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 التوثيق في البحث العلمي  وفق أسلوب هارفارد
                                                                   

 أسماء بدالة                                                          
 اإلسالميةعبد القادر للعلوم  األميرجامعة 

 قدمة م
يعترب البحث العلمي ادلمنهج ذاك الذي يستويف يف مجيع مراحلو مراعاة معايري البحث العلمي ادلنهجي 

يف اعتماد ادلراجع سواء كانت دراسات سابقة او مراجع لبعض االقتباسلت والعبارات  األمانةخاصة فيما خيص 
صصها فتوثيق التت  ملال خيتلف وزبتلف عملية التوثيق للمراجع باختالف مصدرىا ونوعها واختالف رلال زب
 ألنواعهاخيتلف يف توثيقها تبعا  األخريةعنو يف توثيق ادلقاالت الصحفية وخيتلف عن توثيق ادلواد االلتًتونية وىذه 

حفاظ الباحث على سهولة العودة اىل ادلصادر وادلراجع ادلستخدمة بالنسبة واذلدف من ذلك ىو  األخرىىي 
 أيضا من باب األمانة العلمية.لقراء حبقو العلمي وىو 

وسنتطرق يف ورقتنا البحلية ىذه إىل أمهية التوثيق يف البحث العلمي وفق أسلوب ىارفارد الذي يعترب من 
أكلر ادلعايري الدولية استخداما نظرا للمرونة اليت يتمتع هبا يف التوثيق للمراجع وادلصادر العلمية اليت يعتمد عليها 

 القارئ.
 البحث العلمي:التوثيق طلح تعريف مص -1
ديتن تعريف توثيق مراجع البحث العلمي على أنو: "إثبات ادلصادر البيانات وادلعلومات ونسبها إىل   

، ومن ادلهم أن تتون تلك ادلصادر أو 1"مصادرىا، وفًقا دلا تقتضيو األمانة العلمية، واالعًتاف حبقوق اآلخرين
ربقيق االستفادة منها على أرض الواقع، وتتملَّل طبيعة مناىج البحث ادلراجع جديدة من حيث النشأة، ومت 

العلمي يف أهنا عبارة عن أحباث ُمستقاة من عديد من الوثائق ادلتعددة، وال تتشابو مع ادلوضوعات والنصوص 
راجع يف ىوامش األدبية أو العملية، اليت تتتون من آراء شخصية متعلقة بتاتبيها، واحلري ىو اتباع قواعد توثيق ادل

 البحث، وفًقا لعديد من الطرق ادلتبعة يف ىذا الشأن.
توثيق يف البحث العلمي من األمور ادلهمة واألساسية عند القيام بتنفيذ البحث، حيث إن ذلك اليُعدُّ  

للمؤلفني، كما  األمر يُعزِّز ادلصداقية فيما يتعلق بالبيانات وادلعلومات اليت يتم نشرىا، وبالتايل حفظ حقوق ادللتية
أنو ديتن من خالل ذلك الرجوع لتلك ادلصادر، وعن طريق ذلك ديتن للقارئ معرفة مزيد من ادلعلومات ادلتعلقة 

 دبوضوع البحث العلمي يف حالة احتياجو لذلك.
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السرقة األدبية أو  يعد من أىم األمور اليت جي  على الباحث أن يقوم هبا لتفادي الوقوع خبطورةكما 
باجلهود اليت يبذلوهنا، ومساعدة القراء على الرجوع  آلراء الباحلني اآلخرين، واالعًتاف االحًتام االنتحال،وإظهار

ادلصادر اليت عاد إليها الباحث خالل حبلو العلمي،وقد قامت اجلامعات ومراكز األحباث العلمية باعتماد  إىل مجيع
 . رلموعة من الطرق من أجل التوثيق

طرق التوثيق ادلعتمدة لدى عدد كبري  واليت تعدمن أىم وأبرز Harvard،2 ق طريقةه الطر ومن بني ىذ
يف توثيق أحباثهم ودراساهتم،وذلك نظرًا لسهولتها ومرونتها، واىتمامها بأدق التفاصيل، ويتون  الباحلنيمن 

 .وادلراجع التوثيق يف ىذه الطريقة من خالل جزأين األول يف ادلنت واآلخر يف قائمة ادلصادر 
  -أصل التسمية وأىم السمات–معيار ىارفارد للتوثيق 

(، نسبة اىل ىذه اجلامعة اليت Harvard Universityسبت تسمية ىذا ادلعيار دبعيار جامعة ىارفرد )
تعد أقدم مؤسسات التعليم العايل يف الواليات ادلتحدة االمريتية، اليت مت تأسيسها من قبل القس الربوتستانيت 

يف ماساتشوستس، وكذلك ىي األكرب من حيث ادلساحة، واحدى جامعات رابطة  1636ىارفرد عام  جون
وأول من استعمل ىذا ادلعيار  (Harvard University, 2019) اللبالب يف الواليات ادلتحدة االمريتية،

عندما   ادلذكورة،(،الذي كان يعمل يف اجلامعة 1946-1849ىو عامل احليوان االمريتي ادوارد لورنس مارك )
( إذ أشار اىل ادلصادر 1881عام ) (Limax campestris) نشر روقة علمية عن أحد احليوانات الرخوية

اليت استعملها بذكر اسم ادلؤلف وتاريخ النشر، فتانت تلك ادلرة األوىل اليت يتم استعمال ىذا النوع من اإلشارات 
ولذلك فإن التسمية األساسية ذلذا ادلعيار  (،Academic writing in English ,2019ادلرجعية. )

ىي )نظام مارك(، وعلى الرغم من كون ىذا النظام وجد باألساس لتنظيم ادلصادر ادلستعملة يف األوراق والبحوث 
رد لتنظيم فهارس االعلمية إال إنو قد مت تبين ىذه الطريقة بعد اجراء بعض التغيريات من قبل متتبات جامعة ىارف

ا ادلتتبية حس  أاماء ادلؤلفني والعناوين، ومن ىنا مت إطالق التسمية )نظام ىارفرد( على ىذه الطريقة رلموعاهت
اخلاصة باإلشارة واالستشهاد ادلرجعي دلصادر ادلعلومات، واليوم ىناك العديد من اجلامعات اليت تولت مهمة 

  لني يف سلتلف اجملاالت العلمية.ومتابعة تطوير ىذا ادلعيار كي يتم استعمالو من قبل الباح إصدار
 Harvard:3وفق أسلوب   طريقة التوثيق - 2

من أكلر الطرق شيوًعا يف رلال كتابة ادلراجع يف البحث العلمي، دلا يتميز  Harvard تُعدُّ طريقة التوثيق
 ، ويعتمد فيها على جزأين:بو ذلك األسلوب من بساط ودقة ومرونة يف التفاصيل ادلتعلقة بو
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 (.Citationاالشارة ) -
لذا فمن الطبيعي أن يتون  (Author date style) دبا إن ىذا ادلعيار يتبع نظام ادلؤلف والتاريخ

وديتن أن يتم ذكر أرقام الصفحات  4أسلوب اإلشارة الضمنية مع النص ىو األسلوب ادلتبع يف اإلشارة ادلرجعية،
، وكذلك يف احلاالت الضرورية اليت تستدعي ذلك، إذ أن الغاية من ذكر أرقام  يف حاالت االقتباس ادلباشرادلرجعي

ادلعلومات يف مصادرىا األصلية، ويف ىذه احلالة سيتون لدينا  إىلالصفحات ىي إرشاد القراء بصورة مباشرة 
 يف حالة ذكر اسم ادلؤلف والتأريخة األوىل يف حالة ذكر اسم ادلؤلف والتأريخ فقط واللانية صيغتان لإلشارة ادلرجعي
 آليت:كامع أرقام الصفحات،

 بني ادلؤلف وتاريخ النشر بفارزة اسم ادلؤلف )تاريخ النشر، رقم الصفحة أو الصفحات( ال يُفصل .1
 اسم ادلؤلف )تاريخ النشر، رقم الصفحة أو الصفحات(.  .2
  .المرجعي االستشهاد -

خيتلف االستشهاد ادلرجعي أو ما يسمى بقائمة ادلصادر وفق ىذا ادلعيار طبقاً الختالف مصادر ادلعلومات 
ادلستعملة يف البحث، فصيغة االستشهاد ادلرجعي للتتاب زبتلف عن الدورية أو حبوث ادلؤسبرات وغريىا من 

ىذه السطور طرق اإلشارة واالستشهاد ادلرجعي ألىم أنواع  األشتال األخرى دلصادر ادلعلومات، وَسُنبني يف
وىي   مصادر ادلعلومات اليت يستعملها الباحلون يف أعماذلم الفترية من حبوث وكت  وغريىا من التآليف األخرى

  :كاآليت
  طرق التوثيق في البحث العلمي وفق معيار هارفارد -3
 5 .(Books) الكتب 3-1
سم ادلؤلف أو اللق  يف حالة وجوده، تاريخ النشر، رقم الصفحة أو إ) :الصيغة العامة لإلشارة -

 الصفحات اليت اقتبست منها ادلعلومات(.
، الطبعة ماعدا الطبعة خبط مائل-العنوان اسم ادلؤلف تاريخ النشر، الصيغة العامة الستشهاد المرجعي: -

 األوىل ال تذكر، الناشر، متان النشر.
 واحد.في حالة وجود مؤلف   -
 

                                                           
4 Academic Writing in English.)9109 ,9 9( . lunduniversity: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

pmc/articles/PMC1834803/pdf/bmj00308-0078.pdf 

Vancouver Style Referencing and, http://www.biomedicaleditor( .99 7 ,9109 .) biomedicaleditor: 
5

.com/vancouver-style.html 
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 اإلشارة:
ادلعلومات ىي لفظ قدمي نشأ مع نشأت اإلنسان للداللة على أشياء وموضوعات وأغراض عامة أو علمية 

 (2014أو ذبارية أو دعائية أو مهنية. )ىاين 
 االستشهاد المرجعي:

والتوزيع، ، العلم واإلديان للنشر خدمات ادلعلومات يف ادلتتبات ومراكز ادلعلومات ،2014ىاين زلمد 
 دسوق.

 في حالة وجود مؤلفين أو ثالثة يتم ذكر أسمائهم في اإلشارة، وكاآلتي:  -
 اإلشارة:

 (.1973شًتك اللغة العربية مع أخواهتا السامية يف أن األاماء اللنائية أقدم أامائها... )زلمد ونبيل 
 االستشهاد المرجعي:
  لرسالة، بابل.، دار االعصر اجلاىلي ،1973زلمد كرمي ونبيل فائز 

في حالة وجود أكثر من ثالثة مؤلفين فيتم ذكر اسم المؤلف األول متبوعًا بكلمة وآخرون في  -
 اإلشارة، وكاآلتي:

  االشارة:
" التوبة ىي رجوع العبد اىل سلك العبودية وعدتو اىل احضاهنا واخنراطو من جديد يف سلك ادلطيعني لو 

 (.2009تعاىل..." )بشري وآخرون 
  المرجعي: االستشهاد

 تم ذكر كافة أاماء ادلؤلفني يفصل ينهمك بفارزة ومن مث نتمل بقية البيانات الببليوغرافية، وكاآليت:ي
دار البحراين للنشر  التائ  والتوبة، ،2009بشري ناجي عبد اهلل، رحيم حسني، أمحد كاظم وميض 

 والتوزيع، النجف.
يتم ذكر اللق  بدل االسم يف اإلشارة، أما يف االستشهاد في حالة اشتمال اسم المؤلف على لقب   -

 ادلرجعي فيتم قل  االسم ومن مث ُتتت  بقية البيانات الببليوغرافية بشتل اعتيادي، وكاآليت:
 اإلشارة:

رقة، وتدرك األجسام يف ادلعرفة احلسية، التوحيد يف غاية النقص، إذ أن احلواس تقبل اإلحساسات متف
إدراكًا غامضاً، مث يزيد التوحيد بتتوين معاين األنواع واألجناس، أي برد اجلزئيات إىل ماىيات... )الديدي 

1985.)  
 االستشهاد المرجعي:
 ، مطابع اذليئة ادلصرية العامة للتتاب،االذباىات ادلعاصرة يف الفلسفة ،1985الديدي، عبد الفتاح 
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نتت  العنوان بدل أسم ادلؤلف باإلشارة ويتون خبط مائل  ،وجود مؤلف للكتابفي حالة عدم  -
 متبوعا بتاريخ النشر والصفحات يف حالة وجود رغبة بإدراجها، وكادللال اآليت:

 اإلشارة:
تاريخ اخلط العريب شاع إطالق كلمة التتابة على أعمال القلم باليد يف تصوير احلروف ونقشها... )

 (.1935 وآدابو
 االستشهاد المرجعي:
 ، متتبة اذلالل، جدة.1935 تاريخ اخلط العريب وآدابو

ًا بالتاريخ وتعامل معاملة اسم نذكر اسم ادلؤسسة باإلشارة متبوع ،في حالة كون المؤلف مؤسسة -
 ادلؤلف، وإذا كانت ادلؤسسة ىي الناشر نذكر كلمة )ادلؤسسة( فقط بدل اسم الناشر، وكاآليت:

 اإلشارة:
برنامج األمن والسالمة يف ادلستودعات اىل توفري ادلباين والتجهيزات ادلستودعية ادلناسبة ....  يهدف

 (.2010)ادلؤسسة العامة للتعليم الفين والتدري  ادلهين 
  االستشهاد المرجعي:

، ، ادلؤسسةإدارة ادلستودعات: األمن والسالمة ،2010ادلؤسسة العامة للتعليم الفين والتدري  ادلهين 
 الرياض.

نذكر اسم ادلًتجم بعد العنوان يُفصل بينهما بفارزة ويسبق اسم ادلًتجم بتلمة ترمجة.  الكتب المترجمة:-
 وكاآليت:

  اإلشارة:
... لتن فليتن بني وجودكم معًا فسحات تفصلتم بعضتم عن بعض؛ حىت ترقص أرياح السماوات فيما 

 (.2017بينتم. )جربان 
 االستشهاد المرجعي:
 ترمجة. أنطونيوس بشري، ادلركز الدويل للطباعة والنشر والتوزيع، جونية. النيب، ،2017جربان خليل جربان 

تذكر الطبعة بعد العنوان يُفصل  الكتب التي تشتمل على بيان الطبعة )ما عدا الطبعة األولى(، -
 بينهما بفارزة، وكاآليت:

  اإلشارة:
… the meaning of educational research (Pring 2004) 

 االستشهاد المرجعي:
Pring, R 2004, Philosophy of educational research, 2nd edn, Continuum, 

London. 
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نذكر اسم ادلؤلف يف اإلشارة متبوعًا بتواريخ  ،في حالة استعمال الطبعات المختلفة لنفس الكتاب -
النشر لتل كتاب يُفصل بينهما بفارزة، أما يف االستشهاد ادلرجعي فيتم ذكر كل كتاب بشتل مستقل عن اآلخر 

 ويتم ترتيبها زمنياً )األقدم فاألحدث( ضمن الًتتي  العام للمصادر، وكاآليت:
 اإلشارة:

… geology of Queensland’s national parks (Willmott 2004, 2006). 

 االستشهاد المرجعي:
Willmott, WF 2004, Rocks and landscapes of the national parks of 

southern Queensland, Geological Society of Australia, Queensland Division, 

Brisbane. 

Willmott, WF 2006, Rocks and landscapes of the national parks of central 

Queensland, Geological Society of Australia, Queensland Division, Brisbane. 

نذكر أسم ادلؤلف متبوعاً  ،الكتب المختلفة التي تعود لنفس المؤلف وتحمل تواريخ نشر متشابهة -
بتواريخ النشر مصحوبتًا بأحرف ىجائية للداللة على أن ىناك أكلر من مصدر ذلذا ادلؤلف بنفس تاريخ النشر، 
أما يف قائمة ادلصادر فًتت  ىذه ادلصادر ىجائياً ربت العنوان وضمن الًتتي  العام للمصادر وفق أاماء ادلؤلفني، 

 وكاآليت:
 اإلشارة:
قاد بوجود مضمون رأامايل للنظرية االقتصادية يف اإلسالم ليس نتيجة تطوير أو تطعيم عطاء ذايت إن االعت

 ب(.2010أ، 2010جديد للنظرية... )زياد، 
 االستشهاد المرجعي:
 . القاىرة: دار زاىر.االقتصاد اإلسالمي أ(.2010زياد عبد الرمحن. )
 . القاىرة: دار احلياة.احلديلةالنظريات االقتصادية  ب(.2010زياد عبد الرمحن. )

إذا كان لدينا أاماء مؤلفني متشاهبة بتواريخ نشر سلتلفة تتون اإلشارة  أسماء المؤلفين المتشابهة: -
بالشتل االعتيادي مث نذكر كال ادلصدرين يف قائمة ادلصادر أما إذا كان لدينا أاماء مؤلفني متشاهبة ونفس تواريخ 

 دلصادر، وكاآليت:النشر فيذكر االسم األول واللاين للمؤلف يف اإلشارة، مث يذكر كال ادلصدرين يف قائمة ا
 اإلشارة:

 (1980... )امري عبده 
 (1980... )امري نوف 

 االستشهاد المرجعي:
 ، منشورات دار األفاق اجلديدة، بريوت.ربليل مائة حالة نفسية ،1980امري عبدة 
 ، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت.التحليل النفسي للولد ،1980امري نوف 

 مصادر ذكرت يف مصادر أخرى. إىلاإلشارة    .12
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 يتم ذكر ادلصدر األصلي مث ادلصدر الذي ذكر فيو يف اإلشارة متبوعاً بتلمة )ذكر يف( وكالصيغة اآلتية:
 ... )أسم ادلؤلف التاريخ ذكر يف أسم ادلؤلف التاريخ(

 فقط، وكاآليت:أما يف االستشهاد ادلرجعي فيتم ذكر ادلصدر الذي مت استعمالو بصورة فعليو 
 (1987ذكر يف امري  1999... )دالبيز 

 االستشهاد ادلرجعي:
 ، اآلفاق اجلديدة، بريوت.سبيلك اىل السعادة والنجاح ،1987شيحاين، امري 

، يتم ذكر السلسة يف االستشهاد ادلرجعي فقط بعد العنوان، في حالة كون الكتاب يقع ضمن سلسة -
 وكاآليت:

 اإلشارة:
… (Feak 2004 & Swales) 

 (1987 ... )علي
 االستشهاد المرجعي:

Swales, JM & Feak, CB 2004, Academic writing for graduate 

students: essential tasks and skills, Michigan series in English 

for academic and professional purposes, The University of Michigan Press, Ann 

Arbor 

، سلسلة االرشاد النفسي، دار واسط للدراسات والنشر، فصام العقل أو الشيزوفرينا ،1987كمال علي  
 بغداد.

، تتون اإلشارة بذكر ادلصادر اليت مت االقتباس منها يفصل في حالة كون االقتباس من عدة مصادر -
 عن بعضها البعض، وكاآليت:بينها بفارزة منقوطة، أما يف الستشهاد ادلرجعي فيتم ذكر ادلصادر بشتل منفصل 

  االشارة:
يعّرف علم النفس بانُو " العلم الذي يدرس سلوك التائن احلي، والسلوك ىو رلموعة من التصرفات، أما أن 

؛ مصطفى 1987؛ معيوف 1978تتون حركية أو لفظية أو باطنية فترية واعية أو غري واعية" )نوري 
1985.) 

 االستشهاد المرجعي:
 ، دار ادلعارف، القاىرة.مرجع يف علم النفس اإلكلينيتي ،1986مصطفى يوسف 

 ، ادلوصل.علم النفس الرياضي، مديرية دار التت  ،1987معيوف ذنون حنتوش 
  ، مطبعة دار إحياء الًتاث، بريوت.طبيعة اإلنسان يف فسلجو بافلوب ،1987نوري جعفر 
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يشتمل على عدة فصول وكل  يف حالة وجود كتاب .6(Books chaptersفصول الكتب ) 3-2
فصل دلؤلف معني، يعامل كل فصل على انو عمل مستقل سواء يف اإلشارة أو يف قائمة ادلصادر، والصيغة العامة 

 لإلشارة ستتون كاآليت:
 )اسم مؤلف الفصل تاريخ النشر(

 أما الصيغة العامة لالستشهاد ادلرجعي ستتون بالشتل اآليت:
، )ربرير( اسم زلرر 'عنوان الفصل بني عالميت تنصيص مفردة' ،اسم مؤلف الفصل تاريخ النشر

، الطبعة، الناشر، متان النشر، أرقام الصفحات اليت يشغلها الفصل ضمن خبط مائل-عنوان التتاب للتتاب،
 التتاب.

 اإلشارة:
سي االنلروبولوجيا االجتماعية ىي العلم الذي يدرس االنسان كتائن اجتماعي وطبيعي وثقايف )العبا

2001.) 
 االستشهاد المرجعي:
-112ص.  ، دار الرشيد، بغداد،االنلروبولوجيا ،'األنلروبولوجيا االجتماعية' ،2001العباسي، قصي منري

131.  
يتم ذكر أسم ادلؤلف والتاريخ بالشتل االعتيادي يف  .7(E.Booksالكتب االلكترونية ) 3-3

ادلوقع االلتًتوين أو ادلعرف الرقمي يف حالة وجوده، مع كتابة أسم  اإلشارة أما يف قائمة ادلصادر فيتم إضافة عنوان
 ادلوقع بني قوسني بعد، وكالشتل اآليت:

 اإلشارة:
… (Kamal 2010). 

 االستشهاد المرجعي:
Kamal, AA 2010, 1000 solved problems in modern physics, Springer 

Berlin Heidelberg, Berlin, viewed 3 April 2014, DOI 10.1007 /978‐3‐642‐ 
04333‐8, (Springer Link(.  

 

 

 

 

 

                                                           

Vancouver Style Referencing and( .99 7 ,9109 .)biomedicaleditor: 
6
 

http://www.biomedicaleditor.com/vancouver-style.html 
7
 Harvard Referencing Guide -http://www.goodtheorist.science/files/monash ( من9109, 9 9. )

harvard-referencing-guide-2012.pdf. 



9 
 

  .8(Dictionaries &Encyclopediasالقواميس والموسوعات ) 3-4
من قبل مؤلف  إعدادىاتعامل ادلوسوعات والقواميس معاملة التت  يف حالة كون ادلوسوعة أو القاموس مت 

واحد أو من قبل عدة مؤلفني كالتت ، ستتون اإلشارة باسم ادلؤلف، أما يف حالة كون ادلوسوعة أو القاموس قد 
اجلهات ستتون اإلشارة واالستشهاد ادلرجعي للموسوعة أو القاموس  أومن قبل العديد من ادلؤلف  إعدادهمت 

 شارة ستتون بالشتل اآليت:بواسطة العنوان وليس ادلؤلف، والصيغة العامة لإل
 التاريخ، أرقام الصفحات يف حالة الرغبة بإضافتها( خبط مائل-العنوان... )

 االستشهاد المرجعي  -
تاريخ النشر، مج. رقم اجمللد يف حالة وجود عدة رللدات، الطبعة يف حالة وجودىا،  خبط مائل –عنوان 

 الناشر، متان النشر.
 اإلشارة:

-350ورعاىا اخللفاء، وبلغت أوج ازدىارىا يف عهد ادلستنصر ) األموينيبة من قبل متتبة قرط إنشاءمت 
 (.1986ه( ... )عبد التواب 366

جزر سيتالند يف حبر إجية تقع غريب جزيرة نقشة، ومشايل شرقي جزيرة آنيت  إحدىتقع جزيرة باروس 
 (.2009 دائرة معارف العامل اإلسالميباروس... )

 االستشهاد المرجعي:
 ، مؤسسة ادلعارف اإلسالمية، طهران.1، مج. 2009 دائرة معارف العامل اإلسالمي
  ، دار اللقافة، الدوحة.ادلوسوعة العربية يف الوثائق وادلتتبات ،1986عبد التواب شرف الدين 

  (.Periodicalsالدوريات ) 3-5
ادلعلومات األخرى، لتنها زبتلف يف تتشابو الصيغة العامة يف اإلشارة للدورية مع التتاب وبقية مصادر 

االستشهاد ادلرجعي تبعًا الختالف البيانات الببليوغرافية للدوريات عن التت  أو أي مصدر آخر من مصادر 
 ادلعلومات.
 المقاالت التي تشتمل على اسم مؤلف واحد. -

 الصيغة العامة لإلشارة:
 الصفحات يف حالة الرغبة بإدراجها( أرقام... )اسم ادلؤلف تاريخ النشر، 

 الصيغة العامة لالستشهاد ادلرجعي:

                                                           
8 Harvard University ( .9 9 ,9109  https://www.harvard.edu/about-harvard/harvard-glance 

/history 

 

https://www.harvard.edu/about-harvard/harvard-glance
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، اجمللد، خبط مائل-عنوان الدورية ،'عنوان ادلقالة بني عالميت تنصيص مفردة ' اسم ادلؤلف تاريخ النشر،
 رقم العدد، أرقام الصفحات اليت تشغلها ادلقالة ضمن اجمللة.

 اإلشارة:
During the past century, conventions regarding intimate relationships have 

evolved in countries  … (Spence 2000). 

Most people are comfortable with card catalogs, for better or for worse… 

(Crawford 1999) 

سواء كانت ادلائية على كافة التائنات احلية )حيوانات، نباتات، بتًتيا( و  األحياء"يطلق تعبري 
 (.1981مايتروستوبية أو اليت باالستطاعة رؤيتها بالعني اجملردة وتعيش يف البيئة ادلائية" )أزور 

بالرياضيات والفيزياء ادلتتس  بالدراسة واخلربة وادلمارسة  اإلدلامادلهنة اليت يتون فيها  بأهنا"تُعرف اذلندسة 
تقدم  أناد واستلمار ادلوارد والسيطرة قوى الطبيعة من اجل إجياد السبل لتطوير االقتص إىلبقياس صحيح مؤديًا 

 (.1098اإلنسان وتطوره وربسني ظروف معيشتو" )مازن 
 االستشهاد المرجعي:

Spence, Alex 2000, 'Controversial books in the public library: a 

comparative survey of holdings of Gay-related children's books', the library 

qvarterly, vol. 70, no. 1, pp. 335-379. 

Crawford, walt 1999, 'The card catalog and other digital 

controversies', American libraries: the magazine of the American library 

association, vol.30, no.1, pp.53-59. 

رللة البحث العلمي العريب: رللة  ،'وة الواج  استغالذلااألحياء ادلائية ثر ' ،1981أزور نعمان خلف 
 .33-14، ص3، ع.فصلية يصدرىا ارباد رلالس البحث العلمي العربية

، 4، ج.رللة اجملمع العلمي العراقي ،'التعليم اذلندسي ومتطلبات العصر' ،1998مازن عبد احلميد كاظم 
 .36-23، ص 45مج.

فإننا سنتبع القواعد ذاهتا اخلاصة دبعاجلة التت   ،للمقالة في الدوريةفي حالة وجود أكثر من مؤلف   -
باالعتبار بعض  األخذاليت تشتمل على أكلر من مؤلف واحد، سواء يف اإلشارة أو يف االستشهاد ادلرجعي مع 

 االختالفات بني الدورية والتتاب فيما خيص بقية البيانات الببليوغرافية، وكاآليت:
 اإلشارة:
ادلظاىر البدائية على تقاليد الزواج البيظانية، اليت تأخذ شتل كرنفال ملحمي ذي إطار اسطوري... تطغى 

 (.1989)ولد محدان وولد احلسن 
Managers are often criticized for being too conservative, for being 

unwilling… (Reibstein & chussil 1999) 
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 االستشهاد المرجعي:
حوليات كلية  ،'تقاليد الزواج البيظانية: مشروع قراءة' ،1989يسلم وولد احلسن، أمحد مجال  محدان،ولد 

 .59-34، ص. 1، ع.اآلداب والعلوم اإلنسانية/ جامعة نواكشوط
Reibstein, David.j & chussil, mark. J 1999, 'putting the lesson before the 

test: using simulation to analyze and develop competitive strategies', competitive 

intelligence review: journal of knowledge management, vol. 10, no. 1, pp. 34-

48.    

  (.Theses  &Dissertation)9الرسائل واألطاريح  3-6
 الصيغة العامة لإلشارة:

 )اسم ادلؤلف التاريخ، أرقام الصفحات(
 لالستشهاد المرجعي:الصيغة العامة 

ماجستري أو -، ادلرحلة'العنوان بني عالميت تنصيص مفردة' ،األطروحةالرسالة أو  إعداداسم ادلؤلف تاريخ 
 دكتوراه، اسم اجلامعة أو ادلعهد الذي أجاز الرسالة، متان اجلامعة أو ادلعهد.

 اإلشارة:
متان أن حيصل على ادلعلومات اليت حيتاج مع استخدام االنًتنت أصبح يف إمتان القارئ والباحث يف أي 

 (.2015إليها... )بان 
حتم مبين على قياس أو معيار سواء أكان خلدمة أم منتوج بينما التقومي ىو رفع مستوى  إصدارالتقييم ىو 

َقْيم 
ُ
 (.2018ما قبل التقييم )تيسري  إىلادل

 االستشهاد المرجعي:
دلصادر ادلعلومات االلتًتونية يف ادلتتبات ادلركزية  استخدام الباحلني' ،2015بان عدنان عيدان 

 رسالة ماجستري، اجلامعة ادلستنصرية، بغداد. 'للجامعات العراقية: دراسة ربليلية مقارنة
، ': دراسة مقارنةBenchmarking تقييم أداء ادلتتبات اجلامعية باستخدام' ،2018تيسري فوزي رديف 

  ية، بغداد.أطروحة دكتوراه، اجلامعة ادلستنصر 
  (. Conference proceedingsوقائع المؤتمرات ) 3-7

 الصيغة العامة لإلشارة المرجعية:
 )اسم ادلؤلف التاريخ، أرقام الصفحات( 

 الصيغة العامة لالستشهاد المرجعي:

                                                           
9 Harvard Referencing System 2015-2016 as adapted for use by the School of 

Nursing and Midwifery university of dublin 
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، خبط مائل-عنوان ادلؤسبر ،'عنوان الورقة البحلية بني عالميت تنصيص مفردة ' اسم ادلؤلف تاريخ النشر،
 الناشر، متان النشر، أرقام الصفحات اليت تشغلها الورقة البحلية.

 اإلشارة:
 (2009فلسفة حياة النيب زلمد )ص( نابعة من الشريعة اإلسالمية ومن القرآن الترمي... )سايل 

 االستشهاد المرجعي:
لعلمي السادس ادلؤسبر ا ،'فلسفة احلياة عند النيب زلمد )صلى عليو وسلم( ' ،2009سايل زلسن لطيف 

  .864-839، كلية اآلداب/ اجلامعة ادلستنصرية، بغداد، ص عشر
 (.Patentبراءات االختراع )3-8

 الصيغة العامة لإلشارة المرجعية:
 )اسم ادلؤلف التاريخ، أرقام الصفحات(.

 الصيغة العامة لالستشهاد المرجعي:
رقم براءة االخًتاع الذي يتم ربديده من قبل  خبط مائل،-عنوان براءة االخًتاع اسم ادلؤلف تاريخ النشر،

 اجلهة احلتومية.
 اإلشارة:
… gas insulated transmission systems (Cookson 1985). 

 االستشهاد المرجعي:
Cookson, AH 1985, Particle trap for compressed gas insulated 

transmission systems, US Patent 4554399.  

  .10(Enernetاالنترنت ) 3-9
تتعد أنواع ادلواقع على شبتة االنًتنت ولتل منها خصائصو وشليزاتو اليت ينفرد هبا عن األنواع األخرى، 

 لذلك سنوضح الطرق اخلاصة باإلشارة اىل كل نوع من ىذه األنواع، وكاآليت:
 صفحات الويب.  - 

 الصيغة العامة لإلشارة ادلرجعية:
 )اسم ادلؤلف التاريخ(

 العامة لالستشهاد المرجعي:الصيغة 
، الناشر يف حالة وجوده، متان النشر يف حالة خبط مائل –العنوان  اسم ادلؤلف تاريخ النشر،

 .>رابط الصفحة< تاريخ زيارة الصفحة، ،وجوده

                                                           
10

 Harvard Referencing System 2015-2016 as adapted for use by the School of Nursing and 

Midwifery 
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 .11في حالة وجود مؤلف لصفحة الويب -
 اإلشارة:

… this agreement (Albanese 2009) 
 االستشهاد المرجعي:

Albanese, A 2009, Fairer compensation for air travellers, media 

release, 29 January, Minister for Infrastructure, Transport, Regional 

Development and Local Government, viewed 30 January 

2009, http://www.minister.infrastructure.gov.au/releases/2009 

نتت  العنوان يف اإلشارة وكذلك االستشهاد ادلرجعي بدل اسم  ،في حالة عدم وجود مؤلف للصفحة -
 ادلؤلف مث نتمل بقية البيانات الببليوغرافية لصفحة الوي ، وكاآليت:

 اإلشارة:
(Behaviour modification 2007) 

 االستشهاد المرجعي:
Behaviour modification 2007, Viewed 31 August 2011, 

<http://www.educational.org.uk/behaviour.html>. 

 

 يتون الًتتي  كاآليت: ،حالة كون المؤلف اسم مؤسسة -
 اإلشارة:

(Queensland Health 2009) 
 االستشهاد المرجعي:

Queensland Health 2009, Sun safety and physical activity, viewed 31 August 2011, 

<http://access.health.qld.gov.au/hid/SkinHealth/SunSafety/su 

nSafetyAndPhysicalActivity_ap.asp>.  

  (.youtup) 12فيديوهات اليوتيوب3-11
 إلشارة المرجعية:الصيغة العامة ل

 )اسم ادلؤلف التاريخ، الوقت(
 الصيغة العامة لالستشهاد المرجعي:

                                                           
00

Vancouver Style Referencing and ( .99 7 ,9109 .) biomedicaleditor: 

http://www.biomedicaleditor.com/vancouver-style.html 
12

 Vancouver Style Referencing and ( .99 7 ,9109.)  biomedicaleditor: 

http://www.biomedicaleditor.com/vancouver-style.html 
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، فيدو، تاريخ الزيارة أو مشاىدة الفيديو اليوم والشهر خبط مائل-عنوان الفيديو اسم ادلؤلف التاريخ،
 .>الرابط االلتًتوين< والسنة،

 اإلشارة:
The people I know that swear the most tend to have the widest vocabularies 

(gsmokeyjoe 2007, sec.00, 36). 

 االستشهاد المرجعي:
gsmokeyjoe 2007, Stephen Fry on the joys of swearing, online video, 

viewed 17 January 2012, http://www.youtube.com/  watch?v=s_os QvkeNR M 

&feature=youtu.be 

  

   (.Government publications)13المطبوعات الحكومية 3-11
 الصيغة العامة لإلشارة:
 ادلسؤولة عن العمل الفتري تاريخ النشر، أرقم الصفحات()اسم ادلؤلف أو اجلهة 

 الصيغة العامة لالستشهاد المرجعي.
 خبط مائل، الناشر، متان النشر.-اسم ادلؤلف أو اجلهة ادلسؤولة عن العمل الفتري تاريخ النشر، العنوان

 اإلشارة:

…was shown in the report (National Commission of Audit 1996). 

 االستشهاد المرجعي:
National Commission of Audit 1996, Report to the Commonwealth 

Government,Australian Government Publishing Service, Canberra. 

 14اتصال شخصي:3-12
 ، السيد ر. 2001مايو  15عند إجراء مقابلة معو يف  •

 صرح فوربس ... أو
 بالفاكسأكد السيد ر. فوربس تصرحيو  •
 ... أو 2003مايو  15يف 
 ادعى البيان أن ادلريخ كان •

 )ر. فوربس Mooneeىبطت يف برك 
[UFO Society] pers.  ، 15باالتصاالت 

                                                           
13
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 (.2003مايو 
 غري مدرجة يف قائمة ادلراجع.

 (Milnthorpe 2002) الربيد اإللتًتوين 15االتصاالت الشخصية: -
Milnthorpe ،RQ ،2002 ،e-mail ،26 November 

،milnthorpe@scraggemback.com.au 

 Milnthorpe  ،RQادلؤلف:  -
 ، 2002التاريخ )السنة(:  -
 معرف: الربيد اإللتًتوين ،  -
 نوفمرب ، 26التاريخ:  -
 milnthorpe@scraggemback.com.auالعنوان:  -
 16خصي الشيف االتصال * 
 اتصال شخصي: -
 زلاضرات* 

 "ال داعي للذعر" ، صرح السيد ر.
 ... 2003مايو  18فوربس يف زلاضرتو العامة يوم 

 أو
 الترسي )ندوة حول برك موين( 

 ( لفت االنتباه إىل2003يونيو  11ظاىرة 
 االحًتاق التلقائي غري ادلربر لل

 السيد رون فوربس ...
 17ةيخرائط: طباع3-13

 (33-32: 1991أونيل  )فايتنغ
Viking O'Neil ،1991 ، Australian Road Atlas ، 01 th edn. ،Penguin Books 

Australia، 
 .33-32ملبورن ، ص 

 . ادلؤلف: فايتنغ اونيل-
 ، 1991. التاريخ: -
 أطلس الطرق األسًتايل ، خبط مائل: -العنوان  .3
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 ، edn 10الطبعة:  -
 الناشر: كت  البطريق أسًتاليا ، -
 مدينة: ملبورن ، -
 .33-32الصفحات: ص  -
 18خرائط: على االنترنت -
(maps.com 1999) 

maps.com  ،1999 ، من 2003سبتمرب  11مشاىدتو يف  بوتان ، سبت ، 
http://www.maps.com/cgi- 

 ومؤىل = 3ABhutanPوالفئة = آسيا٪  CAT؟ حبث = hyperseek.cgiبن / حبث / 
 ، maps.comادلؤلف:  -
 ، 1999التاريخ:  -
 بوتان ، خبط مائل: -العنوان  -
 ، 2003سبتمرب  11ينظر: شوىد  -
 -http://www.maps.com/cgi: من URLعنوان  -

 والتأىيلية 3ABhutanPوالفئة = آسيا٪  CAT؟ حبث = hyperseek.cgi بن / حبث /
 19االقتباساتمالحظات تخص  -4
ومع ذلك كن حذرا جدا يف عدم  االقتباسات عبارة عن عبارات مستعارة توضح شيًئا فعااًل واقتصاديًا -

 اإلفراط يف استخدامها كما ديتن أن يصبح التدفق أو السمة ادلنطقية
 غري مقبول. رلموعة من االقتباسات العشوائية ، على الرغم من أهنا تتعلق بادلوضوع نفسو ، ىي مفتتة.

 اجلملة مع اقتباس ولتن درلها يف مقالك / ادلهمة /مشروع أي يف مجلة أو يف هناية اجلملة.ال تبدأ  -
زلاط بعالمات  اقتباسات مباشرة جي  أن تتون مستنسخة سباما كما طبعت يف النص األصلي و -
 ىو أن تتون وجدت جي  أن تدرج أيضا. ادلؤلف والسنة ورقم الصفحة اليت االقتباس اقتباس.
 

 قصري كجزء من اجلملةقتباس ا -

                                                           
18

 Harvard Referencing System 2015-2016 as adapted for use by the School of Nursing and 

Midwifery 
19

 The University Encyclopedia (1985) London: Roydon p 12. 
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 االقتباس القصري عبارة عن مجلة أو جزء من مجلة مقتبسة يف النص.
 1:ملال 
 ( "توفر ادلؤسسة التبرية ادلعقدة ثرية338، صفحة  2008) وآخرون. وفقا لبابا -

 وسيلة لتطوير االئتالفات وحدوث صراع بني اجملموعات ".
 2ملال 
أدخلت يف  "مفهوم العمل العاطفي جي  أن يتون ( يرون أن195، ص  2008) وآخرون. ىيونو -

 برامج التسجيل ادلسبق ".
 

 : خاتمة
ديتن لنا القول يف ختام ىذه الورقة البحلية ان التوثيق يف البحث العلمي أمر ضروري للباحلني 
والطلبة يف سلتلف مستوياهتم الدراسية من اجل تفادي شبهات االنتحال العلمي والسرقات من األدبيات 
السابقة  متبنيا احد ادلعايري الدولية ادلسخدمة يف التوثيق يف البحوث شلايعطي قيمة معرفية وفترية دلنتوجو 

  البحلي. 
 قائمة المراجع

 أمحد عيدان الشمري، التوثيق بأسلوب ىارفارد ،مدونة متخصصة يف نظم  ادلعلومات  وعلم ادلتتبات .  .1
2. Vancouver Style Referencing and ( .99 7 ,9109 .) Biomedicaleditor: 

http://www.biomedicaleditor.com/vancouver-style.html 

3. Harvard Referencing Guide ( .9 9 ,

9109) http://www.goodtheorist.science/files/monash-harvard-referencing-guide-

2012.pdf 

4. Harvard University ( .9 9 ,9109  https://www.harvard.edu/about-

harvard/harvard-glance/history 

5. Harvard Referencing System 2015-2016 as adapted for use by the School of 

Nursing and Midwifery university of dublin 

6. Citing & Referencing: Harvard Style london www.imperial .ac.uk.library.p p 

16-20  

7. The University Encyclopedia (1985) London: Roydon 

 academia.eu.580californiaسامح سعيد عبد العزيز ،التوثيق يف البحث العلمي ،  .8

 st.suite400.san francisco.ca.94104. 
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