قواعد النشر بالجمعية
البحوث التي ال تتورر رياا قواعد النشر بالجمعية التاريخية السعودية لن ينظر رياا.
أوالً :القواعد العامة:

 .1أن تتوفر يف البحث اجلدة واألصالة واملنهج العلمي ،ويفضل االقتصار على فكرة واحدة.
 .2أن يكون البحث صحيح اللغة وسليم األسلوب.
 .3أال يكون البحث سبق نشره أو قدم للنشر أو مستالً من دراسة علمية.
 .4يرفققق البحققث اسققيفة فاتيققة يف صققفحة واحققدة ،وملخققا االعرايققة واالزلي يققة يف حققدود مققا كلمققة،
وي ّذيل امللخا االكلمات الدالة يف حدود سبع كلمات.
 .5يرسل البحقث مببوعقاً اصقيغة  ،Wordويكتق املق االعرايقة طق Traditional Arabic
( )11للم و( )12للحواشي ،علقى أن ال ي يقد البحقث عقن أراعقص صقفحة ويرفقق البحقث انسقخة
الكرتونية على (.)C.D
 .1تعققد األشققكا التوض ققيحية واجلققداو والص ققور علققى ا قرامج ا اس ق واش ققكل واض ققح ،وتعب ققى أرقام قاً
متسلسلة.
 .7تكت ق األمسققا واملص ققبلحات األجنبيققة االعرايققة ك تكت ق الغتهققا ا ققص قوسققص ط ق ( Times
 )New Romanعنقد وروداقا أو مقرة ( 12للمق و 10للحاشقية واإلحقاالت األجنبيقة) وال
تستخدم األلقاب العلمية أو املكتبية ال يف امل وال يف ا واشي.
ثانياً :التوثيق والحواشي:

 .1تأخذ اإلحاالت وا واشي أرقاماً متسلسلة أسفل كل صفحة على حدة.

 .2تثبت املعلومات والبيانات الببلوغرافية للمصقادر واملراجقع كاملقة عنقد أو فكقر اقا يف ا اشقية اسقتغنا ً
عققن قا مققة املصققادر واملراجققع علققى النحققو التققا اسققم املؤلققث ثالثيقاً مبققدو اً ااالسققم األخققيف ،ك عنقوان
املصققدر كققامالً اققالبن الغققامق ،ك اسققم ا قققق أو املققرتجم أو ا ققرر ،ك مكققان النشققر ك دار النش قر ك
تاريخ النشر اص قوسص ،ك اجل والصفحة .مثا اان اشر ،عثمان اقن عبقداه ،عنووا المجود روي

تو وواريد نجو وود ،حتقي ققق عب ققدالرلن ل الش ققيخ( ،الري ققاا دارة املل ققز عب ققدالع ي 1442 ،ا ق ق) ،ج،1

ص.04
 .3عنققد اإلحالققة للمصققدر أو املرجققع للمققرة الثانيققة ومققا اعققداا يتصققر البيانققات الببلوغرافيققة أ أقصققى حققد
ممك ققن ،وال تس ققتخدم كلم ققات مص ققدر س ققااق أو مص ققدر س ققبق فك ققره مث ققا اا ققن اش ققر ،عنو وووا
المجد ،ج ،1ص.114

 .4عنققد اإلحالققة للبحققو املنشققورة يف الققدوريات وس ق الت النققدوات ،والكت ق ا ققررة ،يققذكر اسققم مؤلققث
البحث كامالً أوالً كما تقدم فكره يف رقم ( ،)2ك يوضع عنقوان البحقث اقص عالمق تنصقيا ،ك يقذكر
اس ققم الدوري ققة أو الس ق ل أو الكت ققاب ك ققامالً واب ققن غ ققامق ك ي ققذكر الع ققدد والس ققنة ا ققص قوس ققص االنس ققبة
للققدوريات ،أمققا االنسققبة لس ق الت النققدوات فيققذكر اسققم ا ققرر الققر ي أوالً متبوع قاً اكلمققة ولخققرون ،فا
كان معه لخرون ،ك مكان النشر ك اسم الناشر وتاريخ النشقر واجلق والصقفحة .مثقا املبقو عبقداه
اققن مققد " ،دارة مكققة املكرمققة يف عهققد الدولققة السققعودية األوأ" مجلووة الوودار ( ،العققدد األو  ،السققنة
1420 ،34ا قق) ،ص  .25مثققا لخققر علققي ،ج قواد " ،أديققان العققرب قبققل االسققالم " دراسققات تققاريخ
اجل يقرة العرايققة  ،الكتققاب الثققاي ،اجل يققرة العرايققة قبقل االسققالم ،األنصققار  ،عبققد الققرلن البيق ولخققرون ،
الرياا جامعة امللز سعود1444 ،اق ص.114
 .5عنققد اإلحالققة أ حبققو أو مقققاالت مققن اإلنرتنققت يققذكر اسققم املؤلققث كققامالً أوالً ك عن قوان البحققث اققص
عالمق تنصققيا ،ك يققذكر اسققم املوقققع ابققن غققامق ك تققذكر السققنة ا قص قوسققص ،ك يققدرج ال قراا وتققاريخ
االقتباس.
 .1البيانات الناقصة يعرب عنها كما يلي د.م = دون مكان نشر ،د.ن = دون ناشر ،د.ت = دون تقاريخ
نشر.
 .7توثققق اتيققات القرلنيققة مققن املصققحث الش قريث لكرتوني قاً وي قرج األحاديققث النبويققة مققن كت ق الصققحا ،
ويشار أ األرشيفات ال توجد هبا الوثا ق واملخبوطات ا ا ليها وأرقام حفظها فيها.
ثالثاً :مناج النشر:
.1
.2
.3
.4
.5

يضققع البحققو ال قواردة للتحكققيم العلمققي ،ويلت ق م الباحققث اتنفيققذ ملحوكققات ا كمققص أو تعليققل مققا مل
يعد .
حتققتف اجلمعيققة حبقهققا ألغ قراا الصققياغة يف ا ققذ أو التعققديل أو االختصققار اليسققيف مبققا يتناس ق مققع
أسلوهبا يف النشر.
يلت ق م الباحققث االنسققخة ال ق أرسققلها أ اجلمعيققة ألو مققره ،وال ققق لققه ا ققذ واإلضققافة ال يف طققار
توصيات ا كم.
يُعققد البحققث يف حكققم املسققحوب فا تققأخر الباحققث عققن جقرا التعققديالت املبلواققة ملققدة ت يققد عققن ثالثققة
أشهر من تاريخ استالمه لتقارير التحكيم ،ما مل يكن اناك ُعذر قهر .
تلت م اجلمعية ات ويد صاح البحث املنشور طم مستالت من حبثقه ونسقخة واحقدة مقن العقدد القذ
نشر فيه البحث.

 .1ايئققة التحريققر ا ققق يف عققدم تربيققر قراراعققا فيمققا يتعلققق اقبققو النشققر أو عدمققه ،وال يعققاد البحققث لصققاحبه،
نشر أم مل ينشر.
 .7مجيع املراسالت ترسل ااسم ر ي ايئة التحرير.

