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  ماسترالنموذج الشكلي إلهجاش مركسة الحخسج 
 املركسة: شكل كحابة 

 هب الشىلي ملششوع املزهشة ما ًلي4* ًخػمً الجا

 ظم5.2ًترن في الطفداث هامش في وافت الجىاهب ألاسبػت كذسه 

ملػمىن املششوع باللغت  بالنسبة 15غادي وحجم  بنمط  SAKKAL Majallaًطبؼ املششوع بخط -1

هفغ ألامش باليعبت لألغماٌ املدشسة باللغاث  .للهىامش ) دون حعطير بالنسبة 11الػشبيت وحجم 

ت(.   ألاحىبيت )الفشوعيت أو الاهجليًز

ً الشئيعيت بىفغ الخط و -2 ً )دون جسطير 15وبحجم Gras غليظ  دببنجىخب الػىاٍو جىخب الػىاٍو

 .ظغلي ذوببى الفشغيت بىفغ الحجم

ت في الىخابت( -3  .سم 1ثقدزبــ اخترام معافت ما بين ألاظطش والتي .اخترام هظام الفلشاث )اظخخذام التهٍى

حشمل ألاشياٌ ول م4ً الطىس، ألاشياٌ البياهيت و املخططاث جذاٌو والبياهاث4 وال ألاشياٌ -4

، معبىق بشكم الشيل أو  الخىغيديت... الخ. جيىن مػشفت بػىىان ًيىن أغلى وظط الشيل أو الجذٌو

ً، بديث ٌشير الشكم ألاٌو إلى سكم الفطل و  يىن بىفغ الخط املػخمذ في الػىاٍو ، مضدوج، ٍو الجذٌو

ٌشير الشكم الشوماوي  غىىان الشيل. (I  -  14 )إلى سكم الشيل أو الجذٌو  هما ًلي4  الشيل سكمالثاوي 

 .ألاٌو الى سكم الفطل والشكم الثاوي إلى جشجيب الجذٌو أو الشيل في الفطل راجه

خىظطهًيىن في أو الجذٌو مطذس الشيل   .11، بخط حجمه أظفله مباششة ٍو

وهزلً ججميل بػؼ ألاوساق  ي ضفدت واحهت املششوع أو في مػمىههجفادي اظخخذام ألالىان ظىاء ف -1

 مً خالٌ ألاصهاس وما شابه رلً.

 والى غاًت املشاحؼ، جشكيما مخىاضالة بذاًت مً ملذمت املزهش وظط الطفدت(  أظفلجشكيم الطفداث) -2

املذاخالث ثيت، ألاوساق البد) الىخب، ألاطشوخاث واملزهشاث، اخترام الترجيب ألابجذي للائمت املشاحؼ -3

ش، اللىاهين واملشاظيم، الجشائذ،مىاكؼ الاهترهذ(  الػلميت، الخلاٍس

 اخترام التهميش في املششوع مؼ اخترام جشجيب غىاضش املشاحؼ. -4

 ضفدت. 166إلى  06حجم املزهشة مابين  -5

 ،.....1التركيم ًبذأ مً ملذمت املزهشة الى غاًت املشاحؼ مً  -6

 سوماهياأبجذًا أو الجذاٌو غلى الخىالي جشكيما و  ألاشياًٌشكم الفهشط وكىائم  -7

يخهي بخالضت أو ملذمت الفطل وخاجمت الفطلهخذم ولمت جمخفي بذاًت ول فطل ونهاًخه، حع -8  يذ ٍو

. أما الفطل ألاخير )امليذاوي أو الخطبيلي(، 06الى  56غذد ضفداث الفطل الىاخذ جترواح  مابين -9

 مما ًمىىه أن ًفىق الػذد امللترح للطفداث ٌعمذ للطالب باالظترظاٌ أهثر في الخدليل

 كىاغذ هخابت املشاحؼ واملطادس -16

 جىغؼ كائمت املشاحؼ في أخش املزهشة وفم الترجيب ألابجذي ألظماء املؤلفين، خعب جشجيب هىع املطادس

 والخالي4

 الىخب. -

 )أطشوخاث الذهخىساه و سظائل املاحعخير واملزهشاث(. الشظائل الجامػيت -

 .(-املجالث – امللاالث امليشىسة في الذوسٍاث املدىمتاق البدثيت)ألاوس  -

 املذاخالث الػلميت )امليشىسة في امللخلياث الذوليت والىطىيت وألاًام الذساظيت( -

ش -  الخلاٍس



 اللىاهين واملشاظيم -

 مىاكؼ ألاهترهذ -

 أمثلة

 الىخـــب -

ون(.غىىان الىخاب.الجضء، الطبػت، إظم، للب املؤلفين ) أو إظم و للب املؤلف ألاٌو وآخش  -11

خ.  امليان، داس اليشش، الخاٍس

 )آخشون 4 حػني وحىد أهثر مً مؤلفين(. -15

إظم، للب املؤلفين ) أو إظم و للب املؤلف ألاٌو وآخشون(.غىىان الىخاب. ) جشحمت(، إظم  -10

خ.  وللب املترحم، الجضء، الطبػت، امليان، داس اليشش، الخاٍس

خ.غىىان الىخاب.الجضء، ا -14  لطبػت، امليان، داس اليشش، الخاٍس

 الشظائل الجامػيت )دهخىساه، ماحعخير و مزهشة( -5 -12

اظم، للب الباخث.غىىان الشظالت. دسحت البدث )دهخىساه، ماحعخير و مزهشة(، امليان،  -10

خ.   الهيئت )حامػت، مشهض بدث، مػهذ،...(، الخاٍس

 املجالث   -0 -11

 اليسخت املطبىغت4- -12

دث )أو إظم، للب  الباخث الاٌو وآخشون(."غىىان امللاٌ ".غىىان إظم، للب  أصحاب الب -13

خ، سكم الطفداث   املجلت، املجلذ، الػذد، امليان،  الخاٍس

 اليسخت إلالىتروهيت4- -56

إظم، للب  أصحاب البدث )أو إظم، للب  الباخث الاٌو وآخشون(. "غىىان امللاٌ  -51

خ،  ، URLسكم الطفداث، الػىىان الالىترووي".غىىان املجلت، املجلذ، الػذد، امليان،  الخاٍس

خ جطفذ املىكؼ.   جاٍس

 املذاخالث الػلميت في الخظاهشاث الػلميت4 - -55

اظم، للب ضاخب املذاخلت. "غىىان املذاخلت ".غىىان امللخلى، الهيئت املىظمت، امليان،   -50

خ، الطفداث.  الخاٍس

 اللىاميغ واملػاحم -4 -54

ت -52  املطادس العمػيت البطٍش

ة بئظخػماٌ وظائل جلىيت وإلىتروهيت ) حهاص كشاءة، إظخماع وغشع مشئي(، مطادس ملشوء - -50

وجخمثل في الدسجيالث املشئيت أو املعمىغت. ًمىً أن جيىن أًػا مً خطظ وبشامج 

ىهيت وإراغيت مسجلت.  جلفٍض

إظم، للب مػذ البرهامج أو الحطت. غىىان البرهامج. )هىع املطذس العمعي البطشي(،  -51

خ ا اسة، املؤظعت املىخجت، غذد اليسخ املسجلت. وكذ جيىن املشاحؼ امليان، جاٍس لحطت أو الٍض

(       ً ( و Multimedia( أو ألاكشاص املخػذدة )CD-ROMمأخىرة مً أكشاص الخخٍض

 ( DVDأكشاص املذمجت )

 الىطىص اللاهىهيت والخىظيميت -52

خ الاضذاس، مػمىن  -53 ذة  هىع اللاهىن )كاهىن أو مشظىم (، سكم اللاهىن،جاٍس اللاهىن، الجٍش

خ ضذوسها،سكم الطفدت.  الشظميت، الػذد، جاٍس
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