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 معايير التوثيق المتبعة في معهد أبو لغد للدراسات الدولية 

 :السنة – المؤلف شيكاغو بحسب التوثيق: أوالً 

 : البحث داخل المؤلَّف إلى اإلشارة ) أ

 يليه فراغ يليه فاصلة، يليه فراغ يليه للمؤلف األخير االسم وضع يتم .1

 ،2008 الحسن( أو (Doniger 1999, 56): مثال. بالتحديد الصفحات/الصفحة

15-20 .( 

 إسم دون والصفحات السنة وضع يتم النص، سياق في للمؤلف اإلشارة تمت حال في .2

 في القاعدة هذه تنطبق ال). 20-15 ،2008( الحسن إحسان فبحسب: مثال. المؤلف

: مثال. العربية باللغة المؤلف إسم إلى اإلشارة ويتم اإلنكليزية باللغة المرجع كان حال

 ). Doniger 1999, 56( دونغر فبحسب

 . المكان نفس من االقتباس تكرر وٕان حتى السابق المرجع أو Ibid يوضع ال .3

 الرمز الثاني الكتاب يعطى السنة بنفس المؤلف لنفس مؤلَّفين من االقتباس تم حال في .4

"b "هناك كان حال في. السنة بعد وتوضع العربية باللغة" ب" أو اإلنجليزية باللغة 

 ،"ت" أو اإلنكليزية باللغة" c" إضافة يتم السنة، نفس وفي المؤلف لنفس ثالث مؤلَّف

 . وهكذا

  (Doniger 1999, 56) اإلنجليزية باللغة: مثال

 )20-15 ،2008 الحسن( العربية باللغة: مثال

 :السنة بنفس المؤلف لنفس آخر مؤلَّف من االقتباس حال وفي

 (Doniger 1999b, 58): اإلنجليزية باللغة: مثال
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 )22 ب،2008 الحسن: (العربية باللغة: مثال

 يوضع كتبهم، من االقتباس المراد المؤلفين بعض عائالت أسماء تشابه حال في .5

 :التالي النحو على عائلته اسم قبل المؤلف اسم من األول الحرف

  .(W. Doniger 1999, 56) اإلنجليزية باللغة: مثال

 ).20-15 ،2008 الحسن. إ( العربية باللغة: مثال

 : البحث آخر في المراجع الئحة في المؤلف إلى اإلشارة ) ب

 العائلة إلسم األبجدي الترتيب بحسب منظمة واحدة الئحة في جميعاً  المؤلفات وضع يتم .1

 . للمؤلف

 الئحة عن المقابالت والئحة المحاكم وقرارات الدولية واالتفاقيات التشريعات فصل يجب .2

 . األخرى المراجع

 . المصادر الئحة ترقيم يجب ال .3

 عن تختلف الكتاب توثيق طريقة: المؤلف نوع بحسب للتوثيق التالية المعايير اعتماد يتم .4

 . إلخ اإللكترونية، المقالة كتاب، في الفصل عن مجلة، في المقالة

 إلى األحدث من زمنياً  المؤلفات ترتيب يتم المؤلِّف لنفس مؤلَّف من أكثر وجود حال في .5

-- ونقطـة شحطات ثالثة ويوضع األولى، المرة في سوى المؤلِّف ذكر يتم ال بحيث األقدم،

 . الالحقة المرات في عائلته واسم اسمه بدل. -

 المرة في السنة بعد نضع السنة، نفس في المؤلِّف لنفس مؤلَّف من أكثر وجود حال في .6

. العربية باللغة الكتابة حالة في ب والرمز اإلنجليزية، باللغة الكتابة حالة في b الرمز الثانية

 باللغة" c" إضافة يتم السنة، نفس وفي المؤلف لنفس ثالث مؤلَّف هناك كان حال في

 . المتن في وضعه تم لما مطابقة الرموز تكون بحيث. وهكذا ،"ت" أو اإلنكليزية

 
   

 : التالية المعايير إتباع الرجاء .7
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 :البحث متن في التوثيق/ السنة -المؤلف بحسب للتوثيق شيكاغو طريقة عن أمثلة ) ت
 كتاب توثيق حالة في .1

  اإلنجليزية باللغة واحد لمؤلف أ-1-1

  (Doniger 1999, 65)  المتن في التوثيق

 آخر في التوثيق

 البحث

Doniger, Wendy. 1999. Splitting the difference. 

Chicago: University of Chicago Press. 
 

 العربية باللغة واحد لمؤلف ب-1-1

المتن في التوثيق   )20-15 ،2008 الحسن( 

 آخر في التوثيق

 البحث

  .للنشر وائل دار: عمان. القانوني اإلجتماع علم. 2008. محمد إحسان الحسن،

 : اإلنجليزية باللغة مؤلف بدل محرر أو مترجم أ-1-2

المتن في التوثيق  (Lattimore 1951, 91–92)   

 آخر في التوثيق

 البحث

Lattimore, Richmond, trans. 1951. The Iliad of Homer. 

Chicago: University of Chicago Press. 
 

 -مترجم أو ترجمة العربية باللغة محرر أو مترجم ب-1-2

محرر أو تحرير  

المتن في التوثيق   )75-57 ،2008 صالح( 
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 آخر في التوثيق

 البحث

: بيروت. لبنان في الفلسطينيين الالجئين أوضاع. 2008. محرر محمد، محسن صالح،

 .واالستشارات للدراسات الزيتونة مركز

 

  اإلنكليزية باللغة ثالثة أو اثنين لمؤلفين أ-1-3

المتن في التوثيق  (Cowlishaw and Dunbar 2000, 104–7)  

 آخر في التوثيق

 البحث

Cowlishaw, Guy, and Robin Dunbar. 2000. Primate 

conservation biology. Chicago: University of Chicago 

Press.  

 

 العربية باللغة ثالثة أو إثنين لمؤلفين ب-1-3

المتن في التوثيق   ). 147-145 ،2008 ومنصور العال عبد( 

 آخر في التوثيق

 البحث

: بيروت. القانونية المنهجية. 2008. منصور بديع وسامي محمد، عكاشة العال، عبد

 .الحقوقية الحلبي منشورات

 

 : اإلنجليزية باللغة أكثر أو مؤلفين ألربعة أ-1-4

المتن في التوثيق  (Laumann et al. 1994, 262)   

 آخر في التوثيق

 البحث

Laumann, Edward O., John H. Gagnon, Robert T. 

Michael, and Stuart Michaels. 1994. The social 

organization of sexuality: Sexual practices in the 

United States. Chicago: University of Chicago Press.  

 

 العربية باللغة أكثر أو مؤلفين ألربعة ب-1-4
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المتن في التوثيق   )15 ،2003 وآخرون حداد( 

 آخر في التوثيق

 البحث

. 2003. العساف ومصطفى سفاريني، علي الزعبي، هيثم دواس، أمين حمزة، حداد،

 .بيرزيت جامعة الحقوق، معهد: بيرزيت. المدني القانون مشروع حول دراسات

 

 : كتاب داخل فصل توثيق حالة في .2

 االنجليزية باللغة كتاب داخل فصل 2-1

المتن في التوثيق  (Wiese 2006, 101–2)   

 آخر في التوثيق

 البحث

Wiese, Andrew. 2006. “The house I live in”: Race, 

class, and African American suburban dreams in the 

postwar United States. In The new suburban history, 

ed. Kevin M. Kruse and Thomas J. Sugrue, 99–119. 

Chicago: University of Chicago Press. 

 

 العربية باللغة كتاب داخل فصل 2-2

المتن في التوثيق   ). 82 ،2008 خليل( 

 آخر في التوثيق

 البحث

 في قضايا: في ".فلسطين" في والقانون المهاجرون الالجئون،. 2008. عاصم خليل،

 .بيرزيت جامعة أبولغد، معهد: بيرزيت. 101-79 والهجرة، اللجوء

 

 مجلة داخل مقالة توثيق حالة في .3

 اإلنجليزية باللغة مجلة داخل مقالة 3-1

المتن في التوثيق  (Smith 1998, 639)  
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 آخر في التوثيق

 البحث

Smith, John Maynard. 1998. The origin of altruism. 

Nature 393: 639–40. 
 

 العربية باللغة مجلة داخل مقالة 3-2

المتن في التوثيق   )32 ،2005 خليل( 

 آخر في التوثيق

 البحث

 مجلة. الفلسطيني الواقع ضوء في الدستورية السلطة إشكاليات. 2005. عاصم خليل،

 .50-31): صيف( 63 عدد ،16 الفلسطينية الدراسات

 

 إلكترونية مجلة داخل مقالة توثيق حالة في .4

 اإلنجليزية باللغة الكترونية مجلة داخل مقالة 4-1

المتن في التوثيق  (Hlatky et al. 2002)   

 آخر في التوثيق

 البحث

Hlatky, Mark A., Derek Boothroyd, Eric Vittinghoff, 

Penny Sharp, and Mary A. Whooley. 2002. Quality-of-

life and depressive symptoms in postmenopausal 

women after receiving hormone therapy: Results from 

the Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study 

(HERS) trial. Journal of the American Medical 

Association 287, no. 5 (February 6), http://jama.ama-

assn.org/issues/v287n5/rfull/joc10108.html#aainfo 

(accessed January 7, 2004). 

 

 العربية باللغة إلكترونية مجلة داخل مقالة 4-2

المتن في التوثيق   )2006 عامر أبو( 
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 آخر في التوثيق

 البحث

األحزاب اإلسرائيلية  الصراع مع الفلسطينيين في برامج. 2006. عدنان عامر، أبو

، )مارس/ يناير( 21، العدد مجلة مركز التخطيط الفلسطيني. المتنافسة

http://www.oppc.pna.net/mag/mag21/new_page_16.htm 

 )2008 ،18 ثاني تشرين الدخول تاريخ(

 

 

 

 :الحاشية في التوثيق/ العنوان – المؤلف شيكاغو بحسب التوثيق: ثانياً 

 : البحث حاشية في المؤلَّف إلى اإلشارة ) أ

 كل تأخذ بحيث ،footnotes استخدام طريق عن الحاشية في توثيق وجود إلى اإلشارة تتم .1

 تأخذ ال بحيث نهايته، حتى المؤّلف أول من األرقام هذه وتستمر رقم، الحاشية في مالحظة

 . صفحة كل في جديد ترقيم المالحظات

 عنوان يليه فراغ يليها فاصلة نضع ثم. فواصل أي دون هو كما المؤلف اسم وضع يتم .2

 يليه رأسيتين، نقطتين يليه النشر مكان قوسين بين يوضع ثم. فراغ يليه مائل، بخط الكتاب

 فاصلة بعده وتوضع القوس نغلق ثم النشر سنة يليه فراغ يليه فاصلة يليه النشر دار ثم فراغ

 :مثال. نقطة ثم الصفحة رقم ثم فراغ ثم

 :اإلنجليزية باللغة 
 Wendy Doniger, Splitting the Difference (Chicago: University of 

Chicago Press, 1999), 65. 

 وائل دار: عمان( اإلجتماعي البحث مناهج الحسن، محمد إحسان: العربية باللغة

  . 20-15 ،)2005 للنشر،

 نفسه المرجع إلى تشيران اللتين الحاشيتين بين فاصل وجود مع الحاشية تكرار حال في .3

 عنوان من األولى الكلمتين/ الكلمة يليه فراغ يليه فاصلة يليه المؤلف عائلة اسم نضع

 :مثال. نقطة ثم الصفحة رقم ثم فراغ ثم فاصلة يليه مائل بشكل الكتاب

http://www.oppc.pna.net/mag/mag21/new_page_16.htm


8 
 

 .Doniger, splitting, 66:  اإلنجليزية باللغة

 .22 البحث، مناهج الحسن،: العربية باللغة

 ولكن نفسه المرجع إلى تشيران اللتين الحاشيتين بين فاصل بدون الحاشية تكرار حال في .4

 ثم) مائل غير عادي بشكل( Ibid الرمز نضع السابقة، عن مختلفة صفحة من تم االقتباس

 الكتابة عند أما. اإلنجليزية باللغة الكتابة حالة في نقط ثم الصفحة رقم ثم فراغ يليه فاصلة

  :مثال. الصفحة رقم يليه فراغ يليه فاصلة يليه السابق المرجع نضع العربية باللغة

 .Ibid, 67: اإلنجليزية باللغة

 .25 السابق، المرجع: العربية باللغة

 بحيث نفسه المرجع إلى تشيران اللتين الحاشيتين بين فاصل بدون الحاشية تكرار حال في .5

) مائل غير عادي بشكل( Ibid الرمز نضع السابقة الصفحة نفس من تم قد االقتباس يكون

 نضع فإننا العربية باللغة الكتابة حالة في أما. اإلنجليزية باللغة الكتابة حالة في نقطة، ثم

 :مثال. نقطة ثم السابق المرجع

 .Ibid: اإلنجليزية باللغة

 .السابق المرجع: العربية باللغة
 

 : البحث آخر في المراجع الئحة في المؤلف إلى اإلشارة ) ب

 العائلة إلسم األبجدي الترتيب بحسب منظمة واحدة الئحة في جميعاً  المؤلفات وضع يتم .1

 . للمؤلف

 الئحة عن المقابالت والئحة المحاكم وقرارات الدولية واالتفاقيات التشريعات فصل يجب .2

 . األخرى المراجع

 . المصادر الئحة ترقيم يجب ال .3

 عن تختلف الكتاب توثيق طريقة: المؤلف نوع بحسب للتوثيق التالية المعايير اعتماد يتم .4

 . إلخ اإللكترونية، المقالة كتاب، في الفصل عن مجلة، في المقالة
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 إلى األحدث من زمنياً  المؤلفات ترتيب يتم المؤلِّف لنفس مؤلَّف من أكثر وجود حال في .5

-- ونقطـة شحطات ثالثة ويوضع األولى، المرة في سوى المؤلِّف ذكر يتم ال بحيث األقدم،

 . الالحقة المرات في عائلته واسم اسمه بدل. -

 : التالية المعايير إتباع الرجاء .6

 :الحاشية في التوثيق/ العنوان -المؤلف بحسب للتوثيق شيكاغو طريقة عن أمثلة ) ت
 كتاب توثيق حالة في .1

  اإلنجليزية باللغة واحد لمؤلف أ-1-1

 Wendy Doniger, Splitting the Difference .1  الحاشية في للمرجع اإلشارة عند

(Chicago: University of Chicago Press, 

1999), 65. 

 

 بين فاصل وجود مع الحاشية تكرار

 المرجع إلى تشيران التين الحاشيتين

 نفسه

15. Doniger, splitting, 66.   

 الحاشيتين بين فاصل بدون تكرار

 ) مختلفة صفحة(

16. Ibid, 67.   

 الحاشيتين بين فاصل بدون تكرار

 ) السابقة الصفحة نفس(

17. Ibid.   

 .Doniger, Wendy. Splitting the Difference البحث آخر في يظهر كما المرجع

Chicago: University of Chicago Press, 1999. 
 

 العربية باللغة واحد لمؤلف ب-1-1
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 وائل دار: عمان( اإلجتماعي البحث مناهج الحسن، محمد إحسان. 2  الحاشية في للمرجع اإلشارة عند

 . 20-15 ،)2005 للنشر،

 

 بين فاصل وجود مع الحاشية تكرار

 المرجع إلى تشيران التين الحاشيتين

  نفسه

  . 22 البحث، مناهج الحسن،. 18

 الحاشيتين بين فاصل بدون تكرار

 )مختلفة صفحة(

  . 25 السابق، المرجع. 19

 الحاشيتين بين فاصل بدون تكرار

 )  السابقة الصفحة نفس(

  . السابق المرجع. 20

 وائل دار: عمان. اإلجتماعي البحث مناهج. محمد إحسان الحسن، البحث آخر في يظهر كما المرجع

 . 2005 للنشر،

 

 : اإلنجليزية باللغة -مؤلف بدل محرر أو مترجم أ-1-2

 Richmond Lattimore, trans., The Iliad of .3  الحاشية في للمرجع اإلشارة عند

Homer (Chicago: University of Chicago 

Press, 1951), 91–92.  

trans.: 

translator, 

ed.: editor  

 بين فاصل وجود مع الحاشية تكرار

 المرجع إلى تشيران التين الحاشيتين

 نفسه

21. Latimore, The Iliad, 94.   

   .Ibid, 95 .22 الحاشيتين بين فاصل بدون تكرار
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 )  مختلفة صفحة(

 الحاشيتين بين فاصل بدون تكرار

 )السابقة الصفحة نفس(

23. Ibid.   

 Lattimore, Richmond, trans. The Iliad of البحث آخر في يظهر كما المرجع

Homer. Chicago: University of Chicago 

Press, 1951. 

 

 -مترجم أو ترجمة العربية باللغة محرر أو مترجم ب-1-2

 محرر أو تحرير

 لبنان في الفلسطينيين الالجئين أوضاع محرر، صالح، محمد محسن. 4  الحاشية في للمرجع اإلشارة عند

 . 75-57 ،)2008 واإلستشارات، للدراسات الزيتونة مركز: بيروت(

 

 بين فاصل وجود مع الحاشية تكرار

 المرجع إلى تشيران التين الحاشيتين

  نفسه

  . 76 ،الالجئين أوضاع صالح،. 24

 الحاشيتين بين فاصل بدون تكرار

 )  مختلفة صفحة(

  . 77 السابق، المرجع. 25

 الحاشيتين بين فاصل بدون تكرار

 )  السابقة الصفحة نفس(

  . السابق المرجع. 26

. لبنان في الفلسطينيين الالجئين أوضاع. تحرير محمد، محسن صالح، البحث آخر في يظهر كما المرجع

 .2008 واإلستشارات، للدراسات الزيتونة مركز: بيروت
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  اإلنجليزية باللغة ثالثة أو إثنين لمؤلفين أ-1-3

 ,Guy Cowlishaw and Robin Dunbar .5  الحاشية في للمرجع اإلشارة عند

Primate Conservation Biology (Chicago: 

University of Chicago Press, 2000), 104–7. 

 

 بين فاصل وجود مع الحاشية تكرار

 المرجع إلى تشيران التين الحاشيتين

  نفسه

27. Cowlishaw and Dunbar, Primate 

Conservation, 108.  
 

 الحاشيتين بين فاصل بدون تكرار

 )  مختلفة صفحة(

28. Ibid, 109.   

 الحاشيتين بين فاصل بدون تكرار

 )  السابقة الصفحة نفس(

29. Ibid.   

 Cowlishaw, Guy, and Robin Dunbar. Primate البحث آخر في يظهر كما المرجع

Conservation Biology. Chicago: University of 

Chicago Press, 2000. 

 

 العربية باللغة ثالثة أو إثنين لمؤلفين ب-1-3

 القانونية المنهجية منصور، بديع وسامي العال عبد محمد عكاشة. 6  الحاشية في للمرجع اإلشارة عند

 . 147-145 ،)2008 الحقوقية، الحلبي منشورات: بيروت(

 

 بين فاصل وجود مع الحاشية تكرار

 المرجع إلى تشيران التين الحاشيتين

  . 148 القانونية، المنهجية ومنصور، عبدالعال. 30
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  نفسه

 الحاشيتين بين فاصل بدون تكرار

 )مختلفة صفحة(

  . 149 السابق، المرجع. 31

 الحاشيتين بين فاصل بدون تكرار

 )  السابقة الصفحة نفس(

  . السابق المرجع. 32

. القانونية المنهجية. منصور بديع وسامي محمد، عكاشة العال، عبد البحث آخر في يظهر كما المرجع

 .2008 الحقوقية، الحلبي منشورات: بيروت

 

 : اإلنجليزية باللغة أكثر أو مؤلفين ألربعة أ-1-4

 Edward O. Laumann et al., The Social .7  الحاشية في للمرجع اإلشارة عند

Organization of Sexuality: Sexual Practices 

in the United States (Chicago: University of 

Chicago Press, 1994), 262. 

 

 بين فاصل وجود مع الحاشية تكرار

 المرجع إلى تشيران التين الحاشيتين

  نفسه

33. Laumann et al., The Social Organization, 

263.  
 

 الحاشيتين بين فاصل بدون تكرار

 )مختلفة صفحة(

34. Ibid, 264.   

 الحاشيتين بين فاصل بدون تكرار

 )السابقة الصفحة نفس(

35. Ibid.   
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 ,Laumann, Edward O., John H. Gagnon البحث آخر في يظهر كما المرجع

Robert T. Michael, and Stuart Michaels. The 

Social Organization of Sexuality: Sexual 

Practices in the United States. Chicago: 

University of Chicago Press, 1994. 

 

 العربية باللغة أكثر أو مؤلفين ألربعة ب-1-4

: بيرزيت( المدني القانون مشروع حول دراسات وآخرون، حداد حمزة. 8  الحاشية في للمرجع اإلشارة عند

 . 15 ،)2003 بيرزيت، جامعة الحقوق، معهد

 

 بين فاصل وجود مع الحاشية تكرار

 المرجع إلى تشيران التين الحاشيتين

  نفسه

  . 16 حول، دراسات وآخرون، حداد. 36

 الحاشيتين بين فاصل بدون تكرار

 )مختلفة صفحة(

  . 17 السابق، المرجع. 37

 الحاشيتين بين فاصل بدون تكرار

 )السابقة الصفحة نفس(

  . السابق المرجع. 38

 ومصطفى سفاريني، علي الزعبي، هيثم دواس، أمين حمزة، حداد، البحث آخر في يظهر كما المرجع

 الحقوق، معهد: بيرزيت. المدني القانون مشروع حول دراسات. العساف

 .2003 بيرزيت، جامعة

 

 : كتاب داخل فصل توثيق حالة في. 2
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 اإلنجليزية باللغة كتاب داخل فصل 2-1

 :’Andrew Wiese, “‘The House I Live In .9  الحاشية في للمرجع اإلشارة عند

Race, Class, and African American Suburban 

Dreams in the Postwar United States,” in 

The New Suburban History, ed. Kevin M. 

Kruse and Thomas J. Sugrue (Chicago: 

University of Chicago Press, 2006), 101–2.  

 

 بين فاصل وجود مع شيةالحا تكرار

 المرجع إلى تشيران التين الحاشيتين

  نفسه

39. Wiese, “’The House’”, 103.   

 الحاشيتين بين فاصل بدون تكرار

 )مختلفة صفحة(

40. Ibid, 104.   

 الحاشيتين بين فاصل بدون تكرار

 )  السابقة الصفحة نفس(

41. Ibid.   

 ,Wiese, Andrew. “‘The House I Live In’: Race البحث آخر في يظهر كما المرجع

Class, and African American Suburban 

Dreams in the Postwar United States.” In 

The New Suburban History, edited by Kevin 

M. Kruse and Thomas J. Sugrue, 99–119. 

Chicago: University of Chicago Press, 2006. 

 

 العربية باللغة كتاب داخل فصل 2-2

  في" ،"فلسطين" في والقانون المهاجرون الالجئون،" خليل، عاصم. 10  الحاشية في للمرجع اإلشارة عند
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 بيرزيت، جامعة أبولغد، معهد: بيرزيت( والهجرة اللجوء في قضايا

2008(، 82 . 

 بين فاصل وجود مع الحاشية تكرار

 المرجع إلى تشيران التين الحاشيتين

 نفسه

  . 83" المهاجرون، الالجئون،" خليل،. 42

 الحاشيتين بين فاصل بدون تكرار

 )مختلفة صفحة(

  . 84 السابق، المرجع. 43

 الحاشيتين بين فاصل بدون تكرار

 )  السابقة الصفحة نفس(

  . السابق المرجع. 44

 0F1:في"." فلسطين" في والقانون المهاجرون الالجئون،. "عاصم خليل، البحث آخر في يظهر كما المرجع

1Fوالهجرة، اللجوء في قضايا

 جامعة أبولغد، معهد: بيرزيت. 79-101 2

 .2008 بيرزيت،

 

 مجلة داخل مقالة توثيق حالة في. 3

 اإلنجليزية باللغة مجلة داخل مقالة 3-1

 John Maynard Smith, “The Origin of .11  الحاشية في للمرجع اإلشارة عند

Altruism,” Nature 393 (1998): 639. 

 

                                                           
 إسم قبل بالعربية نقطتين إضافة ُيقترح ولذلك اللبس يثير قد) In( في بعد نقطتين وضع عدم اإلنكليزية، بعكس 1

 . الكتاب
 ". تحرير" بكلمة مسبوقة سابقًا، اإلنكليزية اللغة مثال حال هو كما هنا، وضعه فيجب للكتاب محرر وجد حال في 2
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 بين فاصل وجود مع الحاشية تكرار

 المرجع إلى تشيران التين الحاشيتين

 نفسه

45. Smith, “The Origin,” 640.   

 الحاشيتين بين فاصل بدون تكرار

 )  مختلفة صفحة(

46. Ibid, 639.   

 الحاشيتين بين فاصل بدون تكرار

 )السابقة الصفحة نفس(

47. Ibid.   

 Smith, John Maynard. “The Origin of البحث آخر في يظهر كما المرجع

Altruism.” Nature 393 (1998): 639–40. 
 

 العربية باللغة مجلة داخل مقالة 3-2

 الواقع ضوء في الدستورية السلطة إشكاليات" خليل، عاصم. 12  الحاشية في للمرجع اإلشارة عند

 . 32): 2005( 63 عدد ،16 الفلسطينية الدراسات مجلة" الفلسطيني،

 

 بين فاصل وجود مع الحاشية تكرار

 المرجع إلى تشيران التين الحاشيتين

  نفسه

  . 33" السلطة، إشكاليات" خليل،. 48

 الحاشيتين بين فاصل بدون تكرار

 )مختلفة صفحة(

  . 34 السابق، المرجع. 49

  . السابق المرجع. 50 الحاشيتين بين فاصل بدون تكرار
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 )  السابقة الصفحة نفس(

." الفلسطيني الواقع ضوء في الدستورية السلطة إشكاليات. "عاصم خليل، البحث آخر في يظهر كما المرجع

 .50-31): 2005 صيف( 63 عدد ،16 الفلسطينية الدراسات مجلة

 

 إلكترونية مجلة داخل مقالة توثيق حالة في. 4

 اإلنجليزية باللغة إلكترونية مجلة داخل مقالة 4-1

 Mark A. Hlatky et al., "Quality-of-Life .13  الحاشية في للمرجع اإلشارة عند

and Depressive Symptoms in 

Postmenopausal Women after Receiving 

Hormone Therapy: Results from the Heart 

and Estrogen/Progestin Replacement Study 

(HERS) Trial," Journal of the American 

Medical Association 287, no. 5 (2002), 

http://jama.ama-

assn.org/issues/v287n5/rfull/joc10108.html

#aainfo.  

 

 بين فاصل وجود مع الحاشية تكرار

 المرجع إلى تشيران التين الحاشيتين

 نفسه

51. Hlatky et al., “Quality-of-Life.”  

 الحاشيتين بين فاصل بدون تكرار

 )مختلفة صفحة(

52. Ibid.   

   .Ibid .53 الحاشيتين بين فاصل بدون تكرار
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 )  السابقة الصفحة نفس(

 Hlatky, Mark A., Derek Boothroyd, Eric البحث آخر في يظهر كما المرجع

Vittinghoff, Penny Sharp, and Mary A. 

Whooley. "Quality-of-Life and Depressive 

Symptoms in Postmenopausal Women after 

Receiving Hormone Therapy: Results from 

the Heart and Estrogen/Progestin 

Replacement Study (HERS) Trial." Journal of 

the American Medical Association 287, no. 5 

(February 6, 2002), http://jama.ama-

assn.org/issues/v287n5/rfull/joc10108.html

#aainfo. 

 

 العربية باللغة إلكترونية مجلة داخل مقالة 4-2

األحزاب  الصراع مع الفلسطينيين في برامج"عدنان أبو عامر، . 14  الحاشية في للمرجع اإلشارة عند

/ يناير( 21، العدد مجلة مركز التخطيط الفلسطيني" اإلسرائيلية المتنافسة،

، )2006مارس 

http://www.oppc.pna.net/mag/mag21/new_page_16.h

tm  

 

 بين فاصل وجود مع الحاشية تكرار

 المرجع إلى تشيران التين الحاشيتين

 نفسه

  ."الفلسطينيين مع الصراع" عامر، أبو. 54

 الحاشيتين بين فاصل بدون تكرار

 )مختلفة صفحة(

  . السابق المرجع. 55

http://www.oppc.pna.net/mag/mag21/new_page_16.htm
http://www.oppc.pna.net/mag/mag21/new_page_16.htm
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 الحاشيتين بين فاصل بدون تكرار

 )السابقة الصفحة نفس(

  . السابق المرجع. 56

األحزاب اإلسرائيلية  الصراع مع الفلسطينيين في برامج". عدنان عامر، أبو البحث آخر في يظهر كما المرجع

مارس / يناير( 21، العدد مركز التخطيط الفلسطيني مجلة." المتنافسة

2006( ،

http://www.oppc.pna.net/mag/mag21/new_page_16.h

tm  
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