
 بالجمعيةقواعد النشر 

 لن ينظر رياا. لجمعية التاريخية السعودية تتورر رياا قواعد النشر باالبحوث التي ال
 عامة: القواعد الأواًل: 
 ويفضل االقتصار على فكرة واحدة. ،ث اجلدة واألصالة واملنهج العلميأن تتوفر يف البح .1
 .األسلوب سليماللغة و كون البحث صحيح أن ي .2
 أو مستاًل من دراسة علمية. لنشرأال يكون البحث سبق نشره أو قدم ل .3
 ،كلمقققةلعرايقققة واالزلي يقققة يف حقققدود مقققا    وملخقققا اا ،رفقققق البحقققث اسقققيفة فاتيقققة يف صقققفحة واحقققدةي .4

   سبع كلمات. االكلمات الدالة يف حدودامللخا  يّذيلو 
  Traditional Arabic  االعرايقة طق ويكتق  املق   ،Wordاصقيغة  يرسل البحقث مببوعقاً  .5

 انسقخةيرفقق البحقث و  عقن أراعقص صقفحة البحقث علقى أن ال ي يقد ، للحواشي (12)و للم  (11)
 .(C.Dالكرتونية على )

 أرقامقققاً تعبقققى واشقققكل واضقققح، و علقققى اقققرامج ا اسققق  والصقققور التوضقققيحية واجلقققداو   األشقققكا تعقققد  .1
 متسلسلة.

 Times) طققق   االعرايقققة ك تكتققق  الغتهقققا اقققص قوسقققص األجنبيقققةواملصقققبلحات  األمسقققا تكتققق   .7
New Roman ) الو  واإلحقاالت األجنبيقة( للحاشقية 10للمق  و 12) عنقد وروداقا أو  مقرة 

 .واشيو املكتبية ال يف امل  وال يف ا ألقاب العلمية تستخدم األ
 : : التوثيق والحواشيياً ثان
 .أسفل كل صفحة على حدةأرقاماً متسلسلة وا واشي تأخذ اإلحاالت  .1
 اسقتغنا ً ا اشقية أو  فكقر اقا يف  لببلوغرافية للمصقادر واملراجقع كاملقة عنقدالبيانات ااملعلومات و تثبت  .2

ك عنققوان  ،األخققيف ااالسققماملؤلققث ثالثيققاً مبققدو اً  اسققم علققى النحققو التققا   عققن قا مققة املصققادر واملراجققع
ك ر ك دار النشقققك مكقققان النشقققر  ،سقققم ا ققققق أو املقققرتجم أو ا قققررك ا ،املصقققدر كقققامالً اقققالبن  الغقققامق

عنووا  المجود روي ، عثمان اقن عبقداه ،ان اشرا  مثا  .الصفحةو ك اجل   اص قوسص، تاريخ النشر 
، 1، ج(اققققق1442 ،الريققققاا  دارة امللققققز عبققققدالع ي )عبققققدالرلن ل  الشققققيخ،   ، حتقيقققققتوووواريد نجوووود

 .04ص
رافيققة  أ أقصققى حققد للمققرة الثانيققة ومققا اعققداا يتصققر البيانققات الببلوغأو املرجققع عنققد اإلحالققة للمصققدر  .3

 عنوووووا  ،مثققققا   ااققققن اشققققر، وال تسققققتخدم كلمققققات   مصققققدر سققققااق أو مصققققدر سققققبق فكققققره   ممكققققن
 .114ص ،1ج ،المجد



يقققذكر اسقققم مؤلقققث  ،، والكتققق  ا قققررةعنقققد اإلحالقققة للبحقققو  املنشقققورة يف القققدوريات وسققق الت النقققدوات .4
ك يقذكر  ،تنصقيالبحقث اقص عالمق  ك يوضع عنقوان ا ،(2يف رقم ) فكره كما تقدمأواًل  البحث كاماًل 
العقققدد والسقققنة اقققص قوسقققص االنسقققبة ك يقققذكر  غقققامقكقققاماًل وابقققن  أو الكتقققاب  و السققق ل أاسقققم الدوريقققة 
،  فا  لخققرونو متبوعققاً اكلمققة أواًل الققر ي  فيققذكر اسققم ا ققرر نققدوات أمققا االنسققبة لسقق الت ال ،للققدوريات

عبقداه   املبقو  مثقا   واجلق   والصقفحة. النشقر وتاريخاسم الناشر ك  النشر ك مكان ،كان معه لخرون
د األو ، السقققنة )العقققد ،الووودار مجلوووة ، " دارة مكقققة املكرمقققة يف عهقققد الدولقققة السقققعودية األوأ" اقققن  مقققد

" أديققان العققرب قبققل االسققالم " دراسققات تققاريخ  ،جققواد ،علققيمثققا  لخققر   . 25ص  ،اققق(1420، 34
 ،خققرون عبققد الققرلن البيقق  ول ،األنصققار  ،جل يققرة العرايققة قبقل االسققالما ،الكتققاب الثققاي ،اجل يقرة العرايققة 

 .114ص اق1444 ،الرياا  جامعة امللز سعود
ك عنققوان البحققث اققص أواًل ؤلققث كققاماًل املمقققاالت مققن اإلنرتنققت يققذكر اسققم حبققو  أو عنققد اإلحالققة  أ  .5

وتققاريخ  الققراا  يققدرجص قوسققص، ك ك تققذكر السققنة اققغققامق ك يققذكر اسققم املوقققع ابققن   ،عالمقق  تنصققيا
 .  االقتباس

= دون تقاريخ  تد. ،د.ن = دون ناشر ،البيانات الناقصة  يعرب عنها كما يلي  د.م = دون مكان نشر .1
 نشر.

 ،رج األحاديقققث النبويقققة مقققن كتققق  الصقققحا وي ققق لكرتونيقققاً توثقققق اتيقققات القرلنيقققة مقققن املصقققحث الشقققريث  .7
 أرقام حفظها فيها.و املخبوطات ا ا   ليها الوثا ق و هبا األرشيفات ال  توجد ويشار  أ 

 ثالثاً: مناج النشر: 
مل ويلتقق م الباحققث اتنفيققذ ملحوكققات ا كمققص أو تعليققل مققا  ،للتحكققيم العلمققي  الققواردة يضققع البحققو  .1

 يعد . 
يتناسققق  مقققع مبقققا اليسقققيف حبقهقققا ألغقققراا الصقققياغة يف ا قققذ  أو التعقققديل أو االختصقققار  اجلمعيقققةحتقققتف   .2

 .أسلوهبا يف النشر
ألو  مققره، وال  ققق لققه ا ققذ  واإلضققافة  ال يف  طققار  اجلمعيققةيلتقق م الباحققث االنسققخة القق  أرسققلها  أ  .3

 توصيات ا كم.
يُعققد البحققث يف حكققم املسققحوب  فا تققأخر الباحققث عققن  جققرا  التعققديالت املبلواققة ملققدة ت يققد عققن ثالثققة  .4

 تحكيم، ما مل يكن اناك ُعذر قهر .أشهر من تاريخ استالمه لتقارير ال
مستالت من حبثقه ونسقخة واحقدة مقن العقدد القذ   م ات ويد صاح  البحث املنشور ط اجلمعيةتلت م  .5

 نشر فيه البحث.
 ال يعققاد البحققث لصققاحبه،و  ،ايئققة التحريققر ا ققق يف عققدم تربيققر قراراعققا فيمققا يتعلققق اقبققو  النشققر أو عدمققه .1

 نشر أم مل ينشر.
 .ريرالت ترسل ااسم ر ي  ايئة التحراسمجيع امل .7


