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القواعد العامة وإجراءات النشر

أوالً :القواعد العامة:
 تيػس البشْخ باللػتني العسبٔ٘ ّاإلزللٔصٓ٘ ،يف رلتلـ ؾسّع املعسؾ٘
اإلىطاىٔ٘ ّاليت تتْاؾس ؾَٔا الػسّط اآلتٔ٘:
 )3أٌ ٓهٌْ البشح أصٔالً ّتتْاؾس ؾُٔ غسّط البشح العلنٕ املعتند علٙ
امليَذٔ٘ املتعازف علَٔا يف نتاب٘ البشْخ العلنٔ٘.
 )1أٌ ٓهٌْ البشح مهتْباً بلػ٘ ضلٔن٘ مساعٔاً دق٘ احلسّف ّاألغهال  -إٌ
ّددت ّ -مطبْعاً عل ٙىعاو ( )IBMبربىامر ( )WORDببيط ()36
ّخبط (ّ )Traditional Arabicأال ٓصٓد عدد صؿشات البشح عً 10
صؿش٘ متطني٘ اهلْامؼ ّاملسادع .
 )1أٌ ٓهٌْ البشح ملتصماً بدق٘ التْثٔل ّسطً اضتعنال املصادز ّاملسادع
ّتجبٔتَا ناآلتٕ :تهتب نئ٘ املؤلـ (اضه العاٜل٘) ثه األمسا ٛاألخسٚ
للنؤلـ ّميهً االنتؿا ٛباحلسّف اليت تػري إىل أمسا ،ُٜثه ٓهتب أمساٛ
املؤلؿني املػرتنني معُ  -إٌ ّددّا ٓ -لٕ ذلو ضي٘ اليػس (ثه عيْاٌ
البشح ّاضه اجملل٘ ّمهاٌ اليػس ،اجمللد ّعدد الصؿشات).
 )4أال ٓهٌْ البشح قد ضبل ىػسِ أّ قدو لليػس يف أٖ دَ٘ أخس.ٚ
ٓ )2سؾل بالبشح ضريٗ ذاتٔ٘ مْدصٗ مع حتدٓد التخصص الدقٔل الرٖ ٓيتنٕ
إلُٔ مْضْع البشح املساد حتهٔنُ ّىػسٗ .
 )6زضْو اليػس تكدز بـ ( )32مخطُ عػس ألـ زٓال ميين للٔنئني ّ ،بـ()300
ما ٜ٘دّالز أمسٓهٕ لػّٔس الٔنئني تسضل اىل سطاب اجلامع٘ عرب سْالُ
بيهٔ٘ عرب بيو التطامً اإلضالمٕ الدّلٕ (ؾسع سدِ) حبطاب زقه ()203
ضْٓؿت نْد ( ، )TIBKYESA101اّ عرب حتْٓل املبلؼ عً طسٓل غبه٘
(ّٓطرتٌّ ْٓىٌْٔ) (. )Western Union
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ثانياً :إجراءات النشر:
 تسضل ىطختاٌ مً البشح علّ ٙزم  A4عل ٙأٌ تهٌْ املادٗ مطبْع٘
مبطاؾات مصدّد٘ بني األضطس ّعلّ ٙدُ ّاسدّ ،ذلؿْظ٘ علCD ٙ

متْاؾل مع أدَصٗ (ّ )IBMذلو إىل عيْاٌ اجملل٘ ّتسضل ىطخ٘ أخسٚ
بالربٓد االلهرتّىٕ اخلاص باجملل٘  ،حبٔح ٓعَس يف غالف البشح اضه
الباسح ّلكبُ العلنٕ ّمهاٌ عنلُ.
ٓ سؾل بالبشح ملخص للبشح يف سدّد ( 320 -300نلن٘) باللػ٘ العسبٔ٘
ّ باللػ٘ اإلزللٔصٓ٘.
 خيطس الباسح بكساز صالسٔ٘ البشح مً عدمُ خالل غَسًٓ عل ٙاألنجس
مً تازٓخ اضتالو البشحّ ،مبْعد اليػسّ ،زقه العدد الرٖ ضٔيػس ؾُٔ
البشح.
 يف سال٘ ّزّد مالسعات مً احملهنني تسضل املالسعات إىل الباسح إلدساٛ
التعدٓالت الالشم٘ ،عل ٙأٌ تعاد خالل مدٗ أقصاٍا غَس.
 للنذل٘ احلل يف إعادٗ البشح إىل صاسبُ إٌ ّددت ساد٘ لبعض
التعدٓالت علُٔ.
 حتتؿغ اجملل٘ حبكَا يف إخساز البشح ّإبساش عيآّيُ مبا ٓتياضب ّأضلْبَا
يف اليػس.
ٓ عله صاسب البشح بكبْل عنلُ لليػس.
 تلتصو اجملل٘ بإزضال ىطخ٘ مً العدد إىل صاسب البشح امليػْز بعد طبع
العدد.
 تؤّل مجٔع سكْم اليػس للنذل٘.
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