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 لندن -اإلسالمیة الجامعة العالمیة للعلوم 
 والدراسات تعلیمات كتابة البحوث

 
یجب أن تكون و الكتابة تكون على جھة واحدة من الورقة وتكون الجھة األخرى بیضاء. -1

عنوان الفصل أو الباب یكتب في صفحة  .A4األوراق المستخدمة في الرسالة من نوع 
ً و رقم الصفحة في أسفل وسط الصفحةویوضع الترقیم خاص بكل صفحة  منفصلة.  .یكون آلیا

، وترقیمھا خاص بكل صفحة، أي ال تكون الھوامش داخل الھوامش تكون أسفل الصفحةو
ً عن طریق الالمتن، أو بعد كل فصل، أو في نھایة الرسالة  ةقائمو. برنامج، وتوضع آلیا

 في آخرھا.كون تالمراجع  قائمةكون في بدایة الرسالة وتالموضوعات 
ثالثین ألف كلمة عدا الفھارس و خمسة )35( تكون في حدود MPhilرسالة ماجستیر الفلسفة 
 ) ألف كلمة عدا الفھارس والمالحق.PhD )75والمالحق، وللدكتوراه 

 یجب أن تكون كما یلي: (page setup)إعدادات الصفحة 
 )3.0( سم3.0 = (Bottom)أسفل  )2.5(سم 2.5 = (Top)أعلى 

 )3.0( سم3.0=  (Left)الیسار  )3.5( سم3.5 = (Right)الیمین 
 
. الحروف المستخدمة في الھوامش 14واالنجلیزي  Simplified Arabic 16حجم الخط  -2

 ).13تكون أصغر من المتن (
على ) I, II, III, IV, V( صفحة العنوان باألرقام الرومانیة من یبدأ Page Numberالترقیم  -3

ً في صفحة العنوان، ومع  بدأ ترقیم ی Chapter Oneاألول  بدایة الفصلأن یكون مخفیا
 .المعدة آلیاً عن طریق البرنامج صفحات الدراسة باألرقام

 عاد للطالب.تقبل وسوف تبالید ال  ةالمكتوب الدراسةكمبیوتر، وبالطباعة ال -4
 تجلیداً بالستیكیاً. ةمجلد الدراسةرسل ت -5
 ).emailعن طریق البرید االلكتروني ( الدراسةرسل نسخة من ت -6
ً ....) وثم إلى المباحث من الفصول إ الدراسةتفرع ت -7 لى الفروع أو (محاور: أوالً، ثانیا

 والعناوین تكون مرقمة.
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 الھیكلیة
 Page title  صفحة العنوان (الغالف)

 Abstract     ملخص

 Dedication     االھداء

 Acknowledgements    شكر وتقدیر

 Table of Contents (فھرس) الدراسةقائمة محتویات 

 Chapter 1: Introduction يتمھیدال اإلطارالفصل األول: 

 Chapter 2: Literature Review اإلطار النظري الفصل الثاني:

  Chapter 3: Methodology منھجيال طاراإلالفصل الثالث: 
بھا عمل میداني أو الدراسة كانت في حال یتم إعداده المیداني أو التجریبي) ھذا الفصل  الفصل(أو یسمي 

 وغالباً ما یستبعد في الدراسات التاریخیة أو االستقرائیة.(البحوث الوصفیة والتجریبیة) تجریبي 

 Chapter 4: Results توصیاتالفصل الرابع: النتائج وال

 Chapter 6: Bibliography    المصادر قائمة

 English Abstract    ملخص انجلیزي
 اإلنجلیزيصفحة الغالف 

: قد یتغیر ھیكل الدراسة وفصولھا في بعض الدراسات والبحوث العتبارات متعلقة مالحظة
 بموضوع الدراسة والمنھج المتبع فیھا.

 
 صفحة العنوان (الغالف):  -1

ویجب أن یكون في وسط  الدراسةتبدأ ھذه الصفحة في االعلى اسم الجامعة واسفلھ عنوان 
 Capitalباللغة اإلنكلیزیة فیجب أن یُكتب العنوان بالحروف الكبیرة  دراسةال تالصفحة، وإن كان

letters ثم یذكر (بحث مقدم لنیل شھادة ماجستیر الفلسفة ،MPhilثم یترك فراغ ،( ً ویكتب اسم  ا
 السنة.وأسفلھ اسم االستاذ المشرف واسفلھ لطالب في وسط الصفحة ا

 :Abstract الدراسةملخص  -2
ً بو صفحتین وفي حدود صفحة أ ن تحتوي الدراسة على ملخص في بدایتھایجب أ اللغة ملخصا

والوسائل  اھوأھدافالدراسة یتضمن كافة النقاط الرئیسیة من أھمیة ، والرسالةفي نھایة اإلنجلیزیة 
 العلمیة المتبعة مع عرض محاور النقاش األساسیة مع ذكر النتائج والتوصیات.

 االھداء:  -3
اختیاري. ویھدي الطالب بحثھ إلى » االھداء«لَمن یشاء، وھذا  الدراسةیمكن للطالب أن یھدي 
 أن یعبّر عن ذلك ببساطة ووضوح. علىَمن یدین لھم بالجمیل، 
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 شكر وتقدیر:  -4
من أشخاص ومؤسسات دون  الدراسة(الباحث) كل َمن ساعده وساھم في انجاز  یشكر الطالب

ة زمیل دراس –المرشد  –المبالغة في ذلك، ومن الممكن ذكر األشخاص التالیة أسمائھم: المشرف 
 األھل. –البروفیسور  –

 : Table of Contentsجدول المحتویات (فھرس)  -5
ً مع  ، حیث یوضع فیھ جمیع محتویات الدراسةمتن جدول المحتویات یجب أن یتطابق تماما

بدءاً من الملخص واالھداء والشكر وقائمة األشكال والجداول والمقدمة ثم الفصول  الدراسة
والمراجع والمالحق إن وجدت، والعناوین الرئیسیة والفرعیة، ویترك سطر بین محتویات كل 

 فصل وآخر.

  يمھیدالت اإلطارالفصل األول:  -6
 یتضمن التالي:ھذا الفصل 

ة و النظري المتعلق بمشكل: یعرض الباحث موجزاً للتطور التاریخي أخلفیة الدراسة §
، وخلفیتھا، والباعث على اختیارھا، وأھمیة دراستھا... الخ. مستفیداً من الدراسة

الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع نفسھ والمعلومات والمعطیات التي تؤكد 
وأن دراستھا سوف تساھم في إضافة  ظاھرة بحاجة للدراسة. وجود مشكلة أو وجود

جدیدة إلى المعرفة العلمیة وقد تقدم حلول واقتراحات وتوصیات تسھم في حل 
 المشكلة، أو بعبارة أخرى تسھم في دراسة الواقع وتطویره.

على  ،: عرض مشكلة محددة للدراسة التي سیتم بحثھا من قبل الباحثالدراسةمشكلة  §
 .تصاغ في شكل عبارة تقدیریة أو في شكل تساؤلأن 

: یطرح الباحث مجموعة من التساؤالت منبثقة من مشكلة الدراسة، تساؤالت الدراسة §
 وغالباً ما تشكل ھذه التساؤالت المحاور الرئیسیة للدراسة. 

 (بالنسبة للبحوث التجریبیة). فرضیات الدراسة §
م من دراستھ، وقد یتفرع من الھدف العام الھدف العا: یتناول الباحث أھداف الدراسة §

 .مجموعة من األھداف البحثیة تعكس بصوره واضحة تساؤالت الدراسة
على الباحث تحدید حدود الدراسة، خاصة تلك التي ال یحددھا العنوان، : الدراسةحدود  §

إذ تساعد حدود الدراسة في التركیز على تحقیق أھداف الدراسة وتجنب التعمیم، ومن 
 ، جغرافیة، مجتمعیة، موضوعیة) زمانیة، مكانیةالممكن أن تكون الحدود (

 .لباحث بتعریف المصطلحات الرئیسیة: یقوم االتعاریف §
 

 الدراسات السابقة:  –

الباحث یختار من الدراسات السابقة ما لھ صلة بموضوع دراستھ فقط، وھي متوفرة في الرسائل 
، والبحوث المنشورة الدوریات العلمیة المحكمةوالمجالت و، (الماجستیر، الدكتوراه) الجامعیة
أما الكتب فال تدخل في ھذا  .ومراكز االبحاث الجامعاتع االنترنت العلمیة المعتمدة كفي مواق

 .المضمار، ولكن یمكن االستفادة منھا في ثنایا الدراسة
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 ھا. ویربط الباحثیبدأ الباحث في الدراسات األحدث ألنھا تشمل على الدراسات التي سبقت
الدراسات السابقة بموضوع دراستھ ویستعرض عنوان الدراسة واألھداف والنتائج لكل دراسة 

، وما الفرق بینھا وبین بحثھ؟ وبماذا یمتاز من الدراسات السابقة، ویعقب الباحث على كل دراسة
 .بحثھ عن باقي الدراسات

 ي للدراسة، ضمن المحاور الرئیسیة، ولكنالنظر اإلطاریفضل وضع الدراسات السابقة في ثنایا 
دراسة ھمیة الالتمھیدي وذلك لتوضیح أ اإلطارمكن وضعھا ضمن یما یتطلبھ سیاق الدراسة وفق 

 مقارنة بما قدمتھ الدراسات السابقة.

 
 : النظري اإلطارالفصل الثاني:  -7

النظري یجب أن یتضمن الخلفیة  واإلطاروتفریعاتھ ومفرداتھ  الدراسةویتضمن شرح مضمون 
النظریة للدراسة وما تشتمل علیھ من مفاھیم ونظریات وأفكار مدعمة بمصادر موثقة. ویحتوي 
ً على عناوین رئیسیة وتقسم ھذه العناوین إلى عناوین فرعیة حسب  اإلطار النظري غالبا

 الموضوع.

صل ستقرائي؛ قد یستبدل ھذا الففي بعض الدراسات التي تستخدم المنھج التاریخي أو المنھج اال
 وفق سیاق الدراسة ومحاورھا.بفصول نظریة 

 
 أو یسمي (اإلطار المیداني أو التجریبي). للدراسة المنھجي اإلطارالفصل الثالث:  -8

سبقت اإلشارة إلى ھذا الفصل یتم إعداده في حال كانت الدراسة بھا عمل میداني أو تجریبي 
 وغالباً ما یستبعد في الدراسات التاریخیة أو االستقرائیة. (البحوث الوصفیة والتجریبیة)

 یقوم الباحث في ھذا الفصل بتبیان التالي:

 .الدراسةماذا سیعمل الباحث إلنجاز بحثھ واإلجابة عل التساؤالت المطروحة في  -أ

لتجریبي اھل یتبع المنھج الوصفي أو  –أي تحدید المنھج – تحدید المنھجیة المتبعة في الدراسة -ب
 ... الخ مع ذكر السبب.

(استبیان، مقیاس، مالحظة، اإلشارة إلى إجراءات الدراسة العملیة مثل: تصمیم أداة الدراسة  -ج
 الدراسةتمع مج، تحدید الصدق والثبات لالستبیان أو المقیاسمن تحقیق الكیفیة ، الخ) ...مقابلة

االحصائي والبیاني، تحلیل نتائج الدراسة وربطھا ، تطبیق أداة الدراسة، التحلیل العینةاختیار 
 بتساؤالتھا وفروضھا.

 
 Results التوصیاتالفصل الرابع: النتائج و -9

النتائج: في ھذا الفصل یعرض الباحث النتائج التي توصل إلیھا من خالل بحثھ وذلك بعرض 
اؤالت التي اإلجابة على التسفیھا یتم و ،تقاریر عن معلومات حقیقیة مبنیة على تحلیلھ للبیانات

 .طرحھا الباحث من خالل قبولھ أو رفضھ لتلك الفروض التي سبق وأن وضعھا الباحث
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  والتوصیات من قبل الباحث.المقترحة یتم ذكر الحلول  ثم :لتوصیاتا

 
 المصادر والمراجع:  -10
ً  الدراسةقائمة المصادر الموجودة في آخر  ترتیب ً  یكون ھجائیا ة فق القواعد المرفق، وأو أبجدیا

 في نھایة ھذه المذكرة. 

 
  الھوامش: -11

ع مھو موضح في القواعد المرفقة،  لى المراجع، أسفل الصفحة كمالإلشارة إتستخدم الھوامش 
 المؤلف ورقم الصفحة مع وفي حال تكرار ذكر المصدر فیكفي كتابة اسم ،مكانیة االختصارإ
 كالتالي:و المصدر نفسھ، شارة إلى أنھ مصدر سابق أاإل

 .بیروت –ء دار األضوا ،، الطبعة الثالثة78/ ص 5ج ،فروع الكافي ).1985. (الكلیني، محمد بن یعقوب -1
 .66، (نفس المصدر) صالكلیني -2

 كذلك تستخدم الھوامش احیاناً لتوضیح بعض األمور التي ال یمكن توضیحھا في سیاق المتن.

 
 :مالحظة

 بالعربي واإلنجلیزي یكون طبقا للملف المرفق.غالف الرسالة  -1
النسخ المقدمة للمناقشة تُجلد تجلیداً أولیاً (بالستك)، أما النسخة النھائیة المنقحة على ضوء  -2

تعدیالت المناقشین، فیجب أن تجلد تجلیداً سمیكاً، ولون الغالف أسود والكتابة على الغالف 
الة واسم الطالب على الجزء العمودي من باللون الذھبي. ویجب أن یكتب عنوان الرس

 النسخة المجلدة.
یطبع الطالب خمس نسخ من الرسالة المغلفة بشكل أولي (اثنتان للمناقشین، وواحدة للجامعة،  -3

 ورابعة لألستاذ المشرف، والخامسة للطالب).
 

 الملخص االنجلیزي:

ً للبحث با الدراسة تإذا كان ) للغة اإلنجلیزیة في حدود (ألفباللغة العربیة یقدم الطالب ملخصا
ً في حدود  الدراسةكلمة یجلد مع نُسخ الرسالة، وإذا كان  باللغة اإلنجلیزیة یقدم الطالب ملخصا

 ) كلمة باللغة العربیة یجلد مع نسخ الرسالة أیضا.1500(

 
	 عمادة الدراسات العلیا
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 ملحق

 المصادر والمراجعتوثیق قواعد 
 APAوفق قاعدة 

 الكتب توثیق أوالً:

 

 كتاب لمؤلف واحد -
 .الناشر النشر: بلد غامق). أسود (بخط الكتاب عنوان (التاریخ). األول. االسم األخیر، االسم

 :مثال

 .بیروت: دار االضواء الكافي. فروع). ١٩٨٥الكلیني، محمد بن یعقوب. (

 لمؤلفین أو أكثركتاب  -

 نوانع (التاریخ). الثاني. للمؤلف األول واالسم األخیر، االسم ثم األول؛ للمؤلف األول االسم األخیر، االسم
 .الناشر النشر: بلد غامق). أسود (بخط الكتاب

 :مثال

 .جدید منظور من المدرسي المنھج). ٢٠٠٦الشافعي، إبراھیم؛ والكثیري، راشد؛ وسر الختم، علي. (
 .مكتبة العبیكان الریاض:

 كتاب مجھول المؤلف  -

 .الناشر النشر: بلد (التاریخ). (الطبعة). غامق). أسود (بخط الكتاب عنوان

 :مثال

 .. بیروت: مكتبة لبنان)١٩٩٢( ).٣(ط .للمبتدئین اللغوي التعبیر تعلیم    

 كتاب بدون تاریخ -

 .الناشر النشر: بلد (الطبعة). غامق). أسود (بخط الكتاب عنوان األول. االسم األخیر، االسم

 :مثال

 .دار القلم. بدون تاریخ .اإلنسانیة النفس في دراسات. قطب، محمد

 كتاب من تألیف منظمة أو جمعیة -

 .بلد النشر: الناشر (رقم الطبعة). (بخط أسود غامق). عنوان الكتاب (التاریخ). المنظمة.

 :مثال

 عبداللطيف النافع

 

18 
 

، حبثهعداد إا يف استعان بأهم املصادر واملراجع اليت قائمة يدرج الباحث يف اية البحث 
  :الضوابط التاليةوكذلك املراجع اليت يتوقع أن يستفيد منها يف إعداد رسالته، مع مراعاة 

تقسم قائمة املراجع إىل قسمني حيتوي القسم األول على قائمة باملراجع العربية ترتب فيها  -
دون النظر  التعريف يف الترتيب) أل( إمهال معسم عائلة املؤلف الأمساء املؤلفني هجائياً تبعاً 

   .ميةباً كان أم رسالة علمية أم مقالة يف دورية علاإىل نوعية املرجع كت
 : العربية احلروف هجائية

 – ط – ض – ص – ش – س – ز – ر – ذ – د – خ – ح – ج – ث – ت – ب – أ
  .ي – و - ھ – ن – م – ل – ك – ق– ف – غ – ع – ظ
  

 ترتب فيها أمساء املؤلفنياليت  على املراجع األجنبيةقائمة املراجع  من الثاينحيتوي القسم 
دون النظر إىل نوعية املرجع  إىل يسار الصفحة، وترتب املراجع، مع مراعاة حماذاا هجائياً

  .باً كان أم رسالة علمية أم مقالة يف دورية علميةاكت
  

 : اإلجنليزية احلروف هجائية
A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P 
– Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z . 

  
  
  الكتب يف قائمة املراجعتوثيق  -أ

 
  :واحد ملؤلف عريب ملرجع لتوثيقمثال ا -

 اسم
  العائلة

 اسم  ،
  املؤلف

 سنة(  .
  )النشر

عنوان   .
  الكتاب

رقم (  .
  )اجلزء

رقم   .
  الطبعة

 مكان  .
  النشر

 اسم  :
  الناشر

.  

 ،اجلغرافيا النباتية للمملكـة العربيـة السـعودية    .)هـ١٤٢٥( .عبداللطيف محود، النافع
  .الرياض :املؤلف
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). الریاض: جامعة الملك 2ط( .األطفال تربیة ھـ). 1425( التربویة والنفسیة.الجمعیة السعودیة للعلوم 
 .سعود

 كتاب في طبعة غیر طبعتھ األولى -

 .(بخط أسود غامق). (الطبعة) بلد النشر: الناشر عنوان الكتاب(التاریخ).  االسم األخیر، االسم األول.

 :مثال

). بیروت: دار 4ط(األخرى. ابستیمولوجیا تعلیم اللغة العربیة للناطقین باللغات ). ١٩٨٢( بادي، غسان.
 .العلم للمالیین

 مؤلف من عدة مجلدات -

 غامق). أسود (بخط المجلد عنوان المجلد. رقم الكتاب. عنوان (التاریخ). األول. االسم األخیر، االسم
 .الناشر النشر: بلد (الطبعة).

 :مثال

). موسوعة تاریخ التعلیم في المملكة العربیة السعودیة في مائة عام. المجلد ٢٠١٣( المعارف.وزارة 
 .). الریاض2ط. (شخصیات تراجم. األول

 مؤلف ذو محرر -

 .الناشر النشر: بلد غامق). أسود (بخط الكتاب عنوان (التاریخ). (محرر). األول االسم األخیر، االسم

 :مثال

القاھرة: األنجلو  .المناھج تحلیلو المقارنة التربیة في البحث نھجم). ١٩٩٤( (محرر). ھارتمان، جورج
 .المصریة

 رسالة علمیة غیر منشورة -

 القسم، توضیحیة. معلومات غامق). أسود (بخط الرسالة عنوان (التاریخ). األول. االسم األخیر، االسم
 .البلد اسم الجامعة: الكلیة،

 :مثال

 طالب على المقرر المحتوى في األدبیة النصوص تعلیم أھداف تحقیق مدى). ٢٠٠٩( الكثیري، سعود.
رسالة ماجستیر غیر منشورة. قسم المناھج وطرق التدریس، كلیة التربیة، جامعة . الثانوي األول الصف

 .الملك سعود: الریاض

 عمل منشور في سلسلة -

 أسود (بخط السلسلة اسم في غامق). أسود (بخط الكتاب عنوان (التاریخ). األول. االسم األخیر، االسم
 .الناشر النشر: بلد غامق).

 :مثال

 تخصص في بالمملكة العالي التعلیم مؤسسات من المجازة العلمیة الرسائل دلیل). ٢٠٠٧( أبانمي، محمد.
 مكتبة الملك. الریاض: سلسلة مطبوعات مكتبة الملك فھد الوطنیة الثالثةفي . التدریس وطرق المناھج
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 .فھد الوطنیة

 عمل مترجم -

 األول االسم (ترجمة غامق). أسود (بخط الكتاب عنوان (التاریخ). األول. االسم للمؤلف، األخیر االسم
 .الناشر النشر: بلد للمترجم). واألخیر

 :مثال

دار النھضة ترجمة أحمد كاظم، وجابر عبدالحمید). مصر: . (المناھج أساسیات). ١٩٨٢تایلور، رالف. (
 .العربیة

 وثیقة حكومیة -

 .النشر رقم الناشر. المدینة: غامق). أسود (بخط الوثیقة عنوان (التاریخ). المؤلفة. الجھة

 :مثال

 والقواعد السعودیة الجامعات في العلیا للدراسات الموحدة الالئحة ).٢٠٠٩( عمادة الدراسات العلیا.
. الریاض: جامعة الملك سعود. سعود الملك بجامعة العلیا للدراسات والتنفیذیة التنظیمیة واإلجراءات

 ) (بدون رقم نشر

 تقریر سنوي -

 .الناشر النشر: بلد (التاریخ). غامق). أسود (بخط التقریر عنوان

 :مثال

-1424 تقریر والنفسیة: التربویة للعلوم السعودیة الجمعیة إدارة لمجلس عشر الثاني السنوي التقریر
 .الریاض: جامعة الملك سعود (1425) .1425

 

 الدوریات توثیق ثانیا:

 
 بحث في مجلة -

 .الصفحات .العدد غامق)، أسود (بخط المجلة اسم البحث. عنوان تاریخ).(ال األول. االسم األخیر، االسم

 :مثال

یعدھا معلمو الصف ). دراسة تحلیلیة لألسئلة الواردة في الخطط الدراسیة التي ٢٠١٤( الدیحان، محمد.
 .٣٤ -١ص ، ١٤ النفس، وعلم التربیة رسالة. األول المتوسط

 بحث في مجلة ذات صفحات متصلة -

 العدد). (رقم غامق أسود بخط المجلد .المجلة اسم البحث. عنوان (التاریخ). األول. االسم األخیر، االسم
 .الصفحات

 عبداللطيف النافع

 

23 
 

  :العلمية الدوريات يف منشورة مقاالت توثيقهـ 
  
  واحد باحثل مقالة منشورة يف دورية علمية توثيق -
  :واحد باحثل مثال ملقالة منشورة يف دورية علمية عربية -

اسم 
  الباحث

سنة (  .
  )النشر

عنوان   .
  البحث

  عنوان الة  .
  خبط غامق

رقم    ،
  الد

رقم (
  )العدد

  .  )أرقام الصفحات(  .

  
أثر قيادة السيارات خارج الطرق املعبدة يف الغطاء النبايت  .)هـ١٤٢٧( .النافع، عبداللطيف محود

دراسة يف محاية البيئة، يف وسط اململكة العربية السعودية، الة السعودية يف : باملنتزهات الربية
  .٧٢- ٥٣ ،)١( ١٤ ،علوم احلياة

  
  :واحد باحثل دورية علمية أجنبيةمثال ملقالة منشورة يف  -
. page  , Volume (Issue) , Periodical title .  Article 

title  .  (year) . Author 

  عنوان الة ,  )العدد(الد  ,  الصفحات .
  حبروف مائلة

  الباحث  . )السنة( .  عنوان املقالة .

  
Al-Farhan, A. (2001). A Floristic Account on Raudhat Khuraim Central 

Province Saudi Arabia. Saudi. J. Biol. Sci., 8 (1), 80-103. 
 

  اثنني باحثنيل مقالة منشورة يف دورية علمية توثيق -
  
  :اثنني باحثنيل مثال ملقالة منشورة يف دورية علمية عربية -

اسم الباحث 
  األول

اسم الباحث   و
  الثاين

سنة (  .
  )النشر

عنوان   .
  البحث

  عنوان الة  .
  خبط غامق

الد   ،
  )العدد(

أرقام (  .
  )الصفحات

.  

 يف والعاديني املتفوقني الطلبة بني الفروق). م١٩٩٥. (حممد ،يوهويد أسامة املعاجيين،
 الة. املتفوقني للطلبة السلوكية اخلصائص تقدير مقياس على بالبحرين اإلعدادية املرحلة
  . ١٣٩ – ١٠٥ .)٣٩( ٩ ،التربوية
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 :مثال

 مجلة. التدریبیة لمعلمي التربیة الفنیة في المرحلة المتوسطة). الحاجات ٢٠٠٣( العزیز. النجادى، عبد
 .٧٩٧ – ٨٣٦ ص )٢( ١٥ مجلد سعود. الملك جامعة

 بحث أو ورقة عمل في مؤتمر -

 البلد. المؤتمر. عنوان غامق). أسود (بخط البحث عنوان والشھر). (السنة األول. االسم األخیر، االسم
 .المؤتمر انعقاد مكان

 مثال:

 معةجا في اإلنسانیة العلوم كلیات في التدریس ھیئة ألعضاء العلمي اإلنتاج )٢٠٠٥نوفمبر ( الشایع، فھد.
بحث مقدم في ندوة تنمیة أعضاء ھیئة التدریس في مؤسسات التعلیم العالي: . ومعوقاتھ سعود الملك

 .التحدیات والتطویر. جامعة الملك سعود: الریاض

 أو یومیة مقال في دوریة أسبوعیة -

 غامق)، أسود (بخط العدد المجلة. اسم المقال عنوان ).والسنة والشھر الیوم( األول. االسم األخیر، االسم
 .الصفحة

 :مثال

 .٧ص ، ١١٢ مجلد البحوث. رسالة. ). مھارات التدریس٢٠٠٥مارس  ٥( هللا، محمد. عبد
 

 اإللكترونیة المصادر توثیق ثالثاً:

في توثیق المراجع وفق نوع كل مرجع مع إضافة تاریخ االسترجاع من االنترنت یراعى فیھا ما تم بیانھ 
 :وعنوان الموقع، فإذا كان المرجع بحثا في مجلة فتتبع الطریقة اآلتیة

 مكان البلد. المؤتمر. عنوان غامق). أسود (بخط البحث عنوان السنة).و الشھر( األول. االسم األخیر، االسم -
  .كامالً  الرابط وضعی ،الرابط على )التاریخ( في استرجاعھ تم المؤتمر. انعقاد

 :مثال

 نحو المعلمین اتجاھات لقیاس المطور (Vaughan) فون مقیاس دراسة) ٢٠٠١( النصار، صالح.
معرفة. القاھرة. تم استرجاعھ بحث مقدم إلى مؤتمر جمعیة القراءة وال .الدراسیة المواد في القراءة تدریس

 ،على الرابط٢٠٠١ینایر  ١في 

seerah/Vaughan1.php http://www.arabicl.org/ 
 

 المطبوعات غیر توثیق رابعا:

 خطاب أو محاضرة -

 غامق).[معلومات أسود (بخط المحاضرة عنوان ).والسنة والشھر الیوم( األول. االسم األخیر، االسم
 .المكان المدینة: غامق). أسود (بخط الصحیفة اسم توضیحیة].



10	
	

 :مثال

ألقیت في ندوة تنمیة أعضاء ھیئة [ .الكلیة لعمید افتتاحیة كلمة ).٢٠١٥مارس  ٧( الطریري، عبدالرحمن.
 .. الریاض: جامعة الملك سعود]التدریس في مؤسسات التعلیم العالي: التحدیات والتطویر

 عمل فني -

 .المكان المدینة: زیتیة]. [لوحة غامق). أسود (بخط اإلنتاج عنوان (التاریخ). الفنان.

 :مثال

 .الوطنيمتحف ال: المنامةلوحة زیتیة]. [ االشرعة.). ٢٠٠١( .عليمحمد، 

 خریطة، رسم بیاني، جدول، شكل توضیحي -

 عنوان الكتاب. مؤلف في توضیحیة]. [معلومات العمل. عنوان (التاریخ). األول. االسم األخیر، االسم
 .الناشر النشر: بلد .الصفحة غامق). أسود (بخط الكتاب

 :مثال

). عوائق الصدق الداخلي والصدق الخارجي في التصمیمات التمھیدیة [جدول]. ١٩٩٨( العساف، صالح.
 .مكتبة العبیكان. الریاض: 329ص .السلوكیة العلوم في البحث إلى المدخل. في صالح العساف

 

 مالحظة:
 .مع إمكانیة االختصار تستخدم القواعد ذاتھا لتوثیق المصادر والمراجع في الھوامش (الحاشیة) -
 ذكر الصفحة أو الصفحات التي تم االقتباس منھا أو الرجوع لھا. البد من  -

 

 :مثال

 .٢٥٥ص  .بیروت: دار االضواء الكافي. فروع). ١٩٨٥الكلیني، محمد بن یعقوب. (

 

 


