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 )االشارة الى المصادر بالمتن( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . (والمناقشة فقط، ،المواد وطرائق العمل تتم االشارة الى المصادر بالمتن )المقدمة



 الطريقتين : بإحدى

 نظام االسم والسنة ونظام االرقام  - أ

 ويسمى كذلك نظام المؤلف والسنة  Name and year systemنظام االسم والسنة 

 Author and year system د( رواسمه الدارج طريقة )هارفو .Harvard style 

 ثم سنة النشر وتكتب كاالتي :( المؤلف او الباحث Surnameويتم االشارة للمصدر بلقب )

المؤلف ال يوضع  لجملة او من ضمن كالم الباحث فأن اسممن ا اذا كانت االشارة للمصدر تؤلف جزءا   *

 داخل قوسين بل فقط سنة النشر توضع بين قوسين كما في المثال االتي :

( ان طفيليات االمعاء قد تكون اميبات او سوطيات او هدبيات او قد تكون 1995..........ذكر االنصاري )

 ديدانا  .

 مثال اخر باللغة االنكليزية :

Bezzi (1995) reported this fly from Ethiopia,while Manolache (1976) 

reported it from Rumania……. 

اما اذا كانت االشارة للمصدر تأتي مباشرة بعد انتهاء كالم الباحث وال تؤلف جزءا  منه فأن اسم 

 المؤلف وسنة النشر يوضعان داخل قوسين مع فارزة بينهما 

 : مثال  

 ( .1995او هدبيات او ديدان )االنصاري،ان طفيليات االمعاء قد تكون اميبات او سوطيات 

This fly has been reported from many contries including Ethiopia 

(Bezzi,1964). 

 Number Systemنظام االرقام 

 Vancouver Styleيسمى ايضا  اسلوب )فانكوفر( 

للمصدر برقمه التسلسلي مجالت العلمية االرقام التسلسلية للمصادر حيث يشار فيه تستخدم بعض ال

 المثبت امامه في قائمة المصادر .

 مثال :

الباحث فأن لقب المؤلف ال يوضع داخل القوسين بل اذا كانت االشارة للمصدر تؤلف جزءا  من كالم 

 يوضع رقم المصدر فقط داخل القوسين .

  مثال :

ذكر االنصاري
(3)

 و هدبيات او ديدان .ان الطفيليات التي تصيب االمعاء قد تكون اميبات ا 

Bezzi
(5) 

reported this fly from Ethiopia,while Mandolache
(6)

 reported it 

from Rumania…….. 

االشارة للمصدر ال يؤلف جزءا  من كالم الباحث فأن لقب المؤلف يحذف وكذلك السنة ، ويكتفي اذا كانت 

 بوضع رقم المصدر بين قوسين كما في المثال االتي :

ان الطفيليات التي تصيب االمعاء قد تكون اميبات او سوطيات او هدبيات او ديدان  -
(5 )

. 

This fly has been reported from many contries including Ethiopia
(5)

, 

Romania
(6)

…… 



اذا كانت االشارة الكثر من مصدر واحد للمعلومات ذاتها فأن ارقام المصادر تذكر جميعا  داخل قوس 

 واحد .

 مثال :

تناولت بعض الدراسات الجوانب الحياتية لسمكة الشبوط 
(13,6,3,1) 

 واذا كانت المصادر متسلسلة فأنها تكتب اختصارات من رقم كذا الى كذا . *

  8-5( ألنها متسلسلة من 8-5،  13،  1) : مثال  

 ( . 8-5تكتب )  8،  7،  6،  5أي 

 بالمتن :انواع المصادر وكيفية االشارة لهال 

تتم االشارة لمختلف المصادر المستخدمة لكتابة البحث سواء في المقدمة او المواد وطرائق العمل او 

 المناقشة وفق االتي :

 الطريقتين السابقين بنظام االسم اذا كانت المصدر بحثا  منشورا  لكاتب واحد فيشار لها باحدى - أ

 والسنة وكاالتي :

 ة الجملة ( . اذا كانت نهاي2009)أحمد ، 

 ( اذا كان ضمن سياق الكالم .2009أحمد )

 وباللغة االنكليزية

(James , 2008) . 

Or 

James (2008) . 

 نفس السنة ، نفساذا كامن للباحث نفسه اكثر من بحث واحد او كتاب واحد في السنة الواحدة ) - ب

فيجب وضع حروف ابجدية متتالية بعد سنة النشر كل مصدر من هذه المصادر ويشار لها  (االسم

 بالمتن هكذا 

 ب( في سياق الكالم . 2009أ ( ، أحمد ) 2009أحمد )

 ب( في نهاية الجملة . 2009أ( ، )أحمد ،  2009)أحمد ، 

James (2008 a) or James (2008 b) . 

(James , 2008 a) , (James , 2008 b) في نهاية الجملة 

 اذا كان المصدر بحثا  منشورا  لباحثين اثنين او كتابا  منشورا  ألثنين من المؤلفين : -ج  

 يشار للمصدر كاالتي استنادا  الى لقبي الباحثين او المؤلفين 



 ( في سياق الكالم .2007أحمد ، العلي )

 ة الكالم .( في نهاي2007العلي ،  )أحمد و

  James & Owen (2008)في سياق الكالم 

 (James & Owen , 2008)في نهاية الكالم  

 في المتن وعدم الجمع بين االثنين . andمن الضروري التنويه يمكن استخدام رمز & او كلمة 

 رين او مؤلفين فأكثر فيشار للمصداذا كان المصدر بحث منشور او كتابا  مؤلفا  لثالثة باحث -د

 ثم السنة واحيانا  تستخدمبلقب الباحث او الكاتب االول مع كلمة و)اخرين( 

 كلمة )وجماعته( بدال  من اخرين او اخرون 

 ( في سياق الكالم 2006الموسوي واخرون ) مثال  :

 في نهاية الجملة . (2006الموسوي واخرون ، )

 . etalاما باللغة االنكليزية فيشار بلقب الباحث االول ثم كلمة 

 ثم سنة النشر

 Williams et al . (2005)في سياق الكالم 

 (Williams et al. , 2005في نهاية الكالم )

 ثم السنة ادر جدا  يشار له بكلمتي بال اسم اذا كان المصدر خاليا  من اسم المؤلف وهذا ن -هـ

 ثم السنة  Anonاو مختصرا  .  Anon y mousوباللغة االنكليزية 

 او قد تكون بذكر اسم المؤسسة الناشرة للمصدر بدال  من اسم المؤلف ثم سنة النشر مثال  

 ( 2001( او المجمع العلمي العراقي )2005مركز علوم البحار )

- FKO (2007) or WHO (2008) . 

 البحث يجب مراعاة التسلسل الزمنيعند ذكر اكثر من مصدر واحد لتبيان حقيقة ما في متن  -و

 اذ تجب االشارة الى المصدر االقدم عهدا  ثم االحدث فاألحدث مثال  

( ، 2003( ، حسين الجنابي )1999( ، باسم )1999( ، أحمد )1998* اتضح في دراسة العلي )

 ( ان .......2006القيسي وجماعتهُ )



Jane (1999) Richard (1999) , Thomas (2001) and Owen etal . (2008) 

studied….. 

 مالحظة : اذا كان هناك مصدران للسنة ذاتها احدهما بالعربية واالخر بلغة اخرى 

 يقدم مصدر العربية قبل االنكليزية مثال  

 ( 2003اظهرت دراسة أحمد )

Ali (2003)  

 مالحظة :

         تدون حقائق البحث ونتائجه بصيغة الماضي  

 مثال  :

من االسبوع الثالث من شهر اذار استمر ظهورها حتى االول  ات بالظهور في الحقل اعتبارا  بدأت الفراش

 من شهر نيسان .


