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أخالقيات البحث العلمي

ثيقاً بالتوثيق للبحث العلمي أخالقيات البد على الباحث االلتزام بها، ولعل أهمها هي األمانة العلمية، والتي ترتبط ارتباطاً و
و باألفكار، العلمي من خالل االلتزام بالقواعد الصحيحة في االقتباس ونقل المعلومات من مصادرها سواء كان النقل حرفياً أ

.لذلك فإنه من المهم أن يكون الباحث على دراية تامة بطرق التوثيق العلمي سواء في المتن أو في قائمة المراجع

(APA 7)في هذه الحلقة سوف نقدم الجديد في التوثيق العلمي بنظام جمعية علم النفس األمريكية بطبعتها السابعة 



(النص)التوثيق في المتن 

.لميةهو إثبات مصادر المعلومات وإرجاعها إلى أصحابها توخياً لألمانة العلمية، واعترافاً بُجهد اآلخرين وحقوقهم الع

.كما أنها تساعد القارئين على معرفة مصدر المعلومات من خالل قائمة المراجع



المراجع

ية موثوقة هي القائمة التي تضم كل ما استخدمه الباحث في بحثه من مقاالت علمية وكتب وأطروحات وكذلك مصادر إلكترون
وصور ومخطوطات، وتكون مرتبة هجائياً في نهاية البحث



أهمية التوثيق في المتن وقائمة المراجع
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هل تغني برامج إدارة المراجع عن التوثيق اليدوي؟

.البرامج هو ال تخلو من األخطاء، لذلك البد على الباحث التأكد من صحة التوثيق▪

.بعض المواقع ال تقدم التوثيق بالصياغة الصحيحة، خصوصاً اذا كان المرجع باللغة العربية▪

.هذه البرامج تدعم اللغة اإلنجليزية▪



أنواع التوثيق

التوثيق في المتن عالتوثيق في المراج



التوثيق في المتن-١



اقتباس األفكار من المرجع وإعادة 

صياغتها بأسلوب الباحث

نقل األفكار والمعلومات من المرجع 

حرفيا دون تغيير في نصها

أنواع االقتباس

اقتباس مباشر

(نقل حرفي)

اقتباس غير مباشر

(نقل بالمعنى)

كلمة وأكثر٤٠كلمة٤٠أقل من 



التوثيق في المتن

ييتم عرض عدد الكلمات ف

أسفل يمين الشاشة بعد

تظليل النص المقتبس

كيف نعرف عدد كلمات؟



التوثيق في المتن

.يتم اإلشارة ألرقام الصفحات التي تم االقتباس منها❖

(1,2,3,4)األرقام المستخدمة في التوثيق هي العربية ❖

.قرةويكون ضمن الف” عالمتي تنصيص"كلمة يوضع بين ٤٠اذا كان النص أقل من ❖

عض ينقل النص كما هو بنفس كلماته ونفس الصياغة حتى لو كان هناك خطأ في ب❖

.كلمات المصدر األصلي

قواعد عامة

اشراالقتباس المب



التوثيق في المتن

وفين في إذا أرادا الباحث تصحيح الخطاء المطبعي يكون بعد الكلمة وبين قوسين معك❖

] [.حال يمكن أن يسبب عدم فهم 

إذا أرادا الباحث حذف جزء من النص المقتبس يجب أن يضع مكانها عالمة الحذف❖

.وال تستخدمها في أول االقتباس أو آخره) . . . ( أو ) ... ( وهي ثالث نقاط 

حذف إذا أرادا الباحث حذف كلمات بين جملتين في االقتباس يوضع مكانها عالمة ال❖

). ...(.وهي أربع نقاط 

ط مائل إذا أرادا الباحث اإلضافة على النص المقتبس، فإنه يضع النص المضاف بخ❖

.بين قوسين معكوفين[ تأكيد مضاف]ويكتب بعده مباشرة 

إرشادات عامة

اشراالقتباس المب



(:السرد)الطريقة األولى ❖

لق استجابة التلميذ نحو موقف أو موضوع معين يتع"االتجاه بأنها ( ٢٠٠9)عدة تعاريف حيث عرف السلمي لالتجاهو

التعليمية بمادة معينة سواء أكان ذلك بالقبول أو بالرفض، وهذه االستجابة هي التي تحدد سلوك التلميذ نحو المادة

(.٢6. ص" )متأثراً بالبيئة التربوية المحيطة به

م/ السنة النشر بدون هاالسم األخير للمؤلف
بداية االقتباس بعالمات التنصيص

نهاية االقتباس بعالمات التنصيص

النقطة

كلمة٤٠االقتباس المباشر ألقل من 

رقم الصفحةاختصار لكلمة صفحة

التوثيق في المتن



التوثيق في المتن

كلمة٤٠االقتباس المباشر ألقل من 

:الطريقة الثانية❖

ان ذلك استجابة التلميذ نحو موقف أو موضوع معين يتعلق بمادة معينة سواء أك"عدة تعاريف إحداها انها لالتجاهو

يئة التربوية المحيطة بالقبول أو بالرفض، وهذه االستجابة هي التي تحدد سلوك التلميذ نحو المادة التعليمية متأثراً بالب

(.٢6. ، ص٢٠٠9السلمي، " )به

االسم األخير للمولف

صبداية االقتباس بعالمات التنصي

صنهاية االقتباس بعالمات التنصي
اختصار لكلمة صفحة

النقطة

رقم الصفحة



الصحيح صحيحغير المنطق

لميذ استجابة الت"أنها عدة تعاريف إحداهالالتجاه و

ة نحو موقف أو موضوع معين يتعلق بمادة معين

بالقبول أو بالرفض، وهذه سواء أكان ذلك

المادة االستجابة هي التي تحدد سلوك التلميذ نحو

"  يطة بهالمحالتعليمية متأثراً بالبيئة التربوية

.(54.، ص2009السلمي، )

استجابة "عدة تعاريف إحداها أنهالالتجاهو

التلميذ نحو موقف أو موضوع معين يتعلق

رفض، بالقبول أو بالبمادة معينة سواء أكان ذلك

يذ وهذه االستجابة هي التي تحدد سلوك التلم

نحو المادة التعليمية متأثراً بالبيئة 

.  ، ص2009السلمي، )."المحيطة بهالتربوية

54)

نهاية تشير إلىتتبع النقطة الفقرة التيأنيجب

.أن تسبقهاالجملة االقتباس،

قرين والمستوالمتعلموناألذكياءالبالغينحتى"

ن أنها التي يدركوالخرافاتأنعاطفياً يعتقدون

ون ومع ذلك تجد هناك أناس يطرق" واقعيةليست

.  ، ص2016رايزن، ).الحظالخشب لجلب حسن

299.)

تقرينوالمسوالمتعلموناألذكياءالبالغينحتى"

 ً أنها نيدركوالتيبالخرافاتيؤمنونعاطفيا

"  ،(299.ص،2016رايزن، )عقالنية ليست

ومع ذلك تجد هناك أناس يطرقون الخشب 

.الحظلجلب حسن

االقتباس عالماتخارجالتوثيقيكونأنيجب

.وليس داخلها

التوثيق في المتن

كلمة٤٠االقتباس المباشر ألقل من 



الصحيح صحيحغير السبب

عدة تعاريف حيث عرف السلمي لالتجاهو

وقف استجابة التلميذ نحو م"االتجاه بأنها ( 2009)

بمادة معينة سواء أكانأو موضوع معين يتعلق

التي ذلك بالقبول أو بالرفض، وهذه االستجابة هي

أثراً متتحدد سلوك التلميذ نحو المادة التعليمية

(.26. ص)" بالبيئة التربوية المحيطة به

عدة تعاريف حيث عرف السلمي لالتجاهو

و استجابة التلميذ نح"االتجاه بأنها ( 2009)

بمادة معينة موقف أو موضوع معين يتعلق

سواء أكان ذلك بالقبول أو بالرفض، وهذه 

حو االستجابة هي التي تحدد سلوك التلميذ ن

وية المحيطة متأثراً بالبيئة التربالمادة التعليمية

(26. ص)."به

رقم ملةالجنهايةإلىتشيرالتيالنقطةتتبعأنيجب

.قبلهاوليسالصفحة

عض والبللغايةمتفانيتجدهمالمعلمينبعض"

فيمينالمعلمعظمتجدبينماأبداً مباليغيراآلخر

وآخرونالسميحيما كتبهوهو" بينهم،مامكان

في اكتشاف مستويات أداء ( 231.، ص2017)

.المعلم لعمله

البعضوللغايةمتفانينتجدهمالمعلمينبعض"

معلمينالمعظمتجدبينماأبداً مباليغيراآلخر

ما كتبه وهو(231.ص)"بينهم،مامكانفي

اكتشاف في(2017)وآخرونالسميحي

.لعملهالمعلممستويات أداء

مع األقواسضمنالصفحةرقميكونأنيجب

.السردياالقتباسيسبقوالذيالنشرسنة

التوثيق في المتن

كلمة٤٠االقتباس المباشر ألقل من 



الصحيح صحيحغير السبب

نسبةبالالبرنامججوانبأفضلماهي"البند،نص

(.302. ، ص2018وآخرون، شايدن)" ؟لك

البرنامج جوانبأفضلماهي"البند، نص

.  ، ص2018وآخرون، شايدن)؟ "بالنسبة لك

302.)

عندهتنتهيالتياالستفهامعالمةتظهرأنيجب

.االقتباسعالماتضمناالقتباس

ن بأالتعليمحالالشيخآلناقش،2020عامفي

يرالتغيمنالكثيريحمل،19كوفيدبعدمامرحلة"

.  ص)"والجامعاتالمدارسفيالتعلمنمطفيات

29.)

بأنالتعليمحالالشيخلآناقش،2020عامفي

من الكثيريحمل،19كوفيدبعدمامرحلة"

المدارس فيالتعلمنمطفيالتغييرات

(.29. ص،2020آل الشيخ، )"والجامعات

بين والسنةالمؤلفتكرارالضروريمنليس

.السردفييذكرعندماقوسين

التوثيق في المتن

كلمة٤٠االقتباس المباشر ألقل من 



التوثيق في المتن

من الهامش األمين وهي نفس ( سم١.٢٥= بوصة ٥,٠)الدخول بالنص مسافة ❖

.المسافة التي تبدأ معها ال فرقة

.المسافة بين السطور في النصوص تكون المسافة مزدوجة❖

.اته بعد النقطة نهاية آخر جملة بالنص/كتابة المرجع مدعوما برقم صفحته❖

ضع مسافة إذا كانت هناك فقرة إضافية في نفس النص المقتبس بشكل مباشر؛ قم بو❖

(.بوصة٥,٠)بادئة للسطر األول من كل فرقة إضافية مقدار 

قواعد

اشراالقتباس المب



كلمة فأكثر٤٠االقتباس المباشر 

التوثيق في المتن

:الطريقة األولى❖



هر تدويل التعليم   ملحة، وحاجة أساسية تركز  وتعتبر الشراكة والتعاون العابر للحدود أحد مظا العالي، حيث يعد التدويل أولوية 

الجامعات معظم  العامريو  ،عليها  الصدد  هذا  أن  يشير في  الدولي لم تعد ترفا  االشر "  إلى  والتعاون  الجامعات، بل    كة  تمارسه 

مبادرات   هناك جهود جادة لقبول  على حد سواء، فإذا لم يكن  العالي  التعليم  مؤسسات  ملحة تحتاجها جميع  أصبحت ضرورة 

و الدولي،  والتعاون  الت  منهجية  ة ستراتيجياالشراكة  مؤسسات  ولن تجد  س العالي فإنها    ليمعلتفعيلها في  الركب   حلول  تتخلف عن 

ها  المشكالتهة  عناج ة    النفتاحوبالتالي فقد أصبح  .  المتعددة والتحديات الكبرى التي تواجه هم معايير الم على جامعات العالم أحد 

 . (1-14ص ص. ، 1434) ت"التي يقاس بها تطور الجامعا

هذا المبدأ   األكاديمي مع الوزارات المماثلة في دمن 

و

هتمت وزارة التعليم العالي ببناء جسور التعاون العلمي  ول العالم،  ا

هم تلك األنشطة التي حظيت بقفزة    ومع جامعاتها المتميزة، مختلفة لتوسيع أنشطة التعاون الدولي ولعل أ وبذلت الوزارة جهودا  

ة. هم  نوعية وكمية من التشجيع والدعم كان التوسع في برنامج البتعاث الذي يعد أحد أشكال التعاون الدولي الم

 

تم تصحيح األخطاء المطبعية او 
االمالئية من قبل الباحث

عالمات التنصيص

عالمات التنصيص
النقطة

تاري    خ النشر 



هر تدويل التعليم    العالي، حيث يعد التدويل أولوية ملحة، وحاجة أساسية وتعتبر الشراكة والتعاون العابر للحدود أحد مظا

هذا الصدد يشير و ،تركز عليها معظم الجامعات  : إلى أن (1434)العامري في 

مؤسسات التعليم   كة والتعاون الدولي لم تعد ترفا  االشر  ملحة تحتاجها جميع  تمارسه الجامعات، بل أصبحت ضرورة 

مبادرات الشراكة والتعاون الدولي، و هناك جهود جادة لقبول    ة يمنهج  ةستراتيجياالعالي على حد سواء، فإذا لم يكن 

التل مؤسسات  المصدر ]  يمعلتفعيلها في  ولن تجد  س العالي فإنها    [خطأ في  الركب   لمشكالتهاة  عناج  حلول  تتخلف عن 

ها وبالتالي  .  [تأكيد مضاف]  دولية   ةجامع  200ة أفضل  قائم  خروجها من  يعني  مما   المتعددة والتحديات الكبرى التي تواجه

ة التي يقاس بها تطور الجامعات النفتاحفقد أصبح  هم  (1-14ص ص. ) .على جامعات العالم أحد معايير الم

هذا المبدأ   هتمت وزارة  من  األكاديمي مع الوزارات المماثلة في دول العالم،  ا

و

التعليم العالي ببناء جسور التعاون العلمي 

هم تلك األنشطة التي حظيت بقفزة    ومع جامعاتها المتميزة، مختلفة لتوسيع أنشطة التعاون الدولي ولعل أ وبذلت الوزارة جهودا  

ة.نوعية وكمية من التشجيع والدعم كان التوسع في برنامج ا هم  لبتعاث الذي يعد أحد أشكال التعاون الدولي الم

 

 
 

ي التنصيص
بدون عالمت 

العالمة البادئة أقل 
من الفقرة السابقة
العالمة البادئة أقل 
من الفقرة السابقة

ي التنصيص
بدون عالمت 

اسإضافة اىل االقتب

توضيح بوجود الخطأ

سنة النشر  االسم األخير للمؤلف

اختصار الصفحات واألرقام

النقطة



:الطريقة الثانية❖

المؤلف و سنة: بير  قوسير  
، والصفحة مخترصة النشر

النقطة

كلمة فأكثر٤٠االقتباس المباشر 

العالمة البادئة

التوثيق في المتن



:في حال االقتباس المباشر من صفحة الكتروني❖

ن ذلك استجابة التلميذ نحو موقف أو موضوع معين يتعلق بمادة معينة سواء أكا"واالتجاه عدة تعاريف إحداها انها 

يئة التربوية المحيطة بالقبول أو بالرفض، وهذه االستجابة هي التي تحدد سلوك التلميذ نحو المادة التعليمية متأثراً بالب

(.٤، فقرة ٢٠٠9السلمي، " )به

، ورقمها(فقرة)كلمة سنة النشر االسم األخير للمؤلف

كلمة فأكثر٤٠االقتباس المباشر 

التوثيق في المتن



التوثيق في المتن

.ر الفقرةوثق المعلومات الذي أعدت صياغتها في النص باستخدام الطريقتين أول وآخ❖

ا في حال رقم الصفحة غير مطلوبة في التوثيق الغير مباشر، ولكن يمكن تضمينه❖

.العمل معقد أو طويل

.عند االستشهاد الطويل لعمل اذكر التوثيق مرة وحدة فقط دون تكرار❖

تباس اذا لم تكن جزء من االق" عالمات تنصيص"المصطلحات تكون بخط مائل بدون ❖

.المباشر

قواعد عامة

اشراالقتباس الغير المب



التوثيق في المتن

ذا في حال وجدت إعادة صياغة لمصدر أساسي في عمل منشور وتريد االستشهاد به❖

أمكن؛ العمل، فمن األفضل الرجوع للمصدر األساسي واالستشهاد منه بشكل مباشر إن

.وإذا تعذر الوصول استخدم طريقة التوثيق للمصدر الثانوي

حيثومهاموظائفعدةلالتجاهاتأن(٢٠١٠الشهراني،فيوردكما)الزاملويرى

...الشخصيةأهدافهملتحقيقللمتعلمينالمساعدةاالتجاهاتتقدم

new)كرر التوثيق في االستشهاد الطويل للعمل في حال البدء في فقرة جديدة ❖

paragraph ) وعند فصل االستشهاد الطويل بعمل آخر وذلك لتوضيح مصادر

.المعلومات

قواعد عامة

اشراالقتباس الغير المب



السرديالتوثيق هالليتينبينالتوثيق المؤلفنوع

(٢٠٠٥)الصالح (٢٠٠٥الصالح، ) واحدمؤلف

(٢٠٢٠)والشاعرالعنزي (٢٠٢٠والشاعر، العنزي) مؤلفين

(٢٠١٢)وآخرونالسالم (٢٠١٢وآخرون، السالم) مؤلفينثالثةمنأكثر

تن، جس)والنفسالتربويةللعلومالسعوديةالجمعية

٢٠١9)

(٢٠١9)جستن

، [تنجس]والنفسالتربويةللعلومالسعوديةالجمعية)

٢٠١9)

(٢٠١9جستن، )

األولاالقتباساالختصار،معالمجموعةمؤلف

(مكررة)الالحقةاالقتباسات

(٢٠٢٠)الملك سعودجامعة (٢٠٢٠الملك سعود، جامعة) اختصاربدونمؤسسة/المجموعةمؤلف

اشرأنماط االقتباس الغير مب

التوثيق في المتن



التوثيق في المتن

أول االقتباس❖

ط بين إلى أّن التصميم التعليمي يرب( ٢٠١٥)أشار مازن 

.الخ...الجانبين النظري والعملي 

سنة النشر االسم األخير للمؤلف
بير  قوسير  بير  قوسير  

راالقتباس الغير مباش

أخر االقتباس❖

لى تضمين النماذج بالوسائل التعليمية القائمة ع… 

(.٢٠١٥مازن، )الحاسوب والبرمجيات 

بير  قوسير  بير  قوسير  

سنة النشر االسم األخير للمؤلف



التوثيق في المتن

أول االقتباس❖

أن معرفة كيف يفكر ( ٢٠٠8)يؤكد الشمري والخالدي 

...المتعلم هو هدف مهم

بير  قوسير  بير  قوسير  سنة النشر 

راالقتباس الغير مباش

أخر االقتباس❖

ألهمية يحمل بين طياته مدلوالت مستقبلية في غاية ا… 

(.٢٠٠8الشمري والخالدي، )

سنة النشر 

يتم توثيق كال االسمين في كل مرة يذكر فيها المرجع في النص

المؤلف األول

بدون فاصلة
ي 
المؤلف الثان 

المؤلف األول

ي بدون فاصلة
المؤلف الثان 



التوثيق في المتن

أول االقتباس❖

أن معرفة كيف يفكر ( ٢٠٠8)يؤكد الشمري وآخرون 

...المتعلم هو هدف مهم

سنة النشر 
بير  قوسير  بير  قوسير  

راالقتباس الغير مباش

أخر االقتباس❖

ألهمية يحمل بين طياته مدلوالت مستقبلية في غاية ا… 

(.٢٠٠8الشمري وآخرون، )

بير  قوسير  بير  قوسير  

سنة النشر 

.توثيق المرجع لثالثة مؤلفين وأكثر، يكتفي بلقب الباحث األول فقط

المؤلف األول

وآخرونبدون فاصلة

المؤلف األول

بدون فاصلة
وآخرون



فصل مجلة رسالة التربية وعلم النفس ( 9١٤٣جستن، )ومن انجازات الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية 

وتحكيم ملفات إلى مجلتين وإصدار أربعة أعداد من المجلة العلمية المحكمة، وتطوير معايير وفئات جائزة التعليم للتميز

.المشاركين

التوثيق في المتن

راالقتباس الغير مباش

.يذكر اسم الجهة كاملة في أول توثيق متبوعة باالختصار ثم فاصلة ثم سنة النشر بين قوسين

سنة النشر اسم الجمعية اختصارها الجمعية

تطوير تم فصل مجلة رسالة التربية وعلم النفس إلى مجلتين وإصدار أربعة أعداد من المجلة العلمية المحكمة، و

، [جستن]النفسية الجمعية السعودية للعلوم التربوية و)معايير وفئات جائزة التعليم للتميز وتحكيم ملفات المشاركين 

اسم الجمعية(.9١٤٣

سنة النشر 

اختصارها الجمعية



، كما .......إىل أن مهارات الذكاء االجتماعي تساعد الفرد عىل أن يكون حساسا لمشاعر اآلخرين( 1992)أشار األسمري 

ي كونه
 
.......أكد األسمري عىل أهمية الذكاء االجتماعي ف

التوثيق في المتن

راالقتباس الغير مباش

.النشرعاممؤلفين وعام النشر في أول الفقرة، وحين تكرر نفس المرجع يذكر فقط لقب المؤلف دون/يوثق لقب المؤلف

عام النشر  لقب المؤلف

تكرار المؤلف



التوثيق في المتن

أول االقتباس❖

العنزي . م. مو ( 2011)العنزي . م. سذكر كالً من 

هو Online Learningأن التعليم عن بعد ( 2013)

.االصدار األخير من التعليم اإللكتروني

راالقتباس الغير مباش

أخر االقتباس❖

هو االصدار Online Learningإن التعليم عن بعد 

؛ 2011العنزي، . م. س)األخير من التعليم اإللكتروني 

سنة النشر (.2013العنزي، . م. م

.، ثم اللقب).(متبوعة بنقطةلمؤلفين لهم نفس اللقب يستخدم الحرف األول من اسمه األول للمؤلفينفي توثيق مراجع

المؤلف األول

ي 
المؤلف الثان 

سنة النشر 

سنة النشر 
ي المؤلف األول

المؤلف الثان 

سنة النشر 



ي Online Learningإن التعليم عن بعد 
ون  ي، )هو االصدار األخير من التعليم اإللكير ي والعي   (.2020العي  

التوثيق في المتن

راالقتباس الغير مباش

:في حال يكون المؤلفين لمصدر واحد لهم نفس اللقب فتكتب كالتالي

عام النشر  لقب المؤلفير  



النص القارئ   ، حيث يوجه االقتباس المختصر في(لقب المؤلف، سنة النشر)اسلوب االقتباس في النص APAيستخدم نظام 

.إلى عنوان المرجع من قائمة المراجع

:إال أن هناك استثناءات لهذه اإلرشادات

oاالتصاالت الشخصية التي هي مصادر غير قابلة لالسترداد يتم االستشهاد بها في النص فقط

oقائمة ا إلىال تتطلب اإلشارات العامة لمواقع الويب أو أسماء الدوريات والبرامج والتطبيقات الشائعة في النص إلضافته
.المراجع

oال تحتاج الى توثيق االقتباسات الخاصة بالمشاركين في بحثك بقائمة المراجع.

التوثيق في المتن

(متنال)التطابق بين قائمة المراجع والنص 



التوثيق في المراجع-٢



التوثيق في المراجع

.طرويتوسط الس( المراجع)بـ ومعنونةتُكتب قائمة المراجع في صفحة مستقلة ❖

.تكتب فقط المراجع التي ورد ذكرها في البحث❖

.البدء بالمراجع العربية ثم األجنبية❖

لشمال تبدأ الكتابة من أقصى اليمين في حالة كتابة المراجع العربية، ومن أقصى ا❖

.للمراجع األجنبية

(.ال)د بـهجائياً، كما أنه يعت( اللقب)يتم ترتيب المراجع حسب االسم األخير للمؤلف ❖

قواعد عامة



التوثيق في المراجع

.التباعد في األسطر بين المراجع مزدوج❖

افة بادئة ال تستخدم في السطر األول مسافة بادئة، بينما يكون في السطر الثاني مس❖

(.بوصة٠.٥)معلقة بقدر 

.المراجع ال ترقم❖

عنوان الورقة البحثية -عنوان رسالة الماجستير أو الدكتوراه -عنوان الكتاب ❖

بدال ل بخط مائاسم المجلة أو الدورية؛ ينبغي أن يكون -عنوان الندوات –بالمؤتمرات 

.من الخط الغامق أو الكلمات التي تحتها خط

قواعد عامة



التوثيق في المراجع

:عندما يكون هناك أكثر من مرجع لنفس المؤلف❖

.داثفي حال اختالف سنة النشر، ترتب وفقاً لتاريخ النشر من األقدم إلى األح✓

أعطيت في في حال كان النشر في نفس السنة، ترتب وفقاً للحروف األبجدية التي✓

.المتن

وال يستعمل اختصار ( مؤلف٢٠حتى )يجب ذكر أسماء المؤلفين المشتركين في البحث ❖

"وآخرون"

قواعد عامة





التوثيق في المراجع

من صاحب هذا العمل؟:  المؤلف❖

متى تم نشر هذا العمل؟: التاريخ❖

ماذا يسمى هذا العمل؟: العنوان❖

أين يمكنني استرداد هذا العمل؟: المصدر❖

عناصر لبناء قائمة المراجع



التوثيق في المراجع

ألولى من اسم عكس جميع أسماء المؤلفين بتقديم اللقب أوالً، متبوًعا بفاصلة واألحرف ا❖

.المؤلف األول والثاني متبوعة بنقطة

.استخدم مسافة واحدة بين األحرف األولى السم المؤلف❖

.قبل لقب المؤلف األخير( و)استخدم ❖

(الخ... ، .ف. ر، الرصيص، .م. مالعنزي، )استخدام فاصلة للفصل بين اسماء المؤلفين ❖

بنية عنصر

المؤلف



التوثيق في المراجع

كيفية إنشاء مرجع في حال فقد أحد العناصر



التوثيق في المراجع

ي التعليم العام.(. ت.د. )ع. بدوي، م
 
.  أهم األدوات والتطبيقات ف

https://xxx..google.com/#en/ar/advanced%20onlin

. عنوان المقالة . .(ت.د) .
اول حرف من اسم 

المؤلف
، لقب المؤلف

www.xxxxxxxxxx

توثيق عمل دون تاريخ

حات الويب قبل الرابط ضرورياً؛ إال في حال الحاجة إلى إدراج تاريخ االسترجاع كما في صف( استرجع من)لم يعد كتابة 

:القابلة للتحديث وال يتم أرشفة إصدارتها، ويكتب كما يلي

.  صحيفة عكاظ. الجرائم المعلوماتية تقفز إلى أعلى معادلتها خالل عامين(.11، أكتوبر2016. )ع. سالشهراني، 

www.xxxx.comمن 2019، 1استرجعت في يناير

https://translate.google.com/#en/ar/advanced%20onlin
http://www.xxxxxxxxxx/
http://www.xxxx.com/


التوثيق في المراجع

oيتم توثيق العمل بعنوان العمل بدالً من اسم المؤلف.

oولىيتم معاملة العنوان كاسم المؤلف ويتم ترتيبها هجائياً حسب الحرف األول من الكلمة األ.

oال بد من كتابة عنوانURL يهالدقيق الذي تم استرجاع العمل منه، ليتمكن القراء من الوصول إل.

oإذا كان أو العنوان كامل)في متن البحث؛ يتم استخدام مختصر للعنوان من كلمة إلى ثالث كلمات

.حسب نوع المرجعبخط مائل أو يكتب " عالمات تنصيص"ويوضع داخل ( قصير

(.  ٢٠٠٠. )دراسات في أساليب التفكير

https://xxx.xxxxxxx.com/#en/ar/advanced%20onlin

توثيق عمل دون مؤلف

https://xxx.google.com/#en/ar/advanced%20onlin


التوثيق في المراجع

المصدر
العنوان التاريخ مؤلف أو محرر

DOI  أوURL معلومات الناشر

https://doi.org/xxxx

https://xxxxx

.اسم الناشر

اسم الناشر األول؛ اسم 

.الناشر الثاني

.عنوان الكتاب

(.٢. ط)عنوان الكتاب 

[.كتاب صوتي]عنوان الكتاب 

المترجم، . م)عنوان الكتاب 

(الراوي، راوي. رمترجم؛ 

(٢٠٢٠.) .ب. ، والمؤلف، ب.أ. أالمؤلف، 

.اسم مجموعة

(.محرر. )أ. أالمحرر، 

.  ب. ، والمحرر، ب.أ. أالمحرر، 

(.محررين)

التوثيق الكتاب

(نسخة ورقية) لمؤلف واحد ❖

.مكتبة النهضة المصرية. دراسات في أساليب التفكير(. ١99٥. )خالحربي، 

(نسخة ورقية) كتابان لمؤلف واحد يتم ترتيبها حسب تاريخ النشر األقدم ❖

.مكتبة النهضة المصرية. دراسات في أساليب التفكير(. ١99٥. )خالحربي، 

.مكتبة الرشد. دراسات في أساليب حل المشكالت(. ٢٠٠٠. )خالحربي، 

(نسخة ورقية)مؤلف نذكرهم جميعاً ٢٠ مؤلفين  اثنين إلى ❖

.مكتبة النهضة المصرية(. ٣. ط)دراسات في أساليب التفكير(. ١99٥. )م، والسالم، .خالحربي، 

(نسخة ورقية)كتاب مترجم ❖

(.١99٣العمل األصلي نشر في . )مكتبة الرشد(. الصالح، مترجم. ب)أصول تقنيات التعليم (. ٢٠٠١. )، نريتشي

https://doi.org/xxxx
https://xxxxx/


التوثيق في المراجع

توثيق الدوريات

المصدر
العنوان التاريخ المؤلف

DOI  أوURL معلومات الناشر

https://doi.org/xxxx

https://xxxxx

-٥،(٢)٣٤عنوان الدورية، 

٢٠.

،(٢-١)٢عنوان الدورية، 

.١٢مقالة 

.عنوان الدورية

.عنوان المقال (٢٠٢٠.)

(، جانيوري٢٠٢٠)

(١٢، فبراير ٢٠٢٠)

.ب. ، والمؤلف، ب.أ. أالمؤلف، 

.اسم مجموعة

[.اسم المستخدم. ]أ. أالمحرر، 

.اسم المستخدم

(نسخة ورقية)دراسة علمية لمؤلف واحد ❖

برامج تخطيط المسار الوظيفي الممارسات والصعوبات في(. 2012. )م. مآل مذهب، 

.505-491،(4)47مجلة اإلدارة العامة، . منظمات األعمال السعودية

(DOIنسخة ورقية لها معرف وثيقة رقمي )دراسة علمية 

.  ةبرامج تخطيط المسار الوظيفي الممارسات والصعوبات في منظمات األعمال السعودي(. 2012. )م. آل مذهب، م

https://doi.org/xxx.34.35478.2453684.505-491، (4)47مجلة اإلدارة العامة، 

(نسخة ورقية)دراستين لمؤلف واحد في نفس السنة ❖

برامج تخطيط المسار الوظيفي الممارسات والصعوبات في(. أ، 2012. )م. مآل مذهب، 

.505-491،(4)47مجلة اإلدارة العامة، . منظمات األعمال السعودية

برامج تخطيط المسار الوظيفي الممارسات والصعوبات في(. ، ب2012. )م. مآل مذهب، 

.300-243،(2)3مجلة العلوم السياسية، . منظمات األعمال الكويتية

إلكترونية( صحيفة)جريد ❖

من 25، سبتمبر2020استرجع في . جريدة عكاظ. اليوم الوطني وطموحات األمير الشاب(. 2020. )م. حمفتي، 

https://www.okaz.com.sa/articles/authors/2042495

https://doi.org/xxxx
https://xxxxx/
https://doi.org/xxx.34.35478.2453684
https://www.okaz.com.sa/articles/authors/2042495


التوثيق في المراجع

تالتوثيق لوقائع المؤتمرا

المصدر
العنوان التاريخ المؤلف

DOI  أوURL معلومات الناشر

https://doi.org/xxxx

https://xxxxx

.اسم المؤتمر، المكان [.نوع المشاركة]عنوان المشاركة  -١8، سبتمبر ٢٠٢٠)

٢٠.)

-٣٠، أكتوبر ٢٠٢٠)

(١نوفمبر 

.ب. ، والمقدم، ب.أ. أالمقدم، 

مؤتمر المملكة في [.جلسة مؤتمر]التحول الرقمي في الجامعات السعودية (. 15-12، جون 2018. )ع. العيسى، ص

https://xxx.xxxxxx.xxx. عصر الرقمنة، الرياض، المملكة العربية السعودية

https://doi.org/xxxx
https://xxxxx/
https://xxx.xxxxxx.xxx/


التوثيق في المراجع

وراهلرسائل الماجستير وأطروحات الدكتالتوثيق 

المصدر العنوان التاريخ المؤلف

اسم المؤسسة المانحة 

.للدرجة العلمية

أطروحة ]عنوان األطروحة

[.دكتوراه غير منشورة

رسالة ماجستير]عنوان الرسالة 

[.غير منشورة

(٢٠٢٠.) .أ. أالمؤلف، 

جاههم نحو أنماط التفكير لدى طالبات الدراسات العليا بكلية التربية في جامعة الملك سعود وات(. ٢٠١6. )م. س، كزكز

.دجامعة الملك سعو[. رسالة ماجستير غير منشورة]( البالك بورد)استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني 

منشور❖غير منشور❖

المصدر
العنوان التاريخ المؤلف

DOI  أوURL معلومات الناشر

https://xxxxx .اسم قاعدة البيانات

.اسم األرشيف

أطروحة ]عنوان األطروحة

دكتوراه، اسم المؤسسة المانحة 

[.للدرجة العلمية

رسالة ماجستير،]عنوان الرسالة

اسم المؤسسة المانحة للدرجة 

[.العلمية

(٢٠٢٠.) .أ. أالمؤلف، 

هم نحو أنماط التفكير لدى طالبات الدراسات العليا بكلية التربية في جامعة الملك سعود واتجاهات(. ٢٠١6. )م. س، كزكز

رسالة ماجستير، جامعة الملك ](١٠٣٤٥7٤. رقم المنشور)( البالك بورد)استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني 

.العلمية العالميةبروكويستأطروحات ورسائل [. سعود

https://xxxxx/


التوثيق في المراجع

المصدر
العنوان التاريخ المؤلف

DOI  أوURL معلومات الناشر

https://doi.org/xxxx

https://www.cancer.go

v/publications/patient-

education/life-after-

treatment.pdf

.اسم الناشر .عنوان التقرير

(.١٢٣رقم التقرير )عنوان التقرير 

(٢٠٢٠.)

(.٢، مايو ٢٠٢٠)

.ب. ، والمؤلف، ب.أ. أالمؤلف، 

.المؤسسة/ اسم مجموعة

(ةجهات حكومية، علمية، تقني)توثيق التقرير 

www.moh.gov.sa. السجل الوطني للتعليم(. ١٤٣6. )إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية

تقرير من قبل مؤلفين أفراد في جهة حكومية أو منظمة أخرى❖

.  وزارة التعليم. الئحة معادلة الشهادات في التعليم الجامعي(. ٢٠١9. )طاألحمري، 

https://www.xxx.xxxxxxxxxx.pdf

https://doi.org/xxxx
https://www.cancer.gov/publications/patient-education/life-after-treatment.pdf
http://www.moh.gov.sa/
https://www.xxx.xxxxxxxxxx.pdf/


التوثيق في المراجع

(ةجهات حكومية، علمية، تقني)توثيق التقرير 

TEDxتوثيق محادثات تد اكس ❖ Talkمن موقعهم الرسمي

.تد اكس راينر[.فيديو]خمسة مبادئ لتدريس الرياضيات بطريقة استثنائية(. ، نوفمبر٢٠١٥. )فينكل، د

https://www.ted.com/talks/dan_finkel_٥gnal؟sdik_htiw_htam_erahs_ot_syaw_

ra=egau

رية بص-توثيق األعمال سمعية

https://www.ted.com/talks/dan_finkel_5_ways_to_share_math_with_kids?language=ar


التوثيق في المراجع

(ةجهات حكومية، علمية، تقني)توثيق التقرير 

TEDxتوثيق محادثات تد اكس ❖ Talk يوتوبمن

[.  يديوف]خمسة مبادئ لتدريس الرياضيات بطريقة استثنائية: يفينكلدان (. 17، فبراير 2016. )محادثات تد اكس

.  يوتوب

https://www.ted.com/talks/dan_finkel_5gnal؟sdik_htiw_htam_erahs_ot_syaw_

ra=egau

رية بص-توثيق األعمال سمعية

https://www.ted.com/talks/dan_finkel_5_ways_to_share_math_with_kids?language=ar


التوثيق في المراجع

(ةجهات حكومية، علمية، تقني)توثيق التقرير 

Infographicانفوجرافيك❖

عليم الت[. انفوجرافيك]العوامل المؤثرة على التعليم اإللكتروني لدى طالب التعليم العام (. 2018. )م. فالرويلي، 

https://www.xxx.xxxxxx. االلكتروني في المملكة

توثيق األعمال المرئية

Photographصورة فوتوغرافية ❖

.  ناشيونال جيوغرافيك[. صورة فوتوغرافية]الطفل الفلسطيني (. 2017. )د. إ، المظهور

https://www.xxx.xxxxxx

https://www.xxx.xxxxxx/
https://www.xxx.xxxxxx/


التوثيق في المراجع

توثيق وسائل االعالم على االنترنت

المصدر
العنوان التاريخ المؤلف

DOI  أوURL معلومات الناشر

https://www.xxxx

، ٢7استرجع في اغسطس 

، من ٢٠٢٠ https://xxxx

.اسم الموقع محتوى المنشور حتى الكلمات ال
.األولى٢٠

محتوى المنشور حتى الكلمات ال

وصف وصف المواد ]األولى٢٠

[.السمعية والبصرية

[ةوصف المواد السمعية والبصري]

.(ت.د)

(.٢٠، سبتمبر ٢٠٢٠)

انستجرامتويتر و 

[.اسم المستخدم@. ]أ. أالمؤلف، 

[.اسم المستخدم@]اسم المجموعة 

فيس بوك وغيرها

.أ. أالمؤلف، 

.اسم المجموعة

[.اسم المستخدم]اسم المجموعة 

.اسم المستخدم

مستشار/ أخصائي / خبير[ بمسمى]بمسىفجأة خرج العديد (. ١٤، مارس 2020[. )DrManal٢٠١٢@. ]مالعنزي، 
.  تويتر[. تغريدة]التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد دون حمل درجة في التخصص. ٢تقنيات التعليم. ١:في

https://twitter.com/DrManal٢٠١٢/sutats/١٢٣86٠٠٣٤٢٠6٣٠٠979٢=s٢٠؟

https://www.xxxx/
https://xxxx/
https://twitter.com/DrManal2012/status/1238600342063009792?s=20


تكمشكًر لحضوركم وتفاعلكم ومشارك

@DrManal2012

maalanazy@ksu.edu.sa

8056135
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