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وال تعتبر دراسة التقسيم آاملة ما لم تنتشر نتائجها ،                    
وآل باحث مدين لهذا العلم بالقدر الذى به يجب أن            
يشغل فراغا معينا فيه ، وعلم التقسيم من العلوم الهامة                  

 التسمح   المتسعة ويقل فيه عدد المختصين الى درجة                
بتقدمه ما لم يقدم آل باحث نصيبه الذى يبنى على أسس                  

.     علمية سليمة مراعيا التفاصيل الدقيقة               
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    توجد أنواع عديدة من أوراق التقسيم حيث توصف األنواع تحت     
 الجديدة من الحشرات ، آل مرتبة على انفراد       واالجناس االنواع  

عادة ، فى نشرات قصيرة خصوصا اذا اشتعلت الدراسة بعض       
 وااليكولوجية   البيولوجية النواحى    

ويعتمد بعض الباحثين نشر أبحاث قصيرة حبا فى تضاعف         
 أن تنشر المواد المتعلقة ببعضها متجمعة فى       واالليق  أعدادها   

دراسة شاملة فتعتبر أآثر قيمة ، ونادرا ما تقرأ البحوث         
 بغير المختصين فى هذا العلم من الحشريين          التقسيمية   

 أبحاثهم فى مجالت   ينشرواولذلك يجب على رجال التقسيم أن       
 البيولوجية مناسبة وخاصة اذا شملت دراستهم بعض النواحى        

 للجماعات و إال حجبت هذه المعلومات عن نظر       وااليكولوجية 
الباحثين    



12/23/2006 Prof. Dr. Adel Hassan
5



12/23/2006 Prof. Dr. Adel Hassan
6

عبارة عن مختصرات شاملة لمعلومات جارية عن                
مجموعة من الكائنات ، والتى قد ال تحوى اضافات جديدة                    

ولكن يقصد بها أساسا جمع المعلومات المبعثرة عن                  
مجموعة من الحشرات فى مقالة واحدة قد تفيد فى               

.  االبحاث المستقبلة على هذه المجموعة            
: هذا المرجع  التقسيمية   ومن أمثلة المقتطفات       

La Rivers, Ira. 1947 . A synopsis of the 
genus Endrodos (Celeoptera ; 
Tenebrionidae ) . Ann . Ent . Soc .Amer ., 
40 : 318-328
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 بمعلومات جديدة أو تفسيرات           بمعلومات جديدة أو تفسيرات          ين  ين  وبها يتقدم الباحث        وبها يتقدم الباحث            
مستحدثة ملحقة بمعلومات سابقة        مستحدثة ملحقة بمعلومات سابقة        

يحدث غالبا فى حالة المجموعات من الحشرات التى يكتشف                   يحدث غالبا فى حالة المجموعات من الحشرات التى يكتشف                   
داخلها أنواع جديدة من وقت الى آخر              داخلها أنواع جديدة من وقت الى آخر              

 من    من   غيرهما   غيرهما   تختص هذه المراجعات بعائلة أو جنس أو           تختص هذه المراجعات بعائلة أو جنس أو             
   العليا ، وأآثرها ينصب على االجناس            العليا ، وأآثرها ينصب على االجناس           التقسيمية   التقسيمية   المراتب   المراتب   

Sommerman , K .M . 1945 . A revision Sommerman , K .M . 1945 . A revision 
of the genus of the genus Lachesilla Lachesilla .North of .North of 
Mexico .Ann. Ent . Soc . Amer . , 39 : Mexico .Ann. Ent . Soc . Amer . , 39 : 
627 627 –– 657.657.
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عبارة عن نشرات التقسيم المستكملة والتى                  •
 لألنواع وتحت         التقسيمية     تتناول النواحى            

 من المراتب     وغيرهما   االنواع        
آما تسجل فيها المعلومات الدقيقة التى            •

 البيولوجية     يقدمها الباحث عن الدراسات          
والتشريحية ودراسة االطوار غير الكاملة                   

وانتشار المجموعات المختلفة من الحشرات                
  من أمثلتها    •

• Felt , E .P. , and L. H . Joutel. 1904 . 
Mnonograph of genus Saperda  . N . 
Y .State M us . 74 ( Ent 20 ) 81 pp 
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 فى التقسيميةالعمل الذى يقصد به توضيح المجموعات 
منطقة جغرافية محددة ، وهو ذو فائدة ملحوظة من ناحية 

التعريف عند حل مشكالت المتعلقة لعلم التقسيم 
 من أمثلته

Fauna of British India. Taylor and Francis, 
London. Many volumes covering most groups 
of animale, published over the pasthalp 
century .
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 توضيحية رسوماتعبارة عن النشرات التى تحوى 
لالنواع العديدة من الحشرات الموجودة فى المجموعات  

 المختلفة رغبة فى تسهيل دراستها التقسيمية
  فى المرجع اآلتىيتضحآما 

Ferris, G .F. 1937-50 . Atlas of scale insects 
of North America Stanford University Prese, 
Galif .5 vols .
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آتب صغيرة تؤلف خصيصا لتعريف النماذج التى جمعت وهى 
 التقسيميةوتحوى عادة الصفات .من الحقل من وقت الى آخر 

 والمفاتيح التى يعتمد عليها فى هذا السبيل
Klots ,A . B . 1951 . A field guide to the 
butterflies of North America east of the Great 
Plans. Houghton Company , Boston , 349 pp .  
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تتكون من فهارس ألوراق التقسيم المختلفة نظمت بطريقة                   تتكون من فهارس ألوراق التقسيم المختلفة نظمت بطريقة                   
معينة بها يستدل على سلسلة المراجع الكاملة بالنسبة لكل                 معينة بها يستدل على سلسلة المراجع الكاملة بالنسبة لكل                 

وسعة  وسعة       ولذلك يتطلب وضعها دقه متناهية             ولذلك يتطلب وضعها دقه متناهية            تقسيمية    تقسيمية    مجموعة    مجموعة    
اطالع   اطالع   

Van Duzee, E . P . 1917 . Ctalogue of the Van Duzee, E . P . 1917 . Ctalogue of the 
Hemiptera of Americal  north of Mexico . Calif . Hemiptera of Americal  north of Mexico . Calif . 
Univ  . Pub. Ent no .2 .XIVUniv  . Pub. Ent no .2 .XIV-- 902 pp.902 pp.   
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وهو أول جزء فى ورقة التقسيم وان آان يدونه الباحث فى                          وهو أول جزء فى ورقة التقسيم وان آان يدونه الباحث فى                          
الوافى هو الذى يبين            الوافى هو الذى يبين                خطوات التجهيز األخيرة فالعنوان              خطوات التجهيز األخيرة فالعنوان              

. . بشكل من التحديد ما تقصده ورقة التقسيم               بشكل من التحديد ما تقصده ورقة التقسيم               
يجب على الباحث فى هذه الحالة أن يستعمل ألفاظا منتقاة                  يجب على الباحث فى هذه الحالة أن يستعمل ألفاظا منتقاة                  

:: على االفعال بطريقة توضح             على االفعال بطريقة توضح            واالسماء   واالسماء   مقدما  مقدما  
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..نوع الدراسة التى تشملها الورقة      نوع الدراسة التى تشملها الورقة      
االسم العلمى للجماعة أو لجماعات من الحشرات التى اختبرت             االسم العلمى للجماعة أو لجماعات من الحشرات التى اختبرت             

..للدراسة     للدراسة     
.. ذآر االسم العلمى للعائلة والرتبة التى تنتمى اليها هذه الجماعة                  ذآر االسم العلمى للعائلة والرتبة التى تنتمى اليها هذه الجماعة                 

آما يجب تحديد المنطقة الجغرافية أو المحلية التى تنتشر فيها لهذه           آما يجب تحديد المنطقة الجغرافية أو المحلية التى تنتشر فيها لهذه           
::الكائنات آما فى العنوان التالى              الكائنات آما فى العنوان التالى              

Geographical variation ofGeographical variation of  HippodamiaHippodamia  
ConvergensConvergens in southern California (in southern California (ColecpteraColecptera : : 
CcccinellidaeCcccinellidae))
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يتبع العنوان اسم المؤلف الذى يجب أن يبقى فى صورة واحدة فى        يتبع العنوان اسم المؤلف الذى يجب أن يبقى فى صورة واحدة فى        
جميع مؤلفاته تسهيال لالشارة اليه والرجوع الى ابحاثه فى المراجع            جميع مؤلفاته تسهيال لالشارة اليه والرجوع الى ابحاثه فى المراجع            

المختلفة    المختلفة    
 آما يجب أن تختص االسماء االولى مع آتابة االسم االخير مفصال      آما يجب أن تختص االسماء االولى مع آتابة االسم االخير مفصال     
رغبة فى تسهيل االتصال بالباحثين وهذه مهمة ضرورية فى آثير       رغبة فى تسهيل االتصال بالباحثين وهذه مهمة ضرورية فى آثير       

من االحيان من االحيان 
ال بد أن يتبع االسم عنوان المؤلف الذى يجب ان يكون دقيقا وعندما          ال بد أن يتبع االسم عنوان المؤلف الذى يجب ان يكون دقيقا وعندما          
يشترك البعض فى مؤلف واحد يجب أن ترتب  أسماؤهم وفقا       يشترك البعض فى مؤلف واحد يجب أن ترتب  أسماؤهم وفقا       

تساو فى العمل أو تعطى االولوية للشخص     تساو فى العمل أو تعطى االولوية للشخص     إذا   إذا   للحروف االبجدية    للحروف االبجدية    
ما الباقون فيطلق     ما الباقون فيطلق     أأ    SeniorSenior  الذى قام بالنصيب االآبر ويطلق عليه         الذى قام بالنصيب االآبر ويطلق عليه         

JuniorJunior      عليهمعليهم
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لكل ورقة تقسيم مقدمة بها يسجل طبيعة البحث والغرض                لكل ورقة تقسيم مقدمة بها يسجل طبيعة البحث والغرض                
آما تحوى المقدمة من بعض       آما تحوى المقدمة من بعض       . . الذى من أجله قدم الموضوع          الذى من أجله قدم الموضوع          

.  .  االحيان بعض النواحى التاريخية المتعلقة بهذه الدراسة                    االحيان بعض النواحى التاريخية المتعلقة بهذه الدراسة                    
 الى   الى  القارىء القارىء والغرض من هذا آله توجيه ذهن الطالب أو          والغرض من هذا آله توجيه ذهن الطالب أو          

. . الجماعة التى شملتها الدراسة           الجماعة التى شملتها الدراسة           
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هى العبارات التى يدونها الباحث مسجال شكره لجميع              هى العبارات التى يدونها الباحث مسجال شكره لجميع              
االشخاص والهيئات التى قدمت له أى نوع من المعونة                  االشخاص والهيئات التى قدمت له أى نوع من المعونة                  
خالل قيامه بالبحث وقد يكتب الشكر فى المقدمة  أو فى                    خالل قيامه بالبحث وقد يكتب الشكر فى المقدمة  أو فى                    
صورة مالحظة فى ذيل الصفحة المشار اليها بعالمة تعلو                  صورة مالحظة فى ذيل الصفحة المشار اليها بعالمة تعلو                  

  ..اسم المؤلف أو يدون الشكر على حدة قبل ملخص البحث                     اسم المؤلف أو يدون الشكر على حدة قبل ملخص البحث                     
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 أو  أو MonographsMonographsيستحسن فى جميع االبحاث المدونة فى مقاالت     يستحسن فى جميع االبحاث المدونة فى مقاالت     
مراجعات أن تحوى فقرة أو فقرات يستدل منها على الطرق      مراجعات أن تحوى فقرة أو فقرات يستدل منها على الطرق      
والوسائل الذى اتبعها المؤلف فى دراسة النماذج التى يجب أن تذآر             والوسائل الذى اتبعها المؤلف فى دراسة النماذج التى يجب أن تذآر             

أيضا فى هذا الجزء    أيضا فى هذا الجزء    
وهذه وسيلة تعطى للقارى الفرصة للحكم على حسن سير العمل             وهذه وسيلة تعطى للقارى الفرصة للحكم على حسن سير العمل             

وبذلك يسهل الحكم على جودة البحث والتى يظهرها طرق       وبذلك يسهل الحكم على جودة البحث والتى يظهرها طرق       . . وطبيعته وطبيعته 
 من الوسائل    من الوسائل   وغيرهماوغيرهمااجراء الحسابات والتجهيزات الميكروسكوبية         اجراء الحسابات والتجهيزات الميكروسكوبية         

 من التفصيل اذا آانت       من التفصيل اذا آانت      بشىءبشىءالمتبعة والتى يجب أيضا أن تدون        المتبعة والتى يجب أيضا أن تدون        
..متبعة من أول مرة متبعة من أول مرة 
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الجزء من ورقة البحث الذى فيه تسجل آل النتائج والمشاهدات التى           الجزء من ورقة البحث الذى فيه تسجل آل النتائج والمشاهدات التى           
::حصل عليها المؤلف ويحوى هذا الجزء فى أوراق التقسيم ما يأتى           حصل عليها المؤلف ويحوى هذا الجزء فى أوراق التقسيم ما يأتى           

مثل مثل ( (  تطرأ اليها موضوع البحث       تطرأ اليها موضوع البحث      تقسيميةتقسيميةتحديد أعلى مرتبة  تحديد أعلى مرتبة  
))العائلة       العائلة       

 الوسطية مثل االجناس   الوسطية مثل االجناس  التقسيمية   التقسيمية   مفتاح أو مفاتيح التقسيم  للمراتب          مفتاح أو مفاتيح التقسيم  للمراتب          
( Genera ) ( Genera ) 

  التقسيمية   التقسيمية    للمراتب     للمراتب    (Synonymy)(Synonymy)تسجيل لالسماء العلمية المرادفة        تسجيل لالسماء العلمية المرادفة        
الوسطية السابقة مع وصفها      الوسطية السابقة مع وصفها      
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( Generic types )( Generic types )تحديد نماذج االجناس        تحديد نماذج االجناس        
.. لها   لها  القربية   القربية     باالجناس   باالجناس   مقارنة هذه االجناس     مقارنة هذه االجناس     

..مفاتيح لالنواع التى شملتها الدراسة                  مفاتيح لالنواع التى شملتها الدراسة                  
ذآر االسماء العلمية المرادفة لهذه االنواع مع وصفها آل                    ذآر االسماء العلمية المرادفة لهذه االنواع مع وصفها آل                    

..على حدة فى أسلوب الوصف التلغرافى المعروف                على حدة فى أسلوب الوصف التلغرافى المعروف                
    The type localityThe type localityتحديد منطقة نموذج آل نوع           تحديد منطقة نموذج آل نوع           

 الدقيقة     الدقيقة    البيولوجية      البيولوجية       وجميع البيانات          وجميع البيانات         وعوائله    وعوائله    وانتشاره       وانتشاره       
  .. لها    لها   القربيه  القربيه    باالنواع      باالنواع      ومقارنة النوع        ومقارنة النوع        
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 قيمة   قيمة  والكاتالوجات     والكاتالوجات     هذا التسجيل له فى المقاالت والمراجعات              هذا التسجيل له فى المقاالت والمراجعات              
آبيرة ، والبد أن يكون ذلك فى قائمة تشمل األسماء العلمية                    آبيرة ، والبد أن يكون ذلك فى قائمة تشمل األسماء العلمية                    
آلها التى أطلقت على النوع من قبل ، مرتبة حسب تاريخ                     آلها التى أطلقت على النوع من قبل ، مرتبة حسب تاريخ                     
نشرها فى المجاالت العلمية وآل اسم البد أن يتبعه اسم                 نشرها فى المجاالت العلمية وآل اسم البد أن يتبعه اسم                 
مؤلفه وتاريخ نشره والمجلة العلمية التى سجل بها  آما فى                     مؤلفه وتاريخ نشره والمجلة العلمية التى سجل بها  آما فى                     

::المثال اآلتى       المثال اآلتى       
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Oncideres rhodostictusOncideres rhodostictus BatesBates

Oncideres rhodostictusOncideres rhodostictus Bates, 1885, Bates, 1885, 

Biol. CentBiol. Cent--Amer. Coleopt. 5: 367.Amer. Coleopt. 5: 367.

Oncideres rhedostictus Casey, 1913,Oncideres rhedostictus Casey, 1913,

MemMem. . ColeoptColeopt. 4: 352. 4: 352 . .   
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ChrysopaChrysopa vulgarisvulgaris StephensStephens

ChrysopaChrysopa carneacarnea (Stephens)(Stephens)

ChrysoperlaChrysoperla carneacarnea (Stephens)(Stephens)
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يمكن تالفى هذا الجزء فى أوراق التقسيم وفى حالة وجوده                       يمكن تالفى هذا الجزء فى أوراق التقسيم وفى حالة وجوده                       
يجب أن يكون مختصرا للغاية ويدون بطريقة غير تلغرافية                       يجب أن يكون مختصرا للغاية ويدون بطريقة غير تلغرافية                       
فى فقرات متسلسلة وشاملة النقط الهامة التى سبق ذآرها              فى فقرات متسلسلة وشاملة النقط الهامة التى سبق ذآرها              

    فى صلب الموضوع       فى صلب الموضوع       
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وهو الجزء االخير فى ورقة التقسيم حيث تسجل فيه                 وهو الجزء االخير فى ورقة التقسيم حيث تسجل فيه                 
: :  ثالث طرق     ثالث طرق    باحدى باحدى المراجع  المراجع  

 اما فى ذيل الصفحات التى عندما دعت الحاجة بذآر              اما فى ذيل الصفحات التى عندما دعت الحاجة بذآر             
  ReferoneosReferoneosوتتبع هذه الطريقة فى حالة قلة        وتتبع هذه الطريقة فى حالة قلة        . . المراجع  المراجع  

. . المراجع التى اعتمد عليها الباحث فى دراسته                 المراجع التى اعتمد عليها الباحث فى دراسته                 
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أو تكتب فى نهاية آل فصل من الفصول الرئيسية اذا تباينت         أو تكتب فى نهاية آل فصل من الفصول الرئيسية اذا تباينت         
..الدراسة فيها     الدراسة فيها     

 أو تدون جميعها فى قائمة خاصة فى نهاية ورقة التقسيم اذا آان          أو تدون جميعها فى قائمة خاصة فى نهاية ورقة التقسيم اذا آان         
 وفى هذه الحالة  يجب     وفى هذه الحالة  يجب    BibliographyBibliographyعدد المراجع آثيرا   عدد المراجع آثيرا   

العناية بكتابة أسماء المؤلفين مرتبة حسب الحروف الهجائية ،                العناية بكتابة أسماء المؤلفين مرتبة حسب الحروف الهجائية ،                
ثم اسم  ثم اسم  : : وأمام آل مؤلف سجل تاريخ النشر ، ثم عنوان المقالة          وأمام آل مؤلف سجل تاريخ النشر ، ثم عنوان المقالة          

المجلة ورقم المجلد الذى يحويها ، ثم رقم الصفحات آما هو               المجلة ورقم المجلد الذى يحويها ، ثم رقم الصفحات آما هو               
ويجب العناية    ويجب العناية    . . واضح فى بعض األمثلة السابقة والالحقة       واضح فى بعض األمثلة السابقة والالحقة       

باستعمال اختصارات المجالت العلمية المتفق عليها ، ويشار الى                  باستعمال اختصارات المجالت العلمية المتفق عليها ، ويشار الى                  
المراجع فى صلب الموضوع عند ذآر المؤلف ، أما بذآر رقم            المراجع فى صلب الموضوع عند ذآر المؤلف ، أما بذآر رقم            
المرجع المدون فى القائمة أو بالسنة التى نشر فيها بين قوسين            المرجع المدون فى القائمة أو بالسنة التى نشر فيها بين قوسين            

..بحوار اسم المؤلف   بحوار اسم المؤلف   
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التفسير المدلول العلمى المختصر 

aff. Affinis 

ذج الذى لم يحدد بعد بصفة قاطعة ويلحق باالسم العلمى للنمو
بل يتقارب مع نوع اّخر 

(not identical with but having affinity) 
مثل : 

Apis reflexa aff. Apis deplaneta. 
اى ان النوع االول لم يحدد بصفة قاطعة بل قريب للنوع 

الثانى . 

Auct. Auctorum  اى اكثر من مؤلف( of various authors )ق  ويلح
باالسم العلمى الذى أكتشفه ووصفة اكثر من مؤلف 

Cf. Confer 
ويذكر هذا الرمز عندما يطلب من القارئ ان يقارن شيئا 

 ( compare with )بشىء 
Coll. Collection  ويستعمل هذا المختصر عند ذكر المجموعة الحشرية

In coll. In the collection 
of 

اى فى المجموعة الحشرية 

Ex cell. From the 
collection of 

ويذكر عندما نريد القول بأن النموذج اخذى من مجموعة 
فالن . 

Dol. Delinovit 
ويسبق هذا المختصر اسم الشخص الذى قام برسومات معينة 

فى البحث ، ومعنى هذا المختصر  
drawn by or illustration made by ) 
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Emend. Emendature حح ويلحق امام االسم الذى ص( emended or 
corrected ) 

Err. typ. Error type 
grephicus 

ويستعمل هذا الرمز للداللة على خطأ مطبعى معين  
( printer’s error ) 

Et. And   ( و ) وهذا هو مختصر المدلول العلمى
Et. Etian  ًوقد يؤدى معنى اخر وهو ايضا( also ) 

f. Forma  ومعناه شكل( forma ) هذا عند التحدث عن مرتبة  ويطلق
تقسيمية كالنوع او تحت النوع لم تحدد بصفة قاطعة. 

Gen. Nov. Genus novum 
ويلحق هذا المختصر بعد االسم العلمى السم جديد اطلق عليه 

الول مرة 
g. or gen. Genus novum  وهو مختصر كلمة جنس( genus ) 

gg. Genera  وهو مختصر كلمة أجناس( genera ) 
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Ibid. Ibidum 

ويكتب هذا المختصر عند عدم الرغبة فى تكرار طريقة او 
مرجع مثالً سبق ذكره فى الفقرة السابقة مباشرة ، وعلية  

نفهم ان المرجع هو نفس المرجع السابق ، ومعنى المختصر  
( on the same plane or on the same 

reference ) 

Id. Idem 
غبة فى تكرار اسم مؤلف . ويكتب هذا المختصر عند عدم الر

 ( the same author )ومعنى المختصر 
In. lit. 

Or    il. In litteris 
ويذكر عند توجيه القارئ الى مناسبة ذكرت بخصوص معين 

 mentioned in correspondenceومعنى مختصر 
 
 Incertae scdis 

ويرمز عند الداللة لعدم ثبوت الشىء تماماً  
of uncertain position 

i. sched. In schedis 
ويرمز عند الداللة على مالحظة لها عالقة بعنونة النموذج 

 notes و  on labelsومعنى المختصر 

Lg. Legit 
ويلحق هذا المختصر امام اسم جامع النموذج ، ومعنى  

 ( collected by)المختصر جمع بواسطة 
Loc. Cit. 

Or    lc. Loco citato 
المكان السابق ذكره ومعناه فى نفس 

on the place quoted 
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m. Mibi 
ويلحق هذا المختصر باالسم العلمى الجديد الذى اكتشفه نفس 

 described byكاتب المقال . ومعناه وصف بواسطتى اى 
me, or belonging to me 

Nob. Nobis 
ويلحق هذا المختصر باالسم العلمى الجديد الذى اكتشفه عدة 

ياً نفس المقالة .وهذا المختصر جمع مؤلفين كتبو سو
 . ( us)المختصر السابق ومعناه نحن 

Non. Not  ويستعمل للنفى
Nec. Nor  ومعناه وال( and not ) 

Nom. 
Cons. 

Nomen 
Conservandum 

ويلحق امام االسم العلمى الذى اوصت اللجنة الدولية للتسمية 
بعدم ذيوعه مؤقتاً. 

Nom. 
Nov. 

Nomen  
Novum 

ويلحق المختصر امام االسم العلمى الجديد للداللة على ذلك . 

Nom. 
Nud 

Nomen 
Nudum 

ويلحق باالسم العلمى للداللة على ان هذا االسم ينقصه 
الوصف بالكامل للنوع لوفاة المؤلف مثال قبل امكانية الوصف  

n. sp. Nova species   ويلحق باالسم العلمى لنوع جديد للداللة على ذلك
Op. Cit. Opere citato  ويرمز الى عمل أقتبس عن الغير( the work queted ) 

s. See   . ويستعمل لتوجيه نظر القارئ
s.p. See page    ويستعمل لتوجيه نظر القارئ الى صفحة معينة
Sp. Species  وهو مختصر كلمة نوع
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Spp. Species     وهو مختصر كلمة أنواع ( جمعsp. . ( 
Sp. Ined. Species ineditor  . ويلحق باالسم العلمى للنوع الذى لم يوصف بعد

Sp. N. 
Spec. no. Species nova 

ويلحق باالسم العلمى للنوع الجديد . وهذا المختصر أدق من  
n.    sp.  الذى يؤدى نفس المعنى ، ألنه من المستحسن فى 

ات . اللغة العلمية ( الالتينية ) أن تسبق االسماء الصف
Subg. 

Subgen. Subgenus   وهو مختصر تحت الجنس

Subgg. Subgenera  (جمع المختصر السابق) وهو مختصر تحت االجناس
Ssp. Subspecies   وهو مختصر تحت النوع

Supra cit. Supra citato 
ويرمز عند االشارة الى اقتباس ذكر سابقاً من نفس المقالة . 

  queted aboveومعنى المختصر 

Typ. Gen. Typus generis  وهو مختصر نموذج الجنس( type of genus or 
generotype ) 

v. Vide  ويستعمل لتوجيه نظر القارئ ومعناه see 
v. et Vide etiam  ويستعمل العاده توجيه نظر القارئ ومعناه see also 
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