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  الدليل مةمقدّ 

تعكس جودة الكتابة وتنظيم الدراسة، وكذلك طريقة عرضها، وضوح األفكار اليت ي راد مناقشتها، 
مراجعه. كما أن االستشهاد الدقيق للمراجع فتسّهل على القارئ التعّرف على حمتوى الدراسة واستخدامها يف 

 ني. املؤلِّفة على الدراسة والحرتام حقوق إلضفاء املصداقيّ  وفق قواعد حمّددة ضروريّ 

حبسب االختصاصات، فلكل اختصاص أسلوبه املعتَمد، من دون أن  ّيةتتعّدد قواعد الكتابة العلم
 ّيةحتديد قواعد واضحة لتنظيم الرسائل واألطروحات العرب إىليتفّوق واحد على اآلخر. أّما هذا الدليل فيهدف 

تقنني طرق اإلسناد واالستشهاد ابللغة  إىل يهدف أيضااو  ؛ّيةواالجتماع يّةيف جمال علم النفس والعلوم الرتبو 
اإللكرتوين عرب قواعد املعلومات واملستودعات  النشر، أتخذ ابالعتبار أساليب النشر احلديث ومتطلبات ّيةالعرب

، (APA, 2020لعلم النفس الطبعة السابعة ) ّيةاألمريك ّيةويعتمد الدليل يف جوهره على دليل اجلمع .الرقمّية
بات تنظيم الرسائل واألطروحات من جهة من جهة وملتطلّ  ّيةاللغة العرب ّيةمع بعض الفروقات العائدة خلصوص

  أخرى.  

لعلم النفس قد ظهر يف الربع األّول من القرن العشرين  ّيةاألمريك ّيةدليل النشر اخلاص ابجلمع وكان
وسَعوا إىل وضع جمموعة  ،عندما اجتمعت جمموعة خرباء من علماء النفس واألنثروبولوجيا ومديري األعمال

واالستشهاد املرجعّي لتحسني القراءة  ّيةالكتابة العلم أسلوباليت من شأهنا تقنني  رشاداتاإلمن  بسيطة
خاصة يف اإلسناد والفهم وطرائق اإلسناد. وقد أصبح هذا الدليل مرجعاا عاملياا يعتمد عليه الباحثون 

  واالستشهاد املرجعي.

 إرشاداتيف العامل العريب، فتعتمد معظم اجلامعات يف بنية الرسائل واألطروحات وتنظيمها مجلة  أّما
بكل منها وذلك بسبب غياب أي مرجع مّتفق عليه يستند إليه الطالب لتوثيق مراجعه وعرض  خاصة ّيةداخل

بشكٍل عام، والرسائل  ّيةدراسته. إن وجود دليل موثوق ميكن االعتماد عليه يف تنظيم الدراسات العلم
 قراءة وفهم ويسّهل على الباحث العريب ّيةل قاعدة مشرتكة للجامعات العربواألطروحات بشكٍل خاص، يشكّ 

 .واالعتماد عليها يف أحباثه الرسالة
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 عنه. ولقد أجرى تعرب بديالا ، ولكن ال ي  ّيةاألمريك ّيةيستوحي هذا الدليل بعضاا من أقسام دليل اجلمع
 :تيةالفريق التعديالت اآل

 صوصياغة امللخّ  العلميواالنتحال  يّةالفكر  لكّيةتوّسع املؤّلفون يف بعض الفقرات كامل، 
 وأضافوا فقرة خاصة إبيداع الدراسة يف قواعد املعلومات.

  اقرتحوا تنظيم الفصول وترقيمها وكذلك طريقة تنظيم اجلداول والرسومات مبا يتالءم مع
 . متطلبات تنظيم األطروحات والرسائل

 ّيةمع خصوص للتوافق ّيةعمدوا إىل تعديل بعض املبادئ اخلاّصة ابالستشهادات املرجع 
 وهي على وجه التحديد:  ،ّيةاللغة العرب
o بدالا من املائل يف العنوان شدَّداستعمال احلرف امل 
o كامالا بدالا من االختصار   املؤلِّفاسم  ذكر 
o ني املؤلِّفبني أمساء بدال الفاصلة أبداة العطف "و" تاس 
o  سم الكرتوين الذي يعّرف عن من عنوان املوقع اإلفقط ساسي اجلزء األذكر

 .املوقع أو قاعدة البياانت
  وأضافوا أنواعاا عديدة من املراجع اليت هلا خصوصيات يف قواعد االقتباس، كالواثئق

واملدّوانت والدراسات غري املنشورة ووسائل التواصل  ّيةوالبياانت الصحف ّيةالقانون
 خل.... إاالجتماعي واليوتيوب 

ال ختّص الرسائل  ّيةاالستشهادات املرجع واجلدير ابلذكر أن التعليمات املتعّلقة بكتابة
نواع املنشورات األخرى، سواء أكانت مقاالا أو كتاابا واألطروحات فقط إمّنا ميكن اعتمادها يف أ

 .أو غري ذلك

 ّيةاألمريك ّية، أصدرت مشعة الطبعة األوىل للدليل، مرتكزة على دليل اجلمع2019عام 
طبعة اثنية حمّدثة من  ّيةب اجلامعات العربتقّدم لطاّل  لعلم النفس بطبعته السادسة، وهي اليوم
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اليت تتمّيز مبزيد من البساطة  ّيةاألمريك ّيةدليلها، مرتكزة على الطبعة السابعة من دليل اجلمع
  واملرونة.

، يف الئحة املراجع وما هومنها ما هو داخل النّص  جبملة حتديثات السابعةمتتاز الطبعة 
  :نذكر فيما يلي أمهها

 عمراجلل ّولابالستشهاد األ ءااأصبح ابإلمكان استعمال كلمة "وآخرون" بد ،داخل النصّ 
يها عن الثالثة. كما أصبح من الضروري ذكر اتريخ املصدر األساسي عند مؤلِّفاليت يزيد عدد 

 اإلستشهاد مبصدر اثنوي. 

يها مؤلِّفيد عدد ز اليت يمراجع لني لاملؤلِّفمساء ألغيت قاعدة حذف أأّما يف الئحة املراجع ف
مل يعد ضرورايا يف و  العشرين. املؤلِّفني حىت املؤلِّفتفق على وجوب ذكر مجيع او  ،عن سبعة

الذي يستبدل اتريخ النشر إبستثناء معلومات  يّةالنسخة السابعة استبدال احلقول املفقودة أب
يعد من الضروري ذكر  ملو  .غفل أي عنصر غري موجودفأصبحت القاعدة أن ي   ،بتعبري "د.ت."

لغيت عبارة "اسرتجع من" أذلك ك  ،للكتب والفصول والتقارير وبرامج احلاسوب مكان النشر
معّرف الكائن الرقمي  لكرتوين. طرأت بعض التعديالت على كتابةقبل ذكر املوقع اإل

(DOI)  (طالع على كافة التحديثاتلإل نظر امللحقا) لكرتوينإيكتب كرابط  أصبححبيث.  
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 ة استعمال الدليلكيفيّ 

وال يتطّرق إىل االستشهاد ابملراجع،  كيفّيةوتنظيمه، و يهتم الدليل مببادئ النشر وبشكل العمل 
أسلوب الصياغة والكتابة واللغة املعتمدة ختتلف بني بلد وآخر،  نّ إاحملتوى أو كيفّية صياغة الفصول حيث 

 ومن املفّضل أن ي رتَك هذا األمر للباحثني واملشرفني عليهم.

 لكّيةفصول. يتناول الفصل األّول أخالقّيات النشر ومبدأ احرتام امل مخسةحيتوي الدليل على 
ونوع اخلط  الرتقيمتقسيم الفصول، ابإلضافة إىل  كيفّيةو  هوتنظيمالعمل . ويعرض الفصل الثاين بنية يّةالفكر 

وغريها من املسائل املتعّلقة ابلشكل العام  ،واجلداول ّيةالرسوم التوضيحطريقة عرض والتباعد بني األسطر و 
ح . يوضّ النصّ يف منت  ّيةستشهادات املرجعلألطروحة أو الرسالة. أّما الفصل الثالث فيتناول أسلوب كتابة اال

مصادر املعلومات. أنواع يف قائمة املراجع، مع أمثلة عن خمتلف  ببليوغرافّيةال تكتابة البياان  ةصل الرابع طريقالف
إيداع الدراسة يف قواعد املعلومات ممّا يسهل اسرتجاعها  كيفّيةعلى تعليمات دقيقة ل اخلامسالفصل وحيتوي 

تلك اليت بناءا على ، بتحديثات الطبعة الثانية من هذا الدليلالباحثني. وجيد القارئ يف امللحق قائمة قبل من 
 .  ّيةلعلم النفس يف طبعته السابعة، بصيغة مقارنة بني الطبعة السابقة واحلال ّيةاألمريك ّيةأحدثها دليل اجلمع

 ّيةإىل تعديل بعض األساليب والقواعد وتوليفها وفقاا خلصوصعمد الدليل هذا واجلدير ابلذكر أن 
لعلم النفس قدر املستطاع.  ّيةاألمريك ّيةدليل اجلمعاملّتبعة يف  ّيةمع احلفاظ على املبادئ األساس ،ّيةاللغة العرب

 .ّيةعند االستشهاد مبراجع أجنب ّيةلعلم النفس كركيزة أساس ّيةاألمريك ّيةوجيب االعتماد على دليل اجلمع
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 مقّدمة  1.1

البحث العلمي مبشاركة اجملتمع العلمي بنتائجه ونشر كافة املعلومات اليت أّدت إىل تلك يكتمل 
وأن يلتزم  ّيةالنتائج، ممّا يسمح برتاكم املعرفة وتفادي تكرار األحباث. فعلى الباحث أن يتقن الكتابة العلم

   .قراءة الدراسة وفهمهايف عرض املعلومات وتنظيمها، واليت من شأهنا تسهيل  ّيةببعض القواعد األساس
 ّية، على الباحث احرتام مبادئ أخالقّيةدة ودقيقة يف الكتابة العلمباع قواعد حمدّ ابإلضافة إىل اتّ 

منذ املراحل األوىل لبحثه، وذلك مهما تعّددت االختصاصات وأشكال النشر، سواء نشرت الدراسة  ّيةوقانون
 أو اقتصرت على دراسة يف اإلطار األكادميي.  ،أو أودعت يف مستودع رقمي قبل نشرها ّيةعلم دوريّةيف 

  إىل: ّيةللنشر العلمي ومبادئه القانون ّيةوهتدف القواعد األخالق 

  ؛ّيةاملعلومات ودّقة املعرفة العلم مصداقّيةأتمني 
 ضمان حقوق املشاركني يف البحث ومحايتها؛ 
 ني.املؤلِّفحرتام حقوق وا يّةالفكر  لكّيةمحاية امل 

يبدأ منذ املراحل األوىل للبحث. فعلى الباحث أن  ّيةواجلدير ذكره أن االهتمام ابملسائل األخالق
من سيشملهم حبثه  وكذلك على موافقة كلّ  ،يهتم ابحلصول على موافقة املؤسسة اليت تشرف على الدراسة

 كيفّيةامليداين، بعد اطالعهم على أهدافه وطرائقه وسبل استخدام النتائج املرتقبة. كما أن عليه التخطيط ل
 ة.ة والقانونيّ وفق القواعد األخالقيّ  هونتائجالبحث بياانت اجملتمع العلمي مشاركته 

 
  ّيةأتمني مصداقّية املعلومات ودّقة املعرفة العلم 1.2

  ة يف عرض نتائج األحباثة واملصداقيّ الدقّ  1.2.1

املّتبعة يف دراسته، ليكون إبمكان اآلخرين  ّيةأن يعرض الباحث املنهج العلميمن مبادئ البحث 
 تكرار هذه التجربة ابلطريقة نفسها والتأّكد من صّحة نتائجها. 

الدراسات اليت ال تتوافق مع ما يود إثباته، تلك لباحث أن يستثين من مراجعة األدبيات لال جيوز 
  ال جيوز له أن يستبعد مستجوبني بدون سبب منهجي مقنع وهبدف الوصول إىل نتائج تثبت فرضياته.و 
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ال جيوز له أن خيفي و ته، لباحث أن خيتلق البياانت أو أن حيّرفها أو أن يعّدل النتائج ليؤكد فرضيّ لجيوز ال كما 
 بعض املالحظات هبدف إقناع القارئ بنتائجه. 

على الباحث أن يتأّّن يف حترير دراسته وحتضريها للنشر وأن يتفادى األخطاء. أّما ابلنسبة إىل 
 األخطاء اليت قد تكون سقطت سهواا، فعليه اإلشارة إليها بوضوح وتصحيحها يف ملحق. 

 

 املشاركة ابملعلومات 1.2.2

ى "البياانت املفتوحة". واملقصود هبا أن تكون زداد اليوم االهتمام ابملشاركة ابملعلومات حتت مسمّ ي
 أليّ الباحثني  ةتشري إىل مشاركهي و الع عليها واستخدامها ومشاركتها. البياانت متاحة للجميع لالطّ 

ات لفّ مو  اتستطالعاالمثل نتائج  -عليها كجزء من مشروع حبثي  واها أو حصلو معلومات أو مواد مجع
تسريع وترية االكتشاف والتقّدم العلمي،  إىل.  وهتدف مشاركة البياانت تلك وغريهالمقابالت، ل ّيةصوت

  بياانت من مصادر متعّددة قد توّلد معرفة جديدة. مجعابعتبار أن 

اليت  ّيةّولالبياانت األ للباحثني اآلخرينا من هذا املبدأ، من املستحسن أن يتيح الباحث انطالقا 
على هويّة املشاركني،  اليت قد تدلّ  ّيةعليه إزالة مجيع املعلومات الشخص ولكنْ  .مجعها من خالل حبثه امليداين

قبل نشرها. كما جيب أن يّتفق الباحثون على كيفّية استخدام البياانت وسبل نشر النتائج، آخذين ابالعتبار 
 . للطرفنْي  يّةاحلقوق املعنو 

ملدة مخس سنوات على األقل بعد النشر،  ّيةلابلبياانت األوّ حيتفظ  عام، على الباحث أن وبشكلٍ 
 ممّا يسمح ابلتأّكد من نتائج البحث.

 

  تكرار النشر 1.2.3

. فهذا التكرار  منفصلنْي  أصيلنْي  كما لو كاان نتيجة حبثنْي ن مستقلَّنْي ال جيوز نشر الدراسة يف مصدريْ 
 أن مثّة معلومات جديدة تؤّكد النتائج السابقة.له يوحي و يضّلل القارئ قد 
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بشرط أن يبقى حجم  ّيةجيوز إعادة نشر نتائج حبث سابق يف دراسة جديدة لضرورات علم ولكنْ 
د بدّقة اجلديد، وأن يستشهد الباحث بوضوح بدراسته األوىل وحيدّ  النصّ املاّدة املكّررة ضئيالا ابلنسبة إىل 

 قاها منها. املعلومات اليت است

 

 ضمان حقوق املشاركني يف البحث ومحايتها 1.3

 احلصول على موافقة املشاركني يف البحث  1.3.1

ني ابلبحث امليداين )املؤسسات موضوع الدراسة، املشاركني يف على الباحث أن ي طلع املعنيّ 
املرتقبة، وأن حيصل على  إخل.( على أهدافه وطرائق البحث املعتمدة وسبل استخدام النتائج...املقابالت، 

 جهة كانت. موافقتهم، من دون أن تكون تلك املوافقة نتيجة ضغط من أيّ 

 

 وتفادي اإلساءة  ّيةضمان اخلصوص 1.3.2

اليت  ّيةأو الشخص يّةعن املعلومات السر أاّل يفصح  :املستجوبني ّيةأن يضمن خصوص، على الباحث
أن يعرض  ،دراسة احلالة ّيةإذا استخدم منهج ،وعليه .البحث ات أو ابملؤسَّسة موضوعف ابلشخصيّ قد ت عرِّ 

ني تقريره حول املوضوع للحصول على إذن بنشره. كما ميكن له أن خيفي بعض املعلومات غري على املعنيّ 
 . ّيةات أو املؤّسسة املعنلفهم الظاهرة املدروسة، حبيث ال يعود ابإلمكان التعّرف على الشخصيّ  يّةالضرور 

  جيوز نشر معلومات قد تسيء إىل املشاركني يف البحث. ويف مجيع األحوال، ال  

 

 وتفادي تضارب املصاحل يّةاحلياد 1.3.3

على حتليالت وتفسريات غري متحّيزة، وأالّ  ّيةمن املفرتض أن تستند استنتاجات األحباث العلم
ني بنتائج البحث قد ختّل ابملعنيّ  ّيةيف موضوع البحث، أو عالقة شخص يّةمصلحة اقتصاد مؤلِّفيكون لل
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 يّةر على احليادالدراسة. لذلك من املفرتض التصريح عن أي عالقة للباحث مبوضوع الدراسة قد تؤثّ  ّيةمبوضوع
  يف تناول املوضوع.

 
 نياملؤلِّّفواحرتام حقوق  يّةالفكر  لكّيةمحاية امل 1.4

  يّةالفكر  لكّيةقوانني امل 1.4.1

ف فكري، وهم مستعّدون يف مؤلَّ  ّيةإىل األشخاص الذين شاركوا مشاركة أساس يّةالفكر  لكّيةتعود امل
اته، ما: حتديد مشكلة البحث وتقدمي فرضيّ  يف حبثٍ  ّيةعّما نشر. ومن أنواع املشاركة األساس ّيةلتحّمل املسؤول

. لذلك جيب ذكر هؤالء النصّ تصميم االختبار أو املالحظة، حتليل النتائج ومناقشتها، كتابة قسم من 
ا من ساهم يف مسامهتهم يف الدراسة. أمّ  ّيةني على أمهاملؤلِّفاملشاركني يف بياانت التأليف. ويعتمد ترتيب أمساء 

  يف فقرة الشكر. فغالباا ما ي ذكر جتميع البياانت وتسجيلها 

واالتفاقات  ّيةنني الوطنعلى إنتاجهم الفكري، حتميها القوا يّةوحقوق ماد يّةني حقوق معنو مؤلِّفولل
. ومن أهم شروط احلماية أن يكون العمل مبتكراا، أي أن يّةالفكر  لكّيةعرف بقوانني محاية امل، مبا ي  ّيةالدول

حيتوي أفكاراا جديدة وأصيلة بصرف النظر عن قيمته أو نوعه أو طريقته يف التعبري عن تلك األفكار أو غرضه 
القوانني ال حتمي األفكار حبّد ذاهتا، إمنا حتمي التعبري عنها. فتشمل احلماية جتدر اإلشارة أن  من التأليف.

وغريها على حدٍّ سواء، وبعض هذه  ّيةلة والصور واألعمال الفناملسجّ  ّيةاملكتوبة والشفه يّةاألعمال الفكر 
 :على سبيل املثال ال احلصر ّيةوالفن يّةاألعمال الفكر 

  املواد املكتوبة؛الكتب والكتّيبات وغريها من 
  َّوالتمثيل اإلميائي؛ ّيةواملوسيق ّيةات الغنائواملسرحيّ  ّيةفات املسرحاملؤل 
  َّسواء كانت مصحوبة بكلمات أو مل تكن؛ ّيةفات املوسيقاملؤل 
  َّ؛يّةوالبصر  ّيةالسمع ّيةواإلذاع ّيةفات السينمائاملؤل 
  ؛ّيةوالزخرف ّيةالتطبيقأعمال الرسم والتصوير والنحت واحلفر والعمارة والفنون 
 طات واألعمال اجملّسمة؛واخلرائط والتصميمات واملخطّ  ّيةالصور التوضيح 
 .برامج احلاسوب  



 7  الفكريّة لكّيةواحرتام حقوق امل النشرأخالقّيات : الفصل األول

  أّما الفئات غري املشمولة ابحلماية فهي ابإلمجال:

 ّيةات الدولواالتفاقيّ  يّةوقرارات اهليئات اإلدار  ّيةالقوانني واألنظمة واألحكام القضائ 
 ؛ّيةاليت تصدر عن اهليئات احلكوم ّيةرمسوسائر الواثئق ال

 وذلك ألهنا ال تعترب أعماالا مبتكرة  ّيةاألنباء املنشورة أو املذاعة أو املبّلغة بصورة علن
 إمنا جمرد نقل للخرب. 

 . مؤلِّفلل يّةواملاد يّةاحلقوق املعنو  يّةالفكر  ّيةلكحتمي قوانني امل

احلّق أبن ينسب عمله إليه، واحلّق يف تقرير نشره من عدمه، و  املؤلِّفحق  ،يّةاحلقوق املعنو تشمل 
يف احلّق يف االعرتاض على أي حتريف أو تشويه أو تعديل أو مساس بعمله يكون من شأنه اإلضرار مبكانته، و 

 .غري حمّددة بنطاق زمين معنّي وتبقى سارية املفعول يّةسحب عمله من التداول. وتعترب احلقوق املعنو 

، لى الباحث إذا استعار مقطعاا أو أفكاراا من عمل ابحث آخر أن ينسبها إىل صاحبهاعلذلك، 
  .العاماحلّق وأاّل حيّرف يف املعىن األصلي، مهما كان العمل قدمياا، ولو أصبح يف 

ابالنتفاع من عمله، ويتّم ذلك من خالل استغالل العمل  املؤلِّففتشمل حق  يّةاحلقوق املادأما 
  خل.... إ عن طريق النسخ والنشر أو البث أو التمثيل أو العرض أو الرتمجة، ايًّ املبتكر ماد

. فنسخ كتاب يّةاملاد املؤلِّفعمل وأن يضّر مبصاحل  لذلك، ال جيوز للباحث أن يستغّل مادايًّ أيّ 
 وال جيوز النسخ إالّ  .يّةاملاد املؤلِّفيعترب انتهاكاا حلقوق احلّق ه أو صاحب مؤلِّفمثالا وتوزيعه دون ترخيص من 

ضمن ما يعترب االستخدام العادل، أي االستخدام الشخصي ألغراض العلم والبحث والتعليم، والنسخ ملرّة 
 .واحدة فقط إذا مل يتوافر الكتاب يف األسواق

نّص  هلا نطاق زمين حمّدد. وت يّةاحلقوق املاد اليت ال متوت مبرور الوقت، فإنّ  يّةخبالف احلقوق املعنو 
 ،وخلمسني سنة أو سبعني سنة بعد وفاته املؤلِّفتستمر طيلة حياة  يّةالقوانني على أن احلقوق املاد ّيةغالب

 Public Domain يدخل العمل يف نطاق احلّق العام ،سب القانون املرعي اإلجراء. بعد ذلكحبوذلك 

ا للجمهور من دون شروط فيما يتعّلق ابحلقوق املاد  يّةبشرط احرتام احلقوق املعنو  ، ولكنْ يّةويصبح متاحا
 .مؤلِّفلل
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أو جزئيًّا عن طريق عقد ي ربَم بني ياا حقوقاا منقولة ميكن التنازل عنها كلّ  مؤلِّفلل يّةوتعترب احلقوق املاد
، مفّصالا وحمّدداا ابلزمان واملكان. املؤلِّف   واجلهة اليت يريد الرتخيص هلا، وجيب أن يكون العقد مكتوابا

األعمال املنشورة وغري املنشورة على حدٍّ سواء، وتقع الرسائل  املؤلِّفوتشمل محاية حقوق 
)الطالب يف هذه احلالة( جبميع  املؤلِّفيف خانة األعمال غري املنشورة حيث يتمّتع  ّيةواألطروحات اجلامع

ة راعية بوضع أطروحته أو رسالته ميكن للطالب أن يرّخص للجامعة أو ألي جه نْ . ولكيّةواملاد يّةاحلقوق املعنو 
العائدة للطالب واليت ال ميكن  يّةمبتناول الطالب ومستخدمي املكتبة الّتابعة للجامعة، مع احرتام احلقوق املعنو 

 .التصّرف هبا؛ وبناءا عليه ال حيق للجامعة نشرها من دون موافقته

امعة الرتخيص لوضع األطروحة أو ما حيصل عادةا هو أن الطالب يوّقع على مستند مينح مبوجبه اجل
 ب والباحثني يف املكتبة ويف املستودع الرقمي للجامعة أو يف قاعدة بياانت.الرسالة يف متناول الطاّل 

من إحدى املؤسسات، فمن املمكن  يّةأّما يف حال كان الطالب يتابع دراسته بناءا على منحة ماد
 لنتائج البحث للجهة املاحنة. يّةالفكر  ّيةلكأن تكون إحدى شروط املنحة أن تؤول امل

 

 العلمياالنتحال  1.4.2

جملهود  ّية( هو استعمال وعرض أفكار وآراء وخمرجات أصلّية)أو السرقة األدب العلمياالنتحال 
 شخص آخر من دون التنويه بذلك سواء حصل ذلك عن قصد أو غري قصد )كاالستشهاد غري الصحيح(.

مىت  املؤلِّفال ميوت خبالف احلّق املادي، ممّا يعين وجوب التنويه ابسم  مؤلِّفإن احلّق املعنوي لل
  عملت أفكاره ومهما كان عمر العمل املذكور.است  

  وينطبق ذلك على االقتباس احلريف وغري احلريف كإعادة الصياغة أو التلخيص.

ر بوضوح إىل هذه إذا قام الباحث ابستعارة مجل حمّددة من عمل آخر )االقتباس  احلريف(، ومل ي شِّ
ف، وأضاف إليه أو حذف منه أو عّدل علمّياا. وإذا اعتمد الباحث على جزء من مؤلَّ  اجلمل ي عَترب انتحاالا 

ر بوضوح إىل هذا اجلزء، فإنه ي عترب انتحاالا علميًّا.   صياغته  أو خّلصه )االقتباس غري احلريف( ومل ي شِّ
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 ّيةلتعبري عن األفكار وال حتمي األفكار حبد ذاهتا، فمن املبادئ األخالقورغم أن القوانني حتمي ا
املعنوي على األفكار كما على التعابري. لذا جيب التنويه أبحباث  املؤلِّفأن ينطبق احرتام حّق  العلميللنشر 

وحاة خدمت كنموذج لدراسة جديدة، وجيب نسب أي فكرة إىل صاحبها سواء كانت مستاآلخرين اليت است  
  من دراسة سابقة أو من نقاش خالل اتصال شخصي.

عن املواقع  ّيةوالفن يّةيعتقد البعض أن نسَخ دراسات أو أجزاء منها أو غريها من األعمال الفكر 
، العتقادهم أبن املعلومات املتوافرة جماانا هي متاحة للجميع دون قيد أو شرط. جائزوتوزيعها أمٌر  ّيةاإللكرتون

، يبقى مل لكنْ  ها احلّق أبن ينّوه ألعماله، وجيب على الطالب أو الباحث االستشهاد ؤلِّفرغم توافرها جماانا
 .العلمياملرجعي تفادايا لالنتحال 

يعترب عادة أن و . العلميكشف االنتحال ت ّيةبرامج إلكرتون شاع يف معظم اجلامعات استخداموقد 
 .الرسالة أمراا غري مقبول يف األطروحة أو%  20-15ختّطي نسبة النسخ 

ويعترب أي مّس ابحلقوق  .ومكانته ّيةكسمعته العلم  باحثلل يّةابحلقوق املعنو  العلمييضّر االنتحال 
 .القانونجرماا يعاقب عليه  مؤلِّفلل يّةأو املعنو  يّةاملاد

أعماله السابقة مثلما ال جيوز أن ينسب الباحث إىل نفسه عمل اآلخرين، ال جيوز له أن يقّدم أحد 
على أهنا جديدة. فقد حيتاج الباحث لالستعانة بدراسة سابقة له، إمنا جيب أن يبقى ذلك يف حدود 

االستخدام العادل، أي أن يكون جوهر العمل اجلديد مبتكراا، وأن يكون االستشهاد ابلعمل السابق ضرورايًّ 
ن حيصر األجزاء املستعارة يف فقرة أو يف بضع فقرات لتوضيح فكرة العمل اجلديد. ويف هذه احلالة يتعنّي عليه أ
ستحسن أن يستخدم عبارات متّهد لالستعارة، مثالا: حمدودة، مرفقة مباشرة ابإلشارة إىل املرجع املستعان به. وي  

 "كما عرضنا يف دراستنا السابقة...". 

 

 االستشهاد املرجعي 1.4.3

واملتعارف عليها يف القوانني  يّةالفكر  لكّيةاية املإن االستشهاد هو أهم االستثناءات من قانون مح
 ومن غري دفع أيّ  املؤلِّف، حبيث ميكن استعمال جزء حمدود من العمل وذلك من دون موافقة ّيةوالوطن ّيةالدول
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ما. ولكن  ّيةي، إذا كان اهلدف من االستعمال نقد العمل أو دعم وجهة نظر ما أو لغاية تعليمتعويض مادّ 
 .ّيةأو التعليم ّيةلألهداف العلم هذا االستثناء ي طّبق يف حال مل يتجاوز حجم القسم املستعمل ما هو ضروري

عند االستعانة أبفكار وأعمال  ّيةوجتدر اإلشارة إىل أن االستشهاد الصحيح وتوّخي الدّقة العلم
 .العلميني آخرين يقي صاحبه من الوقوع يف االنتحال مؤلِّف

 :ي الصحيح من خاللالنصّ يكون االستشهاد و 

  االقتباس احلريف، أي استعارة مجلة واحدة أو بضع كلمات، واستخدام عالمات
 واتريخ النشر والصفحة؛ املؤلِّفالتنصيص )أو املزدوجني " "( وذكر اسم 

  االقتباس غري احلريف، أي إعادة صياغة مقطع أبسلوب الباحث اخلاص وتضمينه يف
واتريخ النشر والصفحة، على أن يكون املقطع حبجم  املؤلِّف، مع ذكر اسم النصّ 
 األصلي؛ النصّ 

  التلخيص، يف حال كان املقطع املراد االستعانة به طويالا وممكن إجيازه دون التعديل
 واتريخ النشر والصفحات. املؤلِّفابملعىن، مع ذكر اسم 

  املستخدمة لكتابة الدراسة يف قائمة املراجع.إضافة إىل ذلك جيب دائماا ذكر مجيع األعمال 

 يف حاالت قليلة ال يكون االستشهاد ضرورايًّ كاملعارف الشائعة اليت ميكن إجيادها بسهولة يف أيّ 
 .ّيةوكذلك األقوال املأثورة واألمثال الشعب ،موسوعة عاّمة
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 مةمقدّ  2.1

تلك من تعميم الفائدة هبدف وذلك  ،العلميللبحث  ةيّ النتائج أحد األهداف األساسيعترب نشر 
 كيفّيةاتباع قواعد وارشادات موّحدة يف  ة سبق تربز أمهيّ  ممّاخرى. إنطالقاا أحباث أالنتائج والبناء عليها إلنتاج 

 لضمان عرض واضح ومنّسق للعمل وتسهيل قراءته.  ،عناصرها وتنظيم األطروحة أو الرسالةتقدمي 

 عرض طريقة، إمنا سنةيّ علمات الق للصياغة ولألسلوب األديب واملنهجيّ لن نتطرّ  ،يف هذا الدليل
 (ةالدالّ أو ) ةيّ املفتاحواختيار الكلمات  امللخَّصصياغة  كيفّيةوتنظيم حمتواها و  األطروحة أو الرسالةتقدمي 

 ويف قائمة املراجع. النصّ االستشهاد املرجعي يف منت قواعد ضافة إىل إلتسهيل اسرتجاعها، 

 

  العملبنية  2.2

 األقسام التالية:  مناألطروحة أو الرسالة تتألف 

 ة تمهيديّ الصفحات ال 
o  صفحة العنوان 
o إجازة األطروحة/الرسالة 
o  الشكر 
o ةيّ فتاحامللخَّص والكلمات امل 
o قائمة احملتوايت 
o ختصاراتقائمة اال 
o  قائمة اجلداول 
o  ةالتوضيحيّ قائمة الرسوم 

  (2.5، 2.4، 2.3تبويب الفصول  كيفّية)انظر   النصّ منت 
  املراجع قائمة  
 املالحق 
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 صفحة العنوان 2.2.1

بياانت ة التالية: لببليوغرافيّ وحتتوي على العناصر ا ،رب صفحة العنوان املدخل األساسي للدراسةعتَ ت  
 .اريخوالت واجلامعة كّليةالو  التأليفبياانت ن و عنواال

)ميكن إضافة القسم(  كّليةال، و سم الطالبالرسالة، و لألطروحة أو اذكر العنوان الرئيسي والفرعي ي  
 (.2.1 توضيحي واتريخ اإلجازة )رسمم إليها الطالب، ونوع الشهادة واالختصاص اليت يتقدّ واجلامعة والدولة، 

كاألحباث اليت يقّدمها املطلوبة يف اإلطار األكادميي،   الدراساتميكن اعتماد الصيغة التالية جلميع 
 ب. الطالب يف إطار مقّرر ما، مبا فيها األحباث اليت يشرتك هبا عدد من الطاّل 

)ميكن إضافة  كّليةال، ني اآلخريناملؤلِّف، واسم الطالب، أمساء للدراسةذكر العنوان الرئيسي والفرعي ي  
 .التقدمي ريخاتو  ر،ن وجد، اسم أستاذ املقرَّ إر ورقمه عنوان املقرَّ و ، القسم( واجلامعة والدولة

. ويكون بياانا خمتصراا للموضوع الرئيسي، لرسالةلألطروحة أو ا يةص العنوان الفكرة الرئيسيلخِّّ 
على أهم املصطلحات اليت تعرّب عن املوضوع الرئيسي، بغية تسهيل وصول القارئ إىل الدراسة من  ليشتم

وذلك  ،ب استخدام االختصاراتستحسن جتنّ كما ي    ،البحث عن مصادر علمية للموضوع املطروحخالل 
 دقيق وكامل.تكشيف لضمان 

 املستحسن(، ومن Traditional Arabic 18, bold) دمشدَّ خبط و  18بقياس ي كتب العنوان 
يف حال  .دمشدَّ غري  16بقياس  ابخلط نفسهكتب فت   األخرىعناصر الصفحة  أّماكلمة.   12يزيد عن  أاّل 

 .النصّ يف منت  14للعناوين األساسية و 16عتمد قياس ي   (Simplified Arabic)اعتماد خط آخر مثل 

رسم  وضع أيِّّ  املستحسنسود، كذلك من غري من املفّضل عدم اعتماد األلوان وااللتزام ابللون األ
 .هاا من قبلذلك معتمدا  يف حال كان شعار اجلامعةستثناء ، ابيف صفحة العنوانأو شعار 
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 الرسالة/األطروحةإجازة  2.2.2

سم ا، و أو الرسالة سم القسم، وعنوان األطروحةا، و كّليةسم الاسم اجلامعة، و اهذه الصفحة ن تتضمّ 
 توضيحي )رسم لرسالةا األطروحة/ تحكيم وتواقيعهم، واتريخ مناقشةسم املشرف وأعضاء جلنة الاالباحث، و 

2.2.) 

(، أّما عناصر Traditional Arabic 18, boldد )ابخلط املشدَّ  كّليةسم اجلامعة والاي كتب 
فقرة النظر اد )يف حال اعتماد خط آخر غري مشدَّ  16بقياس  ابخلط نفسهالصفحة األخرى فتكتب 

2.2.1.) 

 

 الشكر 2.2.3

(، أّما عناصر Traditional Arabic 18, boldخبط مشدَّد )و  18بقياس ي كتب عنوان الصفحة 
)يف حال اعتماد  (2.3 توضيحي )رسم لرسالةا مشدَّدغري  16بقياس  ابخلط نفسهكتب الصفحة األخرى فت  

 (.2.2.1فقرة النظر ا ،خط آخر
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 2.1 توضيحي رسم
 صفحة العنوانمنوذج عن 

 
 
 

 قاته وسبل تفعيلهالضبط اإلجتماعي يف املدارس األساسية يف األردن ومعوّ 
 
 

 إعداد
 علي خالد مصطفي النظامي  

 
 
 

 ة رسالة أعّدت لنيل شهادة ماسرت إدارة تربويّ 
 
 
 

 الرتبية  كّلية
 جامعة الريموك، اململكة األردنية اهلامشية 

 
 
 

2013 
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  2.2رسم توضيحي 
صفحة إجازة الرسالة منوذج عن  

  

 
 جامعة الريموك

 الرتبية كّلية
 

 صت هذه النسخة من الرسالة املذكورة أفيد أبنين تفحّ 
 إعداد
 

 علي خالد مصطفى النظامي
 

 ا مكتملة ومقبولة من كافة النواحيهنّ يل أبوتبنّي 
 ن كافة املراجعات املطلوبة من اللجنة الفاحصةا تتضمّ وأبهنّ 

 
 أعضاء اللجنة:

 __________________مبوافقة : 
 اسم املشرف 

 املشرف
 

  ___________________مبوافقة:
  ّولاسم القارىء األ

 أّولقارئ 
 

  ___________________مبوافقة:
 اسم القارىء الثاين

 قارئ اثنٍ 
 

 اتريخ مناقشة الرسالة:
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 2.3 توضيحي رسم
 صفحة الشكر منوذج عن

 
 شكر
 

ومتابعته أوّد أن أعرّب عن خالص شكري وتقديري للدكتور املشرف، على تشجيعه يل، وإشرافه 
 ما هي عليه اليوم.  إىلمذ كانت فكرة صغرية حىّت انتهت  مراحل هذه الدراسة،ّل ك
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  امللخَّص 2.2.4

يف د عادة واليت ترِّ  يةابإلنكليز  ”Abstract“هو الفقرة اليت توجز حمتوى الدراسة واملسماة  امللخَّص
 (. Abstractللكلمة األجنبية نفسها ) ص" ترمجةويستعمل البعض تعبري "املستخلَ  بداية الدراسة.

ف يتألّ  )اهلدف منها، طرائق البحث ونتائجه...(. يةمكّوانت الدراسة األساس امللخَّصيعرض 
ا يف حالة لعلم النفس، أمّ  ةيّ ة األمريككلمة كحدٍّ أقصى حبسب اقرتاح اجلمعيّ   250-150املقاالت من  صملخَّ 

  يزيد عن صفحة واحدة(.كلمة كحٍد أقصى )أاّل   300يصل إىل من املمكن أن فوالرسائل  األطروحات

ة أو ة أو الفرنسيّ نكليزيّ بلغة اثنية )اإل ملخَّص ال أن يضاف أيضا فضَّ بلغة الدراسة وي   امللخَّصكتب ي  
 .وذلك لتسهيل اسرتجاع الدراسة من قبل الباحثني األجانب (غريها من اللغات املنتشرة عاملياا 

 Traditional Arabic 18, bold)) مشدَّدخبط و  18بقياس ( ملخَّصالصفحة )كتب عنوان ي  
مع احرتام  16وبقياس  دمشدَّ غري  لكنْ  ابخلط نفسهكتب في   امللخَّصنّص يف أعلى ووسط الصفحة. أّما 

 .(2.2.1فقرة النظر ا)يف حال اعتماد خط آخر  اهلوامش األربعة

 :تيةالعناصر اآل منة الدراسات األمبرييقيّ  خَّصملن يتكوّ 
  حتقيقها وجماهلا، أو  إىلاهلدف: ي ذكر اهلدف أو األهداف اليت تسعى الدراسة

 ؛مع حتديد سؤال البحث، األسباب اليت دعت إليها
 ة معاجلة النتائج وكيفيّ  إىلاليت استعملت للوصول  الطرائق: ت ذكر األساليب أو يةاملنهج

 ؛االعتماد عليها املوضوع، واألدوات والوسائل اليت تّ 
   يف بنّي ما تظهره هذه البياانت. وت   لت إليها الدراسةعرض البياانت اليت توصّ النتائج: ت

ة عطى أولويّ ، وعندما تكون كثرية ت  ل إليها إبجيازالتوصّ  ت ذكر النتائج اليت تّ  امللخَّص
 ؛ةللنتائج اجلديدة واملهمّ 
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   رة النتائج )تفسريها، العوامل املؤثّ ص أهم ما جاء يف مناقشة لخّ االستنتاجات: ت
ربط ت اإلجابة عن السؤال البحثي، وت   كيف متّ بنّي بة عليها(، وت  واآلاثر املرتتّ 

  .إن وجدت ابلتوصيات والتطبيقات واالقرتاحات

 
 :امللخَّصنها يتضمّ ال العناصر اليت 
 ةيّ أو اخللفيات التارخي ةيّ النشأة التارخي 
 الدراسات السابقة 
  ّماتأو املقدّ  مةاملقد 
 والتعريفات ةيّ املعلومات التقدمي 
 الدراسة مصادر 
 أو اجلداول ةيّ املواد اإليضاح 
 معلومات غري مذكورة يف الدراسة 

 
  :امللخَّصأسلوب 

  اومفهوما  اواضحا  أسلوابا اعتمد. 
 استخدم اجلمل املفيدة والقصرية. 
  امللخَّصمن  األوىليف اجلملة  الرسالة/األطروحةجتّنب تكرار عنوان. 
 املألوفةختصارات غري جتّنب استخدام املصطلحات واال. 
  ّفعل ، و بعةة املتّ الفعل املاضي لتبيان هدف الدراسة واملنهجيّ ة: استخدم اجلمل الفعلي

 .واالستنتاجات املضارع لعرض النتائج
  (خل.إل: من املؤكد، هذا، امث) ةيّ جتّنب استخدام الكلمات غري الضرور. 
  ّ(..خلإمن نوعها،  األوىلو أدة ل: دراسة جيّ امث) ةيّ التقومي ب العباراتجتن 
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 ةيّ الكلمات املفتاح 2.2.5

ستعمل من قبل كما ت    األساسي، عرّب عن حمتوى الدراسةة ت  مهمّ  جمموعة كلماتهي كلمات أو 
إبظهار الباحثني يف عملية اسرتجاع املعلومات من قواعد البياانت واليت على أساسها يقوم حمّرك البحث 

ا ل ةيّ املفتاحالكلمات فاختيار  ،النتائج. وابلتايل  .ل على الباحثني اسرتجاع الدراسةسهّ ي  مهم جدًّ

ة، )احلدود اجلغرافيّ  اعن املوضوع أو املواضيع املعاجلة يف الدراسة وحمّدداهت يةالكلمات املفتاحعرّب ت  
 ة(.املعنيّ  ؤّسسةجمتمع الدراسة أو امل

 :وصياغتها ةيّ الكلمات املفتاحعلى انتقاء  تيةساعد التوجيهات اآلت  
   ةاالختبارات النفسيّ  ،كاءمثال: اختبارات الذّ ) ّددتار املصطلح الذي يصف املوضوع احملخي 

 ؛(االختبارات :وليس
  ّ؛(تنمية :مثال: تنمية املهارات وليس)ة ت ستبعد الكلمات العام 
 ؛(التلفون :وليس اهلاتف: مثال) ت فّضل الكلمة الشائعة على غريها 
  ؛(مثال: الرتبية) مفاهيم إىلالكلمات  تشريقد 
  تة أو أمساء أو أعالم أو هوايَّ كياانت فرديّ   إىل شري الكلماتت  قد: 

o  ّ(األردن ،مثال: بريوت)ة أمساء جغرافي 
o (مشعة ،الرتبية كّلية،  البلمندمثال: جامعة ) أو مؤسسات أمساء هيئات 
o  (صاحل مثال: عبد العزيز)أمساء أفراد 
o  (مثال: اليونسكو)إختصارات 
o  (ةيّ كري ة علم النفس األممجعيّ مثال: )أمساء من فئات أخرى.  

 
 ،مثال: بناء االختبارات) بةعرّب عن مفاهيم مفردة وليس مركّ حبيث ت   ةيّ الكلمات املفتاحصاغ ت  

 .(ةة، وليس: بناء االختبارات النفسيّ االختبارات النفسيّ 
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ه أنّ فهم على ين قد ي  د: المثال) بوضوحمعىن واحد  إىلشري حبيث ت   ،ةيّ الكلمات املفتاحصاغ ت  
املعىن  سبحبن العام الَديْ  أووض قر لا اإمّ  يف احلالة الثانيةاستخدام  جيب ولذلك ،رضقالداينة أو أنه ال

 .(صوداملق

عدد الكلمات  عدم زايدةمع مراعاة  ،من كلمة واحدة أو كلمتني أو أكثر ةيّ املفتاحن الكلمة تتكوَّ 
 . يف أضيق احلدودالَّ إعن ثالثة 

 (مثال: القراءة) كلمة واحدة 
  (مثال: الرتبية احلديثة)صفة وموصوف 
   (نيمعلِّّ مثال: إعداد امل) ضاف إليهضاف وم  م 
 (مثال: العادات والتقاليد) معطوفان حبرف الواو مسانإ 
  (مثال: التعليم ابملراسلة)مرتبطان حبرف جّر  مسانإ 
  (مثال: احلفظ )علم النفس() داتذات مقيّ أمساء 
  (ةيّ مثال: نظم اسرتجاع املعلومات الرتبو ) مجلةشبه 

 :تستخدم صيغة املفرد يف احلاالت التالية
  ّ(الرسم ،تقوميال ،صيانةالمثال: )ات العملي 
 (الذوابن ،مثال: النقاء) اخلواص 
 (املاء ،مثال: األرض) األشياء الفريدة 
  (الكيمياء ،مثال: الرتبية) ةاملوضوعيّ أمساء اجملاالت 
 (الفقر ،كاءالذّ  ،احلبمثال: ) املفاهيم اجملردة 

 .ن(مو املعلّ  ،مثال: الرسوم) ةبصفة عامّ  ستخدم صيغة اجلمع يف حاالت العدّ ت  

 :كاء، وليسمثال: اختبارات الذّ ) وليس املقلوبة ةيّ ابلصيغ الطبيع ةيّ الكلمات املفتاحستخدم ت  
 .(اختباراتكاء، الذّ 
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 .امللخَّصبعد ة يف فقرة مستقلّ وتوضع  ،كلمات 8 إىل 3ما بني  ةيّ كلمات املفتاحاليرتاوح عدد 

مع مسافة ابدئة. توضع فاصلة  16بقياس وتكتب  ،يف آخر فقرة امللّخص ةالكلمات املفتاحيّ توضع 
  (.2.4توضيحي رسم بعد كل كلمة وال تنتهي الفقرة بنقطة )

 2.4 رسم توضيحي

 ةوالكلمات املفتاحيّ  صفحة امللخَّص منوذج عن

 
 ملخَّص

 
يهدف البحث إىل إلقاء الضوء على بعض خصائص مصادر املعلومات اليت يستعملها الباحث 

مة، مثل نوع املصدر، عمره، لغته، احملكّ  ةيّ العرب ةيّ الرتبو  دوراّيتالرتبوي العريب لكتابة أحباثه يف ال
، وذلك من أجل ةيّ العدد األكرب من مصادره ونسبة املصادر اإللكرتونالبلدان اليت استعمل منها 

العاملي.  العلميمعرفة مدى إقبال الباحثني على تقنيات االتصال ومدى اخنراطهم يف التبادل 
ة. أتّلفت ة يف حتليل االستشهادات املرجعيّ اختذت الدراسة املنهج الوصفي مستعملةا أداة الببليومرتيّ 

شرت ، ن  ة حمّكمةتربويّ  دوراّيتيف  2013العام يف ة صادرة ن مئة مقال ابللغة العربيّ نة البحث معيّ 
ا. من استشهادا  3,636وبلغ جمموع االستشهادات فيها  ،مصر، الكويت، األردن والبحرين يف

 ةيّ ، فاملصادر اإللكرتونةيّ أهم النتائج أن الباحث الرتبوي العريب مييل إىل استخدام مصادر ورق
بني اللغات.  ة األكثر استعماالا للغة اإلجنليزيّ ، وأّن امجاالا إة. كما تبنّي أّن املصادر قدمية قليل

وأوراق املؤمترات  ة والتقاريرتصّدرت املقاالت والكتب أنواع املصادر، فيما كانت الرسائل اجلامعيّ 
أكثر من املصادر  ة مستعملةبكثري. كما خلصت الدراسة إىل أن املصادر العامليّ  اأقّل استخداما 

أظهرت النتائج انعكاس  . وتنّوعت النتائج بني البلدان األربعة.يةة، وتليها املصادر احمللِّّ اإلقليميّ 
الوضع االقتصادي للبلد واملؤسسات على مصادر املعلومات املستعملة من قبل الباحثني. ويبدو 

ا عن وسائل االتصال احل وغري مندمج بقنوات  ،ديثةأن الباحث الرتبوي العريب ما زال بعيدا
 احلايل. العلمينتاج لوصول إىل اإلارمسي اليت تشّكل أحد أهّم قنوات االتصال غري ال

 
 ،الكويت ،مصر ،دوراّيتال ،املعلومات مصادر ،ةيّ الرتبو  حباثاأل :يةفتاحالكلمات امل

 ردناأل ،البحرين
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 احملتوايت قائمة 2.2.6

قسام والفصول لألة ة والعناوين األساسية والفرعيّ الصفحات التمهيديّ مجيع  إىلاحملتوايت  شري قائمةت  
 .2.5 التوضيحي أرقام الصفحات لكل عنوان كما هو مبنّي ابلرسم ذكرمع  ،املراجع واملالحقوقائمة 

 Traditional) مشدَّدخبط و  18اس بقي ،بوسط السطر( احملتوايت قائمةي كتب عنوان الصفحة )

Arabic 18, bold  16بقياس وأرقامها  ّولوعناوين املستوى األ ةيّ ات التمهيدعناوين الصفح كتب(. ت 
 نفسهواحلجم ابخلط كتب فت   األخرىأّما العناوين  .(Traditional Arabic 16, bold) مشدَّدخبط و 

 .(2.2.1فقرة النظر ا ،)يف حال اعتماد خط آخر مشدَّدغري  ولكنْ 

عند يف قائمة احملتوايت  (ّول)العنوان الفرعي األوالثاين  )عنوان الفصل( ّولاأل ستوىتبدأ عناوين امل
ين املستوى الثالث والرابع و اعند كتابة عنو نصف بوصة أسم  1.27ابدئة ضاف مسافة بداية السطر، وت  

 .(2.5 توضيحي )رسم سب مستوى العنوانحبواخلامس 

يف  حدوده ظهرتال  جبدول االستعانةكن مي   ظاهر، إمناو  حمّدد احملتوايت يف جدول قائمةال توضع 
 .تيب كافة العناوينوذلك لرت  ،الطباعة
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 2.5 توضيحي رسم
 قائمة احملتوايت منوذج عن

 
 قائمة احملتوايت

 
iii ةالتوضيحيّ  قائمة الرسوم 
iv  ّالدليلمة مقد 
v استعمال الدليل كيفّية 

 
 
 

 ةيّ الفكر  لكّيةاملاحرتام حقوق و  النشرات أخالقيّ : ّولالفصل األ 1
 مةمقدّ  1.1 1 
 ةيّ علماملعرفة ال دّقةاملعلومات و  مصداقّيةأتمني  1.2 2 

 يف عرض نتائج األحباث ةيّ القواعد األخالق 1.2.1 2 
 املشاركة ابملعلومات 1.2.2 3 

  النشرتكرار  1.2.3 4
 نياملؤلِّّفواحرتام حقوق  ةيّ الفكر  لكّيةمحاية امل 1.3 7 

  ةيّ الفكر  لكّيةقوانني امل 1.3.1 8 
 العلمياالنتحال  1.3.2 10 
 املرجعي االستشهاد 1.3.3 11 
 قائمة املراجع 75 
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 ختصارات اال قائمة 2.2.7

كلمات متعارف عليها أو خمتصرة، جيب ذكر هذه الكلمات وإختصاراهتا   املؤلِّف ملعستاحال يف 
 القراءة.  يةالكلمات أو اجلمل اليت قد تعيق انسياب، وذلك لعدم تكرار ختصاراتاال قائمةيف 

 

 2.6 توضيحي رسم
 ختصاراتقائمة االمنوذج عن 

 
 ختصاراتاال قائمة

 
 ةيّ الرتبو  ةيّ شبكة املعلومات العرب مشعة
 مة األغذية والزراعة لألمم املتحدةمنظَّ  فاو

 ة والعلم والثقافة رتبيمة األمم املتحدة للمنظَّ  اليونسكو
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 ةوالرسوم التوضيحيّ اجلداول  اقائمت 2.2.8

ة، وهي ترد بعد قائمة ة قائميت اجلداول والرسوم التوضيحيّ تتضمن الصفحات التمهيديّ  
  2.8و 2.7رقم  نيكما يف النموذج  ،رقام اجلداول/ الرسوم وعناوينها والصفحاتأ بنّي االختصارات، وت

  

 2.7 توضيحي رسم
 اجلداولقائمة منوذج عن 

 
 قائمة اجلداول

 
 20 نواعهاوأ وجودهاحبسب أماكن  توزيع املخطوطات 1.2دول ج

 23 ةاحلدود اجلغرافيّ  1.3جدول 

 25 مساء مالكي املخطوطات اخلاصةأ 1.4جدول 

  30 ترتيب املخطوطات زمنياا 2.4جدول 
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 2.8 توضيحي رسم
 ةالتوضيحيّ قائمة الرسوم منوذج عن 

ةالتوضيحيّ  الرسوم قائمة  
 

2.1 توضيحي رسم توزيع حبسب اتريخ النسخال   22 

3.1 توضيحي رسم  25 خريطة املناطق 

2.3 توضيحي رسم  40 توزّع النوع  

2.4 توضيحي رسم   41 توزيع األنواع على املناطق 
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 تنظيم العمل )التبويب واخلط والتباعد( 2.3

ق األهداف املرجوة من قّ وفق تسلسل هرمي حي  ىل أقسام وفصول م الرسائل واألطروحات عادة إقسَّ ت  
وطريقة كتابتها  امستوايهتد حتدِّ ف العناوين مبحتوى األقسام والفصول بوضوح واختصار و تعرِّ  .1البحث

. عن تنظيم العمل ابلكامل وتكشفل عملية القراءة، القارئ وتسهّ  والفصول فتوّجهالتسلسل اهلرمي لألقسام و 
وطوله، كما جيب أن يبدأ كل فصل على  النصّ سب بنية حبمستوايت من العناوين عَدة كن استخدام مي  

 .صفحة جديدة ويبقى ترقيم الصفحات مستمراا

 :(2.2.1 فقرةالنظر ا)يف حال اعتماد خط آخر  ق مستوايت العناوين كما يليت نسّ 
  مشدَّد: (ّول)املستوى األ عنوان الفصل   (Traditional Arabic 18 Bold)  يف وسط

 .الصفحة
 مشدَّد: ثاين(املستوى ال) ّولاأل العنوان الفرعي   (Bold 16Traditional Arabic )  يف

 .بداية السطر

يف  ( 16Traditional Arabic) دغري مشدَّ  :(والرابع واخلامس الثالثستوى املة االخرى )العناوين الفرعيّ 
 مثال: .بداية السطر

 الفصل الثاين

 أساليب الرتبية احلديثة

 ةالرتبية املنزليّ 2.1 

 ةالعالقات األسريّ  2.1.1

 دور األهل2.1.1.1 

 أسلوب التعامل 2.1.1.1.1

                                                            
وأقسام إىل أبواب  األطروحة/الرسالةبتقسيم لزم طلبة الدكتوراه وهناك جامعات ت   ،يف بلداننا العربية ا واستعماالا هذا التقسيم يعد األكثر شيوعا  علَّ ل 1

 .فقط وتكتفي مبرحلة املاجستري ابلفصول ،وفصول
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 2.9 توضيحي رسم
 النصّ ة يف منت ة والفرعيّ العناوين األساسيّ منوذج عن 

 الفصل األّول
 ةنبذة اترخييّ 

 
 مقّدمة 1.1
شكل من األشكال عن احملتوى احلقيقي  وال يعرّب أبيّ  ،هبدف البيان فقطهذا املقطع هو            

 . للرسالة املعتمدة كمثال
 

 واملبادئ ةيّ املنهج ،فريق العمل 1.4
 فريق العمل 1.4.1

شكل من األشكال عن احملتوى احلقيقي  وال يعرّب أبيّ  ،هذا املقطع هو هبدف البيان فقط           
 . للرسالة املعتمدة كمثال

 
 1.1جدول 

 توزيع املخطوطات حبسب أماكن وجودها، أنواعها، واتريخ نسخها
 اجملموع غري حمّدد 19 18 17 16 15 14 13 املكان/ القرن

 - - - - - e - - 1 
 - - - - - e - - 1  
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 اخلط نوع وحجم  2.3.1

  رد و عند الكتابة يف برانمج ميكروسوفت و(Microsoft Word)   يف عنوان  شدَّدامل عتمد اخلطي
والعنوان الفرعي )املستوى الثاين( ( Traditional Arabic 18) الفصولكما يف عناوين   الدراسة

(Traditional Arabic 16 )(فقرة السابقةالنظر ا) منت العناوين الفرعية األخرى ويف ، أّما يف
 .مشدَّدغري  16فيكون حجم اخلط  النصّ 

  يف حال اعتماد خط آخر مثل(Simplified Arabic)   للعناوين  مشدَّد 16عتمد قياس ي
 .النصّ يف منت  مشدَّدغري  14و( 2.3فقرة النظر ا)والعنوان الفرعي )املستىوى الثاين(  ةيّ األساس

  ّبرانمج ميكروسوفتده ميكن اعتماد حجم احلرف كما حيد ( ووردMicrosoft Word)  لكتابة
 .اهلوامش يف أسفل الصفحة

 

 قياس الصفحة واهلوامش 2.3.2

(، مع اعتماد قياس cm29.7×21.0أو  8.27×"11.69( أي )"A4)جيب اختيار قياس صفحة 
يسر، األعلى، مين، األبوصة( للهوامش األربعة )األ 1أو سم ) 2.54( مبعىن Normalاهلوامش )الطبيعي أو 

 (.واألسفل

 ةيّ والرسوم التوضيح النصّ جيب أن يظهر  ،يف الدراسات املطبوعةلضرورة مراعاة التجليد  :مالحظة
 .دةواجلداول داخل اهلوامش احملدّ 

 

 واملسافة البادئةاألسطر تباعد  2.3.3

  ؛بني األسطر( 1)مسافة واحدة : ةيّ الصفحات التمهيديف األسطر تباعد 
  ؛بني األسطر( 1.5)مسافة ونصف : منت النصّ التباعد يف 
  التباعد داخل اجلداول: مسافة واحدة 
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  ّنقطة ابلضبط  32عتمد ي  : النص(Exactly 32pt من خيارات تباعد األسطر يف برانمج و ) رد و
Word؛ 

 نصفأو ) سم 1.27ابنتظام عند اهلامش األمين مع ضرورة التزام املسافة البادئة  النصّ يبدأ : املسافة 
 ؛ترك اهلامش األيسر غري منتظمو  عند بداية كل فقرة (بوصة

 عنوان رئيسي أو فرعي، وكذلك قبل وبعد كل  سطر فارغ واحد قبل أيّ  ضافةيتم إ: سطر فارغ
 .نفسه النصّ ال يضاف سطر فارغ بني العناوين و و ، توضيحي جدول أو رسم

 

 الصفحات  ترقيم 2.3.4

ماين و م الر يقرت الأو )أجبد هوز( الرتتيب األجبدي عتمد وي   ،الصفحات يف أعلى يسار الصفحةت رّقم  
(i, ii, iii, iv )تبدأ صفحة إجازة ، و ك من دون ترقيم ظاهررتَ ت  ف، أّما صفحة العنوان ةيّ يف الصفحات التمهيد

 لمن الفصل األوّ  وابتداءا  النصّ يف منت  أّما. ةيّ حىت هناية الصفحات التمهيدلتسلسل واب( iiـــ )ب أو العمل ب
 ه األكثر شيوعاا واستعماالا وهو مفهوم من خمتلف الثقافات.ألنّ  (…3 ,2 ,1)العريب  الرتقيمعتمد ي  

 

  الرتقيمالوقف أو عالمات  2.4

 الصلة هي املكتوبة اللغة نّ أل ،الكتابة يف واجباا أمراا الرتقيمالوقف أو  عالمات استعمال عدّ ي  
ستعمل عالمات ت   .الفهم على والقارئ اإليضاح على الكاتب ت عني وألهنا والقارئ، الَكاتب بني الوحيدة

وقائمة  النصّ يف منت  ةاملرجعيّ  ستعمل أيضاا يف كتابة االستشهاداتلتحديد إيقاع اجلملة، كما ت   الرتقيم
 واملسافات املعتمدة قبلها وبعدها:   الرتقيمالوقف أو يف ما يلي األنواع املختلفة من عالمات و املراجع. 

 )،( ؛مسافة فارغة يتبعها مسافة فارغة وال يسبقها أيّ  الفاصلة 
  ؛)؛( يتبعها مسافة فارغة وال يسبقها أي مسافة فارغةأو شبه الشارحة الفاصلة املنقوطة 
 ؛يتبعها مسافة فارغة وال يسبقها أي مسافة فارغة (.) النقطة 
 ؛فارغة عالمة االستفهام )؟( يتبعها مسافة فارغة وال يسبقها أي مسافة 
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  ّ؛يتبعها مسافة فارغة وال يسبقها أي مسافة فارغة  (!)بعالمة التعج 
 يتبعها مسافة فارغة وال يسبقها أي   (:)(الرأسيتان أو املتعامداتن الشارحة )النقطتان

 ؛مسافة فارغة
  َّ؛ال يسبقها أو يتبعها أي مسافة فارغة  (-)أو الوصلة رطة الش 
 ( الشَّرطتان-- )؛تبعها أي مسافة فارغةال يسبقها أو ي 
  ؛)/( ال يسبقها أو يتبعها أي مسافة فارغةالشَّرطة املائلة 
  خرية مسافة يسبق األوىل ويتبع األ(" ") عالمة التنصيص أو االقتباس أو املزدوجتان

 ؛فارغة
 ؛خرية مسافة فارغةيسبق األوىل ويتبع األ( )  اهلالليان القوسان 
 ؛خرية مسافة فارغةويتبع األيسبق األوىل  [ ]ن عقوفتاامل 
 ؛عالمة احلذف واإلضمار )...( يتبعها مسافة فارغة وال يسبقها أي مسافة فارغة 
  )=( ؛ال يسبقها أو يتبعها أي مسافة فارغةالتساوي 
  خرية مسافة فارغةيسبق األوىل ويتبع األ {}األقواس املزخرفة. 

  رقمّيةأو  ةيّ قائمة نقط 2.4.1

  استخدم إحدى عالمات الوقف يف آخر كل سطر إذا احتوت القائمة على مجل كاملة )انظر الفقرة
 على سبيل املثل(؛  2.2.5

  ال تضع عالمة وقف يف آخر كل سطر إذا احتوت القائمة على تعداد كلمات أو عبارات خمتصرة
  . (على سبيل املثل 2.2.5)انظر الفقرة 
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 ةالتوضيحيّ اجلداول والرسوم  2.5

 الرسوم/سب رقم الفصل وتسلسل اجلداولحببشكل متسلسل  ةوالرسوم التوضيحيّ  رّقم اجلداولت  
 .(من الفصل الثاين ّوليعين أنه اجلدول األ 2.1مثال: جدول )

السطر التايل  علىويكتب العنوان  أو "رسم" ا بكلمة "جدول"مسبوقا  الرسم/فوق اجلدولرقم ال يرد
يف حال اعتماد خط آخر ) (Traditional Arabic 14)خبط وي كتب  وليس يف وسطه.  السطر أّوليف 

 .(2.2.1فقرة النظر ا

من مرجع  ايف حال كان مأخوذا يتبعها املصدر  الرسم/مالحظة أو شرح يف أسفل اجلدول ي  توضع أ
  رة.وافإذا كانت مت النشرذكر حقوق كما ت    ،آخر

كن مي  ، (A4)سم  29.7×  21أو جدول أكرب من  توضيحي رسمجدول أو يف حال وجود  
 :عند الطبع تيةاآل ياراتاخل اعتماد أحد

  َّحبجم املطوية جيب أن تكون الصفحة : يْ الطA4  حبيث تكون متماشية بشكل صحيح مع
جيب احلفاظ على اهلوامش املعتمدة ووضع رقم الصفحة يف الصفحة كما .  بقية الصفحات

 ؛الكبرية احلجم
 م ي رقَّ (. بوصة 10×  7) سم 25.4×  18اجليب إىل الداخل  ماّدة جيب طيّ : إضافة جيب

 ؛ليه يف جدول احملتوايتإوي شار 
  إضافة قرص مدمجCD/DVD .حيتوي على ما مل تستطع وضعه يف النّص 

 :التالية ياراتاخل مكن اعتماد أحدي  فة، لكرتونيّ اّما يف املنشورات اإل

 ( استعمال اخليار االفقيlandscape؛) 
 .تقسيم اجلدول إىل عدة صفحات 
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 الثالثالفصل 

 يف منت النصّ  االستشهاد املرجعي
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ا احرتاما  إىل صاحبه اليت نقوم من خالهلا بنسب نصّ  ةيّ االستشهاد املرجعي أو التوثيق هو العمل
 ىلإة لتسهيل الوصول على أن يتضّمن بدّقة العناصر الضروريّ  ،العمل العلمي صداقّيةمل ة وإضافةا حلقوقه املعنويّ 

 : معاا  خمتلفنْي ي ذكر املرجع يف موقعنْي و املرجع املستعمل. 

  ؛: ضمن العمل أو الدراسةيف منت النصّ املرجعي االستشهاد  
 اية العمل أو الدراسة.: يف هنقائمة املراجع 

ال وابلتايل ىل املرجع كما هو مذكور يف قائمة املراجع، إ النصّ حييل االستشهاد يف منت 
لى ع تعّرفة للالضروريّ  ببليوغرافّيةدون أن تتضمن قائمة املراجع البياانت ال النصّ د مبرجع يف منت تشهي س
، وابستثناء الكتب واملصادر اليت ال ميكن الرجوع إليها ةابستثناء االتصاالت الشخصيّ  ،ذا املرجعه

 بطريقة خمتلفة عن تلك املعتمدة يف قائمة املراجع. النصّ يف منت رجع مب االستشهادكما ال جيوز   .املقّدسة
كما ورد يف لغة الدراسة داخل القوسني   املؤلِّف، ي ذكر اسم ة مثالا ففي حال االستشهاد بدراسة أجنبيّ 

 .(3.4.8نظر الفقرة ا) ةلتمكني القارئ من التعّرف إىل املرجع يف قائمة املراجع األجنبيّ وذلك  ،ةاألصليّ 
ني بينما ت االستشهاد أبمساء العائلة يف مؤلِّفوال جيوز ترتيب املراجع يف قائمة املراجع وفق االمساء األوىل لل

 .  النصّ منت 

 

حيح، وي عترب الصّ  املرجعي ستشهادة لالهو أحد العناصر األساسيّ  النصّ االستشهاد املرجعي يف منت 
انقصاا حىت لو كانت قائمة املراجع كاملة  النصّ داخل ة مرجعيّ ال حيتوي استشهادات  علميّ حبث  أي  

ات تقن تقنيّ جيب على الباحث أن ي   العلميوالعكس ابلعكس. لذا ومنعاا من الوقوع يف اإلنتحال  ،وصحيحة
 .النصّ االستشهاد الصحيح يف منت 

 االقتباس احلريف وإعادة الصياغة. :نوعان النصّ االستشهاد يف منت 
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 االقتباس احلريف 3.1

أحد  وردت يفنة ي عتمد هذا النوع يف حاالت معّينة عندما يريد الباحث التشديد على فكرة معيّ 
د هَّ فّضل أن مي  ا منعاا لتشويه املعىن. من شروط االقتباس احلريف أن يكون قصرياا وي  ويريد إيصاهلا حرفيًّ  املراجع

وبرأي ": مثالا آخر،  ؤلِّفو األفكار تعود ملأالكلمات  نّ أبقتباس من خالل بضع َكلِّمات ت عّرف القارئ لال
 ."ويؤكد فالن..."أو  "فالن

تبعه ت"..." عالمات التنصيص )املزدوجني( االقتباس احلريف األربعني كلمة، يوضع بني  يتجاوزمل  إذا
ورقم الصفحة )أو الفقرة( بني  النشروسنة  املؤلِّفسم عائلة اتضّمن تو  ،ة للمرجعمباشرة اإلشارة الببليوغرافيّ 

 رقم الصفحة(. .، صالنشر، سنة املؤلِّفقوسني على الشكل التايل )اسم عائلة 

 على مستوى التنظيم املدرسي البد أن حيدث لبناء جذرايًّ  القد أمجع الباحثون على أن تغيريا "
 (.32 .، ص2014مة" )العياصرة واحلارثي، متعلّ  منظَّمةاملدرسة ك

سطر جديد مع هامش ب أويبد ،ةاالقتباس احلريف األربعني كلمة يوضع يف فقرة مستقلّ  إذا جتاوز
ة تبعه اإلشارة الببليوغرافيّ تسبقه أو ت، و عالمات التنصيصدون استعمال من )أو نصف بوصة(  سم 1.27

 للمرجع على الشكل التايل:

 ه:( أنّ 2014ويرى العياصرة واحلارثي )

( الذي يعرض درجة ممارسة مديرات املدارس 4اجلدول رقم ) يف ضوء النتائج اليت أوضحها
 حصول اجملال الثاين تبنّي  ،مةاملتعلّ  نظَّمةات املة مبدينة الطائف جملاالت اسرتاتيجيّ الثانويّ 

حيث حصل على درجة ممارسة كبرية  ّول"تشجيع مبدأ احلوار واالستفسار" على الرتتيب األ
ويرى الباحثان أن السبب يعود يف ذلك  .89.0)معياري )( وابحنراف 81.3ط قدره )مبتوسّ 

ة للبنات مبدينة الطائف والقائمة على االحرتام وتبادل إىل الثقافة السائدة يف املدارس الثانويّ 
-40 .صمات ومديرات املدارس )ص ، واملناقشة املستمرة بني املعلّ العلمياآلراء، واحلوار 

41). 
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 إعادة الصياغة 3.2

، تعتمد على استيعاب الفكرة املراد العلميوشيوعاا يف البحث  األكثر استعماالا  هي الطريقة
. عالمات التنصيصمن دون وضع  النصّ وتضمينها يف سياق  ،املؤلِّفاالستشهاد هبا وإعادة صياغتها بلغة 

تغيري بعض الكلمات فيها، كما وعدم االكتفاء بومن أهم شروط هذه الطريقة أن ي عاد صياغة اجلمل كاملة 
االستعانة  ةاملقطع األصلي. ي ستثىن من هذا الشرط األخري حال املقطع املصاغ طولَ  طول   يقاربجيب أن 

حيث من الصعب اإللتزام بطول املقطع املصاغ ألسباب  ،نةمبرجع أجنيب وإعادة صياغة )ترمجة( فكرة معيّ 
 وضع بني قوسني.تجع املقطع املصاغ و للمر  ببليوغرافّيةتبع اإلشارة الت. يةلغو 

ة ارسة مديرات املدارس الثانويّ ت يف مدينة الطائف أن ممحدى الدراسات اليت أجريَ إوتوّضح 
سون والتالميذ ل املدرّ ة منتشرة حيث يفضّ وذلك ألسباب ثقافيّ  ،مة منخفض نسبياااملتعلّ  نظَّمةسرتاجتيات املال

  .(40 .، ص2014مبدأ املناقشة واحلوار وتبادل اآلراء )العياصرة واحلارثي، 

 

 ةاإلشارة الببليوغرافيّ  3.3

أمساء عائلة أو  املؤلِّفاسم عائلة من ثالثة عناصر:  النصّ يف منت  ببليوغرافّيةتتألف اإلشارة ال
يف  فواصل )،(. ثةالعناصر الثال وضع بنيتو  ،بني قوسنيالصفحات )أو الفقرات( أرقام ، و النشرني، سنة املؤلِّف

ة صفحات ة االستشهاد بعدّ قبل رقم الصفحة، أّما يف حال .صحالة االستشهاد بصفحة واحدة يوضع حرف 
 رطة.ومن بعدها صفحة البداية وصفحة النهاية يفصل بينهما شَ  ،.ص صن يوضع حرفا

 (الصفحاتأرقام ، النشر ، سنةاملؤلِّف)اسم عائلة 

 (26-24 .ص ، ص2014)أسعد، 

 االستشهاد بفقرة: 
 (قرةرقم الف، النشر ، سنةاملؤلِّف)اسم عائلة 

 (3فقرة ، 2014)أسعد،  

 وسنة النشر من دون ذكر الصفحات. املؤلِّفميكن االكتفاء إبسم عائلة  ،يف حالة إعادة الصياغة
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 اال يعاد كتابتهف ،اجلملة اليت تسبق االستشهاديف  النشرأو سنة  املؤلِّفسم عائلة ايف حال ذكر  أّما
 داخل القوسني.

أن حيدث  بدّ  على مستوى التنظيم املدرسي ال جذرايا  اتغيريا  أنّ د العياصرة واحلارثي "على وقد أكَّ 
 (.32 .، ص2014مة" )متعلّ  منظَّمةلبناء املدرسة ك

على مستوى التنظيم  ا جذرايا تغيريا  أنّ "على ( 2014)عياصرة واحلارثي يف دراستهما د الوقد أكَّ 
 (.32 .مة" )صمتعلّ  منظَّمةأن حيدث لبناء املدرسة ك بدّ  املدرسي ال

 ببليوغرافّيةذكر البياانت الت   ،نفسه يف حال أراد الباحث االستشهاد بدراستني أو أكثر يف الوقت
 فاصلة منقوطة.بفصل بينهما ي  و  ،للدراستني

 (2014؛ مسعود، 2011)األسعدي، 

أ، ) هايمؤلِّفمساء وفق الرتتيب اهلجائي ألداخل القوسني  للمراجع ببليوغرافّيةالبياانت الجيب ترتيب 
إبراز أحد املراجع بغض النظر عن موقع امسه وفق الرتتيب اهلجائي،  املؤلِّفأّما يف حال أراد  .(ب، ت، ث...

 ، مث املراجع األخرى وفق ترتيبها اهلجائي."اأيضا نظر ا"داخل القوسني متبوعاا بعبارة  أّواليستطيع ذكره ف
 (2015، ادحدَّ ؛ 2010ابرود،  نظر أيضاا ا؛ 2011)معلوف، 

 

 حاالت خاصة 3.4

 :النصّ يف منت  ببليوغرافّيةهناك بعض احلاالت اخلاصة اليت تستدعي اتباع قواعد خمتلفة يف كتابة اإلشارة ال

 

 ني أو أكثرمؤلِّفثالثة  3.4.1

ل متبوعاا بكلمة "وآخرون" يف األوّ  املؤلِّفكتفى بذكر ني أو أكثر يمؤلِّفعند االستعانة مبرجع لثالثة 
 االستشهادات الالحقة. و  ّولاالستشهاد األ
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 االستشهادات الالحقة ّولاالستشهاد األ املرجع
 (20 .، ص2014)سالم،  (20 .، ص2014)سالم،  واحد مؤل ِّفمرجع ل

 (20 .، ص2014)سالم وشحادة،  (20 .، ص2014)سالم وشحادة،  ْينمؤل ِّفمرجع ل

 (20 .، ص2014)سالم وآخرون،  (20 .، ص2014سالم وآخرون، ) 3 ينمؤل ِّف 

 

 املؤلِّفعمل جمهول  3.4.2

وضع بني بعنوان الدراسة وي   املؤلِّفسم عائلة االدراسة ي ستبدل  مؤلِّفسم ايف حال عدم معرفة 
أو فصالا من كتاب. أّما يف حال كان املرجع كتاابا أو تقريراا  دوريّةإذا كان املرجع مقاالا يف  عالمات التنصيص

 من دون عالمات تنصيص. شدَّدفيكتب ابخلط امل

 (1997" ،)"املناخ والطقس

مل هذه العبارة على صفحة حيكان الكتاب يف حال   املؤلِّفمكان اسم عائلة  "جمهول"كتب كلمة ت  
 .عنوانه

 (2008بشأن تغيري املناخ )جمهول، 

 

 كمؤّسسة أو هيئة   املؤلِّف 3.4.3

كامالا يف   ؤّسسةسم املاكتب ي   ةيّ أو غري حكوم ةيّ سة أو هيئة حكوممؤسّ  املؤلِّفيف حال كان 
 ختصار يف االستشهادات الالحقة.عتمد االوي   ،معقوفتنيختصار املعتمد بني متبوعاا ابال ّولاالستشهاد األ

 ل:االستشهاد األوّ يف 

 (2009غذية والزراعة لألمم املتحدة ]فاو[، األ منظَّمة)

 حقة: يف االستشهادات الاّل 

 (2009)فاو، 
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 نفسه يف السنة نفسها مؤلِّفللن امرجع 3.4.4

يف قائمة املراجع ا جيب ترتيبهم ،نفسه يف السنة نفسها مؤلِّفللحال وجود عملني خمتلفني  يف 
 ما.لتفريقه النشر...( بعد سنة ، ج)أ، ب جبديةأحرف أالعنوان وإضافة  لكلماتسب الرتتيب اهلجائي حب

 يف قائمة املراجع: 

 (. اإلنتشار العريب.2 .)ط ةة للشريعة اإلسالميّ (. اجلذور التارخييّ أ1997عبد الكرمي، خليل. )

 . اإلنتشار العريب.ةاملركزيّ (. قريش من القبيلة إىل الدولة ب1997عبد الكرمي، خليل. )
 

 سب "الـ" التعريف يف الرتتيب.تَ مالحظة: ال حت  

 :النصّ يف االستشهاد يف منت 

 أ(1997)عبد الكرمي، 

 ب(1997)عبد الكرمي، 

 

 مصدر اثنوي 3.4.5

ا الرجوع إىل املصدر األصلي يف حال كان متو  املستحسنمن  يف حال تعّذر الوصول  أّمافراا، ادائما
مع وتضمينه اتريخ املرجع األساسي  النصّ عتماد على املرجع الثانوي واالستشهاد به داخل كن االليه مي  إ
 ستشهد به".ال عبارة "كما ستعماا

 (.2015شهد به عّواد، ستَ اكما ،  2010هل يف التعليم )ويشّدد أمحد سعيد على دور األ

 قائمة املراجع.ذكر فقط املرجع الثانوي يف يف حال اعتماد هذا األسلوب، ي  
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 كتاب مرتجم  3.4.6

ومن مث اتريخ الكتاب  ،أّوالا ل ذكر اتريخ الكتاب األصلي ضَّ عند االستعانة بكتاب مرتجم من املف
 شارطة )/(.ببينهما فصل ي  و  املرتجم

 (1931/1988ذكر ولسون )
 

 الزمينالتقومي  3.4.7

، أّما يف حال ورد التقومي األكثر شيوعاا هألنّ  ل استعمال التقومي امليالدي يف االستشهادمن املفضّ 
بينهما فصل ي  و املوازي التقومي امليالدي  ويتبعه ،رف "ه" للداللة عليهذكر متبوعاا حبي  فاهلجري على املطبوعة 

 على الشكل التايل: شارطة )/(ب

 (2015ه/1437)عّواد، 

 ةاالستشهاد بدراسة أجنبيّ  3.4.8

ة يف قائمة األجنبيّ ة عن ة تفصل املراجع العربيّ دراسة ابللغة العربيّ يف ة أجنبيّ  صادرعند االستشهاد مب
اجلملة اليت تسبق ة يف العربيّ  ابألحرف املؤلِّفسم اجيب ذكر ي النصّ . أّما يف حالة االستشهاد املراجع

داخل القوسني لتمكني القارئ من التعّرف إىل املرجع  األصلّيةذكره كما ورد يف لغة الدراسة يعاد و  ،االستشهاد
 .ةاألجنبيّ  يف قائمة املراجع

تها يف مهيّ أعزى إىل هتمام مبوضوع القيادة يف اجلامعات ي  ( أن االWalters, 2012رتز )ليؤكد و 
 .اجلامعات واستمرارها يف حتقيق الغاايت املنشودة بقاء

 

 لكرتوينإوقع اإلستعانة مب 3.4.9
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ذكر عنوان ، ي  منه دةلكرتوين بشكل عام من دون اإلستعانة مبعلومة أو فقرة حمدّ إعند اإلستعانة مبوقع 
 ذكر يف قائمة املراجع.وال ي   النصّ لكرتوين داخل قوسني يف منت املوقع اإل

العاّمة الت  لإلانث يف املعدّ قاا جندرايًّ ة يف لبنان تفوّ ظهرت نتائج امتحاانت الشهادة الثانويّ أوقد 
(https://www.mehe.gov.lb/ar.)  

 
 اإلتصاالت واملقابالت الشخصية 3.4.10

، املراسالت أو املقابالتأو تصاالت كاالتصال شخصي يف االستشهاد املرجعي  عند اإلستعانة اب
على الشكل التايل  ،قائمة املراجع ذكرها يف دون من فقط النصّ قة ابالتصال يف منت ذكر املعلومات املتعلّ ت  

 صل، نوع االتصال، اتريخ االتصال(.)اسم املتّ 

 اّل إمن األفضل االستناد إىل مصادر معروفة ميكن الرجوع إليها، فال يستعان ابالتصاالت الشخصية 
  احتوت على حمتوى جديد وأصيل غري منشور يف مكان آخر. إذا

  4مسري فرح، اتصال شخصي،) APAب واجهوا صعوابت يف تعّلم أسلوب ن العديد من الطاّل إ
 (.2017 رأايّ 

اتصال ) APAم أسلوب به واجهوا صعوابت يف تعلّ مسري فرح أن العديد من طاّل  دأكّ كما 
 (.2018وز متّ  3شخصي، 

 
  

https://www.mehe.gov.lb/ar
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 االستشهاد مبستجوب مشارك يف استبيان 3.4.11
 ،استبيان كمصدر خارجي واإلستشهاد به على هذا األساسال ميكن اعتبار أحد املستجوبني يف  

 النصّ ذكر بوضوح يف منت عند اإلستشهاد أبحد املستجوبني ي  . وذلك ألن اإلستبيان جزء أصيل من الدراسة
كما جيب احرتام خصوصية املستجوب وعدم  من أحد املستجوبني يف االستبيان، ذكورة مقتبسةامل ن املعلومةأ

أو بيان ببليوغرايف يف  النصّ ة يف منت يّ اشارة ببليوغراف ال توضع أيّ . احلقيقي عند االستشهاد بهذكر امسه 
 .الئحة املراجع

 
 مالحظات عاّمة:

 (.إخل ...يف اختيار املصدر أو املرجع )أصلي، اثنوي، حمّكم،  دّقةال 
 قتباس أو إعادة صياغة(ايف طريقة النقل ) دّقةال 
 النصّ بسة أو املعاد صياغتها مع تإنسجام املعلومات املق 
   ستبدل بـثالث نقاط )...(، أما يف حال يف حال حذف بعض العبارات من املقطع املقتبس ت

 ] ...[وضع بني معقوفتني إضافة كلمة أو عّدة كلمات ت  
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 الرابعالفصل 

 االستشهاد املرجعي يف قائمة املراجع
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قائمة املراجع 1.4  

يها الباحث لاليت اعتمد ع ةيّ والثانو  يةلوّ األ املراجععلى فقط ة قائمة املراجع من أهنا حتتوي تنبع أمهيّ 
مجيع املراجع اليت  دّقةو  ةيّ ربز بشفافوي   العلميللبحث  مصداقّيةيعطي  ممّا ،يف دراستها واستخدمها فعليًّ 

 ووضوح. ليها بسهولةإيف الدراسة كي يستطيع القارئ الرجوع ستشهد هبا ا

مجيع  على ضب وحيتويقتَ ب بشكل م  تَ كْ الببليوغرايف حبيث ي   ة تقنني كتابة البيانمن هنا تربز أمهيّ 
ل الوصول إىل هِّّ سَ ممّا ي   دّقةع قائمة املراجع ابلرتتيب والاملرجع املذكور. كما تتمتّ السرتجاع ة العناصر الضروريّ 

 قائمة املراجع: وكتابة يلي بعض املالحظات اخلاصة برتتيب ما ويف .املعلومة املنشودة داخل املرجع

 ؛تبدأ قائمة املراجع يف الدراسة على صفحة جديدة 
   هل املراجع العربية القائمة يف حال كان تَ ، حيث تسْ ةيّ األجنبل املراجع العربية عن املراجع صَ فْ تـ

 ؛يةالدراسة ابللغة العربنّص 
  ة مع اإلشارة الببليوغرافيّ تطابق املعلومات يف البيان الببليوغرايف يف قائمة املراجع د من التأكّ يتّم

 ؛النصّ يف منت 
   حيث يبدأ السطر الثاين واألسطر اليت تليه  ،قة يف كتابة البيان الببليوغرايفمد مسافة معلَّ تَ عْ تـ

 ؛ّولسم )أو نصف بوصة( عن بداية السطر األ 1.27 ـللمرجع الواحد ب
   ؛ستثىن "الـ" التعريف()ت   ّولاأل املؤلِّفسم عائلة ا ابب املراجع على اختالف أنواعها هجائيًّ رتَّ ت 
   ؛وكأهنا اسم واحد عند ترتيب التسلسل اهلجائي للمراجع املؤلِّفبة لعائلة عامل األمساء املركَّ ت 
 حرف األسب حب، أيخذ املرجع مكانه يف التسلسل اهلجائي منظَّمة أوسة مؤسّ  املؤلِّفكان  إذا

 ؛ؤّسسةمن اسم هذه امل األوىل
  ؛اب هجائيًّ وي رتَّ  املؤلِّف، ي وضع عنوان املرجع يف موقع مؤلِّفيف حال عدم وجود 
  ّاألقدم من النشرسب سنة حبا ب زمنيًّ ، ت رتَّ نفسه مؤلِّفللة منفردة يف حال وجود أعمال عد 

 ؛إىل األحدث
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  ّاألعمال املنفردة تسبق األعمال  أنّ فبعضها مشرتكة، ، مؤلِّفللة يف حال وجود أعمال عد
 ؛املشرتكة

  ّمن اسم عائلة  ّولاحلرف األستعمل ي  ، ّولاأل مؤلِّفلل ة مشرتكةيف حال وجود أعمال عد
 ؛برتتيال يفالثاين  املؤلِّف

  َت عتمد كلمات العنوان يف  السنة نفسهاويف نفسه  مؤلِّفللني يف حال وجود عملني خمتلف
 ؛للتفريق بينهما النشربعد سنة  (، ج)أ، ب جبديةاألحرف األتضاف و اهلجائي الرتتيب 

   د خلط املشدَّ ابو  ةيّ ابخلط املائل يف اللغة األجنب أو الكتاب( دوريّةالوعاء )عنوان الكتب عنوان ي
 ؛ةيف اللغة العربيّ 

 القرآن الكرمي أو احلديث النبوي الشريف و  املقدس مصادر مثل اإلجنيل من املمكن عدم ذكر
 ؛النصّ يف  مع وجوب توثيقهايف قائمة املراجع 

  النصّ ق يف وثّ وت   ةيّ إلكرتونمكتوبة كانت أو  ةيّ يف قائمة املراجع االتصاالت الشخص ذكرت  ال 
 ؛(3.4.10 فقرةال)انظر  فقط

  قائمة املراجع وليس إىل  يف امللخَّصالبحوث، جيب اإلشارة إىل  ملخَّصات على االعتمادعند
] [ بعد عنوان البحث  معقوفتنيداخل  ملخَّص ويتم ذلك بكتابة كلمة ،بحث األصليال
 (؛4.7.4 فقرةالنظر ا)

  ستبدل احلقل املفقود ابلعبارات التالية:ي   ،العمل يف النشرذكر سنة مل ت  يف حال 
o  دون اتريخ: من (n.d.) ّ؛ةة و )د.ت.( ابلعربيّ ابألجنبي 

  ما يعرف ابلـ ) ف الكائن الرقميمعرِّ لعلم النفس على وجوب ذكر  ةيّ األمريك ةيّ دليل اجلمعينّص
DOI)  ةيّ يف اللغة العرب أّماة االسرتجاع. وذلك لتسهيل عمليّ  ،الرابط اإللكرتوين للمرجعأو، 

ساسي من استعمال اجلزء األمن املفّضل ،  (DOI) معّرف الكائن الرقمي ويف حال عدم توّفر
 ؛سم املوقع أو قاعدة البياانتالكرتوين الذي يعّرف عن عنوان املوقع اإل

   خل.( بني معقوفتني إ)فيديو، صورة فوتوغرافية،  املصدر ضافات على البيان كنوعإ أي  ع وضَ ت
 مباشرة بعد العنوان؛  […]
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 واسم املرتجم  ،ورقم العدد يف حالة املقال ،الطبعة يف حالة الكتابرقم  بني قوسني )...(ع وضَ ي
 ؛عدد الصفحات يف حالة فصل من كتابو  ررِّ و احملأ
   ؛وز، يونيو،...()متّ الدراسة  يفكتب أمساء األشهر كما وردت ت 
  (، 2020/12/25يف حال مل تذكر الدراسة اسم الشهر وإمنا ذكرت ترتيبه الرقمي )مثال

 (25، ديسمرب 2020ي ستبدل رقم الشهر بتسميته الرائجة: )
   لكرتوين، إ احملتوى أو حتديثه )حمتوى موقع ريتغي احتمالذكر اتريخ االسرتجاع فقط يف حالة ي

 ؛ة(يّ إلكرتونمقال يف موسوعة 
  ّال تضاف النقطة ).(؛ الرتقيمالوقف أو حقل إبحدى عالمات  عند انتهاء أي 

 .النشررايض الريس للكتب و  ماذا تفعلني يب؟(. 2004زاهي. ) ،وهيب
   تسلسلية. املراجع أرقاماا عطى ال ت 
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 4.1 توضيحي رسم
 قائمة املراجعمنوذج عن 

 
 املراجع قائمة

 
املدخل إىل (. 2002بنو جابر، جودت والعزة، سعيد حسين واملعايطة، عبد العزيز. )

 والتوزيع. للنَّشر. مكتبة دار الثقافة علم النفس

(. فعالية 2016حممد. ) بين عيسى، غالب حممد وأبو لبدة، إيناس وبين عيسى، هيثم

ة الطلبة حنو  على املنحى البنائي يف دافعيّ  قائمنْي نْي  تدريسيّ استخدام منوذجنْي 

 .235-222(، 1)10ة، ة والنفسيّ ة الدراسات الرتبويّ جملّ م العلوم. تعلّ 

ر السياسي السوري ايسني احلافظ. (. قراءة يف منظومة املفكّ 2010) هللا. عبد تركماين،

  https://www.ahewar.org(. 3182، )ناملتمدِّ احلوار 

القريويت، و هللا وأبو هالل، ماهر العزيز مصطفى والبيلي، حممد عبد السرطاوي، عبد

(. دالالت صدق وثبات مقياس 2015. )املهريي، عوشةو  إبراهيم أمني

ة، جملة الطفولة العربيّ حدة. ة املتّ العربيّ د بدولة اإلمارات الكشف عن التوحّ 

16(62 ،)53-71. 

ة مظاهر حضور األندلسي الفلسفي يف الثقافة العربيّ  (.2015) حممد. املصباحي،

  .26-7(، 14)4ة، ة والثقافيّ ن للدراسات الفكريّ تباياملعاصرة. 

 

https://www.ahewar.org/
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 للبيان الببليوغرايف ةيّ العناصر األساس 4.2

ليها إتضاف  أدانهاملذكورة األساسية ، من العناصر املرجع نوعف البيان الببليوغرايف، مهما كان يتألّ 
 .سب نوع املرجعحبعناصر مكّملة 

 احملتوى
 نو املؤلِّف/املؤلِّف

 النشراتريخ 
 ]خل.إمن موسوعة،  مقالفصل من كتاب، كتاب، ،  مقال[عنوان العمل 

 ]خل.إاملوقع االلكرتوين،  الكتاب،انشر ، دوريّةعنوان ال[ املصدر
 

، املؤلِّفعائلة  اسم) املؤلِّفلعلم النفس يبدأ البيان الببليوغرايف حبقل  ةيّ ة األمريكسب دليل اجلمعيّ حب
. األخري املؤلِّفقبل اسم  (&)وبعالمة  فواصلبني املؤلِّففصل بني أمساء ( وي  ّولسم األمن اال لاألوّ احلرف 

، املؤلِّفعائلة  اسمكامالا )  املؤلِّف اسمكتب ي  ف ةيّ ة، أّما يف املراجع العربعلى املراجع األجنبيّ تطّبق هذه القاعدة 
  .نياملؤلِّفويفصل حرف العطف )و( بني أمساء  ،(ّولاألاالسم 

 يبدأ البيان الببليوغرايف بعنوان العمل. ،مؤلِّفيف حال عدم وجود 

 

 التباينات يف األمساء 4.3

 . يف مصر مثالا العلم يف طريقة كتابة أمساء ةيّ بلدان عرب عّدةمن املتعارف عليه وجود تباينات بني 
اجلّد واجلّد األكرب يف بعض احلاالت. ويف بعض البلدان اسم ويتبعه  ّولاألاالسم األب بعد  اسمكتب ي  

يفصل بينهما حرف "بن" أو األب اسم و  ّولاالسم األكتب ي   ،األخرى مثل تونس وبلدان اخلليج العريب
يف طريقة كتابة  اللتباسل امنع  العائلة أو القبيلة مسبوقاا حبرف "آل". يرد اسم ويف بعض احلاالت  ،"ابن"

اسم  مبثابةعلى املطبوعة واعتباره  املؤلِّّفكما أورده اسم  من املفّضل اعتماد آخر  ،األمساء يف االستشهاد
 :على الشكل التايل العائلة، تتبعه األمساء األخرى
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 االستشهاد فؤلَّ املكما ورد على االسم  
 حممد، سامل عامر أمحد سامل عامر أمحد حممد

 بن حممد، أمحد أمحد بن حممد
 الساملي، أمحد بن حممد أمحد بن حممد الساملي
 آل سامل، أمحد بن حممد أمحد بن حممد آل سامل

 

 ترقيم البيان الببليوغرايف 4.4

 :).( قطةالنّ توضع 
 ( إ... ، التاريخ، العنوان، املؤلِّفعند هناية كل حقل).خل 
 عند االختصار 
 عند هناية البيان الببليوغرايف 

 :)،( الفاصلةتوضع 
  ّولوامسه األ املؤلِّفبني اسم عائلة 
  والشهر النشربني سنة 
 دورقم اجمللَّ  دوريّةبني عنوان ال 
 بني رقم العدد والصفحات 
  ةاجلامعيّ  األطروحات/والقسم واملكان يف حالة الرسائلبني اسم اجلامعة 

 :):( ارحةالشّ توضع 
  والعنوان الفرعيالرئيسي بني العنوان 
 قبل عنوان املوقع اإللكرتوين 
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 ت أو صحف(أو جماّل  ةيّ أو مهن ةيّ علم دوراّيت) دوراّيتمقاالت يف  4.5

 احملتوى
 نو املؤلِّف/املؤلِّف

 النشراتريخ 
 ]مقال[عنوان العمل 

 ]دوريّةعنوان ال[الوعاء 
 صفحات ال أرقام عدد(،رقم الد)رقم اجمللّ 

 سرتجاعاال مصدر
 

 الشكل األساسي

)سنة، شهر يوم(. عنوان  .ّولسم األالثاين، اال املؤلِّفسم عائلة او  ّولاألاالسم ، املؤلِّفسم عائلة ا
رقم صفحة هناية -رقم صفحة بداية املقال(، العددرقم )درقم اجمللّ ، دوريّةعنوان الاملقال. 

 .املقال

  ؛و العملأيبدأ البيان الببليوغرايف بعنوان املقال  مؤلِّفيف حال عدم وجود 
  يف حال تشاهبت عناوين بعض الدوراّيت، ي ضاف املصدر مباشرة بعد العنوان للتمييز ويوضع

 ؛  طنطة[جمّلة كلّية الرتبية ]جامعة ، مثال: بني معقوفتني
   ؛ذكر التاريخ ابلكامل يف حال وجوده كما هو مبنّي أعالهي 
 ة في كتبان ة، أّما ابلعربيّ ( ورقم اجملّلد ابخلط املائل يف املراجع األجنبيّ دوريّةي كتب عنوان الوعاء )ال

 ؛شدَّدابخلط امل
 ؛(1)10د: والعد ّلدال توضع مسافة فاصلة بني رقم اجمل 
  عدداا خاصاا أو ملحقاا غري مرقَّم، ت ذكر تسمية العدد مباشرة بعد يف حال كان مصدر املقال

   ؛)عدد خاص(6، مثال: رقم اجمللَّد وتوضع بني هاللني مكان رقم العدد
  ؛العشرين املؤلِّفحىت ني املؤلِّف مجيعذكر أمساء ي العمل، ت  مؤلِّفيف حال تعد د 
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  معّرف  آخرهضاف يف أعاله وي   املبنيَّ األساسي عتمد الشكل ي   ،إلكرتوينعند االستعانة مبقال
معّرف الكائن أّما يف اللغة العربية، ويف حال عدم توّفر  ؛يف حال وجد (DOI) الكائن الرقمي

ساسي من عنوان املوقع اإللكرتوين الذي يعّرف من املفّضل استعمال اجلزء األ ،(DOI) الرقمي
 .عن اسم املوقع أو قاعدة البياانت

 

 واحد  ؤلِّفمل، دوريّةمقال يف  4.5.1

تباين املعاصرة.  ةيّ مظاهر حضور األندلسي الفلسفي يف الثقافة العرب (.2015) حممد. املصباحي،
 .26-7(، 14)4، ةيّ والثقاف ةيّ للدراسات الفكر 

 

 ايًّ إلكرتونجع ، اسرت  دوريّةمقال يف  4.5.2

معّرف ة، ويف حال عدم توّفر اللغة العربيّ أّما يف  يف حال وجد.  (DOI)معّرف الكائن الرقمييضاف 
ساسي من عنوان املوقع اإللكرتوين الذي يعّرف عن من املفّضل استعمال اجلزء األ  ،(DOI) الكائن الرقمي

 (4.5.3)انظر املثل يف الفقرة  اسم املوقع أو قاعدة البياانت

 ةيّ أثر  ةيّ اترخي ابملاء. دراسةالطاحون يف لبنان: مزراب ذهب ي دار (. 2010) .يوسف رجاء ،لبكي
 .216-189، 41، كرونوس. ةيّ حضار  ةيّ إجتماع

693i.41chr.v/31377.10https://doi.org/  
 

 امؤلِّف عشرينحىت  اثنني نْي ؤلِّف، ملدوريّةمقال يف  4.5.3

رائد واخلوالدة، حممد علي فاحل ومقابلة، نصر حممد خليفة. بين ايسني، حممد فوزي أمحد وخضري، 
ة ة يف تعليم القراءة يف حتسني بناء اجلملة العربيّ (. أثر تطبيق مشروع مكتبيت العربيّ 2014)

 .232-209(، 3)15، ةيّ والنفس ةيّ ة العلوم الرتبو جملّ ة. ب املرحلة األساسيّ لدى طاّل 
http://search.shamaa.org 

https://doi.org/10.31377/chr.v41i.693
http://search.shamaa.org/
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 امؤلِّف عشرين، ألكثر من دوريّةمقال يف  4.5.4

التاسع  املؤلِّفحرف "و" وذلك حىت  افصل بينهسب الشكل األساسي، ي  حبني املؤلِّفكتب أمساء ت  
 .األخري املؤلِّفاسم ضاف ثالث نقاط يتبعها ، مث ت  عشر

 

  مؤلِّفدون من ، جمّلةمقال يف  4.5.5

اإلقتصاد واألعمال (. 15 ، كانون الثاين2016) صحافة اإلغرتاب أم صحافة املهجر واملنفى؟
 .50(، 83) ،ةيّ اللبنان

 

جع، جمّلةمقال يف  4.5.6  ايًّ إلكرتون اسرت 

يف حال عدم وجود و يف آخر البيان الببليوغرايف يف حال وجد.  (DOI) معّرف الكائن الرقمييوضع  
مع امكانية ذكر الرابط االلكرتوين أعاله،  املبنيَّ األساسي ابلشكل يكتفى   (DOI) معّرف الكائن الرقمي

 العام للمجّلة.

 ضرابت من مدننا حنمي كيف:  ةاحلضريّ  احلرارة جزر(. ، حزيران/يونيو2018) .اهلادي عبد ،ارالنجّ 
 (.243، )يةالبيئة والتنمالشمس؟ 

 http://afedmag.com/web/default.aspx 
 

 مقال يف صحيفة 4.5.7

ة على املدى القريب (. الذهب قد خيترب منطقة دعم قويّ 4، نيسان 2016الغابري، أمساء. )
 .19(، 13642)38، الشرق األوسطواألنظار على الدوالر. 

 

http://afedmag.com/web/default.aspx
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 مؤلِّفدون من مقال يف صحيفة،  4.5.8

النهار، (. 6 ّول، كانون األ2016ال النقل: لفتح مراكز املعاينة. )نقاابت السائقني وعمّ 
84(26142 ،)5. 
 

 ايًّ إلكرتونجعت ، اسرت  مؤلِّفدون من نشرة،  4.5.9

. 5(، 78، )نشرة البحث العلمي(. 2015مشروع حبث علمي جديد. ) 104دعم 
 http://www.cnrs.edu.lb/english/home 

 كتب  4.6

 احملتوى
 نو املؤلِّف/املؤلِّف

 النشراتريخ 
 ]عنوان الكتاب[الوعاء 

 الطبعة(رقم اإلصدار )
 الناشر

 

 الشكل األساسي

)سنة(.  .ّولاألاالسم الثاين،  ّررأو احمل املؤلِّفعائلة اسم و  ّولاألاالسم ، رِّرأو احمل املؤلِّفعائلة اسم  
 .الناشر(. رقم الطبعة .)ط الكتاب: العنوان الفرعي عنوان

  ؛يف البيان الببليوغرايف ّول، أيخذ عنوان الكتاب املقام األررِّ أو احمل املؤلِّفيف حال عدم معرفة 
 ؛العشرين املؤلِّفحىت  نياملؤلِّف مجيع أمساء ت ذكر العمل، يمؤلِّف تعد د حال يف 
   دكتب ابخلط املشدَّ ي  ة فابللغة العربيّ  أّماابخلط املائل،  ةيّ كتب عنوان الكتاب ابللغة األجنبي 

 ؛ةيّ لعدم وضوح اخلط املائل يف األحرف العرب

http://www.cnrs.edu.lb/english/home
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  سلسلة من  جزءااإذا كان الكتاب(series)  ّذكر عنوان ي  ة عن بعضها البعض، ال أعمال مستقل
 يف املرجع؛السلسلة 

  ؛الطبعة األوىلذكر ت  ال 
   تتبعها مسافة فارغة؛" .مسبوقاا بـ "طذكر رقم الطبعة ي 
  معّرف  آخرهضاف يف وي   ،أعاله املبنيَّ األساسي عتمد الشكل ي   إلكرتوينعند االستعانة بكتاب

حال عدم توّفر معّرف الكائن ة، ويف أّما يف اللغة العربيّ  ؛يف حال وجد  (DOI) الكائن الرقمي
ساسي من عنوان املوقع اإللكرتوين الذي يعّرف من املفّضل استعمال اجلزء األ ،(DOI) الرقمي

 ؛عن اسم املوقع أو قاعدة البياانت
 عند إالَّ  تغيريه أو حتديثه يتموال  ،اثبت الطبعةحمتوى  نّ ال ضرورة لذكر اتريخ االسرتجاع أل 

 ؛إصدار طبعة جديدة
  ويفصل بينهما حرف "و".ابلرتتيب املعتمد يف الكتاب، ن يذكر اإلثنان يْ حال وجود انشرَ يف 

 

 واحد  ؤلِّفكتاب مل  4.6.1

. منشورات إنتاج وإعادة إنتاج الوعي: عناصر اإلستمالة والتضليل(. 2009كنانة، علي انصر. )
 اجلمل.

 

 ايًّ إلكرتونجع واحد، اسرت   ؤلِّفكتاب مل  4.6.2

ة منها. يف هذه احلالة ميكن للكتب وخاصة العربيّ  (DOI) معّرف الكائن الرقميمن النادر وجود  
 ساسي للموقع.لكرتوين األذلك ميكن ذكر الرابط اإلكتاب عادي. ك  ة كأيّ االكتفاء ابلبياانت األساسيّ 

. واحلاضر يتطور تربية طفل ما قبل املدرسة بني املاض(. 2016. )يحممود، خالد صالح حنف
 http://search.shamaa.org .النشرللطباعة و  يالعباد

  
 

http://search.shamaa.org/ara
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 امؤلِّف عشرين وحىت  اثننْي نْي ؤلِّفمل كتاب 4.6.3

 العشرين. املؤلِّفوذلك حىت  حرف "و" اسب الشكل األساسي، يفصل بينهحب نياملؤلِّفكتب أمساء ت  

. املدخل إىل علم النفس(. 2002ة، سعيد حسين واملعايطة، عبد العزيز. )جودت والعزّ بنو جابر، 
 والتوزيع. للنَّشرمكتبة دار الثقافة 

 

  مؤلِّفعشرين كتاب له أكثر من   4.6.4

التاسع  املؤلِّفوذلك حىت  ،حرف "و" اسب الشكل األساسي، يفصل بينهحبني املؤلِّفكتب أمساء ت  
 .األخري املؤلِّفاسم ضاف ثالث نقاط يتبعها ، مث ت  عشر

 

 كتاب مرتجم  4.6.5

 .املرتجم غري معكوس، طترمجة اسم )عنوان الكتاب . )سنة(. ّولاألاالسم ، املؤلِّفعائلة اسم  
 .الناشر(. رقم الطبعة

 دار بن رشد. كاظم جهاد(.ترمجة  ) ما احلداثة(. 1983، هنري. )لوفيفر
 

 قحمقِّّ أو  رحمرِّ  أو كتاب ملعدّ   4.6.6

أو  رحمرِّ  ضاف بعد اإلسم كلمة معّد أوي  و  ،مؤلِّفق الشكل األساسي كما يف حال كتاب مع طبَّ ي  
 بني قوسني تتبعها نقطة هناية احلقل.أو مشرف  قحمقِّّ 

 . دار اهلالل.احلرب والسالم(. 1985) (.رحمرِّ عبد السالم حممد ) اجلزائري،
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 أو مؤّسسة منظَّمةكتاب من أتليف   4.6.7

ة ق بقيّ وتوثَّ  ،املؤلِّفاسم سة اليت أعّدت الكتاب بدل أو املؤسّ  نظَّمةاملاسم وضع يف هذه احلالة ي  
 املعلومات كما يف الشكل األساسي.

(. جامعة 2 .)ط تربية األطفال(. 2004/ه1425ة. )ة والنفسيّ ة للعلوم الرتبويّ ة السعوديّ اجلمعيّ 
 امللك سعود.

 

 املؤلِّفدون معرفة من كتاب   4.6.8

 .كتب ابحلرف املشدَّدي  يبدأ البيان الببليوغرايف بعنوان الكتاب و 

 (. مكتبة وهبة.1985) .علم النفس التحليلي

هذه العبارة فقط يف حال كان الكتاب حيمل  املؤلِّف من اسم " بدالا املؤلِّفعتمد عبارة "جمهول ت  
 . صفحة عنوانه على

 

 بل من كتو فص 4.7

 احملتوى
 نو املؤلِّف/املؤلِّف

 النشراتريخ 
 ]عنوان الفصل[عنوان العمل 

 (حمّررغري معكوس ) ررِّ سم احملايف 
 ]عنوان الكتاب[الوعاء 

 الصفحات(أرقام الطبعة، رقم اإلصدار )
 الناشر
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 الشكل األساسي

الكتاب غري معكوس  رحمرِّ اسم . )سنة(. عنوان الفصل. يف ّولاألاالسم ، املؤلِّف عائلةاسم  
رقم صفحة بداية  .صص د، مج. رقم اجمللّ  ،رقم الطبعة .)ط عنوان الكتاب(، حمرِّر)

 .الناشر(. رقم صفحة هناية الفصل-الفصل

  معّرف  آخرهضاف يف وي   ،أعاله املبنيَّ األساسي عتمد الشكل ي  عند االستعانة بكتاب إلكرتوين
ميكن اضافة العنوان األساسي للموقع أو قاعدة . يف حال وجد (DOI) الكائن الرقمي

 ؛املعلومات
  كتب عنوان الكتاب مباشرةا ي  و  ،أعاله املبنيَّ عتمد الشكل األساسي ي   رحمرِّ يف حال عدم وجود 

 .بعد كلمة "يف"
  ال توضع النقطة بعد ص ص منعاا ةا عن العربيّ ة عوضا استخدمت األرقام اهلنديّ يف حال ،

 الصفر. لاللتباس بينها وبني
  

 رحمرِّ فصل من كتاب له  4.7.1

على سلوك األطفال. يف سامل حممود  ةيّ (. أتثري برامج التلفاز العدوان2004السالمة، حممود. )
 والتوزيع. للنشر(. دار املسرية 146-123 .ص )ص التلفاز واألطفال(، رحمرِّ )

 

 رحمرِّ فصل من كتاب ليس له  4.7.2

: اإلجازة يف تربية ةيّ يف عدد من الربامج يف اجلامعات العرب ةيّ النوع(. قضااي 2014نظام، جواد. )
يف التعليم العايل يف البلدان  ةيّ قضااي النوع، لبنان. يف ةيّ الطفولة املبكرة يف اجلامعة اللبنان

(. 484-465 .)ص ص : الكتاب السنوي الثامنةيّ العرب
http://search.shamaa.org  

http://search.shamaa.org/
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 قسامأأو  داتة جملَّ فصل من كتاب من عدّ  4.7.3

اجلزء أو القسم أو د ذكر رقم اجمللّ ي   ،دات أو أجزاء أو أقسامة جملّ ستشهاد بكتاب من عدّ عند اال 
 الكتاب.  عنوانداخل القوسني بعد 

اتريخ محص: من ظهور  يف. ومحصة الفصل السابع: شعراء بين أميّ (. 1984أسعد، منري اخلوري عيسى. )
ة محص مطرانيّ  .(117-105)القسم الثاين، ص ص. م 1977-622 يومنا هذا سنة االسالم حّت 

 ة.االرثوذكسيّ 

 

 أو متهيد من كتاب ملخَّص أو مةمقدّ  4.7.4

جتماعي (. فلسطني وبالد الشام: السرية والتاريخ اال2007نّصار، عصام ومتاري، سليم. )
جتماعي لبالد دراسات يف التاريخ االن(، احمرِّر عصام نّصار وسليم متاري ). يف ]مقّدمة[

 ة.. مؤّسسة الدراسات الفلسطينيّ ةيّ الشام: قراءات يف السري والسري الذات

 

 خل.(إ... )املوسوعات، القواميس،  ةيّ كتب مرجعمقاالت يف   4.8

 احملتوى
 نو املؤلِّف/املؤلِّف

 النشراتريخ 
 ]موسوعة مقال من[عنوان العمل 

 ]عنوان الكتاب املرجعي[(، الوعاء رحمرِّ ) رِّريف اسم احمل
 )رقم الطبعة، رقم اجملّلد، أرقام الصفحات(

 الناشر
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 الشكل األساسي

(، رحمرِّ غري معكوس ) رِّر. يف اسم احملاملقال)سنة(. عنوان  .ّولاألاالسم ، املؤلِّفعائلة اسم  
رقم -رقم صفحة البداية .، ص صّلدرقم اجمل .، مجالطبعةرقم  .)ط عنوان املوسوعة

  .الناشر(. صفحة النهاية

 ضاف ي  أعاله و  املبنيَّ عتمد الشكل األساسي ي   ،إلكرتوينكتاب مرجعي من   قالعند االستعانة مب
أو  لكرتويناإللموقع ساسي لاأل الرابطو تاريخ االسرتجاع " متبوعة بجع يفاسرت  " عبارة يف آخره

املقاالت يف املراجع  نّ ألذكر اتريخ االسرتجاع ي   .ا الكتابجع منه اسرت  يتالقاعدة البياانت 
 يؤدي إىل حذف أو إضافة بعض املعلومات.  ممّاهي عرضة للتحديث والتعديل  ةيّ اإللكرتون

 

مؤلِّفمن موسوعة، مع  قالم 1.8.4  

ة عاملة يف الفيزايء والذرّ  أّول: 1967-1913ار العاملة سلوى نصّ  (.1986) نويهض، انداي اجلردي.
 .النشرللدراسات و  ية. املؤّسسة العربنساء من بالدي. يف ةيّ ة يف لبنان واملنطقة العربالكونيّ 

 

 كناشر  املؤلِّفمن موسوعة،  قالم 4.8.2

، كانون الثاين(. يف 1995وقائع العلم العريب: مفاوضات السالم )(. 1995خويري، جوسلني. )
 (.1 .)مج يوميات

 

 ةيّ إلكرتونمن موسوعة  مقال 4.8.3

  من 2016نيسان  7جع يف . اسرت  ةيّ املوسوعة العرب(. يف 2016. )ةيّ الوذمة الدماغ
 ency.com.sy-http://arab 

http://arab-ency.com.sy/
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  تقنّيةتقارير وحبوث  4.9

 الشكل األساسي:

 .الناشر)رقم التقرير(.  عنوان التقرير)سنة(.  سة.املؤسّ اسم ل أو األوّ االسم ، املؤلِّفعائلة اسم  

   ضاف يف آخره وي   أعاله املبنيَّ عتمد الشكل األساسي ي   الكرتونيًّ إجع عند االستعانة بتقرير اسرت
 لكرتوين.لموقع اإلل العنوان األساسي

 

 ةيّ أو غري حكوم ةيّ سة حكومتقرير من مؤسّ  4.9.1

، الزجل اللبناين، ةيّ ة لبنانفيّ ر  السياحة يف لبنان وصناعات حِّ (. 2010. )، لبناناإلعالموزارة 
. ، لبنانة الدراسات واملنشوراترة اإلعالم، مديريّ ا. وز ةيّ الدبكة اللبنان

https://www.ministryinfo.gov.lb  

 

 غري منشورة ندوات، وقائع مؤمترات، اجتماعات 4.10

 الشكل األساسي

اسم  .املؤمتر/اسم االجتماع. عنوان العملشهر يوم(.  ،. )سنةّولاألاالسم ، املؤلِّفعائلة اسم  
 . املكان.ؤّسسةامل

   عتمد ي  من اإلنرتنت أو من قاعدة بياانت  الكرتونيًّ إجعت عند االستعانة بورقة مؤمتر اسرت
  لكرتوين.لموقع اإلل العنوان األساسيضاف يف آخره ي  و  ،أعاله املبنيَّ الشكل األساسي 

https://www.ministryinfo.gov.lb/
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 وثيقة من مؤمتر أو اجتماع  4.10.1

(، أّما يف حال 4.5.1فقرة ) دوريّةيستشهد هبا كمقال يف  دوريّةيف حال نشرت ورقة البحث يف 
 (.4.7ق على هذا النحو )فقرة تّوثّ فنشرت كفصل يف كتاب 

سلوك العنف وعالقته (. 26-25، تشرين الثاين 2008وعياش، ليث حممد. ) البدري، انهدة لفتة
السادس والسنوي  العلمي. وقائع املؤمتر ]ورقة حبث[ ابلشعور ابلندم لدى طلبة اجلامعة

 //:shamaa.orgsearch.https. العراق. ةيّ اخلامس عشر يف العلوم النفس

 

  ةيّ أطروحات ورسائل جامع 4.11

 الشكل األساسي:

نوع [ : العنوان الفرعيالرسالة/األطروحة عنوان(. اإلجازة )سنة .ّولاألاالسم ، املؤلِّف عائلةاالسم 
 .مصدر اإلسرتجاع.]الرسالة/األطروحة ومستوى

عتمد ي  اإلنرتنت أو من قاعدة معلومات  ا منلكرتونيًّ إجعت طروحة اسرت  أعند االستعانة برسالة أو 
 .أو قاعدة املعلومات لكرتويناإل موقعالعنوان األساسي للضاف يف آخره ي  و  ،أعاله املبنيَّ الشكل األساسي 

 

 غري منشورة ةجامعيّ  أطروحة/رسالة 4.11.1

 عترب اجلامعة هي مصدر االسرتجاع وتوضع يف آخر البيان.يف هذه احلالة ت   

يف لبنان: دراسة  ةيّ مييف املكتبات األكاد رقمّيةال ةيّ اخلدمات املرجع(. 2014أمحد. )جابر، مجيلة 
داب، قسم اآل كّلية،  يةجامعة بريوت العرب .]غري منشورة رسالة ماجستري[ ةيّ تقومي

  املكتبات وعلوم املعلومات.
 

  

https://shamaa.org/eng/
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 يف قاعدة معلومات ايًّ إلكرتون منشورةة، طروحة جامعيّ أرسالة/ 4.11.2

ذكر معلومات اجلامعة داخل حالة كانت الرسالة/األطروحة منشورة يف قاعدة معلومات ت  يف  
 لكرتوين األساسي.املعقوفتني ويتبعها اسم قاعدة املعلومات والرابط اإل

لغري الناطقني  ةيّ م اللغة العربمنوذج مقرتح لربانمج إعداد معلّ (. 2013اس. )اس سراج عبّ حممد، عبّ 
، جامعة خبت الرضا، طروحة دكتوراهأ[ هبا: دراسة يف منهج اإلعداد وفق إجتاه الكفاايت

  https://search.shamaa.org .مشعةاملعلومات  قاعدة .]يةالرتب كّلية
 

 على اإلنرتنتحمتوايت مواقع  4.12

جع .احملتوىعنوان  .)سنة، شهر يوم( .ّولاألاالسم عائلة الكاتب، اسم   يف يوم شهر سنة  اسرت 
 املوقع اإللكرتوين. رابطمن 

   ؛لكرتوين ابخلط املشدَّدإع من موقع املسرتجَ  احملتوىكتب عنوان ي 
 دي  و  احملتوىيبدأ البيان الببليوغرايف بعنوان  مؤلِّفد و يف حال عدم وج  ؛كتب ابخلط املشدَّ
   ه عرضة للتحديث والتعديل ت ألنّ نعن اإلنرت  مبحتوىذكر اتريخ االسرتجاع يف حال االستعانة ي

 يؤدي إىل حذف أو إضافة بعض املعلومات. قد  ممّا

 من 2007آاير  17جع يف . اسرت  اإلسالم اآليت من الغرب(. 19، متوز 2005فقيه، أشرف. )
 https://www.nashiri.net 
 

  

https://search.shamaa.org/
https://www.nashiri.net/
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 ةيل فنّ اعمأ 4.13

املعرض اسم : املكاننوع العمل[. ] العملاسم  عنوان أو. )سنة(. ّولاألاالسم عائلة الفنان، اسم  
 أو املتحف.

 املدينة كانت  حال يف وأ مدينتني بني االلتباس حال يف البلد اسم يتبعها ،املدينة هو املعرض مكان 
 لكرتوين.اإل املوقع عنوان ضافي  من موقع املعرض  الكرتونيًّ إجع يف حال اسرت   .معروفة غري البلدة وأ

ي، لبنان: متحف جربان خليل . بشرّ ]ةيّ لوحة أصل[ العامل اإلهلي(. 1923)خليل. جربان، جربان 
 جربان.

 ...(، فيلمتسجيل صويت) ةيّ بصر  ةيّ مسع طوسائ 4.14

وتسجيالت  اأو أفالما  اأو تلفزيونيا  اصوتيا  اة أو بثًّ صوراا متحركِّ  ةيّ البصر  ةيّ السمع طالوسائن تتضمَّ 
 .ةيّ الصور الفوتوغرافو  ةيّ األعمال السينمائو كذلك اخلرائط   على اإلنرتنت ةيّ لكرتونإ

 

 فيلم أو انتاج تلفزيوين 4.14.1

عنوان )خمرج(. )سنة(.  ّولاألاالسم عائلة املخرج، اسم )منتج( و  ّولاألاالسم عائلة املنتج، اسم  
أو  الناشر: النشرمكان ]فيلم قصري، طويل أو واثئقي، تسجيل صويت...[.  العمل

 . عِّ املوزّ 

ة ت املوسيقيّ الرحلة اآل (.2008ونسكو اإلقليمي، بريوت )منتج( وكريوز، جان )خمرج(. )مكتب األ
 –ة للرتبية يف الدول العربيّ  ونسكو اإلقليمي: مكتب األبريوت. ]]فيلم واثئقيعرب العصور 

 .بريوت
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   د عتمي   ،ا من اإلنرتنت أو من قاعدة معلوماتلكرتونيًّ إجع عند االستعانة بعمل مسعي أو بصري اسرت
 .األساسي لكرتويناملوقع اإل عنوانآخره ضاف يف ي  أعاله و  املبنيَّ الشكل األساسي 

 النشرد بلد املنشأ كمكان األفالم الطويلة حيدَّ  يف حال. 
 

 YouTubeيوتيوب  4.14.2

 يوتيوب.]فيديو[.  ة للمستقبلوطن للتاريخ وأمّ (. 6، ديسمرب 2010أانسي لإلنتاج اإلعالمي. )
http://www.youtube.com  

 

 (أو غريها ةيّ أو جامع ةيّ مدرس) اتحماضر  4.15

املصدر  .]نوع العمل[ اسم أو عنوان احملاضرة(. ، شهر يومسنة) .ّولاألسم ، االاملؤلِّفسم عائلة ا
 .أو املؤسسة

   عتمد الشكل ي  من اإلنرتنت أو من قاعدة معلومات  الكرتونيًّ إجعت عند االستعانة مبحاضرة اسرت
 .األساسي لكرتويناملوقع اإلعنوان  ضاف يف آخرهي  و  ،أعاله املبنيَّ األساسي 

ل الرتبوي د ومبادىء التدخّ واقع التوح   (.18، تشرين الثاين 2011، ميشلني. )نياخلوري ميّ 
  د، زغرات، لبنان.مركز الشمال للتوح   .]عرض تقدميي[

 

ةخاص اتأعمال غري منشورة أو أرشيف 16.4  

اسم اجملموعة . ]نوع العمل] اّدةعنوان امل(. سنة، شهر يوم. )ّولاألاالسم ، املؤلِّفعائلة اسم  
 .األرشيف مكان حفظاسم و  (.رقمه أو أي معلومات إضافية امللف أو اسم)

http://www.youtube.com/
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  عتمد الشكل األساسي ي   من اإلنرتنت أو من قاعدة معلومات إلكرتوينعند االستعانة أبرشيف
 .األساسي لكرتويناملوقع اإل عنوانضاف يف آخره ي  و  ،أعاله املبنيَّ 

  شدَّدكتب العنوان ابخلط املي  ال. 

]كلمة  يةواإلقليم ية(. اجلامعة أمام التحّدايت الوطن6، حزيران 2006سامل، إيلي أديب. )
(. أرشيف جامعة البلمند، A-AD-P-1. جمموعة رؤساء جامعة البلمند )]مكتوبة

 الكورة، لبنان.
 

 (الكمبيوتر) احلاسوب برامج 4.17

 .الناشراملصدر أو  .]نوع العمل[ (اإلصدار)ان العنو (. سنة. )ّولاألاالسم ، املؤلِّفعائلة اسم  

 لكرتويناإل املوقع عنوانمتبوعة ب "ل منمح ّ "ضاف عبارة ت  نرتنت عند حتميل الربانمج من اإل. 
  شدَّدكتب اسم الربانمج ابخلط املي  ال. 

 كتب ابخلط العادي غري ي  و  ،سم الربانمجيبدأ البيان الببليوغرايف اب مؤلِّفد و يف حال عدم وج
 .املشدَّد

ة آفاقي لتقنيّ  2015).) .]برانمج كومبيوتر[ (6.0) برانمج حماسبة إلدارة الشركاتآفاقي احملاسيب: 
 املعلومات.

 

 خرىأ ةيّ شخصمقابالت وبريد إلكرتوين واتصاالت  4.18

سم املتصل وعبارة اب اتصال شخصي يف قائمة املراجع؛ بل يتم االستشهاد ال يتم تضمني أيِّّ 
 (.3.4.10انظر الفقرة ) فقط النصّ ، واتريخ االتصال بني قوسني يف منت "تصال شخصيا"
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 ةلكرتونيّ إنة يف مدوّ  تمقاال 4.19 

ا منّ إا، ا علميًّ عترب مرجعا ال ت  وهي غالباا  ،ةقنوات النشر غري الرمسيّ  ىحدإة لكرتونيّ انت اإلتعترب املدوّ 
حتتوي على معلومات و  معروف مؤلِّفة لباحث أو املدونّ  الطالب ولو حبذر يف حال كانت يستعملهان أميكن 

 .كانت مادة للتحليل  إذاآخر، أو  جيادها يف مكانٍ إجديدة أصيلة ال ميكن 

. طريق املعلومات. 2.0(. ويب 21، ديسمرب 2009السيد، أمحد. )
http://theinformationway.blogspot.com  

 

 ةلكرتونيّ إنة تعليق على مقال يف مدوّ 4.19.1 

طريق . ]"2.0تعليق على املقال "ويب [تطور النت (. 25 ّول، كانون األ2009صديق املكتبات. )
  http://theinformationway.blogspot.com. املعلومات

 

 ةصحفيّ  تبياان4.20 

ة، أسبوع التحصني العاملي: سفري النوااي احلسنة لألمم املتحدّ (. 24، نيسان 2022يونيسف. )
ة ودعوة  إىل ة أسبوع جبهود التحصني العامليّ ملدّ  ر احتفاال  تذكارايً ليام نيسون، يتصدّ 

   https://www.unicef.org. ]بيان صحفي[استثمار أكرب ابللقاحات 

 

 غري منشورة اتدراس4.21 

دراسة غري منشورة، دراسة قيد التحضري، : مثالا  بني معقوفتني بعد العنوان. نوع الدراسةيوضع 
 دراسة قيد النشر.

املعلومات ممارسات القراءة يف عصر تكنولوجيا . (ّول، كانون األ2006) مجيلة.، جابر
  https://www.researchgate.net. ]دراسة غري منشورة[ واالتصال

http://theinformationway.blogspot.com/
http://theinformationway.blogspot.com/
https://www.unicef.org/ar/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%D8%8C-%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%8C-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9
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 وسائل التواصل االجتماعي 4.22

ا عترب مرجعا ا ما ال ت  فغالبا  ،ث عرب وسائل التواصل االجتماعيبَ هناك الكثري من املعلومات اليت تـ  
ن يذكرها الطالب ولو حبذر يف حال كانت حتتوي على معلومات جديدة أصيلة ال ميكن أمنا ميكن إا، علميًّ 

ة، غالباا ما يكون عنوان الصفحة مكتوابا ابحلروف الالتينيّ  .ة للتحليلكانت مادّ   إذاآخر، أو  جيادها يف مكانٍ إ
 العريب. لذلك ختضع لرتتيب خمتلف يف قائمة املراجع حيث تظهر قبل املراجع اليت تبدأ ابخلط

RTARABIC[@RTarabic]( .2022 29، نيسان .) ّد أفضل فاكهة طبيب روسي حيد
   https://twitter.com/RTarabic. تويرت. ]تغريدة[ للوقاية من السرطان

 

 ةمراجع قانونيّ  4.23

يتبعهما الرقم واتريخ  شدَّدوسنة النشر ابخلط امل يبدأ البيان الببليوغرايف ابإلسم املختصر للقانون 
 جد وبلد املنشأ بني هاللني.ن و  إزء ومن مث اجل ،بني هاللني النشر

 18/99 عدد ة.ة اللبنانيّ اجلمهوريّ  (240/2000) 7/8/2002قانون براءات االخرتاع اتريخ 

 )لبنان(.

  

https://twitter.com/RTarabic
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  اخلامسالفصل 

 إيداع الدراسة يف قواعد املعلومات
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ويف قواعد املعلومات الببليوغرافّية املتخصّصة  ةيّ اجلامع رقمّيةل إيداع الدراسة يف املستودعات اليشكّ 
 .العلمي النشرفرصة للتعريف ابلدراسة وتسهيل الوصول إليها وابلتايل املسامهة يف 

ة أو يف مستودع رقمي أن يعّرف على الطالب الذي يريد إيداع دراسته يف قاعدة معلومات ببليوغرافيّ 
 تلك. الببليوغرافّيةعتمد يف قاعد املعلومات املنموذج الق ة الكاملة للدراسة وفالبياانت الببليوغرافيّ 

الدراسة  كما وردت يفة  البياانت الببليوغرافيّ  لسجَّ ت  الرسالة غري املنشورة، أو األطروحة يف حالة 
او  ،نفسها  ليف أوّ أتيت صفحة العنوان وصفحة اإلجازة وهي الصفحات اليت كما وردت يف   حتديدا

 :ن يف العادة البياانت اآلتيةوتتضمَّ  ،الرسالةاألطروحة/

األطروحة )ماجستري أو  مستوىاملشرفني،  املشرف/ أمساءاسم الباحث، اسم عنوان األطروحة، 
 .القسم، اتريخ إجازة األطروحةاسم ، كّليةالاسم اجلامعة، اسم ، صدكتوراه( والتخصّ 

 عنوان الدراسة: 
o   ؛بكلماته وترتيبه وهجائهل العنوان نفسه كما ورد على الدراسة سجَّ ي 
o   وضع كل البياانت األخرى للعنوان )العنوان الفرعي( بعد العنوان نفسه، ت

 .وتوضع الشارحة ):( بني العنوان الرئيسي والعنوان الفرعي
 مثال: 

ابالعتماد على حتليل  ةيّ التعليم العايل يف لبنان: مشاكله وعالقته ابلسياسة الرتبو 
 .1975–1950كّشاف صحيفة "الّنهار" 

o نّ أل ،العنوان بلغة أخرى: من األفضل أن يقوم الباحث برتمجة عنوان دراسته 
اعد و ذلك يسّهل اسرتجاعها من قبل ابحثني أجانب خالل البحث يف ق

 .الببليوغرافّية املعلومات
  والوظائف  كتب االسم الكامل للباحث الذي قّدم الدراسة مع حذف األلقابي  الباحث: اسم

 .الوارد على صفحة العنوانابلتسلسل 
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  املشرفنيكتب اسم املشرف أو أمساء ي   األطروحة/الرسالةاملشرف/أمساء املشرفني: يف حالة اسم 
 مشرفاا أو ارئيسيًّ  مشرفاا كان  سواء األطروحة/الرسالة إجازة صفحة على الواردنفسه  لتتابعاب

 .والوظائف األلقاب حذف مع مشاركاا،
   ص: ي شار إىل مستوى األطروحة من الفئات التالية: دبلوممستوى األطروحة والتخص ،

 .ةيّ . إدارة تربو ماجستري: ص. مثالا وحيدد التخص   ،دكتوراه ،ماجستري
  اإلجازةأو  النشرمكان: 

o   املدينة اليت توجد اسم ذكر ي  ف األطروحة/الرسالةأّما يف حالة  ؛النشرذكر مكان ي
 .فيها اجلامعة

o   ذكر اسم اجلامعة متبوعاا ابسم ي  ف األطروحة/الرسالةأّما يف حالة  ؛الناشرذكر ي
 .األطروحة/الرسالةالذي أجاز  العلمي، مث اسم القسم كّليةال

  اإلجازةأو  النشرسنة: 
o   ا يف حال ورد سب ورودها على الدراسة، أمّ حبألطروحة ال سنة إجازة سجّ ت

ويفصل بينهما  ،التاريخ امليالديذكر كما هو ويتبعه ي  فالتاريخ ابلتقومي اهلجري 
)/(. 

 عدد الصفحات واإليضاحات: 
o   ابلرتتيب األجبدي  ةيّ ر العدد الكّلي للصفحات يسبقها الصفحات التمهيدذكَ ي

ضاف بعدها كلمة "إيضاحات" للداللة على وجود ي  و  ،ةيّ ابألحرف الرومانأو 
 .ص: إيضاحات i–v ،240مثال: تسبقها شارحة، وأشكال رسوم 

o  دات يليه عدد ذكر عدد اجمللّ ي  عندها  ،دتكّونت الدراسة من أكثر من جملّ إذا
 .(.ص 275، 211جمّلد ) 2مثال: د بني قوسني صفحات كل جملّ 

ا، معروفة عامليًّ  ة وآخر بلغة اثنيةابللغة العربيّ ص مبلخَّ  قاعدة املعلوماتعلى الطالب أيضاا أن يزّود 
ة وأهم النتائج واالستنتاجات ابإلضافة إىل : اهلدف من الدراسة واملنهجيّ اآلتية العناصر اعلى أن يتضّمن

 . كلمة  300الـ غالباا ما ال يتعدى امللّخص ة. الكلمات املفتاحيّ 
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 قائمة املراجع
 

 :موقع من 2018آب  17ع يف جاسرت  . ةيّ والفن ةيّ األدب لكّية. قانون محاية امل(1999. )ةيّ اللبنان ةيّ اجلمهور 

  .ةيّ الفكر  ملكّيةلل ةيّ العامل نظَّمةامل

اهليئة  (.1993) : املستخلصات للمطبوعات والتوثيق.1993-2601، رقم ةيّ املصر  ةيّ املواصفة القياس

 . العامة للتوحيد القياسي يةاملصر 
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 لسادسةا طبعةالبناء  على  
  APAمن الـ  

 السابعة طبعةالبناء  على 
  APA من الـ  

 االستشهاد
 : داخل النصّ 

ثالثة كتاب له 
 ني أو أكثرمؤلِّف

 ل:وّ االستشهاد األ
 (2014)سامل، شحادة، وعارف، 

 االستشهادات الالحقة:
 (2014)سامل وآخرون، 

 االستشهاد فيها مبا االستشهادات مجيع
 (2014)سامل وآخرون، : لاألوّ 
 

 االستشهاد
 :داخل النص

 مصدر اثنوي 

 :ن اتريخ املصدر األساسيال يتضمّ 
على دور األهل يف ني املؤلِّفبعض ويشّدد 

التعليم )سعيد، كما اسَتشهد به عّواد، 
2015.) 

 ن اتريخ املصدر األساسي.يتضمّ 
على دور األهل يف ني املؤلِّفبعض ويشّدد 

، كما اسَتشهد به 2010التعليم )سعيد، 
 (.2015عّواد، 

 
 املراجع:الئحة 

أربعة مرجع له 
 أكثرني أو مؤلِّف

الثالث،  املؤلِّفني حىت املؤلِّفء اتكتب أمس
 املؤلِّفمث ت ضاف ثالث نقاط يتبعها اسم 

 .األخري
السرطاوي، عبد العزيز مصطفى والبيلي، 

حممد عبد هللا وأبو هالل، ماهر... 
(. دالالت 2015واملهريي، عوشة. )

صدق وثبات مقياس الكشف عن 
ة. التوح د بدولة اإلمارات العربّية املتحدّ 

-53(، 62)16، ةة الطفولة العربيّ جملّ 
71 . 

ني حىت عشرين املؤلِّفتكتب أمساء مجيع 
 .امؤلِّف

 
السرطاوي، عبد العزيز مصطفى والبيلي، 

حممد عبد هللا وأبو هالل، ماهر 
. املهريي، عوشةالقريويت، إبراهيم أمني  و و 
وثبات مقياس (. دالالت صدق 2015)

د بدولة اإلمارات الكشف عن التوح  
ة، ة الطفولة العربيّ جملّ ة. العربية املتحدّ 

16(62 ،)53-71. 
: الئحة املراجع
 مكان النشر 

 النشر مكان يذكر
ة، سعيد حسين بنو جابر، جودت والعزّ 
املدخل (. 2002واملعايطة، عبد العزيز. )

مكتبة دار عّمان: . إىل علم النفس
 والتوزيع. الثقافة للنشر

 ال يذكر مكان النشر
ة، سعيد حسين بنو جابر، جودت والعزّ 
املدخل (. 2002واملعايطة، عبد العزيز. )

. مكتبة دار الثقافة للنشر إىل علم النفس
 والتوزيع.

 :الئحة املراجع
 لكرتوين إمصدر 

لكرتوين يف أو الرابط اإل DOI يذكر الـ
 .لكرتوينإحالة االستشهاد مبصدر 

ا  DOI يذكر الـ وجد، حىت يف حال دائما
 . يف حالة االستعانة ابملرجع املطبوع
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 لسادسةا طبعةالبناء  على  
  APAمن الـ  

 السابعة طبعةالبناء  على 
  APA من الـ  

 
 الئحة املراجع: 

 طريقة كتابة
 DOI الـ

doi: 10.5312/wjo.v4.i4.218 https://doi.org/10.5312/wjo.v
 i4.218.4 

 الئحة املراجع: 
مرجع من قاعدة 

   معلومات

 اسم املوقع أو املصدر الذييذكر 
 .اسرتجع منه

(. 2010لبكي، رجاء يوسف. )
الطاحون يف لبنان: مزراب ذهب ي دار 

 اجتماعّيةة ة أثريّ ابملاء. دراسة اترخييّ 
. 216-189، 41كرونوس، ة. حضاريّ 

 .اسرتجع من: موقع جامعة البلمند

الرابط يف حال وجد، أو  DOI يذكر الـ
للموقع اإللكرتوين أو لقاعدة العام 

 .املعلومات
(. 2010لبكي، رجاء يوسف. )

الطاحون يف لبنان: مزراب ذهب ي دار 
ة جتماعيّ اة ة أثريّ ابملاء. دراسة اترخييّ 

 . 216-189، 41، كرونوسة. حضاريّ 
https://doi.org/10.31377/

chr.v41i.693  
 الئحة املراجع:

عبارة "اسرتجع 
 من"

ا  تذكر و الرابط أقبل اسم املوقع دائما
 لكرتوين.اإل

، 2018ار، عبد اهلادي. )النجّ 
ة: حزيران/يونيو(. جزر احلرارة احلضريّ 

كيف حنمي مدننا من ضرابت الشمس؟ 
اسرتجع من  (.243، )البيئة والتنمية

 موقع: البيئة والتنمية.

 ال تذكر قبل رابط املوقع. 
، 2018ار، عبد اهلادي. )النجّ 

ة: حزيران/يونيو(. جزر احلرارة احلضريّ 
كيف حنمي مدننا من ضرابت الشمس؟ 

 (.243، )البيئة والتنمية
http://afedmag.com/web

default.aspx/  

احتمال ال حيف مع اتريخ الزايرة تذكر   
تغيري احملتوى أو حتديثه )مثالا يف حال 

يتم حتديثه أو تغيري يف  إلكرتوينموقع 
، قد يف موسوعةقال ميف حال أو عنوانه، 

 .(يتم حتديثه أو إزالته
املوسوعة (. يف 2016الوذمة الدماغّية. )

جع يف ةالعربيّ  من  2016نيسان  7. اسرت 
ency.com.sy-http://arab   

https://doi.org/10.5312/wjo.v4.i4.218
https://doi.org/10.5312/wjo.v4.i4.218
https://doi.org/10.31377/chr.v41i.693
https://doi.org/10.31377/chr.v41i.693
http://afedmag.com/web/default.aspx
http://afedmag.com/web/default.aspx
http://arab-ency.com.sy/
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 لسادسةا طبعةالبناء  على  
  APAمن الـ  

 السابعة طبعةالبناء  على 
  APA من الـ  

الئحة املراجع: 
 كناشر  املؤلِّف

 .(4.8.2)انظر فقرة  يغفل حقل الناشر ".املؤلِّفيستبدل حقل الناشر بكلمة "

الئحة املراجع: 
 حمتوى موقع 

 نرتنتعلى اإل

تعمل اخلط املشدَّد يف عنوان سال ي
 احملتوى.

(. 19، متوز 2005أشرف. )فقيه، 
جع يف   17اإلسالم اآليت من الغرب. اسرت 

من موقع: دار انشري للنشر  2007اير أ
 اإللكرتوين.

 د عنوان احملتوى.يشدّ 
(. 19، متوز 2005فقيه، أشرف. )

جع يف اإلسالم اآليت من الغرب . اسرت 
 2007اير أ 17

https://www.nashiri.net  

اجلداول والرسوم 
 التوضيحّية

اجلدول: يوضع الرقم والعنوان يف منتصف 
 السطر فوق اجلدول.

الرسم التوضيحي: يوضع الرقم والعنوان يف 
 أسفل الرسم التوضيحي. منتصف السطر

 .(12)يستعمل خط قياس 

يوضع رقم اجلدول أو الرسم التوضيحي يف 
اجلدول أو الرسم بداية السطر فوق 

التوضيحي، يتبعه العنوان على سطر 
 (.14جديد بقياس النص العادي )

العناوين األساسّية 
 والفرعّية

ة املستوى الثالث )غري العناوين الفرعيّ 
مشدَّد(، املستوى الرابع )مسطّر(، 

 املستوى اخلامس )غري مشدَّد(.
 

ة )املستوى الثالث والرابع العناوين الفرعيّ 
يف بداية السطر  ،واخلامس(: غري مشدَّد

سم أو نصف  1.27مع مسافة ابدئة 
 بوصة.

 

 
 

https://www.nashiri.net/
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