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 مالحظة: ال﮲�ّصوص ﮳�أالزرق ه﮵ى روا﮳�ط �﮴﮴�ود ال﮴�ّراء ٕالى ص﮲�حات ﮲حار﮳ح﮵�ّة
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 الطريقة األبسط:  ال﮳�حث ﮲�﮵ى ص﮲�دوق ال﮳�حث

 المو﮲صوع أو موا﮲ص﮵�ع ﮴�ر﮵�﮳�ة م﮲�ه ﮳�االس﮴�عا�﮲ة ﮳�ـ  خانة البحث .
﮲

 المو﮲صوع ﮳�عد، ﮲�عل﮵�ك ال﮳�حث عں
﮲

 أ�ّ﮲ه لم �﮴﮴�ّم الك﮴�ا﮳�ة عں
﮲

 ٕاذا ا﮲ح﮴�رت مو﮲صوًعا لم﮴�ال﮴�ك وأردت ال﮴�ّٔ�كد مں

 المو﮲صوع الم﮲ح﮴�ار. ٕاذا
﮲

 م﮴�االت حول موا﮲ص﮵�ع ﮴�ر﮵�﮳�ة مں
﮲

) ك﮴�ا﮳�﮴�ها، وا﮳�حث(ي) كذلك عں
﮲

 مح﮴�ملة ﮴�د �﮲﮴�اسب مو﮲صوع الم﮴�الة ال﮴�﮵ى �﮴ر﮵�د(﮵�ں
﮲

 ع﮲�او﮵�ں
﮲

 ا﮳�حث(ي) عں

 المح﮴�ملة، ﮲�اك﮴�ب(ي) ﮲�﮵ى ﮲حا�﮲ة ال﮳�حث الع﮲�وان الذي ا﮲ح﮴�ر�﮴ه لم﮴�ال﮴�ك، �﮶م ا﮲ص﮲عط(ي) على الوصلة الحمراء (الرا﮳�ط
﮲

 الع﮲�او﮵�ں
﮲

 لم �﮳﮴حد(ي) أي م﮴�الة �﮴حمل أي مں

 االٔحمر) ال﮴�﮵ى �﮴ظهر على رأس ﮴�ا�ٔمة ال﮲�﮴�ا�ٔح� لل﮳�دء ﮳�ك﮴�ا﮳�ة الم﮴�الة.

 مو﮲صوع اه﮴�مامك، ﮲�ا﮲ص﮲عط(ي) عل﮵�ها و﮳�ا﮶سر(ي) ﮲�﮵ى ك﮴�ا﮳�ة م﮴�ال﮴�ك.
﮲

 وٕاذا و﮳حدت وصلة حمراء ﮲�﮵ى م﮴�االت حول مو﮲صوع ﮴�ر﮵�ب مں

�� �� ������ � ��� �� �� ��� ��� ��
�

� �� ����ّ���� �� �� ��� ���ّ�
ٔ
� �� ���� �� �������� �����

�
���� ��ٔ��

�
� ��� �� ���� �� ��

�� ��� ◈ 

 ﮲�﮵ى
﮲

 ﮶سٔ��﮲ها مساعدة المحّرر﮵�ں
﮲

 ﮵�عكف محّرري ومحّررات و﮵�ك﮵�﮳�﮵�د﮵�ا على ٕا�﮶راء الموسوعة وكذلك على عّد الموا﮲ص﮵�ع ال﮴�﮵ى ال �﮲﮴رال �﮲ا﮴�صة و�﮲﮴�ظ﮵�مها ﮲�﮵ى ﮴�وا�ٔم مں

﮲ أو ال﮶�ّال�﮶ة سطور، و�﮴كون ﮳�حا﮳حة ماّسة ٕالى
ا (م﮴�الة ﮳�ذرة)، ح﮳حمها ال ﮵�﮴�عّدى الّسطر﮵�ں  موا﮲ص﮵�ع للك﮴�ا﮳�ة. كذلك ه﮲�اك ﮴�وا�ٔم �﮶﮴سمل الم﮴�االت ال﮴�ص﮵�رة ﮳حّدً

﮲
 ال﮳�حث عں

 �﮴وس﮵�ع وٕا�﮶راء.

 ه﮲�اك  ﮴�ا�ٔمة للم﮴�االت المطلو﮳�ة حسب اال﮲ح﮴�صاص  (< ا�﮴﮲�روا ه﮲�ا) و�﮴ح﮴�وي على مٔ�ات الموا﮲ص﮵�ع الم﮴�احة للك﮴�ا﮳�ة مص﮲�ّ﮲�ة حسب م﮳حاالت علم﮵�ّة و﮳ح﮲عرا﮲�﮵�ّة و�﮴ار﮵�﮲ح﮵�ّة

 حول الع﮲�وان
﮲

 المحّرر﮵�ں
﮲

 م﮲ح﮴�ل﮲�ة، وح﮴�ول معر﮲�﮵�ّة أ﮲حرى. ﮲�﮵ى ﮳�عض االٔح﮵�ان ﮵�ظهر اسم المو﮲صوع ﮳�ل﮲عة أ﮳ح﮲�﮳�﮵�ّة (﮲عال﮳�ًا ما �﮴كون إال�﮳﮲حل﮵�﮲ر﮵�ّة) الٔ�ّ﮲ه ل﮵�س ه﮲�اك ٕا﮳حماع ﮳�﮵�ں

 المال�ٔم له ﮳�العر﮳�﮵�ّة أو ﮳�س﮳�ب �﮴داوله ﮳�حروف ال�﮵﮴�﮲�﮵�ّة (م﮶�ال: ها﮶س﮴�اغ 1Lib1Ref#). ﮲�﮵ى م﮶�ل هذه الحاالت ﮵�﮳حب ا�﮲ّ﮴حاذ الحذر ع﮲�د ا﮲ح﮴�﮵�ار ع﮲�وان للم﮴�الة ﮳�العر﮳�﮵�ة

.
﮲

 وال﮴�ّمّسك ﮳�﮴�واعد �﮴حد﮵�د الع﮲�او﮵�ں

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A9_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/1Lib1Ref
https://ar.wikipedia.org/wiki/1Lib1Ref
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ا  ﮴�ا�ٔمة للـ "وصالت الحمراء"  (< ا�﮴﮲�روا ه﮲�ا)، وه﮵ى ﮴�ا�ٔمة ﮶ساملة للموا﮲ص﮵�ع المذكورة ﮲�﮵ى الم﮴�االت المو﮳حودة  �﮳﮲حد أ﮵�﮲صً

 هذه ال﮴�ا�ٔمة ال �﮴ح﮴�وي على موا﮲ص﮵�ع م﮴�االت ﮲�حسب، ﮳�ل وأ﮵�﮲صا على
﮲

 حال﮵�ًّا دون أن �﮴كون م﮴�الة ﮲حاّصة ع﮲�ها. ولكں

 الموا﮲ص﮵�ع الم﮴�﮴�رحة لك﮴�ا﮳�ة م﮴�االت والموا﮲ص﮵�ع إالدار﮵�ة الدا﮲حل﮵�ة
﮲

. ﮲�لذلك ﮵�﮳حدر ال﮴�م﮵�﮵�﮲ر ﮳�﮵�ں
﮲

 موا﮲ص﮵�ع ٕادار﮵�ّة دا﮲حل﮵�ّة �﮴﮴�عّلق ﮳�ٕادارة و﮵�ك﮵�﮳�﮵�د﮵�ا و﮳�﮶سؤون م﮳ح﮴�مع المحّرر﮵�ں

 ع﮲�د االس﮴�عا�﮲ة ﮳�هذه ال﮴�ا�ٔمة.

﮲
ا  (< ا�﮴﮲�روا ه﮲�ا) ال﮴�﮵ى �﮲﮴�﮴�ظر �﮴وس﮵�عها. وال﮲�ا�ٔدة ال﮲حاّصة لهذه ال﮴�ا�ٔمة ه﮵ى و﮳حود ع﮲�وان للك م﮴�الة ﮴�د ا�﮲ّ﮴�ق عل﮵�ه المحّرر﮵�ں ا ﮴�ا�ٔمة  للم﮴�االت ال﮴�ص﮵�رة ﮳حّدً  وه﮲�اك أ﮵�﮲صً

 المو﮲صوع.
﮲

 ﮲صرورة الك﮴�ا﮳�ة عں
﮲

 عں
﮲

 وو﮳حود �﮴وا﮲�ق �مل لدى المحّرر﮵�ں
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 ا﮲ح﮴�﮵�ار ع﮲�وان ر�﮵ٔ�س﮵ى للم﮴�الة مّما
﮲

 ال ﮳�ّد مں
﮲

 ﮳�د﮵�لة للع﮲�وان الر�﮵ٔ�س﮵ى. ولكں
﮲

 ع﮲�او﮵�ں
﮲

 طر﮵�ق ٕا�﮶﮲ساء "�﮴حو﮵�الت" ٕال﮵�ها مں
﮲

 ع﮲�وان واحد لم﮴�الة عں
﮲

 ٕاعطاء أك﮶�ر مں
﮲

 ﮵�مكں

 أو أك﮶�ر.
﮲

 ﮳�د﮵�ل﮵�ں
﮲

 ﮳�﮵�ں
﮲

 ﮵�﮶�﮵�ر أح﮵�ا�﮲ا ال﮴�ساؤالت والح﮵�رة حول الع﮲�وان االٔ�﮲سب مں

ة والح﮵�اد﮵�ّة. حاول(ي) �﮳﮴ح﮲�ّب المصطلحات ال﮴�﮵ى �﮴عكس ع﮴�﮵�دة س﮵�اس﮵�ّة أو د﮵�﮲�﮵�ّة أو  الد﮴�ّ
﮲

 مں
﮲

 الع﮲�وان الر�﮵ٔ�س﮵ى ﮵�﮳حب أن ﮵�صف م﮲صمون الم﮴�الة ﮳�ٔ�ك﮶�ر ما ﮵�مكں

 م�ن له أسماء م﮲ح﮴�ل﮲�ة، ﮲�اس﮴�﮲حدموا االسم أالك﮶�ر ﮶س﮵�وًعا لدى م﮴�حد�﮵﮶ى العر﮳�﮵�ّة. ﮲�﮵ى حال �ن لهذا
﮲

) عں
ّ

 ا﮳ح﮴�ماع﮵�ّة أو �﮲ظر﮵�ّة علم﮵�ّة لم �﮴الِق إال﮳حماع. ٕاذا ك﮴�﮳�﮴�م(ن

﮲
 ﮶س﮲حص﮵�ّة أ﮳ح﮲�﮳�﮵�ة معاصرة، ﮲�حاول(ي) االس﮴�﮲�سار عں

﮲
 االسم حّساس﮵�ّة س﮵�اس﮵�ّة، اذكر(ي) هذه المعلومة ﮲�﮵ى م﮴�ّدمة الم﮴�الة واعرض(ي) االٔسماء ال﮳�د﮵�لة. ٕاذا ك﮴�﮳�ت عں

 ل﮲�ظ اسمها ﮳�ل﮲ع﮴�ها �﮶م �﮴﮲�له ٕالى العر﮳�﮵�ّة ﮳�صورة د﮴�﮵�﮴�ة ﮴�در إالم�ن. ه﮲�اك ﮴�واعد أ﮲حرى م﮲�ّصلة ﮲�﮵ى  هذه الص﮲�حة  (< ا�﮴﮲�روا ه﮲�ا) ﮲�﮵ى و﮵�ك﮵�﮳�﮵�د﮵�ا العر﮳�﮵�ّة.
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 أال﮲�﮲صل �﮳﮴ح﮲�ّب الموا﮲ص﮵�ع ال﮴�ال﮵�ة:
﮲

 ٕاذا ك﮲�ت م﮳�﮴�دًءا أو ٕاذا ��﮲ت ك﮴�ا﮳�ة الم﮴�الة مهمة ﮲�﮵ى ٕاطار م﮶سروع مدرس﮵ى ﮲�مں

 مو﮲صوع م﮶�﮵�ر لل﮳حدل أو ﮵�دور حوله ﮲حالف عم﮵�ق، م﮶�ل ال﮲�﮲راعات الس﮵�اس﮵�ة، ال﮴�﮳حد﮵�دات العلم﮵�ة ﮲ع﮵�ر الم﮴�ّ﮲�ق عل﮵�ها وما ﮶سا﮳�ه (م﮶�ال: ال﮲�﮳�ا�﮵﮴�ة).-
ّ
  أي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
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ًرا. وال﮴�اعدة ﮲�﮵ى م﮶�ل هذه الحالة ه﮵ى: ٕاذا �ن معظم-  أحداث ذات أهم﮵�ة �﮴ار﮵�﮲ح﮵�ة ما زالت ﮳حار﮵�ة أو ا�﮴﮲�هت مؤ﮲حّ

 أال﮲�﮲صل عدم ا﮲ح﮴�﮵�ار هذا المو﮲صوع. وٕاذا �ن معظم
﮲

 ال﮳حرا�ٔد ال﮵�وم﮵�ة الم﮲�﮶سورة مؤ﮲حًرا، ﮲�مں
﮲

 المصادر الم﮴�احة لك مں

 الم﮴�االت العلم﮵�ة والم﮳حالت أال�د﮵�م﮵�ة وك﮴�ب ال﮴�ار﮵�﮲ح، ﮲�هذا المو﮲صوع ﮳حد﮵�ر ﮳�الك﮴�ا﮳�ة ع﮲�ه.
﮲

 المصادر مں

 مد﮵�﮲�ة ﮲�﮵ى ال﮲�رو﮵�ح� ٕاذا �ن المعظم-
﮲

 الموا﮲ص﮵�ع ال﮴�﮵ى ﮵�صعب عل﮵�ك الع﮶�ور على مصادر ﮳حّد﮵�ّة ع﮲�ها ﮳�الل﮲عات ال﮴�﮵ى �﮳﮴ح﮵�دها. وعلى س﮳�﮵�ل الم﮶�ال، ال �﮴ك﮴�ب عں

 المصادر ع﮲�ها م﮴�احة ﮳�ال﮲�رو﮵�﮳ح﮵�ة ﮲�﮴�ط.
﮲

 الساحق مں

 مصادر �﮴ذكرها، موا﮲ص﮵�ع ك﮴�ب ع﮲�ها مؤلف واحد أو م﮳حموعة-
﮲

 �﮳﮲حد ما ﮵�ك﮲�﮵ى مں
﮲

 موا﮲ص﮵�ع صع﮳�ة الم﮲�ال ه﮵ى موا﮲ص﮵�ع لم ﮵�ُك﮴�ب ع﮲�ها سوى ال﮴�ل﮵�ل ولں

 أال﮲�﮲صل
﮲

 واحدة، ﮲�مں
﮲

 ﮲طاهرة ط﮳�﮵�ع﮵�ة مع﮵�﮲�ة ولم �﮳﮴حد(ي) ع﮲�ها معلومات ٕاال ﮳�﮴�لم مؤلف واحد أو م﮳حموعة مؤل﮲�﮵�ں
﮲

 واحدة. ٕاذا أردت الك﮴�ا﮳�ة عں
﮲

 مؤل﮲�﮵�ں

 هذا المو﮲صوع.
﮲

 ال﮴�﮲�ازل عں

 موا﮲ص﮵�ع-
﮲

ل ﮲�﮵ى ال﮳�دا﮵�ة الك﮴�ا﮳�ة عں  الموا﮲ص﮵�ع ال﮴�﮵ى ﮵�صعب عل﮵�ك ﮲�همها ﮳�صورة �﮴اّمة. و﮴�د �﮴كون الك﮴�ا﮳�ة ﮲�﮵ى و﮵�ك﮵�﮳�﮵�د﮵�ا �﮳﮴حر﮵�﮳�ة �﮴عل﮵�م﮵�ّة م﮲�﮵�دة، ولك﮲�ه ﮵�﮲�﮲صّ

 مصطلح ﮲�﮵ى الر﮵�ا﮲ص﮵�ات ٕان لم �﮴درسه أ﮳�ًدا.
﮲

 ﮲ع﮵�ر المح﮳�ذ الك﮴�ا﮳�ة عں
﮲

ا. على س﮳�﮵�ل الم﮶�ال، مں  موا﮲ص﮵�ع �﮴علمت م﮳�اد�ٔها و﮲�هم﮴�ها مس﮳�﮴�ً
﮲

 مٔ�لو﮲�ة أو ﮴�ر﮵�﮳�ة مں

 ﮶س﮲حص﮵�ات محّل﮵�ّة أو �﮴﮴�ال﮵�د محّل﮵�ّة ال �﮶﮴�﮵�ر اه﮴�ماًما ك﮳�﮵�ًرا ﮲حارج الم﮲�ط﮴�ة ال﮴�﮵ى �﮴ع﮵�ش ﮲�﮵�ها (م﮶�ًال، ر�﮵ٔ�س م﮳حلس محل﮵ى ل﮳�لدة ص﮲ع﮵�رة أو طر﮵�﮴�ة عالج ﮲�﮵ى-

 ﮲ح﮳�رة ك﮳�﮵�رة �﮲س﮳�﮵�ًّا ﮲�﮵ى إال﮳حراءات
ْ
 الك﮴�ا﮳�ة ع﮲�ها �﮴﮴�طّلب ﮶سرح ملحو﮲ط﮵�ّة المو﮲صوع، أي

﮲
 الطّب ال﮶سع﮳�﮵ى المحل﮵ى). هذه الموا﮲ص﮵�ع لها محّل ﮲�﮵ى و﮵�ك﮵�﮳�﮵�د﮵�ا، ولكں

 إالدار﮵�ّة.

 


