خطوات إعداد البحث القانوني وتوثيق المصادر
مرشد مقترح

رغػػـعددػ عأسػػيب بعاإلشػػيرةعإبػ عابمصػػي رعابمسػػدبي عفيػػيعقػػتعابمدػػياتع اب ارسػػيت،عإاعأنيػػيعديػ ؼعهم ديػػيعإبػ عغي ػ ع
اح ةعقتعإقي ةعابفيحثعفمدل ميتعكيمل ععفعابمص رعابمسدديفعفهععن عكديف عابفحثعميميعدن عتعأشكيبه .ع
اعشؾعأ ضيعأفعمسد ىعأيععمؿععلمتعمكد بعدز ا عق مدهعكلميعاعدم عأسل فيعأ ضحعقتعد ث ؽعابمصػي رعابػ ار ةع

فطر د عمنظم  .ع

عرغـع ه عهػه عاب رقػ عفػ فعأ ػ كـعفيعدفيرهػيعمرشػ عبكػـععنػ عد ث ػؽعابمصػي رعابدػتعاسػدد فعفيػيعخػلؿعكديفػ عفحػثكـ،ع
إاعانهع سدحسفعابدشي رعمععأساتذتكم عمى شكؿعابدرد بعابدتع بضل نه .ع

دطفػػؽعهػػه عابد اع ػ ععل ػ عابمصػػي رعابدرف ػ ع ااهنف ػػهععل ػ عابس ػ ا ،ع ق ػ عاعدم ػ عقػػتععإع ػ ا عهػػه عاب رقػ ععل ػ عع ػ ةع

مصي رعاسدخراهيي .ع
كث ػراعمػػفعكل ػػيتعابحدػ ؽعكمػيعقػػتعابكل ػػيتعا خػػرىعدطلػبعمػػفعطلفيػػيعكديفػ عا فحػيثعقػػتعمػ ا عابمسػػيقيتعابمخدلبػ ع
هنيعاعف عمفعابدم زعف فعثلث عأن اععمفعا فحيثعمفعح ثعمكيندييعابدلم  :ع

ع
 .1البحثثث اللصثثمي : Term Paperع طلػػؽععلػ عكػػؿعفحػػثع دضػػمفعاببحػػصعابػ ق ؽع ابػػندضع ابدبسػ رع
ابدد ػ ػ ـعبلمػ ػ ا عابد ػػتع طل ػػعععل ي ػػيعابطيب ػػبعق ػػتعم ضػ ػ ععم ػػي،عمردفػ ػ عدرد ف ػػيعه ػ ػ اعبددػ ػ ـعق ػػتعنيي ػ ػ عاببص ػػؿع

ابهيمدت.
 .2رسثثثالل المايسثثثتير Thesisع:ع عدطلػػؽععلػ ػ عكػػؿعفحػػثع د ػ ـعاسػػدكمياعبن ػػؿع ره ػ ععل م ػ .عدخدلػػؼعع ػػفع
ابفحػػثعاببصػػلتعفك نيػػيعأ سػػعع اشػػمؿ ،ع دد ػ ـعقػػتعمديبهديػػيععل ػ عاسددصػػي عمشػػكل عفحث ػ عمدخصص ػ ع

دخصصيع ق ديع دسدغرؽعم ةعمفعابزمفع دشمؿععل عإضيق عه ةعبلمدرق عابم ه ة.
 .3األطروحل : Dissertationع دطلؽععلػ عابفحػثعابػهيع دػ ـعبلحصػ ؿععلػ ع رهػ عابػ كد ار ع هػتعدهسػ ع
بكؿعميعقيـعفهعابطيببعمفعنشػيطيتع قديب ػيتععدل ػ ع قكر ػ ع عمل ػ ،ععمػفعاهػؿعاب صػ ؿعإبػ عحػؿعأصػ ؿع

بلمشكل عابدتعدد ـععل ييعأطر ح عاب كد ار ع هبعأفعدشدمؿعأ ضيععل عمدل ميتعه ة.

ع

من خصائص البحث الييد:

 .1ركزععل عم ض ععأسيستع اح  .ع
 .2دكسعمحد ا عق ار ةع اسد عبلمصي رعابمديح ع ابملئم عبلم ض ع.
 .3د ـعدص راعشم ب يعمدرافطي،ع منطد يعبلم ض ععابهيع ديبهه.

 .4راعتعاب ق عابلغ عمفعح ث:عابد اع عابنح ع اإلملئ ع علميتعابدرق ـ.

 .5لدزـعفمنيجعابفحثعابدلمتع فيبص ؽع عاب ق ع ابنزاه عقتعهم ععمراحؿعمديبه عمشكلدهع كديفديي.
.6

ثؽعكيق عابمصي رع ابمراهععابدتعاسد فعفيي.
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ع
مراحل إعداد البحث:

ه عخط اتعع ةعبكديف عابفحثع مكفعإ هيزهيعق ميع لت :ع
 .1اختيثار المووثوو وتحديثد ع:Selecting and narrowing the subjectع هػبعأفع خدػيرعابطيبػبع
ابفحػػثعابػػهيع دبػػؽع رغفد ػػهع اهدميمػػهع م عبػػه.ع ه ػػبعأفع ك ػ فعم ض ػ ععابفح ػػثعمح ػ عابمدػػيبـعفح ػػثع
دنػػي ؿعادهيهػػيع اح ػ اعأ عغرضػػيع اح ػ ا.عأ عمرحل ػ عمح ػ ةعمػػفعابػػزمفع فعابم ض ػ عيتعابديم ػ عاع مكػػفع
مديبهدي ػػيعف قػ ػ ع دح ػ ػ ع عم ػػؽ.عع دددف ػػرعابم سػ ػ عيتعابدين ن ػ ػ عأحػ ػ عابمص ػػي رعا سيسػ ػ عابد ػػتعدس ػػيع ع
ابطيببععل عدح ع دحل ؿعابم ض ع.
 .2اختيثثار المصثثادرع:Finding the Recoursesع د ػ ـعابطيبػػبعفد ػ ار ةعاسػػدطلع عب دجك ػ عمػػفع ه ػ ع
مصػي رعكيق ػ عبم ضػ ععفحثػه،ع سػهؿعابف ينػيتعابففل غراق ػهعبكػؿعمصػ رعمنيسػبعقػتعحيبػ ععػ ـعدػ اقرع

مصي رعكيق عبم ض عه،ععقدل هعاخد يرعأح عابم ض عيتعابف ل .
 .3إعداد خطل البحثعMaking the Outlinesع:عفد عابد ار ةعا ب عبمصي رعابفحث،عع سػدط ععابطيبػبع
ض ػػععخطػ ػ عبفحث ػػهعددض ػػمفع،عابدنػ ػ افعابمحػ ػ عبلفح ػػث،عابمد مػ ػ ،عع اب ػػنصعابرئ س ػػت،عأيعم ػػي ةعابفح ػػثع

م زع ععل عأف ابع قص ؿعفشكؿعمردبع مدرافط،ع ابخيدم عأ عابخلص .
 .4كتابل المسثودة األولثىع :Writing the First Draftعفدػ عأفع دػ ـعابطيبػبعفػيبد ار ةعابدم دػ عبلمصػي رع
ابمخدلبػ ػ ع ندي ػػتعم ػػفعأخ ػػهعابملحظ ػػيتع فػ ػ أعق ػػتعكديفػ ػ عابمسػ ػ ةعا بػ ػ عبلفح ػػث،ع هب ػػؾعفدػ ػ عدرد ػػبع

ابمدل ميتعابدرد بعابمنطدتعبخط عابفحث.
ع

 .5إعثثداد اله ثوامشع:Writing the Footnotesع ارعػػتعابطيبػػبعاافددػػي ععػػفعابسػػرقيتعاببكر ػ عق ػػهكرع
ابمصػ ػ رعابػ ػهيعاقد ػػفسعا قك ػػيرعمني ػػي.ععدػ ػ فعابيػ ػ امشعق ػػتعح اش ػػتعابص ػػبحيتع ابه ػػز عا س ػػبؿعم ػػفع
ابصبحيت)،عأ عقتعصبح عمسددل عفد عابفحثعمفيشرة.ع ه عق اع عخيص عبد فعمثؿعهه عابي امش.
 .6تحديث البحث :قتعهػه عابمرحلػ ع دػ ـعابطيبػبعفإعػي ةعابنظػرعكل ػيعفدملػهعابدلمػتع عإضػيق عكػؿعه ػ عقػ ع
نشيعفد عمفيشردهعبفحثهع،عقكميعه عمدر ؼعفيفعفدضعا فحيثعابدلم ػ عدسػدغرؽعسػن اتعكمػيعهػ عابحػيؿع
قػػتعأطر حػػيتعاب ػ كد ار ع،عإهع سػػده عخػػلؿعهػػه عابم ػ ةعابزمن ػ عابكث ػػرعمػػفعابمدل مػػيتعابييم ػ ع ابد ػ ان فع
ابه ةع ابنظر يتع ا حكيـعابدضيئ ......عابخ.
 .7كتابل البحث بصورته ابنييئ ع:Writing The Researchع راع عاب ق عابلغ ع علميتعابدرق ـ.
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 .8د ث ػػؽعابمصػػي رع دصػ عفػػيبد ث ؽعنسػػف عابمدل مػػيتعابدبص ػ ل عإبػ عمصػػي رهيع مراهديػػيع مكػػيفع ه هػػيع
عل ع ههعاب ق عههيئ يع قديع سمي عابمؤبب فعأ عابدني فعقتعحيب عع ـع ه عمؤبب ف.

جدتعابد ث ؽعقتعه أز فعهمي:
 التوثيق في الهامش :سنتطرق اليه في دليل منلصل
 قيئمػ ػ عابمص ػػي رع عابم اره ػػعع:عإعػ ػ ا عابففل غراق ػػيعBibliographyعPreparing aعدش ػػمؿعهم ػػعع
ابمراهععابدتع ر عهكرهيعقتعابمدفع،ع دردبعابمراهععههيئ ػيعحسػبعأسػمي عابمػؤبب فعأ عابدنػي فعع قػتع
حيب عع ـع ه عمؤبب ف)ع.
ع
 .9المالحق  :دجدتعابملحؽعفد عقيئم عابمصي رع عابمراهععمفيشرة.

توثيق المصادر في نهايل البحث
هػ عأكثػػرعمػػفعطر دػ عبد ث ػػؽعابمصػػي ر عابففل غراق ػػي)،عقػػتعقيئمػ عابمصػػي رععإحػ ىعهػػه عابطػػرؽعكمػػيعدددرحيػػيع
مكدف عابحد ؽعقتعهيمد عف ر ت،عفد عمراهددييعمفعقفؿعفدضعأسيدهةعابدين ف،عع مكفعإهميبييعفميع لت :ع
 .1الكتب:عععع ردبعكؿعم خؿ،عإهاعميعد اقرتعهم ععابف ينيتعكميع لت :ع
أ)عإهاعكينتعالكتب السماويلعاح عابمراهععد ضععقتعص رعابديئم  :ع

ععععععععععععععععععابدرافعابكر ـ،عاإلنه ؿ،عابد راة.ع ع
ب) كتاب لمؤلف واحد

ابمؤبػػؼ،عمفد ػ ئيعفيسػػـعابديئل ػ ،عااسػػـعا ؿ.عابدن ػ اف.ععابمدػػرهـ.عرقػػـعابطفد ػ .عمكػػيفعابنشػػر:عابنيشػػر،ععدػػير خع
ابنشر .ع
عمثيؿ :ع

 ابفس ػػدينت،ععس ػػد ع س ػػؼ.عابد ػػين فعابػ ػ بتعابخ ػػيصع:عدطػ ػ رع ددػ ػ عطػ ػرؽعح ػػؿعابن ازع ػػيتعابخيصػ ػ عاب ب ػ ػ :عععععععع
ع

دنيزععابد ان فع–عابمديه ات-ابدحك ـعابدهيري)ع.عط2ع.عف ر تع:عمنش راتعابحلفتعابحد ق ع،ع .2004ع

ج) كتاب لمعد ،محقق أو محرر

عيئل عابمد ع،عااسـعا ؿ،عمحرر.عابدن اف.عمكيفعابنشر:عابنيشر،عسن عابنشر .ع

 رشػػمي ى،عمرقػػتع،عمد ػ .عابم ػرأةع ابد اب ػ ع ابدػػين فع:عنح ػ عدد ػ عابم ػرأةعاببلسػػط ن ع.عراـعاهللع:عمؤسس ػ عابحػػؽع،ع
1995ع .ع
ع
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Shapira, Amos, Keren C.Dewitt-Arar, eds. Introduction to the law of Israel.
The Hague: Kluwer,1995.


ع

د) لمؤللين أو ثالثلع:ع ك فعابم خؿعدحتعاسػـععيئلػ عابمؤبػؼعا ؿع،عثػـع ضػيؼعااسػـعابثػينتع عابثيبػثعفيبدرد ػبع

ابطف دتعأيعااسـعا ؿعثـعاسـعابديئل ع :ع

 مد ػ ب ،ععف ػ عابحم ػ ،عسػػد ععصػػب رع محسػػفعخل ػػؿ.عابدػػين فعاب سػػد ريع عاب ػنظـعابس يس ػ .عاإلسػػكن ر :عمنشػػيةع
ابمديرؼ،ع ?197ع) ع

ع
 Kennedy, Mary, Kathy Lublska, and Val Walsh. Making Connections: Women‟s
London:عععStudies, Women‟ Movements. Women,s Lives.Gender and Society.
Taylor and Francis, 1993.
ه ) في حالل ويود أربعل مؤللين أو أكثرع:ع ك فعابم خؿعدحتعاسـععيئل عابمؤبؼعا ؿعمععهكرع آخر فع :ع
 ابفكػػري،ععػػل عع آخػػر ف.عا ضػػيععابدين ن ػ عبملك ػ عاا ارض ػ عقػػتعابضػػب عابغرف ػ .عابدػ س:عهمد ػ

اب ارسػػيتع

ابدرف ،ع1982ع.
Boulder: westview, 1882.ع Falk, Richard. et.al. Toward a just world order.
و ) في حالل عدم ويود مؤلف  :يكون المدخل تحت العنوان.
 ق ثرار رئثثيس يمهوريثثل مصثثر العربيثثل بالقثثانون رقثثم  186لسثثنل  1986بإصثثدار قثثانون تنمثثيم اإلعلثثاتات
اليمركيل  .ابديهرة:عابي ئ عابديم عبشؤ فعابمطيفععا م ر ،ع .1995ع
ع

 Entry, residence and citizenship. Tel-Aviv: Ryeh Greenfield ,1996
ع

ز ) إذا كثثان الكتثثاب مثثن تثثسليف مؤسسثثل أوعمنظم ػ ع،عمهلػػسع،عا عه ئ ػ عمػػفع فعهكػػرعاسػػـعابمؤبػػؼعقػػتعصػػبح ع

ابدن افع،عقتعهه عابحيب عع ضععاسـعابمؤسسػ عابدػتعأعػ تعابكدػيبعفػ ؿعاسػـعابمؤبػؼع عد ثػؽععفد ػ عابمدل مػيتعكمػيع
ر عأعل  .ع
 مدي عابحد ؽ،عهيمد عف رز ت .دليل الصياغل التشريعيل.عف رز تع:عمدي عابحد ؽ،ع2000ع ع
حع)عابكديبعابمدرهـ :ع

عيئل عابمؤبؼ،عااسـعا ؿ.ع سن عنشرعابكديبعابمدرهـ)،ععن افعابكدػيب،عاسػـعابمدػرهـ.عمكػيفعابنشػر:ع
ابنيشر،عسن عابنشر .ع

 ه ن كػ ػ ف،عه رم ػػت.ع 1997ع)عمف ػػي ئعاإلندرن ػػتع.عدرهمػ ػ ععم ػػرعا ػ ػ فت.عبفن ػػيفع:ع ارعابكد ػػيبع
ابدرفت،ع1994ع.


ع

ط ) كتاب متعدد األيزات
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عف اعهللع،عحسن ع.عقيم سعمصطلحيتعابدلقيتع عابمؤدمراتعاب ب ع4.عمج.ععبفنيف:عمكدف عبفنيف،ع.2000عع ع
إذا أردنا ذكر اليزت:.
االتلاقيات.

 عهيمد عاب ؿعابدرف ".عاادبيق ػيتعااقدصػي عابثنيئ ػ عابمددػ ةعفػ فعابػ ؿ".عمهم عػ عابمديهػ اتعااقدصػي ع
ابدرف ع،ع2ج.عابديهرة:عابهيمد ،ع،1979عج:1عع
ق) بحث منشور في كتاب:ع

عيئل عابفيحثع،عااسـعا ؿع.ع"عن افعاببصؿ"ع.ابمؤبؼ.ععن افعابكديبع.عف ينيتعابنشر .ع

 فك ػ ػرات،عق ػػي ز.ع"ابدلقػ ػ عفػ ػ فعابدض ػػي عغ ػػرعابنظ ػػيمتع ابس ػػلطد فعابدنب ه ػ ػ ع ابدش ػػر د ع ابدنظ م ػػيتعابس يسػ ػ ع
مؤسسيتعابمهدمععابم نت".عهيمد عف رز ت،عمدي عابحدػ ؽ.عابدضػي عغ ػرعابنظػيمت:عسػ ي ةعابدػين فع حػؿع

ابنزاعيتعقتعقلسط ف.عراـعاهللع:عابهيمد ع،ع.2006
 )2رسائل المايستير والدكتو ار :

 عيئل عابمؤبؼع،عااسـعا ؿع.عع"عن افعابرسػيب ".ع عرسػيب عميهسػد رعغ ػرعمنشػ رةع)ع،عهيمدػ عف رز ػتع،عمديػ ع
ابحد ؽععراـعاهلل،ععقلسط ف،ع 2000ع.،
ملحـع،عقراس.عاإلطار القانوني لالستثمار في الولل الغربيل وقطاو غزة.ع رسيب عميهسد رعغ رعمنش رة)،عع
ف رز ت،عمدي عابحد ؽع.عراـعاهللع.2001،عع300ص

هيمد ع

ع

 Fares, Samer. A Comparative legal analysis of liberalization of capital
movements and current payments in international law, the European Union,
Jordan and Palestine.( Dissertation) , University of Gent, Faculty of law,
 600 P.عع2003.
 . 3مقاالت الموسوعات:

 ععيئل عابمؤبؼ،عااسـعا ؿ.ع"عن افعابمديؿ"ع.ععن افعابم س ع ع.عدير خعنشرهيع،عرقػـعابمهلػ ع،عصػبحيتعابمدػيؿع
.ع

 عط ػ ع،عند ػ ـع".عمبثثثادئ المحكمثثثل اإلداريثثثل العميثثثا وفتثثثاوى اليمعيثثثل العموميثثثل لميمثثثس الدولثثثل"ع.عابم س ػ ع عععععع
اإل ار عابح ث ع،1995.عمج.ع4ع،عص.ع404ع “.416-ع

 Audubon, John James.‟ Encyclopedia Britannica Britannica: Micropaedia. 15thed.
ع

2002.
 .4المعايم :
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ابرازي،عمحم عففعأفتعفكر.عمخديرعابصحيح.عف ر ت:عمكدف عبفنيف،ع.1987
 .5الندوات ،وقائع المؤتمرات.
حالل البحث أو الخطاب المنشور ومن وقائع مؤتمر :ع

عاس ػػـعابمؤب ػػؼعابشخص ػػتع اس ػػـعابديئلػ ػ .ع"عنػ ػ افعابفح ػػثعأ عابمديبػ ػ عأ عابخط ػػيب".ععنػ ػ افعابم ػػؤدمر.عمك ػػيفعاندد ػػي ع
ابمؤدمر:ععم ع عانددي ،عابسن .
 بف بع،ععل ع.ع"أسفيبعاندشيرعابدميب عا س

".ع رقػ عقػ متعإبػ ع:عنػ ةعابدميبػ عا هنف ػ عقػتعأقطػيرع

ابديبـعابدرفتع.عابك تع:ع.18-15عكين فعابثينتع،ع1983ع.
ع
 McWhinney, Edward. „The New international law: the United nations‟‟. Special
York: 20عNewعconference on friendly relations and co-operation among States.22 .December , 1998.
 .7المحاورات:
عيئلػ ػ عابمحيض ػػر،عااس ػػـعا ؿ.ععنػ ػ افعابمحيضػ ػرة.ع،عابطلفػ ػ ع ابهيمدػ ػ ،عابسػ ػن عاب ارسػ ػ ،ععابد ػػتعأبد ػػتعفي ػػيع

ابمحيضرة .ع

 ابشػػرقي ي،عهم ػػؿ.ع"محاوثثرات فثثي العقثثود الدوليثثل"،.عأبد ػػتععل ػ عطلف ػ عكل ػ عابحد ػ ؽعفهيمد ػ ع
ابديهرةع،ع.1998/1997ع مطف ع )



ع

 .8مقاالت الدوريات:
ترتب المداخل إذا ما توفرت يميع البيانات كما يمي:
ا .مقال من دوريل.

اسـعابديئل ،عااسـعا ؿع.ع’"ععن افعابمديب ع".عاسـعاب ر ،عع،مج.عع.ععدير خعاب ر عصبحيتعابمديب  .ع
 أفػ ػ عش ػػي ،عقي ػػه.ع"ابحمي ػ ػ عابهنيئ ػ ػ عبلقدص ػػي عابػ ػ طنتعإ از عابهر مػ ػ عابمنظمػ ػ ".عابمهلػ ػ عابهنيئ ػ ػ ع
ابد م .عمج.48ع،.3ع2005ع.عصع95.ع–ع.129
 Akram, Susan. „Palestinian refugees and their Legal status. „Journal of Palestine
 2002.p.36-52.عStudes .v3.Spring,
ع
ب ،مقال من يريدة:

اس ػػـعابم ؤب ػػؼعابشخص ػػت،عاس ػػـعابديئلػ ػ ،ع"عنػ ػ افعابمد ػػيؿ"،عاس ػػـعابهر ػ ػ ة،ععابدػ ػ عأ عابه ػػز ،ععاب ػ ػ ـ،ععابش ػػير،عع
ابسن .

هرفي يع،ععل .ع"عاب مدراط ع"عهر ةعا يـع"عع.ع1111ع،ع/15ع/10ع2006ع،عص .ع
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 .9المقابالت الشخصيل:ع

مديفلػ عمػػع:عاسػػـعابشػػخصعابػػهيعأهر ػػتعمدػػهعابمديفل ػ ع–إفعأمكػػف،-ع ظ بدػػه.عابمكػػيفعابػػهيعدمػػتعق ػػهعابمديفلػ .ع
دير خعإه ار عابمديفل .
 . 11التشثثريعات:عمػػفعابميػػـعد ث ػػؽعابدشػػر ععمػػفعابمصػ رعا ؿعابػػهيعنشػػرعق ػػهع هػ عابهر ػ ةعابرسػػم ،عثػػـع
اإلشيرةعإب عمهم عيتعابد ان فعابدتعدضمندهعبدسي ؿعابره ععإب ه.عد ثؽعابدشر ديتعفيبشكؿعابديبت:
أ  .القوانين

اسـعاب ب .عن ععابدشر عع اسمهع رقمه)ع ابسن .ع اسـعابهر ةعابرسم :عابد .ع ابدير خ).عصبح  .ع
ةعابرسػم عا ر ن ػ :ععػ ع.1757ع
 ابمملك عا ر ن عابييشم .عقػين فعابشػركيتعرقػـع )12عبسػن ع.1964ع ابهر ػ ع
دير خع)1964/5/3ععصع .124ع

ب .المواد
ج  .ق اررات المحاكم:

اسػػـعاب بػ .عاسػػـعابمحكمػ .ع نػ ععابدػرار)،ع رقػػـعابدػرار).عاسػػـعابمصػ ر.عف ينػػيتعابنشػػر.عمكػػيفعابنشػػر:ع ابنيشػػر.ع
ابد ،عابسن .ععص .ع

 ا ر ف.عمحكم عابدم ػز.ع"حدػ ؽع ع/510ع.)65عمهلػ عنديفػ عابمحػيم ف.عععمػيف:عنديفػ عابمحػيم ف.ععع.3عع1967ع
ع1966/1/20ع).عصع402ع–ع.405
أمثثا المصثثادر غيثثر األوليثثل لق ث اررات المحثثاكمعقدديمػػؿعمديمل ػ عابكدػػبعابدي ػ .عمػػععإضػػيق عكلم ػ عإعثثدادع،عفد ػ عاسػػـع

ابشخصعابهيعأع عابكديب.

اسثثم المؤلثثف وعائمتثثه ،معثثد .ع"ن ػ ععابمحكم ػ عابدػػتعأص ػ رتعابد ػ اررع رقم ػهع دػػير خعص ػ ر ".ععن ػ افعابكدػػيب.عمكػػيفع

ابنشر:عابنيشر،ع ابسن ع.عص .ع

 دركت،عح ا ،عإعػ ا .ع"دم ػزعحدػ ؽع65/510عدػير خع."1966/1/20عمهم عػ عابمفػي ئعابدين ن ػ عبمحكمػ عابدم ػزع
قػػتعابدضػػي يعابحد ق ػ عابمنش ػ رةعقػػتعمهل ػ عنديف ػ عابمحػػيم فعمنػػهعسػػن ع1965عإب ػ عسػػن ع.1967ععمػػيف:عنديف ػ ع

ابمحيم ف،ع.1967عصع402ع–ع.405
ع
 .11مصادر الكترونيل
ا .كتاب الكتروني
في حالل الحصول عمى معمومل من موقع الكتروني مثل مقال أو كتاب أو يريدة
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ع، ععاسػـعابمهلػ،)ع عنػ افعابمدػيؿ،عااسػـعا ؿ،عاسػـعابمؤبػؼ:Linkدضمفعدير خعاب خ ؿعبلم قعع عن افعابصػبح ع
:عمثيؿ.عاسـعابم قع.عدير خ.عص.) ع ابسن. عابد. رقـعابمهل
..يذكر عنوان والموقع وتاريخ الدخول لمموقع
 Rae, John. Statement of Some New Principles on the Subject of Political
Economy. Boston: Hillard, Gray and Company, 1834. 11Feb. 2002
http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/econ/ugcm/3113/rae/newprin.htm
: في حال الحصول عمى مقال من دوريل الكترونيل.ب


Khalilعع, Asem “ The Enactment of Constituent Power in the Arab World” In:
Ancilla Iuris, 2006, pp.88-106

http://www.anci.ch/doku.php?id=beitrag:constituent_power

ع
ع/عاسػـعمػز ع،ع ضػمفعاسػـعقيعػ ةعابف ينػيت- ابنصعابكيمؿعبلمديؿعمفعقيعػ ةعف ينػيت.ج
ع
عععن ػ افع،ععدػػير خعاب ػ خ ؿ،عاسػػـعابمكدف ػ عابدػػتعز دػػهعفيب ػ خ ؿ،ابمد ػ عبيػػه عابديع ػ ة

:ابديع ةعاابكدر نت

1. Freedman, Lawrence. “The changing Forms of Military Conflict.” Survival
40.4 (1998): 49-56. PA Research II. ProQuest. GeorgetownعU.Lib. 12 Feb.
2002 < http://proquest.umi.com>/
: CD-ROM  مقال من ال.د
 United States. dep.of state.” Industrial outlook for petroleum and natural Gas.”
National trade databank. CD-ROM . US DEP. OF COMMERCE. DES.1993
 Crisp, Roger. “Ethics.” Routledge Encyclopedia of philosophy. CD-ROM.
London:عRoutledge ع, 1998.
ع
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الترتيب النهائي لممصادر:
قواعد عامل:

ددميثػػؿعابمدل مػػيتعابم ن ػ عقػػتعد ث ػػؽعابم ارهػػععا هنف ػ عمػػفعنيح ػ عابدرد ػػب:ع هػػتعهاديػػيعابمدل مػػيتعابمطل ف ػ عقػػتع
د ث ؽعابمراهععابدرف  .ع
ع
عند الترتيب النهائي لممصادر يراعى التالي:

 .1دردػػبعهم ػػععابمػ اخؿعههيئ ػػيعقػػتعقيئم ػ ع احػ ةعس ػ ا عكػػيفعفػػيبمؤبؼعأ عابدنػ اف،ع فح ػػثعاع بصػػؿعابكدػػيبع
عفعابمديؿ .ع

 .2ديمؿعكؿعم خؿعكبدرة،عفح ثعدكمؿعابف ينيتععلػ عابسػطرعابثػينتع مػيع ل ػهععلػ عفدػ عخمسػ عق ارغػيتعإبػ ع
اب اخؿ.
 .3درؾعمسيق عسطرعقيرغعف فعكؿعم خؿع آخر.

 .4اعدكدػػبعأرقػػيـعابصػػبحيتعأرقػػيـعابصػػبحيتعقػػتعحيب ػ عهكػػرعابمرهػػععقػػتعنيي ػ عابفحػػثعأ عابرسػػيب ع قيئم ػ ع
ابمراهع)ع هبؾعق ميعع اعابمدياتعابمنش رةعقتع ر يتععلم عح ثع شيرعإب عصبحيتعابمديب ع.

 .5اع هرىعإ راجعابدشر ديتعقتعقيئم عابمصي رع انميع كدبتعفإ راهييعقتعابي امش
 .6ع ـعدرق ـعابم اخؿعأ عإضيق عأرقيـعطلبعابكدب.ع
 .7دردبعقيئم عابمراهععقتعصبح عمسددل ععفعابمديب عأ عابفحث.

 .8إهاع كينػػتعابديئم ػ عدحد ػ يععل ػ عمصػػي رعفػػيبلغد فعابدرف ػ ع اانهل ز ػ عدكدػػبعقيئم ػ عمنبصػػل عفكػػؿعبغ ػ ع ف ػ أع
ابديئمػ ػ عابد ػػتعبغػ ػ عابمد ػػيؿعفي ػػي.عأيعأفعددس ػػـعقيئمػ ػ عابمص ػػي رع ابم اره ػػععحس ػػبعابلغ ػػيتععرف ػ ػ /عانهل ز ػ ػ /ع

قرنس .

 .9مكفعأفعددسـعإب عمصي رعأ ب /عمراهععثين عأ عإب :عمصي رعأ ب /عكدب/ع ر يت

 .10قػػتعحيبػ ع هػ عمػػرهد فعبمؤبػػؼع احػ ،عنسػػدد ضععػػفعاسػػـعابمؤبػػؼععنػ عكديفػ عابمرهػػععابثػػينتعفخػػطعأقدػػتع
فط ؿع2عسـع 5عقراغيت).
 .11قتعحيب عع ـع ه عاسـعابنيشرعأ عسن عابنشر،ع هبعاإلشيرةعإب عع ـع ه عابمدل م .
د ن  :دون ناشر
د ت :دون تاريخ

 .12قتعحيب ع ه عأكثرعمفعم ن عنشرعأ عنيشرعد فعابم ن عع ابنيشر اا ؿعقتعابدرد ب
 .13ع ـعهكرعا بديبعكيب كد ر،عابديضت....عابخ
ع

ترتيب القائمل بشكمها النهائي
قائمل المصادر العربيل
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أبثثو شثثهيل ،فاديثثه" .الحمايثثل الينائيثثل لالقتصثثاد الثثوطني إزات اليريمثثل المنممثثل" .الميمثثل الينائيثثل القوميثثل.
مج.48و . 2115 ،.3ص .129 – 95.
ا ر ف.عمحكم عابدم ز.ع"حد ؽع/510ع65عدير خع."1966/1/20عمل عنديف عابمحػيم فعفيبغػيمؽ.عععععععمػيف:عنديفػ ع
ابمحيم ف.ععع.3عصع402ع–ع.405

ابفس ػػدينت،عس ػػد ع س ػػؼ.عالقثثثانون الثثثدولي الخثثثاص  :تطثثثور وتعثثثدد طثثثرق حثثثل النزاعثثثات الخاصثثثل الدوليثثثثل:
ع

(تنازو القوانين – المعاهدات-التحكيم التياري)ع.عط2ع.عف ر تع:عمنش راتعابحلفتعابحد ق ع،ع.2004

ابفكري،ععل ع آخر ف.عا ضيععابدين ن عبملك عااراض عقتعابضب عابغرف .عابد س:عهمد ػ اب ارسػيتعابدرف ػ ،ع
1982ع.
دركتعح ا ،عإع ا .ع"دم زعحد ؽع65/510عدير خع."1966/1/20عمهم عػ عابمفػي ئعابدين ن ػ عبمحكمػ عابدم ػزعقػتع
ابدض ػػي يعابحد ق ػ ػ عابمنشػ ػ رةعق ػػتعمهلػ ػ عنديفػ ػ عابمح ػػيم فعمن ػػهعس ػػن ع1965عإبػ ػ عس ػػن ع.1967ععم ػػيف:عنديفػ ػ ع

ابمحيم ف،ع.1967عصع402ع–ع.405

هيمدػ ػ عابػ ػ ؿعابدرف ػ ػ ".عاادبيق ػ ػيتعااقدص ػػي عابثنيئ ػ ػ عابمددػ ػ ةعفػ ػ فعابػ ػ ؿ".عمهم عػ ػ عابمديهػ ػ اتعااقدص ػػي ع
ابدرف ع،ع2ج.عابديهرة:عابهيمد ،ع،1979عج:1ع
هرفي يع،ععل .ع"عاب مدراط ع"عهر ةعاا يـع"عع.ع1111ع،ع/15ع/10ع2006ع
ع
رشػػمي ى،عمرقػػتع،عمد ػ .عالم ثرأة والعدالثثل والقثثانون  :نحثثو تقويثثل الم ثرأة اللمسثثطينيلع.عراـعاهللع:عمؤسس ػ عابحػػؽع،ع
1995ع.

عف اعهللع،عحسن ع.عقيم سعمصطلحيتعابدلقيتع عابمؤدمراتعاب ب ع4.عمج.ععبفنيف:عمكدف عبفنيف،ع.2000ع
عط ػ ػ ع،عندػ ػ ـع".عمبثثثادئ المحكمثثثل اإلداريثثثل العميثثثا وفتثثثاوى اليمعيثثثل العموميثثثل لميمثثثس الدولثثثل"ع.عابم سػ ػ ع عععععع
ع

اإل ار عابح ث ع،1995.عمج.ع4ع،عص.ع404ع“.416-

"ابدلقػ ػ عفػ ػ فعابدض ػػي عغ ػػرعابنظ ػػيمتع ابس ػػلطد فعابدنب ه ػ ػ ع ابدش ػػر د ع ابدنظ م ػػيتعابس يسػ ػ ع مؤسس ػػيتعابمهدم ػػعع
ابم نت".عهيمد عف رز ت،عمدي عابحد ؽ.عابدضي عغ رعابنظيمت:عس ي ةعابدين فع حػؿعابن ازعػيتعقػتعقلسػط ف.ع
راـعاهللع:عابهيمد ع،ع2006
قرار رئيس يمهوريل مصر العربيل بالقانون رقم  186لسنل  1986بإصدار قانون تنمثيم اإلعلثاتات اليمركيثل
 .ابديهرةع:عابي ئ عابديم عبشؤ فعابمطيفععا م ر ع،ع.1995
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بف بع،ععل ع.ع"أسفيبعاندشيرعابدميب عا س

".ع رق عق متعإب ع:عن ةعابدميب عا هنف عقتعأقطػيرعابدػيبـعابدرفػتع

.عابك تع:ع.18-15عكين فعابثينتع،ع1983ع.

مدػ بت،ععفػ عابحم ػ ،عسػػد ععصػػب رع محسػػفعخل ػػؿ.عالقثثانون الدسثثتوري و الثثنمم السياسثثيل.عاإلسػػكن ر :عمنشػػيةع
ابمديرؼ،ع ?197ع)ع

مدي عابحد ؽ،عهيمد عف رز ت .دليل الصياغل التشريعيل.عف رز تع:عمدي عابحد ؽ،ع 2000ع

ع

ملحػـع،عقػراس.عاإلطثار القثانوني لالسثتثمار فثي الوثلل الغربيثل وقطثاو غثزة.ع رسػيب عميهسػد ر)،عهيمدػ ع
ف رز ت،عمدي عابحد ؽع.عراـعاهللع.2001،

ابمملك ػ عا ر ن ػ عابييشػػم .عقػػين فعابشػػركيتعرقػػـع )12عبسػػن ع.1964ع ابهر ػ ةعابرسػػم عا ر ن ػ :عع ػ ع.1757ع
دير خع.)1964/5/3عـع .)51عصع .124ع
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مدل ميتععيم ع

ن اعابديئل عا اعثـعااسـعمععقيصل عف نيميع ندط عقتعاخر ع

اهاعكيفعبلكديبعاكثرعمفعمؤبؼعق هكرعابمؤبؼعاا ؿعفيبدرد بعابهىعسفؽعثـعددطؼععل عفيقتعااسمي عفدرد فييع
ابدي ي ع

اهاعدد تعااسمي ع دهيعزتعابثلث ع،ع هكرعااسـعاا ؿع دفعععرقهععفدفيرةع اخر ن ق ععرقهعابفيحثع فع ع
اهاعكيفعبلمؤبؼعاكثرعمفعاسـع اح ،ع فعااسـعابهىعاشديرعفه .ع
ع
اهاعكيفعابكيدبعغ رعمهك رع ق عاسمهعف فعق س فع ق ععرقهعابفيحثع فعاسمهعف فعق س فع،عاميعاهاعفد عمهي اع
ق فعمكيفعااسـععفيرةعمهي ؿعا ع فععن افعابكديبعمفيشرةع فعهكرعااسـ ع
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اهاعكيفعهنيبؾعمدرهميع،ع هكرعاسمهعفيبدرد بعابدي ىعفد ععن افعابكديبعمسف قيعفدفيرةعدرهم ع ع
دسدطعاابديبع عاب ظيئؼع اب رهيتعابدلم ع كدب عفهكرعااسـعقدط ع
عنوان الكتاب

فععن افعابكديبعفد عاسـعابمؤبؼعديميعكيملع اضحي،عثـعدل هعندط ع.ع ضععدحدهعخط .ع
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ددفععابطر د عنبسييعقتعهكرعاسـعابمؤبؼعكميعقتعد فعابكدب ع
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المقاالت في الموسوعات و القواميس ومعايم السير والميالت واليرائد.
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فعابدن افعكيملعففع"ع"عثـع فععن افعابم س ع عا عابمهل عا عابهر ةععتحته خط .ع

هكرعابمهل عا اعثـعابهز عثين يعمععمراعيةعابمخدصرات.عع ع
ع
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