دعوة للمؤلفين والباحثين
يدعو قسم الترجمة والنشر في األرشيف الوطني الباحثين املعنيين بتاريخ دولة اإلمارات العربية املتحدة وشبه الجزيرة العربية ،لتقديم
مؤلفاتهم للنشر وفق املعايير اآلتية:
 .1أن يكون الكتاب باللغة العربية أو اإلنجليزية ،أو أن يكون مترجما من لغات أخرى إليهما ،وأن يتناول موضوعات متعلقة بتاريخ
دولة اإلمارات العربية املتحدة وشبه الجزيرة العربية.
 .2أال يقل عدد صفحات الكتاب عن  100صفحة.
 .3إذا كان اإلنتاج رسالة علمية فيشترط أن تكون ذات فائدة علمية عامة ،وأن يرتبط باألهداف اإلستراتيجية لألرشيف الوطني،
ً
ً
وأال تكون جزءا منقوال من كتاب ،أو من شبكة اإلنترنت ،أو من مشروع لم يكتمل.
ً
 .4أن يكون الكتاب مستوفيا للشروط العلمية واألكاديمية املتعارفة في البحث العلمي.
 .5أال يكون قد سبق نشر الكتاب أو تقديمه للنشر في جهات أخرى .ويحق ملؤلف الكتاب الذي نشرته جهة أخرى أن يتقدم إلى
األرشيف الوطني إلعادة طباعته بعد انتهاء التعاقد مع تلك الجهة.
َ
 .6أن يقدم مؤلف الكتاب نسخة واحدة منه مطبوعا ،أو نسخة إلكترونية مدققة بصيغة  ،PDFوخالية من األخطاء اإلمالئية
واملطبعية.
 .7أن يرفق املؤلف بكتابه سيرته الذاتية ،وعنوانه بالتفصيل.
 .8أن تضع الهوامش مسلسله في أسفل الصفحة.
 .9أن تضع الجداول والرسوم البيانية والصور والخرائط في صفحات مستقلة ،مع اإلشارة إلى مواقعها في الكتاب.
 .10أن يضيف قائمة باملصادر واملراجع في نهاية الكتاب.

مالحظة :تتم جميع املراسالت على البريد اإللكتروني اآلتيPublish@na.ae :

Invitation for authors and researchers
The Translation and Publication Section, at the National Archives (NA), invites
researchers concerned with the history of the United Arab Emirates and the
Arabian Peninsula to submit their publications to be published by the NA
according to the following criteria:
1- The book should be written in Arabic and English, or translated from other
languages to Arabic and English, dealing with various subjects related to the
history of the UAE and the Arabian Peninsula.
2- The book submitted should not be less than 100 pages.
3- If the material submitted is a scientific thesis, it must be of general scientific
interest linked to the strategic objectives of the National Archive, and should not
be part of a book, the Internet, or an incomplete project.
4- The book submitted must comply with the scientific and academic terms that
are used in scientific research.
5- The book should not have been previously published or submitted for
publication elsewhere. However, the author of the book published by another
party may submit it to the National Archive for reprinting after the termination of
the contract with that party.
6- The author shall submit one printed copy of the book, or an electronic copy as
PDF, edited and free of spelling and typo errors.
7- The author should attach his/her autobiography and address in details.
8- Footnotes should be placed at the bottom of the page.
9- Charts, diagrams, images and maps should be attached in separate pages, with
reference to their locations in the book.
10- A list of references should be added at the end of the book.
Note: For all responses, please use the following email address: Publish@na.ae

