القواعد العامة وإجراءات النشر

القواعــد العامة وإجراءات النشـر
أوالً :القواعد العامة:
 تيشس البخْخ باللػتني العسبٔ٘ ّاإلدملٔصٓ٘ ،يف خمتلف فسّع املعسف٘
اإلىطاىٔ٘ ّاليت تتْافس فَٔا الشسّط اآلتٔ٘:
 .1أٌ ٓهٌْ البخح أصٔالً ّتتْافس فُٔ شسّط البخح العلنٕ
املعتند عل ٙامليَذٔ٘ املتعازف علَٔا يف نتاب٘ البخْخ العلنٔ٘.
 .2أٌ ٓهٌْ البخح مهتْباً بلػ٘ ضلٔن٘ مساعٔاً دق٘ احلسّف
ّاألشهال  -إٌ ّددت ّ-مطبْعاً عل ٙىعاو ( )IBMببيط
(ّ )61خبط (ّ )Traditional Arabicأال ٓصٓد عدد صفخات
البخح عً  03صفخ٘ متضني٘ اهلْامش ّاملسادع.
 .3أٌ ٓهٌْ البخح ملتصماً بدق٘ التْثٔل ّحطً اضتخداو املصادز
ّاملسادع ّتجبٔتَا ناآلتٕ :تهتب نئ٘ املؤلف (اضه العاٜل٘)
ثه األمسا ٛاألخس ٚللنؤلف ّميهً االنتفا ٛباحلسّف اليت
تشري إىل أمسا ،ُٜثه ٓهتب أمسا ٛاملؤلفني املشرتنني معُ -
إٌ ّددّا ٓ-لٕ ذلو ضي٘ اليشس (ثه عيْاٌ البخح ّاضه اجملل٘
ّمهاٌ اليشس ،اجمللد ّعدد الصفخات).
 .4أال ٓهٌْ البخح قد ضبل ىشسِ أّ قدو لليشس يف أٖ دَ٘
أخس.ٚ
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ثانياً :إجراءات النشر:
 تسضل ىطختاٌ مً البخح علّ ٙزم  A4عل ٙأٌ تهٌْ املادٗ مطبْع٘
مبطافات مصدّد٘ بني األضطس ّعلّ ٙدُ ّاحدّ ،حمفْظ٘ علCD ٙ

متْافل مع أدَصٗ (ّ )IBMذلو إىل عيْاٌ اجملل٘ حبٔح ٓعَس يف غالف
البخح اضه الباحح ّلكبُ العلنٕ ّمهاٌ عنلُ.
ٓ سفل بالبخح ملخص للبخح يف حدّد ( 653- 633نلن٘) باللػ٘
العسبٔ٘ أّ باللػ٘ اإلدملٔصٓ٘.
 خيطس الباحح بكساز صالحٔ٘ البخح مً عدمُ خالل شَسًٓ علٙ
األنجس مً تازٓخ اضتالو البخحّ ،مبْعد اليشسّ ،زقه العدد الرٖ
ضٔيشس فُٔ البخح.
 يف حال٘ ّزّد مالحعات مً احملهنني تسضل املالحعات إىل الباحح
إلدسا ٛالتعدٓالت الالشم٘ ،عل ٙأٌ تعاد خالل مدٗ أقصاٍا شَس.
 للنذل٘ احلل يف إعادٗ البخح إىل صاحبُ إٌ ّددت حاد٘ لبعض
التعدٓالت علُٔ.
 حتتفغ اجملل٘ حبكَا يف إخساج البخح ّإبساش عيآّيُ مبا ٓتياضب
ّأضلْبَا يف اليشس.
ٓ عله صاحب البخح بكبْل عنلُ لليشس.
 تلتصو اجملل٘ بإزضال ىطخ٘ مً العدد إىل صاحب البخح امليشْز بعد طبع
العدد.
 تؤّل مجٔع حكْم اليشس للنذل٘.
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