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4
، للصفحات مزخرفة إطارات لرسم ا خصيص أنشأت na-border تسمى جديدة حزمة هذه
كتاب ، مذكرة واجهة صفحة لكتابة أو إهداء كتابة يف اإلطارات هذه إستخدام ميكن حيث
ttf نوع من خط ؛ CornPop.ttf اخلط و tikz احلزمة على اإلعتماد مت قد و ، جملة أو ،

. عليه تعتمد كلها اإلطارات ألن الويندوز على تثبيته من البد حبيث ،
يكن مل إن الويندوز على تثبيته أوال جيب الذي CornPop.ttf اخلط الدليل هذا رفقة جتدون

. مثبتا

11

جيب كما ، \usepackage{na-border} الوثيقة دباجة يف احلزم مع نكتب شيء أول na-border احلزمة إلستخدام
ماعليك الد نفس يف الدليل هذا مع جتده اخلط ؛ به تتعلق الزخارف كل ألن الويندوز على CornPop.ttf اخلط تثبيت

. جدا بسيط بشل اخلط تثبيت عملية فتتم installer على ننقر ثم مرتني عليه النقر إال
(dossier أي ) امللف يف نضعه و sty إمتداد من na-border.sty امللف بنسخ نقوم na-border احلزمة إلستخدام

. فيه نعاجل الذي
: مهمة مالحظة

هي الرئيسية اللغة كانت سواءا XeLaTeX: بـ  املعاجلة و polyglossia احلزمة استخدام عند فقط تعمل احلزمة
بشكل الالتينية باللغة مذكرة مقدمة صفحة لكتابة اإلطارات هذه إستخدام ميكن أنّه مبعنى أخرى التينية لغة أو العربية
اإلطار يف املبني األمر polyglossia احلزمة بعد نكتب أن البد احلاالت كّل يف .و فقط العربية ليس و جدا عادي

na-border احلزمة تعمل ال فبدونه جدا مهم األمر وهذا أدناه املبين األزرق

\newfontfamily \corna[Script=Arabic ,Scale=5]{ CornPop}
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22ٕ
ٕ

التّالية التعليمة document الوسط داخل نكتب اإلطارات لرسم

\naborder{اإلطار لون ھنا الزخرفة}{نكتب یمثل الذي الالتیني الحرف ھنا {نكتب

بين) brown) ، ( أزرق blue) ، ( أمحر red) مثل فيه نرغب الذي اللون نضع اإلطارات لون مكان يف ◁

يف كثرية و متعددة األلوان ، هكذا و فاتح) أخضر lime) ، وردي) pink) ، ( أصفر yellow) ، أخضر) green) ،
( \usepackage[svgnames,dvipsnames,x11names]{xcolor} احلزمة : (تذكري تريد الذي اللون أخرت التاك

األلوان. من هائل عدد استخدام لك تتيح
فكّل ، (a,b,c,d,f,g,h,i,k,l,m,o,p,q,r,E,......) مثل الزخرفة ميثل الذي الالتيين احلرف نكتب الثانيتني احلاظنتني يف ◁

. معينة زخرفة ميثل التيين حرف

أمثلةأمثلة1.21.2

: مثال نكتب لو أول: مثال

\naborder{blue}{f}

: على املعاجلة بعد نتحصل
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3
حرفا تكتب و f الالتيين احلرف يف تغري و تريد الذي اللون تكتب و (blue) السابق اللون يف تغير أن إال اآلن عليك ما

. جديدة) زخرفة على (تتحصل الفرق لتالحظ آخر

33ٕ
ٕ

: هي العنوان لتعليمة العام الشكل و مذكرة مثال كعنوان معين لعنوان إطار رسم na-border باحلزمة أيضا ميكن

\bordertitle{اإلطار أعلى اإلطار}{لون أسفل {لون العنوان} {نص

أمثلةأمثلة1.31.3

: مثال نكتب لو : أول مثال

\bordertitle{lime}{white}{فیبوناتشي {متتالیات

: على نتحصل
فيبوناتشي متتاليات

: نكتب لو فمثال \resizebox بالتعليمة نستعني مثال العنوان لتكبري : ثاني مثال

\bordertitle{lime}{white}{\resizebox {!}{1.5cm}{فیبوناتشي {{متتالیات

: على فيبوناتشينتحصل متتاليات
3
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تعليمة يف املوجودتني السابقتني احلاضنتني يف فقط غري تريد كما تغيريمها ميكن السفلي اللون و لإلطار العلوي اللون خيص فيما

. العنوان
نستعني املشكل هذا حلل الورقة أبعاد يتعدى اإلطار بالتايل و ما نوعا طويل العنوان يكون احلاالت بعض يف : ثالث مثال

: نكتب فلو ذلك يوضح املثال هذا و minipage بالوسط

\bordertitle{blue!20}{ white}{\begin{minipage }{16cm}

\resizebox {16cm}{1.8cm}{ الحقیقي الفضاء في \\{المتتالیات

\resizebox {16cm}{1.8cm}{ طبولوجیة و متریة فضاءات في {و

\end{minipage}}

: على نتحصل

احلقيقي الفضاء يف املتتاليات
طبولوجية و مرتية فضاءات يف و

متنوعة2.32.3 متنوعةأمثلة أمثلة

مذكرة واجهة عن مثال

\documentclass[paper=a4,12pt]{article}

\usepackage[left=1.5cm,right=1.7cm,

top=1.57cm,bottom =2.3cm]{geometry}

\usepackage[svgnames ,dvipsnames ,x11names]{xcolor}

\usepackage{amsmath ,amsfonts ,amssymb}

\usepackage{fancyhdr}

\usepackage[utf8]{ inputenc}

\usepackage{na−border}
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\usepackage{contour}

\usepackage{tikz}

\usepackage{polyglossia}

\setdefaultlanguage[calendar=gregorian ,locale=algeria]{arabic}

\setotherlanguage{french}

\newfontfamily \arabicfont[Script=Arabic ,Scale =1.4]{ Amiri}

\newfontfamily \arabicfontsf[Script=Arabic ,Scale =1.4]{ Amiri}

\newfontfamily \not[Script=Arabic ,Scale =1.5]{ Aref Ruqaa}

\newfontfamily \corna[Script=Arabic ,Scale=5]{ CornPop}

\pagestyle{empty}

\parindent=0pt

\begin{document}

\naborder{red!50!black}{d}

\begin{minipage}{8cm}

العلمي\\ والبحث العالي التعلیم وزارة
لألساتذة\\ العلیا المدرسة
(الجزائر)\\ − القدیمة القبة −
الریاضیات قسم
\end{minipage}\hfill

\begin{minipage }{10cm}

\begin{french}

\textbf{Minist\`{e}re de l'Enseignement

Sup\'{e}rieur \\

et de la Recherche Scientifique \\

\'{E}cole Normale Sup\'{e}rieure \\

−Vieux Kouba − (Alger) }\\

\textsf{D\'{e}partement de Math\'{e}matiques}

\end{french}

\end{minipage}

\vskip1cm

\centerline{\textarabic{\not المتوسط التعلیم أستاذ شھادة لنیل تخرج {{مذكرة

\centerline{\textarabic{\not : عنوان {{تحت

\bordertitle{blue!20}{ white}{\begin{minipage }{16cm}

\resizebox {16cm}{1.5cm}{ الحقیقي الفضاء في \\{المتتالیات
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\resizebox {16cm}{1.5cm}{ طبولوجیة و متریة فضاءات في {و

\end{minipage}}

\vskip0.4cm

\begin{minipage}{5cm}

\vspace {0.7cm}

: الطالب إعداد \\من

$\blacktriangleleft$

الطالب إسم
\end{minipage}\hfill

\begin{minipage}{5cm}

: األستاذ إشراف تحت \\

$\blacktriangleleft$

ھنا األستاذ إسم
\end{minipage}

\vspace{1cm}

األستاذ إسم
\dotfill

لألساتذة العلیا بالمدرسة استاذ
\dotfill

مشرفا
\\

األستاذ إسم
\dotfill

لألساتذة العلیا بالمدرسة استاذ
\dotfill

ممتحنا
\vskip4cm

\centerline{2018/2017:الجامعیة {السنة
\centerline{2019: جوان {دفعة
\end{document}

املوالية الصفحة على XeLaTeX باستخدام املعاجلة بعد نتحصل
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d
d
d
d

Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
École Normale Supérieure
-Vieux Kouba - (Alger)
Département de Mathématiques

العلمي والبحث العايل التعليم وزارة
لألساتذة العليا املدرسة

(اجلزائر) − القدمية القبة −
الرياضيات قسم

ٔ

:

احلقيقي الفضاء يف املتتاليات
طبولوجية و مرتية فضاءات يف و

: األستاذ إشراف حتت
هنا األستاذ إسم ◀ : الطالب إعداد من

الطالب إسم ◀

...................مشرفا لألساتذة العليا باملدرسة استاذ ................... األستاذ إسم
ممتحنا ................... لألساتذة العليا باملدرسة استاذ ................... األستاذ إسم

اجلامعية:2018/2017 السنة
2019 : جوان دفعة
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خترج مذكرة واجهة عن أخر مثال

\documentclass[paper=a4,12pt]{article}

\usepackage[left=1.5cm,right=1.7cm,

top=1.57cm,bottom =2.3cm]{geometry}

\usepackage[svgnames ,dvipsnames ,x11names]{xcolor}

\usepackage{amsmath ,amsfonts ,amssymb}

\usepackage{fancyhdr}

\usepackage[utf8]{ inputenc}

\usepackage{na−border}

\usepackage{contour}

\usepackage{tikz}

\usepackage{polyglossia}

\setdefaultlanguage[calendar=gregorian ,locale=algeria]{arabic}

\setotherlanguage{french}

\newfontfamily \arabicfont[Script=Arabic ,Scale =1.4]{ Amiri}

\newfontfamily \arabicfontsf[Script=Arabic ,Scale =1.4]{ Amiri}

\newfontfamily \not[Script=Arabic ,Scale =1.5]{ Aref Ruqaa}

\newfontfamily \corna[Script=Arabic ,Scale=5]{ CornPop}

\pagestyle{empty}

\parindent=0pt

\begin{document}

\naborder{Purple4}{E}

\begin{minipage}{8cm}

العلمي\\ والبحث العالي التعلیم وزارة
لألساتذة\\ العلیا المدرسة
(الجزائر)\\ − القدیمة القبة −
الریاضیات قسم
\end{minipage}\hfill

\begin{minipage }{10cm}

\begin{french}

\textbf{Minist\`{e}re de l'Enseignement

Sup\'{e}rieur \\

7
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et de la Recherche Scientifique \\

\'{E}cole Normale Sup\'{e}rieure \\

−Vieux Kouba − (Alger) }\\

\textsf{D\'{e}partement de Math\'{e}matiques}

\end{french}

\end{minipage}

\vskip1cm

\centerline{\textarabic{\not المتوسط التعلیم أستاذ شھادة لنیل تخرج {{مذكرة

\centerline{\textarabic{\not : عنوان {{تحت

\bordertitle{red!20}{lime!45}{

\resizebox {16cm}{1.5cm}{ سوبوالف فضاءات و لوبیغ {{فضاءات

\vskip0.4cm

\begin{minipage}{5cm}

\vspace {0.7cm}

: الطالب إعداد \\من

$\blacktriangleleft$

الطالب إسم
\end{minipage}\hfill

\begin{minipage}{5cm}

: األستاذ إشراف تحت \\

$\blacktriangleleft$

ھنا األستاذ إسم
\end{minipage}

\vspace{1cm}

األستاذ إسم
\dotfill

لألساتذة العلیا بالمدرسة استاذ
\dotfill

مشرفا
\\

األستاذ إسم
\dotfill

لألساتذة العلیا بالمدرسة استاذ
\dotfill

8
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ممتحنا
\vskip8cm

\centerline{2018/2017:الجامعیة {السنة
\centerline{2019: جوان {دفعة
\end{document}

املوالية الصفحة على XeLaTeX باستخدام املعاجلة بعد نتحصل
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Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
École Normale Supérieure
-Vieux Kouba - (Alger)
Département de Mathématiques

العلمي والبحث العايل التعليم وزارة
لألساتذة العليا املدرسة

(اجلزائر) − القدمية القبة −
الرياضيات قسم

ٔ

:

سوبوالف فضاءات و لوبيغ فضاءات
: األستاذ إشراف حتت

هنا األستاذ إسم ◀ : الطالب إعداد من
الطالب إسم ◀

...................مشرفا لألساتذة العليا باملدرسة استاذ ................... األستاذ إسم
ممتحنا ................... لألساتذة العليا باملدرسة استاذ ................... األستاذ إسم

اجلامعية:2018/2017 السنة
2019 : جوان دفعة
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الفرنسية باللغة خترج مذكرة واجهة عن أخر مثال

\documentclass[paper=a4,12pt]{article}

\usepackage[left=1.5cm,right=1.7cm,

top=1.57cm,bottom =2.3cm]{geometry}

\usepackage[svgnames ,dvipsnames ,x11names]{xcolor}

\usepackage{amsmath ,amsfonts ,amssymb}

\usepackage{fancyhdr}

\usepackage[utf8]{ inputenc}

\usepackage{na−border}

\usepackage{contour}

\usepackage{tikz}

\usepackage{polyglossia}

\setdefaultlanguage[calendar=gregorian ,locale=algeria]{arabic}

\setotherlanguage{french}

\newfontfamily \arabicfont[Script=Arabic ,Scale =1.4]{ Amiri}

\newfontfamily \arabicfontsf[Script=Arabic ,Scale =1.4]{ Amiri}

\newfontfamily \not[Script=Arabic ,Scale =1.5]{ Aref Ruqaa}

\newfontfamily \corna[Script=Arabic ,Scale=5]{ CornPop}

\pagestyle{empty}

\parindent=0pt

\begin{document}

\naborder{blue!50!black}{c}

\begin{french}

{\centering

République Algérienne démocratique et Populaire\\

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

scientifique

\vskip6mm\large

UNIVERSITE DE TISSEMSILT \\[3mm]

\normalsize

FACULTE : TECHNOLOGIE \\[3mm]

DEPARTEMENT : INFORMATIQUE

10
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\vskip6mm

\vskip5mm

\underline{\Large MEMOIRE DE MASTER}

\vskip1cm

OPTION:}

\vskip1.5cm

\begin{center}

\bordertitle{magenta !20}{ white}{

\resizebox {16cm}{1.8cm}{ LE TITRE DU MEMOIRE}}

\end{center}

\vfill

\begin{minipage}[t]{8cm}

\underline{ Présenté par:}\\[3mm]

Nom et prénom

\end{minipage}

\hfill

\begin{minipage}[t]{5cm}

\underline{ Enquadré par:}\\[3mm]

\hfill Nom \& Prénoms

\end{minipage}

\vfill

\centerline{

Promotion: mois \& année}

\end{french}

\end{document}

املوالية الصفحة على XeLaTeX باستخدام املعاجلة بعد نتحصل
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République Algérienne démocratique et Populaire
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique

UNIVERSITE DE TISSEMSILT

FACULTE : TECHNOLOGIE

DEPARTEMENT : INFORMATIQUE

MEMOIRE DE MASTER

OPTION :

LE TITRE DU MEMOIRE

Présenté par :

Nom et prénom

Enquadré par :

Nom & Prénoms

Promotion : mois & année
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