الجمهورية اليمنية
جامعة الرازي

دليل مواصفات كتابة بحوث التخرج

4102

Page 1

أوال  :اإلطار العام
 .1يكون الحد األدنى لعدد صفحات بحث التخرج ( )111مائة صفحة (باستثناء المالحق) على أن
يتالفى الطالب اإلسهاب والحشو والتكرار ويراعي االختصار والتركيز على النوعية ،وتطبع
باستخدام تقنية عالية الجودة على ورق  A4أبيض.
 .2يكتب البحث باللغه اإلنجليزية في االقسام العلمية ،وفي أقسام الكليات االدبية والتطبيقية يكتب
حسب التخصص .وتسلم إلى لجنة المناقشة خالية من األخطاء النحوية واإلمالئية والمطبعية،
وكذلك تسلم النسخة النهائية من البحث خالية من األخطاء أو الشطب ليتم تسليمها حسب األصول
إلى مكتبة الجامعة.
 .3يجب أن تبدأ الجملة بكلمة وال يجوز أن تبدأ برقم أو اختصار أو رمز ،وفي هذه الحاالت تكتب
األرقام أو االختصارات أو الرموز كتابة.
 .4تكتب االختصارات عند ورودها ألول مرّ ة كاملة ويوضع االختصار بين قوسين ،فمثالً إذا
وردت منظمة الصحة العالمية  World Health Organizationفيكتب اختصارها كالتالي :
( ،)WHOثم يستخدم االختصار فقط في المرات الالحقة دون وضعه بين قوسين ،على أن
يوضع في مقدمة البحث قائمة بالمختصرات الواردة فيها.
 .5تبدأ عناوين فصول البحث في صفحات جديدة ،وال يجوز أن تبدأ في وسط الصفحة أو
آخرها .ويمكن أن تكتب العناوين على صفحة منفصلة.
 .6يستخدم الحرف  14للمتن و 16للعناوين الرئيسة عند الكتابة باللغة العربية ،كما يجوز
تصغير حجم الحرف داخل الجدول .وعند الكتابة باللغة اإلنجليزية يكون حجم الحرف 12
للمتن و 14للعناوين الرئيسة؛ ويكون حجم الحرف  12أو أقل لكتابة المعادالت إذا كانت
طويلة.
 .7يكون شكل الحرف ) (Fontباللغةة اإلنجليزيةة ، Times New Romansوبةـالعربية يستخةـدم
. Arabic Transparent
 .8تكون المسافة بين السطور عند الكتابة باللغة اإلنجليزية بمقدار مسافتين ،أما عند الكتابة بالعربيةة
فتكون مسافة ونصف.
 .9تكون المسافة عند كتابة العناوين الرئيسة وعناوين الجداول والرسومات والمراجع مسةافة واحةدة
أما المسافة بين المرجع والذي يليه فتكون مسافتين.
تكون مسافة الهامش من جهة التجليد 3.5سم ،أما بقية الهوامش فتكون 2.5سم.
.11
 .11يكتب عنوان الجدول في األعلى ،ويكتب عنوان الشكل أو الرسم في أسةفله ،ويجةب أن يكةون
العنوان في الحالتين معبراً عن محتواه.
 .12ترقم الجداول والرسومات بشكل متسلسل لكل منها داخل البحث  ،ويجةب أن تظهةر الجةداول
واألشةكال والرسةومات مباشةر ًة بعةد ذكرهةا فةي النتةائ والمناقشةة ،وال يجةوز وضةعها فةي نهايةة
البحث.
 .13يكتب عنوان البحث وعناوين الفصول بخط غامق.
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الصفحات:

ثانيا  :ترقيم
تستخدم األرقام الرومانية لترقيم الصةفحات التمهيديةة عنةد الكتابةة باللغةة اإلنجليزيةة ( مثةل i, ii, iii
 ،) .....وتستخدم الحروف العربية األبجديةة (مثةل أ ،ب ،ج ،د )....،لتةرقيم الصةفحات التمهيديةة فةي
حالة الكتابة بالعربية ،ويبدأ الترقيم باستخدام األرقام من صفحة المقدمة ،ويوضع الرقم أو الرمز في
وسط أعلى الصفحة ،وال يظهر الرقم على صفحة العنوان .وفي حالة الجداول أو األشكال المطبوعة
بشكل مستعرض ( )Landscapeيوضع الرقم في أعلى الجدول أو الشكل ،وعند تصغير الصفحة ال
يجوز أن يشمل التصغير حجم رقم الصفحة ويجب أن يكون الجدول على صفحة واحدة.
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ABSTRACT

تبةدأ صةةفحة الملخةص بعنةةوان البحةث ثةةم كلمةةة ملخةةص ( )ABSTRACTوتكةون جميعةا ً فةةي وسةةط
الصفحة .وبعد ذلك يبدأ الملخص في بداية سةطر جديةد ،وال يزيةد عةدد كلماتةه عةن ( )251كلمةة.
ويشةةتمل الملخةةص علةةى خلفيةةة الدراسةةة ،أهةةداف الدراسةةة ،منهجيةةة الدراسةةة ،وتلخةةيص النتةةائ
واالستنتاجات الرئيسةة .وال يشةتمل الملخةص علةى أيةة مراجةع أو أشةكال أو جةداول .ويراعةى أن
يشتمل البحث على:
 ملخص باللغة التي كتبت بها.
 ملخص باللغة العربية إذا كتبت بغير العربية.
 ملخص باالنجليزية إذا كتبت بالعربية.
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 صفحة الملخص:)02( نموذج رقم
Abstract
Background of the study: Knowledge about breastfeeding among women is very
important for healthy growth and development children and inadequate knowledge,
negative attitude or inappropriate practices of breastfeeding may lead to suboptimal
breastfeeding.
Objective of the study: The objective of this study was to assess knowledge, attitude
and practices regarding breastfeeding among mothers attending to Maternal and Child
Health Centers (MCHC) in Sana'a city.
Research Methods: A descriptive cross-sectional study of 374 mothers with baby
less than 2 years age was conducted in the 20 of MCHC in Sana'a city, between
February and June 2012. A multistage cluster random sampling was used; all districts
in Sana'a city were selected, two centers from each district were selected randomly
and between18-20 mothers of children were selected from each selected center. By
structured questionnaire (face – to – face interview), data were collected about sociodemographic characteristics of mothers and their current baby, mothers knowledge,
attitude toward breastfeeding practices, reasons for breastfeeding and the source of
breastfeeding information. Mean ± standard deviation (SD) and median. Pearson ChiSquare, student's t-test and ANOVA test were used to assess association between
knowledge, attitude, practices, initiation of breastfeeding and demographic
characteristics.
Results: Mothers had inadequate knowledge and neutral attitude toward
breastfeeding, the mean IIFAS score was (56.17; SD: 6.91). Initiation of
breastfeeding within one hour was 36.4% and exclusive breastfeeding was 39.9%.
Mothers introduce some other liquids (plain water, tea, fruit juice, tinned, powdered
or fresh milk and infant formula) or foods for their babies before six months age.
Duration of breastfeeding at 1 year was 63.1% and decline to 50% at 2 years. There
was significant association found between mothers’ knowledge and attitude toward
breastfeeding with their education, occupation and habits (P value < 0.05).
Association between breastfeeding practices and mother’s habits and child age was
found (P value <0.05). There was association significant between the initiation
regarding breastfeeding and type and place of delivery (P=0.000). In other hand, there
was no a significant association between mothers’ knowledge, attitude toward
breastfeeding and breastfeeding practices with some demographic variables.
Conclusion and Recommendations: Inadequate of mother's knowledge, neutral
attitude and there was a gap between actual and desired breastfeeding practices. It is
important to provide accurate prenatal education that focuses on methods and longterm benefits of infant feeding to mothers, family and health professionals.
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نموذج رقم ( :)05صفحة الملخص
الملخص
خلفية الدراسة :عةمرف ولتجمهمت لألعهمت نحض لريضمع لرطةيةي عهم اال رنمض وتطضر لأللفمل
بصضرة صحي وعناعم تكضن لرمةبضعمت غيي كمفي أو سبةي لرخضاه لو عممرس غيي صحيح
ربيضمع لرطةيةي بكل تأكيا تؤد لرى رضمع لةيةي نمقص .
هدف الدراسة :تهاف هذه لرارلس لرى تقيي عةمرف ولتجمهمت وعممرسمت لألعهمت تجمه لريضمع
لرطةيةي لرمخيددلت عبى لرميلكز لرصحي رألعضع ولرطفضر في عاين صنةمء.
طرائق البحث هذه درلس وصفي عقطةي عيضي شمبت ( )314أ عم رايه ألفمل أعممره لقل
ع سنخي ولألتي حضين إرى لرميلكز لرصحي خالل فةيليي وحخى يضنيض  ، 2112وت لرقيم
بمإلخخيمر لرةنقضد عخةاد لردطضلت رةين لرةح  ،لرخي شمبت كل عايييمت عاين صنةمء ،حي ت
إخخيمر عيكزي ع كل عاييي بمرطييق لرةشضلئي وبةاهم ت إخخيمر عمبي  21 – 11ع لإلعهمت ع
كل عيكز ،وامةت لرةيمنمت بمسخدال لسخةيمن شمل لرةيمنمت لرايمضغيلفي – لاخممعي رأل ولرطفل،
وعةمرف وإتجمهمت وعممرسمت لألعهمت تجمه لريضمع لرطةيةي  ،وأسةمب لريضمع لرطةيةي  ،وكذرك
عصمدر لرمةبضعمت ع لريضمع لرطةيةي .
إحصمئيم ت حسمب لرمخضسطمت ولرضسيط ولرنسب رمدخبف عخغييلت لرارلس  .ورخقيي لرخيلبط
ولرةالقمت بي لرمةمرف ولالتجمهمت ولرمممرسمت وعخغييلت لرارلس لألخيى أسخدا عةمعل
بييسضن ،ولخخةمرتي ،و إخخةمر فيشي إكزلكت ،وتحبيل لرخةمي وفقم ربفيضيمت لإلحصمئي .
النتائج :عةمرف لألعهمت غيي كمفي ورايه إتجمه عحميا نحض لريضمع لرطةيةي  ،حي لن %3393
ع لألعهمت ييضة ألفمره رضمع لةيةي خمرص  ،كمم لنه  %3694قا باأن بإرضمع ألفمره
خالل لرسمع لألورى ع لرضالدة .كمم لتضح لن لألعهمت يقم بإضمف بةض لرسضلئل لو لأللةم
رأللفمل قةل عميسخ لشهي .وأن عةال لإلرضمع في لرسن لألورى  %6391وتنمقص لرى  %01عنا
عمي لرسنخي  .ورضحظ واضد عالق ذلت دالر إحصمئي بي عةمرف وإتجمهمت لألعهمت عع تةبي
وعمل وعمدلت لألعهمت ،وبي عممرسمت لريضمع لرطةيةي وعمدلت لألعهمت وعمي لرطفل ،كمم
رضحظ واضد عالق بي لالبخالء بمريضمع لرطةيةي ونضع لرضالدة وعكمنهم .كمم رضحظ إنةال هذه
لرةالق بي عةمرف ولتجمهمت لألعهمت وعممرس لريضمع لرطةيةي عع بةض لرمخغييلت
لرايمضغيلفي .
االستنتاجات والتوصيات :أثةخت لرارلس لن عسخضى عةمرف لالعهمت حضل لريضمع لرطةيةي غيي
كمفي وكذل تضاه عحميا نحض لريضمع لرطةيةي  ،وواضد فجضة بي ولقع عممرس لريضمع لرطةيةي
وعم هض عأعؤل.وخبص البحث إرى لن لرخثقيف لرصحي حضل فضلئا لريضمع لرطةيةي لآلني ولضيب
لرماى رألبضي ولرةمئب ولرةمعبي لرصحيي عه اال.
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ثانيا ً :المتن:
يبدأ المتن بالمقدمةة وينتهةي باالسةتنتاجات أو التوصةيات ،وتختلةف عنةاوين المةتن بةاختالف موضةو
البحث ومنهجيته ،ويتم ترتيبها على النحو التالي:
المقدمة ،األبواب ،الفصول ،االستنتاجات ،التوصيات ثم المصادر والمراجع ،والمالحق ،والفهارس.
المقدمة:
تهدف المقدمة إلى التعريف بالدراسةة بمةا يتةيل للقةاره فهةم النتةائ والمناقشةة دون الرجةو لمصةادر
أخرى .كما تتضمن مسوّ غات خلفية ومشكلة الدراسة وأهميتها  ،ويراعى أن تكون المقدمة مختصةرة
ما أمكن وال تزيد عن بضع صفحات (.)4-3
أهداف الدراسة
تدرج على شكل نقاط متسلسلة وتشمل الهدف العام واألهداف الخاصة.
أدبيات البحث:
تهةةدف إلةةى إبةةراز مةةا نشةةر حةةول موضةةو البحةةث فةةي األدبيةةات المحليةةة والعالميةةة والنتةةائ التةةي تةةم
التوصل إليها .وتكتب مراجعة األدبيات على صورة من األفكار العلمية المتسلسةلة بحيةث تعكةس فهةم
الباحةةث لتلةةك الدراسةةات ،ال أن تكةةون علةةى صةةورة عةةرض منفصةةل لمةةا نشةةره البةةاحثون الواحةةد تلةةو
اآلخر .وتبدأ الكتابة عادة بعمومية ،ثم تندرج نحو خصوصية المشكلة ،ويكون ذلك على هيئة عناوين
رئيسةة تنةةدرج تحتهةةا عنةةاوين فرعيةةة ،ويةةتم التركيةةز علةةى األبحةةاث المنشةةورة فةةي المجةةالت المحكمةةة
بالرجو إلى المقاالت األصيلة المنشورة ،وعدم تضمين مقاالت لم يطلةع الكاتةب عليهةا ،والتقليةل مةا
أمكةةن مةةن االستشةةهاد بالدراسةةات واألبحةةاث غيةةر المحكمةةة أو التقةةارير ،وورش العمةةل ،والمعلومةةات
الموجودة على الشبكة العنكبوتية (اإلنترنت) من الدراسات واألبحاث غير المحكمةة والمجةالت ،فهةي
ليست مقبولة كمراجع علمية ،وبالتالي يجب تالفي االقتباس منها ،ويراعى ترتيةب الدراسةات السةابقة
من األقدم فاألحدث.
طرائق البحث:
يغطةةي هةةذا الجةةزء التفاصةةيل الدقيقةةة للمةةواد ،والطرائةةق والتقنيةةات واألدوات المسةةتخدمة فةةي الدراسةةة
بحيةةث تكةةون مرجعةةا ً ألي باحةةث فةةي الموضةةو يسةةتطيع الرجةةو إليهةةا واسةةتخدامها فةةي دراسةةته
والحصول على نتائ مشابهة .ويجب اإلشارة بوضوح إلى كافة المواد المستخدمة في الدراسة شامالً
االسم والرقم إن وجد والشةركة الصةانعة أو المنتجةة لهةا ودولةة المنشةق وطريقةة تحضةيرها إذا تطلةب
استعمالها تحضيراً مسبقا ً وكذلك الطرق المستخدمة؛ بما فيها التجارب المخبريةة شةامالً اسةم الطريقةة
ومن اخترعها وسنة وتاريخ االخترا  .وطريقة اختيةار العينةات مةن حيةث تحديةد حجةم العينةة وجمةع
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البيانات وتحليلها وتخزينها .وفي حال االستبيانات واالختبارات يةذكر اسةم مصةممها ويوضةع نمةوذج
لها في باب المالحق.
النتائج:
يعةةةرض الطالةةةب النتةةةائ التةةةي توصةةةل إليهةةةا بوضةةةوح مةةةع اسةةةتخدام األشةةةكال والصةةةور أو الرسةةةوم
التوضةيحية إذا لةةزم األمةر دون أن يناقشةةها .ويراعةةي التركيةز علةةى األشةةكال التوضةيحية والتقليةةل مةةا
أمكن من السرد.
المناقشة:
يناقش الطالب نتائ الدراسة ويقدم تفسيراً لهةا فةي ضةوء نتةائ األبحةاث المنشةورة حةول الموضةو
موضحّ ا خصوصية ما توصل إليه.
االستنتاجات والتوصيات:
صل إليه من نتائ في نقاط متصلة.
يورد الطالب استنتاجاته وتوصياته بناء على ما تو ّ
الجداول:
يراعى عند إعداد الجداول ما يلي:
 -1يكون عنوان الجدول مختصراً وشامالً ويوضع فةوق الجةدول ،وتنطبةق عليةه ميةزات عنةوان
البحةةث المةةذكور سةةابقاً ،ويعطةةى رقم ةا ً متسلس ةالً ويشةةار إلةةى مرجعةةه ،ويكتةةب رقةةم وعنةةوان
الجدول كالتالي:
الجدول :0توزع البيانات الديموجرافية لدى المشاركين في الدراسة.
 -2الجدول وحدة متكاملة بذاته ،وال يحتاج إلى قراءة ما في المتن لفهمه ،ولذا ،يراعى أن يكةون
منظمةةا ً تنظيمةةا ً سةةهالً ،وأن يحةةوي جميةةع المعلومةةات الالزمةةة لفهمةةه ،وإذا كةةان هنةةاك أيةةةة
اختصارات أو معلومات يحتاج لها القاره لفهم الجدول فتورد في مالحظة تحتية.
 -3حدود الجدول هي حدود الحد المسموح به للطباعة في الصفحة الواحدة.
 -4يوضع الجدول مباشرة بعةد الصةفحة التةي يةرد فيهةا ذكةره فةي المةتن ألول مةرة ،وإذا ذكةرت
أرقام أكثر من جدول في صفحة واحدة فترتب الجداول الواحد تلو اآلخر بعد تلك الصفحة.
 -5يجب أن تكون هناك إشارة لكل جدول تم إدراجه في البحث قبل عرضه.
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وفيما يلي مثال على ذلك [نموذج رقم (: ] )16

نموذج رقم ( :)06صفحة الجداول
Table 2: Reasons for weaning/complementary feeding among mothers of
)infants and young children (n=134
Reasons for weaning/complementary feeding
n
%
Insufficient milk
72
53.7
Use of Contraceptive pills
4
3.0
Mother is working
5
3.7
Next pregnant
3
2.2
Mother illness
3
2.2
Mother separation from child
2
1.5
Child refusal
3
2.2
Reached weaning age
20
14.9
Mother desire
22
16.4
Total
134
100
األشكال:

Figures

يراعى عند إعداد األشكال ما يلي:
 -1تكون األرقام وبيانات المحورين السيني والصادي أو أية كلمات مكتوبةة علةى الرسةم البيانةـي
واضحة وبحجم يمكن قراءته بسهولة.
 -2يكون عنوان الرسم مختصراً وشامالً ،ويوضع فةي أسةفل الرسةم أو الصــةـورة .وينطبةق عليةه
ميزات عنوان البحث المذكورة أعاله ،ويعطى رقما ً متسلسالً ويشار إلى مرجعةه ،ويكتةب رقةم
وعنوان الشكل كالتالي:
الشكل  :0حالة التحصين عند األطفال بواسطة الكرت والتاريخ
Figure1: Immunization status of children by card and history

 -3الحدود النهائية ألي رسم بياني أو شةكل أو صةورة هةي حةدود الجةزء المطبةو مةن الصفحـةـة
فقط وال تدخل الهوامش ضمن ذلك.
 -4يمكن تضمين أكثةر مةن صةورة أو جةزء مةن صةورة فةي صةفحة واحةدة أو نصةف صةفحة ،مةـع
مراعاة مساحة كل منها ،وترتيبها بشكل منطقي.
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 -5يشار إلى األجزاء المهمة مةن الصةورة التةي توضةل مةا يةورد فةي المالحظةات التةي تلةي عنةوان
الشةةكل بقسةةهم واضةةحة أو أحةةرف علةةى أال تغطةةي األسةةهم أو األحةةرف مكونةةات ضةةرورية فةةي
الصورة.
 -6يمكن أن تتضمن األشكال صوراً ملونة في البحث.
وفيما يلي مثال على ذلك [نموذج رقم (: ])17
نموذج رقم ( :)07صفحة األشكال
80%

65%

50%

35%

20%

5%

Unimmunized

Partially immunized

Fully immunized

Figure1: Immunization status of children by card and history
المصادر والمراجع والمالحق
تتضةةمن كافةةة المراجةةع التةةي اسةةتخدمها الباحةةث فةةي رسةةالته ،مةةن مقةةاالت علميةةة منشةةورة وكتةةب
وأطروحات مرتبة هجائيا ً ومكتوبة حسب الطريقة المعتمدة من قبل الجامعةة مثلمةا هةو موضةل تحةت
عنوان التوثيق أدناه.
أوالً :التوثيـــــق
يراعى في نظام التوثيق ما يلي:
 -1كتابة كلمة المراجع على صفحة جديدة في وسط الصفحة  Capitalizedبحروف

كبيرة.

 -2كتابة المراجع التي ورد ذكرها في البحةث فقةط .وال يجةوز كتابةة أي مرجةع لةم يةرد ذكةره فةي
متن
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البحث.

 -3عند ورود كلمة دراسة أو دراسةات فةي مةتن البحةث ال بةد مةن ذكةر المرجةع لكةي يسةتطيع مةن
يرغب في زيادة معلوماته أن يرجع إليه.
 -4تكتةةب المراجةةع حسةةب ترتيةةب الحةةروف الهجائيةةة لالسةةم األخيةةر للم"لةةف اسةةم العائلةةة  ،وتبةةدأ
الكتابة من أقصى الشمال إذا كان المرجع باللغة اإلنجليزية ،ومن أقصى اليمين في حالةة كتابةة
المراجع العربية .ويكتب اسم الم"لف بدءاً من اسم العائلة  ،ثم االسم األول والثاني إن وجد ثةم
توضع فاصلة.
 -5تفصل أسةماء المة"لفين بواسةطة فواصةل ،وتسةتخدم كلمةة ) (andباإلنجليزيةة قبةل كتابةة اسةم
الم"لف األخير.
 _6تفصل أسماء الم"لفين بواسطة (و) بالعربية.
 -7يلي اسم الم"لف أو الم"لفين سنة النشر بين قوسين ثم تتبعها فاصلة ،ثم اسةم الكتةاب أو عنةوان
المقالة في الدورية أو عنوان البحث الجامعية.
 -8يكتب عنوان الكتاب أو اسم الدورية أو أي عنوان آخر بخط غامق.

ثانيا :ترتيب قائمة المصادر والمراجع في التخصصات الصحية:
Harvard System:
For more detailed information about citing references, a basic guide to the
Harvard system is displayed below.
A Guide to the Harvard system of referencing
The Harvard system of referencing is one of the most commonly used
systems, and is the preferred method in most subject areas.
1) PUNCTUATION AND TYPOGRAPHY
Each part of a reference should be clearly separated from the other parts by
punctuation or a change in typeface (font). The important thing to remember
here is consistency - if you start writing your references or bibliography in
one format, keep to it all the way through. The examples given throughout
this leaflet follow a uniform scheme to illustrate this point. The titles of
books, journals, are given in italics.
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REFERENCING WITHIN THE TEXT
When quoting from an author's work or when basing a paragraph of your
assignment substantially on someone else’s work, you must acknowledge
your source. In the Harvard system, this is done by inserting the author’s
surname, the date of publication, and pages referred to in brackets after a
quotation as follows:
(Brierly, 1987)
After a summary of an author’s work, or a reference to their work you must
insert the author’s surname, and the date of publication.
(Brierly, 1987)
If you are including the author’s name as part of your sentence, you can put
the date in brackets after it as follows:
--- Brierly (1987) has argued that…… --The bibliography contained at the back of your assignment must then contain
full details of the text to which you are referring.
Other examples you may come across are:
a) A straight forward quotation:
--- However, it has been noted that “this is a phenomenon which is not unique
to the UK” (Smith, 1992). --b) When you are summarizing someone else's ideas:
---Smith (1992) has argued that it is not just the UK that has experienced such
difficulties; other countries including Finland have also faced similar
economic problems. --c) Say you are reading a book by Smith, and in Smith's book there is a quote
from another book by Jones. You decide that you would like to include the
quote by Jones in your essay, but you haven't read Jones’ original source.
You present this kind of material as follows:
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--- More evidence to support this assertion has been presented by research in
North America, which concluded that "23% of women are likely to choose
not to have children for a variety of reasons"(Jones, in Smith, 1993). --The page number given is the page number from the book by Smith, where
you got the quotation from. Your bibliography would then contain the text by
Smith. You cannot include the text by Jones in your bibliography, because
you have not read it.
Reference List at the End of research
At the end of each assignment you submit you should list all the sources you
have referred to during the text. This is so that the person reading your
assignment can see quickly where you obtained your information, and could
find it easily themselves if they wanted to read an argument you have referred
to. The list is known as a bibliography. It should contain all your sources
listed in alphabetical order by author's surname.
There are many different types of source and reference, so some of the most
common forms you are likely to use are listed below.
i)

BOOKS
Book entries should be listed as follows: author, date of
publication, title, edition (if not the first), place, publisher.

Example
Green, G.D. (1991)
Industrial Relations. 3rd ed. London: Pitman
Kessler, S. and Bayliss, F. Contemporary British Industrial Relations.
(1985)
London: MacMillan
If a book has more than three authors, you can use a short-hand form in the
essay. Give the surname of the first author and follow it with et al. to show
there are multiple authors e.g. Smith, K. et al. (1991). You must give all the
names in the bibliography.
ii)

EDITED BOOKS

Where a book has been edited by up to three people, you must insert ed. (if
there is only one editor) or eds. (for two or three editors) after their names.
Example
Ferner, A. and Hyman, R. Industrial

Relations

in

the

New
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(eds.) (1992)

Europe.Oxford: Blackwell

iii) CONTRIBUTIONS IN EDITED BOOKS
When quoting the work of a contributor to an edited book the following
format should be used: contributory author's name, date, title of contribution
In: editor's name, title of book, edition, page numbers, place, publisher.
Page, B.A. (2002) ‘Profiling in Chemistry Courses’ In: Assiter, A.
(ed.) Transferable Skills in Higher Education.
106-112. London: Kogan Page
iv. JOURNALS
Journal references should be written as follows: name of author, year, title of
contribution, In: name of journal, volume number, part number, page
numbers.
Example (1)
Harris, S. and Hyland, T. (1995). Basic Skills and Learning Support in
Further and Higher Education’ In: Journal of Further and Higher Education.
19 (2), 42-47.
Example (2)
Massadeh, A., Al-Momani F. and Haddad H. (2005). Removal of lead and
cadmium by halophilic bacteria isolated from the Dead Sea Shore, Jordan,
Biological Trace Element Research 108(1-3), 259-270.
iii)

WORLD WIDE WEB PAGES

The suggested format for WWW page entries in the bibliography is
Constructor (person or organization), year, title of page or site, date
created or updated, URL, date accessed
Department of
Education and Employment (1996)
GNVQ: A brief
Guide.
London:DfEE
(updated
20
March
1996),http:www.open.go.uk/dfee/gnvq/gnvq.htm,
(accessed 25 April 1999)

vi) ON-LINE JOURNALS
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The format for online journal entries is author, year, title of article, title of
journal, date created/updated, URL, date accessed
Rushkoff, D. (1999) Playing the future: how kids' culture can teach us to
thrive in an age of chaos. Journal of Interactive Media
in Education (updated 25 August) http://www)jime.open.ac.uk (accessed 13 October 2000
ثالثا :ترتيب قائمة المصادر والمراجع في التخصصات

األدبية:

ترتةةب قائمةةة المصةةادر والمراجةةع فةةي نهايةةة البحةةث ،ترتيب ةا ً هجائي ةاً ،حسةةب المةة"لفين كمةةا ورد فةةي
الكليات العلمية واإلنسانية األخةرى ،باسةتثناء الوثةائق والمخطوطةات والمصةادر المطبوعةة .فتثبةت
سنة الوفةاة بعةد االسةم بالنسةبة للمصةادر .وتةورد المعلومةات الببلوجرافيةة كاملةة ،وترتةب المصةادر
والمراجع في آخر البحث كما يلي:
 -0الوثائــق:
اسم المجموعة أو الرمز(تطبع بخط غةامق) ،جهةة اإلصةدار ،رقةم التصةنيف ،مكةان حفةظ الوثيقةة،
رقم الوثيقة،

مثال:

وثيقة حقوق اإلنسان  ،األمم المتحدة  GE 93 -287مكتبة الجامعة األردنية21. ،
 -2المصادر

المخطوطة:

أ -المصادر المخطوطة (المخطوطات)
اسةةم الشةةهرة أو االسةةم الشخصةةي ( حةةرف ت تةةاريخ الوفةةاة) ،العنةةوان (يطبةةع بخةةط غةةامق) ،عةةدد
المجلدات ،مكان المخطوط ،رقم

التصنيف.

مثال:
الةةبالذري ،أحمةةد بةةن يحيةةى بةةن جةةابر( ،ت 279هةةـ 892م) ،أنساااب األشااراف  ،القسةةم الثةةاني،
اسةةةتانبول ،مخطةةةوط السةةةليمانية ،رقةةةم ،597،598 :مركةةةز الوثةةةائق والمخطوطةةةات فةةةي الجامعةةةة
األردنية ،رقم ( 61صورة بالميكروفيلم).
ب -المصادر

المطبوعة:

اسةةم الشةةهرة أو االسةةم الشخصةةي فةةي غيةةر ذلةةك ( ،حةةرف ت تةةاريخ الوفةةاة) ،العنةةوان (يطبةةع بخةةط
غامق) ،الطبعة ،عدد المجلدات ،المحقق داخل قوس ،الناشر ،مكان النشر،

وتاريخه.

مثةةال :الطبةةري ،أبةةو جعفةةر محمةةد بةةن جريةةر (ت 311هةةـ 922م) ،تاااريخ الرساال والملااوك ،ط،1
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11م( ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم) ،دار المعارف ،القاهرة،

1962م.

مالحظة  :بالنسبة للمصادر ،ال تكون لفظة (أبو) أو (ابن) أو (بنت) أو (ال) داخلة في الترتيب .
 -3توثيق المصادر والمراجع في الحاشية (الهامش):
أ -يةةذكر المصةةدر أو المرجةةع ألول مةةرة كمةةا تةةم التوثيةةق فةةي مصةةدر الطب ةري أعةةاله ،وإذا مةةا تةةم
االسةةتعانة بالمصةةدر أو المرجةةع مةةرة أخةةرى فيةةذكر اسةةم الم"لةةف األخيةةر ،المجلةةد أو الجةةزء،
والصفحة.
مثال :السنهوري ،الوسيط ،ج ،7ص .582
- Honnold, Uniform Law for International Sales, pp.50.
ب -ويشار إلى المصادر في متن البحث بقرقام متسلسلة توضع بين قوسين إلى األعلى  ،مثال:
 ، )3( ، )2( ،وتبين في الهوامش .ويبدأ الترقيم في الصفحة التالية من جديد بالرقم (.)1

()1

وهكذا

في كل صفحة من الصفحات.
ج -ترتب قائمة المصادر والمراجع في الهوامش رقميا حسب ورودها في المةتن بغةض النظةر عةن
الترتيب الهجائي.
د -تكتب عبارة المصدر نفسه  ،الجزء الصفحة  ،عندما تتةوالى اإلشةارات إلةى المصةدر نفسةه فةي
الصفحة الواحدة.
مثال  :المصدر نفسه ،ج ،3ص.112

Page 21

