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أوالً :القواعد العامة:
ُِ قبل نغز البحُ ث باللػتني العزبّٕ َاإلدملّشِٕ ،يف خمتلف فزَع العلُم
اإلنضانّٕ َاليت تتُافز فًّا الغزَط اآلتّٕ:
 )1أٌ ٓهٌْ البشح أصٔالً ّتتْافس فُٔ شسّط البشح العلنٕ املعتند عل ٙامليَذٔ٘
املتعازف علَٔا يف نتاب٘ البشْخ العلنٔ٘.
 )2أٌ ٓهٌْ البشح مهتْباً بلغ٘ ضلٔن٘ مساعٔاً دق٘ احلسّف ّاألشهال ّخبطْط
متْافك٘ مع ادَصٗ ( )IBMببيط(ّ )16خبط (ّ )Traditional Arabicأال
ٓصٓد عدد صفشات البشح عً ( )30صفش٘ متطني٘ اهلْامش ّاملسادع .
 )3اٌ تهٌْ اجلداّل ّاألشهال ّاآلٓات الكسآىٔ٘ مدزد٘ بأمانيَا الصشٔش٘ ّأٌ
تشنل العيآًّ ّالبٔاىات االٓطاسٔ٘ الطسّزٓ٘ بدٌّ اضتخداو أٖ بسامر مطاعدِ.
 )4أٌ ٓهٌْ البشح ملتصماً بدق٘ التْثٔل ّسطً اضتعنال املصادز ّاملسادع ّتجبٔتَا
ناآلتٕ:
 عيد اضتخداو الهتب بْصفَا مسادع للبشحٓ :ته نتاب٘ اضه املؤلف
نامالً ،ثه ْٓضع تازٓخ اليشس بني (ساصستني)ٓ،لٕ ذلو عيْاٌ الهتاب ّٓته
ّضع حتتُ خط  ،ثه ٓرنس اضه داز اليشس ّمهاٌ اليشس ّزقه الصفش٘
 عيد اضتخداو الدّزٓات (اجملالت) باعتبازٍا بْصفَا مسادع للبشحُٓ :رنس
اضه صاسب املكال٘ ،ثه ٓرنس اضه اجملل٘ ّحتتُ خط ،ثه زقه اجمللد ،ثه زقه
العدد ّزقه الصفشات.
 )5أال ٓهٌْ البشح قد ضبل ىشسِ أّ قدو لليشس ألٖ دَ٘ أخس.ٚ

 )6زضْو اليشس تكدز بـ ( )15مخطُ عشس ألف زٓال ميين للٔنئنيّ،بـ( )100ماٜ٘
دّالز أمسٓهٕ لغّٔس الٔنئني تسضل اىل سطاب اجلامع٘ عرب سْالُ بيهٔ٘ عرب
بيو التطامً اإلضالمٕ الدّلٕ (فسع سدِ) حبطاب زقه ( )203ضْٓفت نْد
( ، )TIBKYESA101اّ عرب حتْٓل املبلغ عً طسٓل شبه٘ (ّٓطرتٌّ ْٓىٌْٔ)
(.)Western Union
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ثانياً :إجراءات النشر:
 تسضل البشْخ ّمجٔع املساضالت املتعلك٘ باجملل٘ اىل عيْاٌ اجملل٘ عرب الربٓد،
أّ إزضال البشح بالربٓد االلهرتّىٕ اخلاص باجملل٘.
ٓ سفل بالبشح ملخص للبشح يف سدّد ( 151- 111نلن٘) باللغ٘ العسبٔ٘ ّباللغ٘
اإلجنلٔصٓ٘.
ٓ سفل بالبشح ضريٗ ذاتٔ٘ مع حتدٓد التخصص الدقٔل الرٖ ٓيتنٕ إلُٔ الباسح مع
ّضع العيْاٌ بالتفصٔل مع تْضٔح العيآًّ الربٓدٓ٘ مع ازقاو اهلْاتف االزضٔ٘
ّاجلْال ّالفانظ .
 يف سال٘ قبْل املبد ٕٜللبشح ٓته عسضُ عل ٙذلهنني مً ذّٖ االختصاص يف
دلال البشحّٓ ،ته اختٔازٍه بطسُٓ تامُّ ،ال ٓعسض علَٔه اضه الباسح اّ
بٔاىاتُّ ،ذلو ألخر آزاَٜه سْل مد ٚاصالُ البشح ّقٔنتُ العلنّٔ٘ ،مد ٚالتصاو
الباسح بامليَذٔ٘ املتعازف علَٔاّ ،احملهه ٍْ مً حيدد مد ٚصالسٔ٘ البشح
لليشس يف اجملل٘ مً عدمُ.
 خيطس الباسح بكساز صالسٔ٘ البشح لليشس مً عدمُ خالل شَسًٓ عل ٙاألنجس
مً تازٓخ اضتالو البشحّ ،مبْعد اليشسّ ،زقه العدد الرٖ ضٔيشس فُٔ البشح.
 يف سال٘ ّزّد مالساات مً احملهنني تسضل املالساات إىل الباسح إلدساٛ
التعدٓالت الالشم٘ ،عل ٙأٌ تعاد خالل مدٗ أقصاٍا شَس.
 االحباخ اليت مل تته املْافك٘ عل ٙىشسٍا التعاد اىل الباسجني.
 حتتفظ اجملل٘ حبكَا يف إخساز البشح ّإبساش عيآّيُ مبا ٓتياضب ّأضلْبَا يف
اليشس.
 تلتصو اجملل٘ بإزضال ىطختني مً العدد إىل صاسب البشح امليشْز بعد طبع العدد.
 تؤّل مجٔع سكْم اليشس للنذل٘.
 البشْخ امليشْزٗ يف ٍرِ اجملل٘ تعرب عً آزا ٛاصشابَا ّال تعرب عً زأٖ اجملل٘ أّ
اجلامع٘.
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