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   Refrencesالمصادر



 
 
 
 

 والمصادر االساسية التي تعتمد في البحوث. الغاية من القائمة اسناد الحقائق الى اصحابها
 .وقد يعتمد على الحد االدنى من الكتب المؤلفة واالطاريحهي البحوث المنشورة في المجالت العالمية والرسائل 

في بعض الحاالت يتطلب االمر استطالع رأي مسؤول كبير حول نقطة معينة او استبيان رأي عالم او طبيب 
 ((.اتصال شخصي)) مختص وهذا يمكن االشارة اليه بعبارة 

Personal communication   او اتصال خاص ويمكن تثبيت ذلك في المتن او ادراجه في قائمة المراجع. 
  عند كتابة المصادر يجب ترتيب المصادر ابجديا 
 ماهوفيجب كتابة المصدر حسب ( فانكوفر)اسلوب ( 2( )(1أما عند كتابة البحث حسب الية الترقيم   
 موجود في المتن   
 ........في المصادر وهكذا( 1)في المتن يكون رقمه ( 1)ان كان   

   Refrencesقائمة المصادر والمراجع 



 
 الى اي ترقيم وانما يكتب المصدر  التحتاجلذلك عند كتابة المصادر حسب التسلسل االبجدي 

 .حسب التسلسل االبجدي مباشرة       
 االنسة , الدكتور , ادراج  أي القاب سواء كانت علمية ام اجتماعية او شهادات مثل االستاذ  اليجوز ,

 .الخ حتى وان كانت مدرجة ضمن البحث االصلي..... ,المهندس
 

 اي المصادر العربية على حدة من ) تكتب المصادر العربية قبل المصادر االنكليزية في قائمة المصادر
 (.المصادر االجنبية 

 
 
 

اذا كان البحث او الرسالة او االطروحة باللغة االنكليزية والمصدر الذي تنوي اخذه باللغة العربية فيجب اخذ االسم 
 باللغة االنكليزية مع العنوان وباقي التفاصيل التي من الممكن تواجدها 

 .اما بعد العنوان االنكليزي او في نهاية البحث
 (كتابة الغة( .) فقط ان كانت انكليزية ()يجب توحيد اللغة )

 

 :مالحظة



 
 
 
 
 

 .قبل الشروع بتدوين البحث يجب على الباحث اتباع تعليمات الجهة التي سينشر بحثه فيها
 .او حتى بحث مشروع تخرج والتعرف على الخطوات والتعليمات الخاصة بهذه الجهة, مؤتمر, اذا كانت مجلة

 (:الشكل العام لتدوين المراجع)لكتابة المصدر نتبع االتي 
 :وكما يلي

 (.الصفحات , جهة النشر ,  العنوان ,  السنة , اسم الباحث او اسم الباحثين ) 
 نذهب مباشرة الى اسماء الباحثين في المجلة او الكتاب 

 
ثم االسم االول  وبقية الباحثين بنفس الطريقة ثم سنة النشر ثم عنوان المصدر وجهة , يؤخذ اللقب او االسم االخير 

 .النشر ثم نكتب عدد الصفحات التي تم نشر البحث فيها وتنتهي بنقطة

 طرق تدوين المراجع 



  
                                   

 
 . 120- 112( :  2) 3,مجلة ديالى للعلوم , الطفيليات الطبية( .2010)علي محمد , الموسوي  

 
           215- 224.(:2  Burn,D.(2016). Inter leukine-4 and multinfection. Immundogia, 22(   

 
 هذا ان كان المصدر لباحث مفرد   
 اما اذا كان لباحثين اثنين    

 
 
 .انتشار الطفيليات المعوية بين االطفال ( : 2000)عبد الحكيم احمد ,  الراوي   وكواكب عبد القادر   , المختار  -

 .  160- 158( : 2) 3, مجلة الكوفة لعلوم الحياة    

لباحث // مثال

 واحد

 //مثال 



 

Abbas, A.K. and Murphy, K.M.(1996).Functional diversity of helper  T lymphocyte.  

                                                                                   Nature, 383(6003):787-793.   

 

 

 من باحثين اثنين نكتب اسماء الباحثين جميعهم بكتابة اللقب واالسم االخير ثم االول   الكثرأما اذا كان المصدر  

 .وهكذا باللغة العربية ومختصرات باللغة االنكليزية ويوضع بين باحث واخر فارزة منقوطة  

 

 //مثال

 تادرةتشخيص حالة  الزويجيالجرب (.  2007)عبير , باسر ؛ الفكري, محمد طاهر؛ الخضير, أسماعيل -

 . 27 – : 21 ( 5)4, مجلة التشخيص المختبري . ومعالجتها 

 

 :مالحظة  

يرجى مالحظة وضع فارزة بين اللقب او االسم االخير واالسم االول وفارزة منقوطة بين اسم الباحث واالسم 

 (.في حال اكثر من باحثين ) االخر

 

 



   
 :اما اذا كان باللغة االنكليزية  

 :يكون كاالتي  
                                                  . 

Abdul-Aal,A.A.;Hassan,M.A.;Morgan,S.A.,Gawdat,M.I. and Barakat.M.(2016).Immunological 

Impresion of anti and pro inflammatory cytokines. Pharmacology,29(2):188-194. 

 

 

 

 

 .تحريفه او تغيره لكن يجب توحيد الكتابة اما مختصر او عام  اليجوزاسم المجلة يدرج  كما هو      
 
 
 

 جهة سياسة ويعتمد )كبير بحرف يكتب العنوان من االولى الكلمة على صغيرة باحرف يكتب البحث عنوان اسم   
 (بذلك النشر   

  //مالحظة 



   
 //مالحظة 
 

 )):بعد كتابة اسم المجلة يكتب رقم المجلة والعدد ثم عدد الصفحات مسبوقة ب   
  1-15( :53) 2//  مثال  
 
 
 

 ، بلد (اي دار النشر)الناشر , (ان وجد) الجزء( ان وجدت)، عنوان الكتاب ، الطبعة (اللقب، االسم)اسم المؤلف   
 .النشر ، السنة، الصفحة   
 

 //مثال   
 الجمهورية , وزارة الثقافة واالعالم ,  )7)السلسلة العلمية, اعالم العرب في الكيمياء , فاضل احمد , الطائي  
 (  44ص )او   44صفحة , 1981, العراقية  
 .اما في حالة  وجود اكثر من مؤلف فتكتب االسماء بشكلها االعتيادي  

 الكتب العربية المؤلفة 



 
 :طريقة كتابة المصدر في الكتب العربية المترجمة  
 

 .الصفحة, السنة , بلد النشر , الناشر , اسم المترجم او المترجمين , عنوان الكتاب, اسم المؤلف االجنبي 
 

 //مثال 
:  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي , الراوي وعبد الرحيم عشير ) ترجمة محمد كما , التلوث البيئي ,  هوجزلورنت

 .  120صفحة ,  1986, العراق 
 
 :الكتب باللغة االنكليزية  
 يجب ان تدرج بنفس لغتها االنكليزية  

 //مثال
Miller,C.E.,Twrk,H.D. Fundemental of soil science, 4th edithion,Tohnwilley,New yourk, 
1965,P.253.                   



 
 
 
 
 

 اي تحتوي فصول مستقلة
 اي كل فصل يكتب من باحثين مختلفين عن الفصل االخر

 
كتاب يدور في مجال علمي متخصصين بحيث يكتب كل منهم فصال من فصوله  بتاليفاذا يقوم عدد من العلماء 

 (المحرر()  editor)ويشرف على العمل شخص يسمى 
 :يشار الى اسمه في صفحة العنوان وعند اعتماد فصل او اكثر يكتب كاالتي 

 
,  اسم المحرر او المحررون ( عنوان الكتاب()  In)ثم حرف في , عنوان الفصل (: او مؤلفوه)اسم مؤلف الفصل 

 (.اول واخر صفحة () الفصل)رقم الصفحات , السنة , الدولة او المدينة , الناشر , الطبعة 

 
 الكتب االجنبية المعدة من قبل اكثر 

 من مؤلف         



    
 /مثال  

Brooks,G.T.Pentration and distrbution of insecticides, In “ Insecticide. Biochemitry” and 
 physiology , C.F.wilkinison (ed.) Ist  edition,Plenumpress,  
  New yourk of london 1979 PP.3-57. 

 
 // مالحظة   
 .قبل رقم الصفحات   .PPمجموعة الصفحات تكتب  Pعند االشارة لصفحة قد تكتب    
 كتاب سوية دون تقسيم الفصول فيما بينهم فيشار الى اسماءهم بالطريقة االعتيادية  بتاليفأما اذا قام المحررون    
 ( editors)اي (  .ed)يتبعها رمز    
 

 ويطبق نفس التعليمات اذا كان المؤلف محرر واحد    
Ed.):Advances in ltorticulture Vol.7 Malhotra Publishing)Chadha,K.L. and Grewal,J.S.  

-NewDelhi, 1997,P.793. 



 
 :بحوث المنظمات الحكومية  والدولية  
 

 .يكتب رمز المنظمة او المؤسسة او اسمها الكامل عند عدم وجود رمز  
 
  

     World health organizationعلى منظمة الصحة العالمية // مثال
 

   W.H.O.(1989):The  W.H.O recommended  classification  of pesticides by 
                                                                  hazard-1988-1989. 

 



 
 البحوث المنشورة في المجالت العلمية                                

 
 :لبحث منشور كما يلي باالشارةيعتبر بشكل العام واالساسي الخاص    

 
 .الصفحات  , رقم المجلد  , المجلة  ,  عنوان البحث ,  اسم الباحث او الباحثين والسنة        

 
AL-Omar,M.A;Tawfiq,S.J. of AL-Ogaily,N.H.(1995)Organchlorine resideuic level  
 in  human  milk from Baghdad,Bul Environ. Contam of Toxicology, 35,65-67. 

 
 
 
 

 يجب ان يعقب اسم الشهرة او اللقب فارزة  والمختصر نقطة 
 AL-Omar       

M.A.        

 // مالحظة



  
                                 
                               
 شكرا  لحسن االصغاء                      


