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Õîqìm ¾aÉua‹¾aë@Š†b— À þatb¢ ČîàÜÈÛaò
 � ّ ُ  التي المصادرالمراجع و إثبات هو وثيقالت ّ  والبرهان المعروضة، الفكرة قوة لزيادة راسة،الدّ  أو البحث موضوع في متخدِ است ُ  .عليها دليلوالت َ ي َّ و  قث

  .، على حّد سواءالبحث نهاية في صادرالمو راجعالم مسرد فيو ،أو الحواشي المتن في امصدره إلى بالإشارة المستقاة للمعلومة

 ّ ّ  ةـأهمي  :قـوثيالت
ّ  الأمانة يوخّ ت • ً  ةالعلمي ّ  وحقوقهم الآخرين بجُهد اواعتراف  .ةالعلمي
ُ  اتالمعلوم مستوى من قالتحقّ  • ّ  مةقدَّ الم ً ـدق  .وحداثة ة
 إلى المعلومة في مظاّنها. الرجوع في حثيناالب عمل يسيرت •

ّ اال فاديت •  .ثاقل وسرقة الأبحنتحال والن
ُّ  من الباحث حماية • ّ  لتحم   .وآراء معلوماٍت  من ينقل فيما هغير ةمسئولي

 

١ -  ّ ّ  تاراسالدّ في  وثيقالت   :ةالإنساني
 ُ َ ت َّ ر ا ة راسدّ في نهاية ال) References( عـوالمراج) Sources( دراب المصت ًّ ّ وفق حروف ألفبائي   حو الآتي:المعجم، على الن

  :در المنشورةاالمص. أ
 ّ ّ  وثيق:طريقة الت  .ق أو المترجماسم المحقّ  .دتجِ عدد الأجزاء أو المجلدات إن وُ  .Bold غامق عنوان المصدر بخطّ  .اسمه ،ف أو شهرتهاسم عائلة المؤل

ّ  .بعةرقم الطّ  ّ  :شرمكان الن ّ  ،شردار الن  .شرسنة الن

ّ  ،بريالطّ  :لامث ّ  .د بن جريرمحم   .١٩٦٩ ،دار المعارف :القاهرة .٢ط .براهيمتحقيق محمد أبو الفضل إ .مج ١٠ .سل والملوكتاريخ الر
  :ملحوظات

•  ُ َ كْ ي ّ  بت َ ف اسم المؤل  .إلخ… كتورالدّ  :نحو ،مسبوق بأي لقب علمي أو وظيفة غير

ّ  معرفة عدم لاح في •  .(no place) شرنمكان  دون تعني وهي (.n.p) ن .د يُْكتَب شراالن

ّ  تاريخ معرفة عدم حال في •   .(no date) نشر تاريخ دون تعني وهي (.n.d) ت .د يُْكتَب شرالن

  .Italicائلم بخط الغامقة ويناعنال استبدال يمكن •
  :در غير المنشورةاالمص. ب

ّ  :تاالمخطوططريقة توثيق    ه.ـرقم ،ن الإيداعامك .Bold غامق عنوان المخطوط بخطّ  .اسمه ،ف أو شهرتهاسم عائلة المؤل
  .١٧٦٧رقم  ،مخطوطة إسكوريال .كتاب المستقصى في فضائل المسجد الأقصى .ناصر الدّين ،ابن خضر الحنفي :مثال

  :عـالمراج. ج
 ّ ّ  وثيق:طريقة الت ّ ( Bold غامقعنوان المرجع بخط  .اسمه ،ف أو شهرتهاسم عائلة المؤل عدد الأجزاء أو  .)Italicئل ما بخّط ة: في المراجع الأجنبي

 ّ ّ  .بعةرقم الطّ  .دتجِ دات إن وُ المجل ّ  :شرمكان الن ّ  ،شراالن   شر.سنة الن
  .١٩٨٣ ،دار المعارف :القاهرة .نَقَلَه عن الألمانيّة عبد الحليم النّجّار وآخرون .ريخ الأدب العربيات .كارل ،نابروكلم :ةلمثأ

ש ”הוצאת ספרים ע :ירושלים .רפי טלמון :תרגם מגרמנית .הלהגים הערביים לחקר מדריך .וולפדיטריך ואוטו יסטרו ,פישר
  .2000 ,האוניברסיטה העברית ,מאגנס ל”י

Holes, Clive. Modern Arabic. Structures, Functions and Varieties. London-New York: Longmans, 1995. 
 

َ كِ يطبق عليها ما ذُ  :المنشورة غيرالكتب    .هلالين بع) بينإضافة عبارة (غير منشور) أو (تحت الطّ ، مع اآنفً  ر
  :والحوليّات ورياتالدّ لات في االمق. د

 ّ ّ  وثيق:طريقة الت ّ الدّ عنوان  .»علامتي تنصيصبين ل االمقعنوان « .اسمه ،ف أو شهرتهاسم عائلة المؤل ي ّ ( غامق بخطّ  ةور  بخطّ  ة:في المراجع الأجنبي
ّ  )Italicمائل  ّ  (دون ذكر فحاتأرقام الصّ  :السنة)الشهر و( العدد/دالمجل   .).pp ،עמ': ص، موزالر
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يّة كةالملَ « .أحمد محمّد ،بريري :ةلمثأ ّ  – فصول .»الهذليّين شعر على تطبيقيّة دراسة النّصّي، والتّفاعل الّشعر ّ  ةمجل ديسمبر ( ٤- ٨/٣ الأدبي قدالن
٣٩- ٢٠ :)١٩٨٩.  

Levin, Aryeh. “The Authenticity of Sībawayhi’s description of the ᵓimāla.” Jerusalem Studies in Arabic and 
Islam 15 (1992): 74-93. 

  :مـل مُتَرْجَ امق
ّ . «ڤان ،جيلدر :لامث ّ  -فصول  .عصام بهيّ  :ترجمة ».ظر في القصيدةبدايات الن ّ مجل   .٣٣-١١ :)١٩٨٦مارس  -يناير( ٦ قد الأدبية الن
ُ  ةدّام ِ ن   :موسوعة في ترَ ش
 Heinrichs, Wolfhart. “Sariqa.” Encyclopedia of Arabic Literature. Eds.: Julie Scott Meisami and Paul :لامث

Starkey. II (1998): 690-692.  
 

ُ امق ِ ل ن رب مُ ار في كتش َّ َـر   :ح
ّ  :القدس .دافيد صيمح :جمع وإعداد .الحكيمدراسات في أدب توفيق  ».توفيق الحكيم وأسطورة البرج العاجي. «دافيد ،صيمح :ةلمثأ  ،رقالش

١١٠-٩٥ ،١٩٧٠.  
Hasson, Izhak. “Muslim View of Jerusalem - The Qur’ān and the Ḥadīth.” The History of Jerusalem: The 
Early Muslim Period 638-1099. Eds. Joshua Prawer and Haggai Ben-Shammai. Jerusalem: Yad Izhak Ben-Zvi, 
1996, 365-377. 

   Conferences Proceedings :ئع المؤتمراتاوق. ہ
 ّ ّ  عائلةاسم وثيق: طريقة الت ّ ( Boldغامق  اسم المؤتمر بخطّ  .»علامتي تنصيصبين ل االمقعنوان « .اسمه ،أو شهرته فالمؤل  بخّط ة: في المراجع الأجنبي

ّ  .)Italicمائل  ّ  .المجلد .(ين)راسم المحر ّ ( ،شرمكان الن   فحات.أرقام الصّ  .)شرتاريخ الن
ّ . «عبد الرحمن، عفيف :ةلمثأ ّ المؤتمر الدّ  ».راثالقدس ومكانتها لدى المسلمين وانعكاس ذلك من كتب الت  :تحرير .امالث لتاريخ بلاد الشّ ولي الث

  .٢٦٥-٢٢٤ ،)١٩٨٣( ،عمان .مج ٣ .عدنان البخيت
Procházka, Stephan. “The Dialects of Marj Ibn ᶜĀmir and the Ḥūla Valley (Galilee).” Association 
Internationale de Dialectologie Arabe (AIDA)-Conference. Hammamet, (September 2004). 5-13. 

ّ  .و   :ةالأطروحات الجامعي
 ّ ّ وثيق: طريقة الت   نة.السّ  ،اسم الجامعة :اسم المدينة .(غير منشورة) .غامق بخّط الأطروحة عنوان  .اسمه ،ف أو شهرتهاسم عائلة المؤل

يْن :المضمون في الّشعر العربي القديمالّشكل و .علي ،حسين :ةلمثأ َّ طروحة أُ  .دراسة المعاني والمباني في أشعار ساعدة بن جؤيّة وأبي ذؤيب الهذلي
  .٢٠٠٢ ،جامعة حيفا :حيفا .)غير منشورة( دكتوراة

ّ  .مجد عبد الفتاح اسماعيل ،عبده ّ الأوضاع الت ّ عليمي جامعة  :نابلس .)غير منشورة(رسالة ماجستير  .ن الانتداب البريطانياة في نابلس إب
 ّ ّ الن   .١٩٩٨ ،ةجاح الوطني

ّـ المج .ز   :حفالصّ و اتل
 ّ ّ  وثيق:طريقة الت ّ عنوان  .»علامتي تنصيصبين ل االمقعنوان « .اسمه ،ف أو شهرتهاسم عائلة المؤل في المراجع ( Bold غامق بخطّ حيفة أو الصّ  ةالمجل

 ّ ّ  ،العدد .دورمكان الصّ  .)Italicمائل  بخّط ة: الأجنبي   .فحاتالصّ  ،اريخالت
ّ ل نُشر في امق   .١١٤-١٠٠ ،١٩٩٢نوفمبر  ،١٦٨ العدد .بيروت .راالمخت .مايا باسيل :ترجمة .»طريق الحرير« .رغوسف ،بوردفيتش ة:مجل

  .23 ,2003 יולי 16 .הארץ ."בבירות אור ראה שניר ראובן של ספר. ”ארי- לב ,שירי ة:صحيفمقال نُشر في 
ّـ المج. ح ّ ل   :ة ومصادر الإنترنتات الإلكتروني

 ّ ّ المجل   :ةات الإلكتروني
 ّ ّ  وثيق:طريقة الت ّ عنوان  .»علامتي تنصيصبين  عنوان المنشور« .اسمه ،شهرتهف أو اسم عائلة المؤل ّ ( Bold غامق بخطّ  ةالمجل ة: في المراجع الأجنبي

ّ (العدد  .)Italic مائل بخطّ    الموقع الإلكتروني. .دت)جِ فحات (إن وُ عدد الصّ  .)نةالسّ هر والش
ّ  :الحديث العربي المسرح« .جوزيف ،زيدانمثال:  يه :ترجمة .»البدايات إلى حلةالر ّ  .قسيس نز ّ  اللغة عـمجم – ةـالمجل بي ، )٢٠١٠( ١عدد .ةالعر

١٢٤- ١٠٧. http://www.arabicac.com/Public/majallah%20vol%201.pdf  
  :مصادر الإنترنت

 ّ ّ  وثيق:طريقة الت   الموقع الإلكتروني. .عنوان المنشور .اسمه ،ف أو شهرتهاسم عائلة المؤل
ّ  .هويدا ،لحاص مثال: ّ  حريضالت   �  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=338550 .محفوظ نجيب روايات في ثويروالت



í{{<<àÚ3  (3) {vË‘ 

 

 

ّ . ط ي   :ةالمقابلات الشفو
 ّ ّ اسم الشّ  وثيق:طريقة الت ُ خصي   .م٢٠١٢أيلول  ٢٥ ،القدس .الخطيب عبد المحسن: مثال التاريخ. ،المكان .قابَلَةة الم

  :يشواحال فيالمراجع الة إلى المصادر والإح
�  ُ ً فالمتن،  ي كتب بهذلك الذعن  مختلف جممكتوبة بح ،(لا في نهاية الفصل أو البحث) فحةفي أسفل الصّ  حواشين أن تكون الستحسَ ي ا مثل

ّ 12ن مقياس الحروف التي كتب بها المتن اإذا ك ُ ، فإن   .10مكتوبة بحروف من مقياس  حواشيالن أن تكون ستحسَ ه ي
  المتن، ويكون مخطوًطا من اليمين إلى اليسار مهما كانت لغة المصدر.ي ثلث سطر يغطّ  دقيق عن المتن بخطّ  ةمفصول حاشيةكون الت �
ُ )1 أو )1(هكذا: ( اقتباس في نهاية كلّ رتفع قليلًا م )هما(أو بدون هلالين بوضع رقم بين حاشيةيربط المتن بال � َّ ك، وي ّ ر ، حاشيةقم نفسه في الر الر

َ ثم تليه معلومات المصدر أو   س منه.المرجع المقتب

�  ُ  .تهأو في البحث برّم البحث فصولمن  فصلمتسلسلة في كل  حواشيأن تكون أرقام الن ستحسَ ي

ًّ نفسه مضطجد الباحث وَ  أذا � مختلفة عن  إشاراٍت  خدميستحسن أن يستفإنّه ا إلى نقل أفكار يرى أنها قد أثقلت البحث إذا وردت في المتن، ر
ّ اتلك التي يستعملها فيما يتعلق بالإحالة إلى المص  ا.هي الإشارة الأكثر استخدامً  *جمة در أو المراجع، والن

ّ  حاشيةالضيق تعندما  � ّ قة بمتن الصّ عن استيعاب الشروحات المتعل ُ ه فحة، فإن ُ  = وضع العلامةن ستحسَ ي َ في آخر السطر، ثم ت َّ ك في بداية  = رر
ّ ال فحةالصّ حاشية  ّ ت   رح.الية ويستكمل الش

 

٢ -  ّ  :الاجتماعيّة تاالدراسفي  وثيقالت
ّ يكون  ّ  أسلوب وفق الاجتماعيّة راساتالدّ في  وثيقالت ّ  ةالجمعي ّ السّ  ةالأمريكي   .)APA )American Psychological Association ةيكولوجي

ُ  البحث نهاية في صادرالموراجع الم مسردفي  � ّ راعى ي ّ آنفًا  وردما وثيق في الت ّ ت بيد أنه، ةفي الدراسات الإنساني ّ وضع سنة الن ف شر بعد اسم المؤل
  :ماهبينة ، دونما فاصلينهلالمحصورة بين مباشرةً 
ّ  الأنجلو مكتبة :القاهرة .٦ط .ةـاللغ أسرار من ).١٩٧٨( إبراهيم ،أنيسمثال:    .ةالمصري

Abu-Deeb, Kamal (1975). “Towards a Structural Analysis of Pre-Islamic Poetry.” International Journal of 
Middle East Studies 6: 148-184. 

ّ  في منشورًا أو بحثًا كتابًا المرجع كان إذا :هلالين بين البحث متن فييشار إلى المرجـع  � ّ  ةمجل ُ  ،ةعلمي َ كْ ي ّ (: بت  سنة ، ف أو شهرتهعائلة المؤل
 ّ   :كما يلي ،)تاالصفح أو الصفحة :شرالن
ّ  المرجع كان إذا • ُ  منفرد فلمؤل َ كْ ي ّ (: بت    )Raup, 2003: 52( ،)٧٨ :٢٠٠٢ ،ركيالت
ّ  المرجع كان إذا • ُ  اثنين ينفَ لمؤل َ كْ ي   ) Wilmore & Costil, 1994: 22( ،)١٢٨ :٢٠٠١ ،الحق وعبد وميالقدّ : (بت
ُ  فأكثر لثلاثة المرجع كان إذا • َ كْ ي ّ  عائلة اسم: بت  Adams( ،)٣٥ :١٩٧٢ ،وآخرون أنيس(: ، نحو)وآخرون( عبارة إليها ويضاف ف،المؤل

et al., 2002:.85( 

ً  كان إذا أما • ُ  الانترنت، على اموقع َ في ّ  على بكت ّ  عائلة اسم :الآتي حوالن  :٢٠٠٨ ،أحمد( :نحو ،الموقع .المقالة عنوان :نةالسّ  ،)دجِ وُ  إنْ ( فالمؤل
 )http://hamdisocio.blogspot.com .الاجتماع لمعِ  رائد خلدون ابن

  س:اقتباال دـقواع
ّ  اقتباس حرفيّ  :نوعانقتباس اال ّ  ؛صوص كما وردت في مصادرها دون إحداث أي تغيير فيهاللن صوص، ولكن مع الحذر من واقتباس لمعنى الن
َ لة في نهاية ووضع رقم الإحا ،تحريفه   شروط: قتباس الحرفيّ اسة. للالفكرة المقتب
ُ  ينبغي • ْ أن ي ّ قَ ن َ  ّص ل الن   علامات الترقيم والوقف الواردة فيه. س كما ورد في مصدره الأصلي بأخطائه إن كانت فيه أخطاء، وبكلّ المقتب
•  ّ َ  ّص عندما يصادف الباحث في الن ً س خطالمقتب بخطئها ثم يلحقها مباشرة بإحدى ، ينبغي عليه أن ينقل الكلمة أو الكلمات كما وردت أ

 ّ ُ الأصل]في [كذا أو [كذا]  :الية موضوعة بين معقوفينالعبارات الت   البحث.  طوالن الالتزام بعبارة واحدة من هذه العبارات ستحسَ . ي
•  ّ َ  ّص قد يحمل الن ّ ذكرجدوى من ثمّة س كلمات أو عبارات يرى الباحث أن لا المقتب ، وفي هذه الحالة يمكن حذفها، ولكن بشرط ّص ها في الن

  …أو  (…)دونهما:  أو هلالين بينمكان الكلمات علامة الحذف الإشارة إلى ذلك بوضع 
•  ً ًّ  ا ما يجد الباحث نفسه عندما يكون أمام نّص كثير عليه أن  ينبغيعبارة توضيحية وفي هذه الحالة كلمة أو ا إلى إضافة يريد اقتباسه مضطر

  .]  [ين تمعقوفقوسين يشير إلى ذلك بوضع العبارة أو الكلمة بين 
•  ّ ً  ّص ينبغي وضع الن   .« »علامتي تنصيص س بين المقتب
ّ اعند ال • يمة ةستشهاد بالآيات القرآني   .﴾  ﴿ين ر مزهّ  هلالين ، ينبغي وضعها بينالكر
•  ّ َ  ّص إذا كان الن ُ المقتب َّ إلى اللغة التي يُ بدقّة م جَ تْرس من مرجع أجنبي، ينبغي أن ي ّ اللغة ر بها البحث (حر بي   ة).العر

 


