شروط النشر يف املوقع اإللكرتوين للمركز

.1

معايري النشر والكتابة يف املوقع:

يشرتط مركز هنوض املواصفات اآلتية يف البحوث والدراسات واألوراق املقدمة للنشر يف املوقع:
 أن تكون املادة جديدة مل يسبق نشرها.
 أن تندرج املادة (البحوث والدراسات ،املقاالت ،القراءات يف كتب ،احلوارات ،الرتمجات
...إخل) ضمن اهتمامات املركز وتنسجم مع القضااي والرؤية اليت تؤطر اشتغال املركز يف اجملاالت
الفكرية والشرعية والدينية والسياسية.
 أن تكون لغة املادة لغة عربية وواضحة وسليمة.
 أن تلتزم الدقة واألمانة يف النقول ،والنزاهة يف التعامل مع النصوص والنقول ،ويتم اعتماد
املواصفات واملعايري العلمية املتعارف عليها يف التوثيق العلمي ويفضل اعتماد نظام املركز يف
التوثيق.
 يف البحوث والدراسات :يشرتط أن تشتمل الصفحة األوىل على ملخص البحث ال يتعدى
 300كلمة ويوضح بدقة إشكالية البحث واهلدف منه والفرضيات اليت ينطلق منها واآلفاق
اليت يسعى الباحث للوصول إليها ،وجيب أن تشمل الدراسة على خامتة والئحة املراجع.
 أما املقاالت فيشرتط فيها أن ال تتجاوز عدد كلماهتا  3000كلمة ،وتلتزم بتوثيق املعلومات
يف حالة وجود اقتباسات ،دون االلتزام بذكر مصادر أو ملخص أو خامتة.

 تلتزم إدارة املوقع ابلرد على الباحث يف قبول البحث من عدمه يف غضون أسبوع على األكثر.
 ال تلتزم إدارة املوقع بتربير سبب الرفض وعدم النشر.
 يفضل املوقع أن ال يتجاوز عدد كلمات البحوث والدراسات  8000كلمة و 2500كلمة
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ابلنسبة للمقاالت.
يتم تقدير املكافأة املالية للمقاالت والبحوث والرتمجات والقراءات يف الكتب واحلوارات املقبولة
للنشر ،بناء على نظام التعويض الذي يعتمده املركز ،وتصرف املكافأة يف حال تقديرها ،بعد
شهر من اتريخ نشر املادة ،ويتم توضيح قيمة املكافأة مع خطاب قبول النشر.
املوقع غري ملزم إبعادة املادة املرسلة ألصحاهبا حال رفض نشرها.
من حق املركز إعادة نشر أي مادة منشورة ابملوقع يف أية صورة نشر أخرى.
يتم ارسال املواد مصحوبة ابلسرية الذاتية ابلنسبة ملن مل يسبق له النشر يف موقع املركز.
يستقبل املوقع املواد املرشحة للنشر يف الربيد اإللكرتوين:
info@nohoudh-center.com
نوعية املشاركة يف املوقع:

املقال األكادميي  :من حوايل  1500كلمة إىل حوايل  2500كلمة.
البحوث والدراسات :من حوايل  4500كلمة إىل حوايل  8000كلمة.
امللفات البحثية :يعتمد موقع مركز هنوض سياسة امللفات البحثية؛ وهي مشاريع حبثية يف القضااي اليت
تندرج ضمن اهتمامات املركز املنهجية واملعرفية ،ويستكتب فيها املركز اخلرباء واألكادمييني وعموم الباحثني
املتخصصني يف املوضوع ،ويشرتط يف البحوث املقدمة للنشر فيها أن تلتزم مبا يلي:

 االلتزام مبا جاء يف أرضية امللف.
 أن تندرج البحوث واملقاالت ضمن حماور األرضية املوجه وإشكاليتها.
 التقييد مبعايري النشر والكتابة.
 االلتزام ابملواعيد احملددة للملف.
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يعىن موقع "هنوض" ابلبحث:
 قضااي وإشكاالت الواقع الثقايف العريب الراهن.
 التاريخ الثقايف والسياسي العريب.
 علم اجتماع ِّ
الدين ،وابألخص علم اجتماع اإلسالم ،وقراءة قضااي الواقع من منظور سوسيولوجي.
 النظرية السياسية.
 جتديد الفكر الديين.

 التعريف مبستجدات البحث يف جمايل العلوم اإلنسانية والعلوم اإلسالمية.
 مع احلرص على تناول تلك القضااي أبدوات منهجية علمية.
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املعايري املعتمدة يف التنسيق والكتابة والتوثيق:
 أن تتوافر يف البحث شروط البحث العلمي ومعايريه.
أوال ابحلروف العربية ،مث تكتب ابحلروف
 أن تكتب املصطلحات واألعالم األجنبية ً
وجتعل بني قوسني.
الالتينية ُ
 أن توضع املالحق واملراجع والفهارس يف آخر البحث.

 أن تكون اهلوامش والتعليقات يف الصفحة نفسها وليست يف آخر البحث.
 أن يتبع نظام ( )APAيف علمية التوثيق :يذكر اسم العائلة ،مث االسم األول ،سنة النشر،
عنوان الكتاب ،والطبعة ،وسنتها ،ورقم الطبعة إن وجد ،ومكان النشر ،والناشر .يقدم
مكتواب على برانمج
البحث يف ملف مرفق عرب الربيد اإللكرتوين ،ويشرتط أن يكون
ً
(.)MICROSOFT WORD
 ترفق البحوث بسرية علمية خمتصرة (فقرة تعريفية) ،وتضم الصفحة األوىل يف البحث اسم
كامال ودرجته العلمية واملؤسسة اليت ينتسب إليها ،وعنوان البحث.
الباحث ً

