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 APA-6توثيق املراجع العلمية بنظام 

 معنى التوثيق:

 بجهد اآلخرين     
ً
ا
ً
 لألمانة العلمية، واعتراف

ً
يعني التوثيق إثبات مصادر املعلومات وإرجاعها إلى أصحابها توخيا

بتثبيت عائلة ( وذلك Textبحثك داخل النص ) وحقوقهم العلمية؛ لذا ال بد من تثبيت املراجع التي تعود إليها في

للقارئين ويجعلهم قادرين على تحديد  (Source) املؤلف وتاريخ املرجع الذي رجعت إليه؛ ألن ذلك يحدد املصدر

 املراجع واملصادر توثيقيشتمل حيث  في نهاية البحث. (References Listموقع مرجع املعلومات في قائمة املراجع )

  :على نوعين هما

 
ً

 .Documentation in Textالنص  داخل التوثيق :أوال

 .esources& R Documentation in References واملصادر املراجع قائمة في التوثيق: ثانًيا

 ما يحتاجه الباحث من املرجع يكون في عدة صور هي:   

أي قيام الباحث بنقل فقرة أو نص من املرجع بنفس كلماته ونفس الصياغة،  :quote القتباس النص يا 

 بين عالمتي تنصيص " ... ".ويوضع 

وهو ما يقوم به الباحث من إعادة صياغة ملا هو مكتوب باملرجع  :paraphraseالقتباس وإعادة الصياغة ا 

 وصياغته بلغته وكلماته الخاصة مع االحتفاظ بنفس املعني الذي يشير إليه املرجع العلمي.

ت التوضيحية أو األشكال البيانية أو الصور ما يقوم به الباحث في نقل األشكال والرسوما :copyلنقل ا 

 املتخصصة من املرجع إلى بحثه أو درسته العلمية وعادة ال يوضع بين عالمتي التنصيص.

 وهو تلخيص فكرة أو رأي أو عوامل تؤثر في متغير أو غير ذلك. :summarizingلتلخيص ا 
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 النص داخللتوثيق ا -[]أ

 :
ا

 :Quotationsاملباشر من النصوص  اًلقتباسأوًل

 ويتم توثيق املراجعواملصادر العلمية املختلفة،  استنساخ املادة املقتبسة مباشرة من املراجع وهو يشير إلى    

 النص، كما يلي: من خالل ذكر املؤلف والسنة والصفحات املحددة في داخل النص

 (Author's last name+ comma + year+ comma+ p. + page number) 

 رقم الصفحة( + ص ،السنة ،)اللقب
 (Jason, 1994, p.23)                              (24، ص 1999)فرج،            :صفحة واحدةعند توثيق  -

 (Jason, 1994, pp. 18-23)                 (28-24، ص ص 1999)فرج،      :صفحات متتابعةعند توثيق  -

 (Jason, 1994, pp. 23, 28)   (38، 24، 22، ص ص 1999)فرج،  :متتابعةصفحات غير عند توثيق  -
 

 ( كلمة:40في حالة اًلقتباس النص ي الذي يحتوي على أقل من )-أ

 في هذه الحالة يتم وضع النص املقتبس بين عالمتي تنصيص "...... ".  -

ها مباشرة، املرجع بعد وثقالتنصيص، ثم  اتفي منتصف الفقرة، انهي الجملة بعالم االقتباسإذا ظهر  -

 بعد ذلك:الفقرة باقي واستكمل 

Interpreting these results, Robbins et al. (2003) suggested that the "therapists in dropout cases 

may have inadvertently validated parental negativity about the adolescent without 

adequately responding to the adolescent's needs or concern s " (p.541), contributing to an 

overall climate of negativity... 

( إلى تعريف الصحة النفسية بأنها " حالة من التوازن والتكامل بين القوى 2006ومن ثم يشير الزغبي )    

 (، وهي حالة من االستقرار االنفعالي ....22الداخلية والقوى الخارجية " )ص 
 

، واستشهد باملصدر بين التنصيص، أغلق املقطع املقتبس بعالمات الفقرةظهر االقتباس في نهاية إذا  -

 املناسبة:ترقيم ال ةعالمالفقرة ب وانهيقوسين بعد عالمات االقتباس مباشرة، 

Confusing this issue is the overlapping nature of roles in palliative care, whereby "medical 

needs are met by those in the medical disciplines; non-medical needs may be addressed by 

anyone on the team " (Csikai & Chaitin , 2006, p . 1 1 2).     

وبناء على ذلك فالتوافق النفس ي هو " عملية ديناميكية مستمرة تتناول السلوك والبيئة الطبيعية       

 (.27ص  ،1987واالجتماعية بالتغيير والتعديل حتى يحدث التوازن بين الفرد وبيئته" )زهران، 
 

 :أو أكثر ( كلمة40في حالة اًلقتباس النص ي الذي يحتوي على )-ب
 .عالمات االقتباسالسطور املطبوعة، مع حذف ا بذاته من قائًم  يتم عرض االقتباس في قالب نص ي حر -
فراغات( من  5سم أو  1.3بوصة( ) 2/1، وأدخل بدايته مسافة )سطر جديدب النص يهذا االقتباس  أبدا -

 .فقرة جديدة(بداية لك املوقع)في نفس  -في اللغة اإلنجليزية- األيسرالهامش 
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ة( من بداية نصف بوصفقرة ) دخل السطر األول لكلأ، االقتباسفقرات إضافية ضمن وإذا كانت هناك  -
 . هامش االقتباس

كتب كافة أسطر االقتباس بمسافات ثنائية -
ُ
 .ت

 أو رقم الفقرة بين قوسين بعد عالمة الترقيم النهائية. ذكر املصدر املقتبس والصفحةا، االقتباسفي نهاية  -
Others have contradicted this view: 

Co-presence does not ensure intimate interaction among all group members. 

Consider large-scale social gatherings in which hundreds or thousands of people 

gather in a location to perform a ritual or celebrate an event. 

In these in stances, participants are able to see the visible manifestation 

of the group, the physical gathering, yet their ability to make direct, inti mate 

connections with those around them is limited by the sheer magnitude of the 

assembly. (Purcell, 1 997, pp. 1 1 1 -1 1 2) 

 اكتسب تصنيف بلوم لألهداف التربوية شهرة عاملية في الدوائر التربوية، حيث: 

املدرسية وبنود وضع التصنيف كدليل ملساعدة املربين واملعلمين في تخطيط األهداف والخبرات التعليمية 

 بصورة هرمية متدرجة الصعوبة.االختبارات 

واملتفوقين، عن  نوقد برزت أهمية تصنيف بلوم في مجال تخطيط املناهج اإلثرائية للطلبة املوهوبي  

طريق التركيز على املستويات الثالث العليا من مهارات التفكير التي تضم التحليل والتركيب والتقويم، والتي نادًرا 

 (66-56، ص ص 2015يم العام. )جروان، ما تحظى باهتمام كاف في التعل
 

 في حالة اًلقتباس املباشر من مادة علمية على مواقع اإلنترنت دون وجود صفحات: -ج

 وهنا فيه، املرجع لصفحات ارقام يوجد ال عادة نهأ اال باإلنترنت موجود مرجع من االقتباس APA اتاحت     

 .para إلى   paragraph فقرة كلمة اختصار مع الفقرة برقم الصفحة رقم عن الباحث يستعيض قد
 

Basu and Jones (2007) went so far as to suggest the need for a new " intellectual framework in 

which to consider the nature and form of regulation i n cyberspace " (para. 4). 

التنبؤ بالسلوك اإلنساني أمر بالغ الصعوبة، وذلك لتعدد العوامل "أن ( إلى 2014وقد أشار املرشدي )   

 (.5 )فقرة "والدوافع التي تنشطه وتوجهه وتعديله

 

كان لو  حتىيجب أن يكون االقتباس املباشر الدقة في كلمات اإلمالء وعالمات الترقيم للمصدر األصلي،  :ملحوظة

[ sicإمالئي أو عالقات ترقيم أو قواعد غير صحيحة، توضح كلمة ]املصدر األصلي غير صحيح ... وفى حالة وجود خطأ 

 بين قوسين بعد الخطأ مباشرة في االقتباس. 
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ا: توثيق املراجع داخل النص  :Paraphraseاًلقتباس وإعادة الصياغة  :ثانيا

 ؤلف واحد: توثيق مرجع مل-1 

 :االسم جزء من سرد النص( ؛ عندما يكون بين قوسينالسنة  يليه اللقبيكتب ) التوثيق أول الفقرة:: أوًل

Kessler (2003) found that among epidemiological samples........... 

 .... ملشاعر اآلخرين اي تساعد الفرد على أن يكون حساًس ( إلى أن مهارات الذكاء االجتماع1992أشار أبو حطب )

 ...الذكاء الطبيعي من مكونات الذكاءات املتعددة أن  إلى Kessler (2003)شارت دراسة كسلر أ

ا: التوثيق آخر الفقرة   "."( انهي الفقرة بــــــــــ( ثم --) )يكتب االسم والسنة داخل القوسينثانيا

     Early onset results in a more persistent and severe course (Kessler, 2003). 

يرتبط الذكاء االجتماعي من الناحية االجتماعية ببعض العوامل التي هي نتيجة التفاعل االجتماعي في البيئات املختلفة 

 (.1992، صالح)

ا
ا
 :(يلي كما بفاصلة بينهما الفصل يتم السرد بالنص، من جزء واالسمالسنة  حالة كون  : فيطريقة أخري للتوثيق) :ثالث

In 2003, Kessler's study of epidemiological samples showed that... 

 ملشاعر أبو حطب أن  دراسةت أكد ،1981 عام في
ً
مهارات الذكاء االجتماعي تساعد الفرد على أن يكون حساسا

  ...اآلخرين

ا:  ( فإنك  والسنة عندما يكون اسم املؤلفرابعا
ً
مرة  النشر سنة إدراجال تحتاج إلى جزء من النص )كما في أوال

  :املرجععند االستشهاد بنفس الفقرة الواحدة نفس في أخري 

Among epidemiological samples, Kessler (2003) found that early onset social anxiety disorder 

results in a more potent and severe course, Kessler also found . . . . 

، كما ا ملشاعر اآلخرينالذكاء االجتماعي تساعد الفرد على أن يكون حساًس  ( إلى أن مهارات1992أشار أبو حطب )

 .... أكد أبو حطب على أهمية الذكاء االجتماعي في كونه

ا"كما في وفى حالة توثيق املرجع في نهاية الفقرة  - في نفس  الحقا فإنك تحتاج إلى إدراج سنة النشر مرة أخري  "ثانيا

 : املرجعالفقرة الواحدة عند االستشهاد بنفس 

Early onset results in a more persistent and severe course (Kessler, 2003). Kessler (2003) also found 

يرتبط الذكاء االجتماعي من الناحية االجتماعية ببعض العوامل التي هي نتيجة التفاعل االجتماعي في البيئات 

 ( إلى أن ...1992وقد أشار صالح ) (.1992املختلفة )صالح، 
 

 :(مؤلفين )أقل من ستةكثر من مؤلف توثيق مرجع أل-2

 االسمين في كل مرة ُيذكر فيها املرجع في النص. عندما يكون للعمل مؤلفان اثنان، دائما وثق كال ▪

املؤلفين في املرة األولي التي ُيذكر فيها املرجع، عندما يكون العمل ثالثة أو أربعة أو خمسة مؤلفين، وثق جميع  ▪

( alونقطه بعد ) (.et alلف األول متبوًعا بــــ وآخرون )ؤ أما التوثيقات الالحقة ضمن فقط االسم األخير للم

 : والسنة إذا كان توثيق أول توثيق داخل الفقرة
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o :عند أول توثيق للمرجع 

Kisangau, Lyaruu, Hosea, and Joseph (2007) found ...........  

 ( أن ...........................2003أكدت دراسة أبو حطب، صادق، وزهران )

o  يكتب املؤلف األول وآخرون بعد أول مرة في النصفي املرات التالية عند التوثيق: 

  .……………Kisangau et al. (2007) found                   ( أن .........2014أكدت دراسة أبو حطب وآخرون )

o )في حالة تكرار نفس املرجع تحذف السنة بعد أول توثيق في نفس الفقرة )النص: 

 .Kisangau et al..................                                                          أبو حطب، وآخرون ...........................
 

منهما أكثر من ثالثة مؤلفين وفى نفس العام، مع وجود مؤلفين أو أكثر مشتركين في  مرجعين لكل وجودفي حالة  -3

 وآخرون: ثمج)حسب ترتيبهم بالدراسة(املختلف املؤلفأوًل ثم اسم  املشتركين ذكر املؤلفين يجب املرجعين؛

Ireys, Chernoff, DeVet, et al. (2001) and Ireys, Chernoff, Stein, et al . (2001) 

 ( .........2001وأبو حطب، صادق، منصور، وآخرون ) ،(2001أبو حطب، صادق، زهران، وآخرون)

 )سواء أقل من ستة مؤلفين أو أكثر(. كما يطبق عليهم نفس قاعدة توثيق أكثر من مؤلف واحد 

الرمز ( وذلك خالل سرد األسماء خالل النص. ويوضع ANDقبل نهاية املؤلف األخير يجب وضع حرف )و( أو ) ▪

 :في نهاية الفقرة بين قوسين املرجع( في حالة وضع &)

As Kurtines and Szapocznik (2003) demonstrated ... 

...... as has been shown (Jreskog & Sorbom, 2007). 

 التي أشارت إلى ... ( 2001كدراسة أبو حطب، صادق، وزهران )

 (.2001حطب، صادق، وزهران، وهو ما أكدته الدراسات والبحوث )أبو ... 

في حالة التوثيق بالنص  (.et al) ، يكتب لقب املؤلف األول فقط ثم وآخرونستة مؤلفين أو أكثر وجودفي حالة  -4

 )أول مرة أو الحقا(:

 ..……………Kosslyn et al. (1996) ...       أن ....................إلى ( 1999وقد أشار أبو حطب وآخرون )

مع وجود مؤلفين أو أكثر مشتركين في  مرجعين لهما ستة مؤلفين أو أكثر وفى نفس العام، في حالة وجود -5

 ثم وآخرون: )حسب ترتيبهم بالدراسة( املرجعين؛ يجب ذكر املؤلفين املشتركين أوًل ثم اسم املؤلف املختلف

Kosslyn, Koenig, Barrett, Cave, Tang, and Gabrieli (1996). 

Kosslyn, Koenig, Gabrieli, Tang, Marsolek, and Daly (1996). 

 :)بالنص( قائمة املراجع السابقة كما يلي توثيقيتم و  

Kosslyn, Koenig, Barrett, et al. (1996) and Kosslyn, Koenig, Gabrieli, et al. (1 996) …………….… 

ودراسة أبو حطب، صادق، زهران،  ،(2000دراسة أبو حطب، صادق، زهران، منصور، وآخرون )وقد أوضحت            

 أن ...( 2000الشربيني، وآخرون )
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ألول مرة كامال عندما يذكر األول يذكر اًلسم .......(،  شركة-نشردار -مؤسسة-)جامعة التأليففي حالة مجموعة  -6

مع اختصار اًلسم داخل القوسين مع سنة النشر في حالة كون مجموعة التأليف معروفة ولها اختصار، وفى املرات الالحقة 

في حالة سهولة اختصاره، أو كون املؤسسة أو الشركة أو الجامعة معروفة( وفى حالة كون املؤسسة ) فقط  ُيكتب اًلختصار 

 النص:ر معروفة ويصعب اختصارها يكتب اًلسم كامال في كل مرة داخل أو الشركة أو مجموعة التأليف غي

 في بداية النص ملجموعة التأليف )التي يسهل اختصارها( أول مرة ومرات الحقة:: أوًل

In National Institute of Mental Health (NIMH, 2003) despite electroconvulsive therapy’s (ECT) 

strong efficacy and safety… 

In NIMH (2003) despite electroconvulsive therapy’s (ECT) strong efficacy … 

 أن اختبار بينيه من أهم اختبارات الذكاء ...( 2009االخصائيين النفسيين املصرية )رانم،  ةرابطوأشارت 

 أن اختبار بينيه من أهم اختبارات الذكاء ...( 2009رانم )وقد أكدت 

 نهاية النص ملجموعة التأليف )التي يسهل اختصارها( أول مرة ومرات الحقة:في : ثانيا

 Alcohol and drugs can affect brain health (National Institute of Mental Health]NIMH[, 2003). 

Alcohol and drugs can affect brain health (NIMH, 2003). 

 (.2009)رابط االخصائيين النفسيين املصرية ]رانم[، ومن هنا يعتبر اختبار بينيه من أهم اختبارات الذكاء 

 (.2009)رانم، ... ومن هنا يعتبر اختبار بينيه من أهم اختبارات الذكاء 

 في بداية النص ملجموعة التأليف )التي ليس لها اختصارات( أول مرة ومرات الحقة:: ثالثا

University of Pittsburgh (2005) ….. ..                                    ( ..........2006جامعة القاهرة )   

 في نهاية النص ملجموعة التأليف )التي ليس لها اختصارات( أول مرة ومرات الحقة:-

Specific phobia is associated with a specific object or situation  (University of Pittsburgh, 2005).            

 . (2005)جامعة القاهرة، أن مفهوم الذات هو الصورة الذهنية التي يكونها الفرد عن نفسه 

يتم  في حالة اختالف سنة النشر، حتىفي اللقب، بمرجعين أو أكثر،  )أو أكثر( في حالة وجود مؤلفين متشابهين -7

 ثم اللقبكتابة الحروف األولي ثم اللقب 
ا
 للمؤلفين اآلخرين: للمؤلف األساس ي أوًل

  التالية في املتن )النص(:املراجع لتوثيق : مثال
Light, I. (2006). Deflecting immigration: Networks, markets, and regulation in Los Angeles. New York, NY: 

Russell Sage Foundation. 

Light, M. A., & Light, I. H. (2008). The geographic expansion of Mexican immigration in the United States and 

its implications for local law enforcement. Law Enforcement Executive Forum Journal, 8, 73-82 . 

 جرير.ه(. الذكاء االجتماعي. الرياض: مكتبة 1430القحطاني، عبد هللا؛ والقحطاني، مصعب )

 :كما يلي التوثيق بالنصيتم 

Among studies, we review M. A. Light and Light (2008) and I. Light (2006) ... 
 ه(. الذكاء الوجداني. الرياض: مكتبة الرشد.1432القحطاني، نايف )

 ( على أن ...... 2143( ونايف القحطاني )1430) والقحطاني واتفق عبد هللا القحطاني :يتم التوثيق بالنص كما يلي
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 (: وغير معروف ؤلف مجهول حالة عدم وجود مؤلف )أو املفي التوثيق  -8

استخدام عالمات أوال ثم سنة النشر، مع  (من العنوان من املرجع )عادة كلمات قليلةبنص الاالستشهاد في يتم      

يكون العنوان مائال في حالة صفحة على شبكة اإلنترنت و الأو  الفصلأو قال، املاالقتباس املزدوجة حول عنوان 

 ، أو تقرير:منشور  أو كتاب،ال وأالدورية، 

 : في حالة عدم وجود مؤلف:أوًل

On free care (" Study Finds ", 2007).  

The book College Bound Seniors (2008) ......  

 .(1945 "،املوضوعتفهم )"وهو ما أكدت نتائج الدراسات والبحوث  

 ( إلى أن ....1945) تفهم املوضوعويشير كتاب 

سنة فاصلة و  ثم Anonymous "غير معروفحالة كون املؤلف مجهوال، يتم التوثيق بالنص بكتابة "  في: ثانيا

                              :في نهاية الفقرة النشر

 (.     1968غير معروف، )ويعتبر اختبار تفهم املوضوع من االختبارات اإلسقاطية الهامة 

Anxiety disorders are common with 25% of children (Anonymous, 1998).                                        

)الترتيب حسب في نفس القوسين تكتب في سنوات مختلفة  في حالة وجود أكثر من مرجع لنفس املؤلف -9

 :السنة(

Past research (Gogel, 1990, 2006, in press). 

 (.2001، 1998، وهو ما أشارت إليه نتائج الدراسات السابقة )زهران 

ملراجع حسب ارتيب نفس سنة النشر، يتم تفي حالة وجود أكثر من مرجع لنفس املؤلف )أو أكثر( في  -10

 :العمل املكتمل(-الفصل-)املقالةعنوان 

Several studies (Derryberry & Reed, 2005a, 2005b, in press-a; Rothbart, 2003a ,2003b). 

 ب(.1997أ، 1997ب؛ أبو حطب، 1991أ، 1991...... )البهي، .............

 (:اللقب مع فاصلة منقوطةالترتيب حسب يتم )أو أكثر( ) ين مختلفيني حالة وجود أكثر من مرجع ملؤلفف -11

Several studies (Miller, 1999; Shafranske & Mahoney, 1998). 

 (.1998زهران،  ؛2000)أبو حطب، ... وهذا ما أكدته الدراسات والبحوث العلمية 

  ،( في حالة االستشهاد بمرجع أساس يsee also Adams قد يكون هناك فاصل بجملة )أنظر أيضا
ً
حيث يكتب أوال

 ثم املراجع األخرى وترتب حسب اللقب:

 ...(Minor, 2001; see also Adams, 1999; Storandt, 2007).             ،زهران، 2004... )سري 
ً
(.1982؛ أنظر أيضا  

توثيق ( يتم اإلشارة للنص من املرجع األصلي ويتم يثانوية )في حالة عدم توفر املرجع األصلالراجع توثيق امل -12

:)
ا
 املرجع الثانوي كما يلي في النص )ويوثق في قائمة املراجع أيضا

All port's diary (as cited in Nicholson, 2003).        (.2000)في أبو حطب،  وهو ما يشير إلى درجة الذكاء  



 جامعة القصيم-كلية الرتبية-قسم علم النفس-–إعداد: د. أمحد جماور                                                                        APA-6نظام العلمي وفق توثيق دليل ال
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 جامعة القصيم-كلية الرتبية  -قسم علم النفس -د. امحد جماور  
9 

( transوتسبق باختصار ) Transitionاملراجعة : يتم كتابة املؤلف ثم سنة األعمال القديمة جدا )الكالسيكية( 

 (، أو كتابة سنة اإلصدار األصلي متبوعة بسنة النشر الحالية )في حالة معرفة سنة النشر األصلية(:مراجعةأو )

(Aristotle, trans. 1931) (                                                                      1965 مراجعةبن خلدون، ا)   

James (1890/1983)                                                                                  (  6951/1965 ) خلدون  ابن 

في حالة الكتب واملصادر املشهورة واملعروفة قديما أو الكتب الدينية يتم اإلشارة إليها فقط في املتن وليس في 

 (.13-11 :غافراآليات( مثال: )القرآن الكريم،  :السورة أو رقماسم قائمة املراجع: )القرآن الكريم، 

 (:رسومات ...إلخ-جدول -شكل إلىاإلشارة  :اًلستشهاد بجزء محدد من مرجع )مثل -13

              (Centers for Disease Control and Prevention, 2005, p.10) 

                                                                                 (Shimamura, 1989, Chapter 3)                                   .  (22، ص 3 جدول ، 1996)فرج،  

ولكنها ( املناقشات الغير موثقة-املحادثات الهاتفية-املقابالت الشخصية-البريد اًللكترونياًلتصاًلت الشخصية ) -14

)ًل يتم إدراجها في قائمة املراجع، ولكن توثق في النص فقط من خالل: ذكر الحروف األولي  علمية ذات أهمية

 (: )اتصاًلت شخصية، وتحديد تاريخ التواصل بالضبط إن أمكن ثم لقب الشخص الذي تم التواصل معه

T. K. Lutes (personal communication, April 18, 2001) 

(V.-G . Nguyen, personal communication, September 28, 1998) 

 ( إلى أن ....2000، 15وقد أشار صفوت فرج )اتصال شخص ي، أبريل 
 

 السنة: وتكتب : تستخدم الفواصل)نصوص توضيحية( اًلقتباسات التي داخل القوسين-15

(see Table 3 of U.S. Department of Labor, 2007, for complete data) 

 ، الستكمال املعلومات(.2003لوزارة الداخلية املصرية،  3االحكام الجنائية )انظر جدول وتعدد أنواع 
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 داخل النص األساس ي للمراجع جدول التوثيق

 نوع التوثيق

Type of Citation 

الفقرة أو النص نهاية أول الفقرة أو النص  

First citation in Text 

 التوثيق للمرة األولي بالنص

Subsequent citations in Text 

 التوثيق للمرات التالية بالنص

parenthetical First citation in Text 

 التوثيق للمرة األولي بالنص

 )داخل القوسين(

parenthetical Subsequent 

citation in Text 

التوثيق للمرات التالية بالنص 

 )داخل القوسين(

 مرجع واحد ملؤلف واحد

One work by one author Walker (2007) 

 

Walker (2007) 

 

(Walker, 2007) 

 

(Walker, 2007) 

 مرجع واحد ملؤلفين

One work by tow 

authors 
Walker and Allen (2004) Walker and Allen (2004) (Walker & Allen, 2004) 

 

(Walker & Allen, 2004) 

 مرجع واحد لثالثة مؤلفين

One work by three 

authors 
Bradley, Ramirez, and Soo 

(1999) 

Bradley et al. (1999) (Bradley, Ramirez, & Soo, 1999) (Bradley et al., 1999) 

 مرجع واحد ألربعة مؤلفين

One work by four 

authors 
Bradley, Ramirez, Walsh,  and 

Soo (2006) 

Bradley et al. (2006) (Bradley, Ramirez, Walsh, & Soo, 2006) (Bradley et al., 2006) 

 مرجع واحد لخمسة مؤلفين

One work by five 

authors 
Walker, Allen, Bradley, Ramirez, 

and Soo (2008) 

Walker et al. (2008) (Walker, Allen, Bradley, Ramirez, & Soo, 

2008) 

(Walker et al., 2008) 

مرجع واحد لستة مؤلفين أو 

 أكثر

One work by sex or 

more authors 

Wasserstein et al. (2005) Wasserstein et al. (2005) (Wasserstein et al., 2005) (Wasserstein et al., 2005) 

)يسهل  مجموعة تأليف

 اختصارها بشكل محدد(

Group (readily 

identified through 

abbreviation) as authors 

National Institute of Mental 

Health (NIMH, 2003) 

NIMH (2003) (National Institute of Mental Health 

[NIMH], 2003) 

(NIMH, 2003) 

 مجموعة تأليف

 )ليس لها اختصار(

Group (no abbreviation) 

as authors 

 

University of  Pittsburgh (2005) 
University of  Pittsburgh 

(2005) 
(University of  Pittsburgh, 2005) 

 

(University of  Pittsburgh, 

2005) 

 (Anonymous, 2000(     )2000، غير معروففي حالة توثيق مرجع المؤلف غير معروف أو مجهول )غير معلوم(، يتم التوثيق داخل النص:    )
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 :References قائمة املراجعالتوثيق يف -]ب[

 أوًل: اًلختصارات:

 في املراجع األجنبية العربيةفي املراجع 

 ed. edition ط نسخة

  Rev. ed. Revised edition -- تعديل نص/نسخة منقحة

 2nd ed. Second edition 2ط  الثانية الطبعة

 Ed. (Eds.) Editor (Editors) -- محررون("تحرير" ) محرر 

 Trans. Translation -- مترجم)مترجمون( "ترجمة"

 n.d. No date ت.د.  بدون تاريخ

 p. (pp.) Page (pages) ص )ص ص( صفحة )صفحات(

 Vol. Volume (as in Vol. 4) مج مجلد

 Vols. Volumes (as in Vols. 1-4) مج مجلدات

 No. Number ع عدد )رقم(

 Pt. Part ج جزء

  Tech. Rep. Technical Report -- تقرير فني

  Suppl. Supplement -- ملحق

 ملحوظات هامة:

 النشر لتاريخ الزمني للترتيب وفًقا املراجع ترتبيتم  املؤلف، لنفس مرجع من أكثر هناك يكون  عندما -

 لألحدث(. األقدم )من

  .مفرد املراجع بين األسطر في تباعدال -

 .(سم1) بقدر معلقة بادئة مسافة الثاني السطر في يكون  بينما بادئة، مسافة األول  السطر في تستخدم ال -

 .املراجع قائمة في ترقيم هناك ليس -

 ا.املراجع حسب اللقب هجائيً  ترتيبيتم  -

عنوان رسالة املاجستير أو -أو الدورية اسم املجلة– باالكت عنوان) أنيجب مالحظة  املراجع قائمة في -

بدال ) مائل بخط يكون  أن ينبغي الندوات( وأاملؤتمرات الدراسة بعنوان الورقة البحثية أو -الدكتوراه

 .خط تحتها التي الكلمات أو الغامق الخط من

الخط الثقيل بنظام بقائمة املرجع  توثيق املراجع العربيةما زالت بعض الجامعات واملجالت العربية تقوم ب: تنويه

(B )وظاهرة تكون واضحة حتى. 
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  The digital object identifiers (DOI) System:الدراسات املنشورة إلكترونيا نظام

 إلدارة املستمر وسائل التحديد يوفر نظام وهو الدوليين، الناشرين من مجموعة قبل من وضع النظام هذا    

 وكاالت خالل من النظام هذا تطبيق ويتم http://www.doi.org).  الرقمية )انظر الشبكات على املعلومات

 أو االقتباس ربط خدمات يوفر ، الذي http://www.crossref.orgكما في املوقع،  CrossRefمثل  التسجيل

  .وناشرين علمية جمعية 3500 من أكثر حاليا CrossRefعدد  ويبلغ ،النشر العلمي بقطاع االستشهاد

 ُم  "مصدر لكل ، تخصصأوال .مهمتين وظيفتين ليوفر النظام كذا CrossRefفي  املشاركون  بنى وقد      
 
 عرف

 تواجد مكان عن النظر بغض للقراء، مباشرة لتبادل املعلومات كمركز يعمل والذي "أساس ي توجيه ونظام فريدو 

 من يتجزأ ال جزءا تصبح بحيث أساسية ربط كآلية النظام هذا املشاركون الستخدام يتعاون  ،ثانيا .املحتوى 

وهو شبيه بنظام  .عليه النقر بمجرد مرجع كل إلى الوصول  تتيح التي اإللكترونية املرجعية للمصادر القوائم

 )تدمك( أو )ردمك( للكتب.

 :("ًل تستخدم اًلختصارات في األسماء العربية") )أو املؤلفين األوائل( ثانيا: توثيق عدة مراجع لنفس املؤلف األول 

 تاريخيا(:)الترتيب من األقدم لألحدث نفس املؤلف لفي سنة النشر عند توثيق مرجعين مختلفين -1

Upenieks, V. (2003 ). (.                                                                                      1998أبو حطب، فؤاد )    

Upenieks, V. (2005). (.                                                                                        1999أبو حطب، فؤاد )    

)يذكر مرجع املؤلف  سنة النشر نفس املؤلف في عدة مراجع مختلفة في فيها داخل تعند توثيق مراجع ي-2

  (:للمؤلفين اآلخرين األول بداية، ثم املرجع املشترك فيه والتالي حسب الترتيب الهجائي

Alleyne, R . L. (2001 ) .                                                 (.                                                       1998فرج، صفوت )       

Alleyne, R . L . , & Evans, A J . (1999).                                               . (1992فرج، صفوت؛ وزهران، حامد )      

 لف الثاني والثالث والرابع ... وهكذا )يتم الترتيب هجائيا(:تخاجع يشترك فيها املؤلف األول، ويمر توثيق -3

Boockvar, K. S ., & Burack, O. R. (2007). 

Boockva r, K. S ., Carlson LaCorte, H., Gia mbanco, V., Friedman, B., & Siu, A.(2006). 

Hayward, D. , Firsch ing, A, & Brown, J . (1999) . 

Hayward, D . , Firsching, A, & Smigel, J . (1999). 

 (.1998زهران، حامد )و فرج، صفوت؛ 

 (.2000أبو حطب، فؤاد )و فرج، صفوت؛ عبد الحميد، جابر؛ 

 :(من األقدم لألحدث نفس املؤلفين مع اختالف سنة النشر )الترتيب حسب السنةعند توثيق مرجعين ل-4

Cabading, J . R . , & Wright, K. (2000). (.                                        1998االنصاري، بدر )و فرج، صفوت؛   

Cabading, J . R . , & Wright, K. (2001). (.                                         2000االنصاري، بدر )و فرج، صفوت؛    

 

http://www.doi.org/
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 ونفس سنة النشر )الترتيب حسب العنوان هجائيا، مع ترتيب الدراسات نفس املؤلفعند توثيق مرجعين ل-5

 )أو الحروف: أ، ب، ج، .......( (التاريخ بعد" …,a,b,c باستخدام حروف "

Baheti, J. R. (200 1 a ) . Control . . . أ(. الصحة النفسية والعالج النفس ي...                  1999زهران، حامد )    

Baheti, J . R . (2001 b) . Roles of . . . ب(. علم النفس النمو...                                        1999زهران، حامد )   

 هجائيا بالنسبة للحروفالترتيب ثالثا: توثيق عدة مراجع مع اختالف املؤلفين لكن لهم نفس اللقب األول )

 :)في املراجع األجنبية فقط( (املختصرة

Mathur, A. L., & Wallston , J. (1999) . 

Mathur, S . E . , & Ahlers, R . J . (1998) . 

رابعا: إذا تضمنت قائمة املراجع مؤلفين مختلفين مع نفس اللقب والحروف األولى، يمكن وضع األسماء 

 :األولى كاملة للمؤلفين بين قوسين

Janet, P. [Paul]. (1876). The notion of personality. Revue Scientifique, 10, 574-575. 

Janet, P. [Pierre]. (1906). The pathogenesis of some impulsions. Journal of Psychology, 1, 1-17. 

 (Pierre Janet, 1906)               /   (             Paul Janet, 1876)                       : في النصالتوثيق 

عنوان يكون ) من قبل مؤلف آخر غير املؤلف األصلي )تحرير فصل( الكتب املحررةتوثيق خامسا: في حالة 

 :مائل(األصلي  الكتاب 

Author, A. (2008). Title of chapter. In E. E. Editor (Ed.), Title of book (pp. xx-xx). Location: Publisher. 

)ص ص  عنوان الكتابسم مؤلف الكتاب األصلي )تحرير(. لقب املحرر، االسم األول )السنة(. عنوان الفصل املحرر. في ا

 املدينة: الناشر.××(. -××

مرجع إكلينيكي في (، تحرير) ه. بارلو ديفيد(. املخاوف االجتماعية والقلق االجتماعي. في 2002الصبوة، محمد نجيب )

 القاهرة: مكتبة األنجلو املصرية. .(332-227)ص ص  االضطرابات النفسية: دليل عالجي تفصيلي
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 :املراجعقائمة يف  ا: أمثلة عن التوثيقسادًس

 

 أخبار......(:-جمالت-جرائد-دورياتمقال يف: ) :العلمية الدورياتتوثيق  -[أ]

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (year). Title of article. Title of Periodical, xx, pp-pp. 

Doi: ×××××××××  

رقم ، املجلة أو الدورية اسملقب املؤلف األول، االسم؛ لقب املؤلف الثاني، االسم )السنة(. عنوان املقال. 

 : ×××××doi للمرجع. التعريف الرقمي الصفحات)العدد(،  املجلد

(DOI): digital object identifier التعريف الرقمي للمادة 
 :بالشكل التالي ، يتم التوثيقللمرجعفي حالة عدم وجود التعريف الرقمي 

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (year). Title of article. Title of Periodical, xx, pp-pp. Retrieved 

from http://www. xxxxxxxx 

)العدد(،  املجلدرقم ، املجلة أو الدورية اسملقب املؤلف األول، االسم؛ لقب املؤلف الثاني، االسم )السنة(. عنوان املقال. 

 http://www.xxxxx.com . تم االسترجاع من موقعالصفحات

 .)إن وجد( دورية بين قوسين بعد رقم املجلد مباشرةللعدد رقم اليتم وضع -

 ، اثناء كتابة الصفحات بل تكتب أرقام الصفحات مباشرة..ppص ص،  االختصار: ال يتم وضع-
 : أكثر (أو  ؤلفمل) DOIمع  دورية علميةمقال في -1

Dawis, R. & Kulik, J. (1987). Scale construction. Journal of Counseling Psychology, 34 , 184-481. 

doi: 10.1037/3278-7133.24.2.525 

، الصفحات. أو العدد املجلدرقم  ،املجلة اسم الدورية أو)السنة(. عنوان املقال.  ؛ واللقب، االسماالسماللقب، 

doi ×××:×××× 
 (ء، تكتب جميع األسماء دون استثنا7)إذا كان عدد املؤلفين ملحوظة: 

 
 :عند توثيق مقال ألكثر من سبعة مؤلفين

 :]يتم كتابة أسماء الستة املؤلفين األوائل ثم نقاط ثالث )...( ثم كتابة اسم آخر مؤلف[ 
Gilbert, D. G ., McClernon, J . F., Rabinovich, N. E. , Sugai, C ., Plath, L. C ., Asgaard, G . , . . . Botros, N. (2004) . Effects 

of quitting smoking on EEG activation and attention last for more than 31 days and are more severe with 

stress, dependence, DRD2 A1 allele, and depressive traits. Nicotine and Tobacco Research, 6, 249-267. 

doi: 10.1OSO/1 4622200410001676305 

االسم؛ لقب الرابع، االسم، لقب الخامس، االسم؛ لقب السادس،  لقب املؤلف األول، االسم؛ لقب الثاني، االسم؛ لقب الثالث،

، الصفحات. التعريف د أو العددرقم املجل، املجلة اسم الدورية أو، االسم )السنة(. عنوان املقال. األخيرلقب  ... االسم؛

 :×××××doiالرقمي للمقال 
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 غير متاح(:أو ) DOIبدون علمية  دوريةمقال في -2

تم االسترجاع  )العدد(، الصفحات. رقم املجلد ،املجلة اسم الدورية أواللقب، االسم )السنة(. عنوان املقال. 

 htt://www.xxxxxxxxxمن موقع 

  )العدد(، الصفحات. رقم املجلد ،املجلة اسم الدورية أواللقب، االسم )السنة(. عنوان املقال. 
Dawis, R. (1987). Scale construction. Journal of Counseling Psychology, 34 (2), 184-481. Retrieved 

from htt://www.xxxxxxxxxx 
Dawis, R. (1987). Scale construction. Journal of Counseling Psychology, 34 (2), 184-481.  
 

  ومطبوع(:مترجم لإلنجليزية أو بلغة أخري )والعنوان  DOIبدون  دوريةفي  مقالتوثيق -3

 ، العدد، الصفحات.أو الدورية املجلة اسماللقب، االسم )السنة(. عنوان املقال األصلي ]عنوان املقال املترجم[. 

 
 في حالة كون املقال األصلي مكتوب بغير اللغة اإلنجليزية يكتب املقال باللغة األصل ثم اللغة اإلنجليزية.-

 اللغة اإلنجليزية يكتب باللغة اإلنجليزية فقط. إلىوفى حالة كون املقال األصلي مكتوب بغير اللغة اإلنجليزية ومترجم -
 

 قبل الطباعة )ولم يحدد العدد واملجلد(: Online، وتم النشر إلكتروني DOIمع  دوريةمقال في توثيق -4

 ××××doi:ا. التعريف الرقمي للمقالإلكترونيً  منشور  .املجلة اسماللقب، االسم )السنة(. عنوان املقال.   

 
 .URLيتم إدراج موقع املجلة اًللكتروني  DOIفي حالة عدم وجود -      

 نشر في أرشفة ما قبل الطباعة:المقال تحت الطبع و توثيق -5

تم االسترجاع من موقع  .أو الدورية املجلة اسملطباعة(. عنوان املقال. تحت االلقب، االسم )

http://www.xxxx.com 
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 :(شهرية)في مجلة ثقافية  مقال توثيق-6

 )العدد(، الصفحات. رقم املجلد، املجلةاسم اللقب، االسم )السنة، الشهر(. عنوان املقال. 

 
 

 (:online) شهرية ثقافية مجلةمقال في توثيق -7

 
)العدد(. تم االسترجاع من موقع  املجلد رقم ،املجلة اسم الدورية أواللقب، االسم )السنة، الشهر(. عنوان املقال. 

http://www.xxxxx.com 

 )بدون مؤلف(: Newsletter يوميةجريدة مقال في توثيق -8

 http://www.xxxx.comتم االسترجاع من موقع . الجريدة اسماليوم إن وجد(.  ،عنوان املقال )السنة، الشهر

 
 http://www.ahram.org.eg. تم االسترجاع من موقع جريدة األهرام املصرية، يناير(. 2001الذكاءات املتعددة )

 

 “) …Six Sites Meet" ,2006                               .(  (. 2001)"الذكاءات املتعددة"، ...   :نهاية الفقرة النصالتوثيق داخل 
 

 (:أو متقطعة مؤلف والصفحات متتابعةوجود  )مع  Newsletter يومية جريدةمقال في توثيق -9

 الصفحة أو الصفحات.، عنوان الجريدةاللقب، االسم )السنة، الشهر اليوم(. عنوان املقال. 

Schwartz, J. (1993, September 30). Obesity affects economic, social status. The Washington Post, pp. A1- A4. 

 .4-1. ص ص جريدة األهرام املصرية(. قراءة في كف التاريخ. 6، فبراير، 1999محمود، مصطفي )

 (B4, B2pp. B ,7)     (  9،  6، 2) ص ص تتابع الصفحات يتم ذكر كافة الصفحات  مفي حالة عد ملحوظة:
 

 Newsletter (online:) يوميةجريدة مقال في توثيق -10

تم االسترجاع من موقع . لجريدةاسم االلقب، االسم )السنة، الشهر اليوم(. عنوان املقال. 

http://www.xxxx.com 

 
. تم االسترجاع من موقع مجلة املعرفةاملتحدة.  الواليات في والتعليمية اإلعالمية (. املنظومة11، نوفمبر، 2009غريب، يوسف )

http://almarefh.net 
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 :مجلةفي  مقطع أو قسمخاص أو  أو جزء موضوعتوثيق -11

 في حالة اقتباس عدد كامل )جزء خاص ملحق بمجلة أو عدد خاص محدد( ًل يتم كتابة الصفحات:

، املجلة اسمخاص[.  عدد)محررون(. )السنة(. عنوان املوضوع ]؛ اللقب، االسم؛ اللقب، االسم اللقب، االسم

 .)العدد( رقم املجلد

 
 :توثق كما يلي)جزء خاص ملحق بمجلة(  موضوع خاصفي حالة اقتباس 

 اسمأو موضوع خاص[.  جزء)محررون(. )السنة(. عنوان املوضوع ]؛ اللقب، االسم؛ اللقب، االسم اللقب، االسم

 .، الصفحات)العدد( رقم املجلد، املجلة

 
 

 monograph كتاب بحثي/استعراض نتائج بحث(مثل: ) في موضوع محدد متخصصةدراسة توثيق -21

 علمية:دورية ب

 
)العدد(،  رقم املجلد، اسم املجلة(. عنوان الدراسة ]دراسة متخصصة[. 2002) االسماللقب، ؛ االسماللقب، 

 : ××××××doiالصفحات. 

 العدد بالقوسين(رقم )يكتب رقم الجزء مع  معينةلدراسة  )منفصل( مكملفي حالة وجود جزء 

 .34-38 ,(Pt. 2 ,3) 8                             ، الصفحات.           ×(العدد، ج رقم ) رقم املجلد

 :اسم بدون توقيع أو مجلةدورية افتتاحية توثيق -31 

 
 الصفحات.، العدد، املجلة اسمافتتاحية: عنوان االفتتاحية ]افتتاحية[. )السنة(. 

 (: online) خريطة(-مادة فلمية أو تسجيلية-)رسالة املحرر  مادة ملحقة بدورية علميةتوثيق -41

 
 )إن وجدت(. : ××××doi، الصفحات. العدد، املجلة اسماللقب، االسم )السنة(. عنوان املقال ]مادة ملحقة[. 
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 :دراسة أو بحث أو مقال ...(ملخص ) أساس يمصدر كملخص توثيق -51

 
 الصفحات. ،(العدد) رقم املجلد، املجلةاسم املقال ]ملخص[. اللقب، االسم )السنة(. عنوان 

، الصفحات. تم استرجاع امللخص من موقع العدد، املجلة اسماللقب، االسم )السنة(. عنوان املقال ]ملخص[. 

.http://www.xxxxx.co 

 ثانوي:مصدر كملخص توثيق -61

 
الصفحات. تم استرجاع امللخص من قاعدة بيانات  ،العدد، املجلة اسماللقب، االسم )السنة(. عنوان املقال. 

 (×××××××. التسجيل للمقال)رقم جامعة القاهرة. 

إذا كان تاريخ املصدر الثانوي مختلف عن تاريخ املصدر األساس ي، يتم توثيق في املتن كال التاريخين مفصولين    

 مائلة مبتدأ بتاريخ املصدر األصلي )سنة املصدر األصلي/سنة املصدر الثانوي(.بشرط 

 :امللخصات

في شكل فقرة واحدة أو صفحة واحدة.  أو مراجعات الكتب امللخصات هي مختصرات قصيرة لتقارير بحثية طويلة      

ويمكن استرداد هذه املخلصات من مصادرها على شبكة االنترنت )مثال: قواعد بيانات(. وقد تتوفر في بعض املكتبات في 

 امللخصات. على( التي تحتوي Microfilms( أو على شرائط امليكروفيلم )CD-ROMsأقراص مدمجة )

 ليس كما أن امللخصات الثانوية: م   
ً
أخوذة من املصادر األولية )املقاالت والكتب العلمية( من قبل شخص آخر غالبا

 املؤلف األصلي.

 ثانوي:مصدر موضوع موجود في توثيق -17

املصدر الثانوي في قائمة املراجع، أما داخل النص فيذكر املصدر األصلي. )مثال: إذا كان عمل حامد زهران، وموثق يكتب اسم  

 مجاور، ولم تقرأ املصدر األصلي، بل قرأت املصدر الثانوي( يتم التوثيق كما يلي:في أحمد 

 ( أن مفهوم الذات ...2011:  وقد حدد زهران )في مجاور، التوثيق في النص

 (.  علم النفس النمو: الطفولة واملراهقة. الرياض: دار الرشد.2011:   مجاور، أحمد )قائمة املراجعالتوثيق في 
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 وفصول الكتب: )أمهات الكتب( ومراجع الكتبوالقواميس واملوسوعات توثيق الكتب  -[ب]

: الكتابتوثيق في حالة أوًل: 
ا
  كامال

 يتم التوثيق كما يلي:

 
 

 . املدينة: الناشر.عنوان الكتاباللقب، االسم )السنة(. 

 http://www.xxxxxxx. تم االسترجاع من موقع عنوان الكتاباللقب، االسم )السنة(. 

 . املدينة: الناشر.عنوان الكتاب)تحرير(. )السنة(.  ، االسماملحرر  لقب

 : ملحوظة

 عنوان الكتاب يكون مائال. -

 .في حالة نشر الكتاب خارج الدولة يكتب املدينة والدولة )القاهرة، مصر: الناشر( -
 

 :
ا
 كتاب: داخلي فيفصل  توثيق في حالةثانيا

 
 

ثم اللقب  محرر/ محرري الكتاب عنوان الفصل أو الجزء بالكتاب. في اسم االساس ي، االسم )السنة(.لقب املؤلف 

 املدينة: الناشر.××(. -××)ص ص  عنوان الكتاب)تحرير/محررون(، 

ثم اللقب  محرر/ محرري الكتاب اسمعنوان الفصل أو الجزء بالكتاب. في  لقب املؤلف االساس ي، االسم )السنة(.

 http://www.xxxxxxxتم االسترجاع من موقع ××(. -×× ص )ص عنوان الكتاب)تحرير/محررون(، 

ثم اللقب  محرر/ محرري الكتاب اسملقب املؤلف االساس ي، االسم )السنة(. عنوان الفصل أو الجزء بالكتاب. في 

  ××(. -××  )ص ص عنوان الكتاب)تحرير/محررون(، 

 : ملحوظة

 الكتاب يكون مائال.عنوان  -

 .في حالة نشر الكتاب خارج الدولة يكتب املدينة والدولة )القاهرة، مصر: الناشر( -
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 :وغير معروف املؤلف اًلساس ي )عنوان موضوع( في عمل مرجعي وليس ثانوي  توثيق مقدمةفي حالة ثالثا: 

 
ط )، عنوان الكتاب املرجعمحرر/ محرري الكتاب ثم اللقب )تحرير/محررون(، اسم عنوان املوضوع )السنة(. في 

 املدينة: الناشر.××(. -××  ص ص، ×× مج، ××

تم االسترجاع من موقع ××(. -××  ، ص ص×× مج.، ××ط )، عنوان الكتاب املرجعفي عنوان املوضوع )السنة(. 

http://www.xxxxxxx 

 :)العنوان مائل( كتاب مطبوع كامال توثيق -1

 
     : الناشر.، الدولة. املدينةعنوان الكتاباللقب، االسم )السنة(. 

 دولة في حالة كون مدينة النشر خارج الدولة.: يكتب اسم الملحوظة
 

 نسخة الكترونية من كتاب مطبوع )تم اًلسترجاع من عنوان املوقع(:توثيق -2

 
 .http://www.xxxxxxx موقع من االسترجاع تم .مقروءة[ الكترونية طبعة] عنوان الكتاب )السنة(. االسم اللقب،

 : ××××××doi[. رقمية طبعة] عنوان الكتاباللقب، االسم )السنة(. 
 :بدون تاريخ كتاب الكتروني فقطتوثيق -3

 
 http://www.xxxxxxx. تم االسترجاع من موقع عنوان الكتاباللقب، االسم )د. ت.(. 

 

 :ملؤلف آخر أو طباعته كتاب تم إعادة نشرهنسخة الكترونية من -4

 
 اللقبو  املترجم/(. عنوان الكتاب األساس ي. في اسم املحرر الكتاب املحرر لقب املؤلف االساس ي، االسم )سنة 

  عنوان الكتاب (،ومراجعة)تحرير، 
ُ

 /حرر امل
ُ
تم االسترجاع من موقع . ××(-××، ص ص ×× ج)م ترجمامل

http://www.xxxxxxx  شر الكتاب األصلي
ُ
 (1900)ن

 (          Freud, 1900/1953)لقب املؤلف األصلي، سنة نشر النسخة األصلية/سنة النشر الحالية( /  )داخل النص:

http://www.xxxxxxx/
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 البيانات اًللكترونية:النشر في قواعد و  (دراسة متخصصةأو ) محددملوضوع كتاب توثيق -5

 
 http://www.xxxxxxx[. تم االسترجاع من موقع ةمتخصص دراسة] عنوان الكتاباللقب، االسم )السنة(. 

 تم نشره في مجلدات متعددة:توثيق كتاب -6

 
 : الناشر.، الدولة(. املدينة6-1)مج  الكتابعنوان (. 1969-1956( )حريراللقب، االسم )ت

 :من الكتب الكترونية لفصل من كتاب بمجلد في مجموعة أو سلسلةنسخة توثيق -7

  
اسم . 1 مج: عنوان السلسةاللقب، االسم )السنة(. عنوان الفصل. في اسم املحرر اللقب )سلسلة محررة(، 

  : ×××××doi××(. -××)ص ص  الكتاب

 :ةمطبوع، ونسخة كتاب فيفصل توثيق -8

 
 /)تحريرمراجع الكتاب األساس ي /. في اسم ولقب محرر عنوان الفصل(. السنة، االسم )مؤلف الفصل لقب

 املدينة: الناشر.××(. -××)ص ص  االساس ي عنوان الكتاب(، مراجعة

 اإلنجليزية، ومعاد طباعته من مصدر آخر: إلىمترجم  فصل من كتابتوثيق -9

 
 لقبالسم و ال (. في امحرر الفصل ولقب سما ترجمة(. عنوان الفصل )السنة، االسم )املؤلف األصلي لقب

 عنوان فياملعاد طباعته املدينة: الناشر. )××(. -××)ص ص  املحرر  الكتابعنوان (، محررون /)تحرير

 ، بواسطة اسم ولقب املحرر، تحرير، سنة النشر، املدينة: الناشر(.×××-×××ص ص ، الكتاب
 (:موسوعة-قاموس)توثيق -10

 
 . املدينة: الناشر.عنوان القاموس أو املوسوعة(. السنةاللقب، االسم )تحرير( )
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 يترجم العنوان لإلنجليزية: ،باللغة غير اإلنجليزيةقاموس توثيق -11

 
(. املدينة، البلد: 22]عنوان القاموس مترجم[ )ط  عنوان القاموس أو املوسوعة االصلي(. السنةاللقب، االسم )

 الناشر.

 :(online) )مثال: موسوعة( مرجعي كتاب من )جزء(أو  مقدمةتوثيق -12

 
 )تحرير(. الكتاب املرجعي حرر . في اسم ولقب ماملقدمة، االسم )السنة(. عنوان الجزء أو املؤلف األساس ي لقب

 http://www.xxxxxxx.comالسنة(. تم االسترجاع من موقع  طبعة محررة) املرجعي عنوان الكتاب

 :بدون تاريخ و أمحرر  /( بدون مؤلفonline) )مثال: موسوعة( مرجعي كتاب من)جزء( أو  مقدمةتوثيق -13

 
 رقم الطبعة(. تم االسترجاع من موقعط )املرجعي  الكتاباسم العمل أو الجزء )ب. ت.(. في  عنوان

http://www.xxxxxxx.com 
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 توثيق تقارير البحوث أو التقارير الفنية:-[ج]

 
 املدينة: الناشر.××××(.  التقرير )رقم العمل أو التقريرعنوان (. السنةاللقب، االسم )

 تقرير حكومي، شراكة ألكثر من جهة:توثيق -1

 
تم االسترجاع ××××(.  رقممنشورات اسم املؤسسة ب) عنوان العمل أو التقرير(. السنةلتقرير )املعدة لالجهات 

 //:www.xxxxxx.com/xxxxx httpمن موقع 

 :)في حالة عدم وجود رقم للتقرير( عمل، مع شراكة لجهة معينةتقرير فريق توثيق -2

 
 htt://www.xxxxxxxxx. تم االسترجاع من موقع عنوان التقريراسم املؤسسة )السنة(. 

 تقرير مؤلف من جهة أو منظمة غير حكومية:توثيق -3

 
 تقرير من أرشيف مؤسسة:توثيق -4

 
 :ملؤسسة وراق ووثائق عمل(أل ) موجز موضوعتوثيق -5

 
 املدينة: الناشر.××××(. رقم ب ملخص) املوجزعنوان (. السنة، الشهراسم املؤسسة )
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 :واملؤمترات وحلقات النقاش اللقاءاتتوثيق -]د[

يتم التوثيق باسم ) والحلقات النقاشيةكتيب دوري عن اللقاءات في  مشارك/تحدثملكلمة توثيق  -

 (:Contributorاملشاركين، أو املتحدث 

 
. املشاركة أو الجلسة النقاشيةعنوان (. الشهر، السنة) ؛ لقب املشارك الثاني، االسماالسم، املشارك األول  لقب

 . ، الدولةاسم املؤسسة املنظمة للندوة، املدينة. عنوان الندوةاسم ولقب مدير الندوة، في 

 (:البحث /ورقة العمل عرض)التوثيق باسم الشخص الذي ي   دراسة باللقاء أو املؤتمر /عملورقة  توثيق -

 
 املدينة.، لقاء اسم املنظمة /اجتماع إلىمقدمة ورقة . الورقةعنوان (. السنة، الشهراللقب، االسم )

الخامسة لعلم النفس الندوة العلمية  إلىورقة مقدمة . الشخصية أحادية العقلية، يناير(. 2000فرج، صفوت )

 .، مصربكلية آداب جامعة القاهرة، القاهرة

 : حلقة نقاشية أو لقاء علميتوثيق -1

 
اللقاء أو الحلقة عنوان ، اللقاءلقب املشارك، االسم )السنة، الشهر(. عنوان املشاركة. في اسم ولقب مدير 

 اسم املؤسسة املنظمة للندوة، املدينة، الدولة. . النقاشية

 ( onlineمؤتمر منشورة )علمية ب ملخص ورقةتوثيق -2

 
ورقة مقدمة إلى اسم املؤتمر، املدينة، تم استرجاع . العمل ورقةعنوان (. السنة، الشهراالسم ) لقب املتحدث،

 http://www.xxxxxxxxاملخلص من موقع 
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 صورة دورية:في  منشورة Proceedings اجتماعات /وقائع/أحداثتوثيق -3

 
، البلد، املؤسسة أو املنظمة اسم. االجتماع(. عنوان الحدث أو السنةلقب الثاني، االسم ) ؛لقب األول، االسم

  ، الصفحات. رقم التقرير

 في صورة كتاب: منشورة Proceedings اجتماعات/وقائع/أحداثتوثيق -4

 
(. عنوان الحدث أو االجتماع. في أسماء وألقاب محرري الكتاب السنةلقب األول، االسم؛ لقب الثاني، االسم )

  ××(.-××، اسم املجلد )ص ص ××× مج: الكتابعنوان )تحرير/ محررون(، 
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 املاجستري والدكتوراه: (أطروحاترسائل )توثيق  -[ـه]

 :العاملية والجامعية املتاحة في خدمة قاعدة البيانات لرسائللخصات املبالنسبة : أوًل

 
تم االسترجاع من  .ماجستير أو دكتوراه()رسالة  رسالة املاجستير أو الدكتوراهعنوان (. السنةاللقب، االسم )

 ××××××( توثيق الرسالةاسم قاعدة البيانات. )رقم 

 م تنشر بعد:لالتي  للرسائلبالنسبة : ثانيا

 
اسم . )رسالة ماجستير أو دكتوراه غير منشورة( عنوان رسالة املاجستير أو الدكتوراه(. السنةاللقب، االسم )

 .املكاناملنظمة، 

 .( italicعنوان الرسائل بخط مائل ) يتم كتابة -

 يتم وضع نوعية العمل )رسالة ماجستير أو رسالة دكتوراه( بين قوسين بعد العنوان. -

 من قاعدة بيانات تجارية: دكتوراه /ماجستير رسالةتوثيق -1

 
 ××××××()رقم املستخلص  متاح على قاعدة بيانات دار املنظومة.. )رسالة ماجستير( عنوان الرسالة(. السنة) االسم، اللقب

 :(online) جامعة ....(-دكتوراه من قاعدة بيانات مؤسسة )معهد رسالة ماجستير أو توثيق -2

 
 /http://www.xxxxx.edu/xxxتم االسترجاع من موقع . (دكتوراه ماجستير أو )رسالة عنوان الرسالة(. السنة) االسم، اللقب

 دكتوراه من موقع على شبكة اًلنترنت: رسالة ماجستير أو توثيق -3

 
تم االسترجاع من موقع . (، والدولةالجامعةالكلية و  اسمدكتوراه،  ماجستير أو )رسالة عنوان الرسالة(. السنة) االسم، اللقب

http://www.xxxxx.edu/xxx/ 

http://www.xxxxx.edu/xxx/
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 Dissertation Abstract ملخصات الرسائل الدوليةفي  دكتوراهماجستير أو ملخص رسالة توثيق -4

 (DAI) International 

 
(: هي قاعدة بيانات تضم رسائل املاجستير والدكتوراه املقدمة إلى الجامعات األمريكية واألوربية DAI: )ملحوظة

 باللغة اإلنجليزية.

 :الدولةدكتوره من جامعة خارج  رسالة ماجستير أو توثيق -5

 
تم االسترجاع من موقع . (، الدولةاسم الجامعة)رسالة دكتوراه،  عنوان الرسالة(. السنة) االسم، اللقب

http://www.xxxxx.edu/xxx/ 
 

واألفالم السينمائية، الكتب،  مراجعات) املقرتنةوالشروحات  املراجعات والتعليقاتتوثيق -[و]

 الربامج التليفزيونية(:-املعلومات واملواد الرتفيهيةوغريها من 

 
اسم املؤلف ولقبه[. ، اسم الكتاب)السنة(. عنوان املراجعات والشروحات ]مراجعة لكتاب  لقب املراجع، االسم

  .الصفحاتالعدد،  ،اسم الناشر أو املصدر

 مراجعات الكتب:توثيق -1

 
اسم املؤلف ولقبه[. اسم الكتاب، (. عنوان املراجعات والشروحات ]مراجعة لكتاب ، الشهر، اليوملقب املراجع، االسم )السنة

 : ××××××××××doi .الصفحاتالعدد،  املصدر،

 :، مع مؤلف(DVD) مراجعات الفيديوهاتتوثيق -2

 
 املصدر،اسم املؤلف ولقبه[. ، الفيديواسم  للفيديولقب املراجع، االسم )السنة(. عنوان املراجعات والشروحات ]مراجعة 

  .الصفحاتالعدد، 
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 مراجعات ألعاب الفيديو، دون مؤلف:توثيق -3

 
 :األصلي التعليقات املقترنة مع املقالتوثيق -4

 
 :تسجيالت( -حلقات تليفزيونية-)األفالم  واملرئيةوسائل اإلعالم السمعية توثيق -[ز]

 :(الفيلم/ الفيديو بخط مائلعنوان ) والفيديوهات املسجلة ألفالملبالنسبة  ▪

 
 [. الدولة املنتجة: االستديو.فيديو]فيلم/  عنوان الفيلم)السنة(.  )املخرج(. ، االسماللقب؛ و )املنتج( لقب، االسمال

 :)عنوان املواد الصوتية بخط مائل( املسجلة للمواد الصوتيةبالنسبة  ▪

 
 :على موقع املسجلة الفيديوهاتتوثيق -1

 
 http://www.xxxxxxxمتاح على موقع [. DVDفيديو ] الفيديوعنوان )السنة(. اسم املؤسسة )املنتج(. 

 :odcastPالتدوين الصوتي توثيق -2

 
تم االسترجاع من موقع [. تدوين صوتي]تدوين عنوان ال(. ، الشهر، اليوم)السنة )املدون(. ، االسماللقب

http:///xxxxxxxx 

 تليفزيوني: مسلسلحلقة من توثيق -3

 
في [. حلقة مسلسل تليفزيوني] الحلقةعنوان )السنة(.  .)املخرج( ، االسماملخرج؛ ولقب )الكاتب( ، االسمالكاتبلقب 

 . املدينة: شركة اإلنتاج.املسلسل ماس اسم ولقب املنتج املنفذ )املنتج املنفذ(،
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 موسيقي: تسجيلتوثيق -4

 
 (Iangm, 2008m track 10) : داخل النص يتم ذكر رقم االغنية ▪

  :(Online) ديموغرافية مراجعة خريطة توثيق-5

 
 قياس، واألجهزة:الجمموعات البيانات، والربجميات، وأدوات توثيق -[ح]

 

 
 :sDataset مجموعات البياناتتوثيق -1

 
 :Measurement instrumentأجهزة أو أدوات قياس )فيديوهات تدريب( توثيق -2

 
 :Softwareالبرمجيات توثيق -3

 
 

 :Apparatusاألجهزة واملعدات واملاكينات األدوات و توثيق -4
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األعمال غري املنشورة واليت نشرت بشكل غري رمسي )وتكون متاحة على املوقع أو الصفحة -[ط]

 :لوائح ...(-قرارات-لمؤلف أو املؤسسة( )املخطوطاتالشخصية ل

 
 في إحدى الجامعات:مخطوطات غير منشورة توثيق -1

 
 أو تم تقديمها للنشر:نشرت مخطوطات توثيق -2

 
 البيانات األولية غير املنشورة من خالل دراسة أو عمل غير محدد:توثيق -3

 
 عمل منشور بشكل غير رسمي أو تم أرشفته شخصيا:توثيق -4

 

 
 :ERICعمل منشور بشكل غير رسمي أو تم أرشفته شخصيا، من خالل توثيق -5
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 (:صور-تارخيية وثائق-منشورة غري خمطوطات-خطابات)األرشيفية  واملخططات واملستندات الوثائق-[ي]

 
 من املخزن أو املستودع: )أرشيفية(رسالةتوثيق -1

 
 رسالة من مجموعات خاصة:توثيق -2

 
 مجموعة رسائل من األرشيف:توثيق -3

 
 من األرشيف أو التجميع الشخص ي:أوراق أو محاضرات غير منشورة توثيق -4

 
 مؤكدة املصدر:و معلومة املؤلف والتاريخ أو املصادر التاريخية  و املخطوطاتأ املحفوظاتتوثيق -5

 
 :واإلصدار شركة التأليفأو مصدر املحفوظات توثيق -6
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 مقابلة مسجلة ومتوفرة في األرشيف:توثيق -7

 
 تسجيل املقابلة غير متاح:تدوين أو تسجيل ملقابلة ولكن توثيق -8

 
 مقال صحفي تاريخي من األرشيف أو تجميع شخص ي:توثيق -9

 
 منشور تاريخي محدود التداول:توثيق -10

 
 توغرافية:و الصور الفتوثيق -11

 
 

 رسائل االنرتنت اخلاصة باهليئات، وقوائم الربيد اإللكرتونية ووسائل التواصل األخرى عرب االنرتنت:-[ك]

 
 http://www.xxxxاللقب، االسم )السنة، الشهر اليوم(. عنوان البوست ]نوع الرسائل[. تم االسترجاع من موقع 

 ......(-بريد الكتروني-مقال-تعليق-بعد العنوان يجب وصف نوع املرجع )خبر ▪

 أو منتدى على اًلنترنت، أو مجموعات نقاشية:موقع رسالة منشورة في توثيق -1

 
 منشورة في قوائم البريد اًللكتروني:رسالة توثيق -2
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 :Blog post )مدونة( منشور تدوين توثيق -3

 
 :)املدونة( التعليق على التدوين املنشور 

 
 منشور:فيديو تدوين توثيق ل-4

 
 Facebook & Twitterتدوينات توثيق  -5

APA Style [APA_Style]. (2016, November 15). Research and writing [Twitter post]. Retrieved from 

https://twitter.com/i/ post /801080248762847234 

In-text citation: (APA Style, 2016) or APA Style (2016). 

David, M. (2016, November 1). Inside David Bowie's art collection [Facebooke post]. Retrieved 

from https://facebook.com/i/post/793575609028915200  

In-text citation: (Reuters Top News, 2016) or Reuters Top News (2016). 
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 القوانني وبراءات االخرتاع:توثيق -[ل]

 :legal Materials (Court Decisions)املواد القانونية )قرارات املحكمة( توثيق -1

 قرارات محكمة:

 

 
 .وتاريخ واسم املحكمةصدر الصفحة، املاملجلد و رقم ، صاحب القرار اسم

 

 
 

 :tatusesSالقوانين والنظم الحالية توثيق -2

 

 
 : Patentsبراءات اًلختراعتوثيق -3
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 من املراجع كيفية تسجيل ما نقرأ

 :Cards البطاقاتأوًل: طريقة 

 في تسجيل املعلومات املطلوبة من املراجع لالستفادة منها في دراستك أو بحثك العلمي.       
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 :Tables الجداول : طريقة ثانيا

 في تسجيل املعلومات املطلوبة من املراجع لالستفادة منها في دراستك أو بحثك العلمي.       

 املرجع
رقم 

 الصفحة
 التعليق على املعلومة املعلومةتوظيف  املعلومة

 APAكتابة اسم املرجع األول وفق نظام 

 من املرجع نفسه دراسات سابقة امللخص ... 3

 نقال عن مرجع آخر هو .. إطار نظري  تعريف مفهوم علمي ... 11

 تكتب في ... إطار نظري  فقرة معينة ... 14

 .... مشكلة الدراسة اقتباس معين ... " ... " 10

 .... تفسير النتائج توصلت نتائج الدراسة إلى ... 23

 APAوفق نظام  الثانيكتابة اسم املرجع 

    

    

    

 :ملحوظات

 من أكثر  الجدول  يشمل الجدول  طريقة في بينما معلومة، لكل كارت تشمل الكروت في املعلومات تبويب طريقة ان ًلحظ •
 .املراجع قائمة بناء عند الرسالة/  البحث في منه الكتابة عند وأسهل فهو أوفر  املرجع لنفس معلومة

 على حاسوبك، والتسجيل عليها. Wordمن املمكن اًلستفادة من طريقة الجدول بتصميمها الكترونيا ببرنامج الكتابة  •
 ، فجميعها تؤدي الغرض املطلوب منها.اختر ما يناسبك في أسلوب تسجيل املعلومات •
 التي تحصل عليها في مكان آمن، حتى يمكن الرجوع إليها في أي وقت.احتفظ باملعلومات  •
-بجانب طريقة التسجيل، احتفظ دائما بصورة مطبوعة من غالف املرجع، وصفحة النشر التي تحتوي على )العنوان •

املميزة  Copy rightمدينة النشر ....(، وهي محددة بعالمة حقوق التأليف أو -املؤلف أو املؤلفين-سنة النشر-الناشر

 .© بعالمة

 أو  التنصيص أو  باًلقتباس املؤلف مع يتعامل من كل يحمي بقرار  مصونة Copy right التأليف يجب مراعاة أن حقوق  •
 واًلقتباس النقل للباحث يتيح الذي وهو  fair use العادل اًلستخدام بقانون  محمي القارئ  حين أن في الصياغة، إعادة

 ،Plagiarism علمية سرقة تعتبر  واًل  القانون  به يسمح ما حدود في للمؤلف ولكن الرجوع الي الحاجة دون  والتنصيص
 .القانون  طائلة الوقوع تحت لتجنب املؤلف الى وأبدا دائما اإلشارة يتوجب وبالتالي

 :راجعامل

American Psychological Association (2010). Publication manual of the American Psychological 

Association. (6th Ed.). Washington, DC: Author. 

Bernard, Beins (2012). APA Style Simplified: Writing in Psychology, Education, Nursing, and 

Sociology. Malden: Wiley-Blackwell. 


