
1- ُترسل نسختان من مادة النشر باللغة العربية مطبوعتان على وجه واحد من الورقة، وبفراغ مضاعف بني السطور.
2- ُيكتب على ورقة مستقلة عنوان مادة النشر واسم الكاتب وصفته العلمية وعنوانه مع ملخصني لها أحدهما بالعربية واآلخر باللغة اإلنكليزية حصراً، في حدود 

عشرة أسطر لكل منهما، ويطلب من كل من املؤلف أو املترجم كتابة اسمه كامًال، باللغتني العربية واألجنبية، ولقبه العلمي وعنوان مراسلته.
3- ُيقدم املؤلف (أو املترجم) في ورقة مستقلة قائمة بالعبارات التي تشكل الكلمات املفتاحية "Key Words" (والتي توضح أهم ما تضمنته املادة من حيث 

موضوعاتها وغايتها ونتائجها والطرق املستخدمة فيها) ومبا ال يتجاوز خمس عبارات باللغة اإلنكليزية وترجمتها بالعربية.
4- إذا سبق نشر هذا املقال أو البحث في مجلة أجنبية، ترسل الترجمة مع صورة واضحة عن هذه املادة املنشورة ويستحسن إرسال نسخة األصل املطبوع 

واألشكال (الرسوم) األصلية إن وجدت، ولو على سبيل اإلعارة.
5- إذا كانت املادة مؤلفة أو مجمعة من مصادر عدة، يذكر الكاتب ذلك حتت العنوان مباشرة كأن يقول "تأليف، جمع، إعداد، مراجعة" وترفق املادة بقائمة 

مرقمة للمراجع التي استقاها منها. 
6- إذا تضمنت املادة صوراً أو أشكاًال، ترسل الصورة األصلية وكذلك األشكال مخططة باحلبر األسود على أوراق مستقلة، إال إذا كانت موجودة في املادة 

املطبوعة بلغة أجنبية (كما جاء في الفقرة "4") مرقمة حسب أماكن ورودها.
7- ُيرسل مع املادة قائمة باملصطلحات العلمية العربية املستخدمة فيها مع مقابالتها األجنبية إذا لم تكن واردة في معجم الهيئة للمصطلحات العلمية والتقنية في 

الطاقة الذرية الذي مت نشره في أعداد املجلة (18-2).
8- تكتب املصطلحات وكذلك أسماء األعالم باللغتني العربية واألجنبية عند ورودها في النص أول مرة ومن ثم يكتفى بإيراد املقابل العربي وحده سواء أكان هذا 
املقابل كامًال أو غير كامل وتستعمل في النص املؤلف أو املترجم األرقام العربية (1، 2، 3، ...) أينما وردت مع مراعاة كتابتها بالترتيب العربي من اليمني إلى 

اليسار وإذا وردت في نص معادلة أو قانون أحرف أجنبية وأرقام نكتب املعادلة أو القانون كما هي في األصل األجنبي.
9- ُيشار إلى احلواشي، إن وجدت، بإشارات دالة (�، +، x، ...) في الصفحة ذاتها، كما يشار في املنت إلى أرقام املصادر واملراجع املدرجة في الصفحة 

األخيرة، وذلك بوضعها ضمن قوسني متوسطني [  ].
10- ترقم مقاطع النص األجنبي والنص العربي بترتيب واحد في حالة الترجمة. 

11- يرجى من السادة املترجمني مراعاة األمانة التامة في الترجمة. 

12- تخضع مادة النشر للتقييم وال ترد إلى أصحابها نشرت أم لم تنشر. 

13- مينح كل من الكاتب أو املترجم أو املراجع مكافأة مالية وفق القواعد املقررة في الهيئة.
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جميع المراسالت توجه إلى العنوان التالي:
الجمهورية العربية السورية- هيئة الطاقة الذّرية - مكتب الترجمة والتأليف والنشر - دمشق : ص.ب :6091

      هاتف   6111926-11(963+) فاكس  11-6112289(963+)
E-mail: tapo@aec.org.sy 
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رسوم االشتراك السنوي
ميكن للمشتركني من خارج القطر إرسال رسم االشتراك إلى العنوان التالي:

املصرف التجاري السوري - فرع رقم 13، مزة جبل - دمشق - ص.ب: 16005، رقم احلساب 2/3012
أو بشيك باسم هيئة الطاقة الذّرية السورية

ميكن للمشتركني من داخل القطر دفع قيمة االشتراك بحوالة بريدية على العنوان التالي:
مجلة عالم الذّرة - مكتب الترجمة والتأليف والنشر - هيئة الطاقة الذّرية السورية - دمشق - ص.ب: 6091

مع بيان يوضح عنوان املراسلة املفضل.
أو يدفع رسم االشتراك مباشرة إلى مكتب الترجمة والتأليف والنشر في الهيئة: دمشق - شارع 17 نيسان

- رسم االشتراك من داخل القطر: للطالب (200) ل.س، لألفراد (300) ل.س، للمؤسسات (1000) ل.س.
- رسم االشتراك من خارج القطر: لألفراد (30) دوالراً أمريكيًا، للمؤسسات (60) دوالراً أمريكيًا.    

سعر العدد الواحد
سـوريا: 50 ل.س   مصـــر: 3 جنيهات    لبـــنان: 3000 ل.ل    اجلزائر: 100 دينار

األردن: 2 دينار    السعودية: 10 رياالت     وفي البلدان األخرى: 6 دوالرات

äÉfÓYE’G
تود مجلة عالم الذّرة إعالم الشركات 

واملؤسسات العاملة في قطاع التجهيزات العلمية 
واملخبرية كافة والصناعات املتعلقة بها عن فتح 

باب اإلعالن التجاري فيها، للمزيد من االستفسار 
حول رغبتكم بنشر إعالناتكم التجارية يرجى 
الكتابة إلينا أو االتصال بنا وفق العنوان 

الوارد أعاله.

ُيسمح بالنسخ والنقل عن هذه املجلة لالستخدام الشخصي بشرط اإلشارة إلى املرجع، أما النسخ والنقل ألهداف جتارية فغير مسموح به إال مبوافقة خطية مسبقة من الهيئة.


