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 كتابة املراجع

عديـــد اـــق التـــرف املتبعـــة وـــ  كتابـــة التوحوـــي واالقتباســـات والحواشـــ ي وال ـــواا  هنـــال ال 

وغيـــ  فقـــ  خاصـــة بسةسســـة أةاميسوـــة اعونـــة اـــا ن ـــون طريقـــة أنَّ أحوانـــا ن ـــد  .واملراجـــ 

 أااكق أخرى. و اةسسات اتبعة و  

ةـــل التـــرف وـــحودة وال يوجـــد طريقـــة أف ـــل اـــق أخـــرى فن ـــل ا  ـــا اعايي هـــا ال ـــي ي ب ـــ  

 ا و  ةافة اراحل الكتابة وأحناء التوحوي، فال يسكننا الخنـ  ب ا أحناء استخداانا ل االلتزام

بـين أكرــ  اـق طريقــة، بـل ي ب ــ  قنونــا التقووـد وــ  رعنوسـات واعــايي  التريقـة ال ــي اخت ناهــا 

 أو نم ندديدها لنا الستعسال ا أحناء الكتابة. 

، اا زال هنال طرف شـاععة وال واا ا  رعدم الترف املتبعة و  كتابة املراج  والحواش ي 

ورعتسـد وـ  املةسسـات ادةاميسوـة واعاهـد البدـ  وسـين أوسـاي البـاح ين، أكر  اق غي هـا 

ــا حــــالق طــــرف اتبعــــة اــــق هــــ ه التــــرف هنــــال  وــــ  كتابــــة املراجــــ  والحواشــــ ي أكرــــ  اــــق غي هــ

 وال واا :

جتساع، قنم و  العنوم االجتساقوة والنفسوة ا ل: قنم اال :  APAاألولى:الطريقة 

وذلك وفي التبعة  النفس، الت بوة، اإلمارة، العنوم السواسوة وغي ها

 .السامسة

الفنســـــفة، التـــــاري ، الن ـــــات  :ا ـــــل فااااال الالاااااو: اإلنساااااانية: الثانياااااة والثالثاااااة تاااااا الطريق

 .وغي ها ادميانو 

 .وفي التبعة السابعة  :MLAالثانية: الطريقة 

 .CMSالطريقة الثالثة: 

 : لىاألو الطريقة 

 APA   :sychological AssociationPAmerican   ماة نقاباة علمااء منظ

 )وفق الطباة السادسة(. النفس األمريكيي 

  حاضراتاملجااعوة، الرسائل ال: الكتب، املجالت، تقناويق اإلصدارايتم كتابة 

فالم وأسساء برااج اد  شورة، أسساء املختوطات غي  املألقوت و  اةنسرات،  ال ي
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(  وذلك وفي رعنوسات italicبخ  اائل ) اإلن نيزيةبوونر بالعرسوة والعب ية و كسال

  .APA صدارإاق  مسةال سخة السا

 ( بعض املةسسات ننزم كتابة املصامر العرسوة والعب ية بخ  اشدمbold أو ،) 

وفق  و  العناويق ادجنبوة ننزم بخ  اائل ، (Normal font)بخ  قامي 

(italicه ا اق شأن .) .ننك املةسسات 

 

 :تباالك
 ا ان ال شر  اسم املةلف

     

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارا  قســان: الريامة و  التعنوم (.2017)  .م، ابارل

لنكتــــــــــــــــــــــــــــــا  

 العاملي

     

 اسم الناشر  قنوان الكتا   سنة ال شر 

 كتاب مع مؤلف واحد: .1

 االسمالشخص ي. الحرف ادول اق  االسماسم قائنة املةلف، الحرف ادول اق 

ا ان )التبعة إن وجدت(. . الكتا  قنوان وجد(. )السنة(. إن ال اني )اسم والده

      ال شر: مار ال شر.

: قسان .(1 .ي) است انو وات التعنم والتعنوم املعرفوة(. 2013) .ي ،قتااي :1مثال

 .سي ةمار امل

כולם ילדים שלי: תודעה הורית כתפיסה   (.7201) סימון, ח' :2مثال

 .מכון מופ"ת :אביב-תל. פדגוגית בהכשרה

 Smith, P. (2012). Cut to the chase: Online video             :3مثال

editing and the Wadsworth constant (3rd ed.). Washington,   

DC: E & K Publishing. 

 ) .Hisba, arts and crafts in Islam). 2009Ghabin, A .       :4مثال

javascript:open_window(%22http://al-qasemi.exlibris.co.il:80/F/DCBJRCIUTML2GYTYFP4M4IQ7A9YEB6IK9YLR3HRGL5S8KP8863-01528?func=service&doc_number=000025351&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://al-qasemi.exlibris.co.il:80/F/DCBJRCIUTML2GYTYFP4M4IQ7A9YEB6IK9YLR3HRGL5S8KP8863-01528?func=service&doc_number=000025351&line_number=0009&service_type=TAG%22);
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                    Wiesbaden: Harrassowitz  

2.  
 
 :مؤلفي  سباةأو أكثر حتى  ْي كتاب مع مؤلف

اسم قائنة املةلف و الشخص ي.،  االسماسم قائنة املةلف ادول، الحرف ادول اق 

امل ان: مار  .الكتا  قنوانال اني، الحرف ادول اق اسم املةلف ال اني. )السنة(. 

 ال شر.

ن: مار قسا. (1. ي). اإلجراعيالبد  (. 2012) . . م، نوفل.، م. ف، أبو قوام :1مثال

 املسي ة.

 اعجم(. 8201. ع. )ح، الرسوع و  .،ي. ع، التسومي .،ع. يي، تسوسي: ال2مثال

 .. قسان: مار الرضوان1.ي. اصتلحات العنوم النفسوة والت بوية والبدنوة

(. 2011م. ) : ادسد، م. ع.، الخول ، س. ح.، جنبي، ع. ع.، وجابر، س.3مثال

 . قسان: مار املسي ة.(1. ي). مراسات و  قنم االجتساع التبي

. אחריות לחינוך וחינוך לאחריות(. 2013אבו חוסין, ג' וגונן, ס' ) :4مثال

 אביב: מכון מופ"ת.-תל

מתקוונים ללמידה: ארגז (. 2012) אורון, י', מארק, נ' ועופר, ג' :5مثال

 . אור יהודה: המרכז ללימודים אקדמיים.כלים דיגיטלי למורה

קוח למנהיגות: מפי(. 2018, מ', טל, פ' ונתן ס' )מרגלית, א', שני :6مثال

 .אביב: מכון מופת-. תלסיפור מסעה של קהילה מקצועית

                     Kelley, C., & Johanson, P. (2006).  Art and:7لمثا

survival: Patricia Johanson's environmental projects. Salt 

Spring Island, B.C.: Islands Institute. 

املتبعة )اسم قائنة املةلف،  : نوض  جسو  أسساء املةلفين حسب التريقةاالحظة

 حرف اق االسم الشخص ي. بو  ا فواصل ويوض  )و( قبل االسم ادخي (.أول 

اسم املةلف ادخي  بدون فاصنة بين الحرف ادول أاا و  الن ة العب ية فوتم كتابة 

 لالسم الشخص ي ال ي سبقه وسإض

 قبل اسم قائنة املةلف ادخي ( וافة )
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 :مؤلفي  وأكثر 8 كتاب مع .3

كسا هو الحال و  ادا نة  الستة ادوائلو  ه ه الحالة نكتب أسساء ادشخاص    

ادخي  بقائسة  املةلفنقاي اائنة وبعدها ن وف  3السابقة، حم ننهي بنق  ون وف 

   شر: مار ال شر. ا ان القنوان الكتا ةلفين املشاركين. )السنة(. امل

، الحديدي، م.، الزريقات، ا.، الصساوي، ج.، يديى، خ.، الختوب، ج.: 1مثال   

. اقداة و  رعنوم التنبة ذوي الحاجات الخاصة(. 2009)السرور، ن.  ... ،العسايرة، م.

  .. قّسان: مار الفكر(2. ي)قنم النفس. 

ק', טהון, ר',  אייזנברג, ר', היימן, פ', הילו, ,למברגר, י' :2مثال  

"מהלכה למעשה": התנסות מעשית (. 2011)שיראזי, ע'  ... ,טרייסטר, מ'

ירושלים: אבני ראשה, המכון . בתכנית ההכשרה לניהול בית הספר

 הישראלי למנהיגות בית ספרית.

,.Dockery, L. M., Branson, T. S.,  Crawley, R. B              :3مثال  

Smith, D. M.  ... son, J. C., Findlay, A. F.,Carmichael, L. E., Car

England: , LondonManor houses of the early 1900s.  ).2015(

                                                                        .Taylor & Francis 

ين 7وحتى  أو أكثر  كتاب مع ماد    :ماد 

. )اعّد أو اعّدون(. )السنة(. الشخص ي االسمل اق الحرف ادو قائنة املعد، م اس

 . ا ان ال شر: مار ال شر.الكتا  قنوان

ال ساء العرسوات و  سوف العسل: نتبوقات (.  2012)اعد(. ). س، اوعاري  :1مثال

 .شفاقسرو: جسعوة الجنول .ن ريبوة واقت احات لرسم سواسات قااة

 است انو وات التدريس(. 2017) .خنوفة، و. س.، وقيس ى، م. ع. )اعدون( :2مثال

  . االسكندرية: مار الوفاء لدنوا التباقة وال شر.لألطفال ذوي اضترا  التوحد

صعوسات التعنم والتنظوم  .(2009سالم، م. ع.، زةي، أ. ع. )اعّدون(. ): 3مثال

 . القاهرة: إيت ال.(1 .ي). ال اري
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אביב: מכון -תל .כיתהניהול (. 2018(. )עורכים) ד'גורב, ו יריב א' :4مثال

 .מופ"ת

ds.)ENemser, S. (-Peretz, M., & Feiman-Ben.  .(2018) :5ا ال

 .Political transformations and teacher education programs

Lanham: Rowman & Littlefield. 

 ادين وأكثر:م8كتاب مع     .6

لحال و  ادا نة الستة ادوائل كسا هو ا و  ه ه الحالة نكتب أسساء ادشخاص  

عد ادخي  اق بين نقاي اائنة وبعدها ن وف امل 3ون وف  ةالسابقة، حم ننهي بنقت

 . ا ان ال شر: مار ال شر قنوان الكتا )السنة(. )اعدون( املشاركين.  املعّديق

، الحديدي، م.، الزريقات، ا.، الصساوي، ج.، يديى، خ.، العسايرة، الختوب، ج.: 1مثال

. اقداة و  رعنوم التنبة ذوي الحاجات الخاصة(. 2014) .(ن ر، ن. )اعدو السرو  ... م.،

  .. قّسان: مار الفكر(3. ي)قنم النفس. 

 ,.Berman, A., Snyder, S. J., Levett-Jones, T., Dwyer, T  :2مثال

Hales, M., Harvey, N. ... Stanley, D. (Eds.). (2012).. Kozier and 

Aust. ed.). Frenchs Forest,  nd(2 ursingErb's fundamentals of n

Australia: Pearson Australia.                                                          

 كتاب مع مؤلف ومترجم: .7

املت جم الحرف ادول اق اسم نرجسة ) الكتا  قنواناسم املةلف. )السنة(. 

امل ان:  .وجد اسم قائنة املت جم( نإالحرف ادول اق اسم والد املةلف الشخص ي. 

 (ان وجدتال سخة ادصنوة ناري  نشر ) مار ال شر.

أساسوات التعنم اق (. 2012جانيوه، ر. ) :يمكن كتابة املترجم بهذه الصيغةأ.  1مثال

)ناري   . قسان: مار املسي ة.(1ي. )م. م. الخوالدة(.  :نرجسة ) أجل التعنم الصفي

  (.1968ال شر ادصل  

أساسوات التعنم اق (. 2012جانيوه، ر. ) :ويمكن كتابة املترجم كذلكب.  1مثال

)ناري  . قسان: مار املسي ة. (1ي. )(. ، ات جم)م. م. الخوالدة أجل التعنم الصفي

 (.1968ال شر ادصل  
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(. 2008. )هاالهان، م،  . ةوفسان، ج، م :بهذه الصيغةيمكن كتابة املترجم أ.  2 مثال

: قسان .(1ي. ). (ادسد .ع. عنرجسة: ) ة ادطفال غي  العاميين ورعنوس مسو ولوجو

 (.2006 ناري  ال شر ادصل . )مار الفكر

(. 2008هاالهان، م،  . ةوفسان، ج، م. ) :ويمكن كتابة املترجم كذلكب.  2مثال

. قسان: (1ي. )ادسد، ات جم(.  .ع. ع)سو ولوجوة ادطفال غي  العاميين ورعنوس م 

 (.2006 ناري  ال شر ادصل الفكر. )مار 

 

 הפלואוריד נזקי על :הפלואוריד הונאת (.2009' )כ ,בריסון :3مثال

  .פוקוס: גן רמת(. ובסקיינ' טתרגום: ) לבריאות

لكتابة املت جم و  الن ة العب ية هو ا ال وفي  3أن امل النرجو التنويه  االحظه:

بين  املت جم و  الن ة العب ية ةو  كتاب. ولكق هنال اختالف APA الـأصول كتابة 

תרגם ט' )ع د سولد ملاا جاء و  شروي كتابة املت جم وسين  APA الـأصول 

: ט' תרגם: )ملع د اوفوتي اا جاء و  شروي كتابة املت جم أو وف( ינובסקי

 .(, מתרגםט' ינובסקיأو ) ( תרגום: ט' ינובסקיأو )( ינובסקי

 .N. Caistor The history of silence. Zarraluki, P. (2014))   :4مثال

      .Madrid, Spain: Hispabooks L.García, Trans.).&  

 ومحقق مؤلفمع كتاب  .8

ن كرة الساا  واملتعنم و  آما  العالم (. 2012) ،  . م.ابق جساقة :1مثال

 بي وت: مار البشائر. (.3ي. )م. م. العجمي(.  . )ندقوي:واملتعنم

 :أو ماد كتاب بدو  مؤلف .9

 .  )السنة(. ا ان ال شر: مار ال شر.قنوان الكتا 

 .سفي : القاهرة(. م. ت.) .اوسوقة سفي  لت بوة ادبناء :1مثال

  Star trek: Four generations of stars, stories, and           :2المث

strange new worlds. (1995). Radnor, PA: News America 

Publications.  
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متادد األجزاء، ينشر على فترة زمنية  عة، أو معجم(و )كتاب، أو موس إصدار  .10

 تزيد عن الاا::

 جزاء(. ا ان ال شر: مار ال شر. )اد  قنوان اإلصداراسم املةلف. )السنة(. 

اوسوقة أبداق و  ادم  الفنستوني (. 2013-2011كتاني، ي. )اعد(. ): 1مثال

أةاميسوة  –(. باقة ال رسوة: ا س  القاسمي لن ة العرسوة وآماب ا 3-1)ج.  الحدي 

 القاسمي.

 שיטות מחקר במדעי החברה(. 2001-2013מרום, ר' )-בייט :2مثال

  . רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.(2מה' )( 1-5)כרכים 

  Copleston, F. (1993-1994). A history of philosophy        :3مثال

(Vols. 1-9). New York: Doubleday.  

 بادة أجزاء تم استخدا: جزء محدد: كتاب   .11

. ا ان لجزء ال ي نم استخدااه(ارقم ) قنوان اإلصداراسم املةلف. )السنة(. 

 ال شر: مار ال شر. 

مراسات أفريقوة قق (. 2010(. )درران)ااسداني، م.، واابا، و. م. : 1 مثال

قوا والعالم العربي )نرجسة: ص. أبو نار الحرةات االجتساقوة والديسقراطوة و  أفري

 .(. القاهرة: املركز القواي لنت جسة1)ي. (. 2)ج.  وآخرون(.

(. רעננה: 2. )תרגום: י' שדה( )כר' סוציולוגיה(. 2013גידנס, א' ) :2مثال 

 (2009האוניברסיטה הפתוחה. )עבודה מקורית יצאה לאור 

,P., & Tomasik, T.  De Certeau, M., Giard, L., Mayol :3مثال 

The practice of everyday life: Living and  (1998). J.

of Minnesota  (Vol. 2). Minneapolis: University cooking

                                                                                        . Press                 

 :خاصة أو عامة هيئة /تقرير حكومي .12

 )رقم رخصة ال شر(. ا ان ال شر: مار ال شر. قنوان الكتا ال وئة املةلفة. )السنة(. 
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. نقرير استقرار القتاع املال  و  ادرمن(. 2010) .البنك ادرمني املركزي :  1مثال 

 قسان: البنك املركزي ادرمني.

لمنهل في ا(. 7200) .املعارف وال قافة والرياضةاسرائول. وزارة  :2مثال 

 . القدس: المؤلفالمصطلحات المعاصرة : نشرة اللجنة العليا لشؤون اللغة العربية

(. 2005. )בישראל החינוך לקידום הלאומי המשימה כוח :3مثال 

 מדינת. יותר מגיע ילד לכל כי תקציר: לחינוך הלאומית התוכנית

 .והספורט התרבות החינוך משרד: ישראל

 2006tment of Finance and Administration. (Depar( .     : 4مثال 

Delivering Australian Government  services: Managing 

multiple channels. Canberra, Australia: Author. 

لحسا  املةسسة الح واوة ال ي  يعسنون أحوانا ي ون املةلف هو أو قدة أشخاص 

 يتناول ا التقرير

 kerman, J., Hill, P., Barnes, T., GriewShannon, C., Wa , :4مثال

R., & Ritchie, A. (2003).  Achievements in Aboriginal and 

Torres Strait Islander health: Summary report. 

Darwin, Australia: Cooperative Research Centre for 

Aboriginal and Tropical Health 

د  فصل أو  .13 ر  مقال من كتاب ُما   :أو محر 

 قنوان. و  اسم اعد الكتا  )اعد(. قنوان املقالاسم اةلف املقال. )السنة(. 

 )الصفدات(. ا ان ال شر: مار ال شر. الكتا 

 خنول. ع. و  الحرةات االجتساقوة و  العالم العربي(. 2006. )ع، خنول أ.: 1 مثال

اركز القاهرة: (. 90-25 .ص ص) الحرةات االجتساقوة و  العالم العربي(، ة)اعد

 .البدوق العرسوة وادفريقوة
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(. الحرةات االجتساقوة و  2006خنول، ع. ) :ب. اذا كا  هناك أيضا طباة 1مثال

ص ، 2ي. ) الحرةات االجتساقوة و  العالم العربيالعالم العربي. و  ع. خنول )اعدة(، 

 (. القاهرة: اركز البدوق العرسوة وادفريقوة.90-25ص. 

(. ال م الفرمي وال م الجساع  و  شعر نداء خوري. و  2011ة، ش. )اصارو  :2مثال

 اوسوقة أبداق ومراسات و  ادم  الفنستوني الحدي ي. كتاني )اعد وادرر(، 

 (. باقة ال رسوة: ا س  القاسمي لن ة العرسوة وآماب ا.491-477 ص ص.، 1ج. )

ו' ' מ בתוך .ראיונות אישיים וקבוצתיים(. 2012' )ג, גאסקל :3مثال

מחקר איכותני: שיטות לניתוח טקסט, (, יםעורכ) ג' גאסקלובאואר 

 רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.(. 49-68' עמ) תמונה וצליל

  Daher, W., & Baya'a, N. (2011). Building multimedia   :4مثال

and web resources for teaching mathematical concepts 

through their historical development. In G. Styliaras, D. 

Koukopoulos & F.  Lazarinis (eds.), Handbook of  research 

on technologies and cultural heritage: Applications and 

environments (pp. 370-391). Hershey: Information Science 

Reference. 

  :Egéa-Kuehne, D. (2008) Levinas's quest for justice      :5مثال

Of faith and the 'possibility of education'. In D. Egéa-Kuehne 

(Ed.), Levinas and education: At the intersection of faith and 

reason (pp. 26-40). London and New York: Routledge. 

 :مع مؤلفمن كتاب فصل  .14

 االسمالشخص ي. الحرف ادول اق  االسمق اسم قائنة املةلف، الحرف ادول ا

)التبعة إن . )صفدات الفصل( الكتا  قنوان وجد(. )السنة(. إن ال اني )اسم والده

      ا ان ال شر: مار ال شر.وجدت(. 
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(. 151-143)ص ص.  إلمارة املدرسوة املعاصرةا(. 2013) البنا، ه. م.  :1مثال    

 .صفاءمار : قسان

כולם ילדים שלי: תודעה הורית כתפיסה   (.7201) סימון, ח' :2مثال

 .מכון מופ"ת: אביב-תל. (172-99עמ' ) בהכשרהוגית פדג

 :مقال من كتاب مرجع ذي أجزاء وبدو  مؤلف .15

ج. رقم الجزء، ص ص. ) املرج  قنواناملقال. و   قنوان. )السنة(. اسم املةلف

 الصفدات(. ا ان ال شر: مار ال شر.

اوسوقة و   (. الالئدة التنظوسوة الداخنوة املدرسوة..ت س. م. )م. امل دي،: 1مثال

 (. القاهرة: شركة سفي .93-92ص ص. ، 1 .)ج سفي  لت بوة ادبناء

 אנציקלופדיהב. והקונפוציניזם קונפוציוס(. 1977) 'ד, דאור: 2مثال

 להוצאת חברה :ירושלים (.420-423עמ'  ,ט"כ) העברית

 .אנציקלופדיות

  Lindgren, H. C. (1994). Stereotyping. In Encyclopedia: 3مثال

of psychology (Vol. 3, pp. 468-469). New York, NY: Wiley. 

ومؤلف أو ماد  مقال من كتاب مرجع ذي أجزاء من دو  مارفة مؤلف املقال .16

 :الكتاب

)ج. رقم الجزء، ص ص.  املرج  أوالكتا   قنوانقنوان املقال. )السنة(. و  

 الصفدات(. ا ان ال شر: الناشر.

-128، ص ص. 7)ج.  املوسوقة العرسوة العاملوة (. و 1996التنوق البوئي. )مثال: 

 (. الرياض: اةسسة أقسال املوسوقة لن شر والتوزي .130

 :دكتوراهماجستير /  –رسالة جاماية  .17

قنوان  سم الشخص ي )السنة(.اسم قائنة اةلف الرسالة، الحرف ادول اق اال 

ب والتخصص"، اسم للحصول قلى لقب "نوع النق إن اء. بد  أو ادطروحة الرسالة

 املةسسة )الجااعة أو ال نوة(

javascript:open_window(%22http://al-qasemi.exlibris.co.il:80/F/DCBJRCIUTML2GYTYFP4M4IQ7A9YEB6IK9YLR3HRGL5S8KP8863-01528?func=service&doc_number=000025351&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://al-qasemi.exlibris.co.il:80/F/DCBJRCIUTML2GYTYFP4M4IQ7A9YEB6IK9YLR3HRGL5S8KP8863-01528?func=service&doc_number=000025351&line_number=0009&service_type=TAG%22);
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صورة املرأة العرسوة و  أقسال لولى ق سان بين (. 2009) ا املة، ه. :1مثال

للحصول قلى لقب "ااجستي  و  قنم النفس"،  إن اءبد  . 2008-2000السنوات 

 جااعة الي اول.

و  ةنوات نأهول  ي اإلمار  واإلبداعال قافة التنظوسوة (. 2009ا املة، س. ): 2مثال

 . أطروحةاملعنسين العرسوة ماخل الخ  ادخ ر اق وج ة نظر املحاضريق في ا

 فنسفة"، جااعة الي اول. مكتوراهستكسال اتتنبات الحصول قلى مرجة "ال 

 ביניים בחטיבות במעבדות חקר בגישת הוראה(. 1320' )ע, ותד :3مثال

 גמר עבודת. יםותלמיד מורים תפיסות בישראל: ערביים ספר בבתי

  מכון טכנולוגי לישראל. –הטכניון ". דעיםלמ מוסמך" תואר לקבלת

מגדר ואינטרנט בקרב המיעוט הערבי (. 2015' )ו, אחמד :4مثال

", לפילוסופיה דוקטור" תואר קבלת לשם חיבור. בישראל

 .חיפה אוניברסיטת

  Herndon, M. B. (1936). A study of transfer in second    :5مثال

grade arithmetic (Master's thesis). Colorado State College of  

Education, Greeley, Colorado. 

  Leary, D. L. (1934). Analysis of programs of study of   : 6مثال

250 Catholic secondary schools (Doctoral dissertation). 

Colorado State Teachers College, Greeley, Colorado. 

 إلكترونيكتاب  .18

 :اوق  قلى شبكة اإلنت نتلكت وني اق إكتا  

 االسمالشخص ي. الحرف ادول اق  االسماسم قائنة املةلف، الحرف ادول اق  

)إن  ن الفرع  لنكتا اقنوان الكتا : العنو وجد(. )السنة(.  إن ال اني )اسم والده

ة وراب  الصفدة الرئيس إضافةم است ج  اق ح[ ةلكت ونواإلوجد( ]اصدر ال سخة 

      .ملزوم الكتا 
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ن كرة الساا  واملتعنم و  آما  العالم (. 2012ابق جساقة،  . م. ): 1مثال

 https://archive.org/details/WAQ137603است ج  اق . واملتعنم

  Shott on, M. A. (1989). Computer addiction? A study    :2مثال

of computer dependency [DX Reader version]. Retrieved 

from http://www. Ebookstore.tandf.co.uk/html/index.asp 

 :قاقدة بوانات رشت ل ب ا املكتبةلكت وني اق إكتا  

 االسمالشخص ي. الحرف ادول اق  االسماسم قائنة املةلف، الحرف ادول اق  

)إن   : العنوان الفرع  لنكتا قنوان الكتاوجد(. )السنة(.  إن ال اني )اسم والده

 .     اسم قاقدة البواناتوجد( است ج  اق حم إضافة 

 .است ج  اق قاقدة بوانات امل  ل ا.كوف نصبح ةانب  (. 2012: السود، م. ح. )3مثال

החברה האזרחית הערבית בישראל: (. 2017) ג'מאל, א' : 4مثال

חזר מתוך . אותאליטות חדשות, הון חברתי ותודעה אופוזיציוני

     ספריית כותר

.Animal rights: What everyone needs  Waldau, P. (2010): 5مثال

. Retrieved from eBook Collection (EBSCOhost) to know

                                                                                    .database  

,.Backman, K., & Corley, J. E.  Simpson, M. T :6مثال

. on ethical hacking and network defense-Hands ).2012(

.                         Retrieved from Safari Books Online database 

 :اوق  قلى شبكة اإلنت نت وله نسخة اتبوقةلكت وني اق إكتا  

فال ن وف أي  ةلكت ونوواإلوة فوسا لو أن ليس هنال اختالف بين ال سختين الورق

 ونكتفي كسا و  امل ال التال : 1املثالنفاصول قق ال سخة بين ادقواس كسا و  

 اق. است ج  اإلسالمنرسوة ادوالم و  (. 2007، س. )أبو راوز  :7مثال

http://www.almdni.com/albums/userpics/0005~15.rar  

  Ochs, S. (2004). A history of nerve functions: From        :8مثال

http://www.almdni.com/albums/userpics/0005~15.rar
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animal spirits to molecular mechanisms [ebrary Reader 

version]. Retrieved from    http://www.ebrary.com/corp/   

 ) .DevelopmentdevicesMobile phone  ).2012Henke, J :,  :9مثال

 features and effects on health & society. Retrieved from 

http://www.ebsco.com                                                                

 :اق مون اةلف صامر قق اةسسة غي  ح واوة وله نسخة اتبوقةني لكت و إكتا  

اةسسة  ة ققإلكت ونو خرى اد ة و ورقوّ  تين إحداهساب سختا  صدر الك ةانفوسا لو 

ة فو ون لكت ونوباستعسال ال سخة اإل غي  ح واوة اق مون اةلف وقام الباح 

 التوحوي ةالتال :

(. نقرير حول انت ال حقوف 0132) اإلنساناملةسسة العرسوة لحقوف  :10مثال

  http://www.arab.hum.com است ج  اق .2013و  سوريا لنعام  اإلنسان

השנתון הסטטיסטי ( 2013הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ) :11مثال

  . אוחז מתוך64מס  – 2013לישראל 

http://www.cbs.gov.il/reader/shnatonhnew_site.htm 

) iagnostic). D2013American Psychiatric Association  :12مثال

   and statistical manual of mental discorders (5th ed.). 

Retrieved from                                                                           

   910646.9780890425596/appi.books.1176.10http://dx.doi.org/   

 اصدار ح واي ا  اةلف

األردني وفقا  التحوالت الجذرية في سوق البطالة(. 2017العميد، ي. ) :13مثال

. استرجع من 2017لتقارير دائرة اإلحصاء العامة للعام 

http://dosweb.dos.gov.jo/ar/category/%D8%B9%D9%85%D

-8%A7%D9%84%D8%A9

D9%88%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9%/ 

 הלוויין חשבון(. 2010) 'ט, וחייט' ש אליעזר, בר', ל, אוסטרובסקי :14مثال
. 2004 ושימושים היצע לוח פי-על כלכלית סקירה. בישראל התיירות של

http://www.ebrary.com/corp/
http://www.ebsco.com/
http://www.arab.hum.com/
http://www.cbs.gov.il/reader/shnatonhnew_site.htm
http://dosweb.dos.gov.jo/ar/category/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9/
http://dosweb.dos.gov.jo/ar/category/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9/
http://dosweb.dos.gov.jo/ar/category/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9/


16 

 מתוך אוחזר
http://www.cbs.gov.il/publications10/tourism_account04/pdf/

credit_h.pdf                                                                                  

 صدر ب سخة إلكت ونوة فق :لكت وني إكتا  

 O'keefe, E. (n.d.). Egoism & the crisi in                             :15مثال

Western values. Retrieved from                                                 

http://onlineoriginals.com/showitem.asp?itemID=135   

 الكت وني نقرير بد 

 ,.Becker, S., Crandall, M., Fisher, K., Kinney, B: 16ا ال 

Landrey, C., & Rocha, A. (2010). Opportunity for all: How the 

American public benefits from internet access at U.S libraries. ( 

No. IMLS-2010-RES-01). Washington, D.C.: Institute of 

Museum and Library Services. Retrieved from 

/OPP4ALL_Fhttp://tascha.washington.edu/usimpact/documents

                                                                               inalReport.pdf 

 

http://www.cbs.gov.il/publications10/tourism_account04/pdf/credit_h.pdf
http://www.cbs.gov.il/publications10/tourism_account04/pdf/credit_h.pdf
http://tascha.washington.edu/usimpact/documents/OPP4ALL_FinalReport.pdf
http://tascha.washington.edu/usimpact/documents/OPP4ALL_FinalReport.pdf
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 :االتاقاامل

 ة ة أو فصلي  ة شهري  مقال من مجلة علمي   .1
 
 (:Journal)مة محك

، املجنة اسماسم اةلف املقال. )السنة(. قنوان املقال: العنوان الفرع  )إن وجد(. 

 رقم املجنة: الصفدات.

 قنوان املقال  سنة ال شر  اسم اةلف املقال

     

 الب روت لدى التال  العر   ظاهرة ال   و  ااتدانات (.2011) خالدي، س. 

  .160-125 ،15  ،جااعة .أحناء املرحنة ال انوية و  اسرائولوالي وم 

     

 الصفدات  العدم والرقم  اسم املجنة العنسوة

مي املدارس فوف (. 2018أشقر، ش.، أبو قصبي، خ. ) :1مثال
ّ
نصّورات اعن

اع ا و  املدارس العرسوة و  االبتدائوة لظاهرة التنّسر الشب ي وطرف التعاال 

 .64-35(، 1)21 ،جااعة. إسرائول

 اةلفين يكتب ةافة املةلفين. 7يرجى االنتباه الى أن اقال ا  اةلفين وح ى 

اةلفين فأكر ، يكتب أسساء املةلفين الستة ادوائل واق حم يتم  8بينسا اذا ةان هنال 

م كتابة اراج  الكتب حول و  قس)أنظر ( اائنة ونكتب املةلف ادخي  ...اضافة )

  اةلفين وأكر ( 8ا  وكتا  اةلفين،  7اةلفين ح ى   كتا  ا

است انو وة "ااذا لو لم (. 2013) قنبوس ي ر.و  ضاهر، و.، قنبوس ي، أ.، :2ا ال 

-81 ،17، جااعة .يكق؟" اف وا ا، اعاني ا، أنواق ا، ووظائف ا و  صف الرياضوات

120. 

-(. התערבות התנהגותית2012ל'. ) וחממה, ,אגבאריה, ק'. :2مثال

ספרית בקרב מתבגרים ערבים. -קוגניטיבית להפחתת אלימות בית

 .425-448, (3)ב"לחברה ורווחה, 

עמדותיהם של יועצים ערביים (. 2017חמוד, ג' וטאהא, ה' ): 3مثال

 .272-243(, 2)17 ،ג'אמעה. בשמירה על סודיות בעבודתם עם הנועצים
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أن كتابة اسم املةلف ادخي  بالن ة العب ية نتم بدون فاصنة بين نتباه الى نرجو اال  

قبل اسم قائنة املةلف ( וالحرف ادول لالسم الشخص ي ال ي سبقه وسإضافة )

 ادخي 

 .Brunero, S., Cowan, D., & Fairbrother, G. (2015)         :4مثال

Reducing emotional distress in nurses using cognitive  

behavioral therapy: A preliminary program evaluation. 

Journal of Nursing Science, 5(2), 109-115.                               

 مقالي  فأكثر لنفس املؤلف فل نفس السنة

و  ه ه الحالة نكتب املقال كسا هو الحال و  كتابة اقال اق ا نة قنسوة ش رية أو 

 .اضافة احرف )أ.،  .، ت... ب انب السنة ال ي ب ا أكر  اق اقال فصنوة ادكسة، ا 

أ(. وحوقة إنشاء ادّاة أو مستور املدينة االحظات حول  2017ق اانة، خ. ): 1مثال

 . 60-45، 12املجس ، اف وم ادّاة: مورها وا انت ا بين ادام. 

نوبوين اق قبل  (. التنازل قق القدس ورسنوس ا لنص 2017ق اانة، خ. )         

 .103-87، 11املجس ، السنتان اديوبي املنك ال اال. 

اخفاف ا انب الشةون االجتساقوة و  املجتس  العربي  أ(. 2009)اداجنة، أ.  :2مثال 

  87-81، 1 ،مراساتخنفة؟  اق نأميت ا لواجبات ا: اق يقف

  العربي الفنستوني .القتاع الخاص و  خداة املجتس(  2009)اداجنة، أ.                

 24-35. ، 2 ،مراساتوامل شوم.  و  اسرائول: بين املوجوم

 Bednarik, R. G. (2003a). Concerns in rock art               : 3مثال 

.4-(1), 1, 20NewsletterAura  science. 

Bednarik, R. G. (2003b). A figurine from the African 

.413-(3), 40544 ,opologyCurrent Anthr Acheulian. 

 Bednarik, R. G. (2003c). Seafaring in the

.66-(1), 41, 13Journal Cambridge Archaeological .Pleistocene 

 من مجلة شهرية: مقال 
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اسم اةلف املقال. )الش ر، سنة ال شر(. قنوان املقال: العنوان الفرع  )إن وجد(. 

 ، العدم، الصفدات.اسم املجنة

(. 2012 ةانون أول،-رشريق حانيبوزغنو، ن. )-سبي س ي، ش.، ومجان :1لمثا

 60صدى الت بوة، . إسرائولأهداف إلصالح التعنوم: ندو ال  وض ب سو  التال  و  

 .17-8ةانون أول(، -)رشريق حان

(. המורים יודעים שהם ברפורמה, אז 2013אוגוסט, מור, א' ) :2مثال

 .38-39(, 7)הד החינוך, פזהרפורמה אשמה. 

         Jaeger, J. (2010, August). Social Media Use in the :3مثال

Financial Industry. Compliance Week, 54.   

 (:Magazineمقال من مجلة أسبوعية أو نصف أسبوعية ) .2

اسم اةلف املقال. )الش ر، سنة ال شر(. قنوان املقال: العنوان الفرع  )إن وجد(. 

 العدم، الصفدات.، اسم املجنة

 اسم املجنة العنسوة  قنوان املقال  سنة ال شر  اسم اةلف املقال

     

 ،أينول ) ع. ،وعانيالش
2013.) 

اكتبة املسجد النبوي الشريف 
واحة قنسوة وخزانة لنسختوطات 

 ادصنوة

 .10-9 ،753 ،الفرقان

     

 الصفدات  العدم والرقم    

 أسبوعية أو نصف أسبوعية بدو  مؤلف: جريدة )صحيفة( مقال من .3

 ، العدم، الصفدات.صحوفةاسم الالووم الش ر(. ، )السنةقنوان املقال. 

 2011وزارة التعنوم: ارنفاع و  نسبة الحاصنين قلى ش امة الب روت و  العالم  مثال:

 . 14، 1283، ةل العر (. آ  24، 2012). 2010اقارنة بالعام 

 الووم والش ر( بالن تين العب ية واإلن نيزيةالسنة، يرجى االنتباه لالختالف و  كتابة )

 شهرية من دو  مؤلف: أو ، أو أسبوعية، أسبوعيةمقال من مجلة نصف  .4

 ، العدم، الصفداتاسم املجنةالووم الش ر(. ، )السنةقنوان املقال. 

http://www.al-forqan.net/articles/3292.html
http://www.al-forqan.net/articles/3292.html
http://www.al-forqan.net/articles/3292.html
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  Remember the facts by cramming with fat. (2009, May   مثال:

2). New Scientist, 202(2706), 15.   

 مقال من جريدة يومية أو أسبوعية: .5

 ، رقم الصفدة.اسم الجريدة(. قنوان املقال. الووم الش ر، اسم املةلف. )السنة

ترية: بعد نشر نتائج الب روت الق( آ  24 ،2012) وبشي ، أ. ،خالينة، ز. :1مثال

، 1283، ةل العر . رساؤالت ورشكوك حول ال سب الحقوقوة و  الوس  العربي

 14ص. 

 اإلن نيزية( بالن تين العب ية و الووم والش ر ،االنتباه لالختالف و  كتابة )السنةيرجى 

כל האפשר האין סופי. . בספטמבר( 27, 2009גרוסמן, ד' )  :2مثال

 .2-7, עמ' ידיעות אחרונות, מוסף ספרות

, הארץבנובמבר( תמונה קבוצתית עם פחד.  10, 2002ר' ) ,לוי :3مثال

 . 3, ד1עמ' ד

      Hafner, K. (2009, May 26). Texting may be taking a :4مثال

toll. The New York Times, p. D1. 

 

 مراجاة كتاب:مقال  .6

نألوف  قنوان الكتا ،اراجعة لكتا  [اسم اةلف املقال. )السنة(. اسم املقال 

، العدم، قنوان املجنة. ]الحرف ادول اق اسم املةلف الشخص ي واسم قائنة املةلف

 الصفدات.

، سوسوولوجوا العسل املنزل اراجعة لكتا  [(. 1977الساقاري، س. ح. ) مثال:

 .251-233، (3)8 ،قالم الفكر. ]نألوف أ. أوكل 

 :ةلكترونيوله أصل مطبوع مطابق للنسخة اإل إلكترونيمقال  .7

است ج   ، الصفدات.. اسم املجنة، العدماسم اةلف املقال. )السنة(. قنوان املقال

 راب  املوق  ال ي است ج  انه. وإضافة
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ة وله نسخة اتبوقة اتابقة إلكت ونوالفرف الوحود و  حالة كتابة اقال اق نسخة 

     بإضافة الرابط.ه  فق  

، 9 جااعة،. يق و  نرسوة ادبناء(. أختاء الوالد2005) قابديق، م. ع. م. :1مثال

 . است ج  اق 287-298

http://www.qsm.ac.il/mrakez/asdarat/jamiea/9/16--    

mohammad%20abdeen.pdf 

رية الستخبار آيزينك لنشخصوة: (. الصورة السو 2001ج. ) رضوان، س. :2مثال

 .114-81(، 58)5 ،املجنة الت بويةمراسة اودانوة قلى طال  جااعة ماشي. 

 /http://www.ab4educ.0fees.netاست ج  اق 

. לתלמיד עבודה דף – בטבע האדם מעורבות(. 2009) 'ב, יעלה :3مثال

   תוךמ אוחזר     38-41, 179 ,יולוגיההב למורי עלון

http://bioteach.snunit.k12.il/upload/.html09/alon179.html 

  Cloud, J. (2009, June 1). Why your memory may not :4مثال

be so bad after all. Time, 173(21), 53. Retrieved from  

http://www.time.com 

 مقال من قاعدة بيانات: .8

، الرقم، الصفدات. است ج  اق اسم املجنةاسم املةلف. )السنة(. قنوان املقال. 

 وإضافة راب  املوق  ال ي است ج  انه

 اق قاقدة بوانات املنظواة

الدواف  النفسوة واالجتساقوة واإلمارية (. 2012وصبدة ص. )برةات، ز.،  :1مثال

ا نة جااعة القدس  .وراء استخدام الشبا  الفنستوني لوسائل االنصال الحدي ة

 است ج  اق 54-11 ،26، داق والدراساتباملفتوحة لأل 

http://qsm.opac.mandumah.com/images/98cd64083f3cef7b86

3ba0b458def4ef8249/0507-000-026-001.pdf 

  .Koo, D. J., Chitwoode, D. D., & Sanchez, J. (2008)       :2مثال

http://www.qsm.ac.il/mrakez/asdarat/jamiea/9/16--%20%20%20%20mohammad%20abdeen.pdf
http://www.qsm.ac.il/mrakez/asdarat/jamiea/9/16--%20%20%20%20mohammad%20abdeen.pdf
http://www.ab4educ.0fees.net/
http://bioteach.snunit.k12.il/upload/.html09/alon179.html
http://www.time.com/
http://qsm.opac.mandumah.com/images/98cd64083f3cef7b863ba0b458def4ef8249/0507-000-026-001.pdf
http://qsm.opac.mandumah.com/images/98cd64083f3cef7b863ba0b458def4ef8249/0507-000-026-001.pdf
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Violent victimization and the routine activities/lifestyle of 

active drug users. Journal of  Drug Issues, 38, 1105-1137. 

Retrieved from  http://www2.criminology.fsu.edu/~jdi/ 

تدديد فريدة اخصصة لرقسوة  -أب دية وه  سنسنة DOIـ اا يعرف باذا ةان لدينا 

فإنه و  ه ه الحالة . نت نتقلى شبكة اإل  ملوقع ا ملستسرانقديم الراب  املحتوى و 

 .بدل كتابة الراب  ةااال DOI يكفي إضافة الـ

و  آخر نفاصول املقال أو و  ن اية صفدة نلخوص املقال )قبل قامة  DOIـ يظ ر الو 

 لفتح املقال ةااال(،  PDFال    قلى صو ة 

  Gray, R. (2009). A model of motor inhibition for a         :3مثال

complex skill: Baseball batting. Journal of Experimental 

Psychology: Applied, 15, 91-105. doi:10.1037/a0015591 

 ERICاق قاقدة بوانات 

  Herman, W. E. (2009). Understanding psychology        :4مثال

within the context of the other academic disciplines. 

Retrieved from ERIC database. (ED505273) 

 :نترنتاإل على شبكة فقط مقال من مجلة تنشر  .9

است ج  ، اسم املجنة(. قنوان املقال. ووم الش ر، السنةالاسم اةلف املقال. )

 .راب  املوق  ال ي است ج  انه وإضافة

ا نة املعنم  قل اوهبة التفل.(. مور ادسرة واملعنم و  ص.ت م. )م. انوكة، أ. :1مثال

 ، است ج  اق نرسوية حقافوة جااعوة

http://www.almualem.net/maga/c012.html. 

 اإلن نيزيةبالن تين العب ية و الووم والش ر(  ،)السنةاالنتباه لالختالف و  كتابة  يرجى

   Cogen, Z. (2004, March 7). Critical thinking. Holistic  :2مثال

Nursing, 3. Retrieved from  

http://journals.apa.org/HolisticNursing/volume3/pre0030001a.

html.   

http://www2.criminology.fsu.edu/~jdi/
http://www.almualem.net/maga/c012.html
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 :نترنتاإل مقال من جريدة يومية أو أسبوعية على  .10

 اق ست ج ا، اسم الجريدة. قنوان املقال(. ووم الش ر، السنةال)اسم اةلف املقال. 

 راب  املوق  ال ي است ج  انه. وإضافة

(. استخداو ا نس قرابة يتظاهرون قبالة آذار 6، 2006بشي ، أ. ) :1مثال

 ، است ج  اق تيبانالداخنوة بالقدس. 

http://www.panet.co.il/ysc.php?ac=showarticle&article_id=2

5834&category_id=1 

 اإلن نيزيةبالن تين العب ية و الووم والش ر(  ،)السنةكتابة و   االنتباه لالختالف يرجى

 הרפס נגד ישראלי פטנט(. באקטובר 22, 2009' )א, דורון :2مثال

 :תוךמ אוחזר  .מעריב nrg. השפתיים

http://www.nrg.co.il/online/29/ART1/957/268.html?hp=29&l

oc=2&tmp=9239 

 Greder, A. (2015, September 9). Successful health-care: 3مثال

initiative looks to expand. Duluth News Tribune. Retrieved 

from http://www.duluthnewstribune.com  

 :نترنتاإل من دو  مؤلف من جريدة يومية أو أسبوعية على تقرير أو مقال  .11

است ج  اق  ، الصفدات.اسم الجريدة (. ووم الش ر، السنةال)قنوان املقال. 

 هوإضافة راب  املوق  ال ي است ج  ان

 .1، القدس العربيآذار(.  8، 2006بريتانوا رعنق قق نظام جديد لنهجرة. ) :1 مثال

 ست ج  اقا

http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=search&fyear=2006&txt

SearchText لنهجرة20%جديد20%نظام20%قق20%رعنق20%بريتانوا=  

http://www.panet.co.il/ysc.php?ac=showarticle&article_id=25834&category_id=1
http://www.panet.co.il/ysc.php?ac=showarticle&article_id=25834&category_id=1
http://www.nrg.co.il/online/29/ART1/957/268.html?hp=29&loc=2&tmp=9239
http://www.nrg.co.il/online/29/ART1/957/268.html?hp=29&loc=2&tmp=9239
http://www.duluthnewstribune.com/
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=search&fyear=2006&txtSearchText=بريطانيا%20تعلن%20عن%20نظام%20جديد%20للهجرة
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=search&fyear=2006&txtSearchText=بريطانيا%20تعلن%20عن%20نظام%20جديد%20للهجرة
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     Barcelona to ban burqa in municipal buildings. (2010 , :2مثال 

 http://gulfnews.comRetrieved from   Gulf News.June 14).       

 فل حالة وجود احتمال بتغير املصدر أو حذفه  إال تاريخ االسترجاع،  إضافةعد: 

  نترنتملنظمة غير حكومية على شبكة اإل مع مؤلف تقرير  .12

 . است ج  اق واق حم اسم املةسسة والراب .قنوان املقالاسم املةلف. )السنة(. 

 اقةاإلقو  خداة ق ايا ادشخاص ذوي  اإلقالممور (. 2010صالح، أ. ع. ) :1مثال

ست ج  اق ا. العربي واإلقالمو  العالم العربي. ورقة قسل اقداة إلى اةنسر ادسرة 

 اوق  املجنس العربي لنتفولة والتنسوة: 

http://www.arabccd.org/files/0000/112/Doha%20Papers11.pdf 

             .Kenney, G. M., Cook, A., & Pelletier, J. (2009):2مثال

 Prospects for reducing uninsured rates among children: 

How much can premium assistance programs help? 

Retrieved from Urban Institute website:  

http://www.urban.org/url.cfm?ID=41182. 

بحيث هل أو وزارة ملنظمة حكومية  نترنتعلى شبكة اإل من دو  مؤلف تقرير   .13

 بمثابة املؤلف

. است ج  اق وإضافة راب  املوق  قنوان املقالاسم املةسسة أو الوزارة. )السنة(. 

  (לים"מנכ חוזרי تايشسل رعنوسات ادراء الوزار) ال ي است ج  انه

االاتدانات  إمارةة الت بوة والتعنوم، املسنكة ادرمنوة ال اشسوة، وزار  :1مثال

مراسة اسحوة حول (. 2012، ووزارة االنصاالت ونكنولوجوا املعنواات )واالختبارات

انتشار واستخدام نكنولوجوا املعنواات واالنصاالت و  ادارس املسنكة ادرمنوة 

 . است ج  اق ال اشسوة

http://www.moe.gov.jo/Files/(27-5-2012)(10-23-00%20AM).pdf 

 السمنة وفرط الوز . استرجع من  منظمة الصحة الااملية )د. ت.(: 2 مثال

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/ar/ 

http://gulfnews.com/
http://www.arabccd.org/files/0000/112/Doha%20Papers11.pdf
http://www.urban.org/url.cfm?ID=41182
http://www.moe.gov.jo/Files/(27-5-2012)(10-23-00%20AM).pdf
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/ar/
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  אוחזר מתוך:. זהות ונטיה מינית(. 2009מאי  22משרד החינוך ) :3مثال

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/PortalHorim/Ada

mChevraSvivva/ShivionBenHaminim/shefi.htm 

American Psychological Association, Task Force on   4مثال:  

Evidence-Based Practice with Children and Adolescents. 

(2008). Disseminating evidence-based practice for children 

and adolescents: A systems approach to enhancing care. 

Retrieved from http://www.apa.org/pi/cyf/evidence.html 

 

             ,U.S. Department of Health and Human Services:5مثال

National Institutes of Health, National Heart, Lung, and 

Blood Institute. (2003). Your guide to lowering blood 

pressure. (NIH Publication No. 03-5232). Retrieved from 

http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/hbp/hbp_low/h

bp_low.pdf 

 من دو  مؤلف ومن دو  تاريخ نترنتو مقال على شبكة اإل تقرير أ .14

 )م. ت.(. است ج  اق وإضافة راب  املوق  ال ي است ج  انه قنوان املقال

 ست ج  اق )م. ت.(. ا العنف ادسري   :1مثال

http://vb.almastba.com/t205941.html 

 

  GVU's 10th WWW user survey. (n.d.). Retrieved from   :2مثال

http://www.cc.gatech.edu/user_surveys/survey-1998-10/ 

 نترنتعلى شبكة اإل ( Blogمدونة )بلوغ من أو رسالة ير أو مقال تقر  .15

 (בדצמבר 22, 2009)' ס עדניו' ע, סלנט :1مثال

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/PortalHorim/AdamChevraSvivva/ShivionBenHaminim/shefi.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/PortalHorim/AdamChevraSvivva/ShivionBenHaminim/shefi.htm
http://www.apa.org/pi/cyf/evidence.html
http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/hbp/hbp_low/hbp_low.pdf
http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/hbp/hbp_low/hbp_low.pdf
http://vb.almastba.com/t205941.html
http://www.cc.gatech.edu/user_surveys/survey-1998-10/
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בבלוג[  אוחזר  ]הודעה. אלקטרוניים לספרים משאבים מרכזי. 

-http://www.iמתוך 

zm.info/data/article.phtml?c_id=2&id=2134   

   Lincoln, D. S. (2009, January 23). The likeness and        مثال:

sameness of the ones in the middle. [Blog post]. Retrieved 

from http://www.blogspace.com/lincolnworld/2009/1/23.php  

  مشددأو  اائلقامي، ليس يكتب قنوان البوست بخ  

 نترنتى شبكة اإل رسالة أو مشاركة بمجموعة نقاش أو منتدى على .16

كانو  الثاني(. الازوف عن التاليم ]رسالة  12، 2018. ): أحمد، و1مثال

 باملنتدى[. استرجع من

https://online.qsm.ac.il/mod/forum/view.php?id=150329 

 11, 2015עשרת המאפיינים של מנהיגים מובילים בעולם ) :2مثال 

 אפריל(. ]הודעה בפורום[ אוחזר מתוךב

https://sites.google.com/a/tzafonet.org.il/tzafonetfirst/7/2  

 newsletter  אגרות מידעرسائل اخبارية  .17

         Six sites meet for comprehensive anti-gang initiativeمثال: 
conference. (2006, November/December).OJJDP News @ a 

. Retrieved from Glance

https://www.ncjrs.gov/html/ojjdp/news_at_glance/216684/topst

 ory.html 

 نترنتشهاد موقع على شبكة اإل است .18

)وليس اامة اددمة( فإنه يكفي   تاإلنت نالستش ام اوق  ويب بأكسنه قلى شبكة 

 الراب  العام لنسوق  وذلك و  قائسة املراج .  إلقتاء

 انظسة ادسرة العرسوة هو اوق  استاز لبد  ق ايا املرأة العرسوة  :1مثال

http://www.blogspace.com/lincolnworld/2009/1/23.php
https://online.qsm.ac.il/mod/forum/view.php?id=150329
https://sites.google.com/a/tzafonet.org.il/tzafonetfirst/7/2
https://www.ncjrs.gov/html/ojjdp/news_at_glance/216684/topstory.html
https://www.ncjrs.gov/html/ojjdp/news_at_glance/216684/topstory.html
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(http://www.arabfamilyorganization.ae( 

       Kidpsych is an excellent website for young children :2مثال

(http://www.kidpsych.org). 
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دة علمية يشار الباحث أنها على درجة من األهمية بحيث إ  : أي مااالقتباس

التصرف فل وصفها قد ً يفقدها قيمتها الالمية لذا ينبغل  على الباحث تقديمها 

مقتبسة؛ أي كما هل تماما  كما فل املصدر. وقد يكو  االقتباس فكرة أو مقولة أو 

 بيتا ً من الشار أو وجهة نظر محددة.

 :االقتباس نوعا 

، يوض  بين اشارات ةنسة 40وهو اقتباس لنصر قصي ة ال يزيد قق  :باس قصيراقت

 ."(...التنصوص )"

 :نوحوقه بإحدى طريقتينو يسكق إمراج اقتباس ماخل النص 

 .اسم قائنة الباح ، سنة ال شر والصفدةته  كر و  ن اياقتباس ن: يمكن أ  يكو  

اف وم املركزية و  التعنوم حصر وفوسا يتعني باملركزية و  التعنوم، "ويعني  :مثال

 (.11، ص. 1982السنتة ونركيزها و  يد هوئة رسوتر قلى شةون التعنوم" )صبح، 

 يقول اسم املةلف )السنة(، "..........................." )ص الصفدات( أو يكو  كالتالل:

ة و  التعنوم حصر السنتة (، "ويعني اف وم املركزيّ 1982يقول صبح ) مثال:

 .(11كزي ا و  يد هوئة رسوتر قلى شةون التعنوم" )ص. ونر 

 ةنسة. 40وهو اقتباس يت اوز به النص املقتبس  اقتباس كبير:

بسقدار خسسة أحرف اق الوسق بالن ة  إضافواقتباس انرل هااشا و  ه ا اال

 إشاراتاق مون استخدام   اإلن نيزيةالعرسوة أو العب ية واق ج ة اليسار بالن ة 

 )"..."(التنصوص 

نرسوة شاانة ل ل أبعام ال وية اإلنسانوة، واستظ ار ةل ان امل ارات الحوانوة ( 2016)كنعان ةكد ي

ْقِويٍم( ، فهي نرسوة ل ي يصل 
َ
ْحَسِق ن

َ
اكنونات ا الدفونة واملستومقة، أي لوعوم ويصل إلى ارنبة ) أ

 ي رساقده قلى املت بي إلى إمارة ذانوة ملسارسته ن اه اا يتعّرض له اق اواقف و
ّ
  حوانه الوواّوة، وال

صال الن وّي الفّعال باآلخريق، والقدرة قلى قرض أف اره وآرائه، وأماء ادقسال
ّ
املتنوسة انه    اإلن

 التكّوف االجتساع ، والقدرة قلى اواج ة املشكالت
 
 .(121)ص.  بكفاءٍة قالوٍة، وه  أي ا

 

 : فل النص التوثيق
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إلشارة إلى جسو  املصامر ال ي نم االستعانة ب ا خالل نقتض ي اداانة العنسوة ا

و  اتن  توحويذلك بواستة بالوتم ، فالرسالة الجااعوةالتقرير، البد  أو كتابة 

النص اق خالل ذكر اسم قائنة املةلف )االسم ادخي ( وسنة ال شر. أاا باق  

 املوضوقات حول املصدر فوتم كتابت ا و  قائسة املراج .

 ن لنتوحوي و  النصهنالك شكال 

 لنسةلف ادخي قائنة املةلف )االسم اسم  كتبنالجسنة:  بداية و  التوحوي  .1

 .الجسنة بداية و  قوسين بين ال شر سنة حم (املةلفينأو 

حصر السنتة اعناها ة و  التعنوم املركزيّ أن  (1982صبح )وجد  مثال:

 شةون التعنوم سوتر قلىاملدير أو ب نسات أخرى و  يد اق يونركزي ا و  

أو  لنسةلف ادخي اسم قائنة املةلف )االسم  كتبن الجسنة: ن اية و  التوحوي  .2

 .الجسنة ن اية و  قوسين بين (املةلفين

ويعني اف وم املركزية و  التعنوم حصر السنتة ونركيزها و  يد ...  مثال: .3

 (.1982هوئة رسوتر قلى شةون التعنوم )صبح، 

   إصدار 
 
 ف واحد:مع مؤل

 ا فل األمثلة السابقة كم

ْي : إصدار  .4
 
 مع مؤلف

  (2005............. )العتوم وقالونة،  مثال:

ي ون كسا الحال ا  اةلف واحد، ا  ضرورة  اق اصدر ا  اةلفين التوحوي

 استعسال الواو بين أسساء املةلفين

ْي : ثالثة إلى خمسةمع  إصدار  .5
 
 مؤلف

ويوض  حرف )و( قبل االسم اصل نوض  جسو  أسساء قائالت املةلفين بو  ا فو 

 ادخي .

 (2005.................. )العتوم، قالونة، الجراح وأبو غزال،  مثال:

ا  املةلفين قائالت  لإلصدارات ا  حالحة إلى خسسة اةلفين نوض  جسو  أسساء

 .فق  القتباس ادول اقند فصن م بواستة الفاصنة وذلك 
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فق  ملةلف ادول اسم قائنة ايوض  رى، و  اواض  أخلنفس املصدر قند الرجوع 

ا ب نسة وآخرون.   اتبوق 

 (. 2005)العتوم وآخرون،  :مثال

 مع ستة مؤلفي  أو أكثر: إصدار  .6

ادخي  قائنة املةلف ادول )االسم م ات ا  ستة اةلفين أو أكر  يوض  اسلإلصدار  

ا ب نسة وآخرون، و  االقتباس (لنسةلف ادول   باسات الالحقةوو  االقت ادول  اتبوق 

 حم السنة.

 .(2014)قتااي وآخرون، ا ال: 

أعمال مختلفة فل نفس السنة ملؤلفي  مختلفي  وأسماؤهم أو  إصدارات .7

 :األخيرة متشابهة

ادخي  قائنته )االسم م اسلنسةلف قبل االسم ادول الحرف ادول اق ي اف 

 ل ل نوحوي لتسويزه قق املصدر ادخر (لنسةلف ادول 

  ......(  أن ...2010( الى أن ... بينسا أكد ي. قتااي )2007ر س. قتااي ): أشامثال

B. Jones (1998) found .............. R. Jones (1998)   studied  .....   

 إصدار أو أكثر ملؤلفي  مختلفي  فل نفس االقتباس: .8

اقتسام قسنين أو أكر  و  نفس االقتباس يتتنب نرنيب أوحا  االقتباسات 

ةلفين قامة( وفي نرنوب م كسا و  قائسة املراج ، وسسا أن قائسة املراج  ارنبة )امل

 ف  ا يتتنب نرنيب املةلفين و  االقتباس أب ديا
 
 أب ديا

إن قسنوة بناء التوجه املستقبل  لإلنسان ...، وك لك إلى كوفوة ق اء وقت الفراغ ... 

أو            (1995، ؛ فنوم1995؛ فنداان، 1990؛ صوريئول، 1995)شوملان،  (Jones 

& Powell, 1993; Peterson, 1995, 1998; Smith, 1990) 

 

 

ف فل نفس أعمال مختلفة من سنوات مختلفة أو  اتإصدار  .9  
 
لنفس املؤل

 االقتباس:
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قند اقتسام قسنين أو أكر  لنفس املةلف أو ملجسوقة املةلفين و  نفس االقتباس، 

 فإن ذلك يتتنب نرنيب اقتباسات ن
 
 زانوا

 
فس املةلف أو ا سوقة املةلفين نرنيبا

 وذلك كسا هو ارنب و  قائسة املراج (.
 
 نصاقديا

 ,Hofstede, 1980... بواستت ا يسكق الوقوف قلى الفوارف ال قافوة ) مثال:

 .(2012يونس،  ؛2002زهران وقتااي،  ؛2007، 2003أو )زهران،  (1983

ف فل نفس االقتباس أعمال مختلفة من نفس السنةأو  اتإصدار  .10  
 
 :لنفس املؤل

 ,Hofstede, 1980a... بواستت ا يسكق الوقوف قلى الفوارف ال قافوة ) مثال:

1980b ،زهران وقتااي،  ؛ב2010א, 2010הרפז, ؛  2007، أ7200( أو )زهران

 ( أو 2012؛ يونس، 2012

 :أو ماد بدو  مؤلف إصدار  .11

بش ل اائل إذا اا ةان عريف به يوض  اختصر اق اسم اإلصدار ا  ول املةلف لنت

ا  ، أو ا نة، أو نقرير.اإلصدار كتاب 

 (1999، املوسوقة الت بوية الفنستو وة.................. ) مثال:

  صدارةان اإل إذا  بينسا
 
  املقتبس اقاال

 
ف نال  إنت نتاق كتا  أو صفدة  أو فصال

 ضرورة لكتابة املصدر بش ل اختصر بين ازموجين 

 (2009)"الت بوة النفسوة لنتفل،"  ............. ..... مثال:

 :اصدار  من عمل مؤسسة .12

 اسم املؤسسة، يتباها السنة

... فبوانات التسر  و  اسرائول رشي  الى انخفاض و  نسبة املتسرسين مثال: 

המרכזית  הלשכה؛ 2018 وزارة املعارف،)اق املدار س ال انوية 

 ( 2018לסטטיסטיקה, 

 اتصال شخصىي: .13

اقابالت شخصوة وادامحات ، لكت ونياإل دق: رسائل، االحظات، رسائل الب ييت س

 ننفونوة. ه ه املصامر نوحي ماخل النص فق ، وال نظ ر و  قائسة املراج .

 .(2016، أينول  16 ، انصال شخص ي، كتاني. ي.................. ) مثال:
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 (.2016أينول  16و  أبداحه نترف ي. كتاني )انصال شخص ي، 

Husien (personal communication, July -cording to J.  AbuAc

.the statistics class is full), 2016, 22 

Husien, personal -(J. Abu The statistics class is full

)communication, July 22, 2016 

 :Direct Quoteاالقتباس املباشر  .14

 يتنب انا إمراج رقم الصفدة و  االقتبا
 
هنال اا يعرف  ةانإذا  س خاصةأحوانا

)أي االقتباس الحرو (. فو ون ذلك قلى الندو  Direct Quote باالقتباس املباشر

؛ (55, ע' 2013גונין ואבו חסין, )أو  (68، ص. 2011)أبو حسين،  التال :

(Egbariah, 2013, p. 73) ( أوPowell, 1989, Chapter 6) 
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 :APA فق نظا:والتوثيق و  االقتباساتحول  مالحظات

 إذا  أسساء املةلفين ادجانب امل ةوريق خارج ادقواس يتم نسخ ا و  الن ة العرسوة

ةان البد  و  العب ية. بينسا ادسساء و  إذا  ةان البد  و  العرسوة أو و  العب ية

ادقواس نكتب بن ت ا ادصنوة كسا ورمت و  النص ادصل . ا ال: يعتقد ارع  

(Mari', 1978, p. 180)  أو ... وقد ذكر أبو حسين و  بد ه حول القوامة

 (.2002חסין, -אבוالت بوية )

 .قنداا ي ون ماخل ادقواس أكر  اق اسم اةلف واحد يتم نرنوب م أب ديا 

  اإلن نيزيةو   &إذا ةان لإلحالة املوجومة بين ادقواس قدة اةلفين ي ب استعسال 

 م ادخي .و  العرسوة وذلك قبل االس و و  العب ية ו

  و  ماخل ادقواس قنداا نوجد أسساء ملةلفين بن ات اختنفة يتم البدء بادسساء

 2009ا ال. )خوالد،  اإلن نيزيةة بالن ة العرسوة حم الن ة العب ية حم الن ات ادخرى 

 (. Essawi ،2001؛  2009, חבאיב؛ 

 ال رستعسل ةنسة انظر كت جسة ل نسةsee) ( إنسا نستعسل ةنسة )وا( بالعرسوة نظر ا

 (2005( بالعب ية. )انظروا خوالد، ראוوةنسة )

  الفصل بين اإلحاالت ملةلفين اختنفين ي ون قق طريي فاصنة انقوطة )؛( )أبو

 (2004؛ رسو ،  2004حسين، 

  لنفس املةلف ي ون قق طريي الفاصنة )،( بين بالن ة العرسوة الفصل بين اصامر

 (  2015، 2009، أحسدالسنوات )

 ( بين ,لنفس املةلف ي ون قق طريي الفاصنة )بالن ة العب ية ل بين اصامر الفص

 (  2005 ,2002 ,אדלה'מגالسنوات )

  ( ,لنفس املةلف ي ون قق طريي الفاصنة ) اإلن نيزيةبالن ة الفصل بين اصامر

 (  ,Abu-Aasba, 2002 2012بين السنوات )

  لصفدة واحدة و  .صل العرسوة نستعسبقند اإلحالة لصفدات اددمة و  اصدر

  لعدم صفدات اددمة. ص ص

  מע دة ولصف 'ע لالعب ية نستعسبقند اإلحالة لصفدات اددمة و  اصدر' 

 .لصفدتين وأكر 
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   ي ب استعسال اإلن نيزيةبقند اإلحالة لصفدات اددمة و  اصدرp.    لصفدة

 ,Fredman( أو       Ghabin, 2009, p. 35لصفدتين وأكر  ).pp واحدة و 

2004, pp. 159-167)  ) 

  ةنسة وأكر  يتم كتابت ا و  فقرة جديدة ا  إزاحة  40إذا ةان هنال اقتباس لـ

 وسدون أقواس االقتباس الص ي ة.

 سم قائنة قبل ا ال نوض  فاصنةفق  لنفس املصدر  انن احنااذا ةان هنال اةلف

 וوة والحرف ملصدر بالن ة العرس ويتب  املةلف ادول الحرف  إنسالف ال اني ة امل

 اإلن نيزيةبملصدر بالن ة  & واإلشارةملصدر بالعب ية 

 Zaid)، وك لك (2010, דאהר וג'אבר(، وك لك )2010)حاج يديى وطوبي، 

& Saad, 2010)  

  اصدر دكر  قبل االسم ادخي  و   فاصنةض  اذا ةان لنسصدر أكر  اق اةلفين نو

و  سم قائنة املةلف ادخي  اقبل  وفة ا  إضا اإلن نيزيةو بالن ة العرسوة اق اةلفين 

وك لك الحال بال سبة لن ة  ،اصدر دكر  اق اةلفين وذلك بعد الفاصنة

ادخي  و  اصدر دكر  اق  ةلفقبل اسم قائنة امل &حو  ن اف  اإلن نيزية

( وك لك 2005)العتوم، قالونة، الجراح، وأبو غزال،  .اةلفين وذلك بعد الفاصنة

 ( .Johanson, Levine, & Barnaby, 1987ارنبي )جونسون، لوفين وس

  كر  أادخي  ملصدر يدتوي قلى  االسمقبل ال ن اف فاصنة بينسا و  الن ة العب ية

אורן, )قبل اسم قائنة املةلف ادخي   ו اق اةلفين بينسا يتم إضافة فق  الحرف

 (2009 גלעד, פלסקוב ורסולוב,

 لعائنة ي ب إضافة الحرف ادول السم إذا ةان هنال اةلفان يدسالن نفس اسم ا

ةل ا  سا قبل اسم العائنة؛ ح ى وان ةانت املصامر املستعسنة ليست اق نفس 

 السنة.

  وو  العب ية  وآخرونإذا ةان هنال أكر  اق حالحة اةلفين نستعسل و  العرسوة

 .et al اإلن نيزيةو  ואחרים

   أنفس السنة ي ب إضافـة فوسا لو استعسننـا اصـدريق أو أكر  لنفس املةلف و 

بالعب ية )حروف ادب دية العب ية(  א)حروف ادب دية العرسوة( والحرف 
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  1997أ، 1997السنة )قتااي،  ب انب( اإلن نيزية)حروف ادب دية   aوالحرف

 (ב2010 ,א2010אבו עסבה, ) (.Jones, 2003a, 2003b؛ 

  ( 2005اق ا املة )و  وصف أمبوات البد  نستعسل الفعل املاض ي: امعى ةل

 ( أن ...2004وفريداان )



36 

 :APA نظا: وفق فل قائمة املصادر عامة لكتابة املراجع مالحظات 

 نبدأ قائسة املراج  و  صفدة جديدة 

 نبدأ باملراج  العرسوة، حم العب ية فاإلن نيزية 

  قلى بداية الستر ادول. فراغات 5يبدأ الستر ال اني حم ال ي ينوه بعد 

  اج  قلى اختالف ل ات ا حسب الحروف الهجائوة ل ل ل ة، فاملراج  نرنيب املر

العرسوة نرنب وفي الحروف الهجائوة العرسوة، واملراج  بالن ة العب ية نرنب وفي 

 الحروف الهجائوة العب ية، واالن نيزية وفي الحروف الهجائوة اإلن نيزية.

  آل( التعريفقند نرنيب املراج  العرسوة رست نى( . 

 ل ادسساء املركبة لعائنة املةلف أو املةلفين وةأن ا اسم واحد قند نرنيب رعاا

 التسنسل الهجاعي لنسراج .

  ا ل املنظسة العرسوة لنسسةولوة املجتسعوة، بأخ  املرج  اذا ةان املةلف اةسسة

ا انه و  التسنسل الهجاعي حسب الحرف ادول اق اسم ه ه املةسسة )باستثناء 

 (.آل التعريف

 ال وجوم أقسال قدة لنفس املةلف ادول فإن ادقسال املنفرمة رسبي ادقسال و  ح

 املشت كة.

  و  حال وجوم أقسال قدة اشت كة لنفس املةلف ادول ا  اةلفين اختنفين، فإن الحرف

  .ادول اق اسم قائنة املةلف ال اني يةخ  باالقتبار دغراض نرنيب ه ه ادقسال

   أو  الحدي  النبوي الشريفأو  القرآن الكريماصامر ا ل ال يوحي و  قائسة املراج

   .االنصاالت الشخصوة واإللكت ونوة و نوحي و  النص فق 

  أو  בדפוס، قود ال شرلألقسال املقبولة لن شر، ض  ا ان ناري  ال شر ةنسةpress in. 

 .ال رعتى املراج  أرقااا رسنسنوة 

 و  رئيسوة ةنسة ةل وليس  Capital كبي  بدرف يبدأ اإلن نيزية بالن ة قنوان ةل

     The guide to everything and then some more stuff     :العنوان

 ( وك لك الحال بعد نقتتين:)           Multiculturalism in the United 

States: A comparative guide to acculturation and 

 رف كبي  أسساء ادشخاص واملناطي الج رافوة نبدأ بدCapital : 

Multiculturalism in the United States 
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  ،)رسائل الكتب، اليتم كتابة قناويق: إصدارات املجالت )بسا و  ذلك قدم املجنة

 شورة، أسساء املختوطات غي  املألقوت و  اةنسرات،  ال ي حاضراتاملجااعوة، ال

( italicبخ  اائل ) ن نيزيةاإل و والعب ية  ،كسبوونر بالعرسوةالفالم وأسساء برااج اد 

 غي  اشدم 

  قواقد الكتابة بينسا هنال رعنوسات أخرى نخص كتابة املراج  العب ية حو  أكدت

 ال تكتب(، أن قناويق املجالت أو قناويق الكتب סאלד מכוןو  اع د سولد )

. وقد (boldنسا نكتب بخ  قامي اشدم )إ( غي  اشدم، italicبخ  اائل )

מגמות, עיונים قديدة ا ل:  إسرائونوةنوسات ا الت أةاميسوة ه ه التع تانبع

كلتا وا الت أخرى.  במינהל ובארגון החינוך, חברה ורווחה, מקבץ

الطالب االستفسار من محاضرك أي  أخلالطريقتا  صحيحتا  فيبقى عليك 

، واذا ةان لك حي االختوار فوسكنك الطريقتي  تتبع بخصوص املراجع الابرية

 ا  ضرورة الحفاظ قلى انهجوة واحدة و  الكتابة انباع أي 
 
 سا نراه اناسبا

  إذا ةان لنس نة ا ندات وأقدام سنوية ال يتم إضافة العدم إلى املجند و  حالة

فإنه يتتنب  1ةان ةل قدم يبدأ اق رقم إذا  نوال  أرقام الصفدات و  ادجزاء. بينسا

 إضافة ادقدام إلى جانب املجندات.

 انتبه  اإلن نيزيةب &بالعب ية  וو  العرسوة  وةلف أو املعد ادخي  ي اف قبل اسم امل(

واق مون فاصنة قبل االسم ادخي   اإلن نيزيةلنفاصنة قبل االسم ادخي  بالعرسوة و 

 .بالعب ية(

 ال رستعسل أقواس االقتباس الص ي ة ا  قناويق املقاالت أو الكتب أو املجالت، 

 فقد نم التوقف قق ذلك. 

  הידיעה' ה، التعريف ـالنب املصامر أب ديا وفي اسم املةلف، يتم ن اهل نر 

 أحناء قسنوة الت نيب.  Theو

  قنداا ي ون أكر  اق اصدر لنفس املةلف يتم نرنيب املصامر وفي أب دية ال نسة

 ادولى اق قناويق املصامر.

  :ת"לبالعب ية  . )مون ناري (،م. تو  حالة قدم وجوم ناري  يتم التنويه باالختصار 

 .n. d.   (no date)وساإلن نيزية ( תאריך ללא)

 :מ"ל)مون ا ان(، بالعب ية  م. م. و  حـالة قـدم وجوم ا ان ال شـر يتم التنويه باالختصار 

 (.s. l. (sine loco)) without location، وساإلن نيزية (מקום ללא)
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 ל"חמו)مون ناشـر(، بالعـب ية  م. ن.ر: و  حالة قدم وجـوم مار نشـر يتـم التنويـه باالختصـا 

 (.s. n. (sine nomine)) without placeوساإلن نيزية ( לאור מוציא חשר)

 ( יום, שנה(، و  الن ة العب ية )الووم الش رالسنة، نكتب التواري  كسا يل : و  الن ة العرسوة 

 (.year, month day(، وو  الن ة اإلن نيزية )בחודש

 

 1APAة للكتابة الالمية وفق طريقة القواعد الاام

 ليات األسلوبآ

إلى ادسنو  فإن م ب  ا واملحاضريق و  الكتابة العنسوة   ارشدو ادبداق قنداا يشي  

اراقات ا ل سان تالب أو الباح  يراون إلى القواقد واإلرشامات ال ي ي ب قلى ال

خ   نأن  ب   ي نتقرير تالب لنبد  أو لإي اح الفكرة ونناغس ا. إن أسنو  كتابة ال

و   لتفامي قدم االنسجام نوة، أو املرشد و  بعض ادحوان  ا التلنوائح ال ي وضع

طرف اختنفة قد ي تج قنه ، فعلى سبول امل ال بدون انباع النوائح و  ادسنو  الكتابة

نفس املفرمات ا ل الكفاءة ال انوة فهي ه  املقصوم ب ا الكفاءة ال انوة، أم لكتابة 

 لن اقة ال انوة، أم القدرة ال انوة، أم التأحي ية ال انوة وأم القدرات ال انوة.ا

إن التنوع و  أسنو  الكتابة قد يشتت انتباه القارئ أو ُيرسكه و  اوضوع واحد بالرغم 

اق أنَّ ه ه ال نسة ندسل نفس املعنى ونف ول أسنو  قق اآلخر قد يبدو أارا اقتباطوا 

 أحوانا. 

فوسا يتعني  APA أسنو  نوحوي املعنواات قب  نظامفصل ونوضح גسه ا الفصل 

قالاات اواصفات الكتابة، وقرض النتائج و بأهم ادموات ادساسوة لنقل املعنى ا ل 

 الت قوم، والهجاء، واالختصارات، وادرقام، واإلحصاءات. 

 صفات الطباعةامو 

 APAنفصل هنا اواصفات الكتابة والتباقة لنبد  وفي رعنوسات 

   الخ  وAPA في اللغة العربية )وفق نوع  14أو  12بحجم  يكون عادة

، يتم اختيار للكتابة بخط: في اللغة العبرية واالنكليزية 12 الخط(؛ حجم

لمن يريد خط أكبر من  Simplified Arabic)في اللغة العربية: 

                                                           
مواد نقلت اما بشكل حرفي أو إلى أن العديد من األفكار، البنود، واألمثلة الواردة في هذا الفصل هي  التنويهال بد من  1

 Publication manual of the American Psychologicalفي كتاب عن طريق صياغة جديدة لما جاء 

Associationالطبعة السادسة ،. 



39 

؛ في اللغة العبرية نكتب بخط Traditional Arabicالمعتاد أو 

David  أو Narkisim ؛ اللغة العبرية نكتب بخطTimes New 

Roman.) 

 سم.( من  3.75: األعمال المكتوبة باللغة العربية اترك هامش )الهوامش

 .من كل االتجاهات .(سم 2.5الجهة اليمنى و)

 2.5اذا كان العمل المكتوب باللغة العبرية أو االنكليزية اترك هامش )

  سم( من كل االتجاهات.  

 كون مزدوجة المسافة )يتم اختيارها من فقرة أو األسطر ت

paragraph) ويمكن استخدام سطر واحد عند الحاجة في الجداول ،

 واألشكال.

  ازاحة كل مقطع أو مقولة أو فقرة مستقلة )نصف انش وهي تعادل

 سم.( 1.25

 .ال تساوي نهايات األسطر مع بعضها 

   يضاف الملحق بعد المراجع  

 

 عرض النتائج: 

وادش ال، فدور الجداول وادش ال هو الجداول وادرقام قرض النتائج ي ون قامة اق خالل ان 

 .قدر اق املعنواات بكفاءة قالوة وجعل بوانتاهم اف واة أكب اق قرض نسكين الباح  

-ال ي ندصل قني ا جراء التدنوالت االحصائوة ال ي نقوم في ا-الجداول نوضح القوم العدمية ف

و أو رسسة أو صورة أانظم اق ادقسدة والصفوف. قد ي ون الش ل رسسا بوانوا  ارنبة و  قرض

لزيامة الجداول وادرقام ي اف إلى جانب و نصوير غي  نص ي أخر اق الصور اإلي احوة آنوع 

 التوضوح ونبسو  النتائج املعروضة.

الجداول  قرض النتائج قلى ش ل جداول وأش ال ي ب   أن ي ون انتقائوا و  اختوار كسوة

ادش ال ي ب ان يت س  ا البد . فو ب   الحرص قلى أن ال يفقد القارئ الرس  بين الجداول، 

كسا اق ال روري أن ن ون هنام االءاة بين الجداول وكسوات ادرقام ال ائنة وكسوات النص، 

كسا أنه فعامة يس ل النص ف وة باستسرار ا  القوائم بال سبة لنقارئ فت ون املتابعة له شاقة. 

ليس شرطا أن ن ون الجداول أو ادش ال أف ل لعرض بوانات رقسوة، فقد ي ون و  حاالت 
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نتائج اختبارات اعونة قرض النتائج بش ل نص أكر  فّعاال انه و  قرضه ب داول، فوسكق ا ال 

 اسا هة و  الجدول. ندو فعال و  النصقلى الدالالت اإلحصائوة القواسوة 

  Tablesالجداول  استخدام

ي ب أن ن ون الجداول واضحة وس نة القراءة. ونت سق الجداول اإلحصائوة البوانات  

 املئوية( ونتائج وال سب أو التكرارات املعوارية الحسابوة واالندرافات الوصفوة )ادوساي

وندنول   (ANOVA) ت ونتائج ندنول التبايق -التدنوالت اإلحصائوة ا ل نتائج اختبار

 .ددار وغي هااالرنباي واالن

 : جدوال أو أكر  وه  رشسل اا يأري  البد هنال قدة أسس ملراقات ا حول ن سين 

 اق املف ل أن يعرض ةل جدول قلى صفدة انفرمة .1

 ةان هنال ضرورة له اق أجل إيرام نكرارات اق البوانات نب ز الجدول إذا ي اف .2

.است تاجأو نتو ة 
 
 واضحا

 
 ا

ق أن نكتب البوانات كتابة و  قدم اق الستور جدول إذا ةان يسكقامة ال ي اف  .3

، وو  جسو  الحالت يسكنك التأكد اق أو املساحة أقل اسا يدتاجه الجدول 

 .ارشدل الخاص

  الجدول  قنوان ي ون  .4
 
  اختصرا

 
 .ولكق شااال

الجدول وحدة ات اانة ب انه وال يدتاج إلى قراءة اا و  املتن لف سه، ول ا يراعى أن  .5

 ةان لف سه، وإذا الالزاة املعنواات جسو ي و تيد وأن سا  س الي ون انظسا   ننظو

اختصارات أو اعنواات يدتاج إلي ا القارئ لف م الجدول فتورم و   أية هنال

 .االحظات ندتوة

، انسا قنوه يوض  اباشرة بعد الجدول و  صفدة انفصنةليس شرطا أن يوض   .6

 جدول  اق كر أ أرقام ذكرت وإذا  الفقرة و  املتن ال ي أشارت الوه اباشرة دول ارة،

 . الواحد ننو اآلخرنفس الصفدة، نرنب الجداول  و و  نفس الفقرة أو و  فقرات 

 1،2،3يتم نرقوم الجداول وكتابة ادرقام ادرقام بادرقام العرسوة وليس ال ندية ) .7

و  النص، ب ض النظر قسا إذا ةان  أوال( وذلك بالت نيب امل ةور  ٢،٣، ١وليس 

، 2، جدول 1، فنعرف م بالجدول ال اكر  اق اناقشة افصنة لألرقام والجداول هن

 .2، رقم 1أو رقم 

ندديد ه ا امللحي قق  ، فوسكق ول اقلى الحي ا  جدو  حالة اشتسال البد  

أ. ول جدول و  الحي أهو  1أ.قرسوة قلى سبول امل ال )جدول وأرقام طريي حروف 
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داون أحرفا النو وة لنسالحي فدو  ا ي ب   أو أحونانا نرى أن الباح ين يستخ

  (.Aاستعسال أحرف كبي ة )

8. .
 
 أق  ل ل جدول رقسا اتسنسال

يأري ذلك و  و ، أقلى الجدول   و يكتب رقم الجدول والى جانبه قنوان الجدول  .9

)ه ا اا هو اعتسد و  املةسسات ادةاميسوة و   (1انتصف الجدول )أنظر جدول 

الستر واق ندته  نأقص يسيرقم الجدول ب   أن ي ون ي  APAالبالم، بينسا وفي 

 (الجدول وبعض الشرح قنه قنوان

ال ن سق الجداول ختوي قااومية قلى االطالف، وقلى الجدول ان ي تهي بخ   .10

 (.2، و 1نسوذج  )انظرأفقي

حدوم الجدول ه  حدوم الحد املسسوح به لنتباقة و  الصفدة الواحدة، وو   .11

جدول 2، و 1نسوذج  )انظر و  اساحته قق صفدة واحدة  الب ال يزيد الجدول ال

 .)  

 Figures גרפים استخدا: األشكال والرسو: البيانية

هنال العديد اق ادنواع املختنفة اق ادش ال. وا  ذلك، نوجد ابامئ اعونة ه  نفس ا لجسو  

 أنواع ادش ال. 

وإذا لم ي وف  .في اال ي سوظ ر  البد القوسة املعنواانوة ل  ا الش ل و  سواف  .1

، فو ب   قدم البد  أو نتو ة اق النتائجه ا الش ل بش ل اساس ى إلى ف م 

  إمراجه.

. و  بعض الحاالت )خاصة اا إذا ةان الش ل هو أف ل وسونة لتوصول املعنواات .2

قنداا يتم نقل املعنواات الكسوة(، قد يقدم جدول اعنواات أكر  مقة اق الرسم 

  البواني ا ال.

 جة ال ي يسكق أن ن تج ب ا الش ل بتريقة ن س  اسيزات املعنواات ادساسوةالدر  .3

املتنوسة مون التفاصول املشتتة بصريا. قند النظر و  إمراج الش ل، ن كر مائسا أن 

إذا كنت نركز  قوسة املعنواات وى الش ل  ي ب أن ت وسق قلى االقتبارات ادخرى.

قلى سبول امل ال، ي ب   أن ي ون اق قلى ابدأ قوسة املعنواات، أسئنة أخرى 

الس ل نسبوا حن ا ، اق خالل استخدام النون، و الصور الفونوغرافوة، أو اقدار 

 القت  اق الصورة.
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 اإلشارة إلى رقم الش ل و  النص، وشرح أهم اعامله واا نريد أن نوصنه ي ب   .4

 لنقارئ. 

  العسل البدثي و اراقات ا قند ن سين ادش ال والصور  هنال أسس قدة ي ب .5

 .(1ش ل )انظر: 

 نأري ادش ال قامة و  نرنوب ا بعد الجداول  .6

 ادش ال قلى صفدة انفرمة إضافةكسا هو الحال بال سبة للجداول، فإنه يف ل  .7

، يأري ذلك و  انتصف ش ل و  أسفل الش لوالى جانبه قنوان ال الش ليكتب رقم  .12

سات ادةاميسوة و  البالم، بينسا )ه ا اا هو اعتسد و  املةس (1ش ل )أنظر ش ل ال

ال ل، واق ندته قنوان  الستر  يسينأقص رقم الش ل ي ب   أن ي ون  APAوفي 

 (وبعض الشرح قنه

 يتم إضافة ادش ال اق مون اطار . .8

 

 أنواع األشكال

ويسكق استخدام أنواع قديدة اق ادش ال لتقديم البوانات إلى القارئ. أحوانا ي ون اق الس ل 

أي نوع اق ادش ال ي ون اناسب وأحوانا أخرى لق ي ون اق الس ل ندديد ه ا النوع . ندديد 

 ويرم أمناه وصف لألنواع ادكر  شووقا لألش ال املستخداة.

  رعرض الرسوم البوانوة قامة العالقة بين اةشريق كسوين أو بين ات ي  كمي استسر

تم قرض ا قلى طول )قامة اا يتم قرضه كسدور ص( وا سوقات اق املوضوقات ي

 املحور س.

  رعرض املختتات البوانوة قسواا اعنواات غي  كسوة ا ل ندفي املوام وى ماخل

 قسنوة اا ، قلى سبول امل ال، اختتات التدفي البوانوة.

 .رعرض الخرائ  قسواا املعنواات امل انوة 

 .الرسواات نظ ر املعنواات التصويرية 

 بصرية اباشرة لنسعنواات ندتوي الصور الفونوغرافوة قلى قروض. 

 ماايير األشكال

 اعايي  ادش ال الجودة ه  البساطة والوضوح واالستسرارية وقوسة املعنواات )بتبوعة الحال(.

 الش ل الجود ي ب أن يتسيز بـ:

 .اإلضافة إلى النص بدال اق نكراره 
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 . ينقل الحقائي ادساسوة فق 

 .ي فل التفاصول املشتتة بصريا 

 ءة قناصره ، )النوع، الختوي، العالاات، الراوز، الخ( ي ب أن اق الس ل قرا

 ن ون كبي ة بسا فوه الكفاية لوتم قراءت ا ب ل س ولة.

  ال رض انه واضح بس ولة. -س ل الف م 

 .يتسي ا  نفس النس  كسا و  ادش ال املساحنة و  نفس املقالة 

 .يتم التختو  واإلقدام له بعناية 

 :(1)أنظر الشكل  ع األشكال من وجودكن متأكدا فى جميع أنوا

 .ختوي ناقسة وحامة 

 ( واقروء.أو اشدمة خ  الكتابة بسو  )بدون ختوي اائنة رقوقة 

 .يتم نوفي  وحدات القواس 

 .يتم وصف املحاور بوضوح 

 .يتم وض  أو وصف لنعناصر ماخل الش ل 
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 2 جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1ش ل 

 

 1 جدول 
 (.N= 659) מגדר לפי הנבדקים לתשובות, הקותהמוב ורמת t מבחן תוצאות, תקן וסטיית ממוצע: 7 לוח

 זכר 

N=318 
 נקבה

N= 341 
t 

 תקן סטיית ממוצע תקן סטיית ממוצע 

 השימוש תדירות
 בפייסבוק

4.72 1.93 4.26 2.20 **2.82 

 2.17* 1.47 3.02 1.51 3.27 בסמארטפון אפלקציות

 2.21* 1.83 3.91 1.85 4.23 חדשות אתרי

 כלפי כלליות עמדות
 אינטרנט

3.66 64. 3.86 56. ***4.18 

 מצד הילדים על השגחה
 ההורים

3.63 86. 3.77 80. *2.16 

 3.52*** .92 3.45 .97 3.18 מין באתרי גלישה

* p< .05   ** p< .01   *** p< .001 
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 (. 1986 ري اختباره )قلى أساس بارون & كوني، : نسوذج املتوس  العام ال ي ي1الش ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 APAوفق نظا:  الترقيمعالمات 
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نوضح قالاات الت قوم إيقاع الجسنة وس لك يتسنى لنقارئ أن يسكت قند وجوم )فاصنة 

استف ام( أو يددق أو فاصنة انقوطة أو نقتتان( أو يقف قند وجوم )نقتة أو قالاة 

)شرطة أو قالاة ننصوص أو أقواس(، واق حم  انعتاف و  استوى الصوت قند وجوم

فإن قالاات الت قوم رشي  إلى نوقف و  الفكرة، فأنواع قالاات الت قوم املختنفة رشي  إلى 

 أنواع اختنفة وادة اختنفة و  حال الوقف.

 املسافة )الفراغ( باد استخدا: عالمات الترقيم

 خل اسافة واحدة بعدأم

 الفواصل أو النقتتان أو الفواصل املنقوطة 

  النق  ال ي نفصل االستش ام املرجع 

 والنق  ال ي نفصل أوائل الحروف و  ةل ةنسة اق ادسساء الشخصوة 

 )ج. ر. زانج( :لامث

 )م.ض.(.استثناء: ال ندخل فراغا واحدا بعد النقاي الداخنوة و  االختصار ا ل 

 تي  باد عالمات الترقيم فل نهاية كل جملة يساعد القارئ على وضعإ  وضع مساف

 اسومات و  الكتابة.

 النقطة

 استخدم نقتة قند انت اء الجسنة وو  االختصارات كسا يل :

 استخدم النق  قند

 أوائل ال نسات و  ادسساء 

 )ج. ر. سسو ( :لامث

  ة االن نيزية()و  الناختصار ةنسة الواليات املتددة قنداا يستخدم كصفة  

 االختصارات الالنو وة 

 (.cfأو   .vs) مثال:

 االختصارات املرجعوة  

 (22، ص. 2، ي. 1، اج. 1)ج.  مثال:

 ال تستخد: النقط عند

  و  الن ة االن نيزيةاختصارات أسساء الواليات (NY  اختصار لنوويورل، أو

Washington, DC  )بالباععين أو و  أااكق خاصة اشارة الى واشنتق العاصسة

عدات امل ةورة و  قسم التريقة(
ُ
 )قلى سبول امل ال ادموية وامل
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 كتب بأحرف كبي ة
ُ
كتب  و  الن ة االن نيزية االختصارات ال ي ن

ُ
واالختصارات ال ي ن

 (,IQ APA) الحروف ادولى ا  ا

 العناويق قلى شبكة االنت نت (www.qsm.ac.il ) املكتوسة و  نص أو املشار

إلي ا و  قائسة، ففي النص أمخل العناويق بعالاات ننصوص ةنسا أاكق أو راج  

 أو قدم وجوم قالاات نرقوم. URLالجسنة لتفامي أي جسنة بعالاة التصفح 

   قاس باملت
ُ
 ال ي ال نقاس باملت   قواساتوغي ها اق ال االختصارات ال ي ن

ست  والقدم والساقة والكونو جرام والوحدة والدقوقة )الديسوست  والسنتو :لاا 

)ال ينتبي ذلك قلى الن ة العرسوة و  الن ة  (cd, cm, ft, hr, kg, ml)والجسنة( 

 العرسوة ي تهي ةل اختصار بنقتة(

يأخ  نقتة دنه ب ي  نقته قد يددق سوء ف م  (.in) استثناء: اختصار ةنسة بوصة

 و  قراءنه.

 الفاصلة

 بسا و  ذلك قبل وأو( أو و  سنسنة ندتوي قلى  فاصنة بين العناصررستخدم ال(

 .حالحة أشواء أو أكر 

 مثال: 

 :فالصوا 

 االرنفاع، واالرساع، والعسي

  (1991و  مراسة لستايس ي، ونووكسب، وس تنر)

 بينسا و  الن ة االن نيزية، ن   حرف الواو قبل العنصر ادخي  

Red, blu, & black  أوRed, blu, and black  

 وختأ:

 (1991و  مراسة لستايس ي، ونووكب وس تنر)

Red, blue & black  أوRed, blue and black  

 ؛ بسعنى أن ه ه العبارة ننسي الجسنة فق  إن اء قبارة غي  ضرورية أو غي  اددمة

 ل ا إذا ُح فت فإن الجسنة ستظل وحودة ندويا ووحودة أي ا و  املعنى.

 املوجوم و  لوحة التدكم و  ج از التسجول. يتدكم افتاح أ: ا ال

  نكتب ةالتال إحصائوا : 

http://www.qsm.ac.il/
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ُوجدت اق أجل نقديرات التدكم اق الشخص ذات الداللة ال ي فإن الفروف : ا ال

 نفسه 

=.31, 95% CI (.17, 2F (3. 123) =19. 58, P<.001, est n

.43) 

 ونقديرات التدكم اق قبل اآلخريق.

.09,(.00,.20)= ST NF (3. 96) =3.21, P=.026 E 

  فصل فقرنين استقنتين وقد ُرستتا براب 

 املبعر ة و  غرفة املكتب.، وادوراف : النون ادبوض قد غتى جدران التابي ادول ا ال

  ِذكر التاري  بش ل مقوي 

 2018، نيسان 18أو  ةان التاري  الصحوح 2018.أبريل18: ا ال

  ك لكو   

 وحوداةان التاري   2018أبريل   

  اإلشارة إلى التاري  ال ي بين ادقواس 

 (2017، اغبارية): ا ال

 (2017، أبو أحسد)اكتشف 

   اإلشارة إلى ا سوقة اق ادقدام اق رقم ألف أو أكر 

 ال تستخد: الفاصلة عند

 بسعنى أن ه ه العبارة نددم االحتساالت ال ي قد  العبارات ال رورية واملحدمة؛

   املعنى املقصوم للجسنة.نددق، ل ا فإن ح ف ا قد ُي ي

)انتبه  املفتاح الك رساعي ال ي أوقف ج از التسجول يتدكم أي ا و  ال وء.: ا ال

 لنفرف بين ه ه العبارة وننك و  البند السابي(. 

    بين جزئين ملسند اركب 

 ا ال: 

 :فالصوا 

مم كتسنت سائر املوام و  املرحنة ادولى لنت رسة وقنوك العومة ادسبوع القاا

 لنسرحنة ال انوة.

 :وختأ
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اكتسنت سائر املوام و  املرحنة ادولى لنت رسة، وقنوك العومة ادسبوع القامم 

 لنسرحنة ال انوة.

 لفصل أجزاء القواس 

 سنوات وش ران 8 ا ال:

 حالق مقائي وأربعون حانوة       

 الفاصلة املنقوطة

 رستخدم الفاصنة املنقوطة قند

 يوجد بو  سا راب  فصل قبارنين استقنتين ال 

ُمف  املبنغ لنسشاركين و  الدراسة ادولى؛ بينسا لم ُيدف  لنسشاركين و  املجسوقة ا ال: 

 ال انوة. 

 الستخدام بند . )انظر الفصل العناصر ال ي و  ا سوقات وندتوي قلى فواصل

 الفواصل املنقوطة و  ا سوقات ارقسة وو  حروف(

  ر وأزرف؛ أزرف وأصفر وأحسر؛ أصفر وأحسر ةان نرنيب ادلوان أحسر وأصفا ال: 

 وأزرف 

 (2015قنديل ؛ 2014، سعدي والبدري )

((William & backer, 217;  Zidan, 2014   

 6200؛ والدخل الش ري م = 10.8؛ سنوات التعنوم م = 34.5 =م  العسر 

 شو ل )م= اتوس (

 نقطتا 

 رستخدم النقتتان قند

)ال ي يسكق أن ن كر بسفرمها قلى أن ا جسنة( والعبارة  ندوياالعبارة االست اللوة املكتسنة 

وضح أو رس ب و  الفقرة السابقة، وإذا ةانت الفقرة ال ي نتب  
ُ
الختااوة أو الفقرة ال ي ن

ستبدأ بدرف ه ي ب   اقبارها جسنة جديدة ففي اإلن نيزية النقتتان جسنة ةاانة فإن

 .كبي 

ن: رغبة لالندام ا  اآلخريق ورغبة ذانوة ندو ( رغبتي1961\1931) ديكتب فرو ا ال: 

 السعامة

قد انفقوا قلى النتو ة: يةمي املشارةون امل قفون بتريقة أف ل اق املشاركين 

 غي  امل قفين.
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 و  ال سب الحسابوة واملقامير

 1:8نسبة املاء املالح ةانت ا ال: 

 اإلشارة إلى ا ان الدقاية والناشر

 ش لويس، م و: اوسبي     نوويورل، ن ى: ويل  ا ال: 

 ال نستخد: النقطتا 

 بعد اقداة لعبارة استقنة أو جسنة ةاانة 

 R=A+Eالصو ة ا ال: 

 ُوّج ت رعنوسات لنتاقم  

 أن نقوم املجسوقة بتقووم ادشواء قلى حسب أهسوت ا لبقاء التاقم. 

رطة
 
 الش

ستخدم الفاصنة لإلشارة إلى انقتاع افاجئ و  استسرارية الجسنة
ُ
وإفراي االستخدام  ر

 ُيفض ي إلى َضعف ندفي الحس 

قد -أحدهسا اق املجسوقة ادولى واآلخر اق املجسوقة ال انوة -ه ان املشارةانا ال: 

 اخُتب  ةل ا  سا بش ل انفصل.

 عالمات االقتباس

راٍع اإلرشامات التالوة الستخدام قالاات التنصوص ال سوسا و  املامة املقتبسة اباشرة 

 ملصدر.اق النص ا

 استخدم قالاات التنصوص قند

 كتعنوي يدسل اعنى السخرية أو ل ة قااوة أو رعبي   التنويه قلى ةنسة أو قبارة

 كر العبارة أو 
ُ
ابتكر أو ُاستددق، وقنوك استخدام قالاات التنصوص قنداا ن

 ال نسة دول ارة ل ا فال رستخدم قالاات التنصوص حانوة قند ذكر ال نسة أو العبارة.

   ال:ا

 الصوا  

 نصّرف بش ل "طبوع ".

)ال نوجد جول" ذو نأحي  قلى ... بينسا ات ي  الجول ال يةحر قلى ... "اليعتب  ات ي  

 قالاات ننصوص بعد االستخدام ادول( 

 ختأال

 نصّرف بش ل طبوع 
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 جول" ذو نأحي  قلى ... بينسا ات ي  "الجول" ال يةحر قلى ..."اليعتب  ات ي  

   وذلك قنداا ي كر  اوضوع اقال أو فصل و  ا نة مورية أو و  كتا ذكر قنوان

 العنوان و  النص.

 "ال ساء والعنوم والقوم االجتساقوة" 2012حسين اقال .... ففي ا ال: 

 إقامة إبراز املامة اق جزء االختبار والتعنوسات الحرفوة لنسشاركين. 

  أن..ا ال: 
ّ
 ......."ةان البند ادول لالستفسارات " هل نتوق

 

إذا ةانت هنال إرشامات طوينة فوسكنك ذكرها بين أقواس مون ذكر قالاة التنصوص. 

 و  اناقشة استخدام ادقواس( 3. 6و 8. 4)انظر القسسان 

 ال تستخد: عالمة التنصيص عند

  و  أقواس، و  الن ة االن نيزية نكتب بخ  ذكر املقاييس املعوارية بدال اق كتابت ا

 اائل

 )استدول(5)و  ال الب( و1ا بت نيب ادشواء ال ي نت اوح بين قسنا ال: 

  م االستش ام بدرف أو ةنسة أو قبارة أو جسنة كس ال ل وي
ُ
، وسدال اق ذلك ق

 .و  العرسوة اائلاشدم أو بكتابت ا بخ  

 الفرف بين الِجدُّ و الَجدُّ أو  الِجدُّ و الَجدُّ ا ال: 

 لك قم بكتابة املصتلح بش ل اائل.، وسدال اق ذنقديم اصتلح فني أو رئيس ي 

 اتكرر و  الحدي .بش ل ظ ر اصتلح املوازنة ا ال: 

 امل ةور و  القسم التال . البعديقارنته بالتدنول         

 فل حالة الحصر لذا ال تستخد: عالمة ترقيم مع هذه التابيرات.

 ا ال: 

 الصوا :

 ةاوئ املدرس الفصل بنقوم رازية.

 ختأ:

 س الفصل بنقوم رازية."ةاوئ" املدر 

 استخدام قالاات التنصوص املفرمة واملزموجة
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و  النص استخدم قالاة النصوص املزموجة إلغالف االقتباسات و  النص، واستخدم 

قالاة االقتباس املفرمة ماخل قالاة التنصوص ل كر املامة و  الجزء ادصل  بعد أن 

غني ه ا الجزء بعالاة التنصوص.
ُ
 أ

 ا ال: 

 الصوا 

ال ي أحبتته الدراسات السابقة اختفى بس رم  ’،قوة نأحي  العالج’ أن " اول اكتشف 

 (276مراسة سنول )أول ا سوقة( ب  ه التريقة." )ص.

 ختأ

اكتشف اول  أن" "قوة نأحي  العالج" ال ي أحبتته الدراسات السابقة اختفى بس رم 

 (276مراسة سنول )أول ا سوقة( ب  ه التريقة" )ص.

 ةنسة أو أكر (40)أي اقتباس ا ون  قتباسات ال ي قلى ش ل قوالبو  اال

ال رستخدم قالاة التنصوص إلغالف االقتباسات ال ي قلى ش ل قوالب وسدال اق ذلك 

قم باستخدام قالاة ننصوص ازموجة إلغالف أي جزء اقتبس ماخل االقتباسات ال ي 

 قلى ش ل قوالب.

 ا ال:

 الصوا 

 :(1993اكتشف اول  اا يل )

"قوة نأحي  العالج" ال ي أحبتته الدراسات السابقة اختفى بس رم مراسة السنول 

بالترف السابقة وف ال قق ذلك لم يظ ر السنول ارة أخرى )التوكود ا اف( 

فوكس ؛ 1984ح ى طوقت العقاقي ، وقد أظ رت مراسات سابقة )ا ل قبد هللا 

ظ ر ادى قوة نأحي  ا1979
ُ
 (276لعالج. )ص.( نتائج سابقة دوان ا ن

 ختأ

 (:1993اكتشف اول  اا يل )

ال ي أحبتته الدراسات السابقة اختفى بس رم مراسة السنول , قوة نأحي  العالج  ،"

بالترف السابقة وف ال قق ذلك لم يظ ر أحر السنول ارة أخرى)التوكود ا اف( 

 فوكس؛ 1984ح ى طوقت العقاقي ، وقد أظ رت مراسات سابقة )ا ل قبد هللا 

ظ ر ادى قوة نأحي  العالج )ص.1979
ُ
 ("276( نتائج سابقة دوان ا ن
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َ   نق  وفواصل ماخل قالاات الت قوم بالنسبة لاالمات الترقيم األخرى 
َ
، ف

املزموجة واملفرمة، وض  العالاات ادخرى ماخل االقتباس قنداا ن ون جزءا اق 

 االقتباس نفسه.

 األقواس

  قند استخدم ادقواس

 استقنة و  بنائ ا  وض  قناصر 

 (.5ةانت هنال أنساي ا سة و  ش ل إحصاءات )انظر الش ل ا ال: 

وض  جسنة ةاانة بين ادقواس يسكنك وض  قالاة الت قوم ماخل الجسنة، ا ل 
ُ
)قنداا ن

 ه ه الجسنة(

 ذكر اقتباسات ارجعوة و  النص 

و    واهد املرجعوة ملزيد اق النقاش لنش1. 7وامللحي 19. 6و 9. 6)انظر ادقسام ا ال: 

 النص(

( و  1992بأن ا اوصوفة باستفاضة )هونج & اونول،( 1991أخب  موااس ومور)

)ed., text rev.;  TH4الدلول اإلحصاعي والتشخوص ي و  التشوه العقل  

DSM-IV-TR; American psychiatric Association.2000) 

 تقديم االختصارات 

 و أحد أنواع التاقة ال اانة وه(V)  يعتب  الج د الك ربي ا ال: 

  وض  الحروف ال ي نوضح ادشواء امل ةورة و  ا سوقة ماخل الجسنة أو الفقرة 

و) (  ،)ا( ات امفات اتعنقة بتفاقل ال قافات رشتسل املجاالت الدراسوة قلىا ال: 

و)ج( وادقراض النفسوة واآلحار الناجسة قق التأقنم ا   ،وأصناف لع وية ادخالف

 تين.ال قاف

  نوزي  التعبي ات الحسابوة 

 (G-2) (K-1)ا ال: 

  إغالف االستش ام أو رقم صفدة االقتباس املباشر 

ادسرة ه  السبب املباشر و  ضعف التدصول بسبب الظروف  املةلف أن " ا ال: وجد

ه لم ي كر شيئا ( ولكن311 ص. ،2012االجتساقوة واملامية ال ي نسر ب ا" )التسومي، 

 نم. قق مور املع

  إغالف القوم اإلحصائوة 
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 (p=.031)  ا ال:

 ال تستخد: األقواس عند

  ذكر كالم وس  أقواس أخرى 

 ) (BDI))اقواس بوك لالكتئا ا ال: 

 املتداخنة.(ادقواس املع وفة لت نب ادقواس  استخدم (

 واختنفة إحصائوا

 (F (4. 132) =13.62, P<.001 ا ال: 

 لت نب ادقواس املتداخنة()استخدم الفاصنة قبل اإلحصائوات 

 قند ققبه اباشرة 

 ا ال:

 :الصوا 

 (1998 ،مويري  ؛)قلى سبول امل ال، التشاؤم العدواني

 :ختأ

 (1998 ،مويري )قلى سبول امل ال، التشاؤم العدواني( )

 أقواس ماكوفة

 استخدم ادقواس املع وفة قند

  غني القوم ال ي نددم فت ات ال قة 

 CIS [-7.2, 4. 3], [9. 2, 12. 4] AND [-1.2,-0.5]%95ا ال: 

 غني ال نسات املقدسة و  االقتباس اق قبل بعض الناس وليس اق قبل ال انب 

 (24. ، ص2017،اوالم" )نست مراسة السنول ]سنول ال ةور واالناق["قنداا  مثال:

 .غني ال نسات امل ةورة و  أقواس وال ي بالفعل ماخل أقواس أخرى 

  مثال:
ُ
  ( 2أنظر ك لك و  الجدول  [n = 8ال ب  ])نتائج ا سوقة

: ال رستخدم ادقواس املع وفة إذا كنت رستتو  ذكر الكالم اق خالل 1استثناء

 الفواصل وسدون حدوق لبس و  املعنى.

 as Imai ,1990, later) اختتم الحقا( 1990)كسا لدى ايساي، ا ال: 

concluded) 

 فة دنه لق يددق لبس و  املعنىاستخدانا الفواصل بدال اق ادقواس املع و 

 وال يصح



55 

 as Imai [1990] later) اختتم الحقا( [1990)كسا لدى ايساي ] مثال:

concluded) 

 هنا استخدام ادقواس املع وفة فوه ن نف 

: و  ادقدام الحسابوة، ُيقنب وض  ادقواس املع وفة وادقواس؛ حو  نظ ر 2استثناء 

ملزيد اق النقاش قق ادقواس 4.47فة. )انظر قسم ادقواس ماخل ادقواس املع و 

 املع وفة و  املعامالت.(

 ال تستخد: األقواس املاكوفة عند

 وض  إحصائوات وال ي رشتسل بالفعل قلى أقواس 

 ا ال:

 الصوا :

 f(1,32)=4,37, p=.045قلى املستوى اإلحصاعي

 وختأ:

F[1,32)=4,37, p=.045 

 وختأ:

f[1,32)=4,37, p=.045 

 ة )/(الشرط

 استخدم الشرطة قند

 نوضوح العالقة قند كتابة اسم اركب 

 ا ال: فادبدي/السرادي الفرف بو  سا مقوي 

 فصل البس  اق املقام 

 x\yا ال: 

  اإلشارة إلى الوحدات املنفصنة ال ي نصحب القوسة العدمية 

 deg\s            7.4 mg\kg 0.5ا ال: 

  الوض  املقاط  الصونوة و  قنم العروض ا 

 /o/ا ال: 

 االستش ام بعسل ا شور و  نص 

 Freud (1923\1961)ا ال: 

 ال تستخد: الشرطة عندما
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  ن ون الجسنة أكر  وضوحا 

م جسو  ادطفال الكرة دا ات م أو للحارس.ا ال: 
ّ
 سن

 وليس  

 سنم جسو  ادطفال الكرة دا ات م/الحارس. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الثانيةالطريقة 

MLA : anguage AssociationModern L   منظمااة اللغااة الحديثااة 

 .(2016الثامنة، )وفق الطباة 

  حاضراتاملجااعوة، الرسائل ال: الكتب، املجالت، تاإلصداراقناويق يتم كتابة 

فالم وأسساء برااج اد  شورة، أسساء املختوطات غي  املألقوت و  اةنسرات،  ال ي
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(  وذلك وفي رعنوسات italicبخ  اائل ) اإلن نيزيةكسبوونر بالعرسوة والعب ية و ال

  .MLA صدارإاق  ال اانةال سخة 

 ( بعض املةسسات ننزم كتابة املصامر العرسوة والعب ية بخ  اشدمbold  أو ا ،)

(. italic(، وفق  و  العناويق ادجنبوة ننزم بخ  اائل )boldخ  أسفل العنوان )

 ه ا اق شأن ننك املةسسات.

 :الكتب

 ناشرلاسـم ا  اسم املةلـف

     

شعرية البداية و  الـنص  .حسد،  ادسد

القصصـــــــــــــــــــــ ي "يوســـــــــــــــــــــف 

"
 
 امريس نسوذجا

ا ســــــــــــــــ  القاســــــــــــــــمي لن ــــــــــــــــة 

 العرسوة وآماب ا،

2018. 

     

 سنة ال شر   قنوان الكتا  

 مؤلف واحد: كتاب مع .1

 مار ال شر، السنة. .الكتا  قنوان .ملةلف، االسم الشخص ي لنسةلفااسم قائنة 

يواوات ا قف اق ادرياف الفنستو وة: اق . نامر، اصاروةا ال:  :1مثال

 .2013، مار الرائد. املختوطات الفنستو وة النامرة

 .2008, המאוחד הקיבוץ. מבשורה בורחת אישה. דוד, גרוסמן :2مثال

          .Ghabin, Ahmad   Hisba, Arts and Crafts in Islam :3مثال

 Harrassowitz, 2009. 

.Arabic in Israel : language,  Amara, Muhammad :4لمثا

                             Routledge, 2018. identity and conflict         
                      

 ا  اةلفين كتا 

اسم املةلف ال اني كسا و اسم قائنة املةلف ادول، االسم الشخص ي لنسةلف ادول، 

 حم اسم العائنة اق مون فواصل ب هو اسجل و  الكتا 
 
سعنى االسم الشخص ي أوال

 ار ال شر، السنة.م الكتا . ناقنو . بو  سا
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. مار النظام الت بوي ادرمنيقنوسات، ادسد اقبل، وصالح ناصر قنوسان.  :1مثال

 .2004الشروف، 

 עם ודברים דין: הכובעים עושה .סגל וזאב, אריאל, בנדור :2مثال

 .2009 ט"תשס, ביתן-מורהז, כנרת. ברק אהרון

  Amara, Muhammad Hasan, and Abd Al-Rahman           :3مثال

Mar'i. Language Education Policy: The Arab Minority in 

Israel. Kluwer, 2002. 

 : وأكثر ثالثة مؤلفي  كتاب مع .2

. تا الك قنوانوآخرون. ، اسم قائنة املةلف ادول، االسم الشخص ي لنسةلف ادول 

 ا ان ال شر: مار ال شر، السنة.

. مار الفكر، أيام العر  و  الجاهنوةوآخرون.  ،ولى، ادسد أحسدامل جام :1مثال

1980 . 

 הקיבוץ. פוליטיקה מגדר מין .ואחרים, דפנה, זרעאליי :2مثال

  .1999, המאוחד

   .Understanding Canadian Nickels, William, et al             :3مثال

                    .  Hill Ryerson, 2016-McGraw 9th ed., Business. 

    

 فه منظمة أو مؤسسة: .3
 
 كتاب مؤلا

 . مار ال شر، السنة.الكتا  قنواناسم املةسسة. 

اسكنات السرم:  رواية العرسوة...ال. واآلما الوطني لن قافة والفنون  املجنس :1مثال

جنس الوطني لن قافة والفنون . املالحامي قشر ندوة ا رجان القريق ال قاو 

 .2008، واآلما 

 הסדרה: השופטת הרשות .לדמוקרטיה הישראלי המכון :2مثال

 הישראלי המכון . חוקתיים יסודות, שופטים מינוי, חוקתית

 .2004, לדמוקרטיה

javascript:open_window(%22http://al-qasemi.exlibris.co.il:80/F/P1IDCVV6PH4YU1JY7MFBXEA3L4TKHEL7JR3BS9EH9VDLKJPPV4-02961?func=service&doc_number=000013466&line_number=0008&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://al-qasemi.exlibris.co.il:80/F/GE3F6GUL76964F5EXPPXYKB9FH8GDYB96JJE6CL5EYL437XGUH-02779?func=service&doc_number=000006946&line_number=0008&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://al-qasemi.exlibris.co.il:80/F/GE3F6GUL76964F5EXPPXYKB9FH8GDYB96JJE6CL5EYL437XGUH-02779?func=service&doc_number=000006946&line_number=0008&service_type=TAG%22);
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  Chartered Management Institute. The Chartered             :3مثال

Management Institute Dictionary of Business and 

Management.  Bloomsbury, 2004. 

 :مؤلف كتاب بدو   .4

 مار ال شر، السنة. .الكتا  قنوان

 .1988. اةسسة اإليسان، الووغا: لت ديد الشبا  :1مثال

 With Scott to the Pole: The TerraNova Expedition :2مثال

1910-1913. Photographs of Herbert Ponting. BCL, 2004.        

                                                                     

 :من دو  مؤلف() أو محرر أو مترجممع ماد كتاب  .5

 . مار ال شر، السنة.الكتا  قنوان .اسم قائنة املعد، اسسه الشخص ي، اعد

.  قراءات اختارة و  قنوم االنصال بالجساهيهوبة، ادسوم انصور، اعد.  :1مثال

 .2004اركز اإلسكندرية لنكتا ، 

   Marzolph, Ulrich, editor. The Arabian Nights in :2مثال

Transnational Perspective. Wayne State University Press, 2007 

 :  مؤلف(كتاب مع مادين أو محررين أو مترجمي  )من دو  .6

السم الشخص ي لنسعد ال اني حم اسم او ، اسسه الشخص ي، ادول  اسم قائنة املعد

. مار قنوان الكتا قائنة املعد ادول )االسم ال اني انا جاء و  الكتا (، اعدان. 

 ال شر، السنة.

. جسعوة املرأة املرأة وكوان ا. تالنابنس ي، رغدة، وقرسوة انصور، اعدا :1مثال

 2011وكوان ا، 

  :كتاب مع ثالثة مادين وأكثر .7

. مار قنوان الكتا  اعدون.وآخرون،  ، اسسه الشخص ي،ادول  اسم قائنة املعد

 ال شر، السنة.
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واحة ادقالم ادمبوة والتاريخوة: . اعدون وآخرون، شو  اوس ى، قبدهللا،  :1مثال

. ةولون: اقاالت و  اآلما  والح ارة العرسوة نكريسا لنب وفيسور يوسف سدان

 .2011ا شورات الجسل، 

: ברק-בני. מקום זהות שפה כאן-אי. עורכים, ישראל, ץ"כ :2مثال

 .2008, המאוחד הקיבוץ

              

 كتاب يحتوي على طباة: .8

 يتم كتابة الطباة فقط اذا كانت باد الطباة األولى

مار ال شر،  ،. التبعةالكتا  ناقنو اسم قائنة املةلف، اسم الشخص لنسةلف. 

 ة.السن

 .. ياستقبال اآلخر: ال ر  و  النقد العربي الحدي البازع ، سعد.  :1مثال

 .2004املركز ال قاو  العربي،  ،2

 הילד בחיי ושינוי משבר. כצנלסון ועדנה, עמירם, רביב :2مثال

 .2003, עמיחי ,ומעודכנת מחודשת' מהד. ומשפחתו

   :Nashif, Esmail   Palestinian Political Prisoners          :3مثال

Identity and Community. 2st ed., Routledge, 2008 

 

 كتاب يحتوى على عدة طباات من الكتاب من دو  تغيير فل الطباات .9

أي ر وي  قلى الكتا  فعندها يتم كتابة  إجراءطباقة الكتا  اق مون  إقامةاذا نم 

 املصدر ةالتال :

. سنة التبعة ادولى. الكتا  ناو قناسم قائنة املةلف، اسم الشخص لنسةلف. 

 .التبعة ادخي ة ا ان ال شر: مار ال شر، سنة

 . 2011. اةسسة املختار،  2007. الجسنة ادسسوةأبو امل ارم، قل .  :1مثال

  .Butler, Judith. Gender Trouble. 1990                          :2مثال

Routledge, 1999. 



61 

 :ادو/أو م محقق و/أو  مترجممع مؤلف و كتاب  .10

، أو . نرجسه اسم املت جمالكتا  قنواناسم قائنة املةلف، اسم الشخص ي لنسةلف. 

 . مار ال شر، السنة.(كسا هو اكتو  و  الكتا املحقي، أو املعد الشخص والعائل   )

التددي اإلسالاي و  الجزائر: الج ور التاريخوة والسواسوة وينيس، ااي ل.  :1مثال

 .1999شركة املتبوقات، ، . نرجسة قامل خي  هللاإلسالاوةلصعوم الحركة ا

. ندقوي جسال الديق العنوي، ال روري و  أصول الفقهابق رشد، ادسد.  :2مثال

 1994مار ال ر  االسالاي، 

 ,אור יאיר םותרג. וחרדה סימפטום, עכבה. זיגמונד, פרויד :3مثال

 .2003, רסלינג ,רולניק ערן עריכת

  Foucault, Michel. Madness and Civilization: A              :4مثال

History of Insanity in the Age of Reason. Translated by 

Richard Howard, Vintage-Random House, 1988. 

 

 : محرر  أو و/محقق أو /مترجم وأو /كتاب مع ماد و .11

. اإلسالايم نساء قظوسات اق العال. اتاايدل، ناناي، وسب رياه ، اعد :1مثال

 . 2011مار الشروف،  ،ندرير أاي ة أبو املجد ،نرجسة غامة ادسد ادسوم

 מעשיים יישומים. , עורכיםגילרוי, אנדריאה, וגרי מקנילי :2مثال

 לטיפול אמנות בין גומלין יחסי: באמנות בטיפול תיאורטיים והיבטים

 .2010אח, , ם רועי בנקלותרגלמטופל.  באמנות המטפל ובין

 :جزء واستاملنا أكثر من جزءيحتوي على أكثر من  كتاب .12

مار ال شر، التبعة، . الكتا  قنواناسم قائنة املةلف، اسم الشخص ي لنسةلف. 

 قدم ادجزاء السنة.

نيسي  املنفعة بكتابي افتاح كنوز السنة: واملعجم قبد الباق ، ادسد فةام.  :1مثال

 ج. 8، 1988: مار الحدي ، القاهرة ، 3ي. . املف رس دلفاظ الحدي  النبوي 
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، 1977-1998 ,כתר  .1880-1980, העברית הסיפורת גרשון. שקד, :2مثال

 .כר' 5

   Stark, Freya. Letters. edited by Lucy                      :3مثال

Moorehead,  Compton, 1974-82, 8 vols.                                                             

 :اواحًد  اكثر من جزء واستاملنا جزءً أب يحتوي على كتا .13

الجزء ال ي  ،. التبعةالكتا  قنواناسم قائنة املةلف، االسم الشخص ي لنسةلف. 

   ا ان ال شر: مار ال شر، السنة ،استعسنته

. أسنى املتالب و  شـرح روض التـالبادنصاري، أبو يديى زكـريا الس ب ي.  :1مثال

 . 2001مار الكتب العنسوة،  ،2 .ج ،1 .ي

, 4 כרך .1880-1980, העברית הסיפורת  גרשון. שקד, :2مثال

  1977-1998 ,כתר

         ,Stark, Freya. Letters. Ed. Lucy Moorehead. vol. 5 :3مثال

Compton, 1978. 

أنطولوجيا أو مجموعة )مجموعة شارية، مجموعة قصصية، مجموعة  .14

 مع ماد: مقاالت(

ابة اصدر ا سوقة شعرية، يتم التعاال اع ا كسا يتم التعاال ا  أي قند كت

 اصدر ا  اعد

 ال ي الجزء ،التبعة. الكتا  قنوان .سعدلن الشخص ي االسم ،عدامل قائنة اسم

  .السنة ال شر، مار ،اذا ةان املصدر يدتوي قلى اكر  اق جزء() استعسنته

العربي  الشعر رواع : الشعر هرجواشريدة، الشرسوني، جس  ونرنيب وشرح.  :1مثال

 .2009. مار الحدي ، ادندلس ي -العباس ي -اداوي  - و  قصوره القديسة

. انتهى التنب اق أشعار العر ابق اوسون، ادسد بق املبارل، جس .  :2مثال

  .1999مار صامر، ، 3، ج. 1ندقوي وشرح ادسد نبول طريفي. ي. 

. انتهى التنب اق أشعار العر . ابق اوسون، ادسد بق املبارل، جس  :3مثال

 ج. 10 ،1999مار صامر، ، 1ندقوي وشرح ادسد نبول طريفي. ي. 
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 ,Hill, Charles A., and Marguerite Helmers               :4مثال

editors. Defining Visual Rhetorics. Lawrence Erlbaum         

Associates, 2004. 

 من سلسلة كتب: اكتاب جزءً  .15

)قنوان  . اسم السنسةالكتا  قنوانقائنة املةلف، االسم الشخص ي.  اسم

 نوفر رقم السنسة. مار ال شر، السنة.إذا  ورقس ا السنسة(

. املقدام ابق ادسوم الكندي: أول فارس و  اإلسالمآل الفقوه، ادسد جوام.  مثال:

 .1992مار اديسان،  ،3سنسنة ادرةان ادربعة 

 ميةكتاب أصدرته مؤسسة حكو  .16

. ا ان ال شر: مار الكتا  قنواناسم امل ان. اسم ال وئة أو الدائرة الح واوة. 

 ال شر، السنة.

. أفي جديد إسرائول. وزارة املعارف. اإلمارة الت بوية. قسم التعنوم االبتداعي :1مثال

. وزارة املعارف. اإلمارة الت بوية. قسم التعنوم االبتداعي، لنسدرسة: حقوبة لنسديريق

2008. 

 אופק חדש לבית .יסודי לחינוך האגף. החינוך משרד. ישראל :2مثال

 .2008. החינוך משרד .למנהלים תלקיט: הספר

 United States, Congress, House, Committee on the        :3مثال

Judiciary. Federal Rules of Bankruptcy Procedure, December 

1, 2015. Government Printing Office, 2015                           

 مقال من كتاب مرجع )موسوعات، مااجم، قواميس( من دو  مؤلف: .17

أي اصدر اوسوع   أوقند كتابة اقال اصدره اوسوقة، أو اعجم، أو قااوس، 

قم بكتابة قنوان املوضوع كسا جاء و  املوسوقة. حم سجل اسم املوسوقة  آخر،

وسوقة بتفاصول ببنووغرافوة أخرى ا ل بوانات املستخداة، ال نتب  اسم امل

 .ال رسجل الجزء والصفدات أب دياا الناشر، واذا ةانت املوسوقة ارنبة نرنيب  

 . التبعة، السنة.اسم املرج املقال". قنوان "
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 .1999 ،2ي.  ،املوسوقة العرسوة العاملوة"الن ة، قنم."  :1مثال

 ערבית: הוגים ומושגים.מ-הלפילוסופיהאנציקלופדיה  "נפש." :2مثال

2007. 

  Poetry." The American Heritage Dictionary of the"       :3مثال

English Language. 2000. 

 مؤلف: معمقال من كتاب مرجع )موسوعات، مااجم، قواميس(  .18

، اقدام قنوان الكتا اسم قائنة كتا  املقال، االسم الشخص. "قنوان املقال." 

)ان وجدت،  التبعةد واسم العائنة )كسا جاء و  الكتا (، واسم الشخص ي لنسع

 ، ، الناشر، السنة، الصفداتقلى ان ن ون ليست التبعة ادولى(، الجزء

اوسوقة الح ارة السايح، أحسد قبد الرحسق. "الن ة العرسوة" : 1مثال

، اشراف ونقديم ادسد حسدي زقزوف، وزارة ادوقاف، املجنس ادقلى االسالاوة

 746-738، ص. 2005ن االسالاوة، لنشةو 

 :مع ماد يحتوي عدة مقاالت كتاب منمع مؤلف  مقال .19

 ،)قنوان املرج ( اسم املرج املقال".  قنواناسم قائنة املةلف، اسم الشخص ي. "

، قلى أن ال ن ون التبعة )ان وجدت ،إقدام اسم املعد لنسرج  كسا يظ ر و  الكتا 

 الصفدات. ،، السنةمار ال شر ،جزء(، الالتبعة ادولى

" .ا املة، هوفاء. "حورية الوطق ال اع : قراءة و  أشعار سالم جب ان :1مثال

 إقدام ،اوسوقة أبداق ومراسات و  ادم  الفنستوني الحدي : ادم  املحل 

ص.  ،2011، ا س  القاسمي لن ة العرسوة وآماب ا ،1ج.  ،وندرير ياسين كتاني

183-218. 

  :Ahmedi, Fauzia Erfan. "Welcoming Courtyards :2مثال

Hospitality, Spirituality, and Gender." Feminism and 

Hospitality: Gender in the Host/Guest Relationship, edited 

by Maurice Hammington, Lexington Books, 2010, pp. 109-

124. 
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 مع مادين يحتوي عدة مقاالتمن كتاب مع مؤلف مقال  .20

 ."اضترابات الخبز وأزاة الحز  الواحد و  نونس. "غل، قبد القامر الز  :1مثال

مراسات أفريقوة قق الحرةات االجتساقوة والديسقراطوة و  أفريقوا والعالم العربي، 

ص. ، 2010، املركز القواي لنت جسة، 1ندرير ادسوم اسداني وواابا ميا واابا، ج. 

175-235. 

نكتب اسم الشخص واسم قائنة املعد ادول )كسا  اعديق وأكر  3اذا ةان لنكتا  

 .جاء و  الكتا ( وأخرون

 قصيدة من ديوا  أو قصة من مجموعة قصصية:

. املصدر قنوان العسل." قنوانالشخص ي. " االسماسم قائنة اةلف املجسوقة، 

  .الصفدات ،مار ال شر، السنة ،التبعة

 ،1اج.  ،2. ي. رية ال اانةادقسال الشع" .اواس ي، فاروف. "قصة قصودة :1مثال

 .180-178ص.  ،2005اكتبة ةل ش يء، 

ي.    ،سرير يوسف هو ل" .انصور، شوقوة. "ذاكرة الحقوبة الفارغة-قروف :2مثال

 .130-125 ، ص.2013املةسسة الفنستو وة لن شر والتوزي ،  ،2

 منشورة: دكتوراهماجستير/ –رسالة جاماية  .21

 ،مكتوراه. نوع الرسالة ااجستي /ن الرسالةقنوا. شخص ياسم العائنة، االسم ال

  اسم الجااعة، السنة.

رماف الخنفي )ادوكسوسورون( و  الشعر العربي اإل برانس ي، ريسا. -أبو جابر :1مثال

اكتبة ةل ش يء، . 2010جااعة حوفا،  ،مكتوراهرسالة . واساهسته و  بناء املعنى

2013 . 

  Bishop, Karen Lynn. Documenting Institutional             :2مثال

Identity: Strategic Writing in the IUPUI Comprehensive 

Campaign. Diss. Purdue University, 2002. Ann Arbor: UMI, 

2004. Print. 
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 ماجستير/دكتوراه غير منشورة: –رسالة جاماية  .22

، مكتوراه /نوع الرسالة ااجستي .قنوان الرسالة . اسم العائنة، االسم الشخص ي

 اسم الجااعة، السنة.

ااجستي . جااعة رسالة  ."ابق العربي وانهجه و  التفسي "قوي ة، رأفت.  :1مثال

 .2007أبيب، -نل

 .מגדר ואינטרנט בקרב המיעוט הערבי בישראל .וליד, אחמד :2مثال

 .2015, אילן בר' אונ ,דיסרטציה

  ,Keblawi, Faris. Motivational Orientations, Attitudes    :3مثال

and Demonization : A Case study of  Muslim Arab Learners 

of  English in Public Schools in Northern Israel. 

Dissertation, University  of Aberdeen, 2005. 

.What Variables Appear to Work in  Panasuk, Noel         :4مثال

      the Workplace and Howms in Stress Management Progra 

  The College of MS Thesis, Effective are These Programs?  

.                                                            St. Scholastica, 2008   

 :داخلل( إصدار كراسة ) أو دوسية  .23

 . اسم املةسسة، السنةقنوان الكراسة/الدوسوة

 .2008. الجااعة ادرمنوة. ةنوة الت بوة، وق اياالت بوة لنقوم: اسائل   :1مثال

. אוניברסיטת חיפה. החינוך בישראל: סוגיות ומסגרות :2مثال

 2001הפקולטה לחינוך. החוג לחינוך, 

   .Women's Health: Problems of the Digestive System     :3مثال

American College of Obstetricians and Gynecologists, 2006. 

 

 :وهو متاح للجميع لناشر كاملة لبيانات مؤلف و مع  إلكترونيكتاب  .24
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التاري . قنوان اوق  الكتب، . الكتا  قنوانسم الشخص ي. ال اسم قائنة املةلف، ا

 الراب . 

 وادهواءاملنل  الفصل و الش رستاني، أبو الفتح ادسد بق قبدالكريم.  :1مثال

 almeshkat.net.www ، ش اةامل .1980 .والندل

 Getסטימצקי . 2010ביאליק, חיים נחמן. מאחורי הגדר.  :2مثال

Books. -99https://www.getbooks.co.il/%D7%9E%D7%90%D7%97%D7%95%D7%A8%D7% 

D7%94%D7%92%D7%93%D7%A8%/ 

 ספרייתمن قاعدة بيانات )مثل املنظومة أو املنهجل أو  إلكترونيكتاب  .25

 وغيرها: EBSCOأو  כותר

اسم قاقدة الناشر، . قنوان الكتا سم الشخص ي. ال ، اأو املعد اسم قائنة املةلف

 البوانات. 

أطنس لن شر  .اهل رواع  الشعر الج ، اعد.العربي، حااد كسال قبدهللا :1مثال

 .امل  ل. 2013، اإلقالاي واإلنتاج

 כתר .1880-1980 העברית הסיפורת  גרשון. שקד, :2مثال

  .ספריי עיון –ספריית כותר . 1977-1998 ,ספרים

 .Playwrights: Perkins, Kathy E., editor                          :3مثال

Black Female An Anthology of Plays before 1950. Indiana 

UP, 1990. NetLibrary.                                                             

 مع مؤلف فصل من كتاب أو موسوعة من قاعدة بيانات إلكترونية .26

أو  قنوان الكتا اسم قائنة اةلف املقال، االسم الشخص ي. "قنوان املقال." 

 . الراب  اختواري.   اسم قاقدة البوانات. املوسوقة، الناشر، السنة، الصفدات

وزارة  ،باشا، أحسد فةام. "التب العوون." اوسوقة الح ارة اإلسالاوة :1مثال

اكتبة العبو ان . 596-594، ص. 2005ادوقاف، املجنس ادقلى لنشةون اإلسالاوة، 

 اإللكت ونوة.  

 ".Porter, Carolyn. "Ann Beattie: The Art of the Missing :2مثال

The Contemporary American Women Writers: Native 

https://www.getbooks.co.il/%D7%9E%D7%90%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%99-%20%D7%94%D7%92%D7%93%D7%A8/
https://www.getbooks.co.il/%D7%9E%D7%90%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%99-%20%D7%94%D7%92%D7%93%D7%A8/
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Strategies, Facts on File, 2015, pp. 9-28. General Reference 

Center Gold.                                                                              

                                                  
 وماد فصل من كتاب أو موسوعة من قاعدة بيانات إلكترونية مع مؤلف  .27

أو  قنوان الكتا اسم قائنة اةلف املقال، االسم الشخص ي. "قنوان املقال." 

 . الراب  اختواري.   اسم قاقدة البواناتاملوسوقة، الناشر، السنة، الصفدات. 

رة اإلسالاوة، إشراف باشا، أحسد فةام. "التب العوون." اوسوقة الح ا :1مثال

ونقديم ادسوم حسدي زقزوف، وزارة ادوقاف، املجنس ادقلى لنشةون اإلسالاوة، 

 .  اكتبة العبو ان اإللكت ونوة. 596-594، ص. 2005

 فصل من كتاب من قاعدة بيانات إلكترونية مع ماد ومن دو  مؤلف .28

 قنوان الكتا ل." . "قنوان املقا، اعد، االسم الشخص ياملعد أو املحرر اسم قائنة 

 . الراب  اختواري.   اسم قاقدة البواناتأو املوسوقة، الناشر، السنة، الصفدات. 

املوسوقة العرسوة  ل زال ."ا. "، ادررون وأخرون ،الجسل، أحسد أاين :1مثال

 . اكتبة العبو ان اإللكت ونوة. 1693-1692ص. ، 2001، مار الجول، 3 ج. امليسرة، 

 Milne, Ira Mark, editor. "The Pearl." Short Stories for: 2مثال

Students, vol. 22, Gale, 2006, pp. 198-215. Gale Virtual 

Reference Library,                   

db12.linccweb.org/login?url=http://go.galegroup.com 

 

 :وثيقة أو ملف حكومي إلكتروني صادر عن مؤسسة حكومية .29

. أفي جديد ول. وزارة املعارف. اإلمارة الت بوية. قسم التعنوم االبتداعيإسرائ  :1مثال 

. وزارة املعارف. اإلمارة الت بوية. قسم التعنوم االبتداعي، لنسدرسة: حقوبة لنسديريق

2008. 

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/FD36B0FC-D84B-492A-95F1-

1370C0FE3C54/112131/1aOfekHadash_Arvit.pdf 
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 United States, Department of Health and Human :2مثال

Services, Centers for Disease Control and Prevention. 

, 5 May 2016, Zika VirusControlling Mosquitoes at Home." "

-at-mosquitoes-www.cdc.gov/zika/prevention/controlling

                                                                                home.html 

 

 

 

 

 

 

 

 :املقاالت

 :مع مؤلف واحد (Journal) قال من مجلة علميةم .1

)إن  املجند، اسم املجنةال." املق قنواناسم قائنة اةلف املقال، االسم الشخص ي. "

 الصفدات.أرقام ، السنة)إن وجد(،  العدم وجد(،

رقم اج.   اسم اةلف املقال

. عجند، امل

 رقم العدم

 سنة ال شر 

     

 .66-44ص.  ،1998 ،2 ،جااعـة "سحبان وائل وختبته." اواس ي، فاروف.

     

 الصفدات  اسم املجنة العنسوة  قنوان املقال 

 המגזר לטובת בישראל הערבית הכלכלה שעבוד" .יעקב, בוימל :1لمثا

 .101-209 , עמ'ט"תשס ,ח"מ ,החדש המזרח." 1958-1967, היהודי

  Sindawi, Khalid. “The role of the lion in miracles           :2مثال

http://www.cdc.gov/zika/prevention/controlling-mosquitoes-at-home.html
http://www.cdc.gov/zika/prevention/controlling-mosquitoes-at-home.html
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associated with Shiite Imams” Der Islam, vol. 84 No. 2, 

2007, pp. 356-390. 

ي  (Journal) قال من مجلة علميةم .2
 
  :مع مؤلف

 إضافةاملقال كسا ا  اةلف واحد ا  ينتبي قنوه قوانين كتابة  اةلفيناقال 

 . ( قبل االسم ال اني و)الفاصنة بين املةلفين والحرف 

الشخص ي لنسةلف ال اني سم ال ، ا، االسم الشخص يادول  اسم قائنة اةلف املقال

)إن وجد(،  املجند ،اسم املجنةاملقال."  قنوان" (.و  املقال كسا ورمواسم العائنة )

 الصفدات.أرقام السنة،  )إن وجد(،  العدم

مي املدارس فوف االبتدائوة ن"أشقر، شفاء، وخالد أبو قصبة.  :1مثال
ّ
صّورات اعن

، جااعة" .لظاهرة التنّسر الشب ي وطرف التعاال اع ا و  املدارس العرسوة و  إسرائول

 .64-35ص. ، 2018، 1، ع. 21اج. 

הקשר בין סגנון מנהיגות דחלה, רנין, וחאלד אבו עסבה. " :2مثال

המנהל לבין מחויבות המורים בתווך סטראוטיפיים לגבי מוגבלות 

עמ'  ،2016, 1, מס' 20, כר' ג'אמעה." פיזית בחברה הערבית בישראל

171-202. 

 :وأكثر مؤلفي  3مع  (Journal) قال من مجلة علميةم .3

اسم املقال."  قنوان"، وآخرون. ، االسم الشخص يادول  اسم قائنة اةلف املقال

 الصفدات.أرقام ، السنة، )إن وجد( ، العدم)إن وجد( املجند ،املجنة

، وآخرون. "الفق التشكول  املعاصر: رشكونيي اصر إبراهومبسووني، ادسد  :1مثال

 ".
 
   703-658، ص. 2012، 3، ع. 33اج. ، ا نة الفق التشكول نسوذجا

ي." نت ن "نتوير ابامرات التفكي  و  التعنم اإل وآخرون. سوف، أا د، : 2مثال 

 .24-3ص.  ،2011، 15اج.  ،جااعة

מאי, נירה, ואחרים. "מעגל ידע פרופסיונאלי בקרב מורים  :3مثال

בחינ"מ על פי משנתו של פאולו פרירה והבנייתו של כלי קוגניטיבי 

 ،סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום –סחיש כיים." להגדרת פתרונות חינו

 .35-56, עמ' 2011, מס', 26כר' 
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          levy, Brett L. M., et al. "Examining Studies of :4مثال

Inquiry-Based Learning in Three Fields of Education 

Sparking Generative Conversation." Education & 

Educational Research, vol. 64, no. 5, 2013, pp. 387-408. 

 : مقال ملراجاة أو عرض كتاب فل مجلة علمية محكمة .4

 قنواناسم قائنة اةلف املقال، االسم الشخص ي ملةلف املقال. "قنوان املقال.". 

، نألوف أو ندقوي أو نرجسة حم االسم الشخص الكتا  ال ي نم اراجعته و  املقال

، السنة، املجند )إن وجد(، العدم )إن وجد(، املجنة اسم. والعائنة كسا ورم و  الكتا 

 الصفدات. 

، نألوف ستة روائوين حداحوينلاراجعة و  الكتب."  قنابسة، غالب. "اراجعات مثال:

 .286-281 ، ص.2012، 6 ،املجس ياسين كتاني. 

ملراجاة أو عرض كتاب فل مجلة شهرية أو نصف شهرية أو صحيفة يومية قال م .5

 : يةأو أسبوع

قنوان اسم قائنة اةلف املقال، االسم الشخص ي ملةلف املقال. "قنوان املقال.". 

، نألوف أو ندقوي أو نرجسة حم االسم الشخص الكتا  ال ي نم اراجعته و  املقال

ن لم إوجد و  إن) الووم والش ر والسنة، اسم املجنةوالعائنة كسا ورم و  الكتا . 

 الصفدات.  (،يظ ر الووم نكتب الش ر والسنة

انا وازن، قبده. "أنا حالة استعصوة نص يواجه قسوة العصر بالقسوة."  :1مثال

 .13، ص. 2014فب اير  1 ،الحواة، نألوف قاعشة عجونة. حالة استعصوة

    Seitz, Matt Zoller. "Life in the Sprawling Suburbs, If  :2مثال

You Can Really Call It Living." Review of Radiant City, by 

Gary Burns and Jim Brown, New York Times, 30 May 2007, 

late ed., pp. E1.  

 (:Magazineمقال من مجلة شهرية ) .6
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املجند )ان  ،اسم املجنة. "املقال قنواناسم قائنة املةلف، االسم الشخص ي. "

 الصفدات. ،الش ر السنةالووم )ان وجد(  وجد(، العدم )إن وجد(،

  شرلناري  ا  ف املقالاسم اةل

     

 .78-74ص.  ،2000سبتسب    ،ستور  ""ال ارحة و  االندرافات الن وية. قسر، أحسد اختار.

     

 الصفدات      اسم املجنة الش رية  قنوان املقال 

 .Shuster, Simon. "Europe's Crisis of Faith." Time, vol مثال:

188, no. 2/3, July 2016, pp.11-6.                                            

 مقال من جريدة يومية أو نصف أسبوعية أو أسبوعية: .7

الووم  ،اسم الجريدةاملقال."  قنواناسم قائنة صاحب املقال، االسم الشخص ي. "

 الصفدات. ،الش ر السنةو 

سب  سبت 3 ،أخبار ادم البستااي، ادسد. "احت اج." و  ،زيدان، جسول :1مثال

 .30-26ص.  ،2000

 21 ,הארץ ".הכרמל למרגלות דתי-בין דיאלוג". יאיר, אטינגר :2مثال

 .4ב, ע' 2009 אוקטובר

  Brubaker, Bill. "New Health Center Targets County's    :3مثال

Uninsured Patients." Washington Post, 24 May 2007, pp. 

LZ01.   

ة ونسخة إلكترونيتنشر بنسخة  (Journal)ة إلكترونيمقال من مجلة علمية  .8

 :مطبوعة

جند )إن وجد(، امل ،اسم املجنةاملقال."  قنواناسم قائنة املةلف، اسم الشخص ي. "

قاقدة  اسم املوق  قلى الشبكة أو اسم ،الصفدات ،السنة )إن وجد(، عدمال

 البوانات، الراب . 
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قائم قلى املدخل املعرو  ادةاميمي لتعنم  فاقنوة برنااج. "ااهر قبدالباري، :1مثال

ا نة العنوم " لتالاو  املرحنة اإلقدامية. الن ة و  ننسوة ا ارات االستساع الناقد

  ، املنظواة، 462-421، ص. 2013ـ 4، العدم 14، اج. الت بوية والنفسوة

http://search.mandumah.com/Record/508166 

 היסטוריה  ."ועתיד עבר בפיזיקה יש האם. "יששכר, אונה :2مثال

 , מחשבות. 24-35עמ'  ,2009, 12 ,ותיאוריה

http://thinkil.co.il/texts/m061p024-033. 

 :Tucker, Virginia M., et al. “Learning Portals  :3مثال

Analyzing Threshold Concept Theory for LIS Education.” 

Journal of Education for Library and Information Science, 

vol. 55, no. 2, Apr. 2014, pp. 150-65. Proquest,                    

db12.linccweb.orgurl=http://go.galegroup.com/ps/i.do?  

 

 

 :ةإلكتروني )صحيفة( مقال من جريدة .9

جريدة )الصحوفة(، اسم الاسم قائنة املةلف، اسم الشخص ي. "قنوان املقال." 

 . الراب  الووم الش ر السنة،

  .2006آذار  15 ،الحواة" .قصفور، جابر. "هواا  لنكتابة: حقافة اإلصالح :1المث

http://www.alhayat.com/article/1438814 

 ."פיילר נתן הבריטי הסופר: קוסטה פרס זוכה " סלעת מיה. :2مثال

 https://www.haaretz.co.il/gallery/literature/1.2231333. 2014ינואר  30 ,הארץ

         Giles, Ben. "Arizona Senator's Court Case Closed t:3مثال

Public." Arizona Capitol Times, Dec 19 2013 

 :مع مؤلف موقع على االنترنتمقالة أو صفحة من  .10

، اسم ال وئة وق قنوان املالة" "قنوان املقاسم قائنة املةلف، اسم الشخص ي. 

 ، ناري  ال   أو ناري  التددي  ادخي ، الراب . )إن وجدت( صاحبة املوق 

http://search.mandumah.com/Record/508166
http://thinkil.co.il/texts/m061p024-033/
http://www.alhayat.com/article/1438814
https://www.haaretz.co.il/gallery/literature/1.2231333
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 17، أكب  اوق  قربي بالعالماوضوع "بد  قق الجاحظ" الحوازي، ايسان. : 1مثال 

،  2015ميسسب  

https://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%86_%D8%A7

D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D8%B8% 

 Poncelet, Barbara. "Mom Am I Fat?: Helping Your:2مثال 

Teen Have a Positive Body Image." Verywell.com, About 

                        3200843 -fat -www.well.com/mom, Inc., 20 Apr. 2016     

 من دو  مؤلف: موقع على االنترنتمقالة أو صفحة من  .11

، اسم ال وئة صاحبة املوق  )إن وجدت(، ناري  ال   قنوان املوق "قنوان املقالة." 

 ي ، الراب . أو ناري  التددي  ادخ

 ، 2018أينول  10"الجاحظ." ويكبوديا، اةسسة ويكوسديا،  :1مثال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D8%B8 

  ,How to Teach Yourself Guitar." eHow, Demand  Media": 2مثال
www.ehow.com/how_5298173_teach-yourself-guitar.html.  
استشناء: و  التسجونة الببنووغرافوة أقاله ال يوجد ناري  ال شر أو ناري  آخر نددي ، النه 

   ال يوجد وه ا اسكق.
 تم انشاؤه من قبل مؤسسة أو منظمة. موقع على االنترنتصفحة من  .12

، اسم ال وئة قنوان املوق ان املقالة أو الصفدة أو الفصل." اسم املنظسة. "قنو 

 صاحبة املوق  )إن وجدت(، ناري  ال   أو ناري  التددي  ادخي ، الراب . 

 و  العربي لنتفل العنسوة ال قافة "ننسوة والفنون. وال قافة لنت بوة العرسوة املنظسة :1مثال

 آذار 14 والفنون، وال قافة لنت بوة العرسوة املنظسة العنمي، والبد  العنوم اتتور" قالم

2017، http://www.alecso.org/newsite/sectors/sciences.html 

 .على االنترنتحكومي موقع صفحة أو مقالة أو وثيقة من  .13

اسم الوزارة، او ال وئة التابعة ل ا. "قنوان الوحوقة، الصفدة أو املقالة." قنوان 

 ال شر، ناري  ال شر، الراب .

https://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D8%B8
https://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D8%B8
http://www.well.com/mom-%20fat-%203200843
http://www.ehow.com/how_5298173_teach-yourself-guitar.html
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املرحنة  –ال ويت. وزارة الت بوة. "املنهج الدراس ي واملعايي  ملامة الن ة العرسوة  :1مثال 

.   2016االبتدائوة" الوحائي الوطنوة، املعايي  الوطنوة ملناهج املرحنة االبتدائوة. أبريل 

her/wathaiqhttps://www.moe.edu.kw/teac 

 United States Department of Health and Human :2مثال 

Services, Centers for Disease Control and Prevention. 

"Controlling   Mosquitoes at Home." Zika Virus, 5  May 2016,         

  .home.html  -at-mosquitoes-www.cdc.gov/zika/prevention/controlling                   

https://www.moe.edu.kw/teacher/wathaiq
http://www.cdc.gov/zika/prevention/controlling-mosquitoes-at-%20%20home.html
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 MLAوالتوثيق وفق نظا:  كتابة االقتباسات

 :  أو أكثر مع مؤلف واحد إصدار اقتباس من  .1

 و  ه ه الحالة يوجد قندنا إا انيتان:

 ة: ي ون قلى الندو التال :    إذا لم ي كر اسم املةلف و  الجسن .أ

 "االقتباس" حم اسم قائنة املةلف ورقم الصفدة بين أقواس 

فإن ا "نخنو اق ادلفاظ  بخصوص ل ة شعر الجق و  اراثي الحسين أاا: 1مثال

 (9 سنداوي ) ال ريبة املب سة، فهي بعودة قق الت نف والتعقود"

ا طويال ... وه ا قنسا وجدنا قنوان  قصي ة و  إمريسالعنوان قند يوسف  إن" ...: 2مثال

 .(220-219)حسد يدل قلى وقوه بالعنوان" 

 (12)كتاني وهوبي ... "االقتباس"  :3مثال

 (122)اصاروة وآخرون : ... "االقتباس" 4مثال

 إذا ذكر اسم املةلف ضسق الجسنة فو ون االقتباس قلى الندو التال :   . 

 ........." رقم الصفدة بين أقواس.... اسم املةلف و  السواف .. ".........

 اراوئيقول ياسين كتاني فوسا يخص ل ة الروائوة لولى ادطرش و  روايت ا ...  مثال:

الوهم "نأري الن ة و  اراوئ الوهم قلى ندو افارف لنس ااين التقنودية املباشرة ال ي 

 (241)يعالج ا النص و  بنيته الفوقوة/الستدوة" 

 التوثيق .2

 ف واحدإصدار مع مؤل .1

 االستش ام بإصدار واحد ي ون قلى الندو التال :

الشاقر أبو سنمي اق الشعراء املنتزاين لق يته والرفض لنظنم املحبي  إن: 1مثال

 (225بشعبه )اواس ي 

ذكر اسم املةلف ضسق الجسنة فو ون االستش ام قلى الندو التال : إذا  :2مثال

 دت ذروت ا و  ادندلس وال ي ساهست يعتقد ارع  أن العالقات العرسوة الي ومية ش

 (141لحد كبي  و  نتوير حواة الي وم وقتئ  )
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 .Said makes a similar argument (3-4)                               :3مثال 

 

 

 إصدار مع مؤلفي  أو ثالثة مؤلفي : .2

اق  واق حم أرقام الصفدات،الواو إذا ةانا اةلفين ن   بين اسمي قائنتي سا حرف 

  مون أي فواصل بو  م.

االجتساقوة وذات نأحي  كبي  قلى  ةالت شئهم وكالء أرعتب  ادسرة العرسوة اق  مثال:

 .( 55 قراقرةو البدنوة والعقنوة )أبو قصبة  أبنائ ارفاهوة ووحة 

رعنوم ا ارات التفكي  اق أهم التدديات ال ي نواجه العسنوة التعنوسوة و   إن مثال:

 ( 3سوف، ادسق، وأسعد زاق املعرفة )

 :وأكثر إصدار مع ثالثة مؤلفي  .3

اق مون أي  واق حم رقم الصفدات اسـم قائنة املةلـف ادول وةنسـة وآخرون نكتب

 فواصل بو  م 

 ان فس  ا مخان التبغ، االلت اباتهنال أسبا  قديدة ملرض السرط :1مثال

دة )أبو غنوون وآخرون املوام الكوسوائوة، والنظم ال  ائوة غي  الصحو اإلشعاقات

161) 

 ברמת הניתוח בין שני הקוראים קיימים הבדלים משמעותיים :2مثال

 (37מאי ואחרים )

 (Bia et al. 161)                                                                 :3مثال

 مال  نفس اسم الاائلةحصدار مع مؤلفي  يإ .4

و  ه ه الحالة ن وف الحرف ادول اق االسم  ا ال ياسين كتاني وسسي  كتاني

 الشخص لكال املةلفين.

 (123، وس. كتاني، ................. )ي. كتاني مثال:

وفوسا لو ةانا يدسالن اسم قائنة اشت ل والحرف ادول اق كال اسسي سا الشخص ي 

 اتشابه ففي ه ه الحالة نكتب االسم ادول ةااال
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 (219يف قتااي، ونايفة قتااي ................ )نا مثال:

 أكثر من إصدار لنفس املؤلف: .5

ا  نوحويقند  اق أكر  اق إصدار لنفس املةلف، ي ب إضافة قنوان قصي  لوبين أي 

االقتباس انه ا  إضافة خ  ندت العنوان، كسا ي ب الفصل بين اسم  ا  ا نّم 

 املةلف والعنوان بفاصنة.

 رقم الصفدة(. ا اسم الكت.............. )اسم املةلف، 

(. كــ لك يت ــح 96 ادم  العربــييتدــدق شــرف قــق التــأحي  الفول نــوري ..... ) مثااال:

هــ ا التوجــه اــق خــالل "وهنــا نتســاءل: اــاذا يدــاول الشــاقر املعاصــر أن يفعــل ......." 

 (.89 ل ل زاق شعراؤه)شرف، 

 إصدار من دو  مؤلف .6

نكتب اسم قنوان الكتا  قند استخداانا ملصدر اق مون اةلف ففي ه ه الحالة 

.
 
 انه فوسا لو ةان االسم طويال

 
 أو جزءا

 ( 94)"ادم  العربي املعاصر اق ال ورة وح ى االستقالل"  مثال:

 :إصدار مع مؤسسة بحكم املؤلف .7

صدار اةسسة أو انظسة ح واوة أو غي  ح واوة نكتب إو  حالة وجوم اصدر اق 

 ةان ك لك وه  رعرف به نإاالسم ال اال لنسةسسة أو اسس ا املختصر 

اق حو   2009أن اعرض الكتا  الدول  و  القاهرة ش د قسته و  العام  مثال:

 (.113املصرية العااة لنكتا   ال وئة) واإلمارةالتنظوم والت نيب 

 إصدار مكو  من أجزاء:

ن وف الى اسم قائنة اوام اق أكر  جزء اق إصدار يت ون اق أجزاء، نوحوي قند 

الجزء ونقتتين وبعد ذلك رقم الصفدة )يفصل بين النقتتين ورقم  رقم املةلف

 الصفدة فراغ(

 (.152-147: 2اآلادي "................" ) مثال:

 :من مصدر ثا    اقتباس غير مباشر  .8
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 و  حالة االقتباس اق اصدر اا قام صاحبه باالقتباس اق اصدر آخر ال رستتو 

ختصار التال  )اقتبس و  اسم املةلف الوصول إلوه )املصدر ادصل ( نستعسل اال 

 ورقم الصفدة(

ادسرة و   إشراليعتقد الحصري وهو اق أبرز املرسين الفنستو وين ضرورة " :1مثال

ملا في ا اق فائدة لنتالب ولنسعنم  ،(677)اقتبس و  قنوسات  "العسنوة التعنوسوة

 ولنسدرسة. 

اق أبرز املرسين (، وهو 677قنوسات و  يعتقد الحصري )اقتبس  :2مثال

الفنستو وين ضرورة "إشرال ادسرة و  العسنوة التعنوسوة" ملا في ا اق فائدة لنتالب 

 ولنسعنم ولنسدرسة.

 "قنوساتاملةلف "ففي قائسة املراج  ن وف ادار بخصوص كتابة املرج ، وك لك 

 . نشي  بتانا الى الحصري و  قائسة املراج الى القائسة والال ي اقتبس الحصري 

 :إلكترونياقتباس من مصدر  .9

قنوان املقال كسا هو الحال و  نكتب قائسة املراج  وو   قنوان املقال فق ،ذكر يتم 

 .اقال نشر بسوق  قلى شبكة االنت نت

حول الب ووية يوكد أن ... )"الب ووية  جريدة الحواةو   تهجابر قصفور و  اقال مثال:

 و  ادم  ااا بعد املعاصر"(.  

 :إلكتروني مع مؤلفن مصدر اقتباس م .10

نكتب قائسة املراج  و  نكتب اسم قائنة اةلف املقال لوحده اق مون أي إضافة، و

 .املقال انا هو الحال و  كتابة اقال ا  اةلف نشر  بسوق  قلى شبكة االنت نت

حول الب ووية يوكد أن ...  جريدة الحواةو   تهجابر قصفور و  اقال مثال: .11

   ااا بعد املعاصر"(.  )"الب ووية و  ادم
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 :MLAحسب طريقة  فل االقتباسات مالحظات

  نوحوي دكر  اق اصدر، فإننا نرنب اةلفي املصامرقنداا ي ون ماخل ادقواس 

 ا ي ون نرنوب م و  قائسة املصامر.سك أب ديا انرنيب

    قند نرنيب ادسساء و  االقتباس ماخل ادقواس أو و  قائسة املصامر فإنه ي ب

 التعريف اق اسم العائنة )بدر، والجسل(الـ  نونا ن اهلق

  قند اإلحالة لصفدات اددمة و  أي اصدر نكتب رقم الصفدة أو الصفدات

اا قدا و  ( 234اباشرة مون فاصنة بين اسم املةلف أو اسم الكتا  )اصاروة 

حول أعجسوة نظر أكر  اق اصدر لنفس املةلف( )زقبي، ا)ا حاالت قنونة جد  

 (. 260 ةالخرج

  إذا ةانت لإلحالة املوجومة بين ادقواس قدة اةلفين ي ب استعسالand  وال(

 و  العرسوة وذلك قبل االسم ادخي . و و  العب ية ו اإلن نيزيةو  ( & نستعمل 

  إنسا و ادسساء العرسوة والعب ية و نوض  قبل االسم ادخي  و  ادسساء ادجنبوة ال 

،  وآخرون نسون ها( وك لك جو 23العتوم وأبو غزال ) ו وو  العب ية و بـ ن وف

(Johanson et al. 342.) 

  إذا وجد هنال اةلفان يدسالن نفس اسم العائنة ي ب إضافة الحرف ادول السسه

 قبل اسم العائنة ح ى وان ةانت املصامر املستعسنة ليست اق نفس السنة.

  ואחריםوو  العب ية  نوآخرو  نستعسل: و  العرسوةوأكر  إذا وجد حالحة اةلفين 

 .et al اإلن نيزيةو 

 ( ( وكتاني 118و  وصف أمبوات البد  نستعسل الفعل املاض ي )امعى ةل اق خنول

 ( أن ...( 380)
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  :MLAحسب طريقة  فل قائمة املصادر مالحظات 

 حاضرات املجااعوة، الرسائل الاملجالت،  : الكتب،تاإلصدارا يتم كتابة قناويق

فالم وأسساء برااج اد  شورة، أسساء املختوطات غي  املسرات، ألقوت و  اةنال ي 

وذلك وفي رعنوسات  ( italicبخ  اائل ) اإلن نيزيةكسبوونر بالعرسوة والعب ية و لا

  .MLA إصدارال سخة السابعة اق 

أو  (،bold)ق املجالت أو الكتب اا زالت رستخدم الخ  املشدم بعض اهنال 

ال سخة ادخي ة لنكتابة العنسوة نقول اا  بخالفا ، ه (bold) العنوان لأسفخ  

 أورمناه و  البداية.

هنال بعض املةلفين وبعض املةسسات ننزم كتابة املصامر العرسوة والعب ية بخ  

وفق  و  العناويق ادجنبوة (، bold)العنوان  لأو ا  خ  أسف (،bold) اشدم

 أو ننك املةسسات.ا اق شأن املةلف ه ا طبع   .(italic) ننزم بخ  اائل

 ، أو اشدم(italic) املجالت بخ  اائل ءو  حالة نم كتابة قناويق الكتب أو أسسا

(bold) أو خ  أسفل العنوان ،(bold فإنه )  قلى ا ي ب   أن ي ون العسل انهجو

 طول البد .

  حاضرات املنبدأ ةل ةنسة و  قناويق الكتب، أو املجالت، أو الرسائل الجااعوة، أو

فالم وأسساء اد  شورة، أو أسساء املختوطات غي  املقوت و  اةنسرات، أو ألال ي 

 وك لك الحال بعد نقتتين  Capitalبدرف كبي  اإلن نيزيةبالن ة كسبوونر البرااج 

وغي ها اا قدا و  بداية   a, the, on, inونست ني اق ذلك الحروف ا ل (:)

 .(:و و  العنوان الفرع  بعد النقتتين )أالعنوان 

  إذا ةان لنس نة ا ندات وأقدام سنوية ال يتم إضافة العدم إلى املجند و  حالة

فإنه يتتنب  1ةان ةل قدم يبدأ اق رقم إذا  نوال  أرقام الصفدات و  ادجزاء. بينسا

 إضافة ادقدام إلى جانب املجندات. 

 بالعب ية  ו و  العرسوة وي اف  ال اني قبل اسم املةلف أو املعدand   ال  نيزيةاإلن(

 .و  الن ة االن نيزية(  & الرمز نستعسل

  االقتباس الص ي ة ا  قناويق املقاالت( ".."التنصوص )رستعسل أقواس.  
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 و  הידיעה' הالتعريف، الـ  نرنب املصامر أب ديا وفي اسم املةلف، يتم ن اهل

The .أحناء قسنوة الت نيب 

 رنيب املصامر وفي أب دية قنداا ي ون هنال أكر  اق اصدر لنفس املةلف يتم ن

 ال نسة ادولى اق قناويق املصامر.

  :ת"ל. )مون ناري (، بالعب ية م. تو  حالة قدم وجوم ناري  يتم التنويه باالختصار 

 .n. d.   (no date)وساإلن نيزية  (תאריך ללא)

 :ية )مون ا ان(، بالعب م. م. و  حـالة قـدم وجوم ا ان ال شـر يتم التنويه باالختصار 

 (.s. l. (sine loco)) without locationوساإلن نيزية  ،(מקום ללא) מ"ל

  :مون ناشـر(، بالعـب ية  م. ن.و  حالة قدم وجـوم مار نشـر يتـم التنويـه باالختصـار(

 s. n. (sine nomine)) withoutوساإلن نيزية  (לאור מוציא חשר) ל"חמו

place.) 

  (، و  الن ة الش ر السنةاسم الووم ة العرسوة )نكتب التواري  كسا يل : و  الن

 (.day month year(، وو  الن ة اإلن نيزية )שנה בחודש יוםالعب ية )
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  :الطريقة الثالثة

The Chicago Manual of Style :CMS   .دليل شيكاغو النمطي 

  حاضرات املجااعوة، الرسائل ال: الكتب، املجالت، تاإلصدارايتم كتابة العناويق

فالم وأسساء برااج اد  شورة، أسساء املختوطات غي  املألقوت و  اةنسرات، ال ي 

 (  italicبخ  اائل ) اإلن نيزيةكسبوونر بالعرسوة والعب ية و ال

  بعض املةسسات ننزم كتابة املصامر العرسوة والعب ية بخ  اشدم(bold  أو ا ،)

(. italic)ننزم بخ  اائل (، وفق  و  العناويق ادجنبوة bold)خ  أسفل العنوان 

 ننك املةسسات.اق شأن ا ه ا طبع  

 : الكتب

 قنوان الكتا   اسم املةلف

     

 قصودة ال وية" و  شعر ادسوم مروي "و  ح رة غوابه: ندوالت  .وند، قايدة خنول-فدساوي 

 .2013 ،ش يءةل  :حوفا 

     

 سنة ال شر  اسم الناشر  ا ان ال شر 

 :واحدكتاب مع مؤلف  .1

. ا ان ال شر: مار ال شر، قنوان الكتا  ةااالاسم قائنة املةلف، االسم الشخص ي. 

 .السنة

بين التقنود والت ديد: وج ات نظر ن ديدية حول . جباريق، قبدالناصر :1مثال

ا س  القاسمي لن ة . باقة ال رسوة: ندنول ندوي  - املنامى و  الن ة العرسوة الفصودة

 .2014، العرسوة

 הקיבוץ: אביב-תל .מבשורה בורחת אישה. דוד, גרוסמן :2مثال

 .2008, המאוחד

  Sindawi, Khaled. Temporary Marriage in Sunni and      :3مثال

Shiite Islam: A Comparative Study. Wiesbaden: 

Harrassowitz, 2013. 
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 :حتى ثالثة مؤلفي  كتاب مع مؤلفي  .2

، و الشخص ي، اسم املةلف ال اني كسا هو مون قنبهاسم قائنة املةلف ادول، االسم 

ا ان ال شر: مار ال شر،  .قنوان الكتا  ةااال. اسم املةلف ال ال  كسا هو مون قنبه

 السنة.

يتم قنب اسم املةلف ادول فق ، بدو  يبدأ باسم  ين أو حالحةو  حالة وجوم اةلف

خريق نكتب كسا ه  مون العائنة وبعدها االسم الشخص ي، بينسا أسساء املةلفين اآل 

 .ا  إضافة حرف الواو قبل االسم ادخي  قنب ا

، العقد ال سين و  مواويق الشعراء الجاهنوينألبي ، وسنسان اصالحة. أرازي،  :1مثال

 اآلسووية الجااعة العب ية، اع د الدراساتأورشنوم:  .طبعة جديدة واعجم اف رس

 .1999 ،وادفريقوة بالجااعة العب ية

 עם ודברים דין: הכובעים עושה .סגל וזאב, אריאל, בנדור :2مثال

 .2009 ט"תשס, ביתן-זמורה, כנרת: יהודה-אור. ברק אהרון

           Amara, Muhammad Hasan, and Abd Al-Rahman :3مثال

Mar'i. Language Education policy: The Arab Minority in 

Israel. Dordrecht: Kluwer, 2002. 

 مع أربع مؤلفي  وأكثر كتاب .3

ا ان  .قنوان الكتا  ةااال ،اسم قائنة املةلف ادول، االسم الشخص ي وآخرون

 ال شر: مار ال شر، السنة.

لفاظ العرسوة املعاصرة والت احوة أو  قااوس املجس : ، أبو خ رة، ف د وآخرونمثال: 

 .2012. كفر قرع: أ. مار ال دى، الشاععة

 :كتاب مع ماد .4

. ا ان ال شر: مار قنوان الكتا  ةااالاملةلف، االسم الشخص ي، اعد. اسم قائنة 

 ال شر، السنة.

. باقة ال رسوة: أبداق ومراسات و  الن ة العرسوةاواس ي، فاروف، اعد.  :1مثال

 .2003أةاميسوة القاسمي، 



85 

 זהות שפה כאן-אי. עורכים, גרוס ותמר, דגני זאב, ישראל, ץ"כ :2مثال

 .2008, המאוחד וץהקיב: ברק-בני. מקום

  Marzolph, Ulrich, ed. The Arabian Nights in                  :3مثال

Transnational Perspective. Detroit, Mich: Wayne State 

University Press, 2007 

 :كتاب مع مؤلف وماد .5

 . إقدام اسم املعد كسا هوقنوان الكتا  ةااالاسم قائنة املةلف، االسم الشخص ي. 

 مون قنبه. ا ان ال شر: مار ال شر، السنة.

 .يق  و  حكم املعد ةل اق هو ليس بسةلف أو ات جم ا ل: ادرر، اوحي

. ضب  ونوحوي يوسف الشو  القااوس املحو الفي وز آبامي، ا د الديق.  :1مثال

 .1995ادسد البقاع . بي وت: مار الفكر، 

. אור יאיר: מתרגם. וחרדה סימפטום, עכבה. זיגמונד, פרויד :2مثال

 .2003, רסלינג: אביב-תל. רולניק ערן: עורך

  Bonnefoy, Yves. New and Selected Poems. Edited by    :3مثال

John Naughton and Anthony Rudolf. Chicago: University of 

Chicago Press, 1995 

م: .6  كتاب مترج 

. نرجسة حم اسم املت جم. االقنوان الكتا  ةااسم قائنة املةلف، االسم الشخص ي. 

 ا ان ال شر: مار ال شر، السنة.

.  نرجسة حسزة بق قبالن املزيني. الن ة واشكالت املعرفة .خواس ي، نوقام :1مثال

 .1990 مار نوسقال، الدار البو اء، امل ر :

 שירה, ום'כולת אום :מצרים של קולה. יניה'וירג, דניאלסון :2مثال

 .כוכבי-עמית חנה תרגום. העשרים אהבמ המצרית החברה ,ערבית

 .2003 ד"תשס ,פרדס :חיפה
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  .Heidegger, Martin. On the Way to Language                  :3مثال

Translated by Peter D. Hertz. San Francisco: Harper Collins, 

Harper San Francisco, 1971. 

 جزء من كتاب مؤلف من عدة أجزاء: .7

. رقم الجزء. ا ان ال شر: قنوان الكتا  ةااالاملةلف، االسم الشخص ي.  اسم قائنة

 مار ال شر، السنة.

 اا يتم رسجونه، الجزء املستخدم و  البد  فق  وليس ةافة أجزاء املجسوقة. 

. حوفا: اكتبة ةل ش يء، 1. ج. ادقسال الشعرية ال اانةاواس ي، فاروف.  :1مثال

2005. 

 של לחפצים חפצים של מייצוג :דומם טבע .אליק, מישורי :2مثال

-2008 ט"תשס-ח"תשס ,הפתוחה האוניברסיטה :רעננה'. א' כר. ממש

2009. 

  Faragher, John M., Mari Jo Buhle, Daniel Czitrom, and :2مثال

Susan H. Armitage. Out of Many: A History of the American 

People. vol. 1. Englewood Cliffs: Prentice, 1994. 
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  .ا وال نبدأ برقم واحد و  ةل صفدة جديدة  نرقوم االقتباسات ي ون اتوالو 

 ،إذا  االحظات الحواش ي نوحي بعد مخول اا اقداره )فراغين( و  ماخل الستر

 احتاج التوحوي إلى أكر  اق ستر ي ب بداية الستر ال اني انه ا  بداية الصفدة.

 يق مصدر مقتبس منه أكثر من مرة:توث

  و  حالة االقتباس دكر  اق ارة اق نفس املصدر فإننا نكتفي بكتابة اسم املةلف

واسم اختصر لنكتا  و  االحظة الحاشوة )اختصار العنوان ال يوجد له قواقد 

 اددمة وي ون وفي اددمات يقررها الباح  أو ةانب املقال(. ا ال:

                    112قتوان، املتنبي،  :مثال

                    112أو:  قتوان، املتنبي: شاقر السوف والقنم، 

 112أو:  قتوان، شاقر السوف والقنم، 

  لنداللة قلى الكتا  وملن  التباس القارئ قنونا إضافة االحظة و  ن اية نوحوي

ن فصاقدا: املصدر و  املرة ادولى و  الحاشوة نبين كوف سو ون نوحوقه )اق اآل 

 قتوان، املتنبي(

  و  حالة االقتباس اق نفس املصدر دكر  اق ارة اباشرة فإننا نست ني قق نكرار

)نفس املصدر( بالعرسوة  ن.م.باختصار االسم و  املالحظات ال ااشوة ونستبدل ا 

بد  ن ون  اإلن نيزيةو   ibidاشدمة و  بالعب ية بدو  ن ون االختصارات שם

 .italicبخ  اائل 
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)ه ا و  حالة وجوم ارة سابقة افصل في ا التوحوي كسا  112قتوان، املتنبي، 

 ذكرنا أقاله(

)نسجل االختصار اق مون رقم الصفدة و  حالة ةان االقتباس اق نفس   . :.

 الصفدة السابقة اباشرة(

 114،  . :. ل:مثا

،.: .  121-125 

 واحدة فإن التوحوي ي ون  إذا ةان لدينا أكر  اق اصدر واحد و  االحظة هااشوة

 (.؛قاميا قق طريي الفصل بين ةل اصدر وآخر بالفاصنة املنقوطة )

 .541؛ كتانة، "ادم "، 160قتوان، املتنبي،  :مثال

  و  حالة وجوم أكر  اق اصدر و  حاشوة واحدة فإننا نرنب املصامر اق ادقدم إلى

 ادحدق.

  ن ا إه ه املصامر جسوع ا قديسة فو  حالة وجوم أكر  اق اصدر و  حاشوة واحدة و

 
ّ
 ب نصاقديا وفي ناري  وفاة اةلفي ا. نرن

  و  حالة وجوم أكر  اق اصدر واحد و  حاشوة واحدة وه ه املصامر جسوع ا

 حدي ة فإن ا نرنب نصاقديا وفي ناري  إصدارها. 

  و  حالة وجوم أكر  اق اةلف واحد و  االحظة هااشوة واحدة فإننا نكتب اسم

و  ادبداق العرسوة،  املةلف نفسهةااال و  املرة ادولى حم نستخدم قبارة  املةلف

،  وذلك و  املصامر ال ي اإلن نيزيةو  ادبداق   .idimو  ادبداق العب ية و  ל"הנ

 نني ا. 

أبداق إسالاوة،  –ياسين كتانة، "ادم  و  قصر اا بعد الحداحة"، جااعة  :مثال

فكريق والنقام اواقف امل؛ املةلف نفسه، " 535(، 2004) 8نرسوية، أمبوة وقنسوة 

أبداق إسالاوة، نرسوية،  –"، جااعة الحداحة" و  الحقل العربيالعر  اق ن رسة "

 .261(، 2002) 6أمبوة وقنسوة 

 .رستعسل أقواس االقتباس الص ي ة فق  ا  قناويق املقاالت 

 :CMSحسب طريقة  فل قائمة املصادر مالحظات 
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 رسائل الكتب، الاويق: إصدارات املجالت )بسا و  ذلك قدم املجنة(، يتم كتابة قن

 شورة، أسساء املختوطات غي  املألقوت و  اةنسرات،  ال ي حاضراتاملجااعوة، ال

 (  italicبخ  اائل ) اإلن نيزيةكسبوونر بالعرسوة والعب ية و الفالم وأسساء برااج اد 

 هنال بعض اق املجالت أو الكتب اا زالت رست( خدم الخ  املشدمbold،)  أو

(، ه ا بخالف ال سخة ادخي ة لنكتابة العنسوة نقول اا boldالعنوان ) لخ  أسف

 أورمناه و  البداية.

هنال بعض املةلفين وبعض املةسسات ننزم كتابة املصامر العرسوة والعب ية بخ  

نبوة (، وفق  و  العناويق ادجboldالعنوان ) ل(، أو ا  خ  أسفboldاشدم )

 ا اق شأن املةلف أو ننك املةسسات.(. ه ا طبع  italicننزم بخ  اائل )

(، أو اشدم italicاملجالت بخ  اائل ) ءكتابة قناويق الكتب أو أسسا و  حالة نّم 

(bold( أو خ  أسفل العنوان ،)bold فإنه ي ب   أن ي ون العسل انهجوا قلى )

 طول البد .

  ،حاضراتاملأو املجالت، أو الرسائل الجااعوة، أو نبدأ ةل ةنسة و  قناويق الكتب 

فالم وأسساء اد  شورة، أو أسساء املختوطات غي  املألقوت و  اةنسرات، أو  ال ي

 وك لك الحال بعد نقتتين  Capitalبدرف كبي  اإلن نيزيةكسبوونر بالن ة البرااج 

بداية العنوان  وغي ها اا قدا و  a, the, on, in( ونست ني اق ذلك الحروف ا ل :)

 (.:و  العنوان الفرع  بعد النقتتين ) أو

  جااعوة، الرسائل الكتب، ال، جالتاملو  الن ة اإلن نيزية ن ون قناويق إصدارات

فالم اد  شورة، أسساء املختوطات غي  املألقوت و  اةنسرات، ال ي حاضرات امل

 ( وسدون خ  سفل .Italicبخ  اائل ) كسبوونرالوأسساء برااج 

 رنب املصامر وفي اسم قائنة املةلف نرنيبا أب ديا.ن 

  הידיעה' הالتعريف بالعرسوة،  الـ، أبو، ابقادسساء ي ب ن اهل أحناء نرنيب 

 .اإلن نيزيةب Theبالعب ية و 

  قنداا ي ون أكر  اق اصدر لنفس املةلف. -------يسكق االستعاضة باإلشارة 

 ر.نرنب املصامر لنفس املةلف وفي سنة اإلصدا 

   .نرنب املصامر العرسوة أوال حم العب ية فادجنبوة 
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   ת"ל)مون ناري (، بالعب ية  م. ت.حالة قدم وجوم ناري  يتم التنويه باختصار و 

 n. d.   (no date)وساإلن نيزية ( תאריך ללא)

  مون ا ان(، بالعب يةم.مو  حالة قدم وجوم ا ان ال شر يتم التنويه باختصار( . 

 (s. l. (sine loco)) without locationوساإلن نيزية  ،(וםמק ללא) מ"ל

  مون ناشر(، بالعب ية  ن. م.و  حالة قدم وجوم مار نشر يتم التنويه باختصار(

 s. n. (sine nomine)) without وساإلن نيزية (לאור מוציא חסר) חמו"ל

place) 

 .رستعسل أقواس االقتباس الص ي ة فق  ا  قناويق املقاالت 

 (، و  الن ة العب ية ، السنةالووم الش رب التواري  كسا يل : و  الن ة العرسوة )نكت

 (.month day, year، وو  الن ة اإلن نيزية )(שנה, יום חודש)

 الووم)العب ية نبدأ كتابة التاري   العرسوة أو ةسساتأحوانا ن د اق بعض امل 

يتنب اق املحاضر كتابة ا أو أحوان   (יום חודש, שנה)وسالعب ية  (السنة ،الش ر

التاري  ب  ه التريقة، ه ا ليس ختأ ولكنه غي  اعتسد و  ملول الكتابة وفي 

CMS وفوسا لو انبعنا ه ه التريقة أو ننك يبقى قنونا ضرورة الحفاظ قلى ،

 انهجوة واحدة و  الكتابة 

 مالحظات عامة:

 قرات التالوة يتم الفقرة ادولى بعد أي قنوان فرع  نبدأ اق بداية الصفدة، الف

 إزاحت ا بقدر حالق إزاحات ماخل الصفدة.

  اق ادف ل استخدام افتاحTab .و  لوحة املفانوح لإلزاحة 

 .ا  و  أية طريقة استخداة ي ب أن ن ون املراج  ارنبة أب دي 

  ال نرقم املراج  ونستخدمTab ي و  ةل ارج .نإلزاحة الستر ال ا 
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 لكتابة املراجع بالطرق الثالث:  نترنتعلى شبكة اإل نية روابط مجا

  لكتابة املراج  بتريقةMLA : 3.1 الرابBibBuilder   : قلى املوق 

http://jerz.setonhill.edu/writing/academic/bib_builder/index

.html 

  لكتابة املراج  بتريقةMLA : الراب   UTEL : قلى املوق 

http://www.library.utoronto.ca/utel/language/bib.html 

 لكتابة املراج  بتريقة APA وMLA الراب :  Citation Machine قلى

 املوق :    

http://citationmachine.net/ 

 لكتابة املراج  بتريقة APA وMLA  : الراب  BiblioExpress   : قلى املوق 

http://www.biblioscape.com/biblioexpress.htm 

  لكتابة املراج  بتريقةAPA ، MLA  و CBE :الرابط  Citation Builder 

 قلى املوق : 

http://www.biblioscape.com/biblioexpress.htm 

  لكتابة املراج  بتريقةChicago B وIEEE :الرابط Bibliography 

 Builder  : قلى املوق 

http://www.ecf.utoronto.ca/%7Ewriting/bb.html 

http://jerz.setonhill.edu/writing/academic/bib_builder/index.html
http://jerz.setonhill.edu/writing/academic/bib_builder/index.html
http://jerz.setonhill.edu/writing/academic/bib_builder/index.html
http://www.library.utoronto.ca/utel/language/bib.html
http://www.library.utoronto.ca/utel/language/bib.html
http://www.library.utoronto.ca/utel/language/bib.html
http://citationmachine.net/
http://citationmachine.net/
http://citationmachine.net/
http://www.biblioscape.com/biblioexpress.htm
http://www.biblioscape.com/biblioexpress.htm
http://www.biblioscape.com/biblioexpress.htm
http://www.lib.ncsu.edu/lobo2/citationbuilder/citationbuilder.php
http://www.lib.ncsu.edu/lobo2/citationbuilder/citationbuilder.php
http://www.biblioscape.com/biblioexpress.htm
http://www.ecf.utoronto.ca/~writing/bb.html
http://www.ecf.utoronto.ca/~writing/bb.html
http://www.ecf.utoronto.ca/~writing/bb.html
http://www.ecf.utoronto.ca/~writing/bb.html
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 عناصر مساعدة لكتابة الدراسة بالشكل الصحيح

ــا نال ـــدف الرئيســـ ي اـــق كتابـــة ادبدـــاق بشـــ ل خـــاص، هـــو نوصـــول املعنواـــات ال ـــي  عتب هـ

ــا هــــــ   ا ســــــة لنستخصصــــــين وقااــــــة النــــــاس، لــــــ لك فــــــإن الكتابــــــة ليســــــت هــــــ  ال ــــــدف وإنســــ

تال  نا كا لتوصول املعنواات لألشخاص املست دفين. بال سبة لستخدا نالوسونة ال ي 

ب ـدف الحصـول قلـى نـا وةنواننـا وجااعان نادسـان ن ناكتـب مراسـاننـا نجااعوين، وـحوح أن

قلــى الكتابـــة  ناكتابــة ادبدـــاق ب ــدف نــدريب ايتنبــون انــنا نقــدير أو قالاــة، ولكــق أســـان ن

 نــــــــالصــــــــحودة ل ــــــــي 
 
ابــــــــة ونوصــــــــول املعنواــــــــات لننــــــــاس الكتالبدــــــــ  و اــــــــق  تسكق اســــــــتقبال

 ناكتـب فقـ  دسـتاذنال نـا تخوـل بأننتعوم أن نوقنوه يف ل أن  ،وادشخاص املست دفين

 وإنسا أي ا دشخاص است دفين واتخصصين.

أن ونا وسسا أن هدف الكتابة هو نوصول املعنواات إلى أكب  قدم اق املست دفين، قن

ندفيز ونرغوب القارئ قلى قراءة الدراسة. لتشجو  و  ناستخدم ةل الوسائل ال ي بدوزنن

 وقواال التدفيز قلى القراءة ك ي ة أهس ا قنصريق أساسوين وهسا: 

 أهسوة املوضوع واملعنواات ال ي ندتوي قني ا الدراسة. -1

قرض اعنواات الدراسة بن ة وحودة اق حو  اإلاالء والقواقد والصواغة ومقـة  -2

 التعبي  وسأسنو  س ل وسنس وشوي.

نـا ي دف ه ا الفصل اق الدلول إلى نوضوح بعض اداور وادح ام ال ي اق شأن ا أن ن نب

قـــ  في ـــا. إلـــى جانـــب ذلـــك اـــق شـــأن هـــ ا الفصـــل أن نال ـــي ي ـــب أن ال  الوقـــوع وـــ  ادختـــاء

بشــ ل وـــحوح. وقنوــه ينقســـم  نـــاالكتـــابي وقــرض اعنواان ناقلــى ندســـين أســنوس نايســاقد

 ادسنو  الكتابي، واإلاالء والقواقد. وهسا: ه ا الفصل إلى قسسين رئيسوين؛



103 

 القسم األول 

 األسلوب الكتابي

سنا التاري  أن ادسنو  الكتابي قد ر ي  ارات قديدة ا  ارور الزاق وذلك 
ّ
لقد قن

اء قلى حد سواء. ففي ناريخنا ا  والقرّ نسشوا ا  روح العصور املختنفة وأذواف الكتّ 

ة و  ادسالوب الكتابوة بين الفت ات املختنفة وقلى العربي اإلسالاي ن د فروقا شاسع

 ا وقوي  فصود   وجه الخصوص بين الفت ة ادولى قنداا ةان النّص 
 
ا وسين ومقوق   ا وجزال

م باملحسنات النفظوة وقلى وجه تالفت ة املسنوكوة الع سانوة قنداا أصبح ال انب ي 

سات العااوة الخصوص استعسال السج  قلى حسا  الفدوى، واستعسال ال ن

 والتعابي  الركوكة.

بتقنبات كبي ة وسريعة و  جسو  ا االت الحواة ادار واا زلنا  رناالحاضر ار  ناو  وقت

ال ي أصبح يعكس نفسه قلى ادسنو  الكتابي ال ي نستعسنه و  كتاباننا الوواوة وقلى 

زالوا  فرغم أن بعض الباح ين اا وجه الخصوص و  املجاالت البد وة وادةاميسوة.

ون إلى استعسال أسالوب كتابوة اعقدة واتداخنة إال أنه يفت ض أن الزاق ة يلج

املعاصر قد لفظ ه ا ادسنو . ادسنو  الجود واملالئم لنعصر ال ي نعي  فوه هو 

 ادسنو  ال ي يركز قلى:

 امل سون الجود  -

 املعنى الدقوي ال ي ال لبس فوه -

 توعاب ا بسرقةالتعابي  البسوتة ال ي يس ل ف س ا واس -

 اعالجة اداور بش ل اباشر -

 االهتسام بالق ايا امل سة فق  -

 االقتسام قلى التدنول واملنتي -

أن ن ون الجسل ات ابتة ا  بع  ا البعض وسنسة اق ناحوة الفدوى  -

 ووحودة اق ناحوة اإلاالء والقواقد

 االبتعام قق املحسنات النفظوة وادسنو  اإلنشاعي الفارغ اق امل سون. -
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 التواضع وعد: املبالغة

فتخار، ال تداش ى ةل العبارات ال ي ندل قلى انوأن أحناء كتابة البد ، تواض  قنونا ال

نوصنت إلى، أو أن يقول  أحبت، أرى، رأيي، ضسي  املت نم. إن الصوغ: أنا، ناةاستخداا

 انتهى الباح  إلى، واا إلى ذلك، غي  ادب ة؛ واق املستدسق قق نفسه: أحبت ال انب،

أن يتم استعسال صوغ أخرى ا ان ا ا ل: يبدو أنه، ُيعتقد، يظ ر اسا سبي ... غي  أن 

ه ا ال يعني بأنه ي ب قدم استعسال ضسي  املت نم أو الصوغ ال ي ذكرت أقاله البّتة، 

في ا اق استعسال  وإنسا ي ب التقنول ا  ا قدر اإلا ان. يوجد بعض الحاالت ال ي ال بّد 

 ناتددق قق ن رستنا و  حالة ةونه شاهد قوان، أو قنداا ضسي  املت نم خصوص

 الشخصوة. 

اق ج ة أخرى فإن استعسال ادلقا  الك ي ة، خصوصا ننك ال ي ندل قلى اإلجالل 

واالحت ام املبالغ فوه، غي  ارغو  غالبا، حو  أن القاقدة العااة و  ه ا املجال أن 

يش ن ا ادشخاص. وال نوجد حاجة ن كر ادسساء مون ذكر ادلقا  والوظائف ال ي 

ح ى إلى ذكر ادلقا  العامية ا ل: أستاذ، قسود، مكتور، وزير، رئيس، وغي ه، ناهوك 

قق صوغ املبال ة اإلي ابوة الرنانة ا ل: ادستاذ الجنول، العالم القدير، الحجة، ال قة 

قنداا نوجد ... إال و  بعض الحاالت ال ي يتدتم ذكر النقب أو الوظوفة في ا خاصة 

 هنال قالقة اا بين الفكرة ال ي يتددق ق  ا الباح  ووظوفة الشخص امل ةور.

 ال  اق الكالم ال ي ي ب ن نبه هو صوغ املبال ة السنبوة ا ل: الخائق، الالنوع 

 العنصري، ال اصب، الرجع ، اإلاب يال ... فوكره استعسال ا و  ا ل ه ه الدراسات. 

ا قق استعسال و  الدراسات العنسوة ندا ا إحبات الحقائي ووحة ادشواء، بعود  ول مائس 

 العبارات الرنانة والتنانة والجوفاء. 

 الفقرات

الفقرة: ه  ا سوقة اق الجسل ال ي نتصل ا  بع  ا البعض انصاال وحوقا اق ناحوة 

املعنى، ورعالج فكرة أو حقوقة واحدة فق . لكتابة الفقرات بصورة وحودة، ي ب 

 ض التعنوسات، ا  ا:اراقاة بع
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يتفاوت طول الفقرات بدسب الفكرة أو الحقوقة ال ي رعالج ا، فبينسا ندتاج فكرة  -

أو حقوقة اا إلى جسنة واحدة أو جسنتين الستوفائ ا ندتاج أخرى إلى أكر  اق ذلك 

 بك ي .

ي ب   أن ي ون ا سون الفقرات ات ابتا واتسنسال بصورة انتقوة، ويتم ذلك  -

ة، ةأن رشي  الجسنة ادخي ة اق الفقرة الحالوة إلى الفكرة ال ي بأكر  اق طريق

ستعالج ا الفقرة التالوة، أو بالعكس ةأن رشي  الجسنة ادولى اق الفقرة الجديدة إلى 

 الفكرة الرئيسوة ال ي قالجت ا الفقرة السابقة.

وحدة بسا أن ةل فقرة رعالج فكرة أو حقوقة استقنة؛ فإنه يف ل أن نب ز ةل فقرة ة -

 استقنة قلى الورف. وه ا يتم بإنباع إحدى التريقتين التالوتين:

أن نبدأ الفقرة بستر جديد وأن يت ل و  بداية الستر الجديد فراغ بتول  -1

 قلى لوحة املفانوح ل  ا ال رض. Tabس تست  واحد نقريبا، يسكق استعسال 

 أن يت ل ستر ةاال فارغ بين ةل فقرنين. -2

 .واستامالهما سوية واملتبع دمج الطريقتي 

 الجمل

 أربعة اقتبارات أساسوة وه :اة راقا اقال بدَّ قند كتابة أي جسنة 

 أن ن ون وحودة ندويا وافودة اق ناحوة امل سون. -1

 أن ن ون بسوتة الت كوب الندوي قدر اإلا ان. -2

أن ندتوي قلى أقل قدم اسكق اق ال نسات، وأن ن ون أقصر صو ة اسكنة  -3

 عب  ق  ا.نن أنريد لنفكرة ال ي 

 أن ي ون املعنى واضحا ال لبس فوه. -4

 الكلمات وتكرارها

ال نسات الدقوقة واملناسبة لنتعابي  ال ي يريد أن يعب  ق  ا، خصوصا  اختواراق امل م 

قنداا ن ون ه ه ال نسات: اصتالحات أو أوصاف ونعوت. واق امل م أي ا أن يستعسل 

 ال نسات ال ريبة والنامرة والشاذة. بتعد قق نال نسات املألوفة والس نة وأن 

سول إلى نكرار بعض ال نسات أو املصتلحات بش ل كبي  وانفت لالنتباه، نحاالت هنال 

ه ه الظاهرة والبد  قق بدائل  نتداش ىوهو أار غي  ارغو  فوه بتانا. ي ب أن 
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امل سة وارامفات. ورسسا ةان ضروريا االستعانة بالقااوس لنتعرف قلى ارامفات ال نسات 

 ال ي سيتكرر استعسال ا.

 االقتباسات

قلى املعنواات املقتبسة اق اآلخريق. واملعنواات املقتبسة ه ه رعتسد قند كتابة البد  

بدو  رش ل هو ن ا العظمي. و  ك ي  اق نا ن ون اق الكر ة وادهسوة و  مراسان

نواات، وقرضه الدراسات اإلنسانوة واالجتساقوة يقتصر مور الباح ، قلى جسعه لنسع

ل ا بش ل جود، ورسته بو  ا بأسنو  انتقي وسنس، واستخالصه النتائج امل سة ا  ا. 

 ل  ا السبب قلى الباح  االهتسام بسوضوع االقتباسات وإيالئ ا أهسوة قصوى.

يوجد نوقان اق االقتباسات: االقتباسات الحرفوة )املباشرة( واالقتباسات امللخصة أو 

 ملباشرة(.غي  الحرفوة )غي  ا

قتبس املعنواات ناالقتباسات امللخصة أو غي  الحرفوة ه  ادكر  استعساال، بدو   -1

بدو   ناعود صواغت ا أو نلخوص ا بأسنوسنأو ادف ار اق املصدر أو املرج  ادصل  و 

نالئم ا سون الدراسة ال ي يعدها. واق الجدير ذكره أن ه ه االقتباسات ندتاج 

 االقتباسات الحرفوة املباشرة.إلى نوحوي )حاشوة( ا ل 

االقتباسات الحرفوة )املباشرة( ه  ادقل استعساال بين النوقين و  ه ا النوع اق  -2

قتبسه اق املصامر واملراج  حرفوا )ح ى ا  ن سخ اا ونا أن ناالقتباسات قن

ادختاء املتبعوة إن وجدت(. وكسا ذكر أقاله قلى الباح  أن يوحي االقتباسات 

 باشرة ا نسا يفعل ا  االقتباسات امللخصة.الحرفوة امل

قتبس ا بواستة قالاات نحصر املعنواات ال ي ونا و  حالة االقتباسات الحرفوة قن

، و  حين ال نوجد )انظر االحظات الكتابة وفي ةل طريقة( " التنصوص وه  ))  (( أو " 

إذا  و . أااقالاات خاصة لإلشارة إلى املعنواات املقتبسة نلخوصا وبش ل غي  حر

املعنواات حرفوا اق ارج  اا وةان ه ا املرج  قد اقتبس ا بدوره اق اصدر أو نا اقتبس

 '.    ارج  آخر قندها ي ب قنوه حصر ننك ال نسات بإشارات التنصوص التالوة '

لجأ إلى ح ف قدم اق ال نسات والجسل ال ي ال نست ناالقتباسات الحرفوة بعض و  

 و أار جائز إال أن قنوه أن يشي  إلى ذلك بدو  يدون نقتتين فلنسوضوع بصنة وحوقة، 
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بش ل أفقي قند ح ف ةنسة أو اح تين، وحالق نقاي قند ح ف حالق ةنسات أو أكر  

 )هك ا .. ...(.

املعنواات املقتبسة حرفوا أو نلخوصوا اسكق أن ن ون ادونة واسكق أن ن ون شف وة 

 لشخصوة(.)قلى سبول امل ال و  حالة املقابالت ا

 عالمات الترقيم واستاماالتها

قالاات الت قوم ه  راوز نوض  بين أجزاء الكالم لتس ل قلى القارئ قراءة وف م 

املعنواات املكتوسة. ل لك اق ال روري أن يستعسن ا الباح  بش ل وحوح وحسب 

 قواقد استعسال ا. فوسا يل  اوجز لقواقد استعساالت ا:

 ( اإلن نيزيةب ,بالعب ية أو ، بالعرسوة أو , ) الفاصلة

 رستعسل الفاصنة و  الحاالت التالوة:

بين الجسل القصي ة املرنبتة باملعنى واإلقرا . ا ال ذلك: رأيت سعودا التالب  -1

 الس وت، ي تف و  املظاهرة ا  التال .

 بعد املنامى. ا ال ذلك: يا فةام، الوقت املناسب لالنصال بأخوك.   -2

 سنة املعتوفة. أا نة قلى ذلك:بين املفرمات وشبه الج -3

 الحواس الخسس: السس ، والبصر، والشم، وال وف، والنسس. (أ

 أحب الكالم و  حالحة: حب الوطق، وةل اا يختص بالعنم، والصدف. ( 

 العفة ف ونة، والبخل رذينة، والصدف خي ، والك   شر. (ت

ملال نوفر اإذا  طالت جسنة الشري. ا ال ذلك:إذا  بين جسن ي الشري والجوا ، -4

 والعنـم والصنـاقة والـزراقة و  مولـة، فال بـد أن ندـصـل و  نـنك الـدولـة ننسوة

 اقتصامية واجتساقوة.

طالت جسنة القسم. ا ال ذلك: لئن أنكر املرء اق إذا  بين جسنة القسم وجواب ا، -5

 نفسه اا ينكره اق غي ه، ل و حكوم.

ال ذلك: إن ه ا العصر، قصر قبل ألفاظ البدل قنداا يرام لفت النظر إلي ا. ا  -6

 التكنولوجوا س نت فوه املواصالت.

 .بعد أحرف الجوا : نعم، ال، بلى. ا ل: نعم، كنت هنال. ال، لم ينفعني الدواء -7
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 ) . ( النقطة

 رستعسل النقتة و  ن اية الجسل املستقنة قسا بعدها و  املعنى واإلقرا .

 ) : ( النقطتا  الرأسيتا 

 التوضوح ورستعسالن و  الحاالت التالوة: النقتتان هسا قالاة

: قال، أجا ، سأل، رّم، ن نم، روى، أنبأ، أخب ، ا لبعد الكالم املنقول أو املح ي،  -1

 حّدق، نقل، واا اشتي اق ه ه ال نسات واا شاب  ا.

 :ذلك ا ال بين الش يء وأنواقه وأقسااه، -2

 الج ات أرب : الشرف، وال ر ، والجنو ، والشسال. (أ

 لبنون: زينة الحواة الدنوا.املال وا ( 

 قبل ادا نة ال ي نوضح قاقدة اا.  -3
 
 ت الت قوم ه : ..... أوال: .... : قالااا ال

 )  ))  (( أو " " أو ' ' ( عالمات التنصيص أو االقتباس

رستعسل قالاات التنصوص ) )) (( أو "  " ( لإلشارة إلى العبارات املنقولة حرفوا اق كالم 

ق كالم الباح  نفسه. وو  حالة نسخ الباح  اقتباس اق ارج  ةان ال ي  لتسويزها ق

 .قد اقتبس ا اق ادصل فإننا نستعسل قالاات التنصوص التالوة )' '(

 ) .. ( أو ) ... (  عالمات الحذف

و  حالة ح ف ةنسة أو ةنستين اق قبارات اقتبسة حرفوا ن   ا ان ا نقتتين بش ل 

املح وفة يزيد قق ةنستين فو ب وض  حالق نقاي  ةان قدم ال نساتإذا  أفقي، إاا

 . ا ال:را ان ا ح ى لو ةان قدمها قشرات ال نسات وقشرات ادست

)) لقد انعت السنتات .. البيزنتوة الي وم اق السكق ماخل ادينة القدس واق إنشاء 

اةسسات مي وة ب ا انعا بانا. إال أن ه ا ادار قد ر ي  رأسا قلى ققب بعد الفتح 

إلسالاي ... و  القرن العاشر وسداية القرن الحامي قشر ازمام قدمهم باملدينة بش ل ا

الحوظ بسبب هجرة الي وم العراقوين والفارسوين إلي ا((. النقتتين بعد ةنسة السنتات 

رعني بأن ةنسة )أو ةنستين( قد ح فت اق ه ا امل ان وه ه ال نسة ه  )املسودوة(. بسعنى 

)لقد انعت السنتات املسودوة البيزنتوة اق السكق ماخل  ةان: آخر أن النص ادصل 

...(. أاا النقاي ال الق ال ي سبقت قبارة )و  القرن العاشر( فإن ا رعني بأن أكر  اق 
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ةنستين قد ح فت اق ذلك امل ان. و  الحقوقة أن ال نسات املح وفة ه  قبارة قق جسنة 

 وم الرانة والقاهرة وأسسوا ب ا اع دا مي وا )فقد هاجر إلي ا ب   ائات اق ي ةاانة وه :

 كبي ا(.

 ) ) ( (  القوسا 

ندون بين القوسين ةل قبارة يرام حصرها أو نفسي ها أو لفت النظر إلي ا. أا نة قلى 

 ذلك:

 قنوك بادصدقاء اداناء )إن ةان هنال أاناء( فع  اع م وخ  ا  م. (أ

 ونستعت بسداسنه. مخنت حال  الحراين )املسجد ادقص ى( وصنوت به، ( 

ُقسان )ب م ادول وفتح ال اني( ه  مولة قرسوة نق  و  الجنو  الشرق  اق شبه  (ت

 جزيرة العر . أاا َقّسان )بفتح ادول وال اني ا  التشديد( فإن ا قاصسة ادرمن.

 (  [  ])  القوسا  املستطيال 

أي ا و  حالة  باإلا ان استعسال ه يق القوسين ا ان القوسين العاميين. ويستعسالن

زيامة بعض ال نسات ا ان كتابة اسدوة أو غي  واضحة، خصوصا قند ندقوي 

 ]و  الج ة الشرقوة [املختوطات. ا ال ذلك: قال املقدس ي: )إن قبة الصخرة ال ي بنيت

اق بيت املقدس رعتب  أجسل اا بني و  اإلسالم(. إننا نف م اق ه ا أن ال نسات )و  الج ة 

دوة أو غي  واضحة و  املختوي وأن املحقي يعتقد بأن ه ه ال نسات الشرقوة( ةانت اس

 ه  ال نسات املسدوة.

 )؟( عالمة االستفها:

 رستعسل قالاة االستف ام و  ن اية الكالم املستف م به. ا ال ذلك: كوف حالك؟ 

 ) ! ( عالمة التعجب

س، وهنال رستعسل قالاة التعجب و  ةل جسنة ندل قلى اا يددق االنفعال و  النف

أنواع ك ي ة اق الجسل ال ي رشي  إلى االنفعال النفس ي. ن كر ا  ا: جسل التدبو ، 

واالستدسان، والتعجب، والتسني، والت ج ، والتأسف، والتدسر، واالستف ام واإلن ار، 

 واالست احة، واا شابه ذلك. أا نة قلى ذلك:

 

 ه ا الش يء ال يتاف! (أ
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 ويل لنعسول اق خوانته! ( 

 ( -)  الشرطة

 رستعسل الشرطة و  الحاالت التالوة:

است ني قق نكرار اسسي سا، ا ال إذا  و  أول الستر و  حال املحاورة بين احنين -1

 ذلك:

 قال سعود ملحسد: اا بك ؟      

 أنا بخي  . وملاذا؟ -

 يظ ر قنوك اإلرهاف! -

 وقعا و  أول الستر. ا ال ذلك:إذا  بين العدم واملعدوم -2

1- 

2- 

3- 

 ( ) = الشرطتا 

رستخدم الشرطتان و  حالة قدم وجوم اتس  ل ل اعنواات الحاشوة و  الصفدة ال ي 

ظ ر قني ا راز الحاشوة. أي قنداا ن ون هنال حاجة إلكسال اعنواات الحاشوة و  

الصفدة ال ي نل . حو  نوض  ه ه العالاة و  ن اية اا كتب اق اعنواات الحاشوة و  

اية اا نبقى اق اعنواات الحاشوة و  الصفدة ال ي الصفدة ادولى، ونوض  أخرى و  بد

 نني ا. ةأن نقول ا ال:

 الصفدة ادولى:

 = و  ن ايةال اانوة: ه  ا سوقة مي وة انشقت قق الفرقة اإلسساقونوة الشوعوة  -1

 الصفدة التالوة:

= القرن الراب  هجري. ورعرف بال اانوة نسبة إلى اةسس ا ةاال بق حسق بق شدام 

 .أف انستانيكر  أنباق ا اآلن و  جبال الباغان و  السسعاني. و 

 وغي ها ( x) * +  إشارات أخرى 
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ستعسل إحدى ه ه اإلشارات أو غي ها كراز لحاشوة بدال اق نو  بعض ادحوان 

استعسال ادرقام ب دف شرح اعنواة اا نختنف بتبوعت ا قق اا يشرحه أو يوحقه و  

 الحواش ي.

 االختصارات

أن يتم التعريف ببعض ال نسات وادسساء بصو ت ا  بوة ل ات العالمجرى العرف و  غال

ا فعدم املختصرة.  ه ه االختصارات يتفاوت بين ل ة وأخرى، فبينسا قدمها قنول جد 

. فوسا يل  بعض االختصارات أو العب ية بالن ة العرسوة، فإنه كبي  بالن ة اإلن نيزية

 اإلن نيزية:املستعسنة بكر ة و  الن ة العرسوة والن ة 

 اختصارات عامة

 هـ = سنة هجرية

 م = سنة اوالمية 

 ف م = قبل املوالم

 ص أو صنعم = صلى هللا قنوه وسنم

 رض = رض ي هللا قنه

A. D  سنة اوالمية = 

B. D سنة اوالمية ، بعد املوالم = 

e.g  قلى سبول امل ال = 

 قبل املوالم=  ס"לפנה

  املصادر واملراجعستامل فل الحواشىي وقائمة ارات تاختص

 .306ص = صفدة ) رستعسل و  الحاشوة فق  (. ا ال: ص 

 . 163-165، 15ص ص = صفدات. ا ال: ص ص 

 ج = جزء

 ع = قدم

 اج = ا ند

 ي = طبعة

 خ = اختوي
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 م م = مون ادينة نشر

 م ن = مون ناشر

 م س  أو م ت = مون سنة نشر

p صفدة = 

pp صفدات = 

vol جزء أو ا ند = 

ibid ملرج  السابي= ا 

op.cit اصدر أو ارج  سبي ذكره = 

app  الحي = 

 ed طبعة أو ادرر = 

 ed االحظة = 

n بدون ناري  نشر = 

n.d بدون ادينة نشر . بدون ناشر = 

trans نرجسة = 

 = صفدة 'ע

 صفدات=  'עמ

 رقم=   'מסأو  'מ

 أنظر=  'ר

 املرج  السابي=  ש"ר

 اختوي=  י"כת

 اختوطات=  י"כ

 الحي=  'נספ

 طبعة=  'מהד

 بدون ا ان )ادينة( ال شر=  ד"חמ

 بدون ناشر=  ל"חמו

 نرجسة=  'תרأو  'ת

 Transliteration תעתיק كتابة لغة بخط لغة أخرى 



113 

 اا 
 
دتاج إلى كتابة أحرف وأسساء وةنسات ل ة اعونة بخ  ل ة أخرى. ففي الن ة نك ي ا

بالخ  العربي. ا ل: أجنبوة ات ا اا نكتب أسساء وةنسات استقاة اق ل العرسوة ك ي   

ننفزيون، فوديو، كسبوونر، افعال هباييس، أبيب، -نلواشنتق، سواو، لوس أن نس، 

 ... واا إلى ذلك اق أسساء وةنسات.

إن ظاهرة كتابة ةنسات اعونة بدروف ل ة أخرى استعسنة بكر ة و  الن ات ادوروسوة 

ا  ازميام الكتابات حول  ه الن ة. و خاصة الن ة اإلن نيزية لكر ة ولتنوع اا يكتب ب 

وض  امل تسون باملوضوع قواقد حابتة  ،املنتقة العرسوة واإلسالاوة بالن ات ادوروسوة

لكوفوة كتابة ادحرف العرسوة بالخ  الالنوني )أو اإلن نيزي(، غي  أن م لم يتفقوا قلى 

وة نختنف قق طريقة واحدة ننِزم الجسو ، فالتريقة املستعسنة و  الن ة الفرنس

التريقة املستعسنة و  الن ة ادملانوة، وو  الن ة اإلن نيزية وحدها ن د أنه يوجد قدة 

 طرف اقبولة واستعسنة. قلى سبول امل ال:

 طريقة املستشرقين اداري ان وغالبوة املستشرقين املستعسنين لن ة اإلن نيزية. .1

 .Encyclopedia of Islamالتريقة املستعسنة بدائرة املعارف اإلسالاوة  .2

قسنا بإضافة قواقد ولكر ة اا يكتب قق املنتقة العرسوة واإلسالاوة بالن ة العب ية  .3

حول جساع بين املتخصصين اإل كتابة أحرف الن ة العرسوة بالن ة العب ية، حو  نم 

 قواقد الكتابة أو ال سخ.

 .ويوضح الجدول التال  الترف امل ةورة أقاله
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ادحرف 

 العرسوة

 تشرقون املس

Orientalists 

م. م. 

 إسالاوة

E. of 

Islam 

ادحرف  תעתיק

 العرسوة

 املستشرقون 

Orientalists 

م. م. 

 إسالاوة

E. of 

Islam 

 תעתיק

 'צ Ã Ã ض א ã ã ا

  B b ي ּב Ô Ô ט 

 'ט Û Û ظ ת T t ت

 ע ، ، ع 'ת th th ق

 'ע gh gh غ 'ג j dj ج

 פ f f ف ח Î Î ح

 ק q ḳ ف 'ח kh kh خ

 ּכ k k ل ד D d م

 ל l l ل 'ד dh dh ذ

 מ m m م ר R r ر

 נ n n ن ז Z z ز

 ה h h هـ ׂש, ס S s س

 ו w w و ׁש Sh sh ش

 י ī ī ي צ Ò Ò ص

 

 أا نة باإلن نيزية حرةات وأحرف أخرى 

 =  a الفتدة:     َ 
َ
 sa. َس = faف

 =  u ال سة:      ُ 
ُ
 su. ُس = fuف

 si. ِس = fiِف =  i الكسرة:     ِ 

 sa’imaسئَم =  , ال سزة:    ء

 أا نة نوضودوة: َي = ، يا = ، ُي = ، يو = ، يي= 
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 ترتيب األحرف الهجائية

وة، وقلى وجه الخصوص قنداا إلى اعرفة نرنيب ادحرف الهجائندتاج و  حاالت قديدة 

 مر واملراج . ستعسل القواايس وموائر املعارف والكتالوغات، وقند ندويق قائسة املصان

 يعرض الجدول أمناه الت نيب ادب دي للحروف العرسوة:

 

 ض  .15 أ  .1

 ي  .16    .2

 ظ  .17 ت  .3

 ع  .18 ق  .4

 غ  .19 ج  .5

 ف  .20 ح  .6

 ف  .21 خ  .7

 ل  .22 م  .8

 ل  .23 ذ  .9

 م  .24 ر  .10

 ن  .25 ز  .11

 هـ  .26 س  .12

 و  .27 ش  .13

 ي  .28 ص  .14
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فوسا يعرض الجدول التال  الت نيب الهجاعي لن ة اإلن نيزية )وغالبوة الن ات ادوروسوة ل ا 

 نرنيب الن ة اإلن نيزية( والعب ية.نفس 

 

1.  A 14 א. N נ 

2.  B 15 ב.  O ס 

3.  C 16 ג.  P ע 

4.  D 17 ד.  Q פ 

5.  E 18 ה.  R צ 

6.  F 19 ו.  S ק 

7.  G 20 ז.  T ר 

8.  H 21 ח.  U ש 

9.  I 22 ט.  V ת 

10.  J 23 י.  W  

11.  K 24 כ.  X  

12.  L 25 ל.  Y  

13.  M 26 מ.  Z  
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 القسم الثاني

 اإلمالء والقواعد

فادختاء ا، ة الدراسات وحود  ي ب أن ي ون إاالء ةل ال نسات ال ي رستعسل و  كتاب

ا اإلاالئوة ند  اق قوسة الدراسة. إلى جانب ذلك فإنه يتدتم قلى الباح  أن ي ون انس  

 بقواقد الن ة ال ي يكتب ب ا ويتبق ا بالش ل الصحوح.

 جد  
 
اا قورن بإاالء ل ات أخرى ا ل الن ة إذا  ا،يعد إاالء الن ة العرسوة إاالء  س ال

ن ة الفرنسوة. والسبب و  ذلك أننا نكتب ةل اا ننفظه أو اا نسسعه إال اإلن نيزية أو ال

و  حاالت قنونة. أاا بال سبة لقواقد الن ة العرسوة فإن ا قواقد اعقدة إلى حد كبي  وال 

يسكق نوضود ا بش ل ةاال و  ملول اختصر ةال ي بين أيدينا، ل لك سيتم التترف 

ال ي رستوجب زيامة أو نقصان أو نبديل أحرف، هنا إلى حاالت ادختاء البسوتة فق  و 

ا أنه يف ل أي القواقد البسوتة ال ي ل ا نأحي  قلى كوفوة كتابة ال نسات )اإلاالء(، قنس  

أن يراج  الباح  كتب قواقد الن ة العرسوة بين الفونة وادخرى وأن يستعين ب ا ةنسا 

 ةانت حاجة ل لك.

 الهمزة وأحكامها

ة الشاععة ننك ادختاء ال ي ل ا قالقة بال سزة. ل لك اق املناسب اق ادختاء اإلاالئو

 ذكر أح اا ا بش يء اق التفصول.

 ال سزة و  الن ة العرسوة نوقان: هسزة وصل وهسزة قت .

: هسزة الوصل ه  هسزة زائدة ندخل قلى ال نسة لتصل بين النتي همزة الوصل

 بالساكنين. ون دها باملواض  التالوة:

 عريف. ا ل: الرجل، التالب، العصي ، املامة.و  الـ الت .1

 و  الفعل املاض ي الخساس ي أو أكر . ا ل: انتفض، استعسل. .2

 و  فعل ادار اق املاض ي ال الثي و الخساس ي. ا ل: امرس، استف م. .3

ا. .4
 
ا، ااتدان  و  اصدر ادفعال الخساسوة أو أكر . ا ل: استف اا 

سم، احنان. وو  ا نى ه ه ادسساء. ا ل: و  أسساء اددمة. ا ل: ابق، ابنة، اارأة، ا .5

 ابنان، اسسان، اارأنان.
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هسزة القت  ه  حرف اق حروف الن ة العرسوة. اق أح اا ا امل سة  الهمزة املقطوعة:

 ن كر: 

إذا وقعت هسزة القت  و  أول ال نسة نكتب قلى ألف. أا نة قلى ذلك: أ ، أستاذ،  .1

 إن، ادةل، اإلقامة، دقاننق.

إذا  و  وس  ال نسة وةانت اكسورة بعد الحرةات ال الحة والس ون، أوإذا وقعت  .2

فتدت أو سكنت بعد الكسر نكتب قلى ياء. أا نة: اتكئين، يئس، سئل، فئة، 

 بئس.

إذا وقعت و  وس  ال نسة وةانت ا سواة بعد ال م أو الفتح أو الس ون، وإذا  .3

و ، نفاؤل، لةي، فتدت أو سكنت بعد ال م نكتب قلى واو. أا نة: رؤوس، مؤ 

 رؤيا.

 إذا ضست بعد واو ساكنة أو اشدمة نكتب افرمة. ا ال: وضوُءنا. .4

ةانت ساكنة إذا  إذا وقعت و  وس  ال نسة وةانت افتوحة بعد فتح أو س ون أو .5

 بعد فتح نكتب قلى ألف. أا نة: رأيت، املسألة، يأخ .

نكتب افرمة.  إذا وقعت افتوحة بعد ألف اسدومة أو بعد واو ساكنة أو اشدمة .6

 ا ال: ساءل، وضوء.

إذا  نظ ر ادح ام القنونة ال ي ذكرت أقاله أن الكسرة ه  أقوى الحرةاتمالحظة: 

إذا  وقعت ال سزة و  وس  ال نسة، ونني ا و  ذلك ال سة واق حم الفتدة. حو 

جاءت ال سزة اكسورة أو بعد كسر نكتب قلى ياء، وإذا جاءت ا سواة أو بعد 

سبق ا كسر، وإذا جاءت افتوحة أو بعد فتح نكتب قلى إذا  واو إالضم نكتب قلى 

 سبق ا كسر أو ضم.إذا  ألف إال

إذا وقعت ال سزة و  آخر ال نسة نكتب قلى حرف اق ج س حركة اا قبن ا. أا نة:  .7

 الشاطئ، التباطة، نبأ، الجأ.

ة: إذا وقعت و  آخر ال نسة ووقعت بعد ساكق وحوح أو اعتل نكتب افرمة. أا ن .8

 قبء، جزء، شاء، يض يء، ضوء.

إذا اجتسعت هسزنان و  أول ال نسة وةانت حاني سا ساكنة نبدل ال انوة إلى حرف اق  .9

 ج س حركة ادولى. أا نة: أوري، إيتسر.
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إذا فتدت و  االسم بعد فتح أو س ون وةانت بعد ألف أصنوة نقنب إلى ادة. أا نة:  .10

 آمم، آانة، ارآة، قرآن، ةآبة.

 ختواة ب سزة، ننون بتنويق نصب قلى الندو التال :ال نسة امل .11

، سساء  إذا ةانت ال سزة اسبوقة بألف فال ن وف ل ا ألف   .أ ا جديدة. ا ال: بناء 

 ا.ا، وسساء  وليس بناء  

إذا ةانت اكتوسة قلى ألف ولم رسبي بألف أخرى ننون وه  قلى ادلف. ا ال:  . 

 
 
.خت

 
 أ وليس ختأا

ل ي سبق ا اسا يتصل بسا بعده نكتب ال سزة إذا ةانت انفرمة وةان الحرف ا .ت

سبق ا حرف ال إذا  ا. أااا، قبئ  قلى نب ة ويتصل ب ا ألف النصب. ا ال: مفئ  

يتصل بسا بعده ا ل ادحرف ز، ر، م، ذ فإن ا نبقى انفرمة ويكتب ننويق الفتح 

 ا.قلى ألف. ا ل: جزء  

 األلف املقصورة )ى( واأللف املمدودة )ا(

 شاععة بعض الش يء ننك املتعنقة بادلف املقصورة وادلف املسدومة.اق ادختاء ال

ا وإاا أن اق املعنوم أن حرف ادلف حرف غي  أصل  و  الن ة العرسوة، فإاا ي ون زائد  

 ا قق "واو" أو "ياء".ي ون انقنب  

 فوسا يل  بعض القواقد وادح ام املتعنقة باملوضوع: 

بالواء( و  بداية ال نسة أو و  وست ا وإنسا و  ال نظ ر ادلف املقصورة )الشبي ة  .1

آخرها فق . وإذا انصل ب ا حرف أو أكر  نقنب اسدومة )ا(. أا نة قلى ذلك: ف ى، 

 فتانا، هدى، هداهم.

ةان أصن ا "ياء"، ونكتب إذا  و  االسم ال الثي والفعل ال الثي نكتب اقصورة .2

بنى )يبني(، العصا )يعصو(،  ةان أصن ا "واو". أا نة: ال نى )ي ني(،إذا  وحودة

 بدا )يبدو(.

 و  االسم ال الثي والفعل ال الثي نكتب اقصورة و  حالتين: .3

 إذا ةان أول أو وس  االسم أو الفعل "واو". أا نة: الورى، ال وى، وعى، طوى. .أ

 إذا ةان أول أو وس  االسم أو الفعل هسزة. أا نة: ادذى، أرى، رأى. . 



120 

لم رسبق ا "ياء". إذا  لخساس ي والسداس ي نكتب اقصورةو  االسم والفعل الرساع  وا .4

 أا نة: كب ى، حبارى، أرخى، استحى، استسقى.

ةل اسم حالثي، أوله ا سوم أو اكسور جاز كتابة ألفه اقصورة أو اسدومة. أا نة:  .5

 ختى أو ختا، حجى أو حجا.

، بلى، نكتب اسدومة و  ةل الحروف إال و  أرب  حاالت نكتب اقصورة وه : إلى، قلى .6

 ح ى.

 األعداد وأحكامها فل التذكير والتأنيث

بادرقام. و  الواق  ال نكتب ادقدام بال نسات و  بعض ادحوان وو  أحوان أخرى نكتب 

ا اا ينتزم ب ا نوجد قاقدة حابتة اتفي قني ا ولكق هنال بعض ادسس ال ي غالب  

 الباح ون. فوسا يل  ذكر لبعض ه ه ادسس:

ا اا نكتبه بال نسات. أا نة: خسسة اق ةنسة أو اح تين ف الب  إذا ن ون العدم  .1

 حواسيب، واحد وحالحون رئيس مولة، قشرة باملئة، رس  وحسانون باملئة.

إذا ن ّون العدم اق حالحة أو أربعة ةنسات فو وز أن نكتبه بال نسات أو بادرقام  .2

 أنه يوجد اق يف ل أن يكتب العدم ال الثي بال نسات والع
 
دم الرساع  قنسا

سوف، ألف وست ائة طق،  141بادرقام. أا نة: ائة وواحد وأربعين سوف، 

طق، سنة ألف  5000300طق، خسسة االيين وحالق ائة طق،  1600

 .1187، سنة ألف وائة وسب  وحسانون، سنة 1900ورسعسائة، سنة 

 حرف، 148529إذا زامت قدم ةنسات العدم قق أربعة فوكتب بادرقام. أا نة:  .3

 %.15.46يورو،  200005000800كم،  63285290

و  حالة الدراسات ال ي ندتاج إلى استعسال أقدام ك ي ة يف ل استعسال ادرقام  .4

 وليس ال نسات.

و  حالة كتابة ادقدام و  الجداول والرسوم البوانوة فتكتب بادرقام و  جسو   .5

 الحاالت.

 ا بادرقام.ا وأبد  أرقام الصفدات نكتب مائس   .6
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، 21، 12، 11واشاب ات ا ) 2، 1بش ل قام بإا اننا القول أن ادقدام ا: وقواعد: أحك 

فإن ا  9 – 3،....... وهك ا( ن ون ات انسة ا  املعدوم بالت كي  والتأني . أاا ادقدام 22

 ن ون اخالفة لنسعدوم اق ناحوة الت كي  والتأني . 

"انوون" املعدوم هو: "ائة" و"ألف" ويين فو  حالة ةون املعدوم ائات وآالف وااليين وسال 

 و"بنوون".

 فوسا يل  أح ام ادقدام بش يء اق التفصول:

 لت كي  والتأني .و  ايوافقان املعدوم  2، 1ادقدام 

 أا نة: كتا  واحد. جاءت اعنستان.

 نخالف املعدوم. 10 – 3ادقدام 

 أا نة: أربعة كتب. جاءت رس  اعنسات.

 عدوم.يوافقان امل 12، 11ادقدام 

. جاءت اح تا قشرة اعنسة.
 
 أا نة: أحد قشر كتابا

 نخالف املعدوم و  جزئ ا ادول ونوافقه و  الجزء ال اني. 19 – 13ادقدام 

 ا. جاءت اح تا قشرة اعنسة.أا نة: حالحة قشر كتاب  

 نبقى كسا ه  وال نت ي .  90 – 40، 30، 20أقدام العقوم 

 اعنسة. ا. جاءت رسعون أا نة: أربعون كتاب  

)سوى أقدام العقوم( نخالف املعدوم و  جزئ ا ادول أاا الجزء ال اني  99 – 23ادقدام 

 فوبقى كسا هو.

 ا. جاءت سب  وحسانون اعنسة.أا نة: أربعة وخسسون كتاب  

 نبقى كسا ه  وال نت ي . 200، 100ادقدام 

 أا نة: ائة )أو اائة( كتا . جاءت ائة اعنسة.

 نبقى كسا ه  ولكق بصو ة امل كر: 900 – 400، 300أقدام املئات 

 أا نة: حالق ائة كتا . جاءت ست ائة اعنسة.
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السبب و  أن ه ه ادقدام نأري ا كرة دن املعدوم هو ةنسة "ائة" وه  ةنسة اةن ة. 

 نخالف املعدوم(. 9 – 3)ن كر، ادقدام 

 نبقى كسا ه . 2000، 1000ادقدام 

 نسة.أا نة: ألف كتا . جاءت ألف اع

 أقدام اآلالف واملاليين والباليين )املنوارات( نبقى كسا ه  ولكق بصو ة املةن .

 أا نة: خسسة آالف كتا . جاءت رسعة آالف اعنسة.

 خسسة االيين كتا . جاءت رسعة االيين اعنسة.

 خسسة باليين كتا . جاءت رسعة باليين اعنسة.

املعدوم هو ةنسة "ألف" و "انوون" و السبب و  أن ه ه ادقدام نأري بصو ة املةن  دن 

 نخالف املعدوم(. 9 – 3"بنوون" وه  ةنسات ا كرة. )ن كر، ادقدام 

 جمع املذكر السالم

قباسوين نكتب صو ة الفتح والجر قند استعسال صوغ جس  امل كر السالم. فيكر  

ادااين وأاويين وأيوسوين وصنوبوين وفنستو وين وقراقوين وسوريين ويسنوين واعنسين و 

وسواسوين واا إلى ذلك، وقنسا يستعسنون صو ة الرف : قباسوون وفنستو وون 

 واعنسون.

 القاعدة: عالمة رفع الجمع املذكر السالم هل "الواو" وعالمة نصبه وجره هل "الياء".

 أا نة: حكم العباسوون قلى ال ائر.......

 ات م الفنستو وون اإلسرائونوين بـ......

 ...........وجدت بالعراقوين

 ( اعاانة جس  امل كر السالم.90 – 40، 30، 20االحظة: رعاال أقدام العقوم )

 . كتب اسم املةلف قلى رسعين نسخة.اا. رأيت خسسين نسر  أا نة: جاء قشرون طالب  

 املثنى

 القاعدة: عالمة رفع املثنى هل "األلف" وعالمة نصبه وكسره هل "الياء"

 غزالين، اررت بتفنين.أا نة: جاء املري ان. رأيت 
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 األفاال املاتلة اآلخر

 ادفعال املعتنة اآلخر ه  ال ي ن تهي بأحرف قنة )ى، ي، و( ا ل: رأى، معى، راى.

 . أا نة: القاعدة: يحذف حرف الالة فل حالة الجز: وفل حالة األمر

 ادوالم )وليس لم يأري ادوالم(. لم يأِت  .1

 ل؟ )وليس لم يسعى...(التالب للحصول قلى قالاة أف  لم يسَ   .2

 إلى حفنة التخرج... )وليس ال ندقو........( ال ندعُ  .3

 أحرف الجز: فهي: لم، ال الناهية، ال: األمر، ملا )بمانى لم(.أاا 

 هنال حروف ن زم فعنين وه : إن، إذاا.

 ا ال: إن ن ت د ننجح. إن ندع التالب إلى الحفل نرض قق نفسك.

 )وليس امقو(، ارِم )وليس إراي(، اسَ  )وليس اسعى(.أا نة قلى أفعال ادار: امُع 

ي ب االنتباه إلى الفعل امل ارع امل سو  إلى ضسي  ال ائب واملعتل اآلخر ال ي مالحظة: 

"واو" الجساقة، أن ا  لالقتقاموذلك أصنه "واو"، فآخره "واو" فق  وليس "واو" و"ألف". 

 ل:ا ا وه ا ختأ دن ه ه "الواو" ه  "واو" أصنوة.

 يدقو الشو  إلى فعل الخي ، وليس يدقوا الشو  إلى....... .1

 يعدو التنسو  و  انعب املدرسة، وليس يعدوا التنسو ............. .2

 األسماء الخمسة

 األسماء الخمسة هل: أب، أخ، حم، فو، ذو.

 نرف  ادسساء الخسسة "بالواو" وننصب "بادلف" ون ر "بالواء".القاعدة: 

 أحسد، رأيت حسا قل ، اررت ب ي خني.أا نة: جاء أبو 

 أا نة: اق الختأ أن نقول: قداوا املسافرون. الصوا  هو: قدم املسافرون.

 اق الختأ أن نقول: أخنصا املعنسان. الصوا  هو: أخنص املعنسان.        
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 التأنيث املربوطة و "تاء" التأنيث املبسوطة )املفتوحة( "تاء"

 ة والتاء املفتوحة. فرف بين التاء املرسوطهنال 

يسكق التفريي بين "التاءيق" بواستة النتي، بدو  أن التاء املرسوطة ننفظ القاعدة: 

 "هاء" و  حالة التسكين، و  حين ننفظ التاء املبسوطة "ناء" و  حالة التسكين. ا ال: 

، اعنسْه. .1
ٌ
، اعاهدْه. اعنسة

ٌ
 اعاهدة

 اشْت، نناحرت. اعاهداٌت، اعاهداْت. اعنساٌت، اعنساْت. لعبْت، .2

 كلمة "غير"

أن إذ نرل االسم ال ي يل  بصو ة النكرة، ا  " التعريف قلى ةنسة غي  ـ"الال ن اف 

 الصوا  هو قكس ذلك.

 أا نة: اق الختأ أن نقول: ال ي  انتقي. الصوا  أن نقول: غي  املنتقي.

 اق الختأ أن نقول: ال ي  اعروف. الصوا  أن نقول: غي  املعروف.        
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 لثالقسم الثا

 اعداد الفهارس

 فهرس األعال:

ي م ف رس ادقالم ةل ادقالم الوارمة و  البد ، سواء أةانت أسساء دشخاص، أو 

لقبائل، أو دااكق، أو لحووانات، أو لنبانات... ا  م اق يقسم ه ه الف ارس إلى أقسام: 

. 5. ف رس الحووانات، 4، . ف رس ادااكق3ف رس القبائل،  2. ف رس ادشخاص، 1

قسم الف ارس 
ُ
قند ندقوي أو  إالف رس النبانات. بينسا وو  اعظم ادبداق الجااعوة ال ن

 ف رسة كتا  ضخم قد يدتوي قلى الك ي  اق ادقالم.

نعتسد و  نرنيب ادقالم النظام ادلفباعي، اعتسديق اسم قائنة العنم )وه  التريقة 

وكسا عة و  اعظم املةسسات الجااعوة و  البالم والعالم( ادجنبوة و  التص وف واملتب

 و  نرنيب املصامر فإنه بخصوص ةنسة "ابق"، أو "أبو"، أو "أم" ال ي يتصدر
 
  ذكرنا آنفا

ب ا اسم الكنوة ندسب و  التص وف، ويدون االسم ال ي يبتدئ ب ا خانة ال سزة، ولكق 

 جاءت بين قنسين.إذا  ال ندتسب

 نبوسه و  حرف الجوم ا  وض  اسسه سم الش رة لنعنم، فالسد قامة اال ونعت
 
جاحظ ا ال

سسين )أبو ااشت ر الشخص بإذا  الحقوقي )قسرو بق بدر( بين قوسين وهك ا. بينسا

العالء املعري ا ال( فإننا ن بت االسسين اعا واضعين أاام االسم ادكر  ش رة أرقام 

لى ادول، كسا ندون )أبو العالء املعري: راج  الصفدات ال ي ورم في ا، وأاام اآلخر إحالة إ

 املعري(.

يسكق فصن ا بقسم خاص ب ا، بينسا اق املسكق ك لك  أجنبوةقنداا ي ون هنال أسساء 

بالشي ، راجيس كتابة االسم بالحروف الالنو وة بعد كتابته بالحروف العرسوة ا ال 

(Regis Blachere .) 

لي ا و  ف رس ادقالم إاملتن أو و  الحاشوة، يشار اذا ن سق البد  نرجسات لألقالم و  

 لي ا ن سة )*( أاام رقم الصفدة ال ي نت سق االسم.إوي اف 

 اذا انددت قدة أقالم و  االسم، فإننا نرنب ا حسب حروف اآلباء.

ا ال )الوازج  يرنب و    ا،ل" اق ادسساء ال ي نبدأ باسقاي "إغفال إواق امل م قدم 

 يازج (. حرف الواء ةأنه
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 ا ال لت نيب الف رس:

 -أ-

 .68، حافظ إبراهوم

 56، 55)قلى بق أحسد(  ادندلس يابق حزم 

    129أبو نواس )الحسق بق هانئ(، 

 -ب-

 185، 110البستاني، بترس 

 ...وهك ا

 فهرس اآليات القرآنية

ة ا م وضروي و  ادبداق الدي وة والندوية، والن وية وادمبو القرآنوةف رس اآليات 

وليس حسب ورومها و  الكالسوكوة وندوها. أاا نرنوب ا فوتم حسب ورومها و  السور، 

البد . ونرنب السور حسب نرنوب ا و  القرآن الكريم: الفاندة، البقرة، آل قسران، 

 ال ساء، املائدة، ادنعام... 

 ونرنب اآليات ةالتال :

 .ي وردت فيها اآليةصفحة البحث الترقم اسم السورة، رقمها، اآلية، رقمها، 

 ا ال:

 61 25 وي ر  هللا ادا ال لنناس 14 براهومإ 

 42 29 وقل الحي اق رسكم 18 الك ف 

ّصنت 
ُ
 71 8 إن ال يق آانوا وقسنوا 41 ف

 أجر غي  اسنون  مالصالحات ل    

 فهرس الكتب السماوية األخرى:

ا نستبدل ةنسة "السورة"  فإنن اإلن ولو  ف رسة اآليات و  الكتب السساوية ادخرى ا ال 

 وحاح". نسة "الرسالة" وةنسة "رقس ا"  "إ "االن ول" أو ب

 ونرنب اآليات ةالتال :

 .، اآلية، رقمها، رقم صفحة البحث التي وردت فيها اآليةاإلصحاح، اإلنجيلاسم 
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 فهرس األحاديث النبوية

ف باسم ف رس يتم نرنيب ادحامي  النبوية الوارمة و  البد  بف رس خاص ب ا يعر 

ادحامي  النبوية، ويتم نرنوب ا حسب الت نيب ادلفباعي ووفي أوائن ا ورقم صفدة 

 البد  ال ي ورم في ا الحدي 

 13 اققل ونوةل

  9 نسا ادقسال بالنواتإ

 42 نفاءلوا بالخي  ن دوه

 109 املسنم اق سنم املسنسون 

 اق لسانه ويده، وامل اجر

 هللا قنه ىاق هجر اا نه

 األشاارفهرس 

قنداا نستش د ببد نا ببيت اق الشعر فال بد اق القوام ببناء ف رس خاص بادشعار. 

ففي ه ا الف رس نقوم بتص وف بووت الشعر حسب الروي )الحرف ال ي نتأسس قنوه 

( اكتفين ب كر ال نسة ادخي ة أو ال نستين ادخي نين ا  ا، واق الباح ين يرون القافوة

شعر ةااال وهم قنة. أاا البووت ذات الروي )حرف القافوة( ب رورة كتابة بيت ال

اق الس ون، فالفتدة، فال سة،  لحركة ادضعف إلى ادقوى: ابتداء  فتصنف حسب ا

فالكسرة. وي اف إلى ةل قسم اق ه ه ادقسام اا يسكق أن يختم بال اء الساكنة، حم 

 امل سواة، حم املفتوحة، حم املكسورة. 

 ذكر اسم البدر ال ي نظم قنوه البيت الشعري، حم اسم اق املف ل ولكق لي
 
س شرطا

 الشاقر، فرقم الصفدة أو أرقام الصفدات ال ي ورم في ا ه ا البيت.

 ويعني ذلك أن الت نيب ي ون قلى الندو التال :

 الصفحة أو الصفحات  الشاعر  البحر )اختياري( الكلمة األخيرة من البيت 

 25 املتنبي الكامل رجاء 

افر الديارا   21 ابن الفارض الو

 49 أبو نواس الكامل يدري  

 66 شوقل الطويل قاتله 
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