
 دليل التجميع

 وكتابة أطروحة جامعة إيالم

 

 مقدمة

 عزيزي الطالب
اآلن وبعد أن بعون اهلل تعالى ، ستقوم بتجميع وكتابة أطروحتك من خالل اجتياز الخطوات التعليمية ، يوصى بقراءة 

 روحة كاملة.أطمحتويات هذا الدليل بعناية. تمت كتابة هذا الدليل بطريقة بسيطة ويمكن أن يرافقك حتى تصل إلى 

األطروحة جزء من األنشطة الالزمة للحصول على شهادة في المجال والدرجة ذات الصلة ، والتي تشمل التعريف ، 

طريقة البحث ، مراحل البحث ، المناقشة واالستنتاج ، لذلك  صياغة المشكلة العلمية ، التعبير عن الفرضية ، الغرض ، 

 .يجب أن يكون مكتوبة منطقيا وعلميا

من أسباب إعداد هذا الدليل خلق التنسيق من حيث المظهر والكتابة والتجليد وتخطيط الصفحة ألطروحات طالب 

الدراسات العليا ، بحيث ال تكون طرق تجميع األطروحة في المجاالت المختلفة مجزأة ، وبقدر اإلمكان على المستوى 

در اإلشارة إلى أنه يجب على الطالب من جميع التخصصات العلمي. ينبغي أيضا الحفاظ على استقاللية الميدان. تج

)باستثناء طالب اللغة اإلنجليزية( إعداد أطروحتهم باللغة الفارسية. يجب إعداد أطروحة طالب اللغة اإلنجليزية باللغة 

. APAظام ناإلنجليزية بناءً على موافقة مجلس قسم التخصص ومجلس الخريجين بالجامعة باللغة اإلنجليزية ووفقًا ل

  يتم التأكيد على أن الرسالة التي ال تستوفي المعايير المحددة لن تقبلها الجامعة.

 

 دراسات عليا في جامعة إيالم

 2006فبراير 

 

 

 

 



 الفصل األول: تنظيم محتويات الرسالة

 صفحات أولية -أ

 غالف الرسالة -

)غالف صلب(. يبلغ حجم قطع الغطاء نصف  مم وبغطاء جلدي صناعي 3-2الغطاء مصنوع من الورق المقوى بسمك 

سنتيمتر أكبر من حجم الورقة ، والنقوش على الغالف منقوشة. ظهر الغالف األمامي والخلفي باللغتين الفارسية 

واإلنجليزية على التوالي ، ويشتمالن على شعار جامعة إيالم ، واسم ولقب المشرف والمؤلف ، وتاريخ إعداد الرسالة. 

. على الغالف ، تم ذكر االسم واللقب ومجال الدراسة ووقت الدفاع عن 13و  12ة في الصفحتين شاهد األمثل

 األطروحة.

 بيضاءصفحه  -

 بعد الغالف وكذلك في نهاية الرسالة قبل الغالف ، توضع صفحة بيضاء.

 صفحه بسم ا ... -

ات مع تجنب استخدام أي إطار توضع هذه الصفحة بعد الصفحة البيضاء ويجب ترتيبها بطريقة بسيطة وواضحة

 وزخارف في هذه الصفحة.

 صفحة تأكيد أعضاء اللجنة -

تقدم هذه الصفحة جنراالت الرسالة ويتم التوقيع عليها من قبل أعضاء اللجنة لمزيد من المعلومات ، راجع المثال الوارد 

 .14في الصفحة 

 صفحة اإلهداء -

أو األشخاص الذين قدمت لهم الرسالة. بالرغم من أن نص هذه  هذه الصفحة اختيارية ومخصصة لذكر اسم الشخص

الصفحة يعتمد على الذوق الشخصي ، ولكن حسب الشؤون الوطنية والثقافة اإلسالمية للبالد ، يجب أن يوافق خريج 

 الجامعة على النص.

 صفحة الملخص -

واألدوات والمواد والنتائج يشتمل ملخص صفحة واحدة كحد أقصى على ملخص لمشكلة البحث وطريقة البحث 

 الذهبي بالخط مكتوب الملخص صفحة نص. ومفيدًاواالقتراحات المحتملة ، بينما يجب أن يكون الملخص موجزًا 

 (.0.5) األسطر تباعد ووحدة( 12)

 



 مضمون الصفحة

العنوان مصحوبة بتحتوي هذه الصفحة على عناوين الفصول وقائمة الخطوط العريضة لجميع محتويات نص الرسالة ، 

 ورقم الصفحة على التوالي.

 : الصفحات التي تسبق صفحة جدول المحتويات غير مذكورة في هذه الصفحة.1مالحظة 

 4: إذا كانت القائمة أكثر من صفحة واحدة ، في الصفحات التالية ، تتم كتابة األحرف الكبيرة على مسافة 2مالحظة 

 مزيد من المعلومات.ل 16سم من أعلى الصفحة. انظر الصفحة 

 جدول الجداول -

 لمزيد من المعلومات. 17تحتوي هذه الصفحة على عنوان ورقم وصفحة الجداول في النص. انظر المثال في الصفحة 

 قائمة صفحة من األشكال والصور -

ان الشكل. العنوتحتوي هذه الصفحة على قائمة بجميع الصور والرسوم البيانية والصور في النص ، وكلها معطاة تحت 

 .18انظر إلى المثال في الصفحة 

 قائمة االختصارات -الف

إذا لزم األمر ووفقًا لنص الرسالة ، إلعالم القراء ، سيتم إعداد قائمة بالعالمات المختصرة مع ما يعادلها. الحظ أنه في 

 .19ثال في الصفحة نص الرسالة ، يتم استخدام الكلمات الرئيسية أوالً ثم االختصارات. انظر إلى الم

 النص الرئيسي للرسالة -ب

 كما ذكرنا ، يبدأ نص الرسالة عادة بفصل بعنوان مقدمة وينتهي بقائمة من المراجع والمالحق.

ملحوظة: الصفحة األولى المرقمة من الرسالة هي صفحة المقدمة ، والصفحات التي تسبق المقدمة مرقمة أبجديًا وأرقام 

سم من الحافة السفلية للورقة. )الحظ على الرغم من  2لصفحة بالشكل والخط ، على مسافة الصفحات مكتوبة أسفل ا

 عدد الصفحات التمهيدية

يبدأ من صفحة العنوان ولكن صفحة العنوان وصفحة التفاني وصفحة الشكر غير مرقمة ويبدأ ترقيم الصفحات التمهيدية 

 بالحرف د(.

رئيسي واحد فقط يظهر على بعد ثالثة أسطر من المربع العلوي في منتصف وتجدر اإلشارة إلى أن كل فصل له عنوان 

الصفحة. باإلضافة إلى ذلك ، يحتوي كل فصل على عدد من العناوين الفرعية ، يقع العنوان الفرعي األول على بعد 

م كتابة العناوين تت سطرين من العنوان الرئيسي وفي أقصى يمين المربع. يبدأ نص الفصل بعد ذلك بسطر واحد متباعدًا.

 الفرعية دائمًا في سطرين بعيدًا عن القسم السابق.



 خطًا. 16خطًا والعنوان الفرعي بـ  18مالحظة: من الضروري كتابة العنوان الرئيسي بـ 

 المقدمة- 1

مقدمة الفصل األول هو النص الرئيسي لألطروحة والغرض منه هو تعريف القارئ بالموضوع قيد الدراسة ، وهناك  

طريقة منطقية وهادفة ستوجه القارئ إلى الموضوع قيد الدراسة ، مع تقديم تعريفات للكلمات والمتغيرات وبعض 

 األوصاف األخرى في نص المقدمة سيجعلها جذابة.

 المناقشات واالقتراحاتالنتائج و -4

يصف هذا الفصل النتائج العامة للبحث ، ويمكن أن تكون هذه النتائج على شكل رسوم بيانية أو جداول أو صور. 

مناقشة النتائج التي تم الحصول عليها واالستنتاج الناتج ، واالقتراحات حول الموضوع للباحثين في المستقبل هي من 

 الفصل. بين العناصر المعروضة في هذا

 قائمة المصادر وكيفية اإلشارة إليها في النص وكيفية استخدام مصادر اإلنترنت -ج

في هذا القسم يجب على المؤلف تقديم قائمة بالمصادر والمراجع المستخدمة في نص الرسالة مثل )كتاب ، مقال ، 

 مقابلة وإنترنت( على النحو التالي.

 النتائج والمناقشات واالقتراحات -4

هذا الفصل النتائج العامة للبحث ، ويمكن أن تكون هذه النتائج على شكل رسوم بيانية أو جداول أو صور.  يصف

مناقشة النتائج التي تم الحصول عليها واالستنتاج الناتج ، واالقتراحات حول الموضوع للباحثين في المستقبل هي من 

 بين العناصر المعروضة في هذا الفصل.

 وكيفية اإلشارة إليها في النص وكيفية استخدام مصادر اإلنترنتقائمة المصادر  -ج

في هذا القسم يجب على المؤلف تقديم قائمة بالمصادر والمراجع المستخدمة في نص الرسالة مثل )كتاب ، مقال ، 

 مقابلة وإنترنت( على النحو التالي.

 

مذكورة في نهاية الرسالة ، يوجد في نهاية كل صفحة في مجاالت العلوم اإلنسانية ، باإلضافة إلى قائمة المصادر ال -3

عنوان فرعي )حاشية( للمصدر المستخدم ، وهو يشبه كتابة قائمة بالمصادر. في نهاية الرسالة ، مع االختالف في 

ب تالحاشية السفلية ، يُذكر أوالً االسم ثم االسم األخير للمصدر ويكتب رقم الصفحة فقط في الحاشية السفلية وال يُك

 هو مكتوب. "في قائمة المصادر النهائية. 

 



 المراجع

 يتم تعيين صفحة قائمة الموارد في نهاية نص الرسالة وقبل الملحقات على النحو التالي:

 الكتب ، على التوالي

لنقطة( ، القب المؤلف )متبوعًا بفاصلة( ، االسم أو الحرف األول من اسم المؤلف )متبوعًا بفاصلة وبالالتينية بعد تلك 

العنوان بخط غامق )متبوعًا بفاصلة( ، مكان النشر والناشر )بين مكان يقع النشر والناشر في نقطتين( وسنة نشر العمل 

 بخط بارز.

 تأمل األمثلة التالية:

 .1987طالقاني ، محمد ، قاموس المصطلحات القانونية الالتينية ، الطبعة األولى ، طهران: مطبعة جامعة شهيد بهشتي ، 

 .1992مينر ، جي بي ، المنظمة الصناعية لعلم النفس ، نيويورك: ماكجرو هيل ، 

 المادة ، على التوالي

لقب المؤلف )متبوعًا بفاصلة( ، المؤلف أو الحرف األول من اسم المؤلف )متبوعًا بفاصلة وبالالتينية بعد تلك النقطة( ، 

جلة بخط غامق )متبوعًا بفاصلة( ، رقم غالف المجلة وصفحاتها )إذا لزم وعنوان المقالة )متبوعًا بفاصلة( ، وعنوان الم

 األمر( وسنة النشر بخط عريض.

 انظر األمثلة التالية:

حسين خان ناظر وعبداهلل. فيروزي ، رؤيا وكوكاب إبراهيمي مطالغ ، التحقيق في تلوث السالمونيال لدجاج الالحم 

 .1998،  98-100، ص  39المصلي ، مجلة البحوث والبناء ، العدد المذبوحة في مسالخ شيراز وتحديد نمطها 

، تأثير المعالجات الحمضية والقلوية على مسببات األمراض وصالحية لحوم  L. Ellerbroekأوكوالشا ، إي سي. و 

 2005، 225-217، ص.  16الدواجن. مراقبة الغذاء ، 

ول من اسم المؤلف )متبوعًا بفاصلة وبالالتينية بعد تلك النقطة( ، لقب المؤلف )متبوعًا بفاصلة( ، المؤلف أو الحرف األ

وعنوان المقالة )متبوعًا بفاصلة( ، وعنوان المجلة بخط غامق )متبوعًا بفاصلة( ، رقم غالف المجلة وصفحاتها )إذا لزم 

 األمر( وسنة النشر بخط عريض.

 

 

 



 كيف تستشهد بموارد اإلنترنت:

يجب أن يتضمن االستشهاد بمصادر اإلنترنت عناصر مثل المؤلف أو منشئ العمل ، وعنوان المستند ، وعنوان المركز أو 

الخاص بالموقع قد يتغير  URLمنظمة النشر ، وتاريخ النشر ، وعنوان الموقع. باإلضافة إلى ذلك ، نظرًا ألن عنوان 

الطبع ، هناك عدة مبادئ توجيهية لالستشهاد بالموارد في أي وقت ، فمن الضروري تحديد تاريخ العرض. ب

 NLMاإللكترونية ، مثل: 

 أيضًا ، لإلشارة إلى مصادر اإلنترنت مثل الكتب ومجموعات المقاالت ، اتبع المثال أدناه.

نوع الوسائط ، عنوان  اللقب واسم المؤلف وعنوان الكتاب ومكان النشر: الناشر وتاريخ النشر. آخر تحرير )إن وجد(. 

 التوفر ، التاريخ.

Rijsberjen ،C.J Van. ،Information Retrieval ،London  1999أغسطس  17،  1976:. بتروورث  ،

 [.2004فبراير  12، ] <http: www.dcs.gla.ac.uk/ketih/preface.htm1>]عبر اإلنترنت[ ، 

 )الشؤون الفنية(الفصل الثاني: إرشادات في التركيب المادي للرسالة 

يجب أن تكون الرسالة الجيدة جيدة الشكل وحسنة اإلعداد ، ويجب أن يكون مؤلف الرسالة قادرًا على تهجئة 

الكلمات وكتابتها بشكل صحيح ، وتطبيق مبادئ وقواعد الكتابة ، والكتابة المسبقة ، وما إلى ذلك. . . لديها ما يكفي 

مكانية طباعة كتابة الرسالة في أي برنامج فارسي نيغار ، يجب على الطالب من االهتمام والدقة. على الرغم من إ

 خطًا لتجميع الرسالة. 14أو أحدث مع  Word 2000أو  Word XPاستخدام 

 نوع الورق

قبل كتابتها  A4. يمكن للطالب كتابة النص الكامل لألطروحة على ورق A4حجم الورق الرسمي لكتابة أطروحة هو 

 يريدونها ، ثم كتابتها بعد التأكد من أنها تفي بالمعايير المحددة. بالطريقة التي

 هوامش الصفحة

سم من األعلى واليسار والسفلي لكل منهما. تم إصالح هذه  3سم من اليمين ، و  4يجب أن تكون هوامش األلواح 

حدة واحدة. راجع الهوامش في جميع صفحات األطروحة الفارسية. يجب أن يكون تباعد الصفوف في كل صفحة و

 للحصول على معلومات حول كيفية ضبط هوامش الصفحة. 20المثال في الصفحة 

 

 

 



 ترقيم الصفحات

يجب ترقيم الصفحات األولية أبجديًا والنص الرئيسي لألطروحة. يجب أن يكون رقم الصفحة في منتصف الصفحة 

 سم من الحافة السفلية للصفحة. 2وأسفلها ، على بعد 

 إعداد الغالف وصفحة موافقة أعضاء اللجنة وصفحة الملخص باللغة اإلنجليزيةكيفية 

في نهاية الرسالة وبعد الصفحات الفارسية ومن اليسار إلى اليمين ، يجب أن يكون الغالف والصفحة البيضاء وصفحة 

 Times newة ، استخدم تأكيد أعضاء اللجنة وملخص الرسالة باللغة اإلنجليزية ، على التوالي. للنصوص اإلنجليزي

سم من اليمين وألعلى  3سم من اليسار و  4(. في هذه األثناء ، يجب أن تكون هوامش الصفحات 12رواية الخط )

 .22و  21و  13وألسفل ، ويجب كتابة صفحة الملخص في صفحة واحدة كحد أقصى. انظر األمثلة في الصفحات 

 بعض النقاط اإلضافية

سم من المسافة البادئة بالنسبة للمربع الرئيسي ، باستثناء فقرة  0.5كل فقرة )فقرة( بمسافة يبدأ السطر األول من  -

 البداية لكل عنوان رئيسي أو فرعي.

 المسافة بين فقرتين تساوي المسافة العادية بين سطرين. -

 تبدأ العناوين الفرعية من المربع الرئيسي بدون مسافة بادئة. -

 زخرفية ومذهبة في تجميع وطباعة الرسالة.ال تستخدم أي إطارات  -

يتم كتابة اقتباس طويل )أكثر من ثالثة أسطر( في مربع مكون من ثمانية أحرف متباعدة من كال جانبي المربع الرئيسي 

 نصف تباعد األسطر المعتاد ، وعادة ما يكون محددًا بشكل قطري. ، ويكون تباعد األسطر بمقدار 

 صور في نص الرسالة بشكل منفصل ومتسلسل.يتم ترقيم الجداول وال

 يوصى بترقيم العناوين الفرعية باستخدام رقمين صحيحين أو أكثر مفصولة بواصلة. -

 وحدة. 1.5يعتبر تباعد الجدول مع السطر السابق وتعليق الصورة )الشكل( على السطر التالي مساوياً لـ  -

وعة ( متب-إدخال أرقام الخطوات في بداية السطر ، ثم واصلة ) لعرض المراحل المختلفة لعملية أو تجربة ، يتم -

 بالنص

حاشية سفلية: إذا احتاجت عبارة أو كلمة إلى شرح خاص ، فيمكن تقديم الوصف كعنوان فرعي في نفس الصفحة. في 

هذا  توفير وصفهذه الحالة ، تتم اإلشارة إلى العبارة أو الكلمة برقم مكتوب بأحرف صغيرة أعلىها ويسارها ، ويتم 

 أسفل التسمية التوضيحية. يتم فصل موضوع الترجمة عن الموضوع الرئيسي بخط مرسوم فوقه. 10الرقم في الخط 

 



 كيفية تقديم قرص مضغوط وأطروحة إلى إدارة الخريجين

طالب ال بعد مناقشة الرسالة والتصحيحات المطلوبة من قبل المشرف وأعضاء لجنة األطروحة ، من الضروري أن يقوم

 بالخطوات التالية بالترتيب:

حاشية سفلية: إذا احتاجت عبارة أو كلمة إلى شرح خاص ، فيمكن تقديم الوصف كعنوان فرعي في نفس الصفحة. في 

هذه الحالة ، تتم اإلشارة إلى العبارة أو الكلمة برقم مكتوب بأحرف صغيرة أعلىها ويسارها ، ويتم توفير وصف هذا 

 أسفل التسمية التوضيحية. يتم فصل موضوع الترجمة عن الموضوع الرئيسي بخط مرسوم فوقه. 10الرقم في الخط 

 كيفية تقديم قرص مضغوط وأطروحة إلى إدارة الخريجين

بعد مناقشة الرسالة والتصحيحات المطلوبة من قبل المشرف وأعضاء لجنة األطروحة ، من الضروري أن يقوم الطالب 

 تيب:بالخطوات التالية بالتر

 ( ألطروحات الدراسات العليا بالجامعة:cdتسليم قرص مضغوط )

 نوع المعلومات التي يجب تسجيلها على قرص مضغوط )(: -1

 يحتوي على ثالثة مجلدات:

أ( مجلد األطروحة والذي يتضمن: الرسالة الكاملة مع الصور والجداول والرسوم البيانية والملخصات قدر اإلمكان في 

 ( كل في الملف على حدة.wordملف )يجب مسح صفحة العنوان بالتوقيع ووضعها في مكانها(. 

، كل منهما  pdfو  wordسيق ملفات: الملخص الفارسي والملخص اإلنجليزي بتن 4ب( مجلد الملخص الذي يضم 

 في ملفات منفصلة.

ج( مجلد النماذج الذي يحتوي على خمسة نماذج: استمارة مركز المعلومات والتوثيق العلمي في إيران ، نموذج 

معلومات خريجي جامعة إيالم ، نموذج غالف الرسالة ، نموذج الملخص الفارسي ونموذج الملخص اإلنجليزي الذي 

 له من خالل موقع جامعة إيالم. إلى خبير الخريج.تم إعداده وإكما

اختيار القرص المدمج من لون فاتح مع تضمين بيانات الطالب بطريقة سحرية متضمنة: االسم ، واللقب ، ومجال 

 الدراسة ، والدرجة ، وتاريخ الدفاع ، وعنوان الرسالة.

ة على القرص المضغوط يتم إصدار رخصة استنساخ بعد موافقة شئون األطروحة وإدارة الدراسات العليا بالجامع -3 

 وملزمة.

يجب على طالب الماجستير تقديم خمس نسخ من الرسالة المربوطة )من لديهم مشرفان ، نسخة إضافية واحدة(  -4 

 إلدارة الدراسات العليا بالجامعة.



 سالة:وفقًا لقرار مجلس الخريجين بالجامعة ، يجب مراعاة األلوان التالية لغالف الر

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية )سورمي(.

 كلية العلوم األساسية )أحمر(.

 كلية الزراعة )خضراء(

 كلية الهندسة )أسود(

 : نماذج لصفحات تتعلق بكيفية تحضير الصفحات التمهيدية والنص الرئيسي لألطروحة3الفصل 

د يفية ضبط هوامش صفحات األطروحة ، صفحة تأكيفي الصفحات التالية أمثلة متعلقة بالغالف باللغة الفارسية ، ك

أعضاء اللجنة باللغة الفارسية ، صفحة الملخص باللغة الفارسية ، جدول المحتويات ، جدول الجداول ، صفحة األشكال 

والصور األولى ، صفحة االختصارات ، كيفية ترتيب صفحات النص الرئيسي ، كيفية ترتيب صفحات العناوين الرئيسية 

رعية ، على الغالف باللغة اإلنجليزية ، صفحة تأكيد أعضاء لجنة األطروحة باللغة اإلنجليزية وصفحة الملخص والف

 باللغة اإلنجليزية.
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This project involves two sections. In the first section, we used a kinetic-photometric method for the d 


