القواعد التنفيذية لالئحة األساسية
للجمعية اجلغرافية السعودية
الباب األول :التسمية والتعريفات:
مادة ] :[1تسمى هذه القواعد بـ" القواعد التنفيذية لالئحة األساسية للجمعية اجلغرافية السعودية".:
مادة ] :[2يكون لأللفاظ اآلتية املدلوالت املوضحة أمام كل منها:
 اجلهات املختصة :جملس التعليم العالي ،جملس اجلامعة ،اجمللس العلمي ،مدير اجلامعة. الالئحة األساسية :القواعد املنظمة للجمعيات العلمية يف اجلامعات السـعودية الصـاد ة مـوزا ة التعلــيم العــالي ولــا القــرا ( الــر م  ،)1420/15/10واعتمــاد دــادم ا ــرم
الشريف

ئـيس جملـس التعلـيم العـالي ر ـر للسـة جملـس التعلـيم العـالي بـر م /284م

وتا يخ 1421/3/16هـ
 اجلمعية :اجلمعية اجلغرافية السعودية. اجمللس :جملس إدا ة اجلمعية اجلغرافية السعودية. اجلمعية العمومية :اجلمعية العمومية للجمعية اجلغرافية السعودية. -اللجــان :اللجــان العلميــة والتنفيذي ـة والوحــدات العاملــة يف

تلــا شــايات اجلمعيــة ال ـ

يشكلها جملس اإلدا ة.
 األغلبية :صا األع اء زائداً واحد.الباب الثا ي :آليات حتقيق أهداف اجلمعية:
يف اجلا ا التنظيمي:
مادة ] :[3تسعى اللجان والوحدات املشكلة يف اجلمعيـة إ حتقيـق األهـداف التنظيميـة الـوا دة يف
الالئحة األساسية ويف القواعد التنفيذية م دالل ما يأتي:
أ  -اإلعداد اجليد للخطط السنوية العامة والفرعية بشكل مفصل ملختلا اجلوا ا التنظيميـة
واملالية والعلمية والثقافية وااللتماعية ا يتفق مـ بر ـامع عمـل اجلمعيـة وموا دهـا املاليـة
املتاحة للجمعية واللجان والوحدات.
ب -

اإلشــراف واملتابعــة الــدائمان مــ

بــل اجمللــس واةيلــات اإلدا يــة للفــرو لتنفيــذ

دططها ودطط اللجان وتقويم مستوى األداء بصو ة دو ية.
ت -

املرا بة والتفتيش الدو ( م

بل جلان مرا بة يشكلها جملـس اإلدا ة لالسـتفادة

م مالحظاتها عند إعداد اخلطط الالحقة.
يف اجلا ا املالي:
1

مادة ] :[4تسعى اجلمعية إ تنمية موا دها املالية وإ تطوير شاياتها م دالل ما يأتي:
أ  -ا رص على متابعة حتصيل االشرتاكات السنوية لألع اء.
ب -

العمـــل علـــى شـــر شـــايات اجلمعيـــة إ

ا صول على
ت -

تلـــا طاعـــات اجملتمـ ـ  ،و اولـــة

تلا أشكال الدعم للجمعية.

العمــل علــى إيصــال مطبوعــات اجلمعيــة إ

تلــا منــايق اململكــة وحتصــيل

عائداتها لصاحل صندوق اجلمعية.
ث -
ج -

عقد الندوات العلمية والدو ات املتخصصة.
فتح نوات أدرى الستثما لزء مـ

صـيد اجلمعيـة يف لـا عقـا أو و ـا يزيـد

مـ ـ مـــوا د اجلمعيـــة املاليـــة إ ا وحـــا بـــذلا القواعـــد املنظمـــة الـ ـ ي ـــعها صـــاحا
الصالحية).
ح -

اســتثما لــزء م ـ

صــيد اجلمعيــة يف أعمــال حبا يــة أو مرايــة مأمو ــة لتحقيــق

االستدامة يف موا د اجلمعية.
يف اجلا ا العلمي:
مادة ] :[5يسعى أع اء اجلمعية بصو ة فردية أو مجاعية أو م دالل اللجان العلمية ووحداتها إ
املساهمة يف التنمية بصو ة تربز الدو النظر( والتطبيقي للجغرافيا يف اململكة م دالل ما يأتي:
أ  -البحوث العلمية املتخصصة.
ب -

اراضرات العامة والتخصصية.

ت -

إعداد مشا ي الد اسات التطبيقية وتنفيذها.

يف اجلا ا الثقايف:
مادة ] :[6تسعى جلان اجلمعية ووحداتها إ حتديث معا ف ومها ات أع اء اجلمعية واجملتم م
دالل ما يأتي:
أ  -تنظيم حلقات قاش علمية جلوا ا تهم جمتم اجلغرافي واجملتم بشكل عام.
ب -

تنظيم حالت علمية صرية ومتوسطة األمد دادل اململكة ودا لها.

ت -

تطــوير مكتبــة اجلمعيــة اجلغرافيــة الســعودية وتزويــدها بكــل املعــا ف األساســية

ال تهم اجلغرافي  ،وإ شاء مركز للرسائل العلميـة اجلغرافيـة الوينيـة ،وتسـهيل آليـات
استفادة األع اء منها.
ث -

إ شاء فر للمكتبة يهتم بالوسائل السمعية والبصرية واإل رت ا.

يف اجلا ا االلتماعي:

2

مادة ] :[7يسعى أع اء اجلمعية وجلا ها إ تشجي العمل اجلماعي ،وتنمية وح الفريـق الواحـد،
وتعميق لذو التواصل والتكافل االلتماعي فيما بينهم ،والعمل على حل أية دالفات أو مشـاكل
د تنشأ ب بع هم و لا م دالل ما يأتي:
أ  -العمل بصـو ة دائمـة يف إيـا توليهـات اجمللـس واجلمعيـة العموميـة يف وح تسـودها اربـة
واإلداء واملصلحة العامة.
ب -

تشجي زيا ة األع اء ملقر اجلمعية بصو ة دو ية لتبـادل الـرأ( يف كافـة الق ـايا

العلميـــة الـ ـ تهـــم اجلغـــرافي الســـعودي  ،وح ـــو اراضـــرات العامـــة ،واملناســـبات
االلتماعية يف اجلمعية.
ت -

مساهمة األع اء بفعالية يف تنفيذ شايات وأعمال اجلمعية.

يف لا ا العال ات العامة:
مادة ] :[8تسعى اجلمعية إ توييد عال اتها م اجلمعيـات اجلغرافيـة يف الـوي العربـي والعـا ،
وم ـ االحتــاد اجلغــرايف الــدولي ،وم ـ كــل اجلمعيــات واملراكــز العلميــة التخصصــية ،واةيلــات
واملؤسسات العلمية والتد يبية ات العال ة يف دادل اململكة ودا لها و لا م دالل ما يأتي:
أ  -تبادل املطبوعات.
ب -

االشرتاك يف الندوات العلمية التخصصية واملؤ رات واملعا ض ارلية والدولية.

ت -

التواصـــل مــ دـــالل الزيـــا ات وتبـــادل اخلـــربات بــ األلهـــزة التنفيذيـــة يف تلـــا

اجلهات.
الباب الثالث :الع وية:
مــادة ] : [9ــنح الع ــوية العاملــة وع ــوية اال تســاب يف اجلمعيــة وفقــ ًا لالئحــة األساســية وبعــد
استكمال اإللراءات اآلتية:
أ  -التقدم بطلا الع وية يف ملا يت م ما يأتي:
 .1تعبلة استما ة يلا اشرتاك ملحق أ).
 .2صو ة م البطا ة الشخصية.
 .3صو ة م الشهادة العلمية.
 .4إيصال دف سوم االشرتاك.
ب -

يعرض ملـا يلـا الع ـوية علـى أ ـرب التمـا جمللـس اإلدا ة للنظـر يف اكتمـال

املستندات املطلوبة ،وم ثم إصدا القرا

نح بطا ة الع وية للجغرافي واملهتم دادل

اململكــة ودا لهــا ،علــى أن يــتم إد اج أوــاء األع ــاء اجلــدد ،مـ إي ــاح مــا إ ا كــا وا
عامل أو منتسب يف التقرير السنو( الذ( يرف للجمعية العمومية.

3

مادة ] :[10ال يـق ملقـدم الطلـا مزاولـة النشـاا يف اجلمعيـة وال يصـل علـى حقو ـ ووالباتـ يف
اجلمعية ،إال بعد حصول على بطا ة الع وية ملحق ب)
مادة ] : [11يصل علـى بطا ـة الع ـوية العاملـة كـل مـ يقـيم دادـل اململكـة العربيـة السـعودية،
ويستكمل الفقـرات أ،ب ،مـ املـادة ] [9مـ هـذه القواعـد علـى أن يكـون اصصـ الرئيسـي يف
اجلغرافيا.
مادة ] :[12يصل على بطا ة ع وية اال تساب يالب املرحلة اجلامعية م الفلات اآلتية:
أ  -يالب املرحلة اجلامعية يف اصص اجلغرافيا أو ما يعادةا.
ب -

ا اصل على شهادة البكالو يوس يف اجلغرافيا مم يقيمون دا ج اململكة.

مادة ] :[13نح اجلمعية العمومية الع وية الشرفية بقرا مباشر أو با رتاح م جملـس اإلدا ة ملـ
اسهم يف تطوير جماالت اهتمام أو شايات اجلمعية حسا الفقرة  2م املادة اخلامسة م الالئحة
األساسية.
مادة ] :[14يعبئ جملس اإلدا ة استما ة الع وية الشرفية ]ملحق ج[ مبيناً فيها مرب ات الرتشيح.
مادة ] :[15امتيازات الع وية:
- 1

ا صــول علــى مطبوعــات اجلمعيــة جما ـاً وال ـ أهمها سلســلة يــوث لغرافيــة

وسلسلة د اسات لغرافية).
- 2

دعــوة الع ــو

ــو املــؤ رات والنــدوات وحلقــات النقــاش العلميــة الـ تنظمهــا

اجلمعية أو ال تدعى إليها م لهات علمية أدرى.
- 3

إتاحة الفرصة للع و يف كتابـة األيـاث العلميـة املتخصصـة و لـا يف مطبوعـات

اجلمعية اركمة وال تعد م أهم القنوات شر األياث لغرض الرت ية العلمية).
- 4

تزويد الع و باألدبا واملؤ رات والندوات واللقاءات اجلغرافية سواء ارلية منها

أو العربية أو الدولية.
- 5

إتاحة الفرصة لاللتحاق بالدو ات العلمية ال تعقدها اجلمعية ملد سي ومد سات

اجلغرافيا يف
- 6

تلا مراحل التعليم.

شر األدبا العلمية اخلاصة بالع و و لا يف مو اجلمعية على شبكة اإل رت ا

ويف النشرة اجلغرافية ال تصد ها اجلمعية بصفة دو ية.
- 7

تكريم األع اء املتميزي يف املناسبات العلمية املتخصصة.

- 8

االستفادة مـ التسـهيالت وامليـزات واخلصـومات مـ املؤسسـات واجلهـات العلميـة

والتجا ية يف القطاع العام واخلاص.
4

مادة ]:[16تنتهي الع وية يف اجلمعية يف ا االت اآلتية:
 - 1إ هاء الع وية:
أ  -ا سحاب الع و أو وفات .
ب -

تأدر الع و ع سداد االشرتاك السنو( يف موعد استحقا وملدة سنة كاملة.

ت -

عــدم ح ــو ثالثــة التماعــات متتاليــة مـ التماعــات اجلمعيــة العموميــة للجمعيــة

ما يقدم مرب اً لذلا يقبل جملس اإلدا ة.
 - 2إسقاا الع وية :تعد ا االت والتصرفات اآلتية

لة بشـروا اال تمـاء إ اجلمعيـة وتعـرض

مرتكبها للتحقيق وإسقاا الع وية:
أ  -التزوير يف أو اق ووثائق اجلمعية.
ب -

تعطيل عمل اجلمعية أو التحريض على لا.

ت -

استعمال مقرات اجلمعية لغري األغراض ال أعـدت مـ أللـها إال بتصـريح مسـبق

م
ث -
ج -

بل اجمللس.
اإلساءة أو اإلها ة ألع اء اجلمعية أو حتقري شايهم بالقول أو الفعل.
صدو حكم

ائي على الع و بسبا فعل منـاف لألدـالق والشـرف مـا

يـرد

ل اعتبا ه.
ح -

اإلتالف املتعمد ملمتلكات اجلمعية أو تبديد موا دها عمداً أو تيجة لإلهمال.

خ -

التجاوز يف صالحية اةيكلة التنظيمية للجمعية بشكل متعمد.

مادة ]:[17تت م اجلزاءات املطبقة للتصرفات املخلة بشروا اال تماء إ اجلمعية ما يأتي:
أ  -جيا أن يسبق إ هاء الع وية حتقيق جيري جملس اإلدا ة وتثبا في مسلولية الع و.
ب -

التنبي واللوم الشفهيان للمرة األو .

ت -

اإلدطــا كتابــة للع ــو ويكــون اإلدطــا للبنــد /1ب) م ـ املــادة  )16دــالل

األشهر الثالثة األدرية م السنة ال

يسدد الع و اشرتاكها) .ويكون اإلدطا للبنود

األدرى حسا تائع التحقيق والعقوبات ال يقرها جملس اإلدا ة موضحاً مرب ابتها.
ث -

تتد ج العقوبات م التحذير يف املرة األو  ،وا رمـان مـ بعـض حقـوق الع ـوية

يف املرة الثا ية ،وحبميد الع وية أو إ هاؤها إ ا حباوزت املخالفات ثالث مرات.
مادة ]:[18
أ  -يصد جملس اإلدا ة را اً باجلزاءات املقر ة موضحاً ب مسوغات هذا القرا .
ب -

خيطـر الع ـو بقـرا إ هـاء الع ـوية أو إسـقايها دـالل أسـبوع مـ صـدو ه .وال

يسرتد الع و يف مجي ا االت ما سبق سداده م
5

سوم أو تربعات.

مادة ] :[19يق للع و يف اجلمعية ف شكواه مباشرة إ
أ  -التظلم م القرا الصاد يق م
ب -

ئيس اجلمعية يف ا االت اآلتية:

بل جملس اإلدا ة.

حدوث حباوزات يف تنفيذ مواد الالئحة والقواعد التنفيذية م

بل بعض اللجان أو

الوحدات أو اةيلات اإلدا ية يف اجلمعية.
مــادة ] :[20يــتص جملــس اإلدا ة بــالنظر يف الشــكاوى املرفوعــة ع ـ يريــق ئــيس اجمللــس م ـ
أع ــاء اجلمعيــة ،ويــق ل ـ تعــديل العقوبــات املخــول صــالحيتها أو الرف ـ

رئيات ـ إ اجلمعيــة

العمومية.
الباب الراب  :اةيكل التنظيمي للجمعية:
مادة ] :[21يتكون اةيكل التنظيمي للجمعية مما يأتي:
أ  -اجلمعيةالعموميةللجمعيةاجلغرافيةالسعودية 
مادة ] : [22تعقـد اجلمعيـة العموميـة التماعـ ًا دو يـ ًا عاديـ ًا مـرة كـل عـام بـدعوة مـ

ئـيس جملـس

اإلدا ة بل شهر على األ ل م موعد ا عقادها يف هاية العام الد اسي اجلامعي وفقاً ملا يأتي:
أ  -يكــون االلتمــا صــحيحاً ي ــو أغلبيــة النصــا زائــداً واحــد) مـ األع ــاء املســددي
اشرتاكاتهم.
ب -

إا

صحيحاً

حت ر األغلبية االلتما يعقد التمـا آدـر بعـد أسـبوع ويعتـرب االلتمـا
ح ر.

مادة ] :[23جيوز عقد التما غري عاد( دالل العام إ ا ا ت ا ال رو ة لا وفقاً ملا يأتي:
- 1

يلا جملس اإلدا ة.

- 2

دمْس أع اء اجلمعية.
أو يلا ُ

ويقــدم يلــا االلتمــا غــري العــاد( للجمعيــة إ

ئــيس جملــس اإلدا ة ،وتســر( يف شــأن

االلتما غري العاد( أ حكام االلتماعـات العاديـة للجمعيـة العموميـة مـ حيـث اإللـراءات
والصالحيات.
ب جملس اإلدا ة:
االلتماعات:
مادة ] :[24أ  -يعقد جملس اإلدا ة التماعاً عادياً كل ثالثة أشهر بدعوة م
وال يكون التماع صحيحاً إال ي و أغلبية األع اء.
6

ئيس جملس اإلدا ة

أ  -جيوز عقد التماعات غري عادية كلما يلا لا أكثر م صا أع اء جملـس اإلدا ة،
أو يلب مخس عدد أع اء اجلمعية ،أو ئـيس جملـس اإلدا ة ،ويف هـذا االلتمـا يقتصـر
على يث املوضوعات ال عقد اجمللس م أللها.
جيوز عقد التماعات جملس اإلدا ة العادية يف أ( م مقرات فرو اجلمعيـة أو يف

ب -

أ سام اجلغرافيا يف اململكة ال كمك أن تست يا هذه االلتماعات.
تعقد التماعات اجمللس غري العادية يف املقر الرئيسي للجمعيـة ،وال جيـوز عقـدها

ت -

يف أ( مدينة أدرى إال وافقة أمثر م صا عدد أع اء اجلمعية.
جيوز لرئيس اجمللس دعوة أ( ع و يف اجلمعية

ث -

و التماعات اجمللس بصـفة

مرا ا.
تصد را ات جملس اإلدا ة بأغلبية األع اء ا اضري .

ج -
مهام اجمللس:

مادة ] :[25يقوم اجمللس يف التماعات العادية وغري العادية نا شة وتقويم

تلـا أولـ شـايات

اجلمعية على النحو اآلتي:
 - 1تشكيل اللجان النوعية التابعـة للمجلـس واإلشـراف علـى عملـها ومنا شـة أدائهـا وإ ـرا
تقا يرها.
 - 2إعداد القواعد اخلاصة بأعمال اللجـان والوحـدات واةيلـات التابعـة للجمعيـة والرفـ بهـا
للجمعيــة العموميــة العتمادهــا وااــا اإللــراءات املناســبة حياةــا حســا مــا تــنص علي ـ
القواعد املنظمة للجمعيات العلمية يف اجلامعات السعودية.
 - 3إعداد القواعد واللوائح ال رو ية ملما سة النشايات املتعددة للجمعية يف إيـا يتفـق مـ
القواعد واأل ظمة ال ت عها اجلهات املختصة ،و فعها إ هذه اجلهات العتمادها بعد
إ را اجلمعية العمومية للجمعية.
 - 4تعــي املــوظف الالزم ـ يف اجلمعيــة وحتديــد مرتبــاتهم ومكافــعتهم وشــروا التعا ــد
معهم ا ال يتعا ض م األ ظمة املعمول بها يف اململكة.
 - 5إعداد ومرالعة املواز ة العامة للجمعية.
 - 6املصاد ة على مواز ات الفرو إن ولدت.
 - 7منا شة ومرالعة ا سـابات اخلتاميـة للمواز ـات اخلاصـة باجلمعيـة واللجـان والوحـدات
التابعة ةا.
 - 8تشكيل جلان اجلرد السنو( ملمتلكات اجلمعية يف املركز الرئيسي والفرو ومنا شـة
وإ را تقا يرها.
 - 9النظر يف يلبات الدعم واملساعدة املقدمة م

7

بل أع اء اجلمعية وأصد ائها.

النظر يف شكاوى وتظلمات األع ـاء واللجـان واةيلـات اإلدا يـة للفـرو  ،وإ ا

- 10

يتمك مـ حلـها يـتم فعهـا إ اجلمعيـة العموميـة ،وداصـة تلـا الـ يكـون اجمللـس
يرفاً فيها.
- 11

منا شة وإجياد القواعد الالزمة لتطبيق التعميمـات املتعلقـة بالق ـايا الـ

يـرد

بها ص يف النظام األساسي.
- 12

منا شة وإ را دطة عمل اجمللـس والفـرو وإعـداد اخلطـة العامـة املوحـدة لنشـاا

اجلمعية ومتابعة تنفيذها.
- 13

اإلشراف على اجملالت والنشرات ال تصد ها اجلمعية.

- 14

النظر يف أساليا تنمية موا د اجلمعية.

- 15

النظر يف تأسيس فرو لديدة للجمعية.

- 16

أيـــة مهـــام أدـــرى صـــا عليهـــا أحكـــام القواعـــد املنظمـــة للجمعيـــات العلميـــة يف

اجلامعات السعودية.
ج  -مهام ووالبات ئيس اجمللس:
مادة ] :[26يعد ئـيس جملـس اإلدا ة املسـؤول األول يف اجلمعيـة واملشـرف العـام علـى تنفيـذ كافـة
شــايات اجمللــس والفــرو  .وتقـ عليـ املســؤولية القا و يــة واملاليــة ،وهــو الــذ( كمثــل اجلمعيــة أمــام
اجلهات املختصة وغريها يف الدادل واخلا ج ،وتناا ب املهام اآلتية:
 - 1ئاسة التماعات اجمللس وحتديد موضوعات وفق ًا للمستجدات.
 - 2إعداد مشرو اخلطة السنوية اللتماعات اجمللس.
 - 3اإلشراف على إعداد مشرو املواز ة التقديرية

ساب اجلمعية وحسابها اخلتامي للسنة

املالية.
 - 4التو ي م أم املال على سندات الصرف والشيكات تو ي أول).
 - 5اإلشراف على إعداد اخلطة العامة السنوية لنشاا اجلمعية.
 - 6التو ي على املراسالت يف الدادل واخلا ج.
 - 7تولي التعميمات والتوليهات إ كافة اللجان والوحدات واةيلات واملوظف واألع اء
التنفيذي يف اجلمعية.
 - 8اإلشراف على تنفيذ دطة اجلمعية يف اجمللس والفرو -إن ولدت .-
 - 9التواصل م كافة اجلهات واألفراد لتقديم الدعم املاد( والعيين واملعنو( للجمعية.
- 10

اإلشراف املباشر على تأسيس الفرو اجلديدة.

- 11

أيـــة مهـــام أدـــرى يكلفـ ـ بهـــا اجمللـــس ،أو صـــا عليهـــا مـــواد القواعـــد املنظمـــة

للجمعيات العملية يف اجلامعات السعودية.

8

د  -ائا الرئيس:
مادة ] :[27يق على ائا ئيس جملس اإلدا ة مسؤولية الو وف إ لا ا الـرئيس ،ومسـاعدت يف
تنفيذ مهام والقيام بها يف حالة غياب دا ج اململكة ،أو دا ج مقر اجلمعية ،أو تكليفـ بأحـدها
م

بل ئيس جملس اإلدا ة.

هـ  -أم السر:
مــادة ] :[28يعــد أمـ ســر اجمللــس هــو ارــرك األساســي للنشــاا التنظيمــي واإلدا ( يف اجلمعيــة
ويناا ب ما يأتي:
 - 1ا
 - 2تـــدوي

و بصو ة مستمرة إ مقر اجلمعية ألداء املهام اليومية املوكلة إلي .
اضـــر التماعـــات اجمللـــس ومتابعـــة يباعتهـــا وإبـــال را اتهـــا إ األع ـــاء

واجلهات املعنية.
 - 3تدوي

اضر اجلمعية العمومية يف التماعاتها السنوية.

 - 4متابعة التو ي على

اضر التماعات اجمللس.

 - 5متابعة تنفيذ التكليفات والقرا ات الصاد ة ع اجمللس.
 - 6أ شفة وتوثيق كافة املعامالت التنظيمية املتعلقة بنشاا اجلمعية.
 - 7الدعوة إ التماعات اجمللس بعد العرض على الرئيس.
 - 8إعداد التقرير السنو( أو الدو ( ع مستوى إجناز دطة التماعات اجمللس.
 - 9إعداد املراسالت ومتابعة بريد اجمللس.
- 10

اإلشراف على شاا ومهام املوظف التنفيذي يف اجلمعية.

- 11

أيــة مهــام أدــرى يكلف ـ بهــا اجمللــس أو ئــيس اجمللــس ،أو تــنص عليهــا القواعــد

املنظمة للجمعيات العلمية يف اجلامعات السعودية.
و  -أم املال:
مادة ] :[29يعد أم املال هو املسؤول ع موا د اجلمعية واملرا ا العام عليها ،وتق علي املسؤولية
املباشرة عند التقصري ويناا ب ما يأتي:
أ  -استالم سوم يلا الع وية وحبديد االشرتاكات وإيداعها يف حساب اجلمعية.
ب  -تنظيم وتوثيق حسابات اجلمعية.
ت  -متابعة تو يد حصة املركز م الفرو وفقاً للقواعد املنظمة إل شاء الفرو ]املواد - 30
.[35
ث  -التو ي على سندات الصرف والشيكات ]تو ي ثا ي[.
ج  -الصرف على

تلا النشايات ال يقرها اجمللس واجلمعية العمومية.

ح  -مرا بة الصرف يف ميزا يات الفرو -إن ولدت .-
9

خ  -اإلشراف علـى ممتلكـات اجلمعيـة املاديـة والعينيـة وا فـاظ عليهـا يف حالـة عـدم ولـود
أم مستودعات.
د  -متابعــة مشــرتيات اجلمعيــة ومبيعاتهــا وكافــة املصــروفات واســتالم اةبــات والتربعــات
واملســاعدات وكافــة اإليــرادات النقديــة والعينيــة للجمعيــة وتو يــد اإليــرادات النقديــة يف
حساب اجلمعية.
 مرالعة امليزا ية السنوية وا سابات اخلتامية املقدمة م الفرو . إعــداد امليزا يــة العامــة الســنوية وا ســاب اخلتــامي للجمعيــة وفق ـاً للقواعــد واألعــرافاملهنية.
ز  -التنسيق م املرال اخلا لي

سابات اجلمعية الذ( حتدده اجلمعية العمومية.

س  -ف التقا ير املالية إ اجمللس واجلهات املختصة.
ش  -اإللابة على أية استفسا ات تتعلق باجلوا ا املادية ترد م اجلهات املختصة أو اجلمعية
العمومية.
ص -أية مهام أدرى يكلف بها اجمللس أو صا عليها القواعد املنظمة للجمعيـات العلميـة يف
اجلامعات السعودية.
ض -اللجان ال تشكلها اجلمعية العمومية أو جملس اإلدا ة.
الباب اخلامس :اةيلات والوحدات واللجان املساعدة يف تنفيذ شايات اجلمعية:
أ  -اللجنة الثقافية واإلعالمية:
مادة ] :[30يرأس اللجنة الثقافية واإلعالمية أحد أع اء جملس اإلدا ة ويتحمل ئيس اللجنة مهمـة
حتقيق أهداف اجلمعية فيما يتعلق برف كفاءة األع اء وتنمية معا فهم العلمية ،ويساعده يف لا
جلنة يشكلها جملس اإلدا ة ،ويناا بهذه اللجنة املهام اآلتية:
- 1

إعداد اخلطة السنوية للجنة الثقافية وتقا يرها.

- 2

اإلشراف على تنفيذ املواسم الثقافية واراضرات وحلقات النقاش وتوثيقها.

- 3

اإلشراف على إعداد النشرة اجلغرافية.

- 4

اإلشراف على تنظيم الرحالت العلمية ال تنظمها اجلمعية.

- 5

التغطية اإلعالمية لنشايات اجلمعية.

- 6

أية مهام أدرى يكلا بها املنسق واللجنة م

ب  -وحدة الد اسات والتد يا:
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بل اجمللس.

مادة ] : [31تتعلق مسؤولية تفعيل أهـداف اجلمعيـة يف جمـاالت البحـوث والد اسـات والنشـر العلمـي
بوحدة البحوث والد اسات يف اجلمعية ويرأس الوحدة أحد أع اء جملس اإلدا ة ،ويساعده يف أداء
عمل جلنة يشكلها جملس اإلدا ة .ويناا برئيس الوحدة وجلنت املهام اآلتية:
إعــداد مشــا ي البحــوث والد اســات والــدو ات التد يبيــة ،والبحــث ع ـ مصــاد

- 1

ويل إلجنازها م دالل اةيلات واملؤسسات العامة واخلاصة دادل اململكة ودا لها.
- 2

إعداد دليل أع اء اجلمعية مت مناً سريهم الذاتية وجماالت اصصهم الد يقة،

واهتماماتهم ودرباتهم العملية ،ومتابعة إصدا وحتديث الدليل سنوياً.
- 3

اإلشراف على توزي املشا ي البحثية والد اسات ال تعمل اجلمعيـة علـى حتويلـها

إ الفرو وفقاً لالهتمامات البحثية لألع اء وللمجموعات التخصصية تبعاً لعقود داصـة
ب اجلمعية واجلهات املستفيدة م هذه املشا ي والد اسات.
- 4

اإلش راف على عمل املكتبـة املركزيـة للجمعيـة ،و فـدها باملطبوعـات مـ كتـا

ودو يات ودرائط ووسائل وعية وبصرية ع يريق الشراء أو اةبات.
- 5

إعــداد تقريــر ســنو( عــ عمــل وحــدة البحــوث والد اســات ووضــ دطــة عملــها

السنو(.
- 6

متابعة الفـرو واألع ـاء لتقـديم مسـاهماتهم البحثيـة ومقـاالتهم ل ـمان اسـتمرا

إصدا الدو يات ال تصد ها اجلمعية ،واإلصدا ات اخلاصة ال تتو اجلمعية شرها.
- 7

أية مهام يكلا اجمللس الوحدة بها.

الباب السادس :واعد إ شاء فرو اجلمعية اجلغرافية السعودية .
تنشئ اجلمعية اجلغرافية السعودية فروعاً ةـا عنـد ال ـرو ة يف مـدن اململكـة بـا رتاح مـ
جملس إدا ة اجلمعية وموافقة اجلمعية العمومية ،واجلهة صاحا االدتصاص ،وتسر( على الفرو
أحكام هذه القواعد ا ال يتعا ض م الالئحة األساسية للجمعية اجلغرافية السعودية.
مادة ] :[32أهداف الفرو :
هي فس أهداف اجلمعية الفقرة  6- 1مـ املـادة الثا يـة مـ الالئحـة االساسـية للجمعيـة
اجلغرافية السعودية) ،ويلتزم الفر بها ويعمل على حتقيقها.
مادة ] :[33شايات الفرو :
أ  -تشــجي إلــراءات البحــوث العلميــة يف جمــال اهتمــام اجلمعيــة ومــا يتصــل بهــا م ـ جمــاالت
املعرفة ،و شر تائع هذه البحوث وتوزيعها وتبادةا م اةيلات املعنية ،و ـا ال يتعـا ض مـ
إصدا ات اجلمعية اجلغرافية السعودية ،أو بسبا اإلزدوالية يف النشر.
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عقــد اراضــرات واملــؤ رات والنــدوات وا لقــات الد اســية لبحــث الق ــايا ات

ب -

الصلة جاالت اهتمام اجلمعية بعد التنسيق م جملس إدا ة اجلمعية يف لا.
ت -

تنظيم املسابقات العلمية والثقافية يف جمال ادتصاصها.

ث -

القيام بالرحالت العلمية.

ج -

عقد الدو ات التد يبية بعد التنسيق م جملس إدا ة اجلمعية.

ح -

تقديم االستشا ات العلمية بعد موافقة جملـس إدا ة اجلمعيـة عليهـا ،وتقـوم اةيلـة

اإلدا يــة يف الفــرو بااــا التــدابري الالزمــة لتحديــد الوســائل واألدوات وامليزا يــات الالزمـة
لتقديم هذه االستشا ات.
خ -

إ شاء مكتبة علمية لفرو اجلمعية ادم أع اء الفرو واملهتم

جـال اهتمـام

اجلمعية.
مادة ] :[34إ شاء إدا ة الفر :
 - 1جيــوز أن يتقــدم إ

ئــيس جملــس إدا ة اجلمعيــة مــا ال يقــل عـ  )20ع ــواً مـ األع ــاء

املسجل يف اجلمعية والذي يقيمون يف أ( مدينة م مدن اململكة برغبتهم يف تأسيس فرو
للجمعية يف تلا املدينة ،ويسمى هؤالء باألع اء املؤسس للفر .
 - 2يصــد جملــس إدا ة اجلمعيــة ــرا اً باملوافقــة علــى إ شــاء الفــر بعــد التأكــد م ـ ا طبــاق
الطلــا املقــدم ]ملحــق د[ م ـ الشــروا الــوا دة يف الالئحــة األساســية للجمعيــة ومـ الشـروا
الوا دة يف هذه القواعد.
 - 3يقـوم األع ــاء املؤسسـ للفــر بعــد موافقـة جملــس إدا ة اجلمعيــة بادتيــا جلنــة إشــرافية
للفر م األع اء املؤسس ي و مندوب م جملس إدا ة اجلمعية.
 - 4تكون مدة اللجنة اإلشرافية سنة واحدة يتم بعدها عقد التما مجعية عمومية يدعى إليـ
أع ــاء اجل معيــة يف مدينــة الفــر الدتيــا هيلــة إدا يــة ي ــو منــدوب مــ جملــس إدا ة
اجلمعية.
 - 5تتكون اةيلة اإلدا يـة للفـر مـ سـبعة أع ـاء خيتـا ون مـ بيـنهم ئيسـاً ،و ائـا ئـيس،
وأم سر ،وأم مال ،باإلضافة إ ثالثة أع ـاء تـوز علـيهم أيـة مهـام تتعلـق بنشـاا فـر
اجلمعية.
مادة ] :[35موا د فر اجلمعية وميزا يت :
تتكون موا د ومصروفات فر اجلمعية مما يأتي:
 - 1تقدم اجلمعية مبلغ ًا يوافق علي جملـس اإلدا ة كععا ـة تأسـيس للفـر مـ امليزا يـة العامـة
للجمعية بعد املوافقة على إ شاء الفر .
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 - 2اإلعا ات الدو ية ال يقدمها جملس إدا ة اجلمعية بناء على يلا يقـدم مـ اةيلـة اإلدا يـة
للفر تبعاً لنشاا الفر وبناءً على التقا ير السنوية املرفوعة إ جملس اإلدا ة.
 - 3الرسوم ارلية م شايات الفر ارلية.
 - 4التربعـات الـ تقـدم للفــر مـ اةيلــات واملؤسســات العامـة واخلاصــة واألفـراد الـ توافــق
عليها اةيلة اإلدا ية ا ال يتعا ض م أهداف اجلمعية.
 - 5تو يــد  %50م ـ

بــل جملــس اإلدا ة) إ حســاب

ســوم يلبــات الع ــوية املوافق عليهــا م ـ

اجلمعية.
 - 6تو يد  %20م إيرادات الفرو األدرى إ حساب اجلمعية.
 - 7تو يد يمة مبيعات إصدا ات اجلمعية يف الفرو كاملة إ حساب اجلمعية.
 - 8يتم فتح حساب باسم الفر يف أحد البنوك املعتمدة م

بل اةيلة اإلدا ية وال يق السـحا

م هذا ا ساب إال بتو ي أم املـال و ئـيس اةيلـة اإلدا يـة للفـر  .وال جيـوز الصـرف مـ
موا د فر اجلمعية ا ال يتفق م أهداف اجلمعية كما ال جيوز اإلدا ة أو االستدا ة باسم
الفر .
 - 9يقوم أم مال اجلمعية را بة ومتابعة حسابات الفر م إيرادات ومصروفات.
يعد أم مال فر اجلمعية امليزا ية السنوية مت منة اإليرادات واملصروفات للسـنة

- 10

املاضية واملتو عة للسنة التالية ،وترف امليزا ية إ جملس اإلدا ة الذ( يرفعها بدو ه ضـم
امليزا ية العامة للجمعية إ اجلمعية العمومية إل را ها.
تبدأ السنة املاليـة للفـر وتنتهـي مـ السـنة املاليـة للجامعـة الـ بهـا املقـر الرئيسـي

- 11
للجمعية.

يتب ـ يف ضــبط حســابات الفــر الطــرق املتبعــة حســا القواعــد واألعــراف املهنيــة،

- 12

ويقوم مرال حسابات اجلمعية را بة حساب فر اجلمعية وميزا يتها مـرة يف هايـة كـل
سنة مالية ،ويقدم تقريراً إ جملس اإلدا ة ليعرض علـى ا سـاب اخلتـامي علـى اجلمعيـة
العمومية.
مادة ] :[36اللجان العاملة:
جيوز للهيلـة اإلدا يـة للفـر ا ـرتاح تشـكيل جلـان متخصصـة عاملـة للقيـام بتنفيـذ أهـداف
و شايات الفر حسا الشروا العامة اآلتية:
- 1

حتــدد ادتصاصــات اللجــان العاملــة يف الفــر  ،وأهــدافها ومســمياتها بقــرا ات مـ

جملس اإلدا ة.
- 2

تتكون كل جلنة م

ئيس وستة أع اء يد أ صى خيتا هم جملس اإلدا ة.
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جيوز أن ي ر ئيس اللجنة العاملـة التماعـات اةيلـة اإلدا يـة للفـر -إ ا كـان

- 3

م دا لها  -لتقديم تقرير ع شايات اللجنـة العاملـة ومنا شـة األعمـال الـ تقـوم بهـا
جلنت .
تتبـ األمـو املاليــة لكـل جلنـة عاملــة أمـ مــال الفـر وتطبـق عليهــا البنـود املاليــة

- 4

املطبقة على الفر .
حتدد الئحة العمل الدادلية لكل جلنة م

- 5

سا ية املفعول إال بعد إ را ها م
- 6

بـل اللجنـة العاملـة فسـها ،وال تصـبح

بل اةيلة اإلدا ية.

يف حالة اخلالف يف صالحية اللجان العامة تتو اةيلة اإلدا ية حل هذا اخلالف،

ويف حالة عدم التمك م حل هذا اخلالف يرف األمر إ جملس اإلدا ة ،ويف حالة عـدم
حل هذا اخلالف يرف األمر إ اجلمعية العمومية وتصبح را اتها افذة.
مادة ] :[37أحكام عامة:
- 1

ينتهي عمل األع اء املؤسس املشـا إلـيهم يف البنـد ـم  )4مـ املـادة ] [34مـ

هذه الالئحة جرد موافقة صاحا الصالحية علـى إ شـاء الفـر وتشـكيل اةيلـة اإلدا يـة
م بينهم.
يقـدم ئـيس اةيلـة اإلدا يـة للفـر تقريـرًا كــل أحـد عشـر شـهرًا بـل هايـة الســنة

- 2

املالية املشا إليها يف املادة ] [35م هذه القواعد ع شـايات الفـر لـرئيس جملـس إدا ة
اجلمعية.
- 3

تقدم اةيلة اإلدا ية دطة سنوية ع النشايات املستقبلية إل را ها م

بل جملـس

إدا ة اجلمعيــة ،وال جيــوز للفــر القيــام بايــة شــايات دــا ج هــذه اخلطــة إال بعــد موافقــة
جملس إدا ة اجلمعية.
- 4

تعقد اةيلة اإلدا ية التماعاً واحداً يف الشهر على األ ل وتعد

اضر اللتماعاتها

ترسل صو ة منها لرئيس جملس إدا ة اجلمعية.
ا يفظ سري العمل.

- 5

ينظم الفر حفظ سجالت وأو ا

- 6

تقتصر ع وية اةيلة اإلدا ية على أع اء اجلمعية اجلغرافية السعودية ،وال جيوز

للفر إصدا بطا ات ع وية ،وعلي أن ييل يلبات الع وية إلدا ة اجلمعية إل را ها م
جملس إدا ة اجلمعية واجلمعية العمومية للجمعية اجلغرافية السعودية.
- 7

جيـــوز تعـــديل هـــذه القواعـــد أو اإلضـــافة إليهـــا وافقـــة جملـــس إدا ة اجلمعيـــة

اجلغرافية السعودية ،وإ را اجلمعية العمومية واعتماد اجلهات املختصة.
الباب الساب  :واعد وحدة األماك واألواء اجلغرافية يف اململكة العربية السعودية:
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مادة ] :[38اسم الوحدة  :وحدة األماك واألواء اجلغرافية يف اململكة العربية السعودية .
مادة ] :[39مقرها :اجلمعية اجلغرافية السعودية .
مادة ]:[40أهداف الوحدة  :تهدف هذه الوحدة إ حتقيق ما يلي :
أ  -تنمية املعرفة اجلغرافية باألماك وأوائها .
ب -

متابعة تطوير املوسوعة اجلغرافية لالماك

بتحديث املعلومات وإضافة ما
ت -
ث -

يف اململكة العربية السعودية

يك مولودا يف الطبعة األو منها .

تطوير بر امع ا اسوب ملا خيدم الوحدة .
حتديد موا

أواء األماك اجلغرافية على درائط اململكة املددلة يف

املوسوعة .
ج -

املشا كة يف املؤ رات واللقاءات الدولية املتخصصة يف أواء األماك

اجلغرافية .
ح -

التنسيق م املنظمات واةيلات الدولية ات العال ة.

مادة ] :[41شاا الوحدة :حتقق هذه الوحدة أهدافها بكافة الوسائل املناسبة وكمكنها مما سة
النشايات التالية:
أ  -إعداد اراضرات والندوات واللقاءات العلمية للتعريا باألماك وأوائها.
ب -
األماك

التعاون م اجلهات واملؤسسات العامة واخلاصة فيما يتعلق بأواء وموا
اجلغرافية .

ت -

شركل ما يتعلق يالوحدة م تعريا ودعاية وإعالن .

ث -

شر ما يصد ع الوحدة م إصدا ات لصاحل اجلمعية اجلغرافية السعودية.

ج -

التعاون م املتخصص

ا خيدم أهداف الوحدة .

ح -

تهيلة السبل والوسائل املتخصصة م

اجلهات ات العال ة للمشا كة يف

املؤ رات واللقاءات الدولية املتخصصة.
مادة ] :[42إدا ة الوحدة :تتشكل الوحدة م عدد م األع اء ال يزيد على تسعة أع اء بقرا م
جملس إدا ة اجلمعية اجلغرافية السعودية ملدة سنت

ابلة للتجديد على النحو التالي:

أ  -مخسة أع اء م أ سام اجلغرافيا باجلامعات والكليات باململكة .
ب  -ع و ممثل لوزا ة الدادلية .
ت  -ع و ممثل لوزا ة اخلا لية.
ث  -ع و هيلة املساحة اجليولولية السعودية.
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ج -

ع و ممثل لإلدا ة العامة للمساحة العسكرية.

وخيتا األع اء م بينهم ئيسا للوحدة و ائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للمال على أن
يكون الرئيس و ائا الرئيس م أع اء اجلمعية اجلغرافية السعودية .
وتعقد الوحدة التماعاتها العادية كل ثالثة أشهر ،ويستحس عقده بل التماعات
جملس اإلدا ة بأسبو على األ ل حتى كمك عرض

ر التما الوحدة وتوصياتها على جملس

اإلدا ة الاا اإللراءات املناسبة حياةا  .وكمك عقد التما غري عاد( بطلا م صا األع اء
فاكثر لبحث موضو
وتصد

دد .

را ات جملس الوحدة بأغلبية أصوات ا اضري وعند التساو( يكون صوت

الرئيس مرلحاً ،وال تكون االلتماعات ظامية إال إ ا ح رها أمثر م

صا عدد األع اء،

وال تصبح هذه القرا ات افذة إال وافقة جملس إدا ة اجلمعية اجلغرافية السعودية ،واعتمادها
م

بل معالي مدير اجلامعة أو م ينيب .
ويف حالة تغيا أحد أع اء جملس الوحدة ع ح و التماعات اجمللس لثالث للسات

متتالية دون عذ مقبول م جملس الوحدة فع يق لرئيس الوحدة الرف لرئيس جملس اإلدا ة
للطلا م اجلهة ال كمثلها تعي بديل ل .
مادة ] :[43ادتصاصات جملس الوحدة :خيتص اجمللس ا يلي :
أ  -ا رتاح القرا ات واإللراءات ال تكفل حس أداء الوحدة لنشاياتها وحتقيق أهدافها .
ب -

ا رتاح املشا ي السنوية للوحدة .

ت -

ا رتاح امليزا ية السنوية لتحقيق مشا ي الوحدة .

ث -

مرالعة التقا ير السنوية للوحدة ،و فها إ

للس اإلدا ة لعرضها على اجلمعية

العمومية للموافقة علي .
ج -

يف تنفيذ مشا ي الوحدة .

ا رتاح املشا ك واملتعاو

مادة ] :[44ادتصاصات ئيس الوحدة:
أ  -املتابعة واإلشراف على أعمال الوحدة .
ب -

الدعوة اللتماعات جملس الوحدة .

ت -

يرأس التماعات الوحدة ويعد لدول أعماةا ويتاب تنفيذ را اتها وتوصياتها .

ث -

الرف جمللس اإلدا ة ع تغيا أع اء الوحدة لثالث للسات متتالية الاا الالزم

ج -

ئيس الوحدة هو املسلول واملتحدث باسم الوحدة وهو حلقة الوصل ب

اإلدا ة وأع اء الوحدة واملتعاو

جملس

معها .

مادة ] :[45ادتصاصات ائا ئيس الوحدة :يقوم ائا الرئيس عاو ة الرئيس يف أعمال ويقوم
مقام عند غياب .
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مادة ] :[46ادتصاصات أم السر :يقوم أم السر يفظ ملفات الوحدة وكتابة التقرير السنو(
للوحدة ومتابعة مراسالت الوحدة.
مادة ] :[47ادتصاصات أم

املال :يقوم أم

املال يفظ وتنظيم ملفات الوا دات واملصروفات

للوحـدة ويقدم تقريراً سنوياً بامليزا ية للسنة املاضية ومقرتح ميزا ية السنـة القادمة إ
الوحدة  .وال يصرف م ميزا ية الوحدة إال

وافقة ئيس وأم

جملس

مال الوحدة ومصاد ة ئيس

جملس إدا ة اجلمعية.
مادة ] :[48موا د الوحدة :تتكون موا د الوحدة م :
أ  -ما اصص اجلمعية م ميزا يتها السنوية لتنفيذ املشا ي املقرتحة م الوحدة واملوافق
عليها م
ب -

بل جملس اإلدا ة.
اةبات والتربعات واملنح واملعو ات ال تقدم للوحدة لتنفيذ بعض املشا ي ال

تعمل عليها.
وتتفق السنة املالية للوحدة م السنة املالية للجمعية اجلغرافية السعودية .
الباب الثام  :واعد وحدة د اسات لغرافية العا اإلسالمي اعتمدتها اجلمعية العمومية العشرون
بتا يخ 1425/1/21هـ).
مبادئ عامة:
مادة ] :[49االسم والتعريا:
االســـم :وحـــدة د اســــــات لغرافيـــة العـــــا اإلســـــالمي ،ويطلـــق عليهـــا يف هـــذه القواعـــد
الوحدة  -ح د ج س.)Unit for Geographical Studies of the Islamic World-UGSIW/
التعريا :وحدة د اسات لغرافية العا اإلسـالمي هـي مركـز للد اسـات والبحـوث تعمـل
يف إيا اجلمعية اجلغرافية السعودية ،وهي متخصصة يف الد اسات اجلغرافية لإل سان واملكان.
مادة ] :[50املقر:
ترتبط الوحدة باجلمعية اجلغرافية السعودية ومقرها الرئيسي الريـاض ،وكمكـ أن تنشـأ
فرو أو مكاتا أو جلان ةا تعمل حتا إشرافها يف أ( مدينة أدرى دادل ودـا ج اململكـة العربيـة
السعودية ،بناء على ا رتاح جملس الوحـدة ،أو جملـس إدا ة اجلمعيـة اجلغرافيـة السـعودية واعتمـاد
اجلمعية العمومية للجمعية اجلغرافية السـعودية بعـد أدـذ املوافقـات ال ـرو ية لـذلا ،وكمكـ إ ا
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ا ت ـا ال ـرو ة القصـوى أن يكـون املقـر الرئيسـي للوحـدة دـا ج مدينـة الريـاض ،ولكـ دادــل
اململكة العربية السعودية وبقرا م جملس إدا ة اجلمعية اجلغرافية السعودية.
مادة ] :[51األهداف:
تهدف وحدة الد اسات اإلسالمية إ حتقيق ما يلي:
أ  -تقوية التعاون وتشجيع وتعميق ب اجلغرافي يف اململكة العربيـة السـعودية ودا لهـا
علــى أســس اإلدــاء واإل ســا ية ،وتنقيــة العال ــات م ـ

وح العــداء والتســلط وامتصــاص

اخلريات وإثا ة الفنت.
ب  -تطــوير املعرفــة بالعــا اإلســالمي ودول ـ وســكا يف إيــا القــيم اإلســالمية الراســخة
والرتاث ا

ا ( ةذه الدول ا ال يتعا ض م هذه القيم.

ج  -تشـــجي قـــل اخلـــربات والتقا ـــة املتقدمـــة إ اجلغـــرافي املســـلم واســـتخدامها يف
د اساتهم التطبيقية.
د  -محايــة الشخصــية اإلســالمية للمســلم يف البلــدان غــري اإلســالمية وتوضــيح حقــو هم
ووالباتهم.
هـــ  -التعريــا بأمــاك ودصــائص األمــاك ال ـ تولــد بهــا األ ليــات املســلمة لتشــجي
التعاون معها يف اجملاالت اال تصادية وااللتماعية والثقافية.
و -

تشــجي ت ــم الثقافــة اإلســالمية لتكــون

ــو منــاهع تعلــيم اجلغرافيــا يف مجيـ

املراحل التعليمية.
ز -

تســجي الــدعوة لإلســالم عـ يريــق ا ــوا واال فتــاح بـ األ لي ـات واجملتمعــات غــري
اإلسالمية لتقوية قاا االتفاق وااللتقاء.

مادة ] :[52شاا الوحدة:
حتقق الوحدة أهدافها بكافة الوسائل املناسبة ،وكمك مما سة النشايات اآلتية:
أ  -إلراء البحوث والد اسات ا خيدم أهداف الوحدة.
ب  -إعــداد اراضــرات والنــدوات واللقــاءات العلميــة ،واملشــا كة يف النــدوات واملــؤ رات
واللقاءات العلمية ارلية والدوليـة للتعريـا بق ـايا العـا اإلسـالمي ودولـ وسـكا
واال ليات املسلمة بعد موافقة جملس إدا ة اجلمعيـة حسـا مـا تـنص عليـ املـادة 9/14
م القواعد املنظمة للجمعيات العلمية يف اجلامعات السعودية).
ج  -إصدا الدو يات العلمية والنشرات الثقافية ال ادم أهداف الوحدة.
د  -شر ما يصد ع الوحدة م إصدا ات لصاحل اجلمعية اجلغرافية السعودية.
هـ -

التعاون ب

املتخصص

والوحدات واملؤسسات العامة واخلاصة لتحقيق أهداف

الوحدة.
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و  -استحداث اجلوائز واملكافعت لألفراد واملؤسسات ال تقوم بتنفيذ أو ويـل البحـوث
والد اسات ال ادم أهداف الوحدة.
الوحدة وادتصاصاتها:
مادة ] :[53إدا ة الوحدة :تشكل الوحدة م جملس يتألا م عدد م األع اء ال يزيد على تسعة
أع اء بقرا جملس إدا ة اجلمعية اجلغرافية السعودية ملدة سنت

ابلة للتجديد على النحو اآلتي:

أ  -ستة أع اء م أ سام اجلغرافيا باجلامعات والكليات السعودية وغري السعودية.
ب  -ع و ممثل لوزا ة الشؤون اإلسالمية.
ج  -ع و ممثل لرابطة العا اإلسالمي.
د  -ع و ممثل ملنظمة املؤ ر اإلسالمي.
وخيتا األع اء م بينهم ئيساً للوحدة ،و ائباً للرئيس ،وأميناً للسر،على أن يكـون الـرئيس
مـ أع ــاء اجلمعيــة اجلغرافيــة الســعودية مـ

و( الكفــاءة يف الق ــايا اإلســالمية ،وممـ تتــوفر

لديهم اخلربة البحثية والقد ة على القيام هام الوحـدة .ويعـرض هـذا التشـكيل علـى جملـس إدا ة
اجلمعية للموافقة علي .
وتعقد الوحدة التماعاتها العادية مرة كل شهري بدعوة م
عاد( بطلا م صا األع اء فأكثر لبحث موضو

ئيسها .وكمك عقد التما غري

دد.

وتصــد ــرا ات الوحــدة بأغلبيــة أصــوات ا اضــري  ،وعنــد التســاو( يكــون صــوت الــرئيس
مرلحاً ،وال تكون االلتماعات ظامية إال إ ا ح رها أغلبية األع اء ،وال تصبح هـذه القـرا ات
افذة إال وافقة جملس إدا ة اجلمعية اجلغرافية عليها.
وإ ا تغيا أحد أع اء جملس الوحدة ع ح و التماعات اجمللس لثالث للسات متتالية دون
عذ مقبول م جملس الوحدة يعترب الع و مستقيالً.
مادة ] :[54ادتصاصات جملس الوحدة :خيتص اجمللس ا يأتي:
أ  -ا رتاح القرا ات واإللراءات ال تكفل حس أداء الوحدة لنشاياتها وحتقيق أهدافها.
ب -

ا رتاح اخلطط وبرامع عمل الوحدة ومشا ي تنفيذها.

ج -

ا رتاح امليزا ية السنوية لتحقيق مشا ي الوحدة.

د -

منا شة التقا ير واال رتاحات املقدمة للوحدة وما يتقدم ب أع ـاء جملـس الوحـدة

م توصيات وااا التوصيات املناسبة بشأ ها.
ه  -ا رتاح املشا ك واملتعاو

يف تنفيذ مشا ي الوحدة.

مادة ] :[55ادتصاصات ئيس الوحدة:
أ  -متابعة أعمال الوحدة واإلشراف عليها.
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ب -

الدعوة اللتماعات جملس الوحدة.

ج -

يرأس التماعات الوحدة ويعتمد لدول أعماةا ويتاب تنفيذ را اتها وتنفيذها.

د -

الرف جمللس إدا ة اجلمعية اجلغرافيـة السـعودية عـ تغيـا أع ـاء الوحـدة لـثالث

للسات متتالية الاا الالزم.
ه  -ئــيس الوحــدة هــو املســلول واملتحــدث باســم الوحــدة وهــو حلقــة الوصــل ب ـ جملــس إدا ة
اجلمعية اجلغرافية السعودية وأع اء الوحدة واملتعاو

معها.

مادة ] :[56ادتصاصات ائا ئيس الوحدة :يقوم ائـا الـرئيس عاو ـة الـرئيس يف أعمالـ ويقـوم
مقام عند غياب .
مادة ] :[57ادتصاصات أم السر :يقوم أم السر يفظ ملفات الوحدة وكتابة التقرير السـنو(
للوحدة ،وإعداد لدول أعمال للساتها ،ومتابعة مراسالت الوحدة.
مادة ] : [58ادتصاصات أمـ املـال :يقـوم أمـ املـال يفـظ وتنظـيم ملفـات الـوا دات واملصـروفات
للوحدة ،ويقـدم تقريـرًا سـنوي ًا بامليزا يـة للسـنة املاضـية ومقرتحـ ًا مليزا يـة السـنة القادمـة إ جملـس
الوحــدة ،وال يصــرف مـ ميزا يــة الوحــدة إال وافقــة ئــيس وأمـ مــال الوحــدة ومصــاد ة ئــيس
جملس إدا ة اجلمعية اجلغرافية السعودية).
الباب الثالث :موا د الوحدة:
مادة ] :[59تشمل موا د الوحدة ما يأتي:
أ  -ما اصص اجلمعية اجلغرافية السعودية م ميزا يتها السنوية لتنفيذ املشا ي املقرتحة
م الوحدة واملوافق عليها م جملس اإلدا ة.
ب -

اةبات والتربعات واملنح واملعو ات ال

تقدم للوحدة لتنفيذ بعض املشا ي ال

تقوم بها ،و ا يتفق م الالئحة املوحدة للجمعيات العلمية يف اجلامعات السعودية .تتفق
السنة املالية للوحدة م السنة املالية للجمعية اجلغرافية السعودية).
ج -

مشا ي تنفذها الوحدة لصاحل القطا العام أو اخلاص.

أحكام دتامية:
مادة ] :[60التعديالت:
 -تصبح التعديالت ال

يقرتح إدداةا على هذه القواعد افذة

جرد موافقة اجلمعية

العمومية للجمعية اجلغرافية السعودية عليها بأغلبية املمثل  ،واعتمادها م اجلهات
املسؤولة.
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 تود هذه القواعد وأية تعديالت عليها لدى اجلهات املمثلة يف جملس الوحدة.مادة ] :[61التفسري وإ هاء اخلالف:
يــال أ( دــالف بشــأن تفســري بنــود هــذه القواعــد ،أو شــايات الوحــدة إ جملــس إدا ة
اجلمعيــة اجلغرافيــة الســعودية ،وإ ا

يــل اخلــالف يرف ـ األمــر إ اجلمعيــة العموميــة للجمعيــة

اجلغرافيــة الســعودية ،وتصــبح را اتهــا افــذة حــول اخلــالف و ــا ال يتعــا ض مـ القواعــد املنظمــة
للجمعيات العلمية يف اجلامعات السعودية.
الباب التاسـ  :واعـد اجملموعـات التخصصـية يف اجلمعيـة اجلغرافيـة السـعودية اعتمدتها اجلمعيـة
العمومية العشرون بتا يخ 1425/1/12هـ).
تنشـــأ يف اجلمعيـــة اجلغرافيـــة الســـعودية جمموعـــات اصصـــية لغـــرض تفعيـــل اخلـــربات
اجلغرافية املولودة يف اململكة العربية السعودية لد اسة الظواهر الطبيعية والبشرية ال تتـأثر بهـا
اململكة ،و لا لتحديد واستخدام األسس واملفاهيم والنظريات ارلية أو اإل ليمية أو العامليـة ،مـ
العمـــل علـــى تتبـ ـ الـــتغريات يف تركيـــا وتوزيــ تلـــا الظـــواهر وأ ظمتهـــا املكا يـــة واال تصـــادية
وااللتماعية والسياسية والثقافية .وكمك للمجموعات التخصصية التعاون مـ اجملموعـات املماثلـة
دولياً حسا ما تسمح ب األ ظمة.
مادة ] : [62اسم اجملموعة :تنشأ يف اجلمعية اجلغرافية السعودية جمموعـات اصصـية علـى النحـو
التالي:
- 1

اجملموعة التخصصية لد اسات السكان والعمران.

- 2

اجملموعة التخصصية لد اسات املناخ والبيلة واملياه.

- 3

اجملموعة التخصصية للتخطيط والتنمية واملوا د.

- 4

جمموعة اخلرائط و ظم املعلومات اجلغرافية.

- 5

جمموعـــة

ـــايا معاصـــرة منـــاهع تـــد يس اجلغرافيـــا ،مشـــكالت لغرافيـــة

معاصرة).
- 6

أ( جمموعات أدرى بعد صدو ـرا بـذلا مـ جملـس إدا ة اجلمعيـة اجلغرافيـة

السعودية).
مادة ] :[63مقر اجملموعة:
تنشــأ ارموعــة التخصصــية يف اجلمعيــة اجلغرافيــة الســعودية بالريــاض ،أو أ( مـ أ ســام
اجلغرافيا باململكة العربية السعودية يولد فيها أغلبية م املتخصص يف جمال لغرايف مع .

21

مادة ] :[64األهداف:
أ  -متابعة كل لديد يف جمال التخصص.
ب  -تشجي البحوث اجلغرافية يف جمـال التخصـص املتصـلة برتكيـا وديناميكيـة الظـاهرة
املبحوثة ،واملتصلة كذلا باملشاكل والسياسات ،واملناهع النظرية ،واملقا ات ارليـة
والعاملية.
ج  -تعميق االتصال والتعاون بـ أع ـاء اجملموعـة املتخصصـة وكـذلا املتخصصـ دـا ج
اجملموعة.
د  -مرا بة التغريات يف املعلومات واملناهع والربامع على املستوي ارلي والدولي.
مادة ] :[65النشايات
 - 1إ شــاء اعــدة معلومــات لغرافيــة -معلوماتيــة ودرائطيــة  -داصــة أو مرتبطــة بقواعــد
معلومات أدرى حول التخصص.
 - 2إ شاء صفحات داصة باجملموعات التخصصية ضم مو اجلمعية على اإل رت ا.
 - 3يباعة كتيبات ع التطبيقات التخصصية للمجموعات تأليا أو ترمجة).
 - 4تنظيم لقاءات وو ش عمل متخصصة ألصحاب القرا واملؤسسات ات العال ة.
 - 5تقديم املشو ة يف املواضي املتعلقة بالتخصص.
 - 6تطبيق األدوات ا ديثة على د اسـات التخصـص .االستشـعا عـ بعـد ،ظـم املعلومـات
اجلغرافية ،اخلرائط اآللية ،األساليا الكمية).
 - 7تنسيق املشا كة يف اللقاءات والندوات واملؤ رات ات العال ة بالتخصص.
 - 8إ شاء واعد متابعة عرب مج البيا ات ،وتطبيق بعض املؤشرات.
 - 9إضافة أية شايات داصة بكل جمموعة اصصية بعد موافقـة جملـس إدا ة اجلمعيـة
اجلغرافية السعودية).
مادة ] :[66الع وية:
تنقسم الع وية إ فلت :

- 1

أ .ع ــوية عاديــة :ويــتم فيهــا ا

ــمام األع ــاء مـ املتخصصـ أو املهــتم

وضــو

اجملموعة إ اجملموعة م أع اء اجلمعية اجلغرافية السعودية بناء على يلا يقدم
إ

ئيس جملس إدا ة اجلمعية اجلغرافية السعودية ،أو ئيس اجملموعة.

ب .ع وية فخرية :كمكـ ا

ـمام أع ـاء أفـراد أو مؤسسـات) ،مـ دـا ج اجلمعيـة

اجلغرافية السعودية ودا ج اصص اجلغرافيـا ممـ ةـم إسـهامات
يف التخصص.
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ليـة أو عامليـة

- 2

صـــدو ـــرا مـ ـ جملـــس اإلدا ة با

ـــمام األع ـــاء العـــادي أو الفخـــري إ

اجملموعات التخصصية .
- 3

تستمر الع وية ملدة أ ب سنوات ابلة للتجديد.

- 4

تنتهي الع وية م هاية السنة املالية للجمعية.

مادة ] :[67إدا ة اجملموعات:
- 1

خيتا األع اء م بينهم ئيساً للمجموعة ملدة ثالث سنوات ابلة للتجديد.
ابلة للتجديد.

- 2

خيتا األع اء م بينهم أميناً للسر ملدة سنت

- 3

تعرض ترشيحات الرئيس وأم اجمللس على جملس اإلدا ة إل را ها.

- 4

تعقد اجملموعة لقاءاتهـا مـرة علـى األ ـل شـهرياً ،وكمكـ عقـد التماعـات أدـرى

كلما استدعا ال رو ة لا.
- 5

تصد را ات اجملموعة بأغلبية أصوات ا اضري وعنـد التسـاو( يكـون صـوت

الـــرئيس مرلحـ ـاً ،وال تصـــبح هـــذه القـــرا ات افـــذة إال وافقـــة جملـــس إدا ة اجلمعيـــة
اجلغرافية السعودية.
- 6

يعقد لقاء فصلي واحد جلمي اجملموعـات أو ؤسـائها ينـا ش فيـ تقـا ير حصـيلة
شايات هذه اجملموعات.

- 7

حتــدد مشــا ي اجملموعــة إمــا بــاد ة مـ أع ــاء اجملموعــة أو بعحالــة مـ جملــس

إدا ة اجلمعية اجلغرافية السعودية.
- 8

يتم تبين لقاءات التواصل العلمي عرب الوسائط اإلليكرتو ية.

مادة ] :[68ادتصاصات ئيس اجملموعة:
- 1

الدعوة اللتماعات دو ية.

- 2

يرأس التماعات اجملموعة ،ويتاب تنفيذ توصياتها و را اتها.

- 3

الرف جمللس اإلدا ة ع توصيات و شايات ومشا ي اجملموعة.

- 4

ئيس اجملموعة هو املسلول واملتحدث باوها وهو حلقة الوصل ب جملـس اإلدا ة

وأع اء اجملموعة.
مادة ] :[69ادتصاصات أم السر:
- 1

تنظيم وحفظ ملفات اجملموعة.

- 2

كتابة التقا ير الفصلية والسنوية ألعمال اجملموعة.

- 3

متابعة مراسالت اجملموعة.
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مادة ] :[70موا د اجملموعة:
مـا اصصـ اجلمعيــة -يف أضـيق ا ــدود  -مـ ميزا يتهـا لتنفيــذ بعــض أعمــال

- 1

اجملموعة.
اةبات والتربعات واملنح واملعو ات واالتفا ات ال تقدم وتربم م اجملموعـة لتنفيـذ

- 2

بعض املشا ي ات العال ة.
الباب العاشر :واعد الرحالت العلمية اجلغرافية ا املوافقة عليها يف اجلمعية العمومية العشرون
بتا يخ 1425/1/12هـ).
مادة ] :[71أهداف الرحلة العلمية:
 - 1إحياء دو الرحالت اجلغرافية االستكشافية.
- 2إثراء البحث العلمي اجلغرايف.
 - 3تبادل املعرفة اجلغرافية م اجلهات ات الصلة يف منايق اهتمام الرحالت.
 - 4تبــادل الزيــا ات لطــالب وأع ــاء هيلــة التــد يس يف أ ســام اجلغرافيــا دادــل اململكــة
ودا لها.
- 5استفادة املتخصص واملهتم باجملال علمياً.
 - 6التعريا باجلمعية اجلغرافية السعودية.دادل اململكة ودا لها.
مادة ] :[72إلراءات القيام بالرحلة العلمية:
لغرض القيام بأية حلة علمية جيا اتبا ما يلي:
- 1ادتيا منطقة الد اسة.
- 2حتديد تكلفة الرحلة العلمية.
 - 3ادتيــا املشــا ك بالكتابــة أل ســام اجلغرافيــا مل ـ يرغــا م ـ أع ــاء هيلــة التــد يس
والطالب.
 - 4حتديد موعد الرحلـة ومـدتها بالتنسـيق بـ اجلمعيـة اجلغرافيـة السـعودية واملشـا ك يف
الرحلة.
 - 5أن يتو اإلشراف على الرحلة أحد أع اء هيلة التد يس م أ سام اجلغرافيا باجلامعات
السعودية.
 - 6وض ـ بر ــامع زمــين وميزا يــة للرحلــة ويــتم عرض ـ علــى جملــس إدا ة اجلمعيــة اجلغرافيــة
السعودية.
 - 7يف حالة الرحالت اخلا لية املغاد ة أو القادمـة)ترف تفاصـيل الرحلـة القـادمون وبر ـامع
الرحلة) إ لامعة امللا سعود للموافقة عليها.
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 - 8كتابــة تــائع الرحلــة العلميــة ال ـ ه القيــام بهــا و شــرها ضــم أحــد إصــدا ت اجلمعيــة
اجلغرافية السعودية لغرض االستفادة.
مادة ] :[73التنسيق م اجلهات املختصة إللراء الرحلة:
بعد االتفاق على املنطقة املراد الذهاب إليها يتم االتصال باإلدا ة ارلية لتوفري ما كمك
إل ام هذه الرحلة سواء م درائط أو مرشد

لي ...إخل .وجيا أن يتم هذا العمل بفرتة كافية

بل القيام بالرحلة.
يعمل على التنسيق م اجلهات اإلعالمية مثل التلفزيون ،سالة اجلامعة لإلعـالن عـ هـذه
الرحالت وال ما م مرافقة بعض األشخاص و( العال ة ةذه الرحالت.
مادة ] :[74النواحي املالية:
يقرتح أن يتم تغطية تكاليا الرحلة ع يريق ما يلي:
- 1املشا ك يف الرحلة.
- 2اجلمعية اجلغرافية السعودية.
 - 3شركات أو مؤسسات أو أفراد كمولون الرحلة كلياً أو لزئياً.

- 4

يف حالة الرحالت اخلا لية تتحمل اجلمعية واجلهات الداعمة تكاليا السفر إ

دا ج اململكة ،بينما تتحمل اجلهات املست ـيفة تكـاليا السـك واإلعاشـة ،ويف حالـة
الرحالت القادمة مـ دـا ج اململكـة تتحمـل اجلهـة القادمـة السـفر بينمـا تتحمـل اجلمعيـة

واجلهات الداعمة تكاليف السكن واإلعاشة.
الباب ا اد( عشر :إصدا ات اجلمعية:
مــــادة ] : [75أوالً :سلســــلة يــــوث لغرافيــــة :وافقــــا عليهــــا اجلمعيــــة العموميــــة الثا يــــة بتــــا يخ
1406/5/27هـــــ ،ووافقــــا علــــى تعــــديل الغــــالف اجلمعيــــة العموميــــة السادســــة عشــــرة بتــــا يخ
1421/1/22هـ).
األهداف:
سلســلة علميــة

كمــة غــري دو يــة تصــد ها اجلمعيــة اجلغرافيــة الســعودية وتعنــى بنشــر

البحوث ال تتميز باألصالة واإلسهام العلمي يف حقل اجلغرافيا باللغت العربية واإلجنليزية ويـق
للجمعية التعـاون يف النشـر مـ مجعيـات لغرافيـة عربيـة مشـابهة أو مؤسسـات علميـة متخصصـة أو
هيلات إدا ية دادل اململكة ودا لها.
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هيلة اإلشراف:
أوالً :اةيلــة االستشــا ية :يرشــح جملــس إدا ة اجلمعيــة هيلــة استشــا ية تتكــون م ـ

ئــيس

وأ بعة أع اء خيتا ون م ب األع اء العـامل يف اجلمعيـة اجلغرافيـة السـعودية ،ويعـاد
النظر يف تشكيل اةيلة كل ثالث سنوات بع را م جملس اإلدا ة.
ثا يـاً :هيلــة التحريــر :يرشــح جملــس إدا ة اجلمعيــة هيلــة حتريــر تتكــون مـ

ئــيس وأ بعــة

أع اء خيتا ون م ب األع اء العامل يف اجلمعية اجلغرافية السعودية ،ويعاد النظر يف
تشكيل اةيلة كل سنت بع را م جملس اإلدا ة.
الغالف:
جيـا أن يكــون للسلســلة غــالف بــوله  ،يشــمل الولـ األول يف الغــالف معلومــات باللغــة
العربية بينما يشمل الولـ اآلدـر فـس معلومـات الولـ األول مرتمجـة إ اللغـة اإلجنليزيـة علـى أن
يت م هذان الولهات املعلومات مرتبة وفق ما يلي كما هو موضح يف الصو ة املرفقة:
أوالً :ول الغالف:
- 1

يتـل وسـط ولهــي الغـالف دا يــة اململكـة العربيـة الســعودية مطبوعـة أ ضــيتها

بــاللون الصـــحراو( املتــد ج إ اللـــون األبـــيض علــى أ ضـــية حســـا اللــون املختـــا لســـنة
اإلصدا ) الغالف على أن يتم يباعة اإليا اخلا لي للخا يـة بلـون متناسـق مـ لـون سـنة
اإلصدا .
- 2

يطب يف دادل اخلا ية عنوان البحث ،وأسـفل إيـا اخلا يـة اسـم املؤلـا بـاللون

األسود.
- 3

يطب على الطرف األوسط األد ى م الغالف التا يخ اةجر( واملـيالد( بالسـنوات

على التوالي على أن تكون الطباعة للتوا يخ باللون األسود.
- 4

يطب ـ علــى الطــرف األعلــى األوســط م ـ الغــالف بــاللون األســود اجلملــة التاليــة:

"سلسلة
- 5

كمة غري دو ية تصد ها اجلمعية اجلغرافية السعودية".
يطب يف الرك األكم األعلى م الغـالف شـعا اجلمعيـة اجلغرافيـة السـعودية ،

ويف الرك األعلى األيسر من شعا لامعة امللا سعود.
- 6

يتوسط هذي الشـعا ي عنـوان السلسـلة" :يـوث لغرافيـة" علـى أن يكتـا حتـا

العنوان ويف قطة مركزية من دادل مستطيل) م العدد .الصو ة املرفقة).
ثا ياً :ظهر الغالف:
يطبـ يف ظهــر الغــالف دادــل مرب ـ ) وعلــى أ ضــية بي ــاء جمموعــة م ـ القــوائم مطبوعــة
باللون األسود وفق ما يلي:
- 1

يطب دادل مستطيل اسم اجلمعية":اجلمعية اجلغرافية السعودية ج ج س).

- 2

القائمة األو  :وتشمل أواء أع اء هيلة حترير السلسلة ومهامهم اإلدا ية.

- 3

القائمة الثا ية :وتشمل أواء أع اء اةيلة االستشا ية للسلسلة وأماك عملهم.
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- 4

يطب دادل مستطيل باللون األسود التنبي بعنوان املراسالت.

- 5

يطب دادل مستطيل التنبي التالي" :تعرب البحوث والد اسات ال تنشر يف سلسلة

يــوث لغرافيــة ع ـ أ اء كاتبيهــا ،وال تعــرب بال ــرو ة ع ـ ولهــة ظــر هيلــة التحريــر أو
اجلمعية اجلغرافية السعودية".
ترتلــم هــذه املعلومــات إ اللغــة اإلجنليزيــة وتطبــ بــاللون األســود وفــق الرتتيــا

- 6

واملواصــفات املــذكو ة أعــاله يف ظهــر الغــالف املطبــو باللغــة اإلجنليزيــة ويظهــر يف هايــة
السلسلة.
صفحة البسملة:
يلي صفحة الغالف صفحة خيصص وسطها املركز( للبسملة.
واعد النشر:
- 1
- 2
- 3
- 4

- 5
- 6

- 7
- 8

- 9

يراعى يف البحوث ال تتو سلسة "يوث لغرافية" ،شرها ،األصالة العلمية وصحة
اإلدراج العلمي وسالمة اللغة .
يشرتا يف البحث املقدم للسلسة أال يكون د سبق شره م بل.
ترسل البحوث باسم ئيس هيلة حترير السلسلة .
تقدم مجي األصول مطبوعة على ظام  MS WORDبيلات النوافذ ) (Windowsعلى
و ق يجم  ،A4م مراعاة أن يكون النسخ على ول واحد ،ويرتك فرا و صا ب
كل سطر وآدر خبط  Al-Hothamللمنت وباخلط  Monotype Koufiللعناوي  ،وبنط
 16أبيض للمنت وبنط  12أبيض للهوامش بنط أسود لآليات القرآ ية واألحاديث
الشريفة .وكمك أن يكون ا د األعلى للبحث ] [75صفحة ،وا د األد ى ][15
صفحة.
يرسل أصل البحث م صو ت وملخص يف حدود  )250كلمة باللغت العربية
واإلجنليزية.
يراعى أن تقدم األشكال مرسومة با رب الصيين على و ق كلا) مقاس
18×13سم،أو ترسم بأحد برامع الرسم اآللي على رص مرن أو رص مليز  ،وترفق
أصول األشكال بالبحث وال تلصق على أماكنها.
كم اثن -
ترسل البحوث الصا ة للنشر واملختا ة م بل هيلة التحرير إ
على األ ل  -يف جمال التخصص م دادل أو دا ج اململكة بل شرها يف السلسلة.
تقوم هيلة حترير السلسلة بعبال أصحاب البحوث بتا يخ تسلم يوثهم .وكذلا
إبالغهم بالقرا النهائي املتعلق بقبول البحث للنشر م عدم م إعادة البحوث غري
املقبولة إ أصحابها.
كمنح كل باحث أو الباحث الرئيسي جملموعة الباحث املشرتك يف البحث مخساً
وعشري سخة م البحث املنشو .
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 - 10تطبق واعد اإلشا ة إ املصاد وفقاً لآلتي :
يستخدم ظام اسم  /تا يخ) ويقت ي هذا النظام اإلشا ة إ مصد املعلومة يف املنت ب
تلف
وس باسم املؤلا متبوعاً بالتا يخ و م الصفحة .وإ ا تكر املؤلا فس يف مرلع
يذكر اسم املؤلا ثم يتب بسنة املرل ثم م الصفحة .أما يف ائمة املرال فيستولا لا
ترتيبها هجائياً حسا وعية املصد كالتالي :
الكتـــــــــا  :يذكر اسم العائلة للمؤلا املؤلا األول إ ا كان للمرل أكثر م مؤلا
واحد) متبوعاً باألواء األو  ،ثم سنة النشر ب وس  ،ثم عنوان الكتاب،
فر م الطبعة -إن ولد -ثم الناشر ،وأدرياً مدينة النشر .
الدو يـــات  :يذكر اسم عائلة املؤلا متبوعاً باألواء األو  ،ثم سنة النشر ب وس  ،ثم
عنوان املقالة ،ثم عنوان الدو ية ،ثم م اجمللد ،ثم م العدد ،ثم أ ام
صفحات املقال ،ص ص .)15- 5
يذكر اسم عائلة املؤلا متبوعاً باألواء األو  ،ثم سنة النشر ب وس  ،ثم
الكتـــــا
عنوان الفصل ،ثم يكتا يف )inحتتها دط ،ثم اسم عائلة ارر متبوعاً
ارـــــر ة :
ر  ed.أو
باألواء األو  ،وكذلا بالنسبة للمحر ي املشا ك  ،ثم
ر ي  )eds.ثم عنوان الكتاب ،ثم م اجمللد ،فر م الطبعة ،وأدرياً
الناشر ،فمدينة النشر .
الرسائل غري يذكر اسم عائلة املؤلا متبوعاً باألواء األو  ،ثم سنة ا صول على الد لة
ب وس  ،ثم عنوان الرسالة ،ثم يدد و الرسالة مالستري/دكتو اه) ،ثم
املنشو ة :
اسم اجلامعة واملدينة ال تق فيها .
أما اةوامش فال تستخدم إال عند ال رو ة القصوى واصص للمالحظات والتطبيقات ات القيمة
يف توضيح النص.
منت البحث:
يطب البحث بعد حتكيم وإلراء التعديالت الالزمة عليـ واملطلوبـة مـ اركمـ علـى
أن تتأكــد هيلــة التحريـــر مــ أن مــنت البحـــث مســتوف للشــروا العلميـــة وموفــق لغويــ ًا ومطـــابق
لإللراءات املنظمة إلصدا ات هذه السلسلة باملذكرة اخلاصـة بهـذا الشـأن والصـاد ة عـ اجمللـس
العلمــي يف التماع ـ الســادس عشــر للعــام الد اســي 1408/1407هـــ .وأدــذ اإل ن بــالطب م ـ إدا ة
املطبوعات بوزا ة اإلعالم ،والر م املعيا ( الدولي م مكتبة امللا فهد.
ملخص اللغة اإلجنليزية:
يطب على صفحة داصة بذلا ملخصاً للبحث باللغة اإلجنليزية تأتي الحقة ملنت البحث.
صفحة األع اء:

28

ت اف بعد صفحة ملخص اللغة اإلجنليزية صفحة داصة باالستفسا مـ أع ـاء اجلمعيـة
بتغيري عناوينهم اخلاصة مرفق).
اإلصدا ات السابقة:
ت ــاف هــذه الصــفحة بعــد صــفحة ملخــص اللغــة اإلجنليزيــة ،مت ــمن ًة بعــض اإلصــدا ات
السابقة للسلسلة.
أسعا البي :
يطب يف اجلزء األد ى م صفحة اإلصدا ات السـابقة ،علـى أن ي ـاف ا األسـعا باللغـة
العر بية ترمجة ةا باللغة اإلجنليزية ،تظهـر مطبوعـة أي ـ ًا إ يسـا ائمـة األسـعا باللغـة العربيـة،
وفق األسعا التالية:
سعر النسخة الواحدة لألع اء 10 :ياالت سعودية.
سعر النسخة الواحدة للمؤسسات 15 :ياالً سعودياً.
وت اف عبا ة "ت اف إ هذه األسعا ألرة الربيد"
صفحة اإلعال ات:
ت اف صفحة اإلعال ات اخلاصة بالباحث وأصحاب العمل واملؤسسـات للتعريـا باإل تـاج
العلمي واأللهزة والربامع ال كمك أن ادم اجلغرافيا واجلغرافي حسا األسعا التالية:
- 1

صفحة كاملة سوداء 1000 :يال  -صفحة كاملة ملو ة 2000 :يال

- 2

صا صفحة سوداء 500 :يال  -صا صفحة ملو ة 1000 :يال

- 3

ب صفحة سوداء 250 :يال  -ب صفحة ملو ة 500 :يال

مادة ] :[76ثا ياً :سلسلة د اسات لغرافية :وافقا عليها اجلمعية العمومية ا اديـة عشـرة بتـا يخ
1415/11/13هـ)
هيلة اإلشراف:
أوالً :اةيلــة االستشــا ية :يرشــح جملــس إدا ة اجلمعيــة هيلــة استشــا ية تتكــون م ـ

ئــيس

وأ بعة أع اء خيتا ون م ب األع اء العامل يف اجلمعية اجلغرافية السـعودية ،ويعـاد النظـر يف
تشكيل اةيلة كل ثالث سنوات بع را جملس اإلدا ة.
ثا يـاً :هيلــة التحريــر :يرشــح جملــس إدا ة اجلمعيــة هيلــة حتريــر تتكــون مـ

ئــيس وأ بعــة

أع ــاء خي تــا ون مــ بــ األع ــاء العــامل يف اجلمعيــة اجلغرافيــة الســعودية ،ويعــاد النظــر يف
تشكيل اةيلة كل سنت بع را جملس اإلدا ة.
الغالف:
جيا أن يكون للسلسلة غالف و وله  ،يشـمل الولـ األول معلومـات باللغـة العربيـة يف
ح يشمل الول اآلدر فـس معلومـات الولـ مرتمجـة إ اللغـة اإلجنليزيـة علـى أن يت ـم هـذان
الولهان املعلومات مرتبة وفق ما يلي كما هو موضح يف الصو ة املرفقة:
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أوالً :ول الغالف:
- 1

يتــل وســط ولهــي الغــالف دا يــة الكــرة األ ضــية مبينـاً عليهــا مو ـ اململكــة

العربية السعودية باللون األد ر ،ومطبوعة أ ضها باللون األبيض على أ ض حسا اللـون
املختا لسنة اإلصدا ).
- 2

يطب يف الطرف األوسط األعلى م اخلا ية عنوان البحث ،ويف الطرف األوسط

األسفل م اخلا ية اسم املؤلا باللون األسود.
- 3

يطب على الطرف األكم األد ى م الغالف التا يخ اةجر( وعلى الطـرف األيسـر

األد ــى التــا يخ املــيالد( بالســنوات علــى التــوالي علــى أن تكــون الطباعــة للتــوا يخ بــاللون
األسود.
- 4

يطب ـ علــى الطــرف األســفل األوســط م ـ الغــالف بــاللون األســود اجلملــة التاليــة:

"سلسلة
- 5

كمة غري دو ية تصد ها اجلمعية اجلغرافية السعودية".
يطب يف الرك األكم األعلى م الغـالف شـعا اجلمعيـة اجلغرافيـة السـعودية ،

ويف الرك األعلى األيسر من شعا لامعة امللا سعود.
- 6

يتوسط هذان الشعا ان عنوان السلسلة" :د اسات لغرافيـة" علـى أن يكتـا حتـا

العنوان ويف قطة مركزية من دادل دائرة) م العدد .الصو ة املرفقة).
ثا ياً :ظهر الغالف:
يطب يف ظهر الغالف دادل مرب ) وعلى أ ض بي اء جمموعة م القوائم مطبوعـة بـاللون
األسود وفق ما يلي:
- 1

القائمة األو  :وتشمل أواء أع اء هيلة حترير السلسلة ومهامهم اإلدا ية.

- 2

القائمة الثا ية :وتشمل أواء أع اء اةيلة االستشا ية للسلسلة وأماك عملهم.

- 3

يطب دادل مستطيل باللون األسود التنبي بعنوان املراسالت.

- 4

يطب دادل مستطيل التنبيـ التـالي" :مجيـ اآل اء الـوا دة يف النشـرة تعـرب عـ آ اء

كاتبيهـــا وال تعــــرب بال ـــرو ة عـــ ولهــــة ظـــر هيلــــة التحريـــر أو اجلمعيــــة اجلغرافيــــة
السعودية،ويكتا أسفلها بعد وض دط فاصل عنوان املراسالت للسلسلة.
- 5

ترتلــم هــذه املعلومــات إ اللغــة اإلجنليزيــة وتطبــ بــاللون األســود وفــق الرتتيــا

واملواصــفات املــذكو ة أعــاله يف ظهــر الغــالف املطبــو باللغــة اإلجنليزيــة ويظهــر يف هايــة
السلسلة.
صفحة البسملة:
يلي صفحة الغالف صفحة خيصص وسطها املركز( للبسملة.
واعد النشر:
 - 1يراعى يف البحوث ال تتو سلسة "د اسات لغرافية" ،شرها ،األصالة العلمية وصحة
اإلدراج العلمي وسالمة اللغة .
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بل.

 - 2يشرتا يف البحث املقدم للسلسة أال يكون د سبق شره م
 - 3ترسل البحوث باسم ئيس هيلة حترير السلسلة .
 - 4تقدم مجي األصول مطبوعة على ظام  MS WORDبيلات النوافذ ) (Windowsعلى
و ق يجم  ،A4م مراعاة أن يكون النسخ على ول واحد ،ويرتك فرا و صا ب
كل سطر وآدر خبط  Al-Hothamللمنت وباخلط  Monotype Koufiللعناوي  ،وبنط
 16أبيض للمنت وبنط  12أبيض للهوامش بنط أسود لآليات القرآ ية واألحاديث
الشريفة .وكمك أن يكون ا د األعلى للبحث ] [75صفحة ،وا د األد ى ][15
صفحة.
 - 5يرسل أصل البحث م صو ت وملخص يف حدود  )250كلمة باللغت العربية
واإلجنليزية.
 - 6يراعى أن تقدم األشكال مرسومة با رب الصيين على و ق كلا) مقاس 18×13سم،
أو ترسم بأحد برامع الرسم اآللي على رص مرن أو رص مليز  .وترفق أصول
األشكال بالبحث وال تلصق على أماكنها.
كم اثن -
 - 7ترسل البحوث الصا ة للنشر واملختا ة م بل هيلة التحرير إ
على األ ل  -يف جمال التخصص م دادل أو دا ج اململكة بل شرها يف السلسلة.
 - 8تقوم هيلة حترير السلسلة بعبال أصحاب البحوث بتا يخ تسلم يوثهم .وكذلا
إبالغهم بالقرا النهائي املتعلق بقبول البحث للنشر م عدم م إعادة البحوث غري
املقبولة إ أصحابها.
 - 9كمنح كل باحث أو الباحث الرئيسي جملموعة الباحث املشرتك يف البحث مخساً
وعشري سخة م البحث املنشو .
 - 10تطبق واعد اإلشا ة إ املصاد وفقاً لآلتي :
يستخدم ظام اسم  /تا يخ) ويقت ي هذا النظام اإلشا ة إ مصد املعلومة يف املنت ب
تلف
وس باسم املؤلا متبوعاً بالتا يخ و م الصفحة .وإ ا تكر املؤلا فس يف مرلع
يذكر اسم املؤلا ثم يتب بسنة املرل ثم م الصفحة .أما يف ائمة املرال فيستولا لا
ترتيبها هجائياً حسا وعية املصد كالتالي :
الكتـــــــــا  :يذكر اسم العائلة للمؤلا املؤلا األول إ ا كان للمرل أكثر م مؤلا
واحد) متبوعاً باألواء األو  ،ثم سنة النشر ب وس  ،ثم عنوان الكتاب،
فر م الطبعة -إن ولد -ثم الناشر ،وأدرياً مدينة النشر .
الدو يـــات :

يذكر اسم عائلة املؤلا متبوعاً باألواء األو  ،ثم سنة النشر ب وس  ،ثم
عنوان املقالة ،ثم عنوان الدو ية ،ثم م اجمللد ،ثم م العدد ،ثم أ ام
صفحات املقال ،ص ص .)15- 5
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يذكر اسم عائلة املؤلا متبوعاً باألواء األو  ،ثم سنة النشر ب وس  ،ثم
الكتـــــا
عنوان الفصل ،ثم يكتا يف )inحتتها دط ،ثم اسم عائلة ارر متبوعاً
ارـــــر ة :
ر  .edأو
باألواء األو  ،وكذلا بالنسبة للمحر ي املشا ك  ،ثم
ر ي  )eds.ثم عنوان الكتاب ،ثم م اجمللد ،فر م الطبعة ،وأدرياً
الناشر ،فمدينة النشر .
الرسائل غري يذكر اسم عائلة املؤلا متبوعاً باألواء األو  ،ثم سنة ا صول على الد لة
ب وس  ،ثم عنوان الرسالة ،ثم يدد و الرسالة مالستري/دكتو اه) ،ثم
املنشو ة :
اسم اجلامعة واملدينة ال تق فيها .
أما اةوامش فال تستخدم إال عند ال رو ة القصوى واصص للمالحظات والتطبيقات ات القيمة
يف توضيح النص.
منت البحث:
يطب البحث بعد حتكيم وإلراء التعديالت الالزمة عليـ واملطلوبـة مـ اركمـ علـى
أن تتأكــد هيلــة التحريـــر مــ أن مــنت البحـــث مســتوف للشــروا العلميـــة وموفــق لغويــ ًا ومطـــابق
لإللراءات املنظمة إلصدا ات هذه السلسلة باملذكرة اخلاصـة بهـذا الشـأن والصـاد ة عـ اجمللـس
العلمــي يف التماع ـ الســادس عشــر للعــام الد اســي 1408/1407هـــ .وأدــذ اإل ن بــالطب م ـ إدا ة
املطبوعات بوزا ة اإلعالم ،والر م املعيا ( الدولي م مكتبة امللا فهد.
ملخص اللغة اإلجنليزية:
يطب على صفحة داصة بذلا ملخص للبحث باللغة اإلجنليزية تأتي الحقة ملنت البحث.
صفحة األع اء:
ت اف بعد صفحة ملخص اللغة اإلجنليزية صفحة داصة باالستفسا مـ أع ـاء اجلمعيـة
بتغيري عناوينهم اخلاصة مرفق).
اإلصدا ات السابقة:
ت ــاف هــذه الصــفحة بعــد صــفحة ملخــص اللغــة اإلجنليزيــة ،مت ــمن ًة بعــض اإلصــدا ات
السابقة للسلسلة.
أسعا البي :
يطب يف اجلزء األد ى م صفحة اإلصدا ات السـابقة ،علـى أن ي ـاف ا األسـعا باللغـة
العربية ترمجة ةا باللغة اإلجنليزية ،تظهـر مطبوعـة أي ـ ًا إ يسـا ائمـة األسـعا باللغـة العربيـة،
وفق األسعا التالية:
سعر النسخة الواحدة لألع اء 10 :ياالت سعودية.
سعر النسخة الواحدة للمؤسسات 15 :ياالً سعودياً.
وت اف عبا ة "ت اف إ هذه األسعا ألرة الربيد"
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صفحة اإلعال ات:
ت اف صفحة اإلعال ات اخلاصة بالباحث وأصحاب العمل واملؤسسـات للتعريـا باإل تـاج
العلمي واأللهزة والربامع ال كمك أن ادم اجلغرافيا واجلغرافي حسا األسعا التالية:
- 1

صفحة كاملة سوداء 1000 :يال  -صفحة كاملة ملو ة 2000 :يال

- 2

صا صفحة سوداء 500 :يال  -صا صفحة ملو ة 1000 :يال

- 3

ب صفحة سوداء 250 :يال  -ب صفحة ملو ة 500 :يال

مادة ] :[77ثالثاً :جملة اجلمعية اجلغرافية السعودية:
 - 1يراعــى يف البحــوث الـ تتــو "جملــة اجلمعيــة اجلغرافيــة الســعودية" شــرها  ،األصــالة
العلمية وصحة اإلدراج العلمي وسالمة اللغة.
 - 2يشرتا يف البحث املقدم للنشر يف اجمللة أال يكون د سبق شره م

بل .

 - 3ترسل البحوث باسم ئيس هيلة حترير اجمللة .
 - 4تقــدم مجي ـ األصــول مطبوعــة علــى ظــام  MS-WORDبيلــات النوافــذ ، )Windows
على و ق يجم  ، A4م مراعاة أن يكون النسخ عل ول واحد  ،ويرتك فـرا و صـا
ب

كـل سـطر وآدـر خبـط  Traditional Arabicللمـنت وبـاخلط الكـويف Monotype

 Koufiللعناوي  ،وبنط  16أبيض للمنت وبنط  12أبيض للهوامش ،بـنط أسـود لآليـات
القرآ ية واألحاديث الشريفة يكون ا د األعلى للبحث ] 60صفحة[.
 - 5يرســل أصـــل البحـــث مــ صـــو ت وملخــص يف حـــدود ] 250كلمـــة[ بـــاللغت العربيـــة
واإلجنليزية.
 - 6يراعــى أن تقــدم األشــكال مرســومة بــا رب الصــيين  ،أو با اســا اآللــي ]بشــرا أن
تكــون تامــة الوضــوح[ علــى و ق كلــا) مقــاس 18×13ســم ،وترفــق أصــول األشــكال
بالبحث وال تلصق على أماكنها .
 - 7ترسل ا لبحوث الصـا ة للنشـر الـ ه ادتيا هـا مـ

بـل هيلـة التحريـر إ

كمـ

اثن – على األ ل – يف جمال التخصص م دادل اململكة أو دا لها  ،بل شرها يف
اجمللة .
 - 8تقــوم هيلــة التحريــر بــعبال أصــحاب البحــوث بتــا يخ تســلم يــوثهم  ،وكــذلا إبالغهــم
بالقرا النهائي املتعلق بقبول البحث للنشر م عدم .
 - 9ال ترد البحوث أو التقا ير واملرالعات إ أصحابها سواء شرت أو

تنشر .

 - 10كمنح كل باحـث أو الباحـث الرئيسـي جملموعـة البـاحث املشـا ك يف البحـث مخسـ ًا
وعشري سـخة مـ البحـث املنشـو  ،باإلضـافة إ
البحث .
 - 11تطبق واعد اإلشا ة إ املصاد وفقاً لآلتي :
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سـخت مـ العـدد الـذ( شـر فيـ

يستخدم ظام اسم/تا يخ)  ،ويقت ي هذا النظام اإلشا ة إ مصد املعلومة يف املنت بـ
وسـ باســم املؤلــا متبوعـ ًا بــر م الصــفحة .وإ ا تكــر اســم املؤلــا فس ـ يف مــرلع

ــتلف

يذكر اسم املؤلا ثم يتب بسنة املرل ثم م الصفحة .أما يف ائمة املرال فيستولا لا ترتيباً
هجائياً حسا وعية املصد كالتالي :
الكتـــــا :

يــذكر اســم عائلــة املؤلــا املؤلــا األول إ ا كــان للمرل ـ أكثــر م ـ
مؤلا واحـد) متبوعـاً باألوـاء األو  ،ثـم سـنة النشـر بـ

وسـ  ،ثـم

عنــوان الكتــاب  ،فــر م الطبعــة إن ولــدت ،ثــم الناشــر ،وأدــرياً مدينــة
النشر .ويفصل ب كل معلومة وأدرى فاصلة مقلوبة .
الدو يــــات:

يذكر اسم عائلة املؤلا متبوعاً باألواء األو

 ،ثم سنة النشر ب

وس  ،ثم "عنوان املقالة" ،ثم عنوان الدو ية  ،ثم م اجمللد ،ثم م
العدد  ،ثم أ ام صفحات البحث ص ص . )16- 6
الكتا ارــر ة :

يــذكر اســم عائلــة املؤلــا متبوع ـاً باألوــاء األو ثــم ســنة النشــر ب ـ
وس ـ  ،ثــم "عنــوان الفصــل أو البحــث" ،ثــم يكتــا يف  ، )inحتتهــا
دــط ،ثــم اســم عائلــة ارــر متبوع ـاً باألوــاء األو وكــذلا بالنســبة
للمحــر ي املشــا ك  ،ثــم

ــر  ed.أو

ــر ي  ، )eds.ثــم عنــوان

الكتــاب  ،ثــم ــم اجمللــد  ،ثــم ــم الطبعــة ،وأدــرياً الناشــر  ،فمدينــة
النشر .
الرسائل غري املنشو ة:
يــذكر اســم املؤلــا متبوع ـاً باألوــاء األو  ،ثــم ســنة ا صــول علــى
الد لة ب

وس  ،ثم عنوان الرسالة ،ثم يدد و الرسالة مالسـتري

 ،دكتو اه) ،ثم اسم اجلامعة واملدينة ال تق فيها .
وال تستخدم اةوامش إال عند ال رو ة القصوى ،واصـص للمالحظـات والتطبيقـات ات
القيمة العالية يف توضيح النص  ،ويشـا للـهوامش بـر م تسلسـلي بـ

وسـ يف هايـة اجلملـة ،ثـم

حتدد املالحظات بأ ام تسلسلية اسفل كل صفحة .
 - 12تستخدم االدتصا ات التالية عند عدم توافر بعض معلومات التوثيق :
= د.ت .

أ – دون تا يخ النشر

ب – دون مكان النشر = د.م .
لـ  -دون اسم الناشر = د.ن .
د  -دون أ ام صفحات
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= د.ص .

مادة ] :[78ابعاً :اجمللة العربية لنظم املعلومات اجلغرافية:
واعد جملة علمية

كمة يف جمال النظم والتقنيات اجلغرافية

تصد ها اجلمعية اجلغرافية السعودية
اسم اجمللة :اجمللة العربية لنظم املعلومات اجلغرافية
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األهداف:
شــر البحــوث األصــيلة يف جمــال الــنظم اجلغرافيــة والتقنيــات ات العال ــة ،ويشــمل لــا
جمــاالت ظــم املعلومــات اجلغرافيــة ،والكا تولرافيــا ،واملســاحة ،واالستشــعا ع ـ بعــد ،و ظــم
التو يـ ـ األ ضـــي ،والنمذلـــة ،والتطبيقـــات اجلغرافيـــة الـ ـ تســـتخدم كافـــة الـــنظم والتقنيـــات
اجلغرافية دادل اململكة ويف الوي العربي.
لغة اجمللة:
اللغة العربية واللغة اإل كليزية
زم اإلصدا :
صا سنوية
الر م الدولي:
حتمل اجمللة ماً دولياً 2502/1425: )ISSN
الرعاية والتمويل:
اجلمعية اجلغرافية السعودية و

ا بعض الشخصيات واجلهات ال تدعم البحث العلمي)

هيلة التحرير:
- 1

تتــألا هيلــة حتريــر اجمللــة م ـ مخســة أع ــاء م ـ املتميــزي علمي ـاً م ـ األســاتذة

واألساتذة املشا ك .
- 2
- 3

يكون ئيس هيلة التحرير العلمية بد لة أستا أو ما يعادةا.
كمك أن يكون للمجلة مـدير حتريـر إدا ( مـ

وى التخصـص ،ال يشـرتا فيـ

أن يكــون ممــ يملــون لقبــ ًا علميــ ًا عاليــاً ،يباشــر األعمــال اإلدا يــة واملكتبيــة ويقــدم
التسهيالت العلمية الالزمة لصدو اجمللة.
- 4

تقــوم هيلــة التحريــر العلميــة بوضــ األســس وال ــوابط و ســم السياســة العلميــة

للمجلة،وادتيا البحوث الصا ة للنشر يف جمال التخصص بل إ ساةا للتحكـيم ،علـى
أن ال يكون أحد م ـه اء هيلة التحرير مشرتكاً يف عملية التحكيم.
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يقــوم جملــس إدا ة اجلمعيــة اجلغرافيــة الســعودية بادتيــا أع ــاء هيلــة التحريــر

- 5

وحتديد ادتصاصاتهم.
حتدد مدة ع وية هيلة التحرير بسنت

- 6

ابلة للتجديد بقرا م جملس اإلدا ة.

اةيلة االستشا ية للمجلة:
يكـــون للمجلـــة هيلـــة استشـــا ية علميـــة مـ ـ األســـاتذة أو األســـاتذة املشـــا ك

- 1

املتميزي علمياً م دادل اململكة أو دا لها.
تعنى اةيلة االستشا ية بتقويم اجمللـة وتقـديم املشـو ة العلميـة فيمـا يقـدم إليهـا مـ

- 2
يوث.

يقــوم أع ــاء اةيلــة االستشــا ية العلميــة بتحكــيم مــا يــددل ضــم اصصــاتهم

- 3

الد يقة م يوث أو التوصية بأواء
- 4

كم لتحكيم هذه البحوث.

تقــوم هيلــة التحريــر برتشــيح أوــاء اةيلــة االستشــا ية العلميــة،ال يوافــق عليهــا

جملس إدا ة اجلمعية اجلغرافية السعودية.
حتدد مدة ع وية اةيلة االستشا ية بثالث سنوات ابلة للتجديد بقرا م جملس

- 5
اإلدا ة.

حتكيم البحوث:
ترسل البحوث الصـا ة للنشـر واملختـا ة مـ

بـل هيلـة التحريـر إ

كمـ اثـن –يف

األ ــل  -يف جمــال التخصــص مـ دادــل اململكــة أو دا لهــا بــل شــرها يف اجمللــة .ويف حالــة
كم ثالث مرلح.

ادتالف تيجة اركم يرسل البحث إ
اإلصدا ات والنشر:
- 1

ترف اجمللة للمجلس العلمي بعد صـدو سـتة أعـداد منهـا العتمادهـا لنشـر أيـاث

أع اء هيلة التد يس يف التخصص.
- 2

تطرح اجمللة للتوزي على حنو عام للمتخصص .

- 3

يــدد جملــس إدا ة اجلمعيــة اجلغرافيــة الســعودية ســبل التوزي ـ وأســعا

البي .
واعد النشر:
 - 1يراعى يف البحوث ال تتو اجمللة ،شرها  ،األصالة العلمية وصحة اإلدراج العلمي وسالمة
اللغة .
 - 2يشرتا يف البحث املقدم للمجلة أال يكون د سبق شره م بل.
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 - 3ترسل البحوث باسم ئيس هيلة التحرير.
 - 4تقدم مجي األصول مطبوعة على ظام  MS WORDبيلات النوافذ ) (Windowsعلى و ق
يجم  ،A4م مراعاة أن يكون النسخ على ول واحد ،ويرتك فرا و صا ب كل سطر
وآدر خبط  Al-Hothamللمنت وباخلط  Monotype Koufiللعناوي  ،وبنط  16أبيض للمنت
وبنط  12أبيض للهوامش بنط أسود لآليات القرآ ية واألحاديث الشريفة .ويكون ا د
األعلى للبحث ] [60صفحة.،
 - 5يرسل أصل البحث م صو ت وملخص يف حدود  )250كلمة باللغت العربية واإلجنليزية.
 - 6يراعى أن تقدم األشكال مرسومة با رب الصيين ،أو با اسا اآللي]يشرتا أن تكون تامة
الوضوح،وأصل مي ،وليسا صو ة[ على و ق كلا) مقاس 18×13سم ،وترفق أصول
األشكال بالبحث وال تلصق على أماكنها .
كم اثن -على
 - 7ترسل البحوث الصا ة للنشر واملختا ة م بل هيلة التحرير إ
األ ل  -يف جمال التخصص م دادل أو دا ج اململكة بل شرها يف اجمللة.
 - 8تقوم هيلة حترير اجمللة بعبال أصحاب البحوث بتا يخ تسلم يوثهم .وكذلا إبالغهم بالقرا
النهائي املتعلق بقبول البحث للنشر م عدم
 - 9ال ترد البحوث أو التقا ير واملرالعات إ أصحابها سواء شرت أو تنشر..
 - 10كمنح كل باحث أو الباحث الرئيسي جملموعة الباحث املشرتك يف البحث مخساً
وعشري سخة م البحث املنشو .
 - 11تطبق واعد اإلشا ة إ املصاد وفقاً لآلتي :
يستخدم ظام اسم  /تا يخ) ويقت ي هذا النظام اإلشا ة إ مصد املعلومة يف املنت ب
تلف
وس باسم املؤلا متبوعاً بالتا يخ و م الصفحة .وإ ا تكر املؤلا فس يف مرلع
يذكر اسم املؤلا ثم يتب بسنة املرل ثم م الصفحة .أما يف ائمة املرال فيستولا لا
ترتيبها هجائياً حسا وعية املصد كالتالي :
يذكر اسم العائلة للمؤلا املؤلا األول إ ا كان للمرل أكثر م
الكتـــــــــا:
مؤلا واحد) متبوعاً باألواء األو  ،ثم سنة النشر ب وس  ،ثم
عنوان الكتاب ،فر م الطبعة]للطبعات  2فأكثر[ ،ثم الناشر ،وأدرياً
مدينة النشر .ويفصل ب كل معلومة وأدرى فاصلة مقلوبة.
الدو يـــــــات:

يذكر اسم عائلة املؤلا متبوعاً باألواء األو  ،ثم سنة النشر ب
وس  ،ثم عنوان املقالة ،ثم عنوان الدو ية ،ثم م اجمللد ،ثم م
العدد ،ثم أ ام صفحات املقال ،ص ص .)15- 5

الكتـا ارـــر ة :

يذكر اسم عائلة املؤلا متبوعاً باألواء األو  ،ثم سنة النشر ب
وس  ،ثم عنوان الفصل ،ثم يكتا يف )inحتتها دط ،ثم اسم عائلة
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ارر متبوعاً باألواء األو  ،وكذلا بالنسبة للمحر ي املشا ك ،
ر  ed.أو ر ي  )eds.ثم عنوان الكتاب ،ثم م اجمللد،
ثم
فر م الطبعة ،وأدرياً الناشر ،فمدينة النشر .
الرسائل غري املنشو ة :يذكر اسم عائلة املؤلا متبوعاً باألواء األو  ،ثم سنة ا صول على
وس  ،ثم عنوان الرسالة ،ثم يدد و الرسالة
الد لة ب
مالستري/دكتو اه) ،ثم اسم اجلامعة واملدينة ال تق فيها .
أما اةوامش فال تستخدم إال عند ال رو ة القصوى واصص للمالحظات والتطبيقات ات القيمة
يف توضيح النص.ويشا للهوامش بر م تسلسلي ب وس يف هاية اجلملة ،ثم حتدد املالحظات
أسفل الصفحة بأ ام تسلسلية لكل صفحة.
 - 12تستخدم االدتصا ات اآلتية عند عدم توافر بعض معلومات التوثيق:
أ  -دون تا يخ النشر = د.ت.
ب  -دون مكان النشر = د.م.
ج  -دون اسم الناشر = د.ن.
د  -دون أ ام صفحات = د.ص.
املظهر العام للمجلة:
للمجلة غالف و وله ،يشمل الول األول معلومات باللغة العربية،يف ح يشمل الول اآلدـر
املعلومات فسها باللغة اإلجنليزية ،وترتا املعلومات علـى الـوله

كمـا يف الصـو ة املرفقـة) وفـق

ما يأتي:
أوالً:الغالف:
- 1

يوض شـعا اجلمعيـة اجلغ رافيـة السـعودية يف الـرك األكمـ األعلـى مـ الغـالف

العربي ،وشعا لامعة امللا سعود يف الرك األيسر األعلى م الغالف فس .
- 2

يوض اسم اجمللة يف الوسط األعلى م الغالف خبط أ دلس،بنط .18

- 3

يوض حتا العنوان دط عريض باللون البين.

- 4

يوض حتا اخلط م العدد ،واجمللد ،وسنة اإلصدا باللغة العربيـة واإلجنليزيـة

دط.) Simplified Arabic
- 5

يوض حتا الفقرة  )4دط في أسود.

- 6

يوض حتا اخلط عناوي البحوث خبـط  ،Simplified Arabicبـنط  ،16ودلفيـة

بي اءـــ ،وكمك ـ اســتخدام هــذا ا يــز لوض ـ صــو ة معــربة مقتبســة م ـ أحــد البحــوث
املنشو ة يف العدد.
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- 7

يوض حتا البند م  )6دط عريض باللون البين.

- 8

يوض حتا اخلط البين عبا ة ":جملـة صـا سـنوية تصـد ها اجلمعيـة اجلغرافيـة

السعودية خبط  ،Simplified Arabicبنط.14
- 9

مجي اخلطوا باللون األسود.

ثا ياً:ظهر الغالف:
يطب يف ظهر الغالف وعلى أ ض بي اء جمموعة م القوائم باللون األسود وفق ما يأتي:
- 1القائمة األو  :وت م أواء أع اء هيلة التحرير ،واملناصا التنفيذية لكل منهم.
- 2القائمــة الثا يــة :وتوض ـ يف ظهــر الغــالف الــدادلي وت ــم أوــاء أع ــاء جملــس اإلدا ة،
واملناصا اإلدا ية لكل منهم.
- 3يطب يف الرك األكم األعلى م الغالف الدادلي الر م الدولي للمجلة.
- 4يطب يف اجلزء األكم م مستطيل يف ظهر الغالف الرئيس باللون األسود عبا ة:
"مجي اآل اء الوا دة يف اجمللة تعرب ع آ اء كاتبيها،وال تعرب بال رو ة ع ولهة ظر هيلـة
التحرير أو اجلمعية اجلغرافية السعودية".
- 5يطبــ يف اجلا ــا األيســر مــ مســتطيل يف ظهــر الغــالف الــرئيس بــاللون األســود عنــوان
املراسالت للمجلة.
 - 6ترتلم هذه املعلومات إ اللغـة اإلجنليزيـة وتطبـ بـاللون األسـود وفـق الرتتيـا واملواصـفات
املذكو ة يف ظهر الغالف العربي.
ثالثاً:صفحة البسملة:
يلي صفحة الغالف الدادلي صفحة خيصص وسـطها املركـز( للبسـملة علـى الـوله العربـي
واإلجنليز(.
ابعاً :واعد النشر:
يطب يف ظهر صفحة البسملة واعد النشر وفق ما و د أعاله.
دامساً :ائمة ارتويات:
توض صفحة رتويات اجمللة بعـد صـفحة واعـد النشـر تشـمل عنـوان املـادة العلمية،واسـم
الباحث أو املعد،و م الصـفحة،وإ ا اشـتم ل العـدد علـى يـوث باللغـة اإلجنليزيـة توضـ ائمـة
للمحتويات باللغة اإلجنليزية بعد صفحة البسملة.
سادساً :منت البحث:
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يطب البحث بعد حتكيم وإلراء التعديالت الالزمة علي ،وإ را ه مـ

بـل هيلـة التحريـر

بعــد حتريــره والتأكــد مــ اســتيفائ لقواعــد النشــر وتد يقــ لغويا،واســتكمال اإللــراءات
الالزمـة لفسـح مـ اجلهــات املختصـة .ويف أسـفل الصـفحة األو لكــل يـث يكتـا تعريــا
تصر للباحث يشمل الد لة العلمية واجلهة ال ينتمي إليها الباحث.
سابعاً:ملخص البحث:
يطب على صفحة داصة ملخص للبحث باللغة العربية يف بداية البحث ،وباللغة اإلجنليزيـة
يف هاية البحث ،وبالعكس يف حالة البحوث املنشو ة باللغة اإلجنليزية.
ثامناً :أسعا البي واإلعال ات:
حتدد صفحة بعد املنت لتحديد أسـعا االشـرتاكات يف اجمللـة وبيعهـا .كمـا يـتم اصـيص
صفحات لإلعال ـات ات العال ـة بتخصـص اجمللـة ويـدد مو عهـا حسـا مـا يقت ـي اإلدـراج
الفين للعدد.
تاسعاً:

تويات اجمللة:

 - 1مقدمة هيلة التحرير.

تويات العدد.

- 2

 - 3البحوث.

 - 4مرالعات الكتا.

 - 5التقا ير.

 - 6بريد القراء.

 - 7اإلعال ات.
الغالف اخللفي

الغالف األمامي

40

41

مادة ] [79دامساً :النشرة اجلغرافية:
األهداف:
- 1

حلقة وصل ب أع اء اجلمعية لتعريا بع هم ببعض.

- 2

اإليــال علــى كــل مــا هــو لديــد يف جمــال ادتصاصــاتهم واهتمامــاتهم

العلمية.
- 3

تعريـــــا األع ـــــاء علـــــى النشـــــايات واللقـــــاءات العلميـــــة ات العال ـــــة

باهتماماتهم البحثية.
توى النشرة:
- 1

منا شة بعض األمو ال تهم اجلغرايف السعود( والعربي واملشاكل ال

حتد م مشا كت واسهام يف اجملتم بول عام ويف سوق العمل بول داص.
- 2

األدبــا اجلغرافيــة باجلامعــات الســعودية والعربيــة تنقالت أع ــاء هيلــة

التد يس ،تعييناتهم ،تر ياتهم واملشا ي البحثية ال يقومون بها).
- 3

م رالعــة بعــض الكتــا ،و لــا بفــتح البــاب ألع ــاء اجلمعيــة وغريهــم
رالعة الكتا اةامة واألساسية يف حقل اجلغرافيا للتعريا بها و ا حتتوي .

- 4

ائمــة باإلصــدا ات اجلديــدة اةامــة م ـ الكتــا والبحــوث اجلغرافيــة أو

الد اسات ات العال ة باهتماماتها اجلغرافية.
- 5

شر املوضوعات املطروحة للبحث م

بل اجلهات ا كومية أو اخلاصة

أو اةيلات الدولية لكي يتسـنى للجغـرافي املشـا كة واملسـاهمة الفعالـة يف دفـ
عجلة التقدم والتنمية يف بلدا نا العربية.
- 6

استعراض اللقاءات العلمية ارلية والعربية والدولية املتعلقة باجلغرافيا أو
ات العال ــة باهتمامــات اجلغــرايف ،إ باإلمكــان تــوفري املعلومــات املتعلقــة بهــذه

اللقاءات كأماك ا عقادها وشروا املشا كة بهـا ،واملواعيـد اخلاصـة بع سـال
البحوث ..إخل.
مادة ] :[80أحكام دتامية:
أ  -ـــا ال يتعـــا ض مـ ـ القواعـــد العامـــة املنظمـــة للجمعيـــات العلميـــة يف اجلامعـــات
السعودية يق جمللس اإلدا ة وملقت يات مرب ة ا رتاح تعـديل هـذه القواعـد والرفـ
بذلا إ اجلهات املختصة.
ب -

يتحــدد الشــعا املوحــد للجمعيــة مـ

بــل جملــس اإلدا ة واةيلــات اإلدا يــة

للفرو كما يظهر يف النمو ج يف امللحق م هـ).
ت -

يتحــدد اخلــتم املوحــد للجمعيــة كمــا يظهــر يف النمــو ج يف امللحــق و) مـ

إضافة اسم اجلمعية بالنسبة ألدتام الفرو .
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يـق جمللــس إدا ة اجلمعيـة تشــكيل أيـة جلــان فرعيـة ــا خيـدم أهــداف

ث -
اجلمعية.
ج -

تعــد هــذه القواعــد مكملــة وموضــحة لالئحــة األساســية للجمعيــة وتســر(

أحكامها ا ال يتعا ض م ظام التعليم العالي يف اململكة.
ح -

جمللس اإلدا ة وحده حق تفسري صوص هذه القواعد.

خ -

يصـــد ئـــيس اجمللـــس التوليهـــات والتعليمـــات املوضـــحة واملفســـرة ةـــذه

القواعد.
د -

يعمل بهذه القواعد بعد اعتمادها م اجلهات املختصة.
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املالحـ ـ ـ ــق
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ملحق (أ)
بسم اهلل الرمحن الرحيم
الجمعية الجغرافية السعودية(ج ج س)

)Saudi Geographical Society(S G S

ص ب  2456الرياض 11451

P.O.Box 2456 Riyadh 11451

هاتف  4678798فاكس 4677732

Tel 4678798 Fax 4677732
E-Mail : sgs@ksu.edu.sa

بريد إليكتروني sgs@ksu.edu.sa

طلب عضوية
نوع العضوية :

حتديث معلومات
عضوية انتساب

جتديد اشتراك
عضوية عاملة
معلومات عامة

االسم
املؤهل العلمي
جهة وتاريخ احلصول عليه
الوظيفة
اجلنسية
عنوان العمل
العنوان الدائم (الذي ترغب يف مراسلتك عليه)
صب

الرمز الربيدي

املدينة
االتصال اهلاتفي

عمل

منزل

فاكس

بيجر

جوال

بريد إليكتروين
جماالت املسامهة يف أعمال اجلمعية

العضوية يف اجلمعيات العلمية األخرى

االشتراكات والتربعات
قيمة االشتراك

ريال

نقداً

شيك رقم

حوالة
بنكيةرقم

قيمة التربع

ريال

نقداً

شيك رقم

حوالة
بنكيةرقم

* يف حالة حتويل قيمة االشتراك أو التربع على حساب اجلمعية .برجاء إرسال ورقة اإليداع اخلاصة بذلك.
ترسل الشيكات أو احلواالت البنكية على العنوان املبني أعاله باسم :
رئيس جملس إدارة اجلمعية اجلغرافية السعودية
رقم حساب اجلمعية (( )2 6 8 0 1 7 4 5 7 7بنك سامبا)
قيمة االشتراك 300 :ريال سنوياً

-
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 1200ريال ملدة مخس سنوات

ملحق (ب)
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ملحق (ج)
االسم الرباعي للمرشح:

استمارة ترشيح عضو شرف اجلمعية

اجلنسية:
املرتبة العلمية:
التخصص الد يق:
االهتمام العلمي:
عنوان العمل:
العنوان اخلاص:
م اةاتا:

لوال دلو():
مو اإل رت ا:

الربيد اإلليكرتو ي:
العمل ا الي:
مكان وتا يخ الوالدة:
اجلهة املرشحة:

اجلوائز ال فاز بها املرشح وتوا يخ منحها ل إن ولدت):

اإل تاج العلمي :ترفق).
مرب ات الرتشيح :ترفق).
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م الفاكس:

ملحق (د)
منوذج طلب فرع للجمعية

اسم الفر املقرتح:
املكان املقرتح للفر :
عنوا :
أ ام االتصال:
أهداف الفر :
املرب ات:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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تابع ملحق (د)
أواء ا األع اء املؤسس
االسم

ال يقل ع  20ع واً):

املرتبة العلمية

الد لة العلمية
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مكان العمل

االتصاالت

ملحق (هـ)
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ملحق (و)
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