
 مواصفات بوستر المشروع

 المتطلبات .أ

 سم. 100 ×سم  70حجم البوستر  .1

 وبالحجم والمواصفات فی الجدول أدناه: Arialالخط: يسمح فقط بخط  .2

 اللون المؤثرات الحجم األستعمال نوع النص
 النص العادي

 (Body)  
 أسود عادي 30 نص محتوى الفقرات

 عنوان الصورة
Caption 

عنوان صورة، جدول، 
 أسود  30 رسم بياني.. الخ

 عنوان البوستر
Poster Title 

  56 عنوان المشروع فقط
 ALL CAPSأحرف كبيرة فقط و

 أسود

 ١عنوان 
Heading 1 

أسماء الطلبة 
  40 والمشرفون

 ALL CAPSأحرف كبيرة فقط و
 أسود

 ٢عنوان 
Heading 2 

عنوان )  عنوان الفقرة
 أسود  30 (النص

 3عنوان 
Heading 3  

 أسود  30 عنوان فرعي للفقرة

 التوصيات .ب

 ان يكون البوستر واضحا ويدل على موضوع المشروع بسهولة. .1

 . واضحة ان تكون لجميع الرسومات، والجداول عناوين .2

يفضل ان  (تتطلب وقتًا طويالقد  سيصعب قرائتها اذحيث )يفضل ان ال يحتوي البوستر على كتابات كثيرة  .3
ویمکن  (infographic)أو عمل انفوجرافیک   تستبدل الكتابات برسوم بيانية أو صور أو جداول مبسطة.

 .(/http://www.easel.lyأو  /https://infogr.am)االستفادة من احد الموقعين 

أن تكون بنفس مواصفات الحجم  الحالة المثالية)وص في الجداول والرسوم البيانية واضحة أن تكون النص .4
 .(راجع الجدول أعاله – للنص العادي

 أن تكون الرسوم والجداول والرسوم البيانية بدقة عالية. .5

 مودين أو ثالث حسب طبيعة المشروع كما مبين في الشكل أدناه.يمكن استعمال عمود واحد أو ع .6

 

 

https://infogr.am/
http://www.easel.ly/


 سالوخەتێن پوستەرێ پروژەى
 پێدڤیێن پوستەرى .أ

 سم. ١٠٠ ×سم  ٧٠قەبارێ پوستەرى  .1

 دێ هێتە بکارئینان وبڤان قەبارە وسالوخەتێن ل خشتێ خوارێ دیارکرى: Arialفونت: بتنێ فونتێ  .2
 رەنگ شێواز قەبارە بکارئینان (تێکست)جورێ دەقى 
 (نورمال)دەقێ ئاسایى 

 (Body)  
 رەش نورمال 30 نڤیسانێدەقێ برگێن 

 ناڤونیشانێن وێنەی
Caption 

ناڤ ونیشانێن وێنان 
 رەش  30 وخشتان وگرافان

 ناڤونیشانێ پوستەرى
Poster Title 

بتنێ ناڤونیشانێ 
  56 پوستەرى

 ALL CAPS وپیتێن مەزن
 رەش

 ١ناڤونیشان 
Heading 1 

ناڤێن قوتابیان 
  40 وسەرپەرشتان

 ALL CAPS وپیتێن مەزن
 رەش

 ٢ناڤونیشان 
Heading 2 

ناڤ ونیشانێن 
 رەش  30 یێن برگان سەرەکى

 3ناڤونیشان 
Heading 3  

لقێن ناڤ ونیشانێن 
 رەش  30 برگان

 پێشینیارى .ب
 روهن وئاشکرابیت وبابەتێ پرۆژەى ب ساناهى دیارکەت.پوستەر یێ گرنگە یا  .1
 یا باشە هەمى وێنە ونیگار وخشتە د روهن وئاشکرا بن. .2
ورین ب وێنا ە گهت، باشترە بهێ(پێ دڤێت بو خواندنێچونکى دەمەکێ درێژ )نڤیسان دپوستەرى دا نەبیت  زۆرباشترە  .3

 ، مفايى ژ ڤان دوو ویبسایتا وەرگرەسەرەدانا (infographics)یان ژى بکارئینانا ئینفوگرافیکا   ونیگارا وخشتێن کورت
(am/https://infogr.  یانhttp://www.easel.ly/) . 

دەقێ برگێن "یا باشتر ئەوە ب سالوخەتێن )پێدڤیە نڤیسانا دناڤ وێنا ونیگار وخشتا دا بسانەهى بهێتە خواندن  .4
 .(بیت وەکى ل خشتێ سەرى دیارکرى "نڤیسانێ

 دوویا یان سێیا وەکى ل وێنێ ل خوارێ دیارکرى.نەخشێ پوستەرى چێدبیت پێک بهێت ژ ستوینەکێ، یان  .5
 

 

https://infogr.am/
http://www.easel.ly/

