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 اإلطار العام أوال :

 )باسفتناا  المححف ( صففحةمئتين ( 200) األطروحةصفحات الرسالة اواألعلى لعدد  يكون الحد .1

 ،االختصفار والتركيفع علفى الاوعيفة يب اإلسهاب والحشو والتكفرار ويراعفالطال ىعلى أن يتحف

 أبيض. A4على ور  لجودة اباستخدام تقاية عالية  وتطبع

وففي أسسفام اللغفات تكتفب حسفب  أم باإلاجليعيفة،تكتب الرسالة بلغة سليمة سفوا  أكاافت بالعربيفة  .2

وكفلل   ،اإلمحئيفة والمطبعيفةومفن األخطفا  الاحويفة  ة المااسشفة خاليفةلجا. وتسلم إلى التخصص

ليفتم  الشفطب أومفن األخطفا   خاليفةالاهائيفة مفن الرسفالة إلفى كليفة الدراسفات العليفا  تسلم الاسخة

 .تسليمها حسب األصول إلى مكتبة الجامعة

ففي ذفلا الحفاالت تكتفب و، أو اختصار أو رمعبرسم  يجب أن تبدأ الجملة بكلمة وال يجوع أن تبدأ .3

 .تابةك أو االختصارات أو الرموعاألرسام 

ة كاملففة ويويففع االختصففار بففين سوسففين .4  إلافمففنح  ، تكتففب االختصففارات عاففد ورودذففا ألول مففري

فيكتب اختصارذا كالتالي      World Health Organization الصحة العالميةوردت ماظمة 

( :WHO)،  نم يستخدم االختصفار فقفط ففي المفرات الححقفة دون ويفعق بفين سوسفين، علفى أن

   يويع في مقدمة الرسالة سائمة بالمختصرات الواردة فيها.

وال يجفوع أن تبفدأ ففي وسفط الصففحة أو  ،ت جديفدةتبدأ عافاوين فصفول الرسفالة ففي صففحا .5

 ويمكن أن تكتب العااوين على صفحة مافصلة. .آخرذا

للعاففاوين الرئيسففة عاففد الكتابففة باللغففة العربيففة، كمففا يجففوع  16للمففتن و 14يسففتخدم الحففر   .6

 12 يكفون حجفم الحفر  اللغة اإلاجليعيفةبعاد الكتابة و تصغير حجم الحر  داخل الجدول.

أو أسفل لكتابفة المعفادالت إلا كاافت  12ويكفون حجفم الحفر   ؛للعااوين الرئيسفة 14للمتن و

 .طويلة

 ـالعربية يستخفـدموبف ،Times New Romans اللغفة اإلاجليعيفةب (Font) يكون شكل الحر   .7

Arabic Transparent  . 

العربيفة الكتابة ب عادأما ، مسافتينبمقدار  اللغة اإلاجليعيةعاد الكتابة ب تكون المسافة بين السطور .8

 مسافة واص . فتكون

 تكون المسافة عاد كتابة العااوين الرئيسة وعااوين الجداول والرسومات والمراجع مسفافة واحفدة .9

 .مسافتين أما المسافة بين المرجع واللي يليق فتكون

 سم.  2.5أما بقية الهوامش فتكون  ،سم3.5تكون مسافة الهامش من جهة التجليد   .10

يكفون   ويجفب أن ،الرسم في أسففلقالشكل أو ويكتب عاوان  ،الجدول في األعلىيكتب عاوان  .11

 .الحالتين معبرا  عن محتواا العاوان في

 ويجب أن تظهر الجداول  ،داخل الرسالةلكل ماها ترسم الجداول والرسومات بشكل متسلسل  .12

 ويعها في اهاية الرسالة.وال يجوع  ،مباشرة  بعد لكرذا في الاتائج والمااسشة والرسومات واألشكال

 .يكتب عاوان الرسالة وعااوين الفصول بخط غام  .13

 

اللغففة بتسففتخدم األرسففام الروماايففة لتففرسيم الصفففحات التمهيديففة عاففد الكتابففة  :ترررميم الحرر  ا  ثانيا : 

سيم ( لتر....،د ،ج، ب)منل أ،  األبجدية وتستخدم الحرو  العربية ،( ..... i, ii, iiiاإلاجليعية ) منل 

ة المقدمفة، ويبفدأ التفرسيم باسفتخدام األرسفام مفن صففح  ،الصفحات التمهيدية في حالفة الكتابفة بالعربيفة

وصفففحة العاففوان وال يظهففر الففرسم علففى صفففحة  ،فففي وسففط أعلففى الصفففحة ويويففع الففرسم أو الرمففع
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م ففي يويع الفرس (Landscape) شكال المطبوعة بشكل مستعرضاألول أو اوفي حالة الجد . التوسيع

 تصففغير حجففم رسففم الصفففحةاليجففوع أن يشففمل  العاففد تصففغير الصفففحة و  ،أعلففى الجففدول أو الشففكل

 .ن يكون الجدول على صفحة واحدةويجب أ

 

   : ال واشي ثالثا:

 ار مسفافتينويقع الخط أسفل المتن بمقد ،سم3.5تفصل ذلا المححظات عن المتن بخط طولق 

 .من الخطمسافتين  دة على بعوتبدأ كتابة المححظالصفحة،  يمينفي 

 

 :تتكون الرسالة مما يليم تويا  الرسالة: 

 

 :الح  ا  التمهيدية أوالً:  

 :بحرو  كبيرة وتشمل تكتب عااوين الصفحات التمهيدية

 :([1]امولج رسم ) ح  ة الت ويض، وعليها نموذج الت ويض المبين أدناه -أ

 

 نموذج الت ويض: (1نموذج رمم )

 ضنموذج التفوي

التؤتخةا  أو  بتزوية  نخةم مةس لتةالتط وأتاولتةط لات توةا  أو الةااي أنا ..........، أفوض جامعة  

 .لخب التعايتا  النافذة فط الجامع  تاوهم األشخاص عن  الهيئا  أو

 التوقيع:

 التاليم:

 Authorization Form            

I,                     , authorize the University of Al-Razi to supply copies of my 

Thesis/ Dissertation to libraries or establishments or individuals on request, 

according to the University of Al-Razi regulations. 

Signature: 
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 صفحة أسما  أعيا  لجاة المااسشة ويكتب فيها ما يلي: -ج
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ن إ يفق اسفم المشفر  والمشفر  المشفار اسفم الباحفث يل مي نفص بعافوان الرسفالة، تبدأ صفحة الملخ   

جميعا  في وسط الصفحة. وبعد لل  يبدأ الملخفص  وتكون( ABSTRACT)نم كلمة ملخص  ،وجد

خلفيففة ( كلمففة. ويشففتمل الملخففص علففى 250يعيففد عففدد كلماتففق عففن ) فففي بدايففة سففطر جديففد، وال

لاتفائج واالسفتاتاجات الرئيسفة. وال يشفتمل ا، وتلخفيص الدراسفة ماهجيةأذدا  الدراسة،  ،الدراسة

 :على يراعى أن تشتمل الرسالةى أية مراجع أو أشكال أو جداول. والملخص عل

 .ملخص باللغة التي كتبت بها 

 .ملخص باللغة العربية إلا كتبت بغير العربية 

 .ملخص باالاجليعية إلا كتبت بالعربية 
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 ح  ة الملخص: (11نموذج رمم )

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 socio-

demographic 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 Chi-

Square, 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 long-

term benefits of infant feeding to mothers, family and health professionals. 
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 ح  ة الملخص: (15نموذج رمم )

 ملخصال

األتفال  األمها  نحو الاضاع  الطويعي  مهت  ج ا لنتو وتطول واتجاها معالف  :الدراسة خلفية

بصولة صحي  وعن ما ت ون التعاوما  غيا كافي  أو تاوط التوجه او متالت  غيا صحيح  

 لااضاع  الطويعي  ب ل تأكي  تؤد  الى لضاع  تويعي  ناقص . 

ته ف هذه ال لات  الى تقييم معالف واتجاها  ومتالتا  األمها  تجاه الاضاع   :هدف الدراسة

 اكز الصحي  لألموم  والطفول  فط م ين  صنعاء.الطويعي  التتاددا  عاى التا

اقل  أعتالهم أتفالأم متس ل يهس  (473)مقطعي  عاضي  شتات وصفي  هذه دلات    البحثطرائق 

وتم القيام م، 2102التااكز الصحي  خالل فواايا ولتى يونيو  إلىلضان  واألتطمس تنتيس 

لتط شتات كل م يايا  م ين  صنعاء، ليث تم باإلختيال العنقود  متع د الخطوا  لعين  الوحث، ا

مس اإلمها  مس  21 – 01إختيال ماكزيس مس كل م ياي  بالطايق  العشوائي  وبع ها تم إختيال مابيس 

اجتتاعي  لألم والطفل،  –وجتعت الويانا  باتتخ ام اتتويان شتل الويانا  ال يتوغاافي  كل ماكز، 

الاضاع  الطويعي ، وكذلك  وأتوابجاه الاضاع  الطويعي ، ومعالف وإتجاها  ومتالتا  األمها  ت

 مصادل التعاوما  عس الاضاع  الطويعي . 

لتقييم التاابط  وإلصائيا تم لخاب التتوتطا  والوتيط والنخب لتختاف متغياا  ال لات . 

أتتخ م معامل  األخاىوالعالقا  بيس التعالف واالتجاها  والتتالتا  ومتغياا  ال لات  

 ت، وتحايل التوايس وفقا لافاضيا  اإللصائي .كازتط، و إختوال فيشا إكلاتون، واختوابي

 %4393معالف األمها  غيا كافي  ول يهس إتجاه محاي  نحو الاضاع  الطويعي ، ليث ان  النتائج:

ق  ب أن بإلضاع أتفالهس  %4.93ياضعس أتفالهس لضاع  تويعي  خالص ، كتا انه  األمها مس 

اع  األولى مس الوالدة. كتا اتضح ان األمها  يقتس بإضاف  بعض الخوائل او األتعت  خالل الخ

عن   %01وتناقص الى  %490.مع ل اإللضاع فط الخن  األولى وأن  اشها. عتاتت  قول لألتفال

  بيس معالف وإتجاها  األمها  مع تعايم الخنتيس. ولولظ وجود عالق  ذا  دالل  إلصائيعتا 

األمها ، وبيس متالتا  الاضاع  الطويعي  وعادا  األمها  وعتا الطفل، كتا  وعتل وعادا 

لولظ وجود عالق  بيس االبت اء بالاضاع  الطويعي  ونوع الوالدة وم انها. كتا لولظ إنع ام هذه 

العالق  بيس معالف واتجاها  األمها  ومتالت  الاضاع  الطويعي  مع بعض التتغياا  

 ال يتوغاافي .

غيا  لول الاضاع  الطويعي  ال لات  ان مختوى معالف االمها  أثوتت :والتوصيات نتاجاتاالست

ووجود فجوة بيس واقع متالت  الاضاع  الطويعي  نحو الاضاع  الطويعي ، توجه محاي   كذاكافط و

وما هو مأمؤل.وخاصت الاتال  إلى ان التثقيف الصحط لول فوائ  الاضاع  الطويعي  اآلني  وتويا  

 مهم ج ا. الت ى لألبويس والعائا  والعامايس الصحييس

 

 

 

 
 المتن:  ثانياً:

يبدأ المتن بالمقدمفة وياتهفي باالسفتاتاجات أو التوصفيات، وتختلف  عافاوين المفتن بفاختح  مويفو  
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 ، ويتم ترتيبها على الاحو التالي:وماهجيتها الرسالة

 والفهارس. والمحح ، نم المصادر والمراجع،التوصيات  ،االستاتاجات ،الفصول ،األبواب ،مقدمةال

  المقدمة:

بمفا يتفيل للقفاره فهفم الاتفائج والمااسشفة دون الرجفو  لمصفادر  التعري  بالدراسفةتهد  المقدمة إلى 

غاتكما تتيمن  .أخرى ويراعى أن تكون المقدمة مختصفرة  ،الدراسة وأذميتها ومشكلة  خلفية مسوي

 .تعيد عن بيع صفحات الوما أمكن 

 أذدا  الدراسة

  وتشمل الهد  العام واألذدا  الخاصة. تدرج على شكل اقاط متسلسلة

 : أدبيا  الب ث

اشففر حففول مويففو  الرسففالة فففي األدبيففات المحليففة والعالميففة والاتففائج التففي تففم  تهففد  إلففى إبففراع مففا

يفث تعكفس فهفم التوصل إليها. وتكتب مراجعة األدبيات على صورة من األفكار العلمية المتسلسفلة بح

لمففا اشففرا البففاحنون الواحففد تلففو  مافصففلالباحففث لتلفف  الدراسففات، ال أن تكففون علففى صففورة عففرض 

اآلخر. وتبدأ الكتابة عادة بعمومية، نم تادرج احو خصوصية المشكلة، ويكون لل  على ذيئة عااوين 

حت المحكمففة رئيسفة تاففدرج تحتهففا عاففاوين فرعيففة، ويففتم التركيففع علففى األبحففاث الماشففورة فففي المجفف

 االماشورة، وعدم تيمين مقاالت لم يطلفع الكاتفب عليهفا، والتقليفل مفاألصيلة بالرجو  إلى المقاالت 

أمكففن مففن االستشففهاد بالدراسففات واألبحففاث غيففر المحكمففة أو التقففارير، وورش العمففل، والمعلومففات 

لمحكمفة والمجفحت، فهفي الموجودة على الشبكة العاكبوتية )اإلاترات( من الدراسات واألبحاث غير ا

ترتيفب الدراسفات السفابقة االستباس ماها، ويراعى  تحفيليست مقبولة كمراجع علمية، وبالتالي يجب 

 .من األسدم فاألحدث

 طرائق الب ث:

يغطففي ذففلا الجففع  التفاصففيل الدسيقففة للمففواد، والطرائفف  والتقايففات واألدوات المسففتخدمة فففي الدراسففة 

ث فففي المويففو  يسففتطيع الرجففو  إليهففا واسففتخدامها فففي دراسففتق بحيففث تكففون مرجعففا  ألي باحفف

كافة المواد المستخدمة في الدراسة شامح   ىوالحصول على اتائج مشابهة. ويجب اإلشارة بويوح إل

االسم والرسم إن وجد والشفركة الصفااعة أو الماتجفة لهفا ودولفة الماشفق وطريقفة تحيفيرذا إلا تطلفب 

شفامح  اسفم الطريقفة  المخبريفةبما فيها التجارب  ؛وكلل  الطر  المستخدمةاستعمالها تحييرا  مسبقا  

وجمفع . وطريقة اختيفار العيافات مفن حيفث تحديفد حجفم العيافة وتاريخ االخترا ومن اخترعها وساة 

ويويفع امفولج  اسفم مصفممهايفلكر  واالختبارات تاالستبيااااها. وفي حال يخعتو البيااات وتحليلها
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 ح .في باب المح لها

 النتائج:

يعفففرض الطالفففب الاتفففائج التفففي توصفففل إليهفففا بويفففوح مفففع اسفففتخدام األشفففكال والصفففور أو الرسفففوم 

التويفيحية إلا لففعم األمفر دون أن يااسشففها. ويراعففي التركيفع علففى األشففكال التويفيحية والتقليففل مففا 

 أمكن من السرد.

 المنامشة:

و  اتفائج األبحفاث الماشفورة حفول المويفو  ففي يفويقدم تفسيرا  لهفا يااسش الطالب اتائج الدراسة  

 توصل إليق. خصوصية ما امويحي 

 االستنتاجا  والتوحيا :

 متصلة.اقاط  في من اتائجليق ل إصي توباا  على ما يورد الطالب استاتاجاتق وتوصياتق 

 الجداول:

 يلي: يراعى عاد إعداد الجداول ما

ق ميفعات عافوان اطبف  عليفتو ،دولصرا  وشامح  ويويع ففو  الجفيكون عاوان الجدول مخت -1

، ويكتفب رسففم وعاففوان رسمففا  متسلسففح  ويشفار إلففى مرجعففق المففلكورة سففابقا ، ويعطفى الرسفالة

 الجدول كالتالي:

 .البيانا  الديموجرافية لدى المشاركين في الدراسة توزع :1الجدول

ا، يراعى أن يكفون في المتن لفهمق، ولل الجدول وحدة متكاملة بلاتق، وال يحتاج إلى سرا ة ما -2

ماظمففا  تاظيمففا  سففهح ، وأن يحففوي جميففع المعلومففات الحعمففة لفهمففق، وإلا كففان ذاففا  أيفففة 

 اختصارات أو معلومات يحتاج لها القاره لفهم الجدول فتورد في مححظة تحتية.

 حدود الجدول ذي حدود الحد المسموح بق للطباعة في الصفحة الواحدة. -3

وإلا لكفرت  ،هفا لكفرا ففي المفتن ألول مفرةفيصففحة التفي يفرد دول مباشرة بعفد اليويع الج -4

 أرسام أكنر من جدول في صفحة واحدة فترتب الجداول الواحد تلو اآلخر بعد تل  الصفحة.

 م إدراجق في الرسالة سبل عريق.جب أن تكون ذاا  إشارة لكل جدول تي -5

 

 :[  (16]امولج رسم ) وفيما يلي مثال على ذلك
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 ح  ة الجداول: (16نموذج رمم )

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 

 

   Figures                                                                 : األشكال

 يلي: ما عاد إعداد األشكاليراعى 

 يـتكون األرسام وبيااات المحورين السياي والصادي أو أية  كلمات مكتوبفة علفى الرسفم البيااف -1

   وايحة وبحجم يمكن سرا تق بسهولة. 

وياطبف  عليفق  ورة.ــفـيع ففي أسففل الرسفم أو الصوشامح ، ويويكون عاوان الرسم مختصرا   -2

، ويعطى رسما  متسلسح  ويشار إلى مرجعق، ويكتب رسم عحاالملكورة أ لرسالةميعات عاوان ا

 وعاوان الشكل كالتالي:

  الة الت حين عند األط ال بواسطة الكر  والتاريخ :1الشكل 
Figure1: Immunization status of children by card and history 

 ةـفـبفو  مفن الصفحالحدود الاهائية ألي رسم بيااي أو شفكل أو صفورة ذفي حفدود الجفع  المط -3

 تدخل الهوامش يمن لل .  فقط وال

  ع ـتيمين أكنفر مفن صفورة أو جفع  مفن صفورة ففي صففحة واحفدة أو اصف  صففحة، مف يمكن -4

 مراعاة مساحة كل ماها، وترتيبها بشكل ماطقي. 

 يفورد ففي المححظفات التفي تلفي عافوان إلى األجعا  المهمة مفن الصفورة التفي تويفل مفا يشار -5

  قسففهم وايففحة أو أحففر  علففى أال تغطففي األسففهم أو األحففر  مكواففات يففرورية فففي ب الشففكل

 الصورة.

  .صورا  ملواة في الرسالة يمكن أن تتيمن األشكال -6
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 : [(17]امولج رسم ) وفيما يلي منال على لل 

 

 ح  ة األشكال: (17نموذج رمم )
 

5%
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Fully immunized Partially immunized Unimmunized
 
    Figure1: Immunization status of children by card and history 

 المراجع والمال قوالمحادر 

مففن مقففاالت علميففة ماشففورة وكتففب  ،قتتيففمن كافففة المراجففع التففي اسففتخدمها الباحففث فففي رسففالت

طروحات مرتبة ذجائيا  ومكتوبة حسب الطريقة المعتمدة من سبل الجامعفة منلمفا ذفو مويفل تحفت أو

 عاوان التوني  أدااا.

 

 التوثيـــــق: أوالً 

 يلي: يراعى في اظام التوني  ما

 . بحرو  كبيرة   Capitalized المراجع على صفحة جديدة في وسط الصفحةكلمة كتابة  -1

يفرد لكفرا ففي وال يجفوع كتابفة أي مرجفع لفم . فقط تي ورد لكرذا في الرسالةكتابة المراجع ال -2

 . متن الرسالة

ال بفد مفن لكفر المرجفع لكفي يسفتطيع مفن  لرسفالةفي مفتن ا عاد ورود كلمة دراسة أو دراسات -3

 . في عيادة معلوماتق أن يرجع إليق يرغب

وتبففدأ  ،تكتففب المراجففع حسففب ترتيففب الحففرو  الهجائيففة لحسففم األخيففر للم"لفف  "اسففم العائلففة" -4

ة في حالفة كتابف ومن أسصى اليمين ،لغة اإلاجليعيةبالالكتابة من أسصى الشمال إلا كان المرجع 

نفم  والنااي إن وجد نم االسم األول ، من اسم العائلة بد ا  المراجع العربية. ويكتب اسم الم"ل  
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  فاصلة. تويع

سبفل كتابفة اسفم  ةاجليعيفباإل   (and) وتسفتخدم كلمفة ،بواسفطة فواصفل المف"لفينتفصل أسفما   -5 

 الم"ل  األخير.

 . )و( بالعربية _ تفصل أسما  الم"لفين بواسطة6

سفم الكتفاب أو عافوان ا نم ،ةفاصلتتبعها  نمساة الاشر بين سوسين  الم"لفيناسم الم"ل  أو  يلي -7

 . الجامعية لدورية أو عاوان الرسالةالمقالة في ا

 .بخط غام خر تاب أو اسم الدورية أو أي عاوان آيكتب عاوان الك -8

 

 :الصحية تخححا الفي  ترتيب مائمة المحادر والمراجع ثانيا:

I)  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. 

 
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: 



Prof. Nabil Al-Rabeei 

  Page 18 
 

(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: 

--- 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. 
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3) THE BIBLIOGRAPHY 

 

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. 

(1985) 

Contemporary British Industrial Relations. 

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. 

(eds.) (1992) 

   Industrial Relations in the New 

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.  
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Page, B.A. (2009) ‘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. (2008). 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 

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) 

 



Prof. Nabil Al-Rabeei 

  Page 21 
 

II) Vancouver System 

A Guide to the Vancouver System of Referencing 

This system has been adopted by the National Library of Medicine (U.S.A.). 

References should be consecutively numbered and reported as they appear in 

the text. Every reference has only one number whatever times it is mentioned 

in the text. References are assigned with consecutive numbers after the 

statement to the documented in the text e.g. (1). Number all references to the 

literature in a single sequence in the order in which they are cited in the text. 

If the same reference is cited more than once in the text, use the same number 

throughout.  

 

1) PUNCTUATION AND TYPOGRAPHY 

Reference numbers should go: 

 After commas and full stops.  

 Before colons and semicolons.  

2) REFERENCING WITHIN THE TEXT 

Arabic numerals within parentheses should be used for in-text citations; the 

number in parentheses links directly to the reference list at the end of the 

piece of work. 

Example: 

The design of flexible pavement has rapidly evolved from empirical and 

semi-empirical procedures to design methods based on elastic or viscoelastic 

theories (1). Several tests have been developed to evaluate the structural 

properties of asphalt mixes. 

 

Reference List at the End of Paper 

References should be numbered consecutively in the order in which they are 

first mentioned in the text; they should not be listed alphabetica11y by author 

or title or date order. 
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1. Roberts FL. Kandhal PS. Hot mix aspha1t materials. Maryland National 

Asphalt Pavement Association Education Foundation; 1991:489 

2. Kim YR. Determination of elastic properties of asphalt concrete. AS1M 

Journal of testing and Evaluation. 2113; 29:583-85. 
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vi) Newspaper or magazine articles:  

Basically the same as journals, the name of the newspaper or magazine is 

given in full followed by date of publication, page number and column 
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vii) Government publications:  

While many of these publications are handled in the same way as 

commercially produced books, other (reports of departments, debates, 

proceedings, etc.) are treated as agency publications with corporate 

authorship. The form in which these are to be cited should be checked. For 
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Examples 
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NCCHTA; 2000. 
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xi) Dictionary and Similar References  

Example 
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Wilkins; 2111. Apraxia;  p. 189-95. 
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Examples  
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[Online] [accessed 2004 August]. Available from URL 
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xiii) Journal Article in Electronic Format 

Example 

 1. Kim YR. Fatigue life of asphalt mixtures [serial online] 2001 41(4) 369-

376. [accessed 2001 August]. Available from URL 

http://www.trr.com/link/acccss_dbissn=8748 

 

xix) Monograph in Electronic Format  

Example 

1. CDI, clinical dermatology illustrated [monograph on CD-ROM]. Reeves 

JRT, Maibach H. CMEA Multimedia Group, producers. 2nd ed. Version 2.0. 
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xxi) Discussion List  

Example 
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[accessed 2002 October] Available: 
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xxii) Manuscripts accepted but not yet published 

 When listing the reference designate the journal fol1owed by 'in press’ in 

parenthesis, e.g., J Med Educ (in press). 

 

xxiii) Manuscripts submitted but not yet accepted for publication  

These should not be used as references but may be cited in the text as 

'unpublished observations' in parenthesis. 
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 :األدبيةححا  تخالفي  ترتيب مائمة المحادر والمراجعالثا: ث

ترتففب سائمففة المصففادر والمراجففع فففي اهايففة الرسففالة، ترتيبففا  ذجائيففا ، حسففب المفف"لفين كمففا ورد فففي 

تنبفت فالكليات العلمية واإلاسااية األخفرى، باسفتناا  الونفائ  والمخطوطفات والمصفادر المطبوعفة. 

وترتفب المصفادر  ،كاملفةوتفورد المعلومفات الببلوجرافيفة  .ساة الوففاة بعفد االسفم بالاسفبة للمصفادر

 كما يلي: والمراجع في آخر الرسالة

 

 الوثائــق: -1

رسفم التصفاي ، مكفان حففظ الونيقفة، ، جهفة اإلصفدار، )تطبع بخط غفام (و الرمعأاسم المجموعة 

 :رسم الونيقة، منال

 .20مكتبة الجامعة األرداية،  GE 93 -287 مم المتحدةأل، ا اإلنسان وثيقة  قوق

 :لمخطوطةالمحادر ا -2

http://powcs.med.unsw.edu.aulsphcm.nsf/
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 المصادر المخطوطة )المخطوطات( -أ

، عففدد )يطبففع بخففط غففام ( العاففوان ،(تففاريخ الوفففاة" "حففر  ت)اسففم الشففهرة أو االسففم الشخصففي 

 .المجلدات، مكان المخطوط، رسم التصاي 

 مثال:

، القسففم النففااي،  شرررافنسرراب األأ ،(م892ذففـ/279ت ، )حمففد بففن يحيففى بففن جففابرأالففبحلري، 

مركفففع الونفففائ  والمخطوطفففات ففففي الجامعفففة  ،597،598 :ط السفففليمااية، رسفففماسفففتاابول، مخطفففو

 )صورة بالميكروفيلم(. 61األرداية، رسم 

 :المحادر المطبوعة -ب

)يطبففع بخففط  العاففوان (،تففاريخ الوفففاة" "حففر  ت)اسففم الشففهرة أو االسففم الشخصففي فففي غيففر للفف ، 

 .وتاريخق ،مكان الاشر الااشر، ،داخل سوس ، الطبعة، عدد المجلدات، المحق غام (

، 1، طترراريخ الرسررل والملرروك ،م(922ذففـ/310 بففن جريففر )ت منففال: الطبففري، أبففو جعفففر محمففد

 .م1962م، )تحقي  محمد أبو الفيل إبراذيم(، دار المعار ، القاذرة، 10

 
 .في الترتيب  ةداخل أو )بات( أو )ال( لفظة )أبو( أو )ابن( تكون: بالاسبة للمصادر، ال مال ظة 

 توثيق المحادر والمراجع في ال اشية )الهامش(: -3

ري أعففحا، وإلا مففا تففم يففلكر المصففدر أو المرجففع ألول مففرة كمففا تففم التونيفف  فففي مصففدر الطبفف  -أ

بالمصففدر أو المرجففع مففرة أخففرى فيففلكر اسففم الم"لفف  األخيففر، المجلففد أو الجففع ، االسففتعااة 

 .والصفحة

 .582، ص 7، جالوسيطمنال: الساهوري،       

-  Honnold, Uniform Law for International Sales, pp.50. 

 ويشار إلى المصادر في متن الرسالة بقرسام متسلسفلة تويفع بفين سوسفين إلفى األعلفى ، منفال:   -ب

    .(1)ويبففدأ التففرسيم فففي الصفففحة التاليففة مففن جديففد بففالرسم  .، وتبففين فففي الهففوامش (3)،  (2)،  (1)

 .ن الصفحاتوذكلا في كل صفحة م

 ترتب سائمة المصادر والمراجع في الهوامش رسميا حسب ورودذا في المفتن بغفض الاظفر عفن  -ج

 .الترتيب الهجائي

تكتب عبارة المصدر افسق ، الجع  الصفحة ، عادما تتفوالى اإلشفارات إلفى المصفدر افسفق ففي      -د

 .الصفحة الواحدة

 .102، ص3منال : المصدر افسق، ج     
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