
تطبيق اتحاد الناشرين 
العرب

ارعت أصبحت الهواتف الذكية جزءا ال يتجزأ من الحياة البشرية الحديثة، وس
العديد من المؤسسات ومنها المكتبات وغيرها من مرافق المعلومات 

، و ها نحن اليوم نواكب مستفيديهاالستخدامها لمواكبة احتياجات 
التطورات لتعّم الفائدة على الجميع 



الهدف من التطبيق 

ضاء يهدف إنشاء تطبيق اتحاد الناشرين العرب لتسهيل التواصل بين االتحاد و أع
الجمعية العمومية 

وأخبار وأنشطة على كافة األصعدة لالطالع على كل ما يخص االتحاد من بيانات
من شراكات ومبادرات ومعارض وندوات ومؤتمرات وورش عمل،

،المشاركة في استبيانات الرأي

إرسال المقترحات او الشكاوى

تهميتيح التطبيق بيانات شركات ودور النشر األعضاء باالتحاد، وتحميل إصدارا

مرآة تعكس نشاطات االتحاد وترافقالتطبيق كونيلاالتحاد تغطية كافة فعاليات

العضو في إعالمه بها مرحلة بمرحلة وفق استراتيجية ورؤية شاملة وبقدر من
المرونة بما يحقق لها قدرة على الحركة للوصول للخبر والمعلومة في الوقت 
عاليات المناسب وبالدقة والمصداقية الالزمة وخاصّة التواصل وإشراك األعضاء في ف

.ونشاطات االتحاد



التطبيقمميزات

اءلألخذ بمدخالتهم وأراءهم للوصول إلى نقطة التقاألعضاء التواصل مع :التشاركية

تفاعل والعمل المشترك من خالل التواصل والتجسيد مبدأ التعاون : العمل بروح الفريق

المنشودةاألعضاء وتبادل األفكار لتحقيق األهداف بين

الوضوح واإلفصاح عن أعمالنا وعن كل خطط المرحلة : الشفافية

خلق أنماط جديدة في مجاالت العمل واستغالل الفرص المتاحة: الريادة والتميز



ما سيقّدمه التطبيق 
قد تنزيل و مشاركة لجميع أنشطة االتحاد ومنها تغطية الندوات والمؤتمرات الصحفية التي تع

وتزويد المجتمع والوسائل اإلعالمية بالمعلومات الموثقة عنها 

 نشر االخبار المتعلقة باالتحاد فيما يخّص أخبار المعارض الجوائز,,,

مشاركة إحصاءات تهّم الناشر بخصوص المعارض العربية والدولية وورش العمل والمؤتمرات

إعالم الناشرين بكل ورش العمل والندوات المهنية والمؤتمرات وحث الناشرين على المشاركة
فيها من خالل عرض أهّميتها وما يمكن ان يستفيدوا منها 

اإلعالم عن الجوائز المنظمة من مختلف الهيئات والجهة وحث الناشربن على المشاركة فيها.

كة تغطية كافة النشاطات الثقافية لالتحاد والمعارض وإخطار الناشرين بها وحثهم على المشار
فيها 

من تقديم الدور النشر أعضاء اتحاد الناشرين العرب و إصداراتهم و كافة بياناتهم فيكون بذلك
السهل التواصل مع دار النشر المرغوب التواصل معها 

ميع ما لالتحاد سيكون هناك جسر تواصل صلب يعرض جيمن خالل هذا التطبيق الكترون
وباستمرار تحاد و النشر و الكتاب الى كافة العملين في قطاع النشر ولفترة طويلةيهّم اال

في مع عرض كافة التفاصيل مما يسهل عليهم الحصول على المعلومات متاحة للجميع
.العديد من االوقات وفى كل االماكن مهما بعدت المسافات 



كيفية استخدام التطبيق 

درويد على حسب الموبايل الخاص بسيادتكم يتّم تحميل التطبيق، إذا كان النظام أن
Android  يتم تحميله من جوجل ستورGoogle Play ، وإذا كانIOS  يتم تحميله من

. Apple storeعلى أبل ستور 

ن عقب التحميل يتم تسجيل الدخول باإليميل الرسمي والمسجل باتحاد الناشري
ومن )نسيت كلمة السر؟ (اإللكتروني ثم نختار العرب، يكتب اإليميل في خانة البريد

السر، قم لمةثم يظهر مربع يكتب فيه البريد اإللكتروني والذي سيصل عليه كود تغيير ك

في إن لم تجد رسالة الكود(بنسخ الكود المرسل إلى البريد اإللكتروني الذي أدخلته 
ثم أدخل الكود في مكانه  ( Spam)التحقق من صندوق بريد صندوق البريد الوارد نرجو

المخصص، وقم بتعيين كلمة سر خاصة بحسابك على التطبيق

لبيانات مع ضرورة التأكيد بعدم تسجيل بيانات الدار العضو مرة أخرى، فقط التعامل عبر ا
.المدخلة من قبل االتحاد لضمان عمل التطبيق بصورة صحيحة 





إشعارات سيتم الدخول إلى الصفحة الرئيسية للتطبيق، والذي توضح عالمة الجرس
قائمة إعدادات التطبيق والتي تحتوى لألعضاء، وعالمةالرسائل المرسلة من االتحاد

سجيل ت-اإلعدادات -اتصل بنا–مقترحات وشكاوى -على الرئيسية المفضلة االستبيانات
,,,الدخول



تحتوىالرئيسيةالشاشةأنالصورةتوضحوكما
الع،لالطالعضويحتاجهاقدالتيالمعلوماتكلعلى

األخبارعلىوتحتوىالكلعرضاإلعالميالمركز
-فيديوهات-صورويشملاأللبومالمجلةاللقاءات

األنشطةأواألخبارجميعأنالعلممعملفات
.تاريخيامسلسلة

-المميزات-الالئحة-نبذة:االتحادعنتشملكما
االتحادلجانتشكيلوتشملاالتحادلجان-اإلدارة

دارةاإلمجلستقاريرلجنة،كلعنالصادرةوالتقارير
ندواتمؤتمراتمشروعاتاالتحاد،أنشطةوكذلك
مسابقاتعملورش

يودلمناإلعالنخاصيةالتطبيقيتيحوكذلك
الصورةمثلثابتةبصورةسواءاألعضاءمن

فحةصأوصفحةكنصفمنبثقةصورةأوالتالية
حقااليحددبمقابل(.التطبيقعلىالدخولعند
)اإلدارةمجلسمن



المعارض في التطبيق 
ةالسابقالمعارضتواريخ

كلّهاالقادمةوالحالية
لتفاصيجميعمعمتاحة

ووالصورالمشاركة
لّقةالمتعاألخباروالتقارير

بها

الحاليةالمعارضفتظهر
عرضأومتجاورةكصور
معارضمقسمةالكل

.وقادمةوحاليةسابقة



دور النشر في التطبيق 

ح تيي توأسفل شاشة الصفحة الرئيسية يظهر أيقونات الشاشة الرئيسية، واألعضاء والت
واإلصدارات التي ألي باحث . عملية البحث عن دور نشر بدولة  محددة أو دار نشر محددة

عن إصدار ات دار نشر معينه، أو إصدار محدد أو تصنيف محدد لمجموعات كتب طبقا 
.اتكمثم بياناتي وهي بيانات داركم الموقرة وكذلك إلدخال إصدار. لتصنيف ديوي العشري

زاع مع العلم بأن اإلصدارات المدخلة على الموقع مسئولية الدار مباشرة، وفي حالة وجود ن
حول إصدار معين مع أي دار نشر أخرى سيكون من حق مدير الموقع حذفه دون الرجوع 
غير للدار التي أضافت هذا اإلصدار لحين الفصل في هذا النزاع والتأكد من صاحب الحق   ال

تعراض عضو باالتحاد أو العضو المجمد عضويته أو الزائر العام، يمكنه ت حميل التطبيق واس
المركز اإلعالمي، واألخبار والمعارض والمشروعات العامة دون إضافة بيانات أو إصدارات أو 

التي استالم رسائل االتحاد أو المشاركة في االستبيانات أو االطالع على بعض الخصائص
.قد تحدد الحقا من قبل اإلدارة 





 وألي استفسارات يرحب بكم اتحاد الناشرين العرب باستالم أي مقترحات أو
أو عبر وشكاوى بالتطبيق،استفسارات بشأن التطبيق من خالل صفحة مقترحات 

arabpa@cyberia.net.lbاإليميل 

mailto:arabpa@cyberia.net.lb

