العلم بنظام
الجديد يف التوثيق
ي
جمعية علم النفس األمريكية
بطبعتها السابعة ( )7APA
د .منال بنت محمد العنزي
أستاذ تقنيات التعليم المساعد – كلية التربية

أخالقيات البحث العلمي

للبحث العلمي أخالقيات البد على الباحث االلتزام بها ،ولعل أهمها هي األمانة العلمية ،والتي ترتبط ارتباطا ً وثيقا ً بالتوثيق
العلمي من خالل االلتزام بالقواعد الصحيحة في االقتباس ونقل المعلومات من مصادرها سواء كان النقل حرفيا ً أو باألفكار،
لذلك فإنه من المهم أن يكون الباحث على دراية تامة بطرق التوثيق العلمي سواء في المتن أو في قائمة المراجع.

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

التوثيق في المتن (النص)

هو إثبات مصادر المعلومات وإرجاعها إلى أصحابها توخيا ً لألمانة العلمية ،واعترافا ً ب ُجهد اآلخرين وحقوقهم العلمية.
كما أنها تساعد القارئين على معرفة مصدر المعلومات من خالل قائمة المراجع.

المراجع

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

أهمية التوثيق في المتن وقائمة المراجع

١

االلتزام
بأخالقيات البحث
العلمي واألمانة
العلمية

٢

تُعبر عن جهود
الباحث

٣

يساهم في معرفة
حداثة المرجع

٤

حفظ وقت الباحث
والقارئ بالرجوع
إلى المصدر من
قائمة المراجع

٥

زيادة الثقة في
النتائج التي
توصلت إليها
الدراسة

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 ،خصوصا ً اذا كان المرجع باللغة العربية.
▪ هذه البرامج تدعم اللغة اإلنجليزية.

أنواع التوثيق

التوثيق في المراجع

التوثيق في المتن

 -١التوثيق في المتن

أنواع االقتباس

اقتباس مباشر
(نقل حرفي)

اقتباس غير مباشر
(نقل بالمعنى)

نقل األفكار والمعلومات من المرجع
حرفيا دون تغيير في نصها

اقتباس األفكار من المرجع وإعادة
صياغتها بأسلوب الباحث

أقل من  ٤٠كلمة

 ٤٠كلمة وأكثر

التوثيق في المتن
كيف نعرف عدد كلمات؟

يتم عرض عدد الكلمات في
أسفل يمين الشاشة بعد
تظليل النص المقتبس

التوثيق في المتن
االقتباس المباشر

قواعد عامة
❖يتم اإلشارة ألرقام الصفحات التي تم االقتباس منها.
❖ األرقام المستخدمة في التوثيق هي العربية ()1,2,3,4
❖اذا كان النص أقل من  ٤٠كلمة يوضع بين "عالمتي تنصيص” ويكون ضمن الفقرة.
❖ ينقل النص كما هو بنفس كلماته ونفس الصياغة حتى لو كان هناك خطأ في بعض
كلمات المصدر األصلي.

التوثيق في المتن
االقتباس المباشر

إرشادات عامة

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

حال يمكن أن يسبب عدم فهم [ ].
❖ إذا أرادا الباحث حذف جزء من النص المقتبس يجب أن يضع مكانها عالمة الحذف
وهي ثالث نقاط (  ) ...أو (  ) . . .وال تستخدمها في أول االقتباس أو آخره.
❖ إذا أرادا الباحث حذف كلمات بين جملتين في االقتباس يوضع مكانها عالمة الحذف
وهي أربع نقاط (.)... .
❖ إذا أرادا الباحث اإلضافة على النص المقتبس ،فإنه يضع النص المضاف بخط مائل
ويكتب بعده مباشرة [تأكيد مضاف] بين قوسين معكوفين.

التوثيق في المتن
االقتباس المباشر ألقل من  ٤٠كلمة

األخي للمؤلف
االسم
ر

السنة ر
النش بدون ه /م

بداية االقتباس بعالمات التنصيص

❖ الطريقة األولى (السرد):

ولالتجاه عدة تعاريف حيث عرف السلمي ( )٢٠٠9االتجاه بأنها "استجابة التلميذ نحو موقف أو موضوع معين يتعلق
بمادة معينة سواء أكان ذلك بالقبول أو بالرفض ،وهذه االستجابة هي التي تحدد سلوك التلميذ نحو المادة التعليمية
متأثرا ً بالبيئة التربوية المحيطة به" (ص.)٢6 .
النقطة
نهاية االقتباس بعالمات التنصيص

اختصار لكلمة صفحة

رقم الصفحة

التوثيق في المتن
االقتباس المباشر ألقل من  ٤٠كلمة

بداية االقتباس بعالمات التنصيص

❖ الطريقة الثانية:

ولالتجاه عدة تعاريف إحداها انها "استجابة التلميذ نحو موقف أو موضوع معين يتعلق بمادة معينة سواء أكان ذلك
بالقبول أو بالرفض ،وهذه االستجابة هي التي تحدد سلوك التلميذ نحو المادة التعليمية متأثرا ً بالبيئة التربوية المحيطة
به" (السلمي ،٢٠٠9 ،ص.)٢6 .
النقطة

نهاية االقتباس بعالمات التنصيص

اختصار لكلمة صفحة

األخي للمولف
االسم
ر

رقم الصفحة

التوثيق في المتن
االقتباس المباشر ألقل من  ٤٠كلمة

المنطق

يجب أن تتبع النقطة الفقرة التي تشير إلى نهاية
جملة االقتباس ،ال أن تسبقها.

يجب أن يكون التوثيق خارج عالمات االقتباس
وليس داخلها.

غير صحيح

الصحيح

ولالتجاه عدة تعاريف إحداها أنها "استجابة
ولالتجاه عدة تعاريف إحداها أنها "استجابة التلميذ
التلميذ نحو موقف أو موضوع معين يتعلق
نحو موقف أو موضوع معين يتعلق بمادة معينة
بمادة معينة سواء أكان ذلك بالقبول أو بالرفض،
سواء أكان ذلك بالقبول أو بالرفض ،وهذه
وهذه االستجابة هي التي تحدد سلوك التلميذ
االستجابة هي التي تحدد سلوك التلميذ نحو المادة
نحو المادة التعليمية متأثرا ً بالبيئة
التعليمية متأثرا ً بالبيئة التربوية المحيطة به"
التربوية المحيطة به( ".السلمي ،2009 ،ص.
(السلمي ،2009 ،ص.)54 .
)54
"حتى البالغين األذكياء والمتعلمون والمستقرين
عاطفيا ً يؤمنون بالخرافات التي يدركون أنها
ليست عقالنية (رايزن ،2016 ،ص"،)299 .
ومع ذلك تجد هناك أناس يطرقون الخشب
لجلب حسن الحظ.

"حتى البالغين األذكياء والمتعلمون والمستقرين
عاطفيا ً يعتقدون أن الخرافات التي يدركون أنها
ليست واقعية" ومع ذلك تجد هناك أناس يطرقون
الخشب لجلب حسن الحظ( .رايزن ،2016 ،ص.
.)299

التوثيق في المتن
االقتباس المباشر ألقل من  ٤٠كلمة

السبب

غير صحيح

الصحيح

ولالتجاه عدة تعاريف حيث عرف السلمي
( )2009االتجاه بأنها "استجابة التلميذ نحو
موقف أو موضوع معين يتعلق بمادة معينة
يجب أن تتبع النقطة التي تشير إلى نهاية الجملة رقم
سواء أكان ذلك بالقبول أو بالرفض ،وهذه
الصفحة وليس قبلها.
االستجابة هي التي تحدد سلوك التلميذ نحو
المادة التعليمية متأثرا ً بالبيئة التربوية المحيطة
به( ".ص)26 .

ولالتجاه عدة تعاريف حيث عرف السلمي
( )2009االتجاه بأنها "استجابة التلميذ نحو موقف
أو موضوع معين يتعلق بمادة معينة سواء أكان
ذلك بالقبول أو بالرفض ،وهذه االستجابة هي التي
تحدد سلوك التلميذ نحو المادة التعليمية متأثرا ً
بالبيئة التربوية المحيطة به" (ص.)26 .

"بعض المعلمين تجدهم متفانين للغاية والبعض
اآلخر غير مبالي أبدا ً بينما تجد معظم المعلمين
في مكان ما بينهم( "،ص )231.وهو ما كتبه
السميحي وآخرون ( )2017في اكتشاف
مستويات أداء المعلم لعمله.

"بعض المعلمين تجدهم متفاني للغاية والبعض
اآلخر غير مبالي أبدا ً بينما تجد معظم المعلمين في
مكان ما بينهم "،وهو ما كتبه السميحي وآخرون
( ،2017ص )231.في اكتشاف مستويات أداء
المعلم لعمله.

يجب أن يكون رقم الصفحة ضمن األقواس مع
سنة النشر والذي يسبق االقتباس السردي.

التوثيق في المتن
االقتباس المباشر ألقل من  ٤٠كلمة

السبب

غير صحيح

الصحيح

يجب أن تظهر عالمة االستفهام التي تنتهي عنده
االقتباس ضمن عالمات االقتباس.

نص البند" ،ماهي أفضل جوانب البرنامج
بالنسبة لك"؟ (شايدن وآخرون ،2018 ،ص.
.)302

نص البند" ،ماهي أفضل جوانب البرنامج بالنسبة
لك؟" (شايدن وآخرون ،2018 ،ص.)302 .

في عام  ،2020ناقش آل الشيخ حال التعليم بأن
"مرحلة ما بعد كوفيد  ،19يحمل الكثير من
التغييرات في نمط التعلم في المدارس
والجامعات" (آل الشيخ ،2020 ،ص.)29 .

في عام  ،2020ناقش آل الشيخ حال التعليم بأن
"مرحلة ما بعد كوفيد  ،19يحمل الكثير من التغيير
ات في نمط التعلم في المدارس والجامعات" (ص.
.)29

ليس من الضروري تكرار المؤلف والسنة بين
قوسين عندما يذكر في السرد.

التوثيق في المتن
االقتباس المباشر

قواعد
❖الدخول بالنص مسافة ( ٥,٠بوصة =  ١.٢٥سم) من الهامش األمين وهي نفس
المسافة التي تبدأ معها ال فرقة.
❖ المسافة بين السطور في النصوص تكون المسافة مزدوجة.
❖كتابة المرجع مدعوما برقم صفحته/اته بعد النقطة نهاية آخر جملة بالنص.
❖ إذا كانت هناك فقرة إضافية في نفس النص المقتبس بشكل مباشر؛ قم بوضع مسافة
بادئة للسطر األول من كل فرقة إضافية مقدار ( ٥,٠بوصة).

التوثيق في المتن
االقتباس المباشر  ٤٠كلمة فأكثر

❖ الطريقة األولى:

تم تصحيح األخطاء المطبعية او
االمالئية من قبل الباحث

عالمات التنصيص

تدويل أولوي ة ملح ة ،وحاج ة أساسي ةتركز
تعليم العالي ،حيثيعد ال
برللحدود أحد مظا هرتدويل ال
تعاون العا
بر الشراك ة وال
ت
تع
و
فاتمارسه الجامعات،بل
تعاون الدولي لمتعدتر
علي ها معظم الجامعات ،ويشيرفي هذا الصدد العامري إلى أن "الشراك ة وال
بادرات
بول م
فإذا لميكن هناك ج هود جادة لق
تعليم العالي على حد سواء،و
تاج ها جميع مؤسسات ال
بحت ضرورة ملح ةتح
أص
تخلف عن الركب ولنتجد حلول
ت
تعليم العاليفإن ها س
فعيل هافي مؤسسات ال
ت
تيجي ة من هجي ة ل
ترا
تعاون الدولي ،واس
الشراك ة وال
تاح على جامعات العالم أحد معايير الم هم ة
ف
بح الن
تاليفقد أص
بال
تيتواج ه ها .و
برى ال
تحديات الك
تعددة وال
ت ها الم
ناجع ةلمشك ال
تييقاسب هاتطور الجامعات" ( ،1434ص ص.)1-14 .
ال

النقطة

عالمات التنصيص

ثل ةفي دول العالم،
تعاون العلمي األكاديمي مع الوزارات المما
بناء جسور ال
تعليم العاليب
تمت وزارة ال
بدأ ا ه
من هذا الم
تاري خ ر
النش

فزة
تي حظيتبق
تعاون الدولي ولعل أ همتلك األنشط ة ال
توسيع أنشط ة ال
ف ةل
تل
بذلت الوزارة ج هودا مخ
تميزة ،و
ت ها الم
ومع جامعا
تعاون الدولي الم هم ة.
تعاث الذييعد أحد أشكال ال
ب
توسعفيبرنامج ال
تشجيع والدعم كان ال
نوعي ة وكمي ة من ال

األخي للمؤلف
االسم
ر

سنة ر
النش

تدويل أولوي ة ملح ة ،وحاج ة أساسي ة
تعليم العالي ،حيثيعد ال
برللحدود أحد مظا هرتدويل ال
تعاون العا
بر الشراك ة وال
ت
تع
و
العالمة البادئة أقل
من الفقرة السابقة

تركز علي ها معظم الجامعات ،ويشيرفي هذا الصدد العامري ( )1434إلى أن:

توضيح بوجود الخطأ

تعليم
تاج ها جميع مؤسسات ال
بحت ضرورة ملح ةتح
فاتمارسه الجامعات،بل أص
تعاون الدوليلمتعدتر
الشراك ة وال
تيجي ة من هجي ة
ترا
تعاون الدولي ،واس
بادرات الشراك ة وال
بول م
العالي على حد سواء،فإذا لميكن هناك ج هود جادةلق

إضافة اىل االقتباس

ت ها
تخلف عن الركب ولنتجد حلول ناجع ة لمشك ال
ت
تلعيم [خطأفي المصدر] العاليفإن ها س
فعيل هافي مؤسسات ال
ت
ل
عالمت التنصيص
بدون
ي

تالي
بال
تأكيد مضاف] .و
فضل  200جامع ة دولي ة [
تيتواج ه ها ممايعني خروج ها منقائم ة أ
برى ال
تحديات الك
تعددة وال
الم
النقطة

تييقاسب هاتطور الجامعات( .ص ص)1-14 .
جامعات العالم أحد معايير الم هم ة ال
و
تاح على
ف
بح الن
فقد أص

اختصار الصفحات واألرقام

ثل ةفي دول العالم،
تعاون العلمي األكاديمي مع الوزارات المما
بناء جسور ال
تعليم العاليب
تمت وزارة ال
بدأ ا ه
من هذا الم
فزة
تي حظيتبق
تعاون الدولي ولعل أ همتلك األنشط ة ال
توسيع أنشط ة ال
ف ةل
تل
بذلت الوزارة ج هودا مخ
تميزة ،و
ت ها الم
ومع جامعا
تعاون الدولي الم هم ة.
تعاث الذييعد أحد أشكال ال
ب
توسعفيبرنامج ا ل
تشجيع والدعم كان ال
نوعي ة وكمي ة من ال

التوثيق في المتن
االقتباس المباشر  ٤٠كلمة فأكثر

❖ الطريقة الثانية:

العالمة البادئة

النقطة

قوسي :المؤلف و سنة
ربي
ر
ر
النش ،والصفحة مخترصة

التوثيق في المتن
االقتباس المباشر  ٤٠كلمة فأكثر

❖ في حال االقتباس المباشر من صفحة الكتروني:
واالتجاه عدة تعاريف إحداها انها "استجابة التلميذ نحو موقف أو موضوع معين يتعلق بمادة معينة سواء أكان ذلك
بالقبول أو بالرفض ،وهذه االستجابة هي التي تحدد سلوك التلميذ نحو المادة التعليمية متأثرا ً بالبيئة التربوية المحيطة
به" (السلمي ،٢٠٠9 ،فقرة .)٤

األخي للمؤلف
االسم
ر

سنة ر
النش

كلمة (فقرة) ،ورقمها

التوثيق في المتن
االقتباس الغير المباشر

قواعد عامة

❖ وثق المعلومات الذي أعدت صياغتها في النص باستخدام الطريقتين أول وآخر الفقرة.
❖ رقم الصفحة غير مطلوبة في التوثيق الغير مباشر ،ولكن يمكن تضمينها في حال
العمل معقد أو طويل.
❖ عند االستشهاد الطويل لعمل اذكر التوثيق مرة وحدة فقط دون تكرار.
❖ المصطلحات تكون بخط مائل بدون "عالمات تنصيص" اذا لم تكن جزء من االقتباس
المباشر.

التوثيق في المتن
االقتباس الغير المباشر

قواعد عامة

❖ في حال وجدت إعادة صياغة لمصدر أساسي في عمل منشور وتريد االستشهاد بهذا
العمل ،فمن األفضل الرجوع للمصدر األساسي واالستشهاد منه بشكل مباشر إن أمكن؛

وإذا تعذر الوصول استخدم طريقة التوثيق للمصدر الثانوي.
ويرى الزامل (كما ورد في الشهراني )٢٠١٠ ،أن لالتجاهات عدة وظائف ومهام حيث
تقدم االتجاهات المساعدة للمتعلمين لتحقيق أهدافهم الشخصية...

❖ كرر التوثيق في االستشهاد الطويل للعمل في حال البدء في فقرة جديدة ( new
 )paragraphوعند فصل االستشهاد الطويل بعمل آخر وذلك لتوضيح مصادر
المعلومات.

التوثيق في المتن
أنماط االقتباس الغير مباشر

نوع المؤلف

التوثيق السردي

التوثيق بين هالليتين

مؤلف واحد

(الصالح)٢٠٠٥ ،

الصالح ()٢٠٠٥

مؤلفين

(العنزي والشاعر)٢٠٢٠ ،

العنزي والشاعر ()٢٠٢٠

أكثر من ثالثة مؤلفين

(السالم وآخرون)٢٠١٢ ،

السالم وآخرون ()٢٠١٢

مؤلف المجموعة مع االختصار ،االقتباس األول

(الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفس [جستن]،
)٢٠١9

الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفس (جستن،
)٢٠١9

(جستن)٢٠١9 ،

جستن ()٢٠١9

(جامعة الملك سعود)٢٠٢٠ ،

جامعة الملك سعود ()٢٠٢٠

االقتباسات الالحقة (مكررة)
مؤلف المجموعة/مؤسسة بدون اختصار

التوثيق في المتن
االقتباس الغير مباشر

❖ أول االقتباس
األخي للمؤلف
االسم
ر

قوسي
ربي
ر

سنة ر
النش

❖ أخر االقتباس
قوسي
ربي
ر

أشار مازن ( )٢٠١٥إلى ّ
أن التصميم التعليمي يربط بين

… تضمين النماذج بالوسائل التعليمية القائمة على

الجانبين النظري والعملي ...الخ.

الحاسوب والبرمجيات (مازن.)٢٠١٥ ،
األخي للمؤلف
االسم
ر

سنة ر
النش

التوثيق في المتن
االقتباس الغير مباشر

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

❖ أول االقتباس
بدون فاصلة

سنة ر
النش

قوسي
ربي
ر

❖ أخر االقتباس

الثان
المؤلف
ي

المؤلف األول

يؤكد الشمري والخالدي ( )٢٠٠8أن معرفة كيف يفكر

… يحمل بين طياته مدلوالت مستقبلية في غاية األهمية

المتعلم هو هدف مهم...

(الشمري والخالدي.)٢٠٠8 ،
سنة ر
النش

المؤلف األول
بدون فاصلة

الثان
المؤلف
ي

التوثيق في المتن
االقتباس الغير مباشر

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

❖ أول االقتباس
بدون فاصلة

سنة ر
النش

قوسي
ربي
ر

وآخرون

المؤلف األول

يؤكد الشمري وآخرون ( )٢٠٠8أن معرفة كيف يفكر
المتعلم هو هدف مهم...

❖ أخر االقتباس

قوسي
ربي
ر

… يحمل بين طياته مدلوالت مستقبلية في غاية األهمية
(الشمري وآخرون.)٢٠٠8 ،
المؤلف األول
بدون فاصلة

وآخرون

سنة ر
النش

التوثيق في المتن
االقتباس الغير مباشر

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

اختصارها الجمعية

سنة ر
النش

ومن انجازات الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية (جستن )١٤٣9 ،فصل مجلة رسالة التربية وعلم النفس
إلى مجلتين وإصدار أربعة أعداد من المجلة العلمية المحكمة ،وتطوير معايير وفئات جائزة التعليم للتميز وتحكيم ملفات
المشاركين.
تم فصل مجلة رسالة التربية وعلم النفس إلى مجلتين وإصدار أربعة أعداد من المجلة العلمية المحكمة ،وتطوير
سنة ر
النش

معايير وفئات جائزة التعليم للتميز وتحكيم ملفات المشاركين (الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية [جستن]،
.)١٤٣9

اسم الجمعية

اختصارها الجمعية

التوثيق في المتن
االقتباس الغير مباشر

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

لقب المؤلف

عام ر
النش

االجتماع تساعد الفرد عىل أن يكون حساسا لمشاعر اآلخرين ،.......كما
أشار األسمري ( )1992إىل أن مهارات الذكاء
ي
االجتماع يف كونه.......
أكد األسمري عىل أهمية الذكاء
ي
تكرار المؤلف

التوثيق في المتن
االقتباس الغير مباشر

في توثيق مراجع لمؤلفين لهم نفس اللقب يستخدم الحرف األول من اسمه األول للمؤلفين متبوعة بنقطة( ،).ثم اللقب.

❖ أول االقتباس
المؤلف األول

سنة ر
النش

❖ أخر االقتباس
سنة ر
النش
الثان
المؤلف
ي

ذكر كالً من س .م .العنزي ( )2011و م .م .العنزي

إن التعليم عن بعد Online Learningهو االصدار

( )2013أن التعليم عن بعد Online Learningهو

األخير من التعليم اإللكتروني (س .م .العنزي2011 ،؛

االصدار األخير من التعليم اإللكتروني.

م .م .العنزي.)2013 ،

المؤلف األول
سنة ر
النش

الثان
المؤلف
ي

سنة ر
النش

التوثيق في المتن
االقتباس الغير مباشر

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

عام ر
النش

ر
ون (العيي والعيي.)2020 ،
اإللكي
األخي من التعليم
إن التعليم عن بعد Online Learningهو االصدار
ر
ي

التوثيق في المتن
التطابق بين قائمة المراجع والنص (المتن)

يستخدم نظام  APAاسلوب االقتباس في النص (لقب المؤلف ،سنة النشر) ،حيث يوجه االقتباس المختصر في النص القارئ
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
 oال تتطلب اإلشارات العامة لمواقع الويب أو أسماء الدوريات والبرامج والتطبيقات الشائعة في النص إلضافتها إلى قائمة
المراجع.
 oال تحتاج الى توثيق االقتباسات الخاصة بالمشاركين في بحثك بقائمة المراجع.

 -٢التوثيق في المراجع

التوثيق في المراجع

قواعد عامة
❖تُكتب قائمة المراجع في صفحة مستقلة ومعنونة بـ (المراجع) ويتوسط السطر.
❖تكتب فقط المراجع التي ورد ذكرها في البحث.

❖البدء بالمراجع العربية ثم األجنبية.
❖تبدأ الكتابة من أقصى اليمين في حالة كتابة المراجع العربية ،ومن أقصى الشمال
للمراجع األجنبية.
❖يتم ترتيب المراجع حسب االسم األخير للمؤلف (اللقب) هجائياً ،كما أنه يعتد بـ(ال).

التوثيق في المراجع

قواعد عامة

❖التباعد في األسطر بين المراجع مزدوج.
❖ال تستخدم في السطر األول مسافة بادئة ،بينما يكون في السطر الثاني مسافة بادئة
معلقة بقدر ( ٠.٥بوصة).
❖المراجع ال ترقم.
❖عنوان الكتاب  -عنوان رسالة الماجستير أو الدكتوراه  -عنوان الورقة البحثية
بالمؤتمرات – عنوان الندوات  -اسم المجلة أو الدورية؛ ينبغي أن يكون بخط مائل بدال
من الخط الغامق أو الكلمات التي تحتها خط.

التوثيق في المراجع

قواعد عامة
❖عندما يكون هناك أكثر من مرجع لنفس المؤلف:

✓
✓

في حال اختالف سنة النشر ،ترتب وفقا ً لتاريخ النشر من األقدم إلى األحداث.

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

المتن.

❖يجب ذكر أسماء المؤلفين المشتركين في البحث (حتى  ٢٠مؤلف) وال يستعمل اختصار
"وآخرون"

التوثيق في المراجع
عناصر لبناء قائمة المراجع

❖ المؤلف :من صاحب هذا العمل؟
❖ التاريخ :متى تم نشر هذا العمل؟
❖ العنوان :ماذا يسمى هذا العمل؟
❖ المصدر :أين يمكنني استرداد هذا العمل؟

التوثيق في المراجع

بنية عنصر
المؤلف
عا بفاصلة واألحرف األولى من اسم
❖عكس جميع أسماء المؤلفين بتقديم اللقب أوالً ،متبو ً
المؤلف األول والثاني متبوعة بنقطة.
❖استخدم مسافة واحدة بين األحرف األولى السم المؤلف.
❖استخدم (و) قبل لقب المؤلف األخير.
❖استخدام فاصلة للفصل بين اسماء المؤلفين (العنزي ،م .م ،.الرصيص ،ر .ف ... ،.الخ)

التوثيق في المراجع
كيفية إنشاء مرجع في حال فقد أحد العناصر

التوثيق في المراجع
توثيق عمل دون تاريخ

لقب المؤلف

اول حرف من اسم
،
المؤلف

.

(د.ت).

.

عنوان المقالة

.

www.xxxxxxxxxx
بدوي ،م .ع( .د.ت .).أهم األدوات والتطبيقات يف التعليم العام.
https://xxx..google.com/#en/ar/advanced%20onlin
لم يعد كتابة (استرجع من) قبل الرابط ضرورياً؛ إال في حال الحاجة إلى إدراج تاريخ االسترجاع كما في صفحات الويب
القابلة للتحديث وال يتم أرشفة إصدارتها ،ويكتب كما يلي:
الشهراني ،س .ع ،2016( .أكتوبر.)11الجرائم المعلوماتية تقفز إلى أعلى معادلتها خالل عامين .صحيفة عكاظ.
استرجعت في يناير 2019 ،1من www.xxxx.com

التوثيق في المراجع
توثيق عمل دون مؤلف

 oيتم توثيق العمل بعنوان العمل بدالً من اسم المؤلف.
 oيتم معاملة العنوان كاسم المؤلف ويتم ترتيبها هجائيا ً حسب الحرف األول من الكلمة األولى.
 oال بد من كتابة عنوان  URLالدقيق الذي تم استرجاع العمل منه ،ليتمكن القراء من الوصول إليه.
 oفي متن البحث؛ يتم استخدام مختصر للعنوان من كلمة إلى ثالث كلمات(أو العنوان كامل إذا كان
قصير) ويوضع داخل "عالمات تنصيص" أو يكتب بخط مائل حسب نوع المرجع.

دراسات في أساليب التفكير.)٢٠٠٠( .
https://xxx.xxxxxxx.com/#en/ar/advanced%20onlin

التوثيق في المراجع
التوثيق الكتاب

مؤلف أو محرر

التاريخ

العنوان

المصدر
معلومات الناشر

عنوان الكتاب.

اسم الناشر.

اسم مجموعة.

عنوان الكتاب (ط.)٢ .

اسم الناشر األول؛ اسم
الناشر الثاني.

المحرر ،أ .أ( .محرر).

عنوان الكتاب [كتاب صوتي].

المحرر ،أ .أ ،.والمحرر ،ب .ب.
(محررين).

عنوان الكتاب (م .المترجم،
مترجم؛ ر .الراوي ،راوي)

المؤلف ،أ .أ ،.والمؤلف ،ب .ب.

(.)٢٠٢٠

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

❖ كتابان لمؤلف واحد يتم ترتيبها حسب تاريخ النشر األقدم (نسخة ورقية)
❖ مؤلفين اثنين إلى  ٢٠مؤلف نذكرهم جميعا ً (نسخة ورقية)
ورقية
مترجم(
لمؤلف واحد
ورقية)
نسخة
❖ كتاب
❖
دراسات في أساليب التفكير .مكتبة النهضة المصرية.
.))١99٥
نسخة(
الحربي(،خ.
المصرية.
مكتبة
أساليب
في
دراسات
).
خ(( ..
الحربي،
النهضة المصرية.
مكتبة
النهضة).
المشكالت(.ط٣ .
التفكير.التفكير
أساليب
دراسات في
.)١99٥
(١99٥
والسالم ،م.
الحربي ،خ،.
.
الرشد
مكتبة
حل
أساليب
في
دراسات
).
٢٠٠٠
خ
الحربي،
 .)٢٠٠١أصول تقنيات التعليم (ب .الصالح ،مترجم) .مكتبة الرشد( .العمل األصلي نشر في .)١99٣
ريتشي ،ن( .

التوثيق في المراجع
توثيق الدوريات
المؤلف

التاريخ

المؤلف ،أ .أ ،.والمؤلف ،ب .ب.

(.)٢٠٢٠

اسم مجموعة.

( ،٢٠٢٠جانيوري)

المحرر ،أ .أ[ .اسم المستخدم].

( ،٢٠٢٠فبراير )١٢

اسم المستخدم.

العنوان
عنوان المقال.

المصدر
معلومات الناشر
عنوان الدورية-٥ ،)٢(٣٤ ،
.٢٠

 DOIأو URL
https://doi.org/xxxx

https://xxxxx
عنوان الدورية،)٢-١(٢ ،
مقالة .١٢
عنوان الدورية.

❖ دراستين لمؤلف واحد في نفس السنة (نسخة ورقية)
إلكترونية
دراسةصحيفة
❖ جريد (
ورقية لها معرف وثيقة رقمي )DOI
علمية) (نسخة
ورقية)
نسخة
لمؤلف
دراسة
تخطيط المسار الوظيفي الممارسات والصعوبات في
برامج
واحد ،أ().
2012
علميةم .م( .
مذهب،
❖ آل
األعمالمن
سبتمبر25
،2020
استرجع
عكاظ..
الوظيفي،جريدة
المساراألمير
وطموحات
الوطني
اليوم
2020م.).
مذهب،م.م(.
مفتي،آلح.
في
والصعوبات
الوظيفي
.)2012
منظماتم.
آل
الممارسات505-
491
الشاب).4
(47
العامة،
اإلدارة
مجلة
برامج.
السعودية
السعودية.
منظمات
في في
والصعوبات
الممارسات
المسار
تخطيطتخطيط
برامج
.)2012
األعمال(
مذهب( ،م.
.505
الوظيفي-491،)4
العامة(47 ،
السعودية.
األعمال
والصعوبات في
الممارسات
اإلدارةالمسار
مجلةتخطيط
برامج
 ،2012ب).
منظماتم( .
آل مذهب ،م.
https://www.okaz.com.sa/articles/authors/2042495
مجلة اإلدارة العامةhttps://doi.org/xxx.34.35478.2453684 .505-491 ،)4(47 ،
منظمات األعمال الكويتية .مجلة العلوم السياسية.300-243،)2(3 ،

التوثيق في المراجع
التوثيق لوقائع المؤتمرات

المؤلف
المقدم ،أ .أ ،.والمقدم ،ب .ب.

التاريخ
( ،٢٠٢٠سبتمبر -١8
.)٢٠

العنوان
عنوان المشاركة [نوع المشاركة].

المصدر

معلومات الناشر
اسم المؤتمر ،المكان.

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

( ،٢٠٢٠أكتوبر -٣٠
نوفمبر )١

العيسى ،ص .ع ،2018( .جون  .)15-12التحول الرقمي في الجامعات السعودية [جلسة مؤتمر] .مؤتمر المملكة في
عصر الرقمنة ،الرياض ،المملكة العربية السعوديةhttps://xxx.xxxxxx.xxx .

التوثيق في المراجع
التوثيق لرسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه

منشور
منشور
❖ غير
❖
المؤلف
المؤلف ،أ .أ.

المؤلف

التاريخ
(.)٢٠٢٠

المؤلف ،أ .أ.

التاريخ

العنوان

المصدر
العنوان

معلومات الناشر

المصدر

اسم قاعدة البيانات.
عنوان األطروحة[أطروحة
عنوانالمانحة
( .)٢٠٢٠دكتوراه ،اسم المؤسسة
اسم المؤسسة المانحة
األطروحة[أطروحة
اسم األرشيف .للدرجة العلمية.
للدرجة العلمية] .دكتوراه غير منشورة].

 DOIأو URL
https://xxxxx

ماجستير،
عنوان الرسالة[رسالة
الرسالة [رسالة ماجستير
عنوان
غير للدرجة
اسم المؤسسة المانحة
منشورة].
العلمية].

كزكز ،س .م .)٢٠١6( .أنماط التفكير لدى طالبات الدراسات العليا بكلية التربية في جامعة الملك سعود واتجاهاتهم نحو
كزكز ،س .م .)٢٠١6( .أنماط التفكير لدى طالبات الدراسات العليا بكلية التربية في جامعة الملك سعود واتجاههم نحو
استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني (البالك بورد) (رقم المنشور[ )١٠٣٤٥7٤ .رسالة ماجستير ،جامعة الملك
استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني (البالك بورد) [رسالة ماجستير غير منشورة] .جامعة الملك سعود.
سعود] .أطروحات ورسائل بروكويست العلمية العالمية.

التوثيق في المراجع
توثيق التقرير (جهات حكومية ،علمية ،تقنية)

التاريخ

المؤلف

العنوان

المؤلف ،أ .أ ،.والمؤلف ،ب .ب.

(.)٢٠٢٠

عنوان التقرير.

اسم مجموعة /المؤسسة.
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