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القواعد العامة وإجراءات الهشر

القواعــد العامة وإجراءات النشـر
أوالً :القواعد العامة:
 تٓػس ايبخٛخ بايًػتني ايعسبٚ ١ٝاإلزلًٝص ،١ٜيف رلتًف فسٚع املعسف١
اإلْطاْٚ ١ٝاييت تتٛافس فٗٝا ايػسٚط اآلت:١ٝ
 .0إٔ ٜه ٕٛايبخح أصٝالً ٚتتٛافس ف ٘ٝغسٚط ايبخح ايعًُ ٞاملعتُد عً٢
املٓٗذ ١ٝاملتعازف عًٗٝا يف نتاب ١ايبخٛخ ايعًُ.١ٝ
 .3إٔ ٜه ٕٛايبخح َهتٛباً بًػ ١ضًَ ١ُٝساعٝاً دق ١احلسٚف ٚاألغهاٍ  -إٕ
ٚددت َٚ -طبٛعاً عًْ ٢عاّ ( )IBMببٓط (ٚ )06خبط ( Traditional

ٚ )Arabicأال ٜصٜد عدد صفخات ايبخح عٔ  21صفخَ ١تضُٓ١
اهلٛاَؼ ٚاملسادع.
 .2إٔ ٜه ٕٛايبخح ًَتصَاً بدق ١ايتٛثٝل ٚحطٔ اضتخداّ املصادز ٚاملسادع
ٚتجبٝتٗا ناآلت :ٞتهتب نٓ ١ٝاملؤيف (اضِ ايعا )١ً٥ثِ األمسا ٤األخس٣
يًُؤيف ٚميهٔ االنتفا ٤باحلسٚف اييت تػري إىل أمسا ،٘٥ثِ ٜهتب
أمسا ٤املؤيفني املػرتنني َع٘  -إٕ ٚددٚا  ًٜٞ -ذيو ضٓ ١ايٓػس
(ثِ عٓٛإ ايبخح ٚاضِ اجملًَٚ ١هإ ايٓػس ،اجملًد ٚعدد ايصفخات).
 .4أال ٜه ٕٛايبخح قد ضبل ْػس ٙأ ٚقدّ يًٓػس يف أ ٟدٗ ١أخس.٣
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ثانياً :إجراءات الهشر:
 تسضٌ ْطختإ َٔ ايبخح عًٚ ٢زم  A4عً ٢إٔ ته ٕٛاملادَ ٠طبٛع١
مبطافات َصدٚد ١بني األضطس ٚعًٚ ٢د٘ ٚاحدٚ ،ذلفٛظ ١عًCD ٢

َتٛافل َع أدٗصٚ )IBM( ٠ذيو إىل عٓٛإ اجملً ١حبٝح ٜعٗس يف غالف
ايبخح اضِ ايباحح ٚيكب٘ ايعًَُٚ ٞهإ عًُ٘.
ٜ سفل بايبخح ًَخص يًبخح يف حدٚد ( 051 -011نًُ )١بايًػ ١ايعسب١ٝ
أ ٚبايًػ ١اإلزلًٝص.١ٜ
 خيطس ايباحح بكساز صالح ١ٝايبخح َٔ عدَ٘ خالٍ غٗس ٜٔعً ٢األنجس
َٔ تازٜخ اضتالّ ايبخحٚ ،مبٛعد ايٓػسٚ ،زقِ ايعدد اير ٟضٓٝػس ف٘ٝ
ايبخح.
 يف حايٚ ١زٚد َالحعات َٔ احملهُني تسضٌ املالحعات إىل ايباحح إلدسا٤
ايتعدٜالت ايالشَ ،١عً ٢إٔ تعاد خالٍ َد ٠أقصاٖا غٗس.
 يًُذً ١احلل يف إعاد ٠ايبخح إىل صاحب٘ إٕ ٚددت حاد ١يبعض
ايتعدٜالت عً.٘ٝ
 ذبتفغ اجملً ١حبكٗا يف إخساج ايبخح ٚإبساش عٓا ٜ٘ٓٚمبا ٜتٓاضب ٚأضًٛبٗا
يف ايٓػس.
ٜ عًِ صاحب ايبخح بكب ٍٛعًُ٘ يًٓػس.
 تًتصّ اجملً ١بإزضاٍ ْطخ َٔ ١ايعدد إىل صاحب ايبخح املٓػٛز بعد طبع
ايعدد.
 تؤ ٍٚمجٝع حكٛم ايٓػس يًُذً.١
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بكًِ زٝ٥ظ ايتخسٜس

أعصا... ٞ٥
ايباااحجٚ ٕٛايكااساٚ ٤ن اٌ املختصااني ٚاملٗااتُني بااايعًِ ٚايبخااح ايعًُااٚ ٞتطااٛز، ٙ
ٜط ا ااعدْا يف إداز ٠دلً ا اا ١األْ ا ااديظ إص ا ااداز ايع ا اادد ايتاض ا ااع يف َٛق ا ااع ا اَع ا اا١
االيهرت ْٚاا ( ٞايعسب ااٚ ٞاالزلً ٝااص ) ٟيالط ااالع ايط ااسٜع عً اا ٢ذلت ٜٛااات ايع اادد ،
ثِ ضٝتِ طبعٚ ١زقٝاً حتٜ ٢تُهٔ ايبااحجَ ٕٛأ احلصا ٍٛعًاْ ٢طاختِٗ ايٛزقٝا١
يف ٚقاات الحاال حٝااح قااد أ طباعاا ١أزبعاا ١أعااداد ٚزقٝاا ١يف ٚقاات ضااابل عًاا ٢غااهٌ
دلً اادات  ،اجملً ااد األ ٍٚلت اا ٟٛايع اادد ٜٔاخل اااَظ ٚايط ااادع ٚاآلخ ااس لت ااٟٛ
ايعدد ٜٔايطابع ٚايجأَ .
ْٚعساً يإلقباٍ عً ٢ايٓػس يف اجملً ١تفهس إداز ٠اجملًاَ ١أ ايعادد ايعاغاس إٔ تعُاٌ
دلًا ااتني َٓفصا ااًتني إح ااداٖا يًعًا اا ّٛاالدتُاعٝا ااٚ ١اإلْطا اااْٚ ١ٝأخا ااس ٣يًعًا ااّٛ
ايتطبٝكٚ ١ٝايطبٝع ١ٝتًب ١ٝيسغب ١ايباحجني يٓتُهٔ َٔ ضسع ١خدَتِٗ .
ٖٚاارا ايعاادد اياار ٟبااني أٜاادٜٓا شاخااس بعاادد ناابري َاأ ايبخااٛخ ٚايدزاضااات

ًاات

ايها ااجري َا اأ ايعًا ااٚ ّٛايفٓا ااٚ ٕٛاملعا ااازف َٓٗا ااا األد ايعسبا ااٚ ٞاألد اإلزلًٝا ااص، ٟ
ٚاالقتصاد ٚايبٚ ١٦ٝاهلٓدضٚ ١ايعً ّٛايػاسعٚ ١ٝايطبٝاٚ ١ايتعًا ِٝايطايب ٚايرتبٝا١
ٚغريٖا ..
ٚسلٔ ْكدّ ٖرا ايعدد ْتُٓ ٢إ ٜطاتُتع املٗتُاٚ ٕٛايكاسا ٤بٗار ٙايٛدبا ١ايفهسٜا١
املٓٛعٚ ، ١إىل يكا ٤يف عدد آخس .
ٚايطالّ عًٝهِ ،،،
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