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شعبة علوم اإلعالم واإلتصال

إعالن خاص بطلبة السنة ثانية ماستر

اتصال وعالقات عامة – إذاعة وتلفزيون
معايير كتابة مذكرات التخرج

ليكن يف علم طلبة السنة ثانية ماسرت (إذاعة وتلفزيون – اتصال وعالقات عامة) أنه يتوجب عليهم مراعاة معايري حمددة وذلك
يف إخراج مذكرات خترجهم:



املعايري:

محتوى الصفحة
عناوين الفصول
عناوين املباحث
العناوين الفرعية
نص البحث
اهلوامش
نص اإلقتباس أو العبارات اهلامة

نوع الخط













Simplified Arabic
Traditional Arabic
Simplified Arabic
Traditional Arabic
Simplified Arabic
Traditional Arabic
Simplified Arabic
Traditional Arabic
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Traditional Arabic
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Traditional Arabic

المقاس



أدىن -30أقصى34
أدىن -36أقصى38
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.10
.12
.16
.18

النمط
أسود ثخني
أسود ثخني مسطر
أسود ثخني مسطر
أسود عادي
أسود عادي
أسود ثخني
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مالحظة:
.1

بالنسبة ملقاس اللغة األجنبية هو نفسه املقاس العريب مطروح منه وحدتني(-
.Roman
حتدد أبعاد الصفحة كاآليت3 :سم على ميني الصفحة 2 ،سم أعلى الصفحة2 ،سم أسفل الصفحة و  2سم على يسارها.
التهميش يكون يف آخر كل صفحة منفردة.

.4

أبعاد الفقرات :تتباعد األسطر يف النص مبقدار مسافة واحدة .مع ترك مسافة  1سم كحد أقصى يف بداية كل فقرة .
الواجهة تكون وفق النموذج املرفق باإلعالن.

.2
.3
.5

 )2مع إستخدام خط



إتباع هذه الخطوات الشكلية في إنجاز مذكرة الماستر إجباري -

Times New

