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( 1995) تب ا م المؤلا  ثم  تبله التا  خ بين قو ين اثال: أ شعير زهعرانكري الين ابتكري أأ إبدا  

 (.1994أ رى عبد الملطا )

 Parker and van (2017)إذا أ د ا م المؤلفين را أأل الامو  ريكتب  -

 .(Parker and van, 2017)أرا نها   الامو   كتب 

 (2002( أرا نها   الامو  )خالد أعباس  2002أرا اللربي   كتب خالد أعباس )

   Kogan et al. (2017)كثر ان ثالث  ريكون التوثي  أذا كان المؤلفون إأاا  -

 (Kogan et al., 2017أرا نها   الامو  )

 (2017أرا اللربي   كتب اكاأي أآخرأن )

 (2017  آخرأنأرا نها   الامو  )  اكاأي أ

االحظع : عنععد كتابع  المرجععع رعا نها عع  الر عال   اععب ذكعر جميععع أ عماء المععؤلفين المشعتركين رععا  -

 البمث.

رعا السعن  نفسعها ريشعا  إليهعا بإضعار  حعر   انفسعه الماوع إذا حكر  ا م المؤلا را أكثر اعن ععدد اعن 

 ج(. ب  أ   1994   رحب أباد ا  اثال: )خويف 

)b Khalifa, 1994, a and( 

ا  أأ اصعطوم كومع    رعا المعتن  كعأن حعردُ  اشعاأأ شعرحه  حسعتلم  طر قع  المو غعاا    لتفسير أاعر   -

  تطوب التوضيح  ريشا  إليه با  قام را أعوى المصطوح.



 

 (1)اإلحصائا التمويوا  اثال:

( بععين أ ععماء المععؤلفين إذا كععان هنععا  أكثععر اععن ;)انقوطعع  رععا المواضععع ا جنبيعع  حوضععع راصععو  أ -

  ارجع

(Peter et al., 1996; Roger, 1999; Same and Peter, 1999; Khalifa, 2001) 

 االقتباس:

ن يُغيور فووي وصوفها لالبقواء علووى دون أ بهوا االستشوهاد هنواك مووادل علميوة هاموة يريوودأن الباحو   ذا شوعرإ

يكوون  نأ مكونيو ،فوي المصودر وردتأي كما  ،مقتبسة في هذه الحالة تقدم المادل العلميةفقيمتها العلمية، 

ً أو  أو مقولةً  االقتباس فكرلً   واالقتباس نوعان : أو وجهة نظٍر محددل، الشعرمن  بيتا

كلمووة ويو ووع داشوول إشووارات تنصوويص (  40)ال يتجوواو   المقتووبس  نصالوواالقتبوواس القصووير:  .1

(DoubleQuotationويوووووووذكر االسوووووووم األ ) شيووووووور للباحووووووو  وسووووووونة النشووووووور والصوووووووفحة 

 مثال :

مكون فهمهوا التي ي عدداً من القضايا الهامة  يعات األرباح وتكاليف الوكالة في الشركاتثير مو وع توي"

)عالم، "باعتبارهوووا تتعلوووق بطبيعوووة البيئوووة االقتصوووادية، اصووويلة النشوووعل، صوووغيرل الحجوووم، وسوووريعة النموووو

 (505، ص:2016

 

عودداً مون القضوايا  ثير مو ووع تو يعوات األربواح وتكواليف الوكالوة فوي الشوركات(: "ي2016وقال عالم)

صوويلة النشووعل، صووغيرل الحجووم، تعلووق بطبيعووة البيئووة االقتصووادية، أباعتبارهووا تمكوون فهمهووا التووي ي الهامووة

 (505وسريعة النمو") ص:

هامشاً إ افياً بمقودار شمسوة  يترككلمة،  (40) عن النص المقتبسفيه الذي يتجاو   االقتباس الكبير:. 2

، موع ة، أو اليسوار فوي اللغوة االنجليزيوة دون اسوتخدام إشوارل التنصويصغة العربيولأحرف من اليمين في ال

 تمييز النص المقتبس بتنسيق مختلف عن تنسيق الرسالة.

 مثال:

 ( ما يلي:1981) شلبيوقد استخلص 

............... 

متزايرد  فعلى الررمم مرن اهتمراماللغة العربية للناطقين بغيرها,  تعد قضية المنهج من أبرز ما يجابه تعليم

كانت بوصفها لغة القرآن والدين أو بوصرفها لغرة العرالم  لدى األجانب في تعلم وتعليم اللغة العربية سواء  

إال أن هذا االهتمام ال يزال يصطدم بعدم تروفر منراهج متكاملرة األبعراد والم راور يمكرن اال تمراد  ,والعلوم

 (.18)ص: قين بغيرها بصورة أفضل ليها في ت قيق متطلبات تعليم اللغة العربية لدى الناط

……….. 

When a page pair of a web site co-occurred in many user access 
patterns and a long path length then creating a new hyperlink 



 

between this pair provides easier access to the user (Nakayama, 
2000, p: 55). 

 

 

 اإلنجليزيةسائل التي تكتب باللغة للر ق. التوثيب 

 توثيق المراجع في متن الرسالة

  شا  إلى المراجع را المتن باال م أالسن  بين استوى الكوماا. -

 اثال:

 Polymerization of acrylates is classically carried out using either anionic 

(George, 1980) radical (Thompson, 1998), or group transfer polymerization 

(GTP).  

 إذا ا تشهد بأكثر ان ارجع رتكتب بالترحيب حسب السنواا. -

 اثال:

(Roger, 1990; James, 1995). 

 

 استوى الكوماا. Berry (1988)عند ضرأ ي كتاب  ا م المؤلا  حكتب السن  كما  وا  -

 اثال:

Hope and Elles (2005) suggested …….. 

 

أبخعط اائع     .et alاتبوععا  بعالمقطع  عتم االقتصعا  عوعى المؤلعا ا أل اعؤلفين  أجعود أكثعر اعن حعال را

 اثال:

(John et al, 2007) 

 في نهاية الرسالة: توثيق المصادر والمراجع -2

 حسب نظام  حكتب المراجع أالمصاد  را قائم  أاحدي(APA) . أحرحب هاائيا 

 ن حدخ  المراجع كار  حباعا  اهما اختوفت  كون أ ووب التوثي  لومصاد  أالمراجع المختوف  بأ

 اصاد ها: دأ  اا  كتب.......  الخ  أ تم ذلك عوى النمو اآلحا:

  Research papers in periodicalsالبحوث في الدوريات: أ. 

  الصععععفماا. الماوععععد  اللععععدد  ا ععععم الدأ  عععع    عنععععوان المقععععال   (السععععن )ا ععععم المؤلععععا أأ المععععؤلفين 

 .(بخط غاا حطبع ا م الماو  )

 اثال:



 

أثر ا تراحياياا التغير المفهعواا الصعفي  لعبل  المفعاهيم   (1994)صبا  نا  اممد أالخطيب  قا م

 -14  15 الماوععد   رسووالة الخلوويع العربووي  الفيز ائيعع  لععدى الطععالب رععا الصععا ا أل الثععانوي اللومععا

34. 

 

Png, I. P. (2017). Law and innovation: evidence from state trade secrets 

laws. Review of Economics and Statistics, 99(1), 167-179. 

 

Books الكتب:ب.   

 طبع عنوان الكتاب )   الناشر  اكان النشر.  عنوان الكتاب  الطبل  السن  أأ المؤلفين  اا م المؤل

. (بخط غاا   

 اثال: 

   اكتب  االناوو المصر    القاهري.2ط  علم النفس التربوي (1980) أبو حطب  رؤاد أصادق  آاال

 

Timoshenko, S.P. and Woinowsky, K.S. (1959). Theory of Plates and shells, 2nd 

Edition, McGraw-Hill Book Company, Japan. 

 

 Chapter in a Bookالفصل في كتاب:  ج. 

معر  أأ الممعر أن  الطبلع   عنوان الفص   را: عنعوان الكتعاب  المالسن    المؤلا ) اؤلا الفص ( 

 ( طبع عنوان الكتاب بخط غاا  ) اكان النشر  الصفماادا  النشر  

 اثال:

  السعمري  مراجعات حول العروبوة واإلسوالم وأوروبوااللرب را صقيو   را  (1984 )إحسان  عباس 

 .71-79)امر (  الكو ت  ااو  اللربا   اممود

 

Wandersee, J., Mintees, J.  and Novak, J. (1994). Research on alternative 

conceptions in science. In: Handbook of Research on Science Teaching, 

Gable. D. (Ed): Macmillan Publishing Company, New York, 250-300. 

 

 Conferences Proceedingsوقائع المؤتمرات: د. 

 ر(    قم الماود أأ  قم اللدد  الصفماا  اكان انلقاد المؤحمر.عنوان البمث  )ا م المؤحم  السن المؤلا 



 

الموؤتمر الودولي الرابوع لتواريش الشوام اولد المزبي  السيا عي  أقضعي  المكعم    (1989)عاق   نبيه   اثال:

) طبعع  ا ععم المععؤحمر    عمععان.ا  دنيع   الااالعع  95-79  الماوععد ا أل  )بوالد الشووام فوي العهوود األمووي( 

 اا (بخط غ

 

Issa, S. S. Al-Abbas, R. K. and Sadek, M. M.  (1992). Photoelastic investigation 

on the characteristics of bonded double containment joints. Proceedings of the 

Int. LMEKO/GESA Symposium on Minimization by Experimental 

Mechanics, Vol. (2), 115-120, Dusseldorf. 

 

 Dissertationالرسائل الجامعية: هـ. 

 دكتو اه    الااال   اكان النشر  اثال:    ال  ااجستير/   ال  عنوان الر ال  السن المؤلا 

ء وأصووول تطووور معرفووة معلمووي الفيزيوواء فووي المرحلووة الثانويووة لمووادل الفيزيووا  (1990)عو ضعع   اممععود 

) طبععع عنععوان الر ععال  بخععط  الااالعع  ا  دنيعع   عمععان  ا  دن.  غيععر انشععو ي   ععال  دكتععو اه تدريسووها،

 غاا (

 Unpublishe) شعععا  إلعععى ذلعععك )غيعععر انشعععو ي  غيعععر انشعععو ي  دكتو اه الععع   عععال  كانعععت رعععا حعععال أ

Thesis\Dissertation 

 

Hamid, T. D. (1980). The Political, Administrative and Economic History of 

Basra Province, Unpublished Ph.D. Thesis, University of Manchester, 

Manchester, UK.. 

 

 Institutions Publicationsمنشورات المؤسسات: و. 

 ) طبع ا م المنشو  بخط غاا (ا م المؤ س   اكان النشر السن   ا م المنشو  

 ن.عمان  ا  دأزا ي الصناع  أالتاا ي   (2005) تقرير اإلسكان والتنميةاثال: 

Science for all Americans (1989) American Association for the Advancement 

of Science (AAAS), Project 2061. Washington, DC. 

 

 

 

 Manuscriptsالمخطوطات:  . 



 

كان المخطوط   قم اا م المخطوط  ا م الشهري  حا  خ الوراي  اللنوان   قم الماود   السن   االمؤل

 .التصنيا

 ) طبع ا م المخطوط بخط غاا (

 اثال:

  الماوعد الثعانا  ا عطنبول  اخطعوط السعويماني   اإلشرافأنساب هـ(  279  أحمد بنا  اى  )ا البالد ي

 .598 قم 

 

 Newspapers: الصحفح. 

 News Itemsالخبر:  

   اكان الصدأ   اللدد  التا  خ  الصفم .الصميف أ م 

 .4    9268    1993  حز ران 13  عمانالد تو 

Jordan Times, Amman, 12 April 1993, No. 5281, P 5. 

 Non-News Itemsغير الخبر:

 لدد  الصفم .الاكان الصدأ   التا  خ  الصميف    ا م الكاحب  عنوان المقال / القصيدي  ا م 

 .25  صفم  9165م    1993 آذا  310 اممود د أ ش  احد عشر كوكبا   الد تو   عمان

 

 مقال االنترنت:ط. 

 لموقع المعشوذ منه المرجع كامالً.يكتب عنوان ا

 مثال: 

http://issuu.com/cancer-therapy/docs/vo16a 

 

 مصادر والمراجع في نهاية الرسالةتوثيق ال

 

ين أ اععب ذكععر جميععع أ ععماء المععؤلف الهاععائاالتسوسعع  حكتععب المصععاد  أالمراجععع رععا قائمعع  أاحععدي أحرحععب ب

 :APAحسب نظام  تاب  المراجع بالوغ  االناويز    تم ك أ البمثالمشتركين را 

 اثال:

Hamid, T. D. (1980). The Political, Administrative and Economic History of 

Basra Province, Unpublished Ph.D. Thesis, University of Manchester, 

Manchester, UK.. 

 

http://issuu.com/cancer-therapy/docs/vo16a


 

Rosenberg, B., Vancamp, L., Trosko, J. and Mansour, V. (1969). Platinum 

Compounds: A New Class of Potent Antitumor Agents. Nature, 222, 385-386. 

 

 :واإليداعبعاً(: الطباعة ا)ر

 

رعا هعنا اللعدد صفم    أال  عدخ   ن( اائتان أخمسو250ماا   ال  الماجستير )لصف ا عوىالمد  .أ

الممققععع  أالمالحععع   عوعععى أن  تالرعععى الطالعععب اال عععهاب أالمشعععو أالتكعععرا  أ راععععا   النصعععو

 االختصا  أالتركيز عوى النوعي .

أن حكعون الطباعع  أاضعم   اععاأ ر   (A4) بعي  اعن حاعمحطبع الر ال  أالموخعص عوعى أ ق أ .ب

مقععدا  بأعوععى أجععه أاحععد اععن الو قعع   أ تععر  هععااش  بوا ععط  الكمبيععوحر أخاليعع  اععن الكتابعع  باليععد

   رعا النسعخ اللربيع   م را الهااش اللووي أالسعفوا (2.5أ)  م را  مين الصفم  أ سا ها (3.5)

  م را النسخ اإلناويز  .(2.5)الهوااش جميع بينما حكون 

وغع  لور عائ  التعا حكتعب بال (Size 12)( أحاعم الخعط Times New Romanمعدد نعو  الخعط )  .ج

لور عائ  التعا  (Size 14)أحاعم الخعط  (Simplified Arabic)االناويز    رعا حعين نعو  الخعط 

أاعا الموخعص   (Line Spacing( )1.5 Lines) ا  طربين  المسار حكتب بالوغ  اللربي   أحكون 

(Abstract( ريكععون اسععار  أاحععدي )Single Line Spacing أحكتععب اللنععاأ ن الفرعيعع  بععنفس )

 Times New)بخعط أحكتعب صعفم  الغعال    (Boldشعك  غعاا  )بحاعم الخعط ألكعن نوعيع  أ

Roman أحاععم الخععط )(Size 16) (  أبشععك  غععااBold أ كععون حععرقيم الصععفماا رععا أ ععط )

 .(Size 12)أحام  Times New Romanالصفم  ان أعوى الو ق   أ كون الخط ان نو  

أرععا حالعع    انهععا أ ععف  كعع  جععدأل أأ صععو ي  الاهعع  التععا حععم اقتبععاس الاععدأل أأ الصععو   إلععى شععا   .د

أخرى   نبغا ا تلمال أ ق أاواد ان نوعي  حكف  لها  ضوعااوحضمين خرائط أأ صو  أأ أي ا

 . البقاء بمال  جيدي أأاضم 

 ،تكتووووووووب الرسووووووووالة بلغووووووووة سووووووووليمة سووووووووواء أكانووووووووت باللغووووووووة العربيووووووووة أو االنجليزيووووووووة  .ه

ليوتم تسوليمها  ؛)شالية مون األشطواء(دراسات العليا كلية ال إلى  وتسلم النسخة النهائية من الرسالة

 صول. حسب األ لى مكتبة الجامعة المركزيةإ

أاكتعوب   خضعر ز تعاااودي بالكرحون المقوى ألونها أاستوى أاحد ان الر ال   حكون جميع نسخ .أ

 .عوى غالرها بخط ذهبا كار  الووااا صفم  الغال  الخا جي 

حعوز  عوعى النمعو بميعث   مالحظاا لانع  المناقشع حلد وها أرقا  ل بلد   التهان  ا  نسخ الطالبوم س  .ز

 حا:اآل

   إن أجد( ألك  عضو ان أعضاء لان  المناقش  شا  لك  ان المشر  )أالمشر  المنسخ. 

 حود  را اكتب  الكوي ( لوقسم الني  د س ريه الطالب نسختين(. 



 

 الهععا  ا  الد ا ععاا اللويععا )اررقعع لكويعع  تين نسععخCD  بهيئعع  أاحععد الر ععال  بموععاي مععو  3عععدد 

PDF أصفم  حوقيع لان  اناقشع  عن السيري الناحي  لوطالب  باإلضار  إلى نبني     أعوى أأ د

 (.Scannedأصفم  التلهد أاالقرا  Scanned الر ال  

مع  حصعو ر الر عال  كويعا  أأ جزئيعا   أذلعك لغا عاا البمعث اللومعا ب فو  الطالب الااال  )خطيا (  .ح

 اع المؤ ساا التلويمي  أالااالاا ا خرى.أالتبادل 

 ن الر ال  ان إنتاجه شخصيا.اع الر ال  حلهد خطا بأ وم الطالبس  .ط

 

 


