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صفحة شخصيات الرواية يمكن إلغائها حسب رغبة  *

 المؤلف.
ان كانت الرواية ال تتشكل من فصول فيمكن إلغاء  **

 صفحة الفهرس.
 
 
 
 



 حسب االتي:تم اعداد قالب التنسيق 
 ”5.8=  عرض الصفحة .1
 ”8.3=   ارتفاع الصفحة .2
 ”0.85هامش جانبي =  .3
 ”0.75هامش علوي =  .4
 ”0.75هامش سفلي =  .5

 
 * يرجى عدم تغيير اي من اعدادات القالب 

 



 مالحظات :
 عدا عنوان الرواية.,  16جميع الخطوط حجم  -
 , عدا عنوان الرواية. XB Yasجميع الخطوط  -
 1.5ددت ب المسافات بين سطر و آخر حُ -
.... تم  الفصل الثالث,  الفصل الثاني,  الفصل االول -

 .16و بحجم خط  (Bold)تحديدها ب غامق 
في حالة تجاوزت النبذة صفحتها , يجب ان يبدأ الفهرس  -

 بصفحة جديدة. او شخصيات الروايات
كل فصل جديد بصفحة جديدة -  يجب ان يبدأ 
تم فصل صفحة الفصول عن الصفحات التي تسبقها و  -

 خاص بها.صفحات ذلك ليكون لصفحة الفصول ترقيم 
يرجى التقيد برقم صفحات الفصول عند كتابتهايف   -

الفهرس.
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 رواية

 بوكس الينس

 تنسيق كتاب
 

 

 

 

 حيدر الديواني

 اسم المؤلف االول 

 و

 اللقب

 العنوان الرئيسي

 العنوان الثانوي

 رواية او مجموعة قصصية
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 حيدر رياض هاشم الديوانيالمؤلف : 

 تنسيق كتاب – بوكس الينسعنوان الكتاب : 

2020 

 

 

 جميع الحقوق محفوظة

ال يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب أو تخزين مادته 

بطريقة االسترجاع او نقله على أي نحو أو بأي طريقة سواء 

كانت إلكترونية او ميكانيكية او بالتصوير او بالتسجيل او 

 مقدّماً. خالف ذلك اال بموافقة خطية من المؤلف

 

 

 

 العنوان الثانوي العنوان الرئيسي

 اسم المؤلف كاملا 
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 إهداء

 شكراً لك MS Wordالى برنامج 

 و شكراً للقارئ كونه سينسق روايته كما افعل االن

 

 

 

 

 

 االهداء
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 نبذة

 

, لكنها  التسعةلن تتعدى هذه الصفحات  احداث الرواية

ستعطي ذلك التأثير الذي سيوحد روايات بوكس الينسيف  

 ". أنيققالب " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نبذة / لمحة
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 شخصيات الرواية 

 

 تاجر ثري :  حرفالسيد 

 إبنة السيد حرف:  كلمةالسيدة 

 شاب من مدينة سطور:  المدقق

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم الشخصية في الرواية

 وصف بسيط
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 الفهرس
 

 ١ . . . . . . العودة -الفصل االول 

 ٩ . . . . . . اللقاء -الفصل الثاني 

 ١١ . . . . . . العودة مجدداً –الفصل الثالث 

 

 رقم الفصل

 اسم الفصل

 رقم الصفحة
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 الفصل األول

 العودة

 

, ضع فصل روايتك االول , ضع  ضع فصل روايتك االول

ضع فصل روايتك االول , ضع فصل  فصل روايتك االول ,

ضع فصل  , ضع فصل روايتك االول ,روايتك االول 

روايتك االول , ضع فصل روايتك االول , ضع فصل 

ضع فصل روايتك االول , ضع فصل  روايتك االول ,

ضع فصل  روايتك االول , ضع فصل روايتك االول ,

روايتك االول , ضع فصل روايتك االول , ضع فصل 

ضع فصل روايتك االول , ضع فصل  روايتك االول ,

 ضع فصل  ك االول , ضع فصل روايتك االول ,روايت

 

 رقم الفصل

 اسم الفصل
 فصل الرواية

 صفحة الفصل في الفهرس
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 الفصل الثاني

 اللقاء

 

, ضع  الثاني, ضع فصل روايتك  الثانيضع فصل روايتك 

ضع فصل ,  الثانيضع فصل روايتك  , الثانيفصل روايتك 

الثاني , ضع فصل روايتك الثاني , ضع فصل روايتك 

ضع فصل  ضع فصل روايتك الثاني , روايتك الثاني ,

روايتك الثاني , ضع فصل روايتك الثاني , ضع فصل 

ضع فصل  ضع فصل روايتك الثاني , روايتك الثاني ,

روايتك الثاني , ضع فصل روايتك الثاني , ضع فصل 

ضع فصل  ضع فصل روايتك الثاني , روايتك الثاني ,

 اني , ضع فصل روايتك الثاني ,روايتك الث

 

 رقم الفصل

 اسم الفصل
 فصل الرواية

 صفحة الفصل في الفهرس
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 الثالثالفصل 

 العودة مجدداً 

 

, ضع  الثالث, ضع فصل روايتك  الثالثضع فصل روايتك 

, ضع الثالث ضع فصل روايتك  ,الثالث فصل روايتك 

ضع  ,الثالث , ضع فصل روايتك الثالث فصل روايتك 

, ضع الثالث , ضع فصل روايتك الثالث فصل روايتك 

, ضع الثالث ضع فصل روايتك  ,الثالث فصل روايتك 

ضع  ,الثالث , ضع فصل روايتك الثالث فصل روايتك 

 , الثالث , ضع فصل روايتك الثالث فصل روايتك 

 

 

 رقم الفصل

 اسم الفصل
 فصل الرواية

 صفحة الفصل في الفهرس


