جامعة آل البٌت
مجلس العمداء
رقم القــرار() 2106/2102/696
التارٌـــخ 2106/7/7:

مواصفاث كخابت انرسائم انجامعيت
أوال  :اإلطار العام
 -1يكون الحد األعلد لدد صدححت

السادتلا/األوسوحا ( )052مئتدين وممادين صدححا (بتادتنات

المالحق) عل أن يتالف الوتلب اإلاهتب والحشو والتكساس ويساعي االمتصتس والتسكيد علد
الاوعيا ،وتوبع بتاتم ام تقايا عتليا الجو ة عل وسق  A4أبيض.
 -0تكتب الساتلا بلغا اليما اوا أكتا

بتلدسبيا أم بتإلاجلي يا .وتالم إل لجاا الماتقشا متليا من

األموددت الاحويددا واإلمالئيددا والموبديددا ،وكددكلت تاددلم الاا د الاهتئيددا مددن الساددتلا إل د عمددت ة
ال ساات الدليت متليا من األموت أو الشوب ليتم تاليمهت حادب األصدوإ إلد مكتبدا جتمددا آإ
البي .
 -3يجب أن تب أ الجملا بكلما وال يجو أن تب أ بسقم أو امتصتس أو سمد  ،وفدي ذدكا الحدتال تكتدب
األسقتم أو االمتصتسا أو السمو كتتبا.
 -4تكتب االمتصتسا عا وسو ذت ألوإ مسّ ة كتملا ويوضع االمتصتس بين قواين ،فمنالً إكا وس
ماظمدا األذكيدا وال ساعدا ال وليدا

 Food and Agriculture Organizationفيكتدب

امتصتسذت كتلتتلي  ،)FAO( :نم ياتم م االمتصتس فقو فدي المدسا الالحقدا ون وضددن بدين
قواين ،عل أن يوضع في مق ما الساتلا قتئما بتلممتصسا الواس ة فيهت.
 -5تب أ عاتوين فصوإ الساتلا في صححت ج ي ة ،وال يجو أن تب أ في واو الصححا أو آمسذدت.
ويمكن أن تكتب الداتوين عل صححا ماحصلا.
 -6يكون شكإ الحدس

) (Fontبتللغدا اإلاجلي يدا ، Times New Romansوبدـتلدسبيا ياتمدـ م

.Arabic Transparent
 -7ياتم م الحس
حجم الحس

 14للمتن و 16للداتوين السئياا عا الكتتبا بتللغا الدسبيا ،كمدت يجدو تصدغيس
امإ الج وإ .وعا الكتتبا بتللغا اإلاجلي يا يكدون حجدم الحدس

للداتوين السئياا؛ ويكون حجم الحس
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 10للمدتن و14

 10أو أقإ لكتتبا المدت ال إكا كتا وويلا.
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 -8تكون الماتفا بين الاووس عا الكتتبا بتللغا اإلاجلي يا بمق اس ماتفتين ،أمت عا الكتتبدا بتلدسبيدا
فتكون ماتفا واص .
 -9تكون الماتفا عا كتتبا الداتوين السئياا وعادتوين الجد اوإ والسادومت والمساجدع مادتفا واحد ة
أمت الماتفا بين المسجع والكي يلين فتكون ماتفتين.
 -12تكون ماتفا الهتمش من جها التجلي 3.5ام ،أمت بقيا الهوامش فتكون 0.5ام.
 -11يكتب عاوان الج وإ في األعلد  ،ويكتدب عادوان الشدكإ أو السادم فدي أادحلن ،ويجدب أن يكدون
الداوان في الحتلتين مدبساً عن
 -10تسقم الج اوإ والساومت

محتواا.

بشدكإ متالادإ لكدإ ماهدت امدإ السادتلا ،ويجدب أن تظهدس الجد اوإ

واألشكتإ والسادومت مبتشدس ًة بدد ككسذدت فدي الاتدتئم والماتقشدا ،وال يجدو وضددهت فدي اهتيدا
الساتلا.
 -13يكتب عاوان الساتلا وعاتوين الحصوإ بمو ذتمق.
ثانٌا  :ترررقٌم الحر ات :تاددتم م األسقددتم السومتايدا لتددسقيم الصددححت التمهي يددا عاد الكتتبددا بتللغددا
اإلاجلي يا ( منإ  ،) i, ii, iii .....وتاتم م الحسو

الدسبيا األبج يا (منإ أ ،ب ،ج )....، ،لتسقيم

الصححت التمهي يا في حتلدا الكتتبدا بتلدسبيدا ،ويبد أ التدسقيم بتادتم ام األسقدتم مدن صدححا المق مدا،
ويوضددع الددسقم أو السمد فددي واددو أاددحإ الصددححا ،وال يظهددس الددسقم علد صددححا الداددوان وصددححا
التوقيع .وفي حتلا الج اوإ أو األشكتإ الموبوعا بشكإ ماتدسض ( )Landscapeيوضع الدسقم فدي
أعل د الج د وإ أو الشددكإ ،وعا د تصددغيس الصددححا ال يجددو أن يشددمإ التصددغيس حجددم سقددم الصددححا
ويجب أن يكون الج وإ عل صححا واح ة.
ثالثا :ال واشً

:

تحصإ ذكا المالحظت عن المتن بمو وولن 3.5ام ،ويقع المو أاحإ المتن بمق اس مادتفتين
في يمين الصححا ،وتب أ كتتبا المالحظا عل

بد ماتفتين من المو.
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م توٌات الرسالة :تتكون الساتلا ممت
أوالً:

يلي:

الح ات التمهٌدٌة:
كبيسة

تكتب عاتوين الصححت التمهي يا بحسو

وتشمإ:

أ -ح ة الت وٌض ،واإلقرار وااللتزام بقوانٌن جامعة آل البٌت وأنظمتها وتعلٌماتها لطلبة
الماجستٌر والدكتوراه ،وعلٌهرا نمرو ا الت روٌض المبرٌن أدنراه [امدوكج سقدم ( ، ])1ونمرو ا ققررار
والتزام المبٌن تالٌا [اموكج سقم (:])0
نمو ا رقم ()0
جامعت آل انبيج
نموذج انخفويض
أنا  ،..........أفوض جامعة ل لبيٌةب يويوٌةس نمة مةل يمةابوً تأ يوموةً ب موويةاب أو لبمؤممةاب أو لبيٌاةاب أو
لألشخاص عنس

ييم ممب لبوع ٌماب لبنافذة فً لبجامع .

لبووقٌع:
لبوايٌ :

نموذج رقم ()2
جامعت آل انبيج /عمادة اندراساث انعهيا
نموذج إقيلي ولبويلم يقولنٌل جامع ل لبيٌب وأنظمويا ووع ٌماويا ب ي لبماجموٌي ولبسووويله
أنا لب ابب ................................................ :لبيقم لبجامعً............................................... :
لبوخصص .............................................:لبو ٌ .............................................................:
لع ل يأننً قس لبويمب يقولنٌل جامع ل لبيٌب وأنظمويا ووع ٌماويا وقيليلويا لبمايٌ لبمفعو لبموع ق يإعسلس
يماا

لبماجموٌي

ولبسووويله

عنسما

قمب

شخصٌا"

يأعسلس

يمابوً

ل يوموً

ت

يعنولل:

.................................................................................... ...............................................
................................................................................................................................. .
وذبك يما ٌنمجم مع لألمان لبع مٌ لبموعايف ع ٌيا فً وواي لبيماا ولأل ايٌح لبع مٌ  .وما أننً أع ل يأل
يمابوً تل يوموً هذه غٌي منقوب أو ممو مل يماا أو أ ايٌح أو ووب أو أيماث أو أي منشويلب ع مٌ وم
نشيها أ و وخيٌنيا فً أي ومٌ لعالمٌ  ،ووأمٌما" ع ى ما وقسم فاننً أومم لبممؤوبٌ يأنولعيا واف فٌما بو
ويٌل غٌي ذبك يما فٌه مق مج س لبعمسلء فً جامع ل لبيٌب يإبغاء قيلي منمً لبسيج لبع مٌ لبوً مص ب ع ٌيا
وممب شياسة لبوخيج منً يعس صسويها سول أل ٌوول بً أي مق فً لبوظ م أو لالعويلض أو لب عل يأي صوية
وانب فً لبقيلي لبصاسي عل مج س لبعمسلء ييذل لبصسس.
ووقٌع لب ابب..........................................................:

لبوايٌ :

ت

ت
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ب -ح ة العنوان وت توي على:
عنوان الرسالة كما أقرت من عمادة الدراسات العلٌا.

-0

Title of Thesis or Dissertation as Approved by Deanship of Graduate Studies

-2

اسم الطالب (كما هو مسجل رسمٌا ً فً الجامعة).
)The name of student (as registered in the University

-6

اسم المشرف (والمشرف المشارك قن وج ).
)The name of Supervisor and (Co-Supervisor if applicable

ثم العبارة اآلتٌة:
قدمت ه ه الرسالة استكماالً لمتطلبات ال حول على درجة الماجستٌر فً
........................
أو قدمت ه ه األطرو ة استكماالً لمتطلبات ال حول على درجة الدكتوراه فً
.........................

This Thesis was Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the
……… Master’s Degree in
This Dissertation was Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the
Doctor of Philosophy Degree in ……..

عمادة الدراسات العلٌا
جامعة آل البٌت
(قجازة الرسالة/األطرو ة) الشهر والسنة

Deanship of Graduate Studies
Al al-Bayt University,
Month and Year

مال ظة :لمزٌد من التوضٌح انظر النما ا من (  )24-6مع مراعاة أن جمٌع األطرر رول النمرا ا
للتوضٌح فقط.
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)6( نمو ا رقم
ح ة عنوان الرسالة

PREPARATION & INVESTIGATION OF THE MAGNETIC
PROPERTIES OF BARIUM DOPED WITH ANTIMONY

By
Mohammad Abdel-Kareeem Al-Zyoud

Supervisor
Dr. Ibrahim Bsoul

This Thesis was Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the
Master’s Degree of Science in physics

Deanship of Graduate Studies
Al al-Bayt University

2010
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نمو ا رقم ()4
ح ة عنوان الرسالة

أدب التوقٌـــعات فً العحر العبــاسً
( 062هـ752/م411 -هـ0121/م)
قعداد
أمٌرة عبد المولى ال را شة

المشرف
الدكتور م مد م مود الدروبً

قدمت ه ه الرسالة استكماال لمتطلبات ال حول على درجة الماجستٌر فً
اللغة العربٌة وآدابها
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جامعة آل البٌت
:مشتست تكتب بتللغا اإلاجلي يا ذككا
)5( نمو ا رقم
ح ة عنوان الرسالة

في حتلا وجو مشس

Replacement Algorithm based on Page Size and LRU Algorithm
By
Shefaa Mohammad AL-Omoush

Supervisor
Dr. Mamoun AL-Rababaa

Co-Supervisor
Dr. Arwa Zabian

This Thesis was Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the
Master’s Degree of Science in Computer Science

Deanship of Graduate Studies
Al al-Bayt University

April, 2013
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وفي حتلا وجو مشس

مشتست تكتب بتللغا الدسبيا ذككا:
نمو ا رقم ()6
ح ة عنوان الرسالة

ول نظرٌة ال لقات المدرجة وتطبٌقاتها فً التبولوجٌا
قعداد
عبد الستار جمعة ٌاب الجبوري
المشرف
الدكتور عرٌبً سٌن الزوبعً

المشرف المشارك
األستا الدكتور مشهور عبدهللا الرفاعً

قدمت ه ه الرسالة استكماال لمتطلبات ال حول على درجة الماجستٌر فً
الرٌاضٌات
عمادة الدراسات العلٌا
جامعة آل البٌت
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)7( نمو ا رقم
ح ة عنوان األطرو ة
CONFINEMENT OF CONCRETE FILLED-STEEL
TUBULAR MEMBERS

By
...................................

Supervisor
Dr. .................................

This Dissertation was Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the
Doctor of Philosophy Degree in ………………..

Deanship of Graduate Studies
Al al-Bayt University

Month, Year
………., ………
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جامعة آل البٌت
)8( نمو ا رقم
ح ة عنوان األطرو ة
MODELING AND TESTING OF A FUEL CELL UTILIZING
LOCAL SAND FOR HYDROGEN STORAGE

By
.............................................

Supervisor
Dr ……………………….

Co-Supervisor
Dr. …………………….

This Dissertation was Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the
Doctor of Philosophy Degree in ……………………

Deanship of Graduate Studies
Al al-Bayt University

Month, Year
…….., ……..
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نمو ا رقم ()9
ح ة عنوان األطرو ة

الت والت االقتحادٌة واالجتماعٌة لسكان البادٌة األردنٌة :تجربة برنامج ب ث
وتطوٌر البادٌة الشمالٌة األردنٌة
قعداد
................................

المشرف
.........................................

قدمت ه ه األطرو ة استكماال لمتطلبات ال حول على درجة الدكتوراه فً
.................

عمادة الدراسات العلٌا
جامعة آل البٌت
الشهر ،السنة
......... ،........

عمادة الدراسات العلٌا
جامعة آل البٌت
نمو ا رقم ()01
11

ح ة عنوان األطرو ة
التناص السٌمٌائً :القحة القحٌرة ال لسطٌنٌة نمو جا ً

قعداد
…………………………………..

المشرف
…………………………………………

المشرف المشارك
………………………………………………..

قدمت ه ه األطرو ة استكماال لمتطلبات ال حول على درجة الدكتوراه فً
…………………………………

عمادة الدراسات العلٌا
جامعة آل البٌت
الشهر ،السنة
......... ،.......
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:صححا أامت أعضت لجاا الماتقشا ويكتب فيهت مت يلي
:]

-ج

)11(  في حتلا الكتتبا بتللغا االاجلي يا [ اموكج سقم.1

)00( نمو ا رقم
ح ة لجنة المناقشة
COMMITTEE DECISION
This Thesis/Dissertation (Synthesis and Characterization of New 1,2,4-Triazole-3Carbohydrazide Derivatives As Anti-bacterial Agents) was Successfully Defended
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 .1أ .في حتلا الكتتبا بتللغا الدسبيا [ اموكج سقم (: ] )10
نمو ا رقم (/02أ)
قرار لجنة المناقشة
نوقشت ه ه الرسالة/األطرو ة (استقحاء مستوى الثقافة العلمٌة لردى معلمرً العلروم فرً المر لرة
األساسٌة فً لواء البادٌة الشمالٌة الغربٌة") وأجٌزت بتارٌخ 2101/02/22
أعضت لجاا الماتقشـــــا
ال كتوساتلم عب الد ي الموال ا( ،سئيات) المشس
أاتتك مشتست -ماتذم وأاتليب ت سيس الدلوم
األاتتك ال كتوس ابساذيم فيصإ سواش ة ،عضواً
أاتتك – ماتذم وأاتليب ت سيس الدلوم
ال كتوس علي مقبإ الدليمت  ،عضواً
أاتتك مشتست – ماتذم وأاتليب ت سيس الدلوم
ال كتوسة نيو وسة بوسس ي بت  ،عضواً
أاتتك مشتست – ماتذم وأاتليب ت سيس الدلوم
( الجتمدا الهتشميا)

التوقيـــــــــع
….....................
……………………..

………….………….

………………………
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جامعة آل البٌت
عمادة الدراسات العلٌا
 .0ب .قساس إجت ة ساتلا المتجاتيس الماشوسة/المقبولا للاشس:

نمو ا رقم (/02ب)
قرار لجنة المناقشة

قرار قجازة رسالة الماجستٌر المنشورة/المقبولة للنشر
تم اشس/قبوإ ذكا الساتلا للاشس بداوان:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فً مجلة :ـــــــــــــــ بتارٌخ :ــــــــــــــــــ
وأجٌزت بتارٌخ :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المشرف على الرسالة
ــــــــــ

نائب عمٌد الدراسات العلٌا
ــــــــــــــــ
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 -حر ة اإلهرداء (قن وجردت)

DEDICATION

يساع في اص اإلذ ا الباتوا واالمتصتس ويوضع اإلذ ا عل صححا ماتقلا.
ذـ -ح ة الشكر
يقتصس الشكس عل المشس
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ABSTRACT

تب أ صححا الملمص بداوان األوسوحا أو الساتلا ،ن ّم اام البتحدث يليدن اادم المشدس

والمشدس

المشتست إن وج  ،نم كلما ملمص ( )ABSTRACTوتكون جميدت ً في واو الصححا .وبد كلدت
يب أ الملمص في ب ايا اوس ج ي  ،وال ي ي ع كلمتتن عن ( )052كلما .ويشتمإ الملمص عل
أذد ا

ال سااددا ،وتح يد ماهجيددا ال سااددا ،وتلمديص الاتددتئم واالاددتاتتجت السئياددا .وال يشددتمإ

الملمص عل أيا مساجع أو أشكتإ أو ج اوإ .ويساع أن تشتمإ الساتلا/األوسوحا عل :
 ملمص بتللغا التي كتب بهت. ملمص بتللغا الدسبيا إكا كتب بغيس الدسبيا. -ملمص بتالاجلي يا إكا كتب بتلدسبيا.
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Synthesis and Characterization of New 1,2,4Triazole-3-Carbohydrazide Derivatives
As Anti-bacterial Agents
By
Abdullah Mohammed Muard Al Balushi
Supervisor
Prof. Dr. Yaseen Al -Soud

Abstract
A new series of 1,5-dialkyl-1,2,4-Triazole derivatives (51a-h), (52b-g),
(53i, j), and (54k) were synthesized, characterized, and biologically evaluated.
Hydrazide derivatives were prepared by reaction of 1,5-dialkyl-1,2,4-triazole
with different sulfonyl chlorides and carbonyl chlorides

derivatives. The

prepared compounds were separated, purified, and their structures were
confirmed by means of 1H-NMR,

13

C-NMR and elemental analysis (H, C, N,

S). The in vitro anti-bacterial activity of selected compounds, namely, (51c),
(52d, g, e) were evaluated against the Gram-positive bacterial strains
Staphylococcus aureus and Bacillus cereus, as well as the Gram-negative
bacterial strains Pseudomonas aeruginosa and Shigella sp. The antibacterial
testing revealed that the compound (51c) was the most active a compound
against Pseudomonas aeruginosa compared with Penicillin.
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نمو ا رقم ()21
ح ة الملخص

ححضير سهسهت جديدة من مشخقاث  -1,1ثنائي
انكيم-1,2,1-حرايازول
كمضاداث نهبكخيريا
قعداد
عبدهللا م مد مراد البلوشً
المشرف
األستا الدكتور ٌاسٌن السعود

ملخــــــــص
تى في هذِ انذراست تحضيز سهسهت جذيذة يٍ يشتقبث -5,1ثُبئي انكيم-4,2,1-تزايبسول )،(51a-h
) ,(54k), (53i, j) ،(52b-gوتشخيصهب ،ودراست فعبنيتهب انبيىنىجيت كًضبداث نهبكتيزيب .حيث
تى تحضيز يشتقبث انهيذراسايذ بًفبعهت -5,1ثُبئي انكيم -4,2,1-تزايبسول يع يستبذالث يٍ سهفىَيم
كهىرايذ وانك بربىَيم كهىرايذ وتى فصم انًزكببث وتُقيتهب وإثببث انتزاكيب انجشيئيت انًقتزحت نهب
بىاسطت طيف انزَيٍ انُىوي انًغُبطيسي انبزوتىَي وانكزبىَي ( )1H- 13C-NMRوانتحهيم انذقيق
نهعُبصز ( .)H, C, N, Sحيث تى اختيبر انًزكببث ) (51c, 52 d, g, eنذراست انفعبنيت انبيىنىجيت
نهب كًضبداث نهبكتيزيب بُىعيهب  gram-negative+Gram-positiveوهي Staphylococcus
 aureusو  Bacillus cereusو  Pseudomonas aeruginosaو  .Shigella sp.و أظهزث
انُتبئج بأٌ انًزكب ( )51cهى األكثز فبعهيت ضذ بكتيزيب  P. aeruginosaو  B. cereusو S.
، aureusفيًب أظهز عذو فبعهيت ضذ بكتيزيب  Shigella spيقبرَت يع انبُسهيٍ .
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ثانٌاً :المتن :
يب أ المتن بتلمق مدا وياتهدي بتالادتاتتجت أو التوصديت  ،وتمتلد

عادتوين المدتن بدتمتال

موضدو

الساتلا/األوسوحا وماهجيتهت ،ويتم تستيبهت عل الاحو التتلي:
المق ما ،األبواب ،الحصوإ ،االاتاتتجت  ،التوصيت ندم المصدت س والمساجدع ،والمالحدق ،والحهدتسس
(الكشتفت ).
المقدمة :
ته

المق ما إل التدسي

بتل سااا بمت يتدي للقدتسف فهدم الاتدتئم والماتقشدا ون السجدو لمصدت س

أمسى .كمت تتضدمن مادوّ ذت إجدسا ال ساادا و أذميتهدت وتمتدتم بدذد ا

ال ساادا والتدي تد سج علد

شكإ اقتو متالالا ،ويساع أن تكون المق ما ممتصسة مت أمكن وال ت ي عن بضع صححت .
الدراسات السابقة:
ته

إل إبسا مت اشس حدوإ موضدو السادتلا/األوسوحا فدي األ بيدت المحليدا والدتلميدا والاتدتئم

التي تم التوصدإ إليهدت .وت كتدب مساجددا األ بيدت

علد صدوسة مدن األفكدتس الدلميدا المتالادلا بحيدث

تدكس فهم البتحث لتلت ال ساات  ،ال أن تكون عل صوسة عسض ماحصإ لمت اشسا البتحنون الواح
تلو اآلمس .وتب أ الكتتبا عت ة بدموميا ،ندم تاد سج احدو مصوصديا المشدكلا ،ويكدون كلدت علد ذيئدا
عاددتوين سئياددا تا د سج ت حتهددت عاددتوين فسعيددا ،ويددتم التسكي د علد األبحددتث الماشددوسة فددي المجددال
المحكما بتلسجو إلد المقدتال

األصديلا الماشدوسة ،وعد م تضدمين مقدتال لدم يولدع الكتتدب عليهدت،

والتقليددإ م دت أمكددن مددن االاتشددهت بتل سااددت واألبحددتث ذيددس المحكمددا أو التقددتسيس ،ووسش الدمددإ،
والمدلومددت الموجددو ة علد الشددبكا الداكبوتيددا (اإلاتساد ) مددن ال سااددت واألبحددتث ذيددس المحكمددا
والمجال  ،فهي ليا

مقبولا كمساجع علميا ،وبتلتتلي يجدب تالفدي االقتبدتس ماهدت ،ويساعد تستيدب

ال ساات الاتبقا من األق م فتألح ث.
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المنهجٌة وطرائق الب ث:
يغ وددي ذددكا الجد

التحتصدديإ ال قيقددا للمددوا  ،والوسائددق والتقايددت واأل وا الماددتم ما فددي ال سااددا

بحيددث تكددون مسجدددت ً ألي بتحددث فددي الموضددو ياددتويع السجددو إليهددت وااددتم امهت فددي سااددتن
والحصوإ عل اتتئم مشتبها .ويجب اإلشتسة بوضوح إل كتفا الموا الماتم ما في ال سااا شتمالً
اال ام والسقم إن وج والشدسكا الصدتادا أو الماتجدا لهدت و ولدا الماشدد ووسيقدا تحضديسذت إكا تولدب
ااتدمتلهت تحضيساً مابقت ً وككلت الوسق الماتم ما؛ بمت فيهت التجتسب الممبسيدا شدتمالً اادم الوسيقدا
ومن امتسعهت وااا وتتسي االمتسا  .ووسيقا امتيدتس الديادت مدن حيدث تح يد حجدم الديادا وجمدع
البيتات

وتحليلهت وتم ياهت .وفي حتإ االاتبتات

أواالمتبتسا

يدككس اادم مصدممهت ويوضدع امدوكج

لهت في بتب المالحق.
النتائج:
يددددسض الوتلدددب الاتدددتئم التدددي توصدددإ إليهدددت بوضدددوح مدددع اادددتم ام األشدددكتإ والصدددوس أو السادددوم
التوضديحيا إكا لد م األمدس ون أن ياتقشددهت .ويساعددي التسكيد علد األشددكتإ التوضديحيا والتقليددإ مددت
أمكن من الاس .
المناقشة:
ياتقش الوتلب اتتئم ال سااا ويق م تحايساً لهدت فدي ضدو اتدتئم األبحدتث الماشدوسة حدوإ الموضدو
موضحّ ت مصوصيا مت توصإ إلين.
االستنتاجات والتوحٌات:
صإ إلين من اتتئم في اقتو متصلا.
يوس الوتلب ااتاتتجتتن وتوصيتتن بات عل مت تو ّ
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الجداول:
يساع عا إع ا الج اوإ مت يلي:
 -1يكون عاوان الج وإ ممتصساً وشتمالً ويوضع فدوق الجد وإ ،وتاوبدق عليدن ميد ا

عادوان

الساتلا/األوسوحا المككوسة اتبقتً ،ويدو سقمت ً متالادالً ويشدتس إلد مسجددن ،ويكتدب سقدم
وعاوان الج وإ كتلتتلي:
الجدول  .6توزع السكان فً األردن سب الم افظات .2114
 -0الج وإ وح ة متكتملا بكاتن ،وال يحتتج إل قسا ة مت في المتن لحهمن ،ولكا ،يساع أن يكدون
ماظمددت ً تاظيمددت ً اددهالً ،وأن يحددوي جميددع المدلومددت الال مددا لحهمددن ،وإكا كددتن ذاددتت أيدددا
امتصتسا أو مدلومت يحتتج لهت القتسف لحهم الج وإ فتوس في مالحظا تحتيا.
 -3ح و الج وإ ذي ح و الح الماموح بن للوبتعا في الصححا الواح ة.
 -4يوضع الج وإ مبتشسة بدد الصدححا التدي يدس فيهدت ككدسا فدي المدتن ألوإ مدسة ،وإكا ككدس
أسقتم أكنس من ج وإ في صححا واح ة فتستب الج اوإ الواح تلو اآلمس بد تلت الصححا.
 -5يجب أن تكون ذاتت إشتسة لكإ ج وإ تم إ ساجن في الساتلا قبإ عسضن.
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: ] )00( ،)01( وفٌما ٌلً مثال على لك [اموكج سقم
)20( نمو ا رقم
ح ة الجداول

Table 2. Domestic Water Supply by Governorate (MCM/a)
Governorate
Ma’an+
Aqaba

Year

Amman +
Madaba

1985

52.6

9.4

-

16.1

2.6

4.4

-

8.0

93.0

1986

59.4

11.9

14.0

23.2

8.2

3.9

1.7

12.4

134.6

1987

68.2

12.6

11.6

27.8

9.1

4.8

1.8

14.5

150.5

1988

74.6

14.7

13.4

30.0

10.3

5.0

2.0

14.7

164.8

1989

73.1

17.1

13.3

30.2

13.1

5.7

2.3

15.5

170.2

1990

75.2

21.8

15.1

30.1

12.5

59

22

15.9

178.6

1991

74.8

22.2

13.7

30.3

13.1

6.3

2.3

15.8

178.6

1992

98.3

22.7

14.2

31.5

15.5

7.0

2.4

16.5

208.2

1994

93.7

27.7

13.6

35.3

20.4

7.2

2.2

19.8

219.9

1995

106.5

32.8

16.5

39.4

20.4

7.2

2.2

21.2

246.1

1996

102.5

31.6

17.1

39.3

19.2

8.5

2.0

22.1

242.3

1997

100.8

31.5

18.4

37.5

18.9

8.7

2.3

21.8

139.9

1998

97.0

32.4

19.2

39.0

19.1

9.3

2.3

23.2

241.5

1999

969

31.8

19.0

36.6

17.9

9.2

2.2

23.6

237.4

2000

96.9

31.8

18.5

37.5

16.2

9.2

2.4

22.7

235.2

2001

99.5

32.7

18.9

37.9

15.2

9.5

2.2

24.5

240.5

Zarqa

Mafraq

Irbid
+Jerash+Ajlun

Belqa

Karak

Tafilah

Total

Source: ………………………
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نموذج رقم ()22
صفحت انجداول
لبجسو  .0لبنمب لبماوٌ بأليلضً لبجاف فً لبو ل لبعييً
الدولة

ح راوٌة مجدبة

جافة

شبه جافة

مجدبة وجافة

رطبة

وشبه جافة
المغرب

-

07

53

82

02

الجزائر

52

38

9

97

3

-

75

14

89

11

لٌبٌا

75

03

0

122

-

محر

86

14

-

122

-

السودان

04

34

34

90

8

فلسطٌن

19

40

12

76

04

األردن

5

90

3

122

-

لبنان

-

-

-

-

122

العراق

-

16

73

89

11

الكوٌت

-

82

16

96

4

الٌمن

-

122

-

122

-

01

69

12

122

-

تونس

الجزائر

لبمصسي.......................:
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األشكال والحور والخرائط:

Figures, Plates and Maps

يساع عا إع ا األشكتإ والصوس مت يلي:
 -1تكون األسقتم وبيتات المحوسين الاياي والصت ي أو أيا كلمت مكتوبدا علد السادم البيتادـي
واضحا وبحجم يمكن قسا تن باهولا.
 -0يكدون عاددوان الساددم أو الصدوسة ممتصددساً وشددتمالً ،ويوضددع فدي أاددحإ الساددم أو الصــددـوسة.
وياوبق علين مي ا

عاوان الساتلا/األوسوحا المككوسة أعالا ،ويدو سقمت ً متالاالً ويشتس

إل مسجدن ،ويكتب سقم وعاوان الشكإ كتلتتلي:
الشكل  .7المعدل السنوي لدرجات ال رارة فً األردن 2115-0995
 -3الح و الاهتئيا ألي سام بيتاي أو شدكإ أو صدوسة ذدي حد و الجد

الموبدو مدن الصححـدـا

فقو وال ت مإ الهوامش ضمن كلت.
 -4يمكن تضمين أكنس من صدوسة أو جد

مدن صدوسة فدي صدححا واحد ة أو اصد

صدححا ،مدـع

مساعتة ماتحا كإ ماهت ،وتستيبهت بشكإ ماوقي.
 -5يشتس إل األج ا المهما من الصوسة التي توضد مدت يدوس فدي المالحظدت التدي تلدي عادوان
الشددكإ بداددهم واضددحا أو أحددس

علد أال تغوددي األاددهم أو األحددس

مكواددت ضددسوسيا فددي

الصوسة.
 -6يمكن أن تتضمن األشكتإ صوساً ملواا في الساتلا/األوسوحا.
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: ])04( )03( وفيمت يلي منتإ عل كلت [اموكج سقم
)26( نمو ا رقم
ح ة األشكال

Figure 3. Chondrite-normalized Patterns for the Ghuweir Mafics and the
Equivalent Rocks from the Adjacent Countries. The Mg #s are
Calculated According to the Formula Mg # = [mol. prop. Mg/(mol.
prop. Mg + mol. prop. Fe)]x 100.
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نمو ا قم ()24
ح ة الحور

Plate (Photo) 1. A Photo of Qantara Spring Watershed
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المحادر والمراجع والمال ق
تتضددمن كتفددا المساجددع التددي ااددتم مهت البتحددث فددي ساددتلتن ،مددن مقددتال
وأوسوحت

علميددا ماشددوسة وكتددب

مستبا ذجتئيت ً ومكتوبدا حادب الوسيقدا المدتمد ة مدن قبدإ جتمددا اإ البيد

منلمدت ذدو

موض تح عاوان التونيق أ اتا.
أوالً :التوثٌـــــق
يساع في اظتم التونيق مت يلي:
 -1كتتبا كلما المساجع عل صححا ج ي ة في واو الصححا  Capitalizedبحسو

كبيسة.

 -0كتتبا المساجع التي وس ككسذت في الساتلا/األوسوحا فقو .وال يجو كتتبا أي مسجع لدم يدس
ككسا في متن

الساتلا/األوسوحا.

 -3عا وسو كلمدا ساادا أو ساادت فدي مدتن السادتلا/األوسوحا ال بد مدن ككدس المسجدع لكدي
ياتويع من يسذب في يت ة مدلومتتن أن يسجع إلين.
 -4تكتددب المساجددع حاددب تستيددب الحددسو

الهجتئيددا لالاددم األميددس للم"لد

ااددم الدتئلددا  ،وتبد أ

الكتتبا من أقص الشمتإ إكا كتن المسجع بتللغا اإلاجلي يا ،ومن أقص اليمين في حتلدا كتتبدا
المساجع الدسبيا .ويكتب اام الم"ل

ب اً من اام الدتئلا  ،نم االام األوإ والنتاي إن وج ندم

توضع فتصلا.
 -5تحصإ أادمت المد"لحين بواادوا فواصدإ ،وتادتم م كلمدا ) (andبتإلاجلي يدا قبدإ كتتبدا اادم
الم"ل

األميس.

 _6تحصإ أامت الم"لحين بوااوا (و) بتلدسبيا.
 -7يلي اام الم"ل

أو الم"لحين ااا الاشس بين قواين نم تتبدهت فتصلا ،نم اادم الكتدتب أو عادوان

المقتلا في ال وسيا أو عاوان الساتلا/األوسوحا الجتمديا.
 -8يكتب عاوان الكتتب أو اام ال وسيا أو أي عاوان آمس بمو ذتمق.
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جامعة آل البٌت
ثانٌاً :كتابة المراجع عند ورودها فً

النص:

 .1إكا جت المسجع أوإ الجملا وكتن ماحس اً فيكتب اام الدتئلا وااا الاشس بين قواين ذكــــكا:
(Lawson )2001؛ وفي الدسبيا يكتب :الموا ( ،)0223أمت إكا جدت فدي اهتيدا الجملدا
فيكتب (  ، )Lawson, 2001وفي الدسبيا يكتب ( :الموا .)0223 ،
إكا وس اادم مد"لحين فدي أوإ الجملدا فيكتدب  (2005) Herder and Weinreichوفدي
الدسبيا متلد وعبدتس ( ،)0220وفدي اهتيدا الجملدا ()Herder and Weinreich, 2005
وفي الدسبيا يكتب ( :متل وعبتس.)0220 ،
 .0أمت إكا كتن الم"لحون نالنا فدكنس فيكون التونيق في ب ايا الجملا ذككا:
) Chen, et al. (2005وفي الدسبيا يكتب الشي وآمسون ( ،)2111وفي اهتيا الجملا
) (Chen, et al., 2005وفي الدسبيا (الشي وآمسون.)2111 ،
 .3إكا تكسس اام الم"ل

في أكنس من ع أو مجل وفي الااا احاهت يكتب

( ،)Gordon, 2006, a, b & cوفي الدسبيا يكتب (عبتس ،0220 ،أ و ب و ج).
 .4يونق عمإ الم"ااا كتلتتلي:
(و اسة التسبيا والتدليم،)0226 ،
وبتالاجلي ين كتلتتلي:
National Institute of Mental Health,1999),

 .5إكا وس مسجع نتاوي يكتب ذككا:
وي"ك الدتوم (المشتس إلين في اوالما ،)2004 ،أن .....................
وبتالاجلي ين كتتلي:
…………… Simpson and Noble (as cited in Sawyer, 1999), found
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أي مت ة علميا يشددس البتحدث أاهدت علد

سجدا مدن األذميدا بحيدث أن التصدس

فدي وصدحهت قد

يحق ذت قيمتهت الدلميا يجب تق يمهت مقتباا ،أي كمت ذدي تمتمدت ً فدي المصد س .وقد يكدون االقتبدتس
فكسة أو مقولا أو بيتت ً من الشدس أو وجها اظس مح ة .واالقتبتس اوعتن:
 .1االقتبتس القصيس :اص ال يتجدتو  42كلمدا ويوضدع امدإ إشدتسا التاصديص ( Double
 )Quotationويككس االام األميس للبتحث وااا الاشس والصححا.
مثال:
ويدددو التحكيددس مددت وسا المدسفددي إل د التحكيددس عددتلي الستبددا والددكي يتضددمن مساقبددا الدمليددت
المدسفيا والتمويو لهت وتقويمهت (محمو  ،0221 ،ص.)103 :
وقددتإ محمددو ( :) 0221ويدددو التحكيددس مددت وسا المدسفددي إل د التحكيددس عددتلي الستبددا والددكي
يتضمن مساقبا الدمليت المدسفيا والتمويو لهت وتقويمهت (ص.)103 :
 .0االقتبتس الكبيس :عا مت يتجتو الاص  42كلمدا ،اتدست ذتمشدت ً إضدتفيت ً بمقد اس ممادا أحدس
من اليمين في اللغا الدسبيا ،أو الياتس في اللغا اإلاجلي يا ون ااتم ام إشتسة التاصيص.
مثال:
وق ااتملص الشسيم والاوالما ( )0226مت يلي:
.......
إن ااتم ام أالوب أاجو

لتح ي عالما القوع في االمتبتسا محكما المسجع يدوي سجا قوع

أعل مدن سجدا القودع التدي يدويهدت أادلوب ا لادكي  .ويدد ى كلدت لدد ة أادبتب تتدلدق بوبيددا
أالوب أاجو

مقتسادا مدع وبيددا أادلوب ا لادكي  ،وملحيدا المحكمدين ،ومد ى إ ساكهدم الحد

األ ا المقبوإ للتمكن من اإلتقتن (ص)74 :
………..

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).
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مالحظت عتما حوإ التونيق في قتئما المساجع:
 .1تب أ قتئما المساجع في الساتئإ في صححا ج ي ة.
 .2فصإ المساجع الدسبيا عن المساجع اإلاجلي يا في قتئما المساجع.
 .3يجب أن تتوتبق المساجع في المتن مع المساجع في قتئما المساجع.
 .4يب أ الاوس النتاي واألاوس التي تلين للمساجع بد مماا فساذت عل ب ايا الاوس األوإ.
 .5يابغي أن يشتمإ التونيق عل عاتصس التونيق األاتايا بتلتستيب التتلي:
الم"ل  ،ااا الاشس بين قواين ،الداوان ،الاتشس :مكتن الاشس( .وٌ حل بٌن كل منهما
والعنحر ال ي ٌلٌه فاحله باستثناء الناشر ومكان النشر نقطتٌن).
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ة:
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أ.

تكتب المساجع والمصت س في قتئما واح ة وتستب ذجتئيدت ً حادب ااــدـم الدتئلدا للم"لد

األوإ

(أو ااددم الشددهسة ) ،ويجددب ككددس جميددع أاددمت المدد"لحين المشددتسكين فددي البحددث وال ياددتدمإ
امتصتس et al.
ب .يكون أالوب التونيق للمساجع والمصت س الممتلحا بدن ت مإ المساجع كتفا تبتعت ً مهمت امتلح
مصت سذت :وسيت  ،كتب ،... ،ال  ،كمت يلي:
 -0الدورٌات

)

اام الم"ل

: ( Periodicals
أو الم"لحين (الااا) ،عاوان المقتإ .اام ال وسيا (ويوبع بمو ذتمق) ،المجل (الد

بين قواين) :الصححت .
مثال:

عتشددوس ،ساتددب ( ،)2111تو يددع ماظومددا القدديم فددي كتددب اللغددا الدسبيددا بددين عاتصددس المحتددوى
لولبا الصحو

األسبدا األول في األس ن بين عتمي ( )2111-1991سااا مقتساا .دراسرات،

.241-221 ،)1( 33
اددمحا ،موا د وعددو ة ،اددمي ( ،)0223وس اظددم المدلومددت الجغسافيددا فددي إاشددت مددسائو
مودددوو التادددتوي المتصدددا بتلبيتادددت الكميدددا فدددي المددد ن ،أب ررراث الٌرمررروك/الدلدددوم اإلاادددتايا
واالجتمتعيا4( 19 ،ب).0417-0397 ،
أ -عندما ٌكون المؤلف من

رداً:

Zimmerman, Jonathan (2000), Ethnicity and the History Wars in the 1920s. Journal
of American History, 87(1), 92-111.
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ب  -عندما ٌكونان مؤل ٌن

:

Scarsi, K.M. and Noskin, A. (2002), Pharmacist Participation In Medical Rounds
Reduces Medication Errors. American Journal of Health System Pharmacy,
59 (21), 2089-2092.

ا -عندما ٌكونون ثالثة فأكثر من المؤل ٌن:
Abu Ruz, S. Bulatova, N. and Yousef, M. (2006), Validation of a
Comprehensive Classification tool for Related Problems. Pharmacy World
and Science, 28, 222-232.

 -2الكتــب : Books

أ-

اام الم"ل

أو الم"لحين (الااا) .عاوان الكتتب (ويوبع بمو ذتمق) ،الوبدا ،مكتن الاشدس:

الاتشس.
مثال عندما ٌكون المؤلف من ردا:
الموا  ،اهت ( ،)0223الثنائٌات فً قضاٌا اللغة العربٌة :من عحرر النهضرة قلـرـى عحرر
العولمـة( ،و ،)1عمتن :اس الشسوق للاشس والتو يع.
ب -مثال عندما ٌكونان مؤل ٌن:
الشيتب ،محم والدالواا ،علي ( ،)2117تقٌٌم أداء األسهم فً الشركات المدرجرة( ،و،)3
القتذسة :مكتبا اإلاجلو المصسيا.
Levstik, S and Keith C. (2005), Doing History: Investigating With Children
In Elementary and Middle Schools, (1st ed.). New York: Routledge.
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ا -عندما ٌكونون ثالثة فأكثر من المؤل ٌن:
عبي ا  ،محمد والضدموس ،ذدتاي وحد ا  ،شدحيق ( ،)0226قدارة المبٌعرات والبٌرع الشخحرً،
(و ،)3عمتن :اس وائإ للاشس.
 -3عندما ٌكون المرجع فحالً فً كتاب م رر : Chapter in an Edited Book
الم"ل

( م"ل

الحصإ ) (الااا) ،عاوان الحصإ .في ( :اام المحسس أو المحدسسين) ،عادـوان

الكتتب (ويوبع بمو ذتمق) ،الوبدا  ،مكتن الاشس :الاتشس.

منتإ:

الدتوم ،ع اتن ( ،)0224الكاكسة .في :محم السيمدتوي (محدسس) ،علرم الرن س العرام (ص-104:
 ،)165عمتن  :اس المايسة.
Chawla, Louis (2002), Cities for Human Development. In: Chawla, Louis
(Ed), Growing up in an Urbanizing World. (pp.15-34), U.K., UNESCO
Publishing.

 -4وقائع المؤتمرات  Proceedingsأو ملخحات أوراق المؤتمر : Abstracts

الم"ل

(الااا) ،الداوان ،اام الوقدتئع (المد"تمس أو الاد وة ويوبدع بمدو ذدتمق) ،سقدم المجلد أو

سقم الد  ،مكتن وتتسي اادقت الم"تمس ،الصححت .
مثال :
ذصددوب ،عب د ا جميددإ ( ،)2115القددوااين الوضددديا والشددسيدا اإلاددالميا ،تقددتسب وتبتع د  ،نرردوة
مائتً عام على قحدار التقنٌن المدنً ال رنسً،المجلد األوإ ،جتمددا بيدسو الدسبيدا ،بيدسو ،
ص .48-15
Khalil, R.Y. and Qrunfleh, M.M. (2002), Seed Germination of –Amygdalus Arabica
oliv-as Influenced by Stratification and Certain Plant Bioregulators, Proceedings of
the XXV International Hhorticultural Congress, Acta Horticulturae 517, Brussels,
Belgium 2-7 August,1998 , 21-28.
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 -5الرسائل الجامعٌة غٌر المنشورة : Unpublished Dissertation/Thesis
الم"ل

(الااا) .عاوان الساتلا (ويوبع بمو ذتمق) ،ساتلا متجاتيس أو أوسوحا كتوساا (ذيس

ماشوسة) ،اام الجتمدا ،الم ياا ،ال ولا.
الم يسي ،عت إ ( ،)2112القٌم اإلسالمٌة فرً كترب اللغرة العربٌرة للدراسرات االجتماعٌرة لل لقرة
األولى من التعلٌم األساسً فً سرلطنة عمران .سادتلا متجادتيس ذيدس ماشدوسة ،جتمددا آإ البيد ،
عمتن ،األس ن.
Chin-Onn, M. (2000), Teachers Perception of the Reactive Behavior Patterns of
Elementary Age Hispanic Students. Unpublished Doctoral Dissertation, University
of Central Florida, Orlando.

 -6منشورات المؤسسات

Institution Publications

:

ااددم الم"ااددا (تددتسي الاشددس) ،ااددم الماشددوس (ويوبددع بم دو ذددتمق) ،أي مدلومددت إضددتفيا عددن
الم"ااا ،مكتن الم"ااا،

منتإ:

جتمدا اإ البي ( ،)0220الكتاب السنوي ،عمتن ،األس ن.

National Cancer Institute (2005), Caring for the Caregiver: Support for Cancer
Caregivers (NCI Publication no. 102). Bethesda.
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 -7المخطوط : Manuscript
الم"ل

(الااا) ،عاوان الممووو (ويوبع بمو ذتمق) ،مكتن الممووو ،سقم التصاي .

مال ظة :إكا تم ااتم ام صوسة عن الممووو فيجب اإلشتسة إل مكتن وجو الصوسة.
ا بددن ادديات ،أبددو علددي الحاددين بددن عبدد هللا (408ذددـ 1236 -م) ،كنررز األطبرراء ،المكتبددا الوبيددا
األمسيكيا-واشاون ،سقم 07م مجموعا اومس .مسك الونتئق والمموووت في جتمدا اإ البي ،
سقم ( 63صوسة بتلميكسوفيلم ).

Rapach and Wohar. (2002), Financial Variables and the Predictability of Stock
and Bond Returns: an out of Sample Analysis. Unpublished Manuscript.

 -8براءات االختراع : Patents
ااددم الشددمص أو األشددمتص (الادداا) ،الداددوان (ويوبددع بمددو ذددتمق) ،سقددم بددسا ة امتددسا  ،مكددتن
التاجيإ.
مثال :

Al-Sa'doni, H., and Ferro, A. (2002), S-Nitrosothiols and their use as medicaments for
cardiovascular diseases. Patent no. WO 02/16405 A1.
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 -9األوراق المقبولة للنشر : Accepted for Publication
اام الم"ل

أو الم"لحين (الااا) ،عاوان البحث ،اام المجلا (ويوبع بمدو ذدتمق) ،عبدـتسة مقبدوإ

للاشس.
مثال :
Kittaneh, F. (2001), A numerical Radius Inequality and an Estimate for the Numerical
Radius of the Frobenius Companion Matrix, Studia Mathematica, Accepted for
Publication.

 -10أ كام الم اكم

: Court Judgement

يككس اام المحكما التي أص س القساس ،وسقم القساس فدي اداتن (( )94/3يوبدع بمدو ذدتمق) ،ندم
مكتن اشسا نم الااا التي اشس فيهت إن وج

نم الد إن وج .

منتإ في حتلا الاشس في مجلا اقتبا المحتمين :
تميي حقوق  ،91/383مجلة نقابة الم امٌن األردنٌٌن ،3-1 ،1993 ،ص .181
Insurance Co. of North America, V. Heritage Bank, 595 Federal Second,
171,173 (3rd . Cir. 1979).
 -11انصحف
أ-

:Newspapers

الخبر : News Item
اام الصحيحا ،مكتن الص وس ،الد  ،التتسي .
ال اتوس ،عمتن 13 ،9253 ،ح يسان1993 ،م.
. Jordan Times, Amman, No. 5281, 12 April, 1993.

ب -غٌر الخبر :Non - News Item
اام الكتتب ،عاوان المقتلا ،اام الصحيحا ،مكتن الص وس ،الد  ،التتسي .
منتإ :محمو سويش ،أح عشس كوكبتً ،ال اتوس ،عمتن31 ،1965 ،آكاس1993 ،م.
Jordan Times , Amman , No.5290 , 24 April , 1993 , pp. 35 .
توثٌق الح ف (الخبر وغٌر الخبر) فقط لكلٌة الشرٌعة وقسم التارٌخ وقسم اللغة العربٌة
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:ًٌأت

 ق ا كان محدر المعلومات من شبكات االتحال اإللكترونٌة فتكتب المراجع كما-10

1- Internet articles based on a print source.
VandenBos, G., Knapp, S., & Doe, J. (2001), Role of Reference Elements in the
Selection of Resources by Psychology Undergraduates (Electronic Version).
Journal of Bibliographic Research, 5, 117-123.
2- Article in an Internet-only Journal
Fredrickson, B. L. (2000, March 7), Cultivating Positive Emotions to Optimize
Health and well-being. Prevention & Treatment, 3, Article 0001a. Retrieved
November 20, 2000, from http://journals.apa.org/Prevention/Volume3/pre0030001a.html.

3- Article in an Internet-only Newsletter
Joe Murnan, Kathleen Sideli ( 2000, July), The San Diego Conference in
Retrospect. Signals News, 2 (7). Retrieved from
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عمادة الدراسات العلٌا
جامعة آل البٌت

مل ق خاص بالعلوم اإلنسانٌة
(تخححات اللغة العربٌة وآدابها ،والتارٌخ ،والعلوم السٌاسٌة ،والقانون ،والشرٌعة)
مكوات

تمتل

اص الساتلا  /األوسوحا وأالوب التونيدق وكتتبدا قتئمدا المصدت س والمساجدع فدي

بدددض مجدددتال الدلدددوم اإلااددتايا (اللغدددا الدسبيدددا وآ ابهدددت ،والتدددتسي  ،والدلدددوم الايتاددديا،
والقتاون ،والشسيدا) لتشمإ مكوات أو أالوب أمس ذيس الواس اتبقت في ذدكا الد ليإ ،واديتست
األمس لوبيدا الموضو والمشس

المتيتس المكوات الاتبقا أو المقتسحا أ اتا:

أوال :مكونات النص (المتن) :تشدمإ مكوادت السادتلا /األوسوحدا المق مدا ،وأبدواب وفصدوإ
واالاتاتتجت والتوصيت .


تح د مشددكلا ال سااددا وأذميتهددت وأذ د ا

ال سااددا وال سااددت الاددتبقا وماهجيددا البحددث

وموتن.


تقام الساتلا /األوسوحا بد المق ما إل أبواب أو فصوإ حاب مقتض الحتإ ،ويا سج
تح كإ بتب أو فصإ عاتوين فسعيا تبس موضو البحث بوضوح تتم.



تحد االاددتاتتجت والتوصدديت أذددم مددت توصددإ إليددن البتحددث مددن اتددتئم علد ذيئددا اقددتو،
ويا سج تح كلت ،أذم التوصيت الاتجما عن ذكا الاتتئم.

ثانٌا ً  :توثٌق الرسائل الجامعٌة:
ترتٌب قائمة المحادر

والمراجع:

تستب قتئما المصت س والمساجع في اهتيا السادتلا ،تستيبدت ً ذجتئيدتً ،حادب المد"لحين كمدت وس فدي
الكليت الدلميا واإلااتايا األمسى ،بتاتنات الونتئق والمموووت والمصت س الموبوعا .فتنبد
ااا الوفتة بد االام بتلاابا للمصت س .وتوس المدلومت الببلوجسافيدا كتملدا ،وتستدب المصدت س
والمساجع في آمس الساتلا كمت يلي:
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 -0الوثائــق:
اام المجموعا أو السم (توبع بمو ذدتمق) ،جهدا اإلصد اس ،سقدم التصداي  ،مكدتن ححدظ الونيقدا،
سقم الونيقا،

منتإ:

وثٌقة قوق اإلنسان  ،األمم المتح ة  GE 93 -287مكتبا جتمدا آإ البي .02 ،
 -2المحادر

المخطوطة:

أ -المصت س المموووا (المموووت ):
ااددم الشددهسة أو االاددم الشمصددي ( حددس

المجل ا  ،مكتن الممووو ،سقم التصاي

تددتسي الوفددتة) ،الداددوان (يوبددع بمددو ذددتمق) ،ع د
.

مثال:
الددبالكسي ،أحمدد بددن يحي د بددن جددتبس079 ( ،ذددـ890/م) ،أنسرراب األشررراف  ،القاددم النددتاي،
ااددتتابوإ ،مموددوو الاددليمتايا ،سقددم ،597،598 :مسك د الونددتئق والمموووددت فددي جتمدددا آإ
البي  ،سقم ( 61صوسة بتلميكسوفيلم).
ب -المصت س

الموبوعا:

ااددم الشددهسة أو االاددم الشمصددي فددي ذيددس كلددت ( ،حددس

تددتسي الوفددتة) ،الداددوان (يوبددع بمددو

ذتمق) ،الوبدا ،ع المجل ا  ،المحقق امإ قوس ،الاتشس ،مكتن الاشس،

وتتسيمن.

مندتإ :الوبدسي ،أبدو جدحدس محمد بدن جسيدس ( 312ذدـ900/م) ،ترارٌخ الرسرل والملروك ،و،1
12م( ،تحقيق محم أبو الحضإ إبساذيم) ،اس المدتس  ،القتذسة،

1960م.

مال ظة  :بتلاابا للمصت س ،ال تكون لحظا (أبو) أو (ابن) أو (با ) أو (اإ) املا في التستيب .
 -6توثٌق المحادر والمراجع فً ال اشٌة (الهامش):
أ -يددككس المصد س أو المسجددع ألوإ مددسة كمددت تددم التونيددق فددي مصد س الوبدسي أعددالا ،وإكا مددت تمد
االاددتدتاا بتلمص د س أو المسجددع مددسة أمددسى فيددككس ااددم الم"ل د

األميددس ،المجل د أو الج د ،

والصححا.
منتإ :الااهوسي ،الوسٌط ،ج ،7ص .580
- Honnold, Uniform Law for International Sales, pp.50.
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ب -ويشتس إل المصت س والمساجع في متن الساتلا بدسقتم متالالا توضع بين قواين إلد األعلد
 ،منتإ ، )3( ، )0( ، )1( :وتبين في الهوامش .ويب أ التسقيم في الصححا التتليا من ج يد بدتلسقم
( . )1

وذككا في كإ صححا من الصححت .

ج -تستب قتئم ا المصت س والمساجع في الهوامش سقميت حاب وسو ذت في المدتن بغدض الاظدس عدن
التستيب الهجتئي.
 تكتب عبتسة المص س احان  ،الج  ،الصححا  ،عا مت تتوال اإلشتسا إلد المصد س احادن فديالصححا الواح ة.
منتإ  :المص س احان ،ج ،3ص.120

ثالثا :ال هارس الت لٌلٌة :تحد الحهدتسس التحليليدا قدوائم بتآليدت واألحت يدث واألعدالم واألمدتكن
واألمنتإ ومت شتبههت التي تس في متن الساتلا  /األوسوحا وتستب في قوائم ماحصلا بد المالحق.
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