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 بحث التخرجمواصفات متن 
 ٌكتب المصدر بالطرٌقة االتٌة :. 1
 الكتب:أ. 

 لمصدر بالطرٌقة االتٌة:مؤلف واحد فٌثبت اللكتاب اذا كان  -

 )اللقب للمؤلف، السنة، الصفحة(

 (171، 1999)الدٌوه جً، 
(Weston, 1987, 225) 

 مؤلفان فٌكتب اسمٌهما:للكتاب اذا كان  -
 (14، 0222)العامري والدباغ، 

(Braun & Daniel, 2005, 45-88) 
 من مؤلفٌن فٌكتب اسم المؤلف االول وآخرون أكثراذا كان للكتاب  -

 (0221،11خرون، آمرائً و)السا
(Ruben, et. al., 2004, 14) 

 المجالت:ب. 
 الصفحة االخٌرة للبحث(-)اللقب للمؤلف، السنة، الصفحة االولى للبحث

 (77-14، 0224)النجفً، 
(Daniel, 2004, 14-65) 

 و الدولٌة أالبحوث والمقاالت المنشورة فً المواقع االلكترونٌة للمنظمات الحكومٌة جـ. 
 (3، 0227صندوق النقد العربً، ) -
 (7، 0224)المنظمة العربٌة للتنمٌة االدارٌة،  -
- (IFS, 2007, 1)  

بيل تعتميد منهجٌية تثبٌيت المصيادر اايمه )المؤليف،  البحيثميتن الٌذكر موقع االنترنت فيً  .0
وتييو    المصييادرالسيينة، الصييفحة( أمييا موقييع االنترنييت فٌعييد جهيية نئيير وٌييذكر فييً قائميية 

االنترنت كل حسب حقله فً القائمة، فالبحث ميع البحيوث والكتياب ميع الكتيب و... مصادر 
 الخ.

أميا مصيدره فٌيدري فيً  ،ايمهأٌكتب رقميه وانوانيه فيً  البحثورد )جدول( ، فً متن اذا  .3
 االسفل وفقاً لمتً:

 
 4جدول ال

 معدل النمو السكانً لدول شرق آسٌا
    تاٌلندا

    كورٌا

 .14ص  :االقتصاد دار الكتب للطبااة، الموصل ئ، مباد1999ً، خالد ابدالرحٌم، المصدر: الهٌت

 
 
 
 
فٌكتيب رقميه وانوانيه  األطروحيةاذا ورد )صور، رسم، ئكل، ...الخ(، فً ميتن الرسيالة / . 1

 تً:ومصدره فً االسفل وفقاً لآل
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 4الشكل 

 العوامل المؤثرة فً تحدٌد موقع المشروع الصناعً

Source: Joseph, Monks G. (1986), Operation Management, Schaum’s Series in 

Business, McGraw-Hill Book Co., P. 50. 

 

 اداد الباحث.إمن البحث اذا ورد )جدول( فً متن  .4
 

 5جدول ال
 سهم الشركات المسجلة فً بورصة دبً لالوراق المالٌةالقٌمة السوقٌة أل

   سمكالئركة العالمٌة لتعلٌب ال

   الئركة العربٌة النتاي البمستك

 لى:امن ااداد الباحث باالاتماد  المصدر:
 ( بورصة دبً لموراق المالٌة.0224-1999التقارٌر السنوٌة للسنوات ) -
 (، للئركات اٌنة البحث.0224-1999الحسابات الختامٌة للسنوات ) -

 
 ت المصدر قبل البدء بسرد النقاط.فٌتم تثبٌنقاط من مصدر واحد  البحثاذا كان فً متن  .7

ٌواجييه العمييل المييالً والمصييرفً العدٌييد ميين االخطييار التييً البييد ميين اخييذ ا بنظيير  مثااال:
 (Hambel, 1999, 45)تً: فً التخطٌط المالً وتتمثل باآلاالاتبار 

 أخطار السوق. .1
 أخطار سعر الصرف. .0

 أخطار رأس المال. .3

 أخطار معدل الفائدة. .1

 أخطار السٌولة. .4

 ، واالسماءأن تذكر بالتوارٌخمن ا تم االاتماد الى مقابمت و ٌارات مٌدانٌة البد إذ .7
ٌيذكر )أسيم المقيٌم، لقبيه  البحيثميور متعلقية بموعيو  ٌن ألٌياذا تم ااتماد الى مقٌميٌن الم .8

 اً سييلبٌ مييه  ٌدون تييرك أحييد المقٌمييٌن مميين كييان تقٌميين العلمييً، موقييع املييه( وبكييل أمانيية 
 للموعو .



 4 

أن  يذا المصيدر ليم  الو فكرة لكاتيب معيٌن أو مين كتياب معيٌن، اأم نقل أو اقتباس فقرة اذا ت .9
أو رسالة أو بحث  األطروحةٌكن تحت متناول الباحث بل اقتبسه او نقله من مصدر آخر )ك

للكاتيب أو المؤليف فيً ميتن  المرجيع اليذي تيم االقتبياس منيه فيً الميتنأو ... الخ( فٌتم ذكر 
 تً:اآلبالئكل ، اال أنه فً قائمة المصادر ٌتم تثبٌت المرجع حةأو األطرو الرسالة

أو البحيث  األطروحية، السنة، العنوان، نقمً ان أسم الباحث )صاحب األصلً)أسم المؤلف 
 أو ...(، السنة، العنوان، ... الخ من تفصٌمت متعلقة بالباحث.

 
 تً:اآلبالئكل  اجعترتب قائمة المر. 12
 

 اجعقائمة المر
 العربٌة: اجع باللغةرالم
 القرآن الكرٌم: -أوالً 
1. 
0 . 
3. 
1. 

  الوثائق والنئرات الرسمٌة: -ثانٌاً 
1. 
0. 
3. 

  :الرسائل واالطارٌح -ثالثاً 
1. 
0. 
3. 

 :دورٌاتالرسائل وال -رابعاً 
1. 
0. 
3. 

 المؤتمرات والندوات: -خامساً 
1. 
0. 
3. 

 الكتب والمراجع: -سادساً 
1. 
0. 
3.  
 
 

 ة:جنبٌاال للغةراجع باالم
A-Offiieial Publication:- 

1- 

2- 

3- 

B- Dissertations & Thesis 
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1- 

2- 

3- 

C- Jouranls  

1- 

2- 

 

D- Researches  

1- 

2- 

3- 

E- Book  

1- 

2- 

3- 

 تً:اآلبالئكل تثبت المصادر فً قائمة المصادر 
 القرآن الكرٌم: -أوالا 
 اسم السورة، رقم اآلٌة. -

 :لنشرات الرسمٌةالوثائق وا -ثانٌاا 
 سم الوثٌقة، السنة، البلد.ا ،جهة االصدار -
 (، العراق.0224-0222الحسابات الختامٌة للسنوات )ئركة التعلٌب والتغلٌف،  -

 (، االردن.0221-1998التقارٌر السنوٌة للسنوات )ن، اصرف االسكم -

(، االمييارات 0221-1978دلٌييل المسييتثمر للسيينوات )سييوق أبييو ظبييً لييموراق المالٌيية،  -
 .المتحدة

 تً:اآلبالئكل اذا كانت التقارٌر منئورة الى موقع لمنترنت فتثبت  -

( 0224-1999التقيييييييييارٌر السييييييييينوٌة للسييييييييينوات ) ف االسيييييييييتثمار اليييييييييدولً،رمصييييييييي -
WW.estath.comhttp:/W 

- International Financial Statistics, International Monetary Fund, Woshington. 

http://www.inf.org 

 
 الرسائل واالطارٌح: -اا لثثا

، رسالة ماجستٌر/اطروحة دكتيوراه يٌير منئيورة، األطروحةانوان الرسالة/السنة، ، لقبال -
 جهة منح الئهادة.

 وٌتم وعع خط تحت أسم الجامعة. -

...، اطروحة دكتوراه ثر ا فً مخاطرة وربحٌةأ، المهمة و0223،رافعة ابرا ٌم الحمدانً، -
 .جامعة الموصليٌر منئورة، كلٌة االدارة واالقتصاد، 

-Al-Jwejatee, Aws F. Ayub, 2005, The Effects of Monetary and Financial Variables 

on Economic Growth in Selected Developing Countries, PHd Thesis Unbuplished, 

Mosul University. 

 
 الدورٌات  -اا رابع
 سم المجلة، المجلد، العدد، البلد.ا، "انوان البحث"، ، السنةلقبال -

 وٌتم وعع خط تحت اسم المجلة:

دراسة تحلٌلٌة لعٌنة  –فً التنمٌة االقتصادٌة  دور المصارف، 0224، برا ٌمإمنٌر  ، ندي -
 المتحدة. ، االمارات العربٌة1، العدد 0جلد ، ممجلة آفاق اقتصادٌة، من المصارف العربٌة

 جمٌعاً: ثبت اسماء الباحثٌنتمن باحث ف أكثر للبحث اذا كان -

http://www.estath.com/
http://www.estath.com/
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ثر اصدار االسهم الجدٌدة الى اوائد االسهم أ، 1997،بهجت محمد أحمد وٌونس ،الرجبً  -
 .1، العدد 13، مجلد بحاث الٌرموكأمجلة فً سوق امان المالً، 

- Barber, Brad, M., & Lyon, J., D., 1997, The Emperical Power and Specification 

of Test Statistics, Journal of Financial Economics, Vol., 2, No., 4, 80-190. 

 الى موقع لمنترنت: اً اذا كان البحث منئور -

 ثر يييا اليييى القٌمييية السيييوقٌة للسيييهمأملٌيييات الرسيييملة وا، 0221منٌييير ابيييرا ٌم،  ، نيييدي -
WWW.aface.com 

 
 المؤتمرات والندوات-اا خامس

 .، السنةو الندوةأالمؤلف، انوان البحث، مكان انعقاد المؤتمر  -
التسيوٌق المبائير، الميؤتمر  فيًثر يا أ، التجارة االلكترونٌة و0220 ،أبً سعٌدالدٌوه جً،  -

 نة.والعلمً الثانً، جامعة ال ٌت

 الى موقع لمنترنت: اً منئوراذا كان البحث  -

ثر ا الى التسوٌق المبائر، المؤتمر أ، التجارة االلكترونٌة و0220، أبً سعٌد  ،الدٌوه جً -
 .WWW.alzeona.orgالعلمً الثانً، جامعة ال ٌتونة 

 
 الكتب-ساا ساد
 .، السنةئر، البلدجهة الن الج ء، الطبعة، ،المؤلف، انوان الكتاب -
 وعع خط تحت انوان الكتاب: وٌتم -

، دار الحكميية للنئيير 0، الجيي ء االول، طالتنمٌيية االقتصييادٌة، 0220، سييالم توفٌييق ،النجفييً -
 بغداد. والتو ٌع،

- Walsh, Carl E., 1998, Monetary Theory and Policy, Second Edition, the MIT 

Press, www. Montary/carl 

- Weston, J., 2000,  Managerial Finance, 8
th

, Ed., N. Y., Dryden Press. 

 :اً اذا كان الكتاب مترجم -

 .، السنةالمؤلف، انوان الكتاب، اسم المترجم، السنة، الج ء، الطبعة، جهة النئر، البلد -

، ترجميية محمييد إبييرا ٌم االقتصيياد الكلييً النظرٌيية والسٌاسيية، 1978، ماٌكييل ،د جمييانبييأ -
 رجمة والنئر، الرٌاض.منصور، المرٌخ للت

 من مؤلف. أكثرللكتاب اذا كان  -

التغٌيرات ، التنمٌية فيً تركٌيا، 0221،أحميد  بٌيدي بير م ئياه ،العباسً، مروان ابيدالمالك -
 .0224للنئر،  المستقبل، دار االولى ، الطبعةاالقتصادٌة الكلٌة فً آسٌا

 

http://www.aface.com/
http://www.aface.com/
http://www.alzeona.org/
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 أثر االتجاهات النقدٌة على النمو االقتصادي
 (B 02)حجم  ة لبلدان نامٌة مختارةدراسة تحلٌلٌ   

 (Arabic Transper )نو  الخط                                    

 
 
 

 
 

 
 
                                        

 (B 17)حجم     علً قاسم سالم العمري            

 
 
 
 

 
 
 

 (11)حجم  بحث تخري مقدم الى مجلس قسم ادارة المكتب
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