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أوالً :القىاعذ العبمخ:
 تيػس البشْخ باللػتني العسبٔ٘ ّاإلزللٔصٓ٘ ،يف رلتلـ ؾسّع املعسؾ٘
اإلىطاىٔ٘ ّاليت تتْاؾس ؾَٔا الػسّط اآلتٔ٘:
 )0أٌ ٓهٌْ البشح أصٔالً ّتتْاؾس ؾُٔ غسّط البشح العلنٕ املعتند علٙ
امليَذٔ٘ املتعازف علَٔا يف نتاب٘ البشْخ العلنٔ٘.
 )9أٌ ٓهٌْ البشح مهتْباً بلػ٘ ضلٔن٘ مساعٔاً دق٘ احلسّف ّاألغهال  -إٌ
ّددت ّ -مطبْعاً عل ٙىعاو ( )IBMبربىامر ( )WORDببيط (ّ )06غط
(Arabic

ّ ) Traditionalأال ٓصٓد عدد صؿشات البشح عً  01صؿش٘

متطني٘ اهلْامؼ ّاملسادع .
 )0أٌ ٓ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 التدصص الدقٔل الرٖ ٓيتنٕ
إلُٔ مْضْع البشح املساد حتهٔنُ ّىػسٗ .
 )6زضْو اليػس تكدز بـ ( ) 02مخطُ عػس ألـ زٓال ميين للٔنئني ّ ،بـ()011
ما ٜ٘دّالز أمسٓهٕ لػّٔس الٔنئني تسضل اىل سطاب اجلامع٘ عرب سْالُ
بيهٔ٘ عرب بيو التطامً اإلضالمٕ الدّلٕ (ؾسع سدِ) عطاب زقه ()203
ضْٓؿت نْد ( ، )TIBKYESA101اّ عرب حتْٓل املبلؼ عً طسٓل غبه٘
(ّٓطرتٌّ ْٓىٌْٔ) (. )Western Union
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ثبويبً :إجراءاد الىشر:
 تسضل ىطدتاٌ 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 ىطد٘ أخسٚ
بالربٓد االلهرتّىٕ اخلاص باجملل٘  ،عٔح ٓعَس يف غالف البشح اضه
الباسح ّلكبُ العلنٕ ّمهاٌ عنلُ.
ٓ سؾل بالبشح ملدص للبشح يف سدّد ( 021 -011نلن٘) باللػ٘
العسبٔ٘ أّ باللػ٘ اإلزللٔصٓ٘.
 خيطس الباسح بكساز صالسٔ٘ البشح مً عدمُ خالل غَسًٓ عل ٙاألنجس
مً تازٓذ 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 عكَا يف إخساز البشح ّإبساش عيآّيُ مبا ٓتياضب ّأضلْبَا
يف اليػس.
ٓ عله صاسب البشح بكبْل عنلُ لليػس.
 تلتصو اجملل٘ بإزضال ىطد٘ مً العدد إىل صاسب البشح امليػْز بعد طبع
العدد.
 تؤّل مجٔع سكْم اليػس للنذل٘.
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بكله

زٜٔظ التشسٓس -زٜٔظ دامع٘ األىدلظ

ٓ ـ تٕ إصــدازىا هلــرا العــدد ّّطييــا ٓػــَد حتــْالت صــعب٘ يف نــل األصــعدٗ،
ّالضــٔنا علــ ٙمطــتْ ٚالطــاس٘ الطٔاضــٔ٘ٓ ،تْقــــ عــً مــا ضتطــؿس نــجري مـــً
املــتػريات يف سسنــ٘ اجملتنــع يف اضــتكسازِ ّتكدمــُّ ،نــل مــا ٓيػــدِ أٖ مــْاطً
بطــٔط ٍـــْ اضــتكساز األدـــْا ٛالطٔاضـــٔ٘ ّىكاَٜــا مـــً االضــطسابات نـــٕ ٓتؿـــسؽ
حلٔاتُ العنلٔ٘ ّىػاطُ االدتناعٕ .
ّمــً بــني ٍــؤال ٛاملــْاطيني طــالبْ العلــه ّأضــاترٗ اجلامعــات ّضــاٜس املعلنــني
ّاملـسبني ّالبــاسجني نهـلٍّ ،ــؤالٍ ٛــه ٓعـدٌّ سكًــا العكـل املؿهــس ّاألداٗ العلنٔــ٘
ّاملْدـُ األمـني ّاملـالذ اآلمـً إلعـادٗ دزاضــ٘ ّحتلٔـل نـل املػـهالت الـيت ْٓادََــا
الْطً يف رلتلـ األصـعدٗ ،ثـه اخلـسّز بس ٓـ٘ علنٔـ٘ ّعنلٔـ٘ حللـَا مبـا حيكـل
أٍداف التينٔ٘ ّحيكل السؾأٍ٘ لإلىطاٌ باعتبازِ أداٗ التينٔ٘ ّغآتَا.
إٌ دامعــ٘ األىــدلظ للعلــْو ّالتكئــ٘ ّاســدٗ مــً تلــو األّعٔــ٘ العلنٔــ٘ الــيت
حتنــل علــ ٙناٍلــَا مجــل ٍــرِ الكــٔه ّاملعــاىٕ اليبٔلــٍّ٘ ،ــٕ مــً خــالل ميربٍــا
العلنــٕ ّالبشجــٕ (دللــ٘ األىــدلظ للعلــْو اإلىطــاىٔ٘ ّاالدتناعٔــ٘) تطــع ٙإىل
ت ْضـــٔع ؾسصــــ٘ قساٛتَــــا ّتــــداّل ذلتْٓاتَــــا مــــً خــــالل اعتنــــاد ىعــــاو اليػــــس
اإللهرتّىــٕ املْضّــع لإلصــدازات املتتالٔــ٘ علــ ٙاملْقــع اإللهرتّىــٕ للذامعــ٘  ،لهــٕ
ٓطَل عل ٙاألنادمئني ّمجٔع املَتنني باجملال البشجٕ متابع٘ ددٓـد األعـاخ
امليػْزٗ عرب ٍرِ الياؾرّٗ ،قد دس ٚاعتناد لٔ٘ التْاصل باجملال البشجٕ متابع٘
ددٓـــد األعـــاخ امليػـــْزٗ عـــرب ٍـــرِ الياؾـــرّٗ ،قـــد دـــس ٚاعتنـــاد لٔـــ٘ التْاصـــل
ّالرتاضل ّحتهٔه األعـاخ إلهرتّىٔـاً مبـا ٓبطـط اإلدـساٛات ّخيتصـس الـصمً مـً
أدل إتاس٘ الؿسص٘ ليػس أنرب قدز مً األعاخ ّالدزاضات العلنٔ٘ .
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لكد أغسىا مً قبل أىُ قد مت عند اهلل تطذٔل دللتيا بصْزٗ داٜن٘ يف السقه
التطلطلٕ ملعآري اليػس العاملّٔ٘ ،ضتذين اجملل٘ مً ذلو ؾْاٜد عدٗ ٓ ،تٕ مً بٔيَا
محآ٘ سكْم املؤلؿني ّالياغسًٓ ذللٔاً ّعلنٔاً ّضَْل٘ طلب اجملل٘ ّالعصّ إلَٔا عيد
اليكل ميَا عً طسٓل السقه التطلطلٕ املعٔازٖ الدّلّٕ ،غريٍا.
ّٓػــنل ٍــرا العــدد باقــ٘ مَنــ٘ مــً الكطــآا احلْٔٓــ٘ ّالبشــْخ العلنٔــ٘ ّالدزاضــات
املتدصص٘ يف اجملال اإلىطاىٕ ّاالدتناعّٕ ،اجلامع٘ مً خـالل دللتَـا ٍـرِ لتشـسص
دّم ـًا علــ ٙاضــتكطاب الدازضــني اجلــادًٓ ّالبــاسجني املتنٔــصًٓ ّتــْؾري ميــرب علنــٕ هلــه
ٓػ ـ ــذعَه علـ ـ ــ ٙاملصٓـ ـ ــد مـ ـ ــً اإلى تـ ـ ــاز العلن ـ ــٕ ّالبشجـ ـ ــٕ باعتبـ ـ ــازِ إسـ ـ ــد ٚاملؤغـ ـ ــسات
االضرتاتٔذٔ٘ ليَط٘ األم٘ ّتكدمَا .
ّال ٓطــعيا يف ختــاو نلنتيــا إال أٌ ىػــهس نــل تلــو األقــالو ّاألٓــادٖ الــيت مل ت ـ ل
دَداً ست ٙظَس ٍرا العدد إىل اليْز .
زادني لْطييا ّلهل مؤضطاتيا التعلٔنٔ٘ ّمسانصىا البشجٔ٘ مصٓداً مً العطاٛ
ّالتكدو ّاالشدٍاز .
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