قواعد النشر
تقوم هيئة التحرير بالنظر يف نرش املواد العلمية ذات الصلة بمجاالت املجلة ،وتقبل البحوث األصيلة التي مل يســبق نرشها بالعربية

أو باإلنجليزية .ختضع البحوث املنشورة يف جملة كلية السياحة واآلثار للتحكيم العلمي وفق الضوابط ،ويكون التحكيم رسي ًا  .ويف

حال قبول البحث للنرش ،ال جيوز إعادة نرشه يف أي منفذ آخر ورقي ًا أو إلكرتوني ًا ،دون إذن كتايب من رئيس هيئة التحرير.
تعليمات عامة:

 -1تقديم املواد :يقدم أصل البحث خمرج ًا يف صورته النهائية متضمن ًا اإلشارة إىل أماكن اجلداول واألشكال داخل املتن ومطبوع ًا

ً
متسلســا عىل برنامج ( ،)Ms Wordباستخدام النظام املتوافق مع ( ،)IBMوسيعتذر عن قبول
عىل هيئة صفحات مرقمة ترقي ًام

أي بحث ال يلتزم مؤلفه هبذه التعليامت.

 -2امللخصات :يرفق ملخصات بالعربية واإلنجليزية للبحوث واملقاالت االســتعراضية .عىل أال يزيد عدد كلامت كل منهام عىل
 200كلمة ،وعىل عمود واحد بعرض كتابة 13سم.

 -3ال بــد من احتواء كل بحث عىل كلامت مفتاحيــة ( )Key Wordsتوضع أعىل امللخصني العريب واإلنجليزي عىل أال تزيد عن

عرش كلامت .

 -4اجلداول واملواد التوضيحية :جيب أن تكون اجلداول والرسومات واللوحات مناسبة ملساحة الصف يف صفحة املجلة (× 16
 24ســم باحلوايش وعىل عمودين عرض كل عمود  7.65سم) ،ويتم إعداد األشكال اخلطية عىل برامج احلاسب اآليل أو باحلرب
الصيني األســود عىل ورق كلك ،وال تقبل إال أصول األشــكال .كام جيب أن تكون اخلطوط واضحة وحمددة ومنتظمة من حيث
كثافة احلرب وتناسب سمكها مع حجم الرسم ،ويراعى أن تكون الصور الفوتوغرافية الضوئية امللونة وغري ملونة ،أصلية .مع كتابة
عنوان لكل جدول ،وتعليق لكل شكل وصورة ،واإلشارة إىل مصدر املادة إن كانت مقتبسة.

 -5االختصارات :جيب اســتخدام اختصارات عناويــن الدوريات العلمية كام هــو وارد يف( The World List of Scientific

 ،) Periodicalsوتستخدم االختصارات املقننة دولي ًا مثل :سم ،مم ،م ،كم2 ,مل ،جمم ،كجم... ،إلخ.

 -6املراجع :يشار إىل املراجع داخل املتن بنظام االسم والتاريخ ،وتوضع املراجع مجيعها يف قائمة املراجع بنهاية املادة مرتبة هجائي ًا
ومتبعة نظام ترتيب البيانات الببلوجرافية التايل:

أ) يشار إىل الدوريات يف املتن بنظام االسم والتاريخ بني قوسني عىل مستوى السطر .أما يف قائمة املراجع فيبدأ املرجع بذكر االسم
األخري للمؤلف (اســم العائلة) ،ثم االسم األول ،ثم األســاء األخرى أو اختصاراهتا باخلط األسود ،ثم سنة النرش بني قوسني.

فعنوان البحث كام ً
ال .فاسم الدورية خمترص ًا .ثم رقم املجلد ،فرقم العدد بني قوسني ،ثم أرقام الصفحات.
جل ِام َعات اخلاصة
الوعي
مثال :العجلوين ،عبداهلل عيل (2013م) ،تطور الس ِّياحة يف األردنِّ :دراسة
السياحي لدى طلبة ا َ
ّ
ّ

األردنيةِّ ،دراسة حالة جامعة أربد األهلية وجامعة جدارا ،جملة الرتاث ،العدد التاسع ،صص .158-131
ب) يشــار إىل الكتب يف املتن داخل قوسني باالسم والتاريخ .أما يف قائمة املراجع فيبدأ املرجع بذكر االسم األخري للمؤلف (اسم العائلة) ،ثم
االســم األول ،ثم األسامء األخرى أو اختصاراهتا باخلط األسود .ثم سنة النرش بني قوســن .فعنوان الكتاب ثم ،بيان الطبعة .ثم النارش،
فمدينة النرش .

مثال :اســكويب ،خالد حممد ( 1999م) ،دراســة حتليلية مقارنة لنقوش منطقة (رم) جنوب غرب تيامء ،وكالة اآلثار واملتاحف،

الرياض.

وجيب عدم استخدام االختصارات املرجعية مثل :املرجع نفسه ،املرجع السابق ...إلخ.

 -7احلوايش :تســتخدم لتزويد القارئ بمعلومات توضيحية ،ويشــار إليها يف املتن بأرقام مرتفعة عن السطر .وترقيم التعليقات
متسلسلة داخل املتن .ويف حال الرضورة؛ يمكن اإلشارة إىل مرجع داخل احلاشية عن طريق استخدام االسم والتاريخ بني قوسني

وبنفس طريقة اســتخدامها يف املتن ،وتوضع احلوايش أســفل الصفحة التي ختصها والتي ذكرت هبا وتفصل بخط عن العمودين

(املتن) وتكون احلوايش عىل سطر أو عمود واحد وليس عمودين.

 -8املواد املنشورة يف املجلة تعرب عن أراء الباحثني أنفسهم ،وال تعكس بالرضورة رأي املجلة أو جامعة امللك سعود.
 -9املستالت :يعطى املؤلف ( )15مخسة عرش مستلة جمانية من بحثه.

