميكانيكية 6

 18 االمجالي
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 ( نسب توزيع مشاريع الكتب حسب التخصص 2شكل رقم )        

 

يتضح من اجلدول والشكل البياني السابقني اإلنتاجية العلمية من الكتب املؤلفة ألعضاء هيئة التدريس باجلامعة، واقباهلم       

الفعال على نشر وطباعة كتبهم مبركز النشر والرتمجة بعد حتكيمها علميا، كما يالحظ مدى التنوع يف التخصصات العلمية، 

جلامعة مما يدل على تفاعل أعضاء هيئة التدريس العلمي مع النشاط الذي طرحه املركز خالل واملشاركة من غالبية كليات ا

 هـ. 1436/1437العام اجلامعي 
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 ج. مشاريع الكتب املقدمة للمركز حسب الكلية :

 بيان إحصائي بإمجالي مشاريع الكتب املقدمة للمركز حسب الكليات (  3جدول ) 

عدد الكتب  الكلية م

 املقدمة

 النسبة املئوية 

 %28 5 كلية العلوم بالزلفي 1

 %22 4 كلية العلوم الطبية التطبيقية 2

 %17 3 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح 3

 %11 2 كلية اهلندسة 4

 %5 1 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط 5

 %5 1 كلية الرتبية باجملمعة 6

اإلنسانية حبوطة كلية العلوم والدراسات  7

 سدير

1 5% 

 %5 1 رابطة العامل اإلسالمي ) خارج اجلامعة( 8

 %100 18 االمجالي
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 ( نسب توزيع مشاريع الكتب حسب الكليات  3شكل رقم )  

يتضح من اجلدول السابق تفوق كلية العلوم بالزلفى يف عدد الكتب املقدمة من أعضاء هيئة التدريس بها باملقارنة ببقية       

%. ومن 22%، وجاءت كلية العلوم الطبية التطبيقية يف املرتبة الثانية بنسبة    28كليات اجلامعة حيث وصلت النسبة املئوية  

قديم انتاج علمي من الكتب كانت كلية الطب، وكلية اجملتمع، كلية الرتبية بالزلفى وكلية علوم الكليات اليت مل تشارك بت

 احلاسب .

 

28% 

22% 
17% 

11% 

5% 

5% 

6% 

6% 

 كلية العلوم بالزلفي

 كلية العلوم الطبية التطبيقية

 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح

 كلية الهندسة

 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط

 كلية التربية بالمجمعة

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة 
 سدير

 (خارج الجامعة) رابطة العالم اإلسالمي 
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 د. نتائج حتكيم مشاريع الكتب املؤلفة املقدمة للمركز

 التحكيم :ميكن إلقاء الضوء على نتائج حتكيم مشاريع الكتب املقدمة للمركز يف اجلدول التالي الذي يوضح نتائج          

 

 ( بيان بنتائج حتكيم الكتب املؤلفة 4جدول رقم )  

 عدد الكتب قيد التحكيم عدد الكتب منتهية التحكيم إجمالي عدد الكتب المؤلفة

 
18 

 
14 

 
4 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( أعداد و نسبة الكتب المؤلفة بعد تحكيمها 4شكل رقم ) 
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 املؤلفة املقدمة للمركزهـ. نسب وأعداد نتائج حتكيم مشاريع الكتب 

تعد عملية حتكيم الكتاب من املهام الرئيسية لقبول نشر الكتاب من عدمه حيث يتم التأكد من اإلضافة العلمية للكتاب           

واألمانة العلمية يف التأليف اخل ولذلك يستغرق حتكيم الكتاب الكثري من الوقت حيث يبدأ بفحص الكتاب باملركز وحتديد مدى 

الحيته كمشروع كتاب، ومدى توافر املعايري الفنية، ومن ثم ارساله إىل أحد املتخصصني إلعداد تقرير يف مشروع الكتاب ومدى ص

صالحيته للتحكيم، ومن ثم يتم عرض الكتاب على جلنة النشر والرتمجة التابعة للمجلس العلمي لالطالع على التقرير املبدئي 

اب من األساتذة يف التخصص، ثم يرفع قرار اللجنة إىل اجمللس العلمي الختاذ القرار النهائي للكتاب وحتديد جلنة حتكيم الكت

بالنسبة لتحكيم الكتاب وجلنة التحكيم، ليبدأ مدير مركز النشر والرتمجة يف مراسلة أعضاء جلنة التحكيم للحصول على 

كتاب. وعند استقبال تقاريرهم يتم ادراجها يف أعمال جلنة موافقتهم لتحكيم الكتاب ومن ثم ارساله هلم ومتابعتهم يف حتكيم ال

النشر والرتمجة، ثم اجمللس العلمي الختاذ القرار املناسب وفق تقارير احملكمني بعدم قبول الكتاب أو باملوافقة على نشره بعد إجراء 

تاب وقيام املؤلف بإجراء التعديالت جتهيزا املؤلف لتعديالت جلنة التحكيم. عرض قرار اللجنة على اجمللس العلمي ، عند قبول الك

للطباعة يتم حتديد مكافأة مشروع الكتاب من اجمللس العلمي، ثم توقيع عقد مشروع الكتاب بوكالة اجلامعة، وبعد ذلك تأتي 

م للمشاريع مرحلة مراجعة الكتاب مراجعة لغوية، وأخريًا البدء يف طباعة الكتاب. ويتضمن اجلدول التالي نتائج جلان التحكي

 الكتب املقدمة للمركز:

 ( بيان بنتائج حتكيم مشاريع الكتب املؤلفة املقدمة للمركز 5جدول رقم )

 الكتب غير مجازاة النشر بعد التحكيم كتب مجازاة النشر بعد الحكيم إجمالي عدد الكتب المنتهية التحكيم

 
14 

 
2 

 
12 
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 قيد التحكيم( أعداد و نسب الكتب المؤلفة 5شكل رقم ) 

 

 المجالت العلمية المحكمة التي يصدرها المركز: -2
 أ. جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية:

م 2012م حيث صدر العدد األول يف شهر يونيو 2012تصدر جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية عن مركز النشر والرتمجة منذ عام         

 نصف سنوية يف شهري يونيو وديسمرب من كل عام ميالدي. هـ. وتصدر  اجمللة1433املوافق رجب عام 

هـ والذي تضمن مخسة حبوث باللغة 1437م املوافق صفر 2015هـ صدر العدد الثامن ديسمرب 1436/1437ويف العام اجلامعي         

وفق تضمن ستة حبوث  حيث  هـ ،1437م املوافق شعبان من عام 2016العربية، كما سوف يصدر العدد التاسع للمجلة يف شهر يونيه 

( يوضح 22املواصفات واملعايري املوحدة اليت أقرها مركز النشر والرتمجة باالتفاق مع هيئات حترير جمالت اجلامعة. واجلدول )

 العددين الثامن والتاسع من اجمللة.
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 ـه1436/1437( بيان بأعداد جملة العلوم االنسانية واإلدارية الصادرة يف العام 6جدول ) 

 

 عدد البحوث المنشورة تاريخ االصدار العدد

 5 هـ1437م/صفر 2015ديسمبر  الثامن

 6 هـ1437م/ شعبان 2016يونيو  التاسع

 

 جملة اجملمعة للعلوم الصحية  -ب

تصدر جملة اجملمعة للعلوم الصحية عن مركز النشر والرتمجة باجلامعة وهي جملة نصف سنوية تنشر األحباث العلمية           

 م.2013بعد حتكيمها ، وقد صدر اجمللد األول العدد األول  من اجمللة يف إبريل 

م وفق 2015م، والعدد الثاني سبتمرب 2015منه يف يونيه  هـ صدر اجمللد الثالث العدد األول1436/1437ويف العام اجلامعي          

( يوضح   23املواصفات واملعايري املوحدة اليت أقرها مركز النشر والرتمجة باالتفاق مع هيئات حترير جمالت اجلامعة. واجلدول )

 العددين األخريين الصادرين من اجمللة.

 (  7جدول )

 هـ1436/1437بأعداد جملة اجملمعة للعلوم الصحية الصادرة يف العام  بيان

Number 0f articles Issue number Serial 

Total Others Case report Review articles Original 

articles 

8 - 2 2 4 Volume 3 Issue 

1 

1 

6 2 - 6 3 Volume 3 Issue 

2 

2 
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 اهلندسة والعلوم التطبيقية  جملة -ج

م . ويف 2014تصدر جملة اهلندسة والعلوم التطبيقية عن مركز النشر والرتمجة، وقد صدر اجمللد األول العدد األول يف مايو       

الذي سوف يصدر م ، يف حني  أن العدد األول من اجمللد الثالث 2015هـ ، صدر اجمللد الثاني، العدد األول يف نوفمرب 1436/1437العام 

 م ال يزال حتت االعداد كما يتضح يف اجلدول التالي:2016مايو 

 

 هـ1436/1437( بيان بأعداد جملة اهلندسة والعلوم التطبيقية الصادرة يف العام  8جدول ) 

 

 

 

 حوليات جامعة اجملمعة للبحوث والدراسات -د

 عدد يقل وال نشرها، يسبق مل اليت العلوم يف واجلادة األصيلة العلمية والدراسات البحوث جملة دورية علمية حمكمة تعين بنشر      

 . واحد حبث على رسالة كل تشمل منفصلة رسائل شكل يف تصدر حبيث صفحة، مئتان عن يزيد وال صفحة ستني عن صفحاتها

 خمتلف يف اجملمعة جامعة تعقدها اليت والندوات املؤمترات عمل وأوراق ودراسات ببحوث خاص عدد بإصدار احلوليات تعنى كما

 . العلمية التخصصات

 جملس وافق كما ، هـ6/8/1436 بتاريخ  والعشرون السابعة جلسته يف احلوليات اصدار على العلمي اجمللس موافقة متت        

هـ. وقد تلقت هيئة حترير احلوليات يف 20/8/1436 األحد بتاريخ هـ1435/1436 اجلامعي للعام الثامنة جلسته يف أيضا اجلامعة

حبثًا ، وجري حتكيمها ، وصدر العدد األول من احلوليات يف ديسمرب  21عامها األول عددا كبريًا من البحوث العلمية بلغ عددهم 

 هـ. ويوضح اجلدول التالي أعداد البحوث املقدمة للحوليات ونتائج التحكيم :1437م/ صفر 2015

 عدد البحوث المنشورة تاريخ االصدار العدد المجلد

 3 م2015نوفمبر  األول الثاني

 تحت الطبع م2016مايو  األول الثالث
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 يان بنتائج حتكيم البحوث املقدمة للحوليات( ب 9جدول رقم )  

إجمالي عدد 
 البحوث

بحوث مستبعدة لعدم انطباق 
 الشروط  

بحوث انتهي التحكيم  بحوث قيد التحكيم بحوث مستبعدة بعد التحكيم
 بالموافقة

 بحوث تم نشرها

 
21 

 
9 

 
7 

 

2 2 1 

 

 بيان بتوزيع البحوث املقدمة للحوليات حسب جهة التقديم (  10جدول رقم )  

 بحوث مقدمة من أعضاء خارج الجامعة بحوث مقدمة من أعضاء بالجامعة  إجمالي عدد البحوث

 
21 

 
8 

 
13 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 ( توزيع البحوث املقدمة للحوليات حسب جهة تقدميها6شكل رقم ) 
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 ملتقى الجامعة للبحث العلمي والدراسات العليا المشاركة في فعاليات -3
يف فعاليات ملتقى اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي مشاركة قوية ، فقد ضم  مركز النشر والرتمجة جاءت مشاركة      

جناح املركز املشارك عرضا إلصدارات املركز من 

الكتب واجملالت العلمية احملكمة ، باإلضافة إلي 

العديد من الكتيبات واألدلة التعريفية عن املركز 

وأنشطته املختلفة، وكذلك دلياًل تعريفيا عن 

برنامج دعم الرتمجة العلمية ، ودليل اخلطوات 

االجرائية اليت مير بها نشر وطباعة الكتب املرتمجة 

من خالل املشروع . عالوة على كتيب تعريفي عن 

حوليات جامعة اجملمعة للبحوث والدراسات، وعن 

قواعد وشروط النشر من خالهلا.  وضم اجلناح 

وحات املشارك  من املركز ايضا الكثري من الل

والبنرات التعريفية بأنشطة املركز املختلفة . وقد 

تشرف جناح املركز املشارك يف امللتقى بزيارة معاىل 

مدير اجلامعة الدكتور خالد بن سعد املقرن ، وسعادة وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، والعديد من عمداء 

 ريس من خمتلف الكليات ، وبعض الطالب .العمادات املساندة ، ولفيف من اعضاء هيئة التد
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 إطالق برنامج دعم الترجمة العلمية -4 
إطالق "برنامج دعم الرتمجة  من وراءيسعى مركز النشر والرتمجة       

ق رؤية اجلامعة يف بناء بيئة أكادميية عالية اجلودة لتهيئة يقحتالعلمية" 

يشجع هذا الربنامج الطموح منسوبي اجلامعة  إذ. مستقبل منافس خلرجييها

من أعضاء هيئة التدريس والباحثني يف استثمار خرباتهم وإمكاناتهم العلمية 

واألكادميية يف ترمجة الكتب العلمية الرصينة والسالسل األكادميية الثرية 

 من اللغات األجنبية إىل اللغة العربية مما يثري املكتبة العلمية العربية وحيقق

 جمتمع املعرفة الذي نسعى إليه.

وقد مت وضع تصور لرؤية ورسالة واهداف الربنامج ، وكذلك للقواعد          

والشروط الواجب توفرها يف مشاريع الكتب ليتم نشرها ضمن الربنامج وعرضًا 

للخطوات االجرائية اليت مير بها نشر الكتب املرتمجة باملركز من خالل الربنامج. وقد متت موافقة جلنة النشر والرتمجة على 

 هـ.18/4/1437تماد العمل بالربنامج وإطالق فعالياته  يف جلستها التاسعة  بتاريخ اع

 توقيع عقود نشر عدد من مشاريع الكتب المؤلفة -5

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

 ية اليت وافق عليها اجمللس العلمي واليت كان منها:ونشر الكتب العلم
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مشروع كتاب : املختصر يف التشريح العام للكليات الصحية للدكتور معتز عبد القادر خري اهلل والدكتور : عبد الرمحن بن  .1

 عبد اهلل الطرم .

 مشروع كتاب: اجلوانب القانونية ملواقع التواصل االجتماعي للدكتور أشرف جابر . .2

 ع كتاب : إصالح التعليم يف الوطن العربي ) املدخل والسيناريوهات ( للدكتور : عدنان حممد قطيط .مشرو .3

 توقيع عقد اتفاقية مع دار المنظومة لنشر المحتوى اإللكتروني إلصدارات الجامعة من المجالت الدورية -6

جرى توقيع االتفاقية بتاريخ         

بني م 20/4/2016هـ املوافق 13/7/1437

جامعة اجملمعة )ومثلها سعادة وكيل 

اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 

ومؤسسة دار املنظومة ، وقد مت االتفاق يف 

هذا العقد على أن تقوم مؤسسة دار 

املنظومة بنشر احملتوى االلكرتوني 

إلصدارات اجلامعة من اجملالت العلمية 

والكتب واملؤمترات والرسائل العلمية ضمن 

واعد املعلومات اململوكة لدار املنظومة ق

على اإلنرتنت مع حفظ حقوق امللكية 
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 الفكرية للجامعة على أن يكون النشر غري حصري بدار املنظومة.

وتعترب دار املنظومة من اجلهات العلمية املتميزة يف جمال النشر العلمي على مستوى الوطن العربي واليت قامت بنشر عدد من          

اجملالت العلمية احملكمة يف عدد من التخصصات، عالوة على أعمال املؤمترات والندوات، حيث قامت ببناء قواعد معلومات عربية 

الدوريات واجملالت العلمية، وأعمال املؤمترات والندوات بنصوصها الكاملة وتسعى هذه القواعد إىل تغطية  جامعة لكافة مقاالت

 مجيع ما نشر يف الدوريات العلمية العربية منذ بداية صدورها وحتى اآلن.

 إعداد أدلة تعريفية بالمركز :  -7
كتيب إصدارات مركز النشر   -أ

 هـ( 1436/1437والترجمة ) 
قام مركز النشر والرتمجة بإصدار       

كتيب تعريفي تضمن نبذة خمتصرة عما 

أصدره املركز من مطبوعات وكتب وجمالت 

علمية لعرضه يف ملتقى اجلامعة للدراسات 

 العليا والبحث العلمي .

 

 

 

 



 

 

18 

 

الدليل التعريفي لحوليات جامعة المجمعة   -ب
 للبحوث والدراسات

حبوليات جامعة اجملمعة  مت يف هذا الدليل التعريف     

وكيف أنها تعنى بنشر البحوث والدراسات العلمية 

األصيلة واجلادة اليت مل يسبق نشرها واليت ال يقل عدد 

صفحاتها عن ستني صفحة وال يزيد عن مئتان صفحة 

حبيث تصدر يف شكل رسائل منفصلة تشمل كل رسالة 

حولية نصف سنوية علمية  على حبث واحد، وتكون

حمكمة. كما تعنى احلوليات بإصدار عدد خاص ببحوث 

ودراسات وأوراق عمل املؤمترات والندوات اليت تعقدها 

جامعة اجملمعة يف خمتلف التخصصات العلمية. كما 

عرف الدليل باألهداف العلمية واألكادميية اليت تعمل 

 جملة احلوليات على حتقيقها.

  ة بمركز النشر والترجمةمطوية تعريفي -ج
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كما أصدر املركز مطوية تعريفية مت توزيعا على رواد ملتقى اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي تضمنت تعريفًا       

خمتصرًا  باملركز ، حيث  تضمنت عرضا  ألهداف املركز ورؤيته ورسالته وشروط النشر العلمي للكتب، وإجراءات وخطوات نشر 

 اصل مع املركز.الكتاب اخل وكذلك طرق ووسائل التو

 

كتيب الدليل التعريفي لبرنامج دعم  -د
 الترجمة العلمية بجامعة المجمعة

اشتمل هذا الدليل على مقدمة خمتصرة عن برنامج 

دعم الرتمجة العلمية جبامعة اجملمعة ، وذلك 

عرضا للرؤية والرسالة واألهداف اليت يعمل هذا 

الربنامج على حتقيقها، كما عرض للمعايري 

اجب توافرها يف األعمال املقدمة للرتمجة من الو

خالل الربنامج، وآليات التنفيذ، وايضا قواعد نشر 

الكتب املرتمجة يف املركز ، وأخريا املستندات 

 املطلوبة .


