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 النسخة السابعة  APAطريقة توثيق المصادر باستخدام نظام الـ 

Some Basics of APA Style  

 قائمة المحتويات

 الصفحة التوثيق الداخلي ت

 3 طرائق التوثيق الداخلي 
 3  مؤلفينتوثيق كتاب يحتوي على مؤلف او   .1
 4 توثيق كتاب من ثالثة مؤلفين او اكثر   .2
 4 توثيق كتاب بدون مؤلف  .3
 5 توثيق كتاب مترجم أو معاد نشره أو إصداره  .4
 5 إعادة مصدر تم ذكره في نفس الفقرة  .5
 5 او مؤسسة   توثيق كتاب يكون مؤلفه منظمة او هيئة  .6
 5 توثيق المحادثات الخاصة  .7
 5 استعمال عالمات االقتباس  .8
 6 استعمال االقتباس بدون عالمات  .9

 6 توثيق االعمال الفيديوية المرئية  .11
 6 توثيق النصوص المسرحية  .11
 6 توثيق آيات من القران الكريم المترجم  .12
 Block Quotation 6إجراء تعديالت على االقتباس الطويل )االكثر من اربعين كلمة(   .13
 7 توثيق الخريطة او الشكل او الجدول  .14
 7 طريقة توثيق معلومة مأخوذة من موقع ال يحتوي على مؤلف او سنة  .15

 الصفحة End Citation  توثيق النهائي للمصادر  ال ت
 8 توثيق كتاب يحتوي على مؤلف واحد  .1
 8 توثيق كتاب يحتوي على مؤلفين اثنين  .2
 8 توثيق كتاب يحتوي على ثالثة مؤلفين فأكثر  .3
 9-8 او الكاتب او المخرج توثيق كتاب يكون مؤلفه هو المحرر  .4
 9 توثيق كتاب مترجم  .5
 11 مجلةتوثيق بحث في   .6
 Doi 11توثيق بحث مجلة له رابط الـ   .7
 11 توثيق بحث في مجلة الكترونية  .8
 11 فصل مكتوب من مؤلف ضمن كتاب له محرر او اكثر توثيق   .9

 مع معلومات اضافية عن الكتاب مثال الطبعة والمجلد توثيق  فصل مكتوب من مؤلف ضمن كتاب له محرر او اكثر  .11

 والصفحات

11 

 11 ال يحتوي على مؤلف توثيق كتاب  .11
 Anonymous 11توثيق كتاب مؤلفه مجهول او مكتوب بصيغة الـ   .12
 11 توثيق كتاب ال يحتوي على سنة النشر  .13
 11 توثيق عمل مؤلفه منظمة او هيئة او فريق  .14
 11 توثيق بحث مؤتمر  .15
 12 توثيق اطروحة منشورة  .16
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 مستمرة-المحتوياتقائمة 
 12 توثيق اطروحة غير منشورة  .17
 12  توثيق عمل ال يحتوي على عنوان  .18
 12 توثيق كتاب الكتروني  .19
 12 توثيق مقال من االنتر نت  .21
 12 توثيق مقال منشور في وقائع مؤتمر   .21
 13-12 المرئية الفديوية توثيق االعمال   .22
 12 توثيق فديو او ملف صوتي أ. 
 13 توثيق صور متحركة ب.
 13 المسرحيةتوثيق االعمال   .23
 13 توثيق الكتب الدينية المقدسة  .24
 13 توثيق مقال في صحيفة مطبوعة ورقيا  .25
 13 توثيق مقال في صحيفة مطبوعة الكترونيا  .26
 13 توثيق قاموس  .27
 14 توثيق خريطة مأخوذة من موقع الكتروني  .28
 14 توثيق صورة من موقع الكتروني  .29
 14 توثيق معلومة من موقع الفيس بوك  .31
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 In-text Citationالتوثيق الداخلي 

 هناك طريقتان للتوثيق الداخلي للمصادر في متن البحث، وعلى النحو اآلتي:

  Narrative Citation الطريقة السردية .1

  Parenthetical  Citation طريقة االقواس .2

 

 توثيق كتاب متكون من مؤلف او مؤلفين .1

 

 : لكتاب متكون من مؤلف او مؤلفين مثال على الطريقة السردية

 ( إلى أن هناك......2000اشارت البحراني ) 

  اشارت البحراني إلى وجود ..... ،2000في 

  ( إلى أن هناك......2000الراوي )واشارتا البحراني 

 ( تبين أن هناك....2005( و الراوي )2000وفي دراسة اجرتها  كل من البحراني ) 

 

 أما طريقة االقواس فتكون على النحو اآلتي: 

  يعرف علم اللغة االدراكي أو المعرفي على أنه علم ناجم من اتحاد ثالثة حقول معرفية والتي تشتمل على: االنثروبولوجي، وعلم

المعنى التداولي  النفس، وعلم المعنى الداللي، حيث يتفرع علم ثقافة االنسان  بدوره الى فرعين: علم اللغة االجتماعي وعلم

  .(2000 ،الراويو)البحراني 

                     

مؤلفين لنفس الكتاب لذا نستعمل حرف العطف )و( للجمع بينهما، أما إذا كان  باللغة االنجليزية فإنه في المثال أعاله يوجد            

 ,Al-Bahrani & Al-Rawi)وتوضع بين المؤلف والسنة فارزة.  (&)  ampersandيتم الجمع بين المؤلفين بعالمة الـ 

 ، بالتحديد بعد القوس.وبعد المصدر توضع نقطة.  أي ال توضع النقطة بعد الشرح بل يجب وضعها بعد المصدر (2000

 

بعده فارزة وبعد الفارزة سنة وفي حال كون الكالم قد اشار اليه مؤلفين لكتابين مختلفين، يتم كتابة المؤلف االول ونضع            

الكتاب االول ثم نضع فارزة منقوطة ليتم الفصل بين الكتاب االول والثاني ثم يكتب المؤلف الثاني ثم فارزة وسنة الكتاب الثاني 

 :ويغلق القوس وتوضع النقطة، كما في المثال اآلتي

 

  ثالثة حقول معرفية والتي تشتمل على: االنثروبولوجي، وعلم يعرف علم اللغة اإلدراكي أو المعرفي على أنه علم ناجم من اتحاد

النفس، وعلم المعنى الداللي(، حيث يتفرع علم ثقافة االنسان بدوره الى فرعين: علم اللغة االجتماعي وعلم المعنى التداولي 

  .(2000 ،والراوي  ؛2000 ،)البحراني

 

  -كما مبين أدناه -أما إن كان الكالم يعود للكاتبة البحراني ضمن كتاب من تأليف الكاتبة الراوي. فإن عملية التوثيق تكون         

كما مكتوب ثم نكتب فارزة ونضع عبارة إن وجدت إذ  نفتح قوسا ونضع اسم صاحب المعلومة متبوعا بفارزة ثم سنة المعلومة 

 نغلق القوس ونضع نقطة.السنة ثم )باللغة االنكليزية( متبوعة باسم مؤلف الكتاب ثم فارزة ثم  nas cited i)باللغة العربية( أو 
 : مثال على ذلك

 

  يعرف علم اللغة اإلدراكي أو المعرفي على أنه علم ناجم من اتحاد ثالثة حقول معرفية والتي تشتمل على: االنثروبولوجي، وعلم

يتفرع علم ثقافة االنسان  بدوره الى فرعين: علم اللغة االجتماعي وعلم المعنى التداولي النفس، وعلم المعنى الداللي، حيث 

 )التوثيق باللغة العربية(           .(2005في الراوي،  كما مكتوب  ،2000 ،)البحراني

 

 

 (Albahraani, 2000, as cited in Al-Rawi, 2005).              )التوثيق باللغة اإلنجليزية) 
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أحيانا النعرف من صاحب الفكرة أو المعلومة إال أن المعلومة موجودة ضمن كتاب له مؤلفه؛ لذا نكتب )كما مكتوب في 

     . (2115الراوي،

 

  يعرف علم اللغة اإلدراكي أو المعرفي على أنه علم ناجم من اتحاد ثالثة حقول معرفية والتي تشتمل على: االنثروبولوجي، وعلم

المعنى الداللي، حيث يتفرع علم ثقافة االنسان  بدوره الى فرعين: علم اللغة االجتماعي وعلم المعنى التداولي )كما النفس، وعلم 

 )التوثيق باللغة العربية(           .(2005مكتوب في الراوي، 

 

  (as cited in Al-Rawi, 2005).                    )التوثيق باللغة اإلنجليزية) 

 

 

  مؤلفين او اكثر ثالثةتوثيق كتاب من  .2

   ،( الى انه.....2111الجاف )واشار كل من البحراني، الراوي، عبدهللا، محمود 

 Al-Bahrani, A;-Rawi. Abdullah, Mahmood, and Al-Jaff (2000) pinpointed that …… 

 

نفس الصفحة او بعد عدة  فيمرة. اما اذا احتجنا الى ذكر المصدر  ألولاي انه يتم ذكر جميع االسماء االخيرة للمؤلفين عندما يذكرون 

  -:ثم نكتب السنة، كما موضح بالمثال ادناه  .et alصفحات، فيتم ذكر االسم االخير للمؤلف االول ثم نكتب بعدها كلمة واخرون او 
 

 ( 2000اشار البحراني واخرون....) 

 Al-Bahrani et al. (2000) stated that….. 

 :توثيق كتاب بدون مؤلف .3

 

 : في متن البحث على النحو اآلتي هفي حال الكتاب ال يحتوي على مؤلف يتم توثيق .1

  .)بالنسبة للمصادر واألبحاث  –وهنا يكتب الحرف األول من الكلمة األولى من العنوان بحرف كبير......... )عنوان البحث، السنة

  (Sentence case) صغيرة،وباقي األحرف تكون   -اإلنجليزية

 

 (.2111..........)قواعد اللغة العربية، 

……………….(Arabic grammar, 2000) 

 

 :طريقة توثيقه على النحو اآلتي يحتوي على اسم مؤلف تكون في حال كون البحث في مجلة ال .2

  .)وهنا يكون الحرف االول من كل كلمة اساسية كبير .........)"عنوان البحث مائل"، السنة(Title case).  

 (“Arabic Grammar”, 2000). 

 

النحو  ، فنكتب عبارة غير معروف متبوعة بفارزة ثم السنة وعلىAnonymousما اذا الكاتب مكتوب بعبارة غير معرف أ .3

 : اآلتي

 ،( او 2000...... )غير معروف(Anonymous, 2000)   

 

 :هتوثيق كتاب مترجم أو معاد نشره أو إصدار .4

 : الكتاب المترجم او المعاد نشره او اصداره في متن البحث على النحو اآلتييتم توثيق 

 ( 2111/2115(     أو .......)البحراني، 2111/2115البحراني    .) 

 

 Al-Bahrani (2000/2005)            OR ……..(Al-Bahrani, 2000/2005). 
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االشارة الى المؤلف ومن ثم نذكر بين قوسين سنة النشر متبوعة بخط مائل ثم الطريقة االولى هي الطريقة السردية والتي يتم فيها 

 .سنة اعادة النشر او سنة الترجمة(

اما الطريقة الثانية فهي طريقة االقواس والتي يتم استخدامها بعد االنتهاء من الشرح نفتح قوس ونذكر اسم المؤلف متبوع  

 .بفارزة ثم نذكر سنتين مفصولة عن بعضهما بخط مائل ثم نغلق القوس ثم نقطة

  

 : إعادة مصدر تم ذكره في نفس الفقرة .5

د أسطر تم اإلشارة إليه مرة  أخرى،  ففي هذه الحالة يتم ذكر المؤلف فقط دون في حال تمت االشارة إلى مصدر معين وبع

 . مطلقا .ibidالحاجة الى إعادة السنة طالما أنه نفس المصدر. كما ال يجوز استخدام عبارة مصدر سابق أو 

 مثال:

 ( إلى أن هناك...............2000أشارت البحراني )

 .............كما أفادت البحراني أيضا 

 (2000..............)البحراني،

Al-Bahrani (2000) maintained that….. She also stated that ……. 

………..(Al-Bahrani, 2000) 

  او مؤسسة  توثيق كتاب يكون مؤلفه منظمة او هيئة .6

  منظمة الصحة العلمية( ........[WHO] ،2010 .) 

 …….(World Health Organization [WHO], 2010). 
 

 :في حال ان تم ذكر المصدر في سياق اخر يتم توثيقه على النحو التالي

 (.......WHO ،2010.) 

 …….(WHO, 2010).  
 

 : توثيق المحادثات الخاصة .7

 : يتم توثيق المحادثة الخاصة في متن البحث فقط وليس في قائمة المصادر النهائية. وتكون طريقة التوثيق على النحو اآلتي

 

 الطريقة السردية: 

 

  ،(. 2000تشرين الثاني، 9ر. البحراني )محادثة خاصة 

 R. Al-Bahrani (personal communication, October 9, 2000). 

 

 طريقة األقواس: 

  ،(.2000تشرين الثاني، 9.............)ر. البحراني، محادثة خاصة 

 ………… (R. Al-Bahrani, personal communication, October, 9, 2000).  

 

 :استعمال عالمات االقتباس .8

من أربعين كلمة توضع الكلمات بين عالمات االقتباس وتذكر رقم الصفحة في نهاية  قلإذا كان عدد الكلمات المقتبسة أ          

االقتباس "......."وبعدها توضع النقطة. واذا كانت صفحة واحدة توضع ص، أما اذا كانت صفحات متسلسلة فتوضع ص ص ، 

 وإن كانت الصفحات غير متسلسلة فيتوجب فصل الـ  ص األولى عن الثانية بفارزة. 

 ثال:م

 ( 9( الى ان "........................................." )ص. 2000اشارت البحراني.) 

 ( 13-9( الى ان "........................................." )ص ص. 2000اشارت البحراني.) 

 ( 40، 13، 9( الى ان "........................................." )ص ص. 2000اشارت البحراني.) 
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 استعمال االقتباس بدون عالمات .9

لذي يكون على شكل فقرة تبدأ بداية سطر جديد وتكون االقتباس ا إذا كان عدد الكلمات المقتبسة أكثر من أربعين نستعمل         

الفقرة كاملة مسحوبة بمسافة نصف انج من الجهتين والمسافة بين االسطر تكون مساوية لمسافة سطور باقي البحث. وفي 

 نهاية االقتباس توضع نقطة ثم يذكر اسم المصدر )المؤلف، السنة، ص. ( غير متبوع بنقطة بالنهاية. 

 مثال:
  

.......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

................................................................................................................................... 

 (3، ص 2000)البحراني، 

 

 :توثيق االعمال الفيديوية المرئية .10

نضع بعد ذكر الشرح قوس يحتوي على اسم المؤلف ثم فاصلة ثم السنة ثم فاصلة ثم الوقت الذي ذكرت به المعلومة أو تمت 

 . فيه مشاهدة المقطع ونغلق القوس

 مثال:

  ،(. 12:30، 2000...........)البحراني 

 …….(Al-Bahrani, 2000, 12:30). 

 :توثيق النصوص المسرحية .11

 تكون عملية توثيق النصوص المسرحية على النحو اآلتي:

رقم االسطر( وهنا يجب االنتباه أن بين التمثيلية  .Sceneرقم المشهد  .Act)...........)اسم المؤلف، السنة، رقم التمثيلية  

 .والمشهد ورقم االسطر يوجد نقطة وليس فارزة

 

  ،(.50-3.1.22. 1620....... )شكسبير 

 …….(Shakespeare, 1620.3.1.22-50). 
 

 ()بالنسبة لنسخ القرآن المترجم القران الكريم:توثيق آيات من  .12

 تكون عملية توثيق آيات القران الكريم على النحو االتي:
 

 ورقم االسطر(. .اآليةرقم  .الجزء الرابع .)القران الكريم، السنة اذا كانت النسخة مترجمة 

 (6 .11 .)القران الكريم، الجزء الرابع 

 

 :Block Quotationإجراء تعديالت على االقتباس الطويل )االكثر من اربعين كلمة(  .13

 

 

 

 

طريقة  ]الشباب [في كل زمان ومكان تضاف الى اللغة مجموعة من المفردات التي تعكس اهتمامهم 

ومتزامنة مع حاجات يؤكد أن اللغة التزال حية ومتجددة  تفكيرهم ...  والى غيرها من األمور. هذا ما
 [emphasis added]. ]اضيف التأكيد[ العصر  

 

  

ضافة كلمة الشباب بين قوسين مربعين للتوضيحإتم   

تم حذف مجموعة كلمات لتقصير حجم االقتباس 

مكان الكلمات المحذوفة ثالث نقاط في ووضع 

 .ومتبوعة بفراغ واحدواحد مسبوقة بفراغ 

 كيدهاأوضعت بضع كلمات بصورة مائلة لغرض ت

كيدأكيد للتأضيف التأاضيفت عبارة   
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 :طريقة توثيق الخريطة او الشكل او الجدول بصورة عامة يتم على النحو التالي .14

المؤلف االخير متبوع بفارزة ثم نكتب خريطة او شكل مع ذكر رقمها في المصدر  ثم بعد ذكر الخريطة نفتح القوس ونكتب اسم 

 .فارزة ثم رقم الصفحة التي ذكرت بها ثم نغلق القوس ونضع نقطة

 (40، ص 4-3، شكل 2000)البحراني، 

(Al-Bahrani, 2000, Figure/Map 3-4, p. 40). 

 

 :يتم على النحو التالياو سنة  مؤلف معلومة مأخوذة من موقع ال يحتوي علىطريقة توثيق  .15

 

 ( "اشير في موقع بعنوان "قواعد اللغة العربية(http:// xxxxxxx ......الى ان 

 In a website entitled “Arabic grammar” (http:// xxxxxx) that ….  

  .الموقعاي انه يتم االشارة الى عنوان الموقع بين عالمتي اقتباس  ونضع بعدها بين قوسين رابط 
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 End Citationلمصادر النهائي لتوثيق ال

 . كتاب من مؤلف واحد .1

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة بغداد.بغداد: مطبعة . قواعد اللغة العربية(. 2111) حراني، ر. ح .ــــــالب

 

 Al-Bahrani, R. H. (2000). Arabic grammar. Baghdad: Baghdad University Press.  

 

 . كتاب من مؤلفين .2

 

  .جامعة بغدادمطبعة بغداد: . قواعد اللغة العربية  (.2111) . الراوي، ب. ح والبحراني، ر. ح         . 

 

 Al-Bahrani, R. H. & Al-Rawi, B. H. (2000). Arabic grammar. Baghdad: Baghdad University 

Press.  

 

كما  .كما التوضع فارزة قبل عالمة الـ & للفصل بين الكاتب االول والثاني  andيربط المؤلفين بعالمة الـ & والتستخدم كلمة الـ 

 يجب مالحظة ان الكلمة الثانية من العنوان تكتب بحرف صغير.

 

 

 . كتاب من ثالث مؤلفين فأكثر .3

 

 جامعة بغداد.         مطبعة  بغداد: .قواعد اللغة العربية (.2111) الراوي، ب. ح. و ،محمد، ن .م  ،البحراني، ر. ح 

 

 Al-Bahrani, R. H., Mohammad, N. M., & Al-Rawi, B.H. (2000). Arabic grammar. Baghdad: 

Baghdad University Press.  
 

اذا كان المصدر  &نالحظ هنا استخدام الفارزة عند الفصل بين الكاتب االول والثاني والثالث وبعد الفارزة الثالثة توضع عالمة الـ 

 . باللغة االنكليزية أو حرف الـ و اذا كان المصدر باللغة العربية

 

 . دورهبين قوسين الكلمة التي تدل على بعد اسمه يوضع ف، امخرجو أ اكاتبو أ مقاالت محررالمؤلف دور  ذا كانإ .4
 

 

 ( )جامعة بغدادمطبعة بغداد: . قواعد اللغة العربية  (.2111البحراني، ر. ح . )المحرر. 

 

 Al-Bahrani, R. H. (Ed.) (2000). Arabic grammar. Baghdad: Baghdad University Press. 
  

خير متبوع بفارزة سم األاال  

 

يليها الحرف االول من اسم 

 المؤلف متبوع بنقطة 

 

ول من اسم ثم الحرف األ

ب متبوع بنقطة  األ  

السنة توضع 

بين قوسين 

ومتبوعة 

   بنقطة

 العنوان

بحرف يكتب الحرف األول منه 

 واألبحاث للمصادر بالنسبة)كبير

وباقي الكلمات  (باإلنجليزية

    بأحرف صغيرة ويكون مائال

اسم الناشر أو 

 المطبعة 

  متبوع بنقطة

بلد النشر 

متبوع 

 بنقطتين
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 ( )جامعة بغدادمطبعة بغداد: . العربيةقواعد اللغة   (.2111البحراني، ر. ح . )الكاتب. 

 Al-Bahrani, R. H. (Writer) (2000). Arabic grammar. Baghdad: Baghdad University Press. 

 

 ( )جامعة بغداد.مطبعة . بغداد: قواعد اللغة العربية(.  2111البحراني، ر. ح . )المخرج  

 Al-Bahrani, R. H. (Director) (2000). Arabic grammar. Baghdad: Baghdad University Press. 

 

  )جامعة بغداد.         مطبعة . بغداد: قواعد اللغة العربية(.  (. 2111)الكاتب ( ) . محمد، ن .م والبحراني، ر. ح. )المحرر 

 Al-Bahrani, R. H. (Ed.) & Mohammad, N. M. (Writer). (2000). Arabic grammar. Baghdad: 

Baghdad University Press. 

 

 مطبعة . بغداد: قواعد اللغة العربية(.  2111المخرج( )) الراوي، ب. ح. و ،)الكاتب( .محمد، ن .م ،المحرر(. )البحراني، ر. ح

 جامعة بغداد.         

 Al-Bahrani, R. H. (Ed.), Mohammad, N. M. (Writer), & Al-Rawi, B.H. (Director). (2000). 

Arabic grammar. Baghdad: Baghdad University Press. 

 

  .جامعة بغدادمطبعة . بغداد: قواعد اللغة العربية(.  2111محمد، ن .م )المحرران ( ) والبحراني، ر. ح.  

 Al-Bahrani, R. H. & Mohammad, N. M. (Eds.). (2000). Arabic grammar. Baghdad: Baghdad 

University Press.  

 

 

وعلى اال انه يجب كتابتها بعد االسم مباشرة وقبل السنة   و كتابة مختصرهاأكاملة بين قوسين اإلنجليزية الكلمة  كتابةمكان ذ باإلإ

 : النحو االتي

 

Translator Trans. 

Editor Ed. 

Editors Eds. 

 

 

 ) جامعة بغداد.مطبعة . بغداد: قواعد اللغة العربية(. 2111) .البحراني، ر. ح. )المحرر  و المخرج 

 Al-Bahrani, R. H. (Director & Editor). (2000). Arabic grammar. Baghdad: Baghdad University 

Press. 

  .عالهأالحال بالمثال  و، كما ه&وفي حال كون المؤلف له دورين يفصل بين الدور االول والثاني بعالمة الـ 

 

 

 : التاليتوثيق كتاب مترجم يكون على النحو  .5

 ( .) ر. ح. البحراني(. بغداد: مطبعة جامعة ترجمة . )قواعد اللغة العربية(. 2111البحراني، ر. ح. )المحرر  و المخرج

 (.1991)نشرت النسخة االصلية في بغداد.

 Al-Bahrani, R. H. (Director & Editor). (2000). Arabic grammar. (R.H. Al-Bahrani Trans.). 

Baghdad: Baghdad University Press. (Original work published 1990). 
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 .توثيق بحث في مجلة .6

 عند توثيق بحث منشور في مجلة نقوم بمايلي:

كتابة االسم األخير متبوعا بفارزة، ثم كتابة الحرف األول من اسم المؤلف متبوعا بنقطة ثم  -مثلما سبق  –كتابة االسم: ويتم  .أ 

 متبوع بنقطة. )اسم االب( من االسم الثانيكتابة الحرف األول 

 كتابة السنة بين قوسين متبوعة بنقطة. .ب 

)بالنسبة للمصادر واألبحاث  –ا كبير من العنوانويكون الحرف األول من الكلمة األولى  بصورة غير مائلةكتابة عنوان البحث  .ج 

 ثم نضع نقطة بعد عنوان البحث. ،صغيرةنوان تكون العكلمات حرف لباقي وباقي األ -باإلنجليزية(

ثم نكتب رقم العدد بين قوسين بشكل  ةبصورة مائلة ثم نكتب رقم المجلد زمتبوعا بعالمة الفار بشكل مائلنكتب عنوان المجلة  .د 

 .  .pدون كتابة حرف الـ ص او  ة، و أخيرا نكتب رقم الصفحاتزمتبوعا بفار غير مائل

 

 ذلك:على مثال 

 

  . 251 -221(، 2)31 ،مجلة كلية التربية للبنات  قواعد اللغة العربية. . (2111)البحراني، ر. ح. 

 

 Al-Bahrani, R. H. (2000). Arabic grammar. Journal of College of Education for Women, 30(2), 

220-250.  

 

، فيتوجب كتابة الرابط بعد رقم صفحات البحث مع وجوب عدم وضع  Doiرابط ضمن مجلة وله أما إذا كان البحث منشورا  .7

 قراءته. فييؤثر  نقطة في نهاية الرابط حتى ال

 

 251 -221(، 2)31 ،مجلة كلية التربية للبنات .قواعد اللغة العربية(. 2111. )البحراني، ر. ح .

http://doi.org/10.36231/coeduw/vol31no3.13 

 

 Al-Bahrani, R. H. (2000). Arabic grammar. Journal of College of Education for Women, 30(2), 

220-250. http://doi.org/10.36231/coeduw/vol31no3.13              (Doi الـ رابط  ) 

 

 وعلى النحو االتي:منه الذي تم تحميل المقال الموقع  نكتب  يجب ان  اذا كان بحث منشور في مجلة الكترونية .8

 

 ( . 2111البحراني، ر. ح .)من تم تحميل الملف. 251 -221(، 2)31 ،.  مجلة كلية التربية للبناتقواعد اللغة العربية 

http://xxxxx   

 

 Al-Bahrani, R. H. (2000). Arabic grammar. Journal of College of Education for Women, 30(2), 

220-250. Retrieved from http://xxxxx  

 

 

 : تي، يتم توثيقه على النحو اآلاكثرمحرر او ضمن كتاب له  فاذا كان لدينا فصل مكتوب من مؤل .9
 

 ( . 2111البحراني، ر. ح .)جامعة بغداد.         مطبعة بغداد: ( . 44ص) الشامل كتاب القواعدالراوي،  ب. ح.  في .قواعد اللغة العربية  

 Al-Bahrani, R. H. (2000). Arabic grammar. In B.H. Al-Rawi, The great book of grammar (pp. 

20-44). Baghdad: Baghdad University Press.  

 

http://doi.org/10.36231/coeduw/vol31no3.13
http://doi.org/10.36231/coeduw/vol31no3.13
http://doi.org/10.36231/coeduw/vol31no3.13
http://xxxxx/
http://xxxxx/
http://xxxxx/
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 تتوفر معلومات اضافية عن الكتاب مثال الطبعة والمجلدو اذا كان لدينا فصل مكتوب من مؤلف ضمن كتاب له محرر او اكثر .11

 :والصفحات فيتم توثيقه على النحو اآلتي

 

 ( . 2111البحراني، ر. ح .)(44-21، ص ص 1، مج 3)ط.  الشامل كتاب القواعدب. ح. الراوي،  في.  قواعد اللغة العربية .

 جامعة بغداد.          مطبعة بغداد: 

 Al-Bahrani, R. H. (2000). Arabic grammar. In B.H. Al-Rawi, The great book of grammar (3
rd

 ed., 

Vol. 1, pp. 20-44). Baghdad: Baghdad University Press.  

 

 ،مطبعة بغداد: (. 44-21)ص ص  الشامل كتاب القواعدب. ح. الراوي،  في. قواعد اللغة العربية .(2111ر. ح. ) البحراني

 جامعة بغداد.

 

 Al-Bahrani, R. H. (2000). Arabic grammar. In B.H. Al-Rawi, The great book of grammar (pp. 20-

44). Baghdad: Baghdad University Press.  

 

 

ثم بنقطة ثم السنة بين قوسين ثم نضع نقطة  امتبوعبصورة غير مائلة يحتوي على مؤلف نبدأ بعنوان الكتاب  الكتاب ال ذا كانإ .11

 . بنقطة و المطبعة متبوعةأاسم الناشر بلد النشر ثم نقطتين ):( ومن ثم 

 -مثال:

 مطبعة جامعة بغداد. بغداد: (. 2118. )قواعد اللغة العربية 

 Grammar book. (2008). Baghdad: Baghdad: University Press. 

 

 :  باللغة االنكليزية، فيتم توثيق على النحو التالي anonymousاحيانا يشار الى مؤلف الكتاب بكلمة مجهول او  .12

 

 ( .2118مجهول .)بغداد: مطبعة جامعة بغداد.قواعد اللغة العربية . 

 Anonymous. (2008). Arabic grammar. Baghdad: Baghdad University Press. 

 

 :تيوعلى النحو اآل (.n.d)و أ. ت( ديحتوي على سنة نكتب بين قوسين ) ذا كان الكتاب الإ .13

 

  .مطبعة جامعة بغداد.بغداد: . قواعد اللغة العربية. ت.(. د)البحراني، ر. ح 

 Al-Bahrani, R. H. (n.d.). Arabic grammar. Baghdad: Baghdad University Press. 

 

 اذا كان المؤلف منظمة او هيئة او فريق يكون توثيقه على النحو التالي:  .14

 ( .2010منظمة الطفولة .)بغداد: مطبعة جامعة بغداد.كيف تنمي قابليات االطفال . 

 Children Institution. (2003). How to develop children’s aptitudes?. Baghdad: Baghdad University 

Press. 

 يتم على النحو التالي: مؤتمرتوثيق بحث  .15

. ]مكان االقتباس[عنوان البحث. (. يوم، شهر، سنة. )االسم االخير للمؤلف، الحرف االول من اسم المؤلف. الحرف االول من اسم االب

 . االلكترونيالرابط متاح من خالل . بلد الذي اقيم فيه المؤتمرالاسم المؤتمر، بحث مقدم في 

 

 ( .2000، تشرين الثاني 9البحراني، ر. ح .)مؤتمر كلية التربية للبنات، بغداد. بحث مقدم في . ]المستخلص[ قواعد اللغة العربية

 الرابط.....

 Al-Bahrani, R.H. (2000, October 9). Arabic grammar [abstract]. A paper presented at the 

Conference of the College of Education for Women, Baghdad. Retrieved from http:// xxxxxxx 
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 توثيق اطروحة منشورة .16

 . الرابطمكان النشر: اسم الناشر او المطبعة. (منشورة اطروحة ماجستير) يكتب بصورة مائلة عنوان االطروحةاسم المؤلف. )السنة(. 

 )ان وجد(....

 

 ( .2000البحراني، ر. ح .)الرابطح من خالل امت. مطبعة جامعة بغدادبغداد: . منشورة( اطروحة ماجستير) اللغة العربية قواعد..... 

 

 Al-Bahrani, R.H. (2000). Arabic grammar )Published Master Thesis(.Baghdad: Baghdad University 

Press. Retrieved from http://xxxxx 

 

 توثيق اطروحة غير منشورة  .17

 .تذكر الكلية، اسم الجامعة .(غير منشورة طروحة ماجستير)ا يكتب بصورة مائلة عنوان االطروحةاسم المؤلف. )السنة(. 

 

 ( .2000البحراني، ر. ح .)جامعة بغداد. كلية اآلداب،.]اطروحة ماجستير[ قواعد اللغة العربية 

 

 Al-Bahrani, R.H. (2000). Arabic grammar )Unpublished Master Thesis(. College of Arts, 

University of Baghdad.  

 

 :آلتيوضع وصف للكتاب بين قوسين مربعين وعلى النحو اذا كان العنوان غير موجود، يإ .18

 

 ( .2000البحراني، ر. ح .)]  مطبعة جامعة بغداد.بغداد:  .]قواعد اللغة العربيةكتاب عن 

 

 Al-Bahrani, R.H. (2000). [A book on Arabic grammar]. Baghdad: Baghdad University Press.  

 

 : توثيق كتاب الكتروني يكون على النحو التالي .19

 ( .2000البحراني، ر. ح .)متاح على الرابط..... ]كتاب الكتروني[قواعد اللغة العربية 

 Al-Bahrani, R.H. (2000). Arabic grammar [Google books]. Retrieved from…...  

 

 

 : توثيق مقال من االنترنت يكون على النحو التالي .21

 ( .تشرين الثاني2000البحراني، ر. ح ، .)متاح من خالل الرابط...... قواعد اللغة العربية 

 Al-Bahrani, R.H. (2000, November). Arabic grammar. Retrieved from…...  

 

 : منشور في وقائع مؤتمر يكون على النحو التاليتوثيق بحث   .21

 ( .2000البحراني، ر. ح .)متاح من خالل الرابط.....وقائع مؤتمر كلية التربية للبنات . 

 Al-Bahrani, R.H. (2000). Proceedings of the International Conference of College of Education 

for Women. Retrieved from…...  

 

 :ديوية المرئيةيعمال الفتوثيق األ .22
 :فديو او ملف صوتي يكون على النحو االتيتوثيق  .أ 

 رابطمتاح من خالل ال. ]فكاهيفلم [ عقل لغتكا(. ، كانون االول2005))المخرج(. حراني، ر، ح. بال..... 

 Al-Bahrani, R.H. (Dirctor). (2005, January). Mind your language [Comic film]. Retrieved from… 

 

http://xxxxx/
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رة بين في المثال عاله، يتم توثيق المؤلف متبوع بنقطة ثم نكتب السنة والشهر بين قوسين ثم نذكر العنوان بصورة مائلة ونضع بعد العنوان مباش

 الصوتي.قوسين مربعين نوع العمل ثم نضع نقطة واخيرا نذكر الرابط الذي اخذ من خالله الفيديو او لملف 

 

 توثيق صور متحركة يكون على النحو التالي: .ب 

ثم نضع العنوان متبوع بقوسين مربعين يحتوي على نوع  نذكر اوال المؤلف متبوع بنقطة ثم  توضع السنة بين قوسين متبوعة بنقطة

ثم نضع نقطة العمل ثم نضع نقطة ثم نضع مكان النشر متبوع بفارزة  ومكان االستوديو. في حال كون ال يوجد مكان البلد او االستوديو 

 نضع  الرابط الذي اخذ منه العمل. ومن ثم 

 

 ( .)الرابطمتاح من خالل  .لإلنتاج السينمائي الحنين ، شركةالعراق. ]صورة متحركة[لقةعنوان الح(. 2005البحراني، ر. ح. )المؤلف 

 

 Al-Bahrani, R.H. (Composer). (2005). Title of the episode [Motion picture]. Iraq, Al-Haneen Film 

Production Company. Retrieved from… 

 :توثيق االعمال المسرحية .23

 ،(. 1651سخة االصلية في نمطبعة اوكسفورد. )نشرت الاكسفورد: محرر(. الهاملت )م.س. جون، (. 1985و. ) شكسبير 
 Shakespeare, W. (1985). Hamlet (M.S.John, Ed.). Oxford: Oxford University Press. (Original Work 

published 1650).  

 :توثيق الكتب الدينية المقدسة .24
 

 مطبعة دار الكتاب. بغداد: (. 2006)ع. ا. عبد الصمد، مترجم(. ) العهد القديم 

 

 The Holly Quran (A. A. Abdul-Samad, Trans.). (2006). Baghdad: Dar Al-Kitab Publishing House.  

 

   وال يدخل ضمن التسلسل االبجدي.في حال كون االقتباس من القران الكريم، يتم توثيقه بكتابة القران الكريم فقط ويكون موقعه في البداية 

 

 :توثيق مقال في صحيفة مطبوعة يكون على النحو التالي .25

يكتب اوال اسم المؤلف حسب القاعدة التي نتبعها في جميع التوثيقات بعدها نقطة بعدها نذكر السنة واليوم والشهر بين قوسين 

ثم نضع نقطة ثم نذكر عنوان المقال ومن ثم نقطة ثم نضع عنوان الصحيفة مائل ثم نضع فارزة ومن ثم نضع ارقام الصفحات 

 . .pباستخدام المختصرات ص او 

 1،20، ص ص صحيفة العراق الجديدكانون االول(. قواعد اللغة العربية.  9، 2005حراني، ر، ح. )الب . 

 Al-Bahrani, R.H. (2000, December 9). Arabic grammar. New Iraq Press, pp. 1, 20.  

 

 :توثيق مقال في صحيفة مطبوعة الكترونيا يكون على النحو التالي .26
القاعدة التي نتبعها في جميع التوثيقات بعدها نقطة بعدها نذكر السنة واليوم والشهر بين قوسين يكتب اوال اسم المؤلف حسب 

ثم نضع نقطة ثم نذكر عنوان المقال ومن ثم نقطة ثم نضع عنوان الصحيفة مائل ثم نضع فارزة ومن ثم نضع نقطة ومن ثم الرابط 
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