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 الجامعة األردنية
 مجلس العمداء

 (              )رقم القــرار
 التاريـــخ 

 

 مواصفات كتابة الرسائل الجامعية

 

 اإلطار العام :أوال 

بتاىتنات  ) صىحح  مئتىين ومماىين( 052) األطسوحى /صىححت  الساىتل األعلى  لدىدد  يكون الحد -1

االمتصتس والتسكيى  على   يكساس ويساعب اإلاهتب والحشو والتالطتل  عل  أن يتالف (المالحق

 .أبيض A4عل  وسق الجودة بتاتمدام تقاي  عتلي   وتطبع ،الاوعي 

وفىي أساىتم اللغىت  تكتىب حاىب  أم بتإلاجلي يى ،تكتب الساتل  بلغ  اليم  اىوا  أكتاى  بتلدسبيى   -0

وكىلل   ،بديى اإلمالئيى  والمطومىن األمطىت  الاحويى     الماتسشى  متليى لجاوتالم إل  . التمصص

ليىتم  الشىطب أومىن األمطىت   متليى الاهتئيى  مىن الساىتل  إلى  كليى  الدسااىت  الدليىت  تالم الاام 

 .تاليمهت حاب األصول إل  مكتب  الجتمد  األسداي 

فىي ذىلا الحىتال  تكتىب و، أو امتصتس أو سمى بسسم  يجب أن تبدأ الجمل  بكلم  وال يجو  أن تبدأ -3

 .تتب ك   أو السمو أو االمتصتسااألسستم 

وسد   إلافمنالً تكتب االمتصتسا  عاد وسودذت ألول مّسة كتمل  ويوضع االمتصتس بين سواين،  -4

فيكتىب      Food and Agriculture Organization ماظمى  األذليى  وال ساعى  الدوليى 

ه بىين نم ياتمدم االمتصتس فقط فىي المىسا  الالحقى  دون وضىد ،(FAO: )امتصتسذت كتلتتلي 

   .سواين، عل  أن يوضع في مقدم  الساتل  ستئم  بتلممتصسا  الواسدة فيهت

 .وال يجو  أن تبدأ في واط الصحح  أو آمسذىت ،تبدأ عاتوين فصول الساتل  في صححت  جديدة -5

 .ويمكن أن تكتب الداتوين عل  صحح  ماحصل 

غ  الدسبي ، كمت يجىو  تصىغيس للداتوين السئيا  عاد الكتتب  بتلل 16للمتن و 14ياتمدم الحسف  -6

 14للمىتن و 10 يكىون حجىم الحىسف تللغ  اإلاجلي ي بعاد الكتتب  و .حجم الحسف دامل الجدول

 .أو أسل لكتتب  المدتدال  إلا كتا  طويل  10ويكون حجم الحسف  ؛للداتوين السئيا 

   ياتمىـدمـتلدسبيوبى ،Times New Romans تللغى  اإلاجلي يى ب (Font) يكىون شىكل الحىسف -7

Arabic Transparent  . 
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 كلية الدراسات العليا
 ةــالجامعة األردني

 

تلدسبيى  عاد الكتتبى  بأمت ، ماتفتينبمقداس  تللغ  اإلاجلي ي عاد الكتتب  ب تكون الماتف  بين الاطوس -8

 .ماتف  واصف فتكون

 ت  والمساجىع ماىتف  واحىدةتكون الماتف  عاد كتتب  الداتوين السئيا  وعاىتوين الجىداول والساىوم -9

 .ماتفتين أمت الماتف  بين المسجع واللي يليه فتكون

 .  ام0.5أمت بقي  الهوامش فتكون  ،ام3.5تكون ماتف  الهتمش من جه  التجليد  -12

ويجىب أن يكىون       ،الساىم فىي أاىحلهالشىكل أو ويكتىب عاىوان  ،يكتب عاوان الجدول في األعلى  -11

 .مدبساً عن محتواا الحتلتين الداوان في

ويجىب أن تظهىس الجىداول  ،دامىل الساىتل لكىل ماهىت تسسم الجداول والساومت  بشىكل متالاىل  -10

وال يجىو  وضىدهت فىي اهتيى   ،مبتشىسًة بدىد لكسذىت فىي الاتىتئم والماتسشى  والساىومت  واألشكتل

 .الساتل 

 .يكتب عاوان الساتل  وعاتوين الحصول بمط ذتمق -13

 

تللغىى  بتاىىتمدم األسسىىتم السومتايىى  لتىىسسيم الصىىححت  التمهيديىى  عاىىد الكتتبىى   :م الصرراتاتترررقي : ثانيا 

لتسسيم ( ....،د ،ج، بمنل أ، ) األبجدي  وتاتمدم الحسوف الدسبي  ،( ..... i, ii, iiiمنل ) اإلاجلي ي  

  المقدمى ، صىحح ويبىدأ التىسسيم بتاىتمدام األسسىتم مىن  ،الصححت  التمهيدي  في حتلى  الكتتبى  بتلدسبيى 

وصىىحح  الداىىوان وال يظهىىس الىىسسم علىى  صىىحح   ،فىىي واىىط أعلىى  الصىىحح  ويوضىىع الىىسسم أو السمىى 

يوضع الىسسم فىي  (Landscape) شكتل المطبوع  بشكل ماتدسضاألول أو اوفي حتل  الجد . التوسيع

 ح تصىىغيس حجىىم سسىىم الصىىحاليجىىو  أن يشىىمل  العاىىد تصىىغيس الصىىحح  و  ،أعلىى  الجىىدول أو الشىىكل

 .ن يكون الجدول عل  صحح  واحدةويجب أ

 

   : التواشي :ثالثا

 اس ماىتفتينويقع المط أاحل المتن بمقد ،ام3.5تحصل ذلا المالحظت  عن المتن بمط طوله 

 .من المطماتفتين  دوتبدأ كتتب  المالحظ  عل  بدالصحح ،  يمينفي 
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 كلية الدراسات العليا
 ةــالجامعة األردني

 :تتكون الساتل  ممت يلي: لةمتتويات الرسا

 

 :الصاتات التمهيدية :  أوالا 

 :بحسوف كبيسة وتشمل تكتب عاتوين الصححت  التمهيدي 

 :([1)امولج سسم ] صاتة التاويض، وعليها نموذج التاويض المبين أدناه -أ

 (1)نموذج رقم 

 نموذج التاويض

 

 الجامعة األردنية

 

 نموذج التفويض

 

الكؤسسااأ أو  أطروحتا  لمكتتاااأ أو/الجامعة األردنية بتزويد نسخ من رساالت  ، أفوض ..........أنا 

 .حسب التعميكاأ النافذة ف  الجامعة طماهم األشخاص عند الهيئاأ أو

 :التوقيع

 :التاريخ

The University of Jordan            

Authorization Form               

 

I,                     , authorize the University of Jordan to supply copies of my 

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

according to the University of Jordan regulations. 

 

Signature: 

 Date:        

 
 
 
 

 كلية الدراسات العليا
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 ةــالجامعة األردني
 

 :ة العنوان وتتتوي علىصات   - ب

 .من كلية الدراسات العليا تعنوان الرسالة كما أقر - 1

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

 .(في الجامعة كما هو مسجل رسمياا )اسم الطالب      -2

The name of student (as registered in the University) 

 .(وجدوالمشرف المشارك إن )اسم المشرف      -3

The name of Supervisor and (Co-Supervisor if applicable) 

 

 :العبارة اآلتيةثم 

 استكماالا لمتطلبات التصول على درجة الماجستير فيهذه الرسالة  قدمت

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

 في هعلى درجة الدكتوراأو قدمت هذه األطروتة استكماالا لمتطلبات التصول 

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

 

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 …….. 

 

  Faculty of Graduate Studies                                    كلية الدراسات العليا
              ,The University of Jordan        الجامعة األردنية                                 

 
           Month and Year             الشهر والسنة                   (األطروتة/إجازة الرسالة)

 

مع مراعاة أن جميع األطرر ترول النمراذج  (23-2) النماذج من  انظر لمزيد من التوضيح: مالتظة

 .فقط حللتوضي

 
 كلية الدراسات العليا
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 ةــالجامعة األردني

 (2)نموذج رقم 

 صاتة عنوان الرسالة

 

GENERALIZED LOGISTIC DISTRIBUTION: ESTIMATION 

AND COMPARATIVE STUDY 

 

By 

Muna Reda Alkasasbeh 

 

Supervisor 

Dr. Mohammad Z. Raqab, Prof. 

 

 

This Thesis was Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the 

Master’s Degree of Science in Mathematics 

 

 

Faculty of Graduate Studies 

The University of Jordan 

 

 

May, 2007 
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 كلية الدراسات العليا

 ةــالجامعة األردني

 

 (3)نموذج رقم 
 صاتة عنوان الرسالة

 
 
 

 اتجاهات أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة األردنية نتو ممارسة أبنائهم
 للنشاط الرياضي التنافسي

 
 

 إعداد
 مي جاسر أبو خلف

 
 

 
 المشرف

 تازم نوري النهاراألستاذ الدكتور 
 
 
 

 درجة الماجستير فيالتصول على ة استكماال لمتطلبات قدمت هذه الرسال
 التربية الرياضية

 
 
 
 

 كلية الدراسات العليا
 الجامعة األردنية

 
 

 
 

 2002 ،أيار
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 كلية الدراسات العليا
 ةــالجامعة األردني

 :بتللغ  اإلاجلي ي  ذكلا  في حتل  وجود مشسف مشتس  تكتب

 (4)نموذج رقم 
 صاتة عنوان الرسالة

 

NON-LINEAR SELSMIC RESPONSE OF BASE-ISOLATED 

FRAME STRUCTURES USING RUBBER BEARINGS 
 

 

By 

Iyad Munther S.Amareen 

 

 

 

Supervisor 

Dr. Abdelqader S.Najmi, Prof. 

 

 

 

Co-Supervisor 

Dr. Anis S. Shatnawi 

 

 

 

This Thesis was Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the 

Master’s Degree of Science in Civil Engineering 

 

 

 

Faculty of Graduate Studies 

The University of Jordan 

 

 

 

 

August, 2007 
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 كلية الدراسات العليا
 ةــالجامعة األردني

 :وفي حتل  وجود مشسف مشتس  تكتب بتللغ  الدسبي  ذكلا

 
 (5)نموذج رقم 

 صاتة عنوان الرسالة
 

 كتئاب لدى عينة من نزالءضطراب الشخصية التدية واالإيذاء الذات وعالقته با
 مراكز اإلصالح والتأهيل

 

 
 إعداد
 "مصطاى مسلم"يوسف متمد يوسف 
 
 
 

 المشرف
 األستاذ الدكتور خليل إبراهيم البياتي

 
 
 

 المشرف المشارك
 تمدتيسير إلياس أالدكتور 

 
 
 

 فيالماجستير درجة التصول على قدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات 
 علم الناس

 
 

 كلية الدراسات العليا
 الجامعة األردنية

 
 
 

 2002، آب

 
 
 
 

 كلية الدراسات العليا
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 ةــردنيالجامعة األ

 
 (6)نموذج رقم 

 صاتة عنوان األطروتة
 

 

CONFINEMENT OF CONCRETE FILLED-STEEL 

TUBULAR MEMBERS 
 

 

 

 

 

 

By 

Obada Salah Marei 

 

 

 

Supervisor 

Dr. Abdelqader Najmi, Prof. 

 

 

 

 

 

This Dissertation was Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the 

Doctor of Philosophy Degree in Civil Engineering 

 

 

 

 

Faculty of Graduate Studies 

University of Jordan 

 

 

 

 

August, 2007 
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 ةــالجامعة األردني

 
 (2)نموذج رقم 

 صاتة عنوان األطروتة
 

 

MODELING AND TESTING OF A FUEL CELL UTILIZING 

LOCAL SAND FOR HYDROGEN STORAGE 
 

 

 

 

 

By 

Jamil Jawdat Jum'a Al Asfar 

 

 

 

Supervisor 

Dr.Mohammad A. Hamdan, Prof. 

 

 

 

Co-Supervisor 

Dr. Jehad Yamin 

 

 

 

 

This Dissertation was Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the 
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 ةــالجامعة األردني

 

 (8)نموذج رقم 
 األطروتةصاتة عنوان 

 
 
 

 تجربة برنامج بتث: التتوالت االقتصادية واالجتماعية لسكان البادية األردنية
 وتطوير البادية الشمالية األردنية

 
 

 إعداد
 نجالء متمد تسين تماد

 
 

 
 المشرف

 موسى عبُّودة سمتةاألستاذ الدكتور 
 
 
 

 في الدكتوراهدرجة التصول على استكماال لمتطلبات  طروتةاألقدمت هذه 
 الجغرافيا
 
 
 
 

 كلية الدراسات العليا
 الجامعة األردنية

 
 

 
 

 2002 ،آب
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 ةــالجامعة األردني
 (9)نموذج رقم 

 صاتة عنوان األطروتة

 
 ة نموذجاا القصة القصيرة الالسطيني: التناص السيميائي

 
 
 

 إعداد
 خولة متمد عبد المجيد الوادي

 
 
 

 المشرف
 صالح متمد جراراألستاذ الدكتور 

 
 
 

 المشرف المشارك
 خالد عبدالعزيز الكركياألستاذ الدكتور 

 
 
 

 في هدكتوراال قدمت هذه األطروتة استكماال لمتطلبات التصول على درجة
 اللغة العربية وآدابها

 
 

 
 اكلية الدراسات العلي
 الجامعة األردنية

 
 
 

 2002، آب
 

 
 
 
 
 
 

 كلية الدراسات العليا
 ةــالجامعة األردني
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 :صحح  أامت  أعضت  لجا  الماتسش  ويكتب فيهت مت يلي- ج

 :( [12)امولج سسم  ]اجلي ي  التللغ  ابفي حتل  الكتتب    .1

 

 

 (10)نموذج رقم 
 صاتة لجنة المناقشة
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 ( [ :11)امولج سسم  ]تللغ  الدسبي  بفي حتل  الكتتب  . أ .1

 

 

 (أ/11)نموذج رقم 
 قرار لجنة المناقشة

 
 

برة تجر: التتوالت االقتصادية واالجتماعية لسكان الباديرة األردنيرة)األطروتة /نوقشت هذه الرسالة
 2/8/2002خ جيزت بتاريأو"( برنامج بتث وتطوير البادية الشمالية األردنية

 
 

 التوسيـــــــــع             أعضت  لجا  الماتسشـــــ 
 
 
 .....................…                            مشسفتً ، ودة امح موا  عب  الدكتوس  

   علم الاكتن  - أاتتل
 
 

 ..……………………، عضواً                           لطحي عبدهللا عبدالحتتحالدكتوس 
         جغسافي  مواسد –مشتس  أاتتل 

 
 
 .………….…………               عضواً                ،أحمد علي المشمتندكتوس ال

        جغسافي  الاقل –مشتس  أاتتل 
 
 

 ………………………                   ، عضواً           محمد أحمد الدسبيالدكتوس 
 الاكتن والتامي  –مشتس   أاتتل

 
 ………………………              ، عضواً           صالح االم  الكاتاب الدكتوس  

 (  مؤتجتمد  )  جغسافي  التامي  – أاتتل
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        الجامعة األردنيــة 
 كلية الدراسات العليا

 

 :المقبول  للاشس/ةسساس إجت ة ساتل  المتجاتيس الماشوس . ب. 0

 
 (ب/11)نموذج رقم 

 قرار لجنة المناقشة

 
 المقبولة للنشر/إجازة رسالة الماجستير المنشورةقرار 

 
 

 :للاشس بداوانساتل  سبول ذلا ال/تم اشس
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــ: بتاريخ ـــــــــــــــ: في مجلة
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: وأجيزت بتاريخ
 
 
 
 
 

 نائب عميد كلية الدراسات العليا     المشرف على الرسالة
 
 

 ــــــــــــــــ     ــــــــــ
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 ة الدراسات العلياكلي

 ةــالجامعة األردني
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   ABSTRACT                                     ([19)، (18)امولج سسم ]لخص الم -ي

    

يىه ااىم المشىسف والمشىسف اام البتحىث يل مّ نص بداوان األطسوح  أو الساتل ، تبدأ صحح  الملم

وبدد للى  . وتكون جميدتً في واط الصحح  ( ABSTRACT)نم كلم  ملمص  ،ن وجدإالمشتس  

ويشتمل الملمص عل  . كلم ( 052)ي يد عدد كلمتته عن  داي  اطس جديد، واليبدأ الملمص في ب

وال يشىىتمل . لاتىىتئم واالاىىتاتتجت  السئياىى ا، وتلمىيص الدسااىى  ماهجيىى وتحديىىد أذىداف الدسااىى ، 

 :األطسوح  عل /ويساع  أن تشتمل الساتل . الملمص عل  أي  مساجع أو أشكتل أو جداول

 .ملمص بتللغ  التي كتب  بهت -

 .ملمص بتللغ  الدسبي  إلا كتب  بغيس الدسبي  -

 .ملمص بتالاجلي ي  إلا كتب  بتلدسبي  -
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 صاتة الملخص

EVALUATION OF SOME CHEMICAL AND SENSORY PROPERTIES 

Of DIFFERENT BURGER FORMATION 
 

By  

Khalled M. Al-Mrazeeq 
 

Supervisor 

Dr. Khalid M. Al-Ismail 
 

Co- Supervisor 

   Dr. Basem M. Al-Abdullah 

 

ABSTRACT 
 

Five burger formulations were prepared to study the effect of the replacement of 

beef and chicken fat with olive oil or mixing of meat chicken with beef on some of their 

chemical and sensory properties during storage and grilling at 75°C for 20 minutes. The 

five burger formulations were: beef, chicken, mixed beef and chicken (50:50), beef with 

olive oil and chicken with olive oil. 

  

The effect of formulation, frozen storage and grilling of the five treatments on some 

chemical and sensory properties was evaluated by determining cooking loss, thiobarbituric 

acid reactive substances (TBARS), fatty acid profile, cholesterol, 7-ketocholesterol and 

sensory effects.  

 

Cooking loss after formulation was between 43-51%, where chicken with olive oil 

showed the lowest loss and the mixed treatment showed the highest loss.  

TBARS of raw samples increased after one month of storage, and then declined at 

the end of storage. Grilling had varying effect on TBARS, since they increased in both 

chicken treatments, and decreased for the corresponding beef samples. No clear effect of 

grilling on mixed sample was observed.  

    

Mixing of chicken with beef or replacement of fat with olive oil increased their 

unsaturated/saturated ratio. MUFA and PUFA decreased gradually during storage, but they 

increased after grilling. 

 

Meat mixing decreased cholesterol content in chicken (15%). Addition of olive oil 

decreased cholesterol contents in chicken and beef treatments by 53% and 58%, 

respectively. Storage and grilling didn't affect cholesterol oxidation measured by 7-

ketocholesterol in all treatments.  

 

Mixing of chicken with beef enhanced the sensory characteristics of the beef burger, 

whereas addition of olive oil has influenced the sensory characteristics of the burgers 

variably. 
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 ةــالجامعة األردني
 (19)نموذج رقم 

 صاتة الملخص

 (م1989 –م 1921)تاريخ القضاء في األردن 
 

 إعداد
 إيمان عزبي عارف فريتات

 
 
 المشرف

 األستاذ الدكتور علي متافظة
 
 

 ملخــــــــص
 

 
سدن عىىتم تتاىىتول الدسااىى  تىىتسير وتطىىوس القضىىت  فىىي األسدن ماىىل تياىىيس إمىىتسة شىىسسي األ

حيث وسث األسدن اظتمتً . م1989م وحت  عتم 1946م مسوساً بتاتقالل المملك  عتم 1901
سضىىتئيتً عنمتايىىتً، ومحىىتكم شىىسعي  لهىىت تتسيمهىىت الطويىىل الاىىتبق للدهىىد الدنمىىتاي، فماىىل تياىىيس 

في  م، ومدظم القوااين المطبق 1914اإلمتسة تم تطبيق القوااين الدنمتاي  المدمول بهت سبل عتم 
الوس  الحتلي أصلهت سوااين عنمتاي  ُعدل بدضهت بحتسة ليا  بديىدة، فتلقىتاون المىداي الصىتدس 

م الماتقتة مدظم أحكتمه من مجل  األحكتم الددلي  اللي أوسد اصتً من ضمن موادا 1976عتم 
يتضىىمن تطبيىىق أحكىىتم مجلىى  األحكىىتم الددليىى  فيمىىت ال يمىىتلف أحكتمىىه، وكىىلل  سىىتاون أصىىول 

كمىىت  الج ائيىى  وسىىتاون أصىىول المحتكمىىت  الشىىسعي ، وسىىتاون التجىىتسة وسىىتاون أصىىول المحت
المحتكمىت  الحقوسيىى  وذيسذىىت، اتذيىى  عىن بقىىت  اىىسيتن بدىىض القىوااين الدنمتايىى ، منىىل سىىتاون 
المسابحىى  الدنمىىتاي، علمىىتً بىىين التطىىوس القضىىتئي يدتبىىس دلىىيالً واضىىحتً علىى  مظىىتذس التطىىوس 

 .االجتمتعي اللي شهدا األسدن مال تياياه، وحت  الوس  الحتضسالايتاي، واالستصتدي، و
 

وسد ملص  الدساا  إل  عدد من الاتتئم والتوصيت  تمنلى  فىي أن األسدن بىدأ باظىتم سضىتئي 
م دوج يمضىع لقىوااين شىسعي  ووضىدي ، ولىم ياىع المشىسغ إلى  تغييىس ذىلا اال دواجيى  بىل 

اتدعي وجه  اظىس البتحىث توحيىد القضىت  فىي أضتف إليهت مجموع  من المحتكم المتص  مت ي
األسدن بين يصبح سضتً  شسعيتً يحكم بكل المات عت ، أو توحيد جهت  القضت  في األسدن في 

 .وجه  سضتئي  واحدة
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 :المتن   :ثانياا 

تمتلىف عاىتوين المىتن بىتمتالف موضىوغ يبدأ المتن بتلمقدمى  وياتهىي بتالاىتاتتجت  أو التوصىيت ، و

 :، ويتم تستيبهت عل  الاحو التتليوماهجيتهت األطسوح /الساتل 

والحهىتسس  والمالحىق، التوصيت  نىم المصىتدس والمساجىع، ،االاتاتتجت  ،الحصول ،األبواب ،مقدم ال

 .(الكشتفت )

 

 : المقدمة  

فهىم الاتىتئم والماتسشى  دون السجىوغ لمصىتدس بمت يتىيح للقىتس   التدسيف بتلدساا تهدف المقدم  إل   

إجىسا  الدسااى  وأذميتهىت وتمتىتم بيذىداف الدسااى  والتىي تىدسج على   ماىّوذت كمت تتضىمن  .أمسى

 .ت يد عن بضع صححت  الوويساع  أن تكون المقدم  ممتصسة مت أمكن  ،شكل اقتط متالال 

 

 : الدراسات السابقة

فىي األدبيىت  المحليى  والدتلميى  والاتىتئم  األطسوحى /لساىتل اشس حول موضىوغ ا تهدف إل  إبسا  مت

وتكتىب مساجدى  األدبيىت  على  صىوسة مىن األفكىتس الدلميى  المتالاىل  بحيىث . التي تم التوصىل إليهىت

لمت اشسا البتحنون الواحد  ماحصلتدكس فهم البتحث لتل  الدساات ، ال أن تكون عل  صوسة عسض 

ة بدمومي ، نىم تاىدسج احىو مصوصىي  المشىكل ، ويكىون للى  على  ذيئى  وتبدأ الكتتب  عتد. تلو اآلمس

عاىىتوين سئياىى  تاىىدسج تحتهىىت عاىىتوين فسعيىى ، ويىىتم التسكيىى  علىى  األبحىىتث الماشىىوسة فىىي المجىىال  

الماشىوسة، وعىدم تضىمين مقىتال  لىم يطلىع الكتتىب عليهىت، األصىيل  المحكم  بتلسجوغ إلى  المقىتال  

هتد بتلدسااىىت  واألبحىىتث ذيىىس المحكمىى  أو التقىىتسيس، ووسش الدمىىل، أمكىىن مىىن االاتشىى توالتقليىىل مىى

مىىن الدسااىىت  واألبحىىتث ذيىىس المحكمىى  ( اإلاتساىى )والمدلومىىت  الموجىىودة علىى  الشىىبك  الداكبوتيىى  

تستيىب االستبىتس ماهىت، ويساعى   تالفىيوالمجال ، فهي ليا  مقبول  كمساجع علمي ، وبتلتتلي يجىب 

 .سدم فتألحدثالدساات  الاتبق  من األ
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 :المنهجية وطرائق البتث

يغطىىي ذىىلا الجىى   التحتصىىيل الدسيقىى  للمىىواد، والطسائىىق والتقايىىت  واألدوا  الماىىتمدم  فىىي الدسااىى  

بحيىىث تكىىون مسجدىىتً ألي بتحىىث فىىي الموضىىوغ ياىىتطيع السجىىوغ إليهىىت وااىىتمدامهت فىىي دسااىىته 

كتف  المواد الماتمدم  في الدساا  شتمالً   ويجب اإلشتسة بوضوح إل. ل  اتتئم مشتبه والحصول ع

االام والسسم إن وجد والشىسك  الصىتاد  أو الماتجى  لهىت ودولى  الماشىي وطسيقى  تحضىيسذت إلا تطلىب 

سيقى  شىتمالً ااىم الط الممبسيى بمت فيهت التجتسب  ؛ااتدمتلهت تحضيساً مابقتً وكلل  الطسق الماتمدم 

وجمىع وطسيق  امتيىتس الدياىت  مىن حيىث تحديىد حجىم الدياى  . وتتسير االمتساغومن امتسعهت واا  

ويوضىع امىولج  ااىم مصىممهتيىلكس  أواالمتبتسا   تاتاالاتبوفي حتل . اهتيم تو البيتات  وتحليلهت

 .في بتب المالحق لهت

 

 :النتائج

مدام األشىىىكتل والصىىىوس أو الساىىىوم يدىىىسض الطتلىىىب الاتىىىتئم التىىىي توصىىىل إليهىىىت بوضىىىوح مىىىع ااىىىت

ويساعىىي التسكيى  علىى  األشىىكتل التوضىيحي  والتقليىىل مىىت . التوضىيحي  إلا لىى م األمىس دون أن ياتسشىىهت

 .أمكن من الاسد

 

 :المناقشة

فىي ضىو  اتىتئم األبحىتث الماشىوسة حىول الموضىوغ ويقدم تحايساً لهىت ياتسش الطتلب اتتئم الدساا   

 .ليهتوصل إ مصوصي  مت تموضحّ 

 

 :االستنتاجات والتوصيات

 .متصل اقتط  في من اتتئمليه ل إصّ توبات  عل  مت يوسد الطتلب ااتاتتجتته وتوصيتته 
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 :يلي يساع  عاد إعداد الجداول مت

اطبىق عليىه ميى ا  عاىوان تو ،صساً وشتمالً ويوضع فىوق الجىدوليكون عاوان الجدول ممت -1

، ويكتىب سسىم سسمتً متالاىالً ويشىتس إلى  مسجدىه األطسوح  الملكوسة اتبقتً، ويدط /الساتل 

 :وعاوان الجدول كتلتتلي

 .2004توزع السكان في األردن تسب المتافظات . 3الجدول 

أن يكىون  في المتن لحهمه، وللا، يساع  الجدول وحدة متكتمل  بلاته، وال يحتتج إل  سسا ة مت -0

ماظمىىتً تاظيمىىتً اىىهالً، وأن يحىىوي جميىىع المدلومىىت  الال مىى  لحهمىىه، وإلا كىىتن ذاىىت  أيىىى  

 .امتصتسا  أو مدلومت  يحتتج لهت القتس  لحهم الجدول فتوسد في مالحظ  تحتي 

 .حدود الجدول ذي حدود الحد الماموح به للطبتع  في الصحح  الواحدة -3

وإلا لكىس   ،هىت لكىسا فىي المىتن ألول مىسةفيي يىسد دول مبتشسة بدىد الصىحح  التىيوضع الج -4

 .أسستم أكنس من جدول في صحح  واحدة فتستب الجداول الواحد تلو اآلمس بدد تل  الصحح 

 .م إدساجه في الساتل  سبل عسضهجب أن تكون ذات  إشتسة لكل جدول تي -5
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 (20)نموذج رقم 
 

 صاتة الجداول

  
 

Table 2. Domestic Water Supply by Governorate (MCM/a) 

Year 

Governorate 

Amman + 

Madaba 
Zarqa Mafraq 

Irbid 

+Jerash+Ajlun 
Belqa Karak Tafilah 

Ma’an+ 

Aqaba 
Total 

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 

     Source: ……………………… 
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 صفحة الجداول

 

 النسب المئوية لألراضي الجافة في الوطن العربي. 1الجدول 

 

 مجدبة وجافة شبه جافة جافة صتراوية مجدبة الدولة

 وشبه جافة

 رطبة

 02 82 53 07-  المغرب

 3 97 9 38 52 الجزائر

ستون  - 75 14 89 11 

 - 122 0 03 75 ليبيا

-  122 - 14 86 مصر

 8 90 34 34 04 السودان

 04 76 12 40 19 فلسطين

 - 122 3 90 5 األردن

 122 - - - - لبنان

 11 89 73 16 - العراق

 4 96 16 82-  الكويت

 - 122-  122 - اليمن

 - 122 12 69 01 الجزائر

 ..........:.............المصدر     
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 Figures, Plates and Maps   : والخرائط األشكال والصور

 

 :يلي يساع  عاد إعداد األشكتل والصوس مت

 

 يـتكون األسستم وبيتات  المحوسين الاياي والصتدي أو أي   كلمت  مكتوبى  على  الساىم البيتاى -1

   . ا ته باهول واضح  وبحجم يمكن سس

 .وسةــىىـضىىع فىي أاىىحل الساىىم أو الصوشىىتمالً، ويويكىون عاىىوان الساىىم أو الصىوسة ممتصىىساً  -0

، ويدط  سسمتً متالاالً ويشتس األطسوح  الملكوسة أعالا/لساتل وياطبق عليه مي ا  عاوان ا

 :إل  مسجده، ويكتب سسم وعاوان الشكل كتلتتلي

 2005-1995رة في األردن المعدل السنوي لدرجات الترا. 2الشكل 

  ـىـالحدود الاهتئي  ألي سام بيتاي أو شىكل أو صىوسة ذىي حىدود الجى   المطبىوغ مىن الصحح -3

 . تدمل الهوامش ضمن لل  فقط وال

  ع ـيمكن تضمين أكنس من صىوسة أو جى   مىن صىوسة فىي صىحح  واحىدة أو اصىف صىحح ، مى  -4

 . مساعتة ماتح  كل ماهت، وتستيبهت بشكل ماطقي

 يىوسد فىي المالحظىت  التىي تلىي عاىوان إل  األج ا  المهم  من الصوسة التي توضىح مىتيشتس   -5

  بياىىهم واضىىح  أو أحىىسف علىى  أال تغطىىي األاىىهم أو األحىىسف مكواىىت  ضىىسوسي  فىىي  الشىىكل

 .الصوسة

  .األطسوح /يمكن أن تتضمن األشكتل صوساً ملوا  في الساتل  -6
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 : [(03) (00)امولج سسم ] وفيمت يلي منتل عل  لل 

 

 (22)نموذج رقم 
 

 صاتة 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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 (23)قم  نموذج
 صاتة الصور

 

 

 
 

 
 

Plate (Photo) 1.  A Photo of Qantara Spring Watershed 
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 المراجع والمالتقوالمصادر 

مىىن مقىىتال  علميىى  ماشىىوسة وكتىىب  ،هتتضىىمن كتفىى  المساجىىع التىىي ااىىتمدمهت البتحىىث فىىي ساىىتلت

طسوحت  مستب  ذجتئيتً ومكتوب  حاىب الطسيقى  المدتمىدة مىن سبىل الجتمدى  األسدايى  منلمىت ذىو أو

 .موضح تح  عاوان التونيق أداتا

 

 ـــــقالتوثي: أوالا 

 :يلي يساع  في اظتم التونيق مت

 . بحسوف كبيسة   Capitalized المساجع عل  صحح  جديدة في واط الصحح كلم  كتتب   -1

وال يجو  كتتب  أي مسجع لىم يىسد . األطسوح  فقط/كتتب  المساجع التي وسد لكسذت في الساتل  -0

 . األطسوح /لكسا في متن الساتل 

األطسوحى  ال بىد مىن لكىس المسجىع لكىي /أو دسااىت  فىي مىتن الساىتل  عاد وسود كلم  دسااى  -3

 . في  يتدة مدلومتته أن يسجع إليه ياتطيع من يسذب

وتبىىدأ  ،"ااىىم الدتئلىى "تكتىىب المساجىىع حاىىب تستيىىب الحىىسوف الهجتئيىى  لالاىىم األميىىس للمؤلىىف  -4

في حتلى  كتتبى   اليمينومن أسص   ،لغ  اإلاجلي ي بتلالكتتب  من أسص  الشمتل إلا كتن المسجع 

نىم  والنتاي إن وجد نم االام األول ، من اام الدتئل  بد اً ويكتب اام المؤلف . المساجع الدسبي 

  .فتصل  توضع

سبىل كتتبى  ااىم   اجلي يىبتإل   (and) وتاىتمدم كلمى  ،بوااىط  فواصىل المىؤلحينتحصل أاىمت   -5 

 .المؤلف األميس

 . بتلدسبي ( و) تحصل أامت  المؤلحين بوااط _ 6

اىم الكتىتب أو عاىوان ا نم ، فتصلتتبدهت  نماا  الاشس بين سواين  المؤلحينيلي اام المؤلف أو  -7

 . األطسوح  الجتمدي /المقتل  في الدوسي  أو عاوان الساتل 

 .بمط ذتمقمس تتب أو اام الدوسي  أو أي عاوان آيكتب عاوان الك -8
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 :في النص كتابة المراجع عند ورودها: ثانياا 

 :لاــــذكاام الدتئل  واا  الاشس بين سواين  تبكجت  المسجع أول الجمل  وكتن ماحسداً فيإلا   .1

 (2001)Henzeمىت إلا جىت  فىي اهتيى  الجملى   أ ،(0223) المواى  :وفىي الدسبيى  يكتىب  ؛ 

 .(0223، الموا  ) :بوفي الدسبي  يكت ، ( Henze, 2001)  فيكتب

 وفىي Herder and Weinreich  (2005)  فىي أول الجملى  فيكتىب لحينمىؤوسد ااىم إلا 
( Herder and Weinreich, 2005)وفىي اهتيى  الجملى   ،(0220) وعبىتس متلىدلدسبي  ا

 .(0220، وعبتس متلد)  :الدسبي  يكتب وفي

 :ذكلابداي  الجمل  في  يكون التونيقففيكنس  نالن أمت إلا كتن المؤلحون   .0

Chen, et al. (2005)   وفي اهتي  الجمل  ،(2111)وفي الدسبي  يكتب الشير وآمسون 

(Chen, et al., 2005)    (.2111الشير وآمسون، )وفي الدسبي 

 يكتب هتوفي الاا  احا أو مجلد إلا تكسس اام المؤلف في أكنس من عدد .3

(Gordon, 2006, a, b & c)، (.، أ و  ب و ج0220،  عبتس)   بوفي الدسبي  يكت 

 :يونق عمل المؤاا  كتلتتلي .4

 ، (0220و اسة التسبي  والتدليم، ) 

  :وبتالاجلي يه كتلتتلي

National Instiute of Mental Health,1999), 

 :إلا وسد مسجع نتاوي يكتب ذكلا .5

  .....................أن  ،(2004المشتس إليه في اوالم ، )ويؤكد الدتوم 

 :وبتالاجلي يه كتتلي

  
Simpson and Noble (as cited in Sawyer, 1999), found …………… 
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 :االقتباس: ثالثاا 

متدة علمي  يشىدس البتحىث أاهىت على  دسجى  مىن األذميى  بحيىث أن التصىسف فىي وصىحهت سىد أي 

وسىد يكىون االستبىتس . مقتبا ، أي كمت ذىي تمتمىتً فىي المصىدس يحقدذت سيمتهت الدلمي  يجب تقديمهت

 :اوعتن سواالستبت. فكسة أو مقول  أو بيتتً من الشدس أو وجه  اظس محددة

 Double)كلمى  ويوضىع دامىل إشىتسا  التاصىيص  42اص ال يتجىتو  : االستبتس القصيس .1

Quotation ) ويلكس االام األميس للبتحث واا  الاشس والصحح. 

 :مثال

ويدىىود التحكيىىس مىىت وسا  المدسفىىي إلىى  التحكيىىس عىىتلي الستبىى  والىىلي يتضىىمن مساسبىى  الدمليىىت  "

 (.103: ص ،0221 محمود،" )المدسفي  والتمطيط لهت وتقويمهت

ويدىىود التحكيىىس مىىت وسا  المدسفىىي إلىى  التحكيىىس عىىتلي الستبىى  والىىلي (: "0221)وسىىتل محمىىود 

 (.103: ص" )طيط لهت وتقويمهتيتضمن مساسب  الدمليت  المدسفي  والتم

 

كلمى ، اتىس  ذتمشىتً إضىتفيتً بمقىداس مماى  أحىسف  42عادمت يتجتو  الاص : االستبتس الكبيس .0

 .دون ااتمدام إشتسة التاصيص  من اليمين في اللغ  الدسبي ، أو الياتس في اللغ  اإلاجلي ي

 :مثال

 :مت يلي( 0226)وسد ااتملص الشسيم والاوالم  

....... 

أاجوف لتحديد عالم  القطع في االمتبتسا  محكم  المسجع يدطي دسج  سطع "اتمدام أالوب إن ا

للى  لدىدة أاىبتب تتدلىق بطبيدى   ويدى ى". ادلاىكي"لتىي يدطيهىت أاىلوب أعل  مىن دسجى  القطىع ا

الحىد  ، وملحيى  المحكمىين، ومىدى إدساكهىم"ادلاىكي"مقتساى  مىع طبيدى  أاىلوب " أاجوف"أالوب 

 (74: ص)للتمكن من اإلتقتن  األدا  المقبول
……….. 

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  عتم  حول التونيق في ستئم  المساجع

 .تبدأ ستئم  المساجع في الساتئل في صحح  جديدة .1

 .ل المساجع الدسبي  عن المساجع اإلاجلي ي  في ستئم  المساجعفص .2

 .يجب أن تتطتبق المساجع في المتن مع المساجع في ستئم  المساجع .3

 .ي تليه للمساجع بدد مما  فساذت  عل  بداي  الاطس األوليبدأ الاطس النتاي واألاطس الت .4

 : يابغي أن يشتمل التونيق عل  عاتصس التونيق األاتاي  بتلتستيب التتلي .5

منهما وياصل بين كل ). مكتن الاشس :الاتشسالمؤلف، اا  الاشس بين سواين، الداوان، 
 .(ينباستثناء الناشر ومكان النشر نقطت فاصلهوالعنصر الذي يليه 
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 :األطروتة/كتابة المراجع في نهاية الرسالة: رابعاا 

م الدتئلى  للمؤلىف األول ــىـحاىب اا تكتب المساجع والمصتدس في ستئم  واحدة وتستب ذجتئيىتً    . أ

ن فىىي البحىىث وال ياىىتدمل ويجىىب لكىىس جميىىع أاىىمت  المىىؤلحين المشىىتسكي ،(أو ااىىم الشىىهسة )

 et al.امتصتس 

يكون أالوب التونيق للمساجع والمصتدس الممتلح  بين تدمل المساجع كتف  تبتعتً مهمت امتلح      .ب

 :، الر، كمت يلي...دوسيت ، كتب، : مصتدسذت

 

 

 :  (  Periodicals ) الدوريات  -1

الددد )المجلد ،(ويطبع بمط ذتمق) دوسي اام ال. عاوان المقتل ،(الاا )اام المؤلف أو المؤلحين 

  . الصححت (: بين سواين

 

 :مثال

تو يىىع ماظومىى  القىىيم فىىي كتىىب اللغىى  الدسبيىى  بىىين عاتصىىس المحتىىوى  ،(2111)عتشىىوس، ساتىىب 

، دراسرات. دساا  مقتسا ( 2111-1991)لطلب  الصحوف األسبد  األول  في األسدن بين عتمي 

33 (1) ،221-241. 

دوس اظىىم المدلومىىت  الجغسافيىى  فىىي إاشىىت  مىىسائط  ،(0223)ودة، اىىميح وعىى اىىمح ، مواىى 

الدلىىىوم اإلااىىىتاي  /أبتررراث اليرمررروكمطىىىوط التاىىىتوي المتصىىى  بتلبيتاىىىت  الكميىىى  فىىىي المىىىدن، 

 .0417-0397، (ب4) 19واالجتمتعي ، 

 

 : عندما يكون المؤلف منارداا   -أ

Zimmerman, Jonathan (2000), Ethnicity and the History Wars in the 1920s. Journal 

of American History,  87(1), 92-111. 
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   : نيمؤلا يكونانعندما  -ب 

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. 

 

 :من المؤلاين فأكثرثالثة  ونعندما يكون -ج

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. 

 

 : Booksالكتــب    -2

: الطبد ، مكتن الاشىس ،(بمط ذتمقويطبع ) عاوان الكتتب. (الاا )اام المؤلف أو المؤلحين   -أ

 .الاتشس

 :عندما يكون المؤلف مناردا مثال

 من عصرر النهضرة إلـرـى عصرر: الثنائيات في قضايا اللغة العربية ،(0223) الموا ، اهتد

 .ق للاشس والتو يعداس الشسو: عمتن ،(1ط) ،ةـالعولم

 

 :نيمؤلا نامثال عندما يكون - ب

 
 ،(3ط) ،تقييم أداء األسهم في الشركات المدرجرة ،(2117)الشيتب، محمد والدالوا ، علي 

 .اجلو المصسي مكتب  اإل :القتذسة

Levstik, S and Keith C. (2005), Doing History: Investigating With Children 

In Elementary and Middle Schools, (1
st
 ed.). New York: Routledge. 

 

 

 

http://books.google.com/books?id=QYDvWxagLHEC&dq=history&num=100&as_brr=0
http://books.google.com/books?id=QYDvWxagLHEC&dq=history&num=100&as_brr=0
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 :ثالثة فأكثر من المؤلاين نوعندما يكون- ج

 ،إدارة المبيعرات والبيرع الشخصري ،(0226) شىحيق عبيدا ، محمىد والضىموس، ذىتاي وحىداد، 

 .داس وائل للاشس: ، عمتن(3ط)

 

 : Chapter in an Edited Bookمترر  في كتاب  عندما يكون المرجع فصالا  -3

عاىـوان  ،(نيالمحسس أو المحىسساام ): في  .عاوان الحصل  ،(الاا )(  مؤلف الحصل ) المؤلف  

 :منتل .الاتشس :، مكتن الاشس د الطب ،(بمط ذتمقويطبع ) الكتتب

 

-104:ص) علرم الرناس العرام، (محىسس)محمد السيمىتوي : في. اللاكسة ،(0224) عداتن، الدتوم

 .داس المايسة: عمتن  ،(165

 

Chawla, Louis (2002), Cities for Human Development. In: Chawla, Louis 

(Ed), Growing up in an Urbanizing World. (pp.15-34), U.K., UNESCO 

Publishing. 
 
 

 : Abstractsأو ملخصات أوراق المؤتمر  Proceedingsوقائع المؤتمرات - 4

سسىم المجلىد أو  ،(المىؤتمس أو الاىدوة ويطبىع بمىط ذىتمق) الوسىتئع اماالداوان،    ،(الاا )المؤلف 

 .الصححت  ،سسم الددد، مكتن وتتسير اادقتد المؤتمس

 :مثال 

نرردوة القىىوااين الوضىىدي  والشىىسيد  اإلاىىالمي ، تقىىتسب وتبتعىىد،  ،(2115)ميىىل ذصىىوب، عبىىدا ج

،المجلىد األول،  جتمدى  بيىسو  الدسبيى ، بيىسو ، مائتي عام على إصدار التقنين المدني الارنسي

 .48-15ص 

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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 كلية الدراسات العليا

 ةــالجامعة األردني
 

 : Dissertation/Thesis   Unpublishedشورةالرسائل الجامعية غير المن- 5

ذيس ) ادكتوسا أطسوح ساتل  متجاتيس أو  ،(بمط ذتمقويطبع ) عاوان الساتل . (الاا )المؤلف 

  .، الدول المديا الجتمد ، اام  ،(ماشوسة

 

لدراسرات االجتماعيرة للتلقرة ة لالقيم اإلسالمية فري كترب اللغرة العربير ،(2112)الم يسي، عتدل 
ساىتل  متجاىتيس ذيىس ماشىوسة، الجتمدى  األسدايى ، . لى من التعليم االساسي في سلطنة عماناألو

 .عمتن، األسدن
 

Chin-Onn, M. (2000), Teachers Perception of the Reactive Behavior Patterns of 

Elementary Age Hispanic Students. Unpublished Doctoral Dissertation, University 

of Central Florida, Orlando. 

 

  Institution Publications  :منشورات المؤسسات     - 6

أي مدلومىىت  إضىىتفي  عىىن ، (بمىىط ذىىتمقويطبىىع ) ااىىم الماشىىوس ،(تىىتسير الاشىىس)ااىىم المؤااىى  

 :مكتن المؤاا ، منتلالمؤاا ، 

 

 .عمتن، األسدن ،الكتاب السنوي ،(0220)الجتمد  األسداي  

 

National Cancer Institute (2005), Caring for the Caregiver: Support for Cancer 

Caregivers (NCI Publication no. 102). Bethesda. 
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 :    Manuscript المخطوط- 2

 .التصايفمكتن الممطوط، سسم  ،(ويطبع بمط ذتمق) عاوان الممطوط ،(الاا )المؤلف 

  .إلا تم ااتمدام صوسة عن الممطوط فيجب اإلشتسة إل  مكتن وجود الصوسة: مالتظة

 

المكتبىى  الطبيىى   ،طبرراءكنررز األ ،(م1236 -ذىىـ 408)هللا  بىىن اىىيات، أبىىو علىىي الحاىىين بىىن عبىىدا

مسك  الونتئق والممطوطت  في الجتمد  األسداي ،  .م مجموع  اومس07واشاطن، سسم -األمسيكي 

 .(صوسة بتلميكسوفيلم ) 63سسم 

 

Rapach and Wohar. (2002), Financial Variables and the Predictability of Stock 

and Bond Returns: an out of Sample Analysis. Unpublished Manuscript. 

 

 

 :Patents براءات االختراع - 8

مكىىتن ، ، سسىىم بىىسا ة امتىىساغ(بمىىط ذىىتمقويطبىىع ) الداىىوان ،(الاىىا )ااىىم الشىىمص أو األشىىمتص 

 .التاجيل

 

 :مثال 

Abdel Jalil, R., Al-Abed, Y., El – Abadelah, M, Khanfer, M., Sabri, and Volter, W. 

(2001), Phosphodiesterase Inhibiting Pyrrazolpyrimidinone Derivatives Conjugated to 

Thiophene Moieties or Benzo (Fused) 5- Membered Heterocycles for Treatment of 

Erectile Dysfunction and other Cardiovascular Disorders.Patent no. Wo2001003644.  
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 : Accepted for Publicationاألوراق المقبولة للنشر  - 9

، عبىـتسة مقبىول (ويطبع بمىط ذىتمق) ث، اام المجل عاوان البح ،(الاا )ن ياام المؤلف أو المؤلح

 .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. 

 : Court Judgement     أتكام المتاكم- 71

، نىم (يطبىع بمىط ذىتمق) (3/94)، وسسم القساس فىي اىاته لتي أصدس  القساسلكس اام المحكم  اي

 .مكتن اشسا نم الاا  التي اشس فيهت إن وجد  نم الددد إن وجد

 :منتل في حتل  الاشس في مجل  اقتب  المحتمين 

 . 181، ص 3-1غ ،1993، مجلة نقابة المتامين األردنيين، 383/91تميي  حقوق 

Insurance Co. of North America, V. Heritage Bank, 595 Federal Second, 

171,173 (3
rd

 . Cir. 1979).   

 

 :Newspapers               الصحف - 77

 : News Item  الخبر - أ

 .اام الصحيح ، مكتن الصدوس، الددد، التتسير 

 .م1993ح يسان،  13، 9253الداتوس، عمتن، غ 

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

 :News Item     - Non غير الخبر- ب

  .اام الكتتب، عاوان المقتل ، اام الصحيح ، مكتن الصدوس، الددد، التتسير 

  .م1993 آلاس،31، 1965محمود دسويش، أحد عشس كوكبتً، الداتوس، عمتن، غ: منتل 

Jordan Times , Amman , No.5290 , 24 April , 1993 , pp. 35 . 

 فقط لكلية الشريعة وقسم التاريخ وقسم اللغة العربية( الخبر وغير الخبر)توثيق الصتف 
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 : إذا كان مصدر المعلومات من شبكات االتصال اإللكترونية فتكتب المراجع كما يأتي -11

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 

 http://www.indiana.edu/lesbigay/vol7_1/newsletter .html  

4- Electronic Copy of a Journal Article, Three to Ffive Authors, Retrieved from 

Database 

Borman, W. C., Hanson, M.A., Oppler, S.H., Pulakos, E. D., & White, L. A. 

(1993), Role of Early Supervisory Experience in Supervisor Performance. Journal 

of Applied Psychology, 78, 443-449. Retrieved October 23, 2000, from 

PsycARTICLES Database. 

 

 

 

 

 

 

http://journals/
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توثيق الرسائل الجامعية في تخصصات اللغة العربيرة وآدابهرا، والتراريخ، والالسراة، :   خامساا 

 :والعلوم السياسية والقانون والشريعة 

 

 :المصادر والمراجع ترتيب قائمة

تستب ستئم  المصتدس والمساجع في اهتي  الساىتل ، تستيبىتً ذجتئيىتً، حاىب المىؤلحين كمىت وسد فىي 

تنبى  ف. الكليت  الدلمي  واإلااتاي  األمسى، بتاتنات  الونتئق والممطوطت  والمصتدس المطبوع 

وتستىب المصىتدس  ،افيى  كتملى وتوسد المدلومت  الببلوجس .اا  الوفتة بدد االام بتلااب  للمصتدس

 :كمت يلي والمساجع في آمس الساتل 

 
 

 :الوثائــق -1

سسىم التصىايف، مكىتن ححىظ الونيقى ، ، جهى  اإلصىداس، (تطبع بمط ذىتمق)و السم أاام المجموع  

 :سسم الونيق ، منتل

 

 .02مكتب  الجتمد  األسداي ،  GE 93 -287 مم المتحدةأل، ا اإلنسان وثيقة تقوق

 

 :لمصادر المخطوطةا -2

 (الممطوطت )المصتدس الممطوط   -أ

، عىىدد (يطبىىع بمىىط ذىىتمق) الداىىوان ،(تىىتسير الوفىىتة" حىىسف  ")ااىىم الشىىهسة أو االاىىم الشمصىىي 

 .المجلدا ، مكتن الممطوط، سسم التصايف

 :مثال

، القاىىم النىىتاي،  شرررافنسرراب األأ ،(م890/ذىىـ079  )، حمىىد بىىن يحيىى  بىىن جىىتبسأالىىباللسي، 

مسكىى  الونىىتئق والممطوطىىت  فىىي الجتمدىى   ،597،598 :ول، ممطىىوط الاىىليمتاي ، سسىىمااىىتتاب

 (.صوسة بتلميكسوفيلم) 61األسداي ، سسم 
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 :المصادر المطبوعة -ب

يطبىىع بمىىط ) الداىىوان ،(تىىتسير الوفىىتة" حىىسف  ")ااىىم الشىىهسة أو االاىىم الشمصىىي فىىي ذيىىس للىى ، 

 .وتتسيمه ،الاتشس، مكتن الاشس ،دامل سوس ، الطبد ، عدد المجلدا ، المحقق(مقذت

، 1، طتراريخ الرسرل والملروك ،(م900/ذىـ312  )بىن جسيىس  الطبىسي، أبىو جدحىس محمىد: منىتل

 .م1960، داس المدتسف، القتذسة، (تحقيق محمد أبو الحضل إبساذيم)م، 12

 

 .في التستيب   دامل (ال)أو ( با )أو  (ابن)أو ( أبو)لحظ   تكونبتلااب  للمصتدس، ال : مالتظة 

 

 (:الهامش)توثيق المصادر والمراجع في التاشية  -3

سي أعىىالا، وإلا مىىت تىىم يىىلكس المصىىدس أو المسجىىع ألول مىىسة كمىىت تىىم التونيىىق فىىي مصىىدس الطبىى  -أ

جىى  ، بتلمصىىدس أو المسجىىع مىىسة أمىىسى فيىىلكس ااىىم المؤلىىف األميىىس، المجلىىد أو الاالاىىتدتا  

 .والصحح 

 .580، ص 7، جالوسيطالااهوسي، : منتل      

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

 : ويشتس إل  المصتدس في متن الساتل  بيسستم متالاىل  توضىع بىين سواىين إلى  األعلى  ، منىتل  -ب

    .(1)  التتليىى  مىىن جديىىد بىىتلسسم ويبىىدأ التىىسسيم فىىي الصىىحح .، وتبىىين فىىي الهىىوامش (3)،  (0)،  (1)

 .وذكلا في كل صحح  من الصححت 

 تستب ستئم  المصتدس والمساجع في الهوامش سسميت حاب وسودذت في المىتن بغىض الاظىس عىن  -ج

 .التستيب الهجتئي

تكتب عبتسة المصدس احاه ، الج   الصحح  ، عادمت تتىوال  اإلشىتسا  إلى  المصىدس احاىه فىي      -د

 .الواحدةالصحح  

 .120، ص3المصدس احاه، ج: منتل      

 
 


