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 ًَىرج يمتشذ إلػذاد تمشَش تشبض

 

 

 :ال ثذ أٌ ٚزؼًٍ رمشٚش انزشثض األلغبو انزبنٛخ

  :واخهة تمشَش انتشبض 1.

  .حدى سًُك بىسقْٔٙ انغالف انخبسخٙ انؼهٕ٘ ٔانز٘ ٚدت أٌ ٕٚػغ ثُغخخ أطهٛخ ٔ

 :رزًثم انًؼهٕيبد اإلنضايٛخ انزٙ رسزٕٚٓب طفسخ انغالف فٙ

 .، انزخظض، انغُخ اندبيؼٛخانشؼجخاعى اندبيؼخ ٔشؼبسْب، انكهٛخ، انمغى،   -

 .انذساعخ انًٛذاَٛخػُٕاٌ رمشٚش انزشثض، اعى انًإعغخ يسم  - 

 .اعى ٔ نمت انًششف فٙ اندبيؼخ  -

 .اعى ٔنمت انًزشثظٍٛ  -
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لمي ــحث العــالي والبــــليم العـــــوزارة التع  

     سكيكدة 5733أوت  02جامعة 

 
   التجارية وعلوم التسيري       كلية العلوم اإلقتصادية و 

................ :قسم  

 تقرير تربص مقدم ضمن متطلبات نيل شهادة ليسانس

  شعبة:............

........ختصص   

8تقرير تربص بعنوان  

 كتابة عنوان الموضوع ومكان التربص 
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 .رٕػغ ثؼذ ٔاخٓخ انزمشٚش يجبششح :وسلة بُضاء.2

 .بىسق ػادٌْٕٔ َغخخ ؽجك األطم نهغالف انخبسخٙ   :غالف داخه3ٍ.

 ٕٚخّ انشكش ثظفخ ػبيخ نألعزبر انًإؽش انجٛذاغٕخٙ ػهٗ يغبًْزّ انًؼشفٛخ ٔانًُٓدٛخ :انشكش4.

انفؼبنخ  ىفٙ انًإعغخ ػهٗ يغبًْزٓ ٍَٚٔظبئسّ انًشرجطخ ثكزبثخ رمشٚش انزشثض، كًب رٕخّ ئنٗ انًإؽش

 ٚشًم انشكشئعمبؽ انًؼبسف انُظشٚخ انًزؼهمخ ثبنًٕػٕع ػهٗ انٕالغ يٍ خالل انزشثض، كًب ًٚكٍ أٌ  فٙ

 شخض أٔ يدًٕػخ يٍ األشخبص انزٍٚ كبٌ نٓى دٔس ْبو أثُبء فزشح انزشثض يثال ػهٗ اعزمجبنٓى

 .ٔرؼبَٔٓى ثبإلػبفخ ئنٗ كم يٍ عبْى فٙ ئػذاد رمشٚش انزمشٚش

 .اإلْذاء غٛش يطهٕة فٙ ئػذاد رمشٚش انزشثض :يالحظة

 يُٓدٛخ انؼًم انًزجؼخ، ٔفزشح انزشثضر رٕػْٕٛٔ يخزظش نًب اززٕاِ انزمشٚش ٔانٓذف يُّ   :انًهخض5.

 ٔاألدٔاد انًغزخذيخ فٙ ئػذادِ، ثبإلػبفخ ئنٗ ػشع نهُزبئح انزٙ رى انزٕطم ئنٛٓب ٔانزٕطٛبد انزٙ

 أػذد ػهٗ ػٕء ْزِ انُزبئح، ْزا ٔٚدت أٌ َالزع أٌ انغشع يٍ يهخض انزمشٚش ْٕ رمذٚى خالطخ

 زٛث أٌ ُْبن ثؼغ األشخبص ٚمشؤٌٔ فمؾ انًهخض،انزمشٚش ثشٙء يٍ انزشكٛض ٔنٛظ ٔطفب نهزمشٚش 

 .انًفزبزٛخ  ، ٔٚزجغ انًهخض ثبنكهًبدانظفسخ ٔٚكٌٕ ثهغخ ثبَٛخٔال ًٚكٍ أٌ ٚزدبٔص 

 ْٕٔ خطخ انزمشٚش ثبنزفظٛم، ٔانز٘ يٍ خالنّ ًٚكٍ نهًمٛى ئػطبء رمٛٛى أٔنٙ نؼًم  :فهشس انًحتىَات6.

 كبنٛخ انجسث ٔرسهٛم نهًٕػٕع، نزا الثذ أٌ ٚزى اخزٛبسانًزشثض ثًدشد لشاءح انخطخ، ألَٓب رزشخى ئش

  انًظطهسبد انًغزؼًهخ فٙ انؼُبٍٔٚ ثذلخ

 :انظفسبد انًمبثهخ ألخضائّ كبنزبنٙ ٚكٌٕ فٓشط انًسزٕٚبد فٙ شكم خذٔل، كًب ٚزى رشلٛى

 فهرس المحتويات

 العنوان الصفحة

 التشكرات ال ترقم

 فهرس المحتويات ال ترقم

األشكال قائمة ال ترقم  

 قائمة الجداول ال ترقم

 قائمة المالحق ال ترقم

ب -أ  مقدمة 

5- 4 تقديم المؤسسة ومصلحة التربص المبحث األول 8   
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5-2  

2-4  

المؤسسةالمطلب األول 8  

المصلحةالمطلب الثاني8  

5-05 الدراسة التصوريةالمبحث الثاني 8   

5-50  

51-05  

  لمعالجة المشكلالطريقة المعتمدة المطلب األول 8

)التشخيص(تصور الحل الممكنالمطلب الثاني8  

06-07 ()النتائج واالقتراحات خاتمةال   

 قائمة المراجع 12

 المالحق 

 

 ئنٗ َٓبٚخ األشكبل فٙ 1ٚدت اززشاو رشلٛى رغهغهٙ ٚجذأ يٍ انشلى   :لائًة األشكال، لائًة اندذاول7

 ػهٗ أٌ ٚزى ٔػغ ػُٕاٌ كم شكم أٔ خذٔل فٕق ْزِ األشكبلَٔفظ انشٙء ثبنُغجخ نهدذأل،  .انزمشٚش 

 ٔيب رشٚذ أٌ  )األشكبل ٔاندذأل(ٔيظبدس ْزِ األشكبل ٔاندذأل رسزٓب، كًب ٚدت ششذ أْى يؼبنًٓب 

 ًٚكٍ ٔػغ لبئًخ األشكبل ٔاندذأل فٙ طفسخ.رٕطهّ نهمبسب فٙ أعفم انشكم أٔ اندذٔل فٙ يزٍ انزمشٚش

 :ٔازذح ْٔزا كبنزبنٙ

االشكال قائمة   

 الرقم  العنوان  الصفحة 
   
   

اجلداولقائمة   

 الرقم  العنوان الصفحة 
   
   

 

 ٔأسلبو  )انزٙ رى اإلشبسح ئنٛٓب فٙ يسزٕٖ انزمشٚش(ُْٔب ٚزى ػشع ػُبٍٔٚ انًالزك  :لائًة انًالحك. 

 طفسبرٓب
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 فٙ انزمشٚشرؼى انشيٕص ٔانًخزظشاد ٔيؼبَٛٓب  :لائًة انشيىص وانًختظشات.9

 فٙ طفسخ أٔ طفسزٍٛ، ٚكٌٕ رشلًٛٓب ثبنسشٔف األثدذٚخ أٔ انٓدبئٛخ ٔركزت ثظٛغخ َكشح :يمذية. 10

 :ٔرؼى انؼُبطش انزبنٛخ )يمذيخ(

 ٚكزت ػهٗ شكم فمشاد يٍ انؼبو ئنٗ انخبص :تمذَى ػاو ػٍ يىضىع تمشَش انتشبض -

 ثٍٛ يزغٛشٍٚ ػهٗ األكثش ٔأعئهخ فشػٛخ ٔٚزى فٛٓب ؽشذ عإال سئٛغٙ ٔازذ ٔثغٛؾ ٚدًغ  :اإلشكانُة 

 .يزؼهمخ ثًٕػٕع رمشٚش انزشثض

 .ْٔٙ ئخبثبد أٔنٛخ ػهٗ األعئهخ انفشػٛخ انًزكٕسح عبثمب  :فشضُات -

 ُْٔب ٚزى رمذٚى أعجبة ٔيجشساد اخزٛبس انًٕػٕع ٔخذٖٔ انُزبئح  :أهًُة يىضىع تمشَش انتشبض -

 .انًزٕلؼخ يٍ انزشثض

 أ٘ انُزبئح انزٙ ٚغؼٗ يٕػٕع رمشٚش انزشثض ئنٗ رسمٛمٓب ٔٚشاػٗ  :انتشبضأهذاف يىضىع تمشَش  -

 اسرجبؽٓب اسرجبؽب ٔثٛمب ثبنًٕػٕع، اسرجبؽٓب ثبنزغبؤالد أٔ انفشٔع :فٙ رسذٚذ أْذاف انجسث يب ٚهٙ

 .ززٗ ًٚكٍ لٛبط يذٖ رسمٛمٓب، لبثهٛزٓب نهزسمٛك ٔٔاػسخ انظٛبغخ 

 )ْٕٔ انًٕلغ اندغشافٙ انز٘ أخش٘ فّٛ انزشثض(ل انًكبَٙ ُْٔب ٚزى رسذٚذ انًدب: يدال انتشبض -

 .)ْٔٙ انًذح انضيُٛخ انزٙ اعزغشلٓب انزشثض(ٔانًدبل انضيبَٙ 

 ػبدح يب ٚشرجؾ ثبنًُٓح االعزمشائٙ انز٘ ٚؼزًذ ػهٗ انذساعخ انًٛذاَٛخ ثٓذف اإلنًبو :انًُهح انًستخذو -

 .انًزغٛشح انًذسٔعخ نهٕطٕل ئنٗ زم انًشكهخ ثبنظبْشح، نزسذٚذ ٔلٛبط انؼٕايم انًإثشح ػهٗ عهٕن

 ْٙ ػًهٛخ انًشبْذح ٔانًشالجخ(انًالحظة  :ُْبن ػذح أدٔاد ندًغ انجٛبَبد يُٓب :أدوات خًغ انبُاَات -

 ْٙ ػجبسح ػٍ(انًمابهة ، )انذلٛمخ نغهٕن أٔ ظبْشح يؼُٛخ ٔرغدٛم انًالزظبد انُبردخ ػٍ ْزِ انًشبْذح

 انًزشثض ٔشخض أٔ أشخبص آخشٍٚ ثٓذف انٕطٕل ئنٗ يؼهٕيبد رؼكظيسبدثخ أٔ زٕاس يٕخّ ثٍٛ 

 ْٕٔ لبئًخ يكَٕخ (االستبُاٌ ، )زمبئك أٔ يٕالف يسذدح ٚسزبج انًزشثض ئنٛٓب فٙ ػٕء أْذاف رشثظّ

 ،)ٔاٜساء انًسزًهخ، أٔ ثفشاؽ نإلخبثخ/ٔانؼجبساد انًكزٕثخ يضٔدح ثاخبثبرٓب أٔ/يٍ يدًٕػخ يٍ األعئهخ أٔ

 .انخ...)ٔانزٙ رمغى ئنٗ يظبدس أٔنٛخ ٔيظبدس ثبَٕٚخ(نٕثبئك انًظبدس ٔا

 انخ...األدٔاد ئزظبئٛخ، انجشايح انًغزؼًهخ نًؼبندخ انجٛبَبد :أدوات يؼاندة انبُاَات -

 .ٚدت أٌ رؼشع يسبٔس رمشٚش انزشثض ثظفخ يٕخضح :هُكهة تمشَش انتشبض

 .رشلًٛٓب ثبألسلبو اثزذءا يٍ اإلشكبنٛخْزِ انؼُبطش ٚدت ٔػؼٓب ٔفك انزشرٛت انًٕػر أػالِ يغ 

 ٔ انز٘ ٚدت أٌ ٚكٌٕ يُجثك يٍ انؼًم انًُدض ثًخزهف انًُبْح ٔاالدٔاد  :يحتىي تمشَش انتشبض11.

 انًطجمخ، فمذ َدذ دساعخ ػٍ ؽشٚك اعزجبَخ أٔ دساعخ لٛبعٛخ أٔ أ٘ دساعخ كًٛخ اخشٖ، أٔ دساعخ

 ش ػهٗ ٔطف انًإعغخ انزٙ رى ثٓب انزشثض فمؾ، ٔئػطبءٔال ٚدت أٌ ٚمزظ .يسبعجٛخ، أٔ دساعخ رسهٛهٛخ

 .رظٕس نهسم ثشكم َظش٘ ثم اعزُبدا نهذساعخ انزطجٛمٛخ

 أثُبء انزؼشع نٓزا اندضء انًٓى فٙ رمشٚش )فٓشط انًسزٕٚبد (ٚدت انزمٛذ ثبنٓٛكهخ انًشبس ئنٛٓب أػالِ 

 :انزشثض ٔانز٘ ٚزى فّٛ

 انسظٕل ػهٛٓب ٔرسذٚذ يظذسْب؛ ركش انسمبئك ٔاٜساء انزٙ رى -

 رسهٛم انسمبئك ٔاٜساء انغبثمخ؛ -
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 رسذٚذ َزبئح انزسهٛم انغبثك؛ -

 رسذٚذ انزٕطٛبد انًزشرجخ ػهٗ ْزِ انُزبئح؛ -

 .اإلشبسح ئنٗ انًبدح انزٙ شًهزٓب انًالزك ٔٔطفٓب ثبخزظبس  -

 :رزًثم انؼُبطش انزٙ ٚدت أٌ ركٌٕ فٙ يسزٕٖ رمشٚش انزشثض فٙ

 انًؤسسة ولطاع َشاطها تمذَى :أوال

 ؛)ربسٚخ ٔرطٕس انمطبع (لطبع انُشبؽ  -

 انزؼشٚف ثبنمطبع ، االعى انكبيم نهًإعغخ ٔ اخزظبسِ، ؽجٛؼزٓب انمبََٕٛخ، ربسٚخ :انزؼشٚف ثبنًإعغخ  -

 ، سأط يبنٓب، ػُٕاٌ يٕلؼٓب)كجٛشح، يزٕعطخ، طغٛشح (ئَشبئٓب ٔ يكبٌ رٕاخذ يمشْب انشئٛغٙ، رظُٛفٓب 

 يغ ثؼغ انششذ يغ انزشكٛض ػهٗ انؼاللخ انٕظٛفٛخ ثٍٛ األلغبو ٔ(نكزشَٔٙ، انٓٛكم انزُظًٛٙ نهًإعغخ اال

 انؼًش،(، رٕصٚغ يٕظفٛٓب  )فشٔػٓب(، رٕصٚؼٓب اندغشافٙ )اسرجبؽٓب ثبنًظهسخ يسم انزشثض

 ،)...انًُبفغٌٕانًٕسدٌٔ، انضثبئٍ ، (،أْذاف َٔشبؽبد انًإعغخ ، أْى يزؼبيهٛٓب  )...اندُظ،انًإْالد

 رطٕس سلى أػًبنٓب، يشبسٚؼٓب انًغزمجهٛخ ، كًب ٚزى انزؼشف ػهٗ انًإعغخ ػًٍ انًُظٕيخ االلزظبدٚخ أٔ

 )يٍ انؼشٔس٘ ٔػغ أ٘ خذٔل، ْٛكم رُظًٛٙ فٙ انًالزك(.اإلداسٚخ انٕؽُٛخ اندٕٓٚخ ٔ انًسهٛخ

 ًٕاسد انجششٚخ انمبئًخ ػهٛٓب،رسذٚذ انًظهسخ أٔ انمغى أٔ انًذٚشٚخ يسم انزشثض، يٓبيٓب، َٕع ان -

 ، رُظٛى انؼًم فٙ)انًبدٚخ ٔغٛش انًبدٚخ(أًْٛزٓب ثبنُغجخ نجبلٙ انًظبنر ٔ نهًإعغخ ككم، ظشٔف انؼًم 

 اَزمبل انًؼهٕيبد، َٕع(، َٕػٛخ االرظبل انذاخهٙ )رٕصٚغ انًغإٔنٛبد ٔانًٓبو (انًظهسخ انًؼُٛخ 

 ٍ فّٛ انًزشثض ساٚزّ زٕل يٕاؽٍ انمٕح ٔ يٕاؽٍ انؼؼف ،ٚخززى ْزا اندضء ثزمٛٛى ٚجٛ.انخ...)انؼاللبد

 )يٍ انؼشٔس٘ ٔػغ أ٘ خذٔل، ْٛكم رُظًٛٙ فٙ انًالزك( .انفشص انًزبزخ ٔ انزٓذٚذاد انًسزًهخ

 انؼًم ػهً يىضىع انتشبض :ثاَُا

 ٚزكشُْب ٚغؼٗ انًزشثض ئنٗ يؼبندخ انًشكم انًطشٔذ ثأعهٕة أكبدًٚٙ ،ففٙ انجذاٚخ ػهٗ انًزشثض أٌ 

 ثاٚدبص انطشٚمخ انزٙ عٕف ٚؼزًذْب نهٕطٕل ئنٗ زم انًشكهخ ،ثى األدٔاد انزٙ ٚغزخذيٓب ،ثى ُٚفز انطبنت

 ٔ ْزا.رظٕسِ نهسم انًمزشذ ٔفمب نهطشٚمخ ٔ األدٔاد انزٙ اعزؼشػٓب ٔ ٔفمب نهًؼطٛبد انزٙ لبو ثزدًٛؼٓب

 :يٍ خالل

 ثأْى انًظطهسبد ٔانًفبْٛى انزٙ نٓب ػاللخ ثًٕػٕع انزمشٚش؛ انززكٛش -

 انزسهٛم ٔانٕطف ثبعزخذاو يخزهف أدٔاد انجسث انؼهًٙ؛ -

 يسبٔنخ اإلخبثخ ػهٗ انزغبؤالد انًطشٔزخ فٙ اإلشكبنٛخ؛ -

 رمذٚى الزشازبد؛ -

 د انزٙ طبدفذئثشاص انًٓبساد ٔانًؼبسف انًكزغجخ ثبإلػبفخ ئنٗ ركش انظؼٕثب :انزمٛٛى انشخظٙ -

 .انًزشثض أثُبء فزشح انزشثض

 ٔرسذ انًجبزث َدذ  )انًجسث األٔل، انًجسث انثبَٙ (ٚزى رمغٛى يٕػٕع رمشٚش انزشثض ٔفك يجبزث 

 انفشع األٔل، انفشع انثبَٙ (، ٔرسذ انًطبنت َؼزًذ انفشٔع )...انًطهت األٔل، انًطهت انثبَٙ  (يطبنت 

 ػهًب اَّ ٚجمٗ ػهٗ...،1.2 ، ثؼذْب َؼزًذ األسلبو......، ٔرسذ انفشع َدذ أٔال، ثبَٛب)...

 .انًزشثض اعزشبسح انًششف فٙ رمغٛى انًٕػٕع ٔرفشٚؼّ زغت انزخظض ٔانسبخخ
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 :انخبرًخ ْٙ زٕطهخ ػبيخ ػٍ انزشثض، رزكٌٕ يٍ ثالثخ أخضاء ٔركزت كبنزبنٙ  :انخاتًة12.

 .ٚزكش أْى انُزبئح انزٙ رى انزٕطم ٔكزا انًالزظبد انزٙ عدهٓب انًزشثض خالل فزشح انزشثض  :انُتائح -

 .ٚزى رمذٚى خًهخ يٍ االلزشازبد انخبطخ ثًٕػٕع انزشثض  :االلتشاحات -

 ٔرؼى يظبدس انًؼهٕيبد انزٙ رؼًُٓب انزمشٚش ٔانزٙ اػزًذ ػهٛٓب فٙ ئػذادِ :لائًة انًشاخغ13.

 انؼٕء ػهٛٓب فٙ انزشثض، يغ انًالزظخ أٌ كم يغزُذ أٔ ٔثٛمخ يغدهخ فٙ لبئًخ انًشاخغٔانزٙ رى ئعمبؽ 

 .)عدم فٙ انٕٓايش(ٚدت أٌ ركٌٕ لذ اعزخذيذ فٙ يسزٕٖ انزمشٚش 

 ، يغ رشرٛجٓب أثدذٚب)انفشق ٚكًٍ فمؾ فٙ ركش انظفسخ فٙ انزًٓٛش(ٚزى كزبثخ انًشاخغ ثُفظ ًَؾ انزًٓٛش 

 ْٔزا ثذءا ثبنًشاخغ ثبنهغخ انؼشثٛخ، ثى انفشَغٛخ، كًب ٚزى رٕثٛمٓب،....( 1،1،2)ٔفك رشلٛى رغهغهٙ 

 :ٔرشرٛجٓب كبنزبنٙ

 انكتب :أوال

 .اعى انًإنف، ػُٕاٌ انكزبة، سلى انطجؼخ، داس انُشش، ثهذ انُشش، عُخ انُشش، سلى انظفسخنمب و-

 أطشوحات انذكتىساِ ويزكشت انًاخستُش :ثاَُا

 .، اعى اندبيؼخ، انذٔنخ، انغُخ، سلى انظفسخ)يبخغزٛش/دكزٕساِ (انطبنت، انؼُٕاٌ، انُٕع  اعى-نمب و

 انًدالت وانذوسَات :ثانثا

 اعى انًإنف، ػُٕاٌ انجسث، اعى انًدهخ أٔ انذٔسٚخ، انًدهذ، انؼذد، انغُخ، انظفسخ ٔانشاثؾ-نمب و

 .االنكزشَٔٙ اٌ ٔخذ

 وانًؤتًشات واألَاو انذساسُة انًهتمُات :سابؼا

 ربسٚخ انًإرًش ثبنغُخ ٔانشٓش ٔانٕٛو، :اعى طبزت انًمبل، ػُٕاٌ انًمبنخ، ػُٕاٌ انًإرًشنمب و-

 .يكبٌ انًإرًش ٔانشاثؾ االنكزشَٔٙ اٌ ٔخذ

 يىالغ انكتشوَُة :خايسا

 نًشبْذح، الاعى انًإنف، ػُٕاٌ انًٕػٕع، ربسٚخ كزبثخ انًٕػٕع، انًٕلغ االنكزشَٔٙ، ربسٚخ ا-

 .ٚزكش سلى طفسخ نؼذو رٕفشْب

 انُظىص انماَىَُة :سادسا

 .اندشٚذح انشعًٛخ نهدًٕٓسٚخ اندضائشٚخ انذًٚمشاؽٛخ انشؼجٛخ، ػذد اندشٚذح، ربسٚخ طذٔسْب-

 يحاضشات :سابؼا

 .اعى األعزبر، ػُٕاٌ انًسبػشح، انكهٛخ، اندبيؼخ، انجهذ، انغُخنمب و-

 يمابالت شخظُة :ثايُا

 ، يشكضِ أٔ طفزّ انٕظٛفٛخ، اندٓخ انزٙ ٚؼًم ثٓب،)اعى ٔنمت يٍ رًذ انًمبثهخ يؼّ (........يمبثهخ يغ -

 .ربسٚخ انًمبثهخ

 :انًالحك14.
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 دساعبد، خذأل، سعٕيبد، رمبسٚش،(ٔرشًم ٔثبئك رؼى يؼهٕيبد يزؼهمخ ثبنًإعغخ يكًهخ نهزمشٚش 

 ٚدت رشلٛى انًالزك كًب.األخضاء يٍ يسزٕٖ انزمشٚشاػزًذ ػهٛٓب انًزشثض نزذػٛى ثؼغ  )....يمبثالد 

 يغ انزمهٛم يٍ اعزخذايٓب، كًب ٚدت اإلشبسح ئنٗ انًالزك(.....1)انًهسك سلى ،  (2) انًهسك سلى :ٚهٙ

 .).....اَظش ئنٗ انًهسك سلى (فٙ يسزٕٖ انزمشٚش يٍ خالل اإلشبسح ئنٗ سيضِ 

 ****يالحظات أساسُة*****.

 :طفسخ ٔركٌٕ يمغًخ كًب ٚه30ٙٚدت أٌ ال ٚزؼذٖ ػذد طفسبد يؼًٌٕ رمشٚش انزشثض  .

 (1)ٚدت أال ٚزؼذٖ ػذد طفسبد انًمذيخ طفسزٍٛ   -

 .طفحات  6ٚدت أٌ ال ٚزؼذٖ ػذد طفسبد انزؼشٚف ثًكبٌ انزشثض -

 انُظش٘ٚدت أٌ ال ٚزؼذٖ ػذد طفسبد انزطجٛك ػهٗ يٕػٕع رمشٚش انزشثض ثًب فّٛ اندبَت  -

 طفسخ ػهٗ انزشخٛض. 21طفسبد ػهٗ االؽبس انًفبًْٛٙ )انزظٕس٘( ٔ 6يٕصػخ ػهٗ  طفحة 22 

 02ٚدت أٌ ال ٚزؼذٖ ػذد طفسبد انخبرًخ طفسزٍٛ  -

 انظفسبد انخبطخ ثبنشكش، انًهخض، فٓشط انًسزٕٚبد، لبئًخ األشكبل، لبئًخ اندذأل، لبئًخ

 نكٍ رسغت ػُذ ثذاٚخ رشلٛى انًجسث األٔل ٔفك رشلٛى انًالزك، لبئًخ انشيٕص ٔانًخزظشاد ال رشلى

 .نهخبرًخ خئًخ انًشاخغ ٔانًالزك رشلى ركًهرغهغهٙ، أيب لب

 Arabic Traditionalؾ   ثبنُغجخ نهٕٓايش ركزت أٔرٕيبرٛكٛب أعفم كم طفسخ، ثبنُغجخ نهؼشثٛخ ركزت ثخ .

 10زدى ،Times New Romanٔثبنُغجخ نهغخ انفشَغٛخ أٔ االَدهٛضٚخ ثخؾ  10زدى انخؾ 

 دوٌ ركش انشتبة انؼهًُة  )كًب ْٕ يٕػر فٙ لبئًخ انًشاخغ(كًب ٚدت اززشاو ًَؾ ٔازذ فٙ انٕٓايش 

 .نهًؤنف

 ثبنُغجخ نهُظٕص انمبََٕٛخ انًغزؼًهخ فٙ رمشٚش انزشثض ٚزى كزبثخ َٕع انمبٌَٕ ٔسلًّ ٔربسٚخ طذٔسِ .

 .ٔيؼًٌٕ انمبٌَٕ فٙ انًزٍ 

 انؼُبٍٔٚ انًغطشح ٔانًهَٕخ ٔانًبئهخ ٔاعزخذاو ًَؾ ٔازذ يٍ نٌٕ انكزبثخ ْٕٔ األعٕد،ػذو اعزؼًبل  .

 ْٔزا اثزذءا يٍ طفسخ انٕاخٓخ، ئنٗ غبٚخ َٓبٚخ كم انزمشٚش 

 :ثٛبَبد انطجبػخ .

  16 :ؾ  ؛ زدى انخ Traditional Arabicة َىع انخظ بانُسبة نهغة انؼشبُ -

 12 :؛ زدى انخؾTimes New Romanة  َىع انخظ بانُسبة نهغة انفشَسُ -

 18.: حدى انخظ بانُسبة نؼُاوٍَ انًباحث وانًطانب -

 ػبد٘ :انًسافة بٍُ األسطش -

 ْٔزا لجم ٔثؼذ انفمشحpt 6 : انفشاؽ بٍُ انفمشات -

 عى نجمٛخ انٕٓايش2.5عى نهٓبيش األًٍٚ ٔ 3ٚزشن  :انهىايش -


