
ي التوثيق العلمي 
 
األخطاء الشائعة ف

6TH ED. 

تقديم

ي. د منال بنت محمد العن  

بية–أستاذ تقنيات التعليم مساعد  كلية النر

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
جامعة الملك سعود

كلية التربية

APA

ي تطوير تعليم العلوم والرياضيات
 
ي ف

مركز التمن   البحث 
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اللقاءات مستوى التركيز والحماس، الن مثل هذه 

في المشاركة حماسك تكون فاعلة ومؤثرة بقدر 

.والتعلم
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التوثيق

ماهو؟

ي أنواع العلوم الذي يهدف إىل حفظ المعلومات، ونقلها الستخدامهأحد 
ا ف 

.أخرىمراجع 

 لألمانة العهو 
ً
، لميةإثبات مصادر المعلومات وإرجاعها إىل أصحابها توخيا

 
ً
افا .  العلميةبُجهد اآلخرين وحقوقهم واعتر



التوثيق

؟
ً
مالذي يوثق علميا

ي تستمد من الكتب والمؤلفات، والمخطوطات، وا
لصحف، الكتابّية التر

والمجالت

 ّ  اإلذاعي
ً
ي ما يتم استخدامها ، والمصّور، وغالبا

قارير الجديدة والتاألبحاث، ف 

.المجتمعتجاه أحداث جديدة تهّم 



أسباب  التوثيق

.األمانة األكاديمية من خالل المعرفة المبنية عىل األخرين■

.االبتعاد عن الرسقات األدبية والعلمية■

.الَمرجعحداثة معرفة ■

اجع أو قائمة المر حفظ وقت الباحث والقارئ بالرجوع إىل المصدر من ■

.المصادر



أهمية التوثيق

 ممارسة وتعزيز أخالقيات البحث العلمي.

ي وجه
ي توصلت اليها الدراسة، او ف 

ي النتائج التر
ة النظر زيادة الثقه ف 

ي مناظرة ما
.المطروحه ف 

 يبهاتنمية المعرفه وبنائها من خالل زيادة المعلومات وتراكمها وتبو.



أنواع التوثيق

o ي النص
Documentation in Textالتوثيق ف 

o ي قائمة المراجع
Documentation in Referencesالتوثيق ف 



أهم طرق التوثيق

Chicagoمطبعة جامعة شيكاغو ■

Harvardهارفرد ■

MLA(لآلداب والعلوم اإلنسانية)الجمعية األمريكية للغات الحديثة ■

APA( لعلم النفس وعلم االجتماع)النفس الجمعّية األمريكية لعلم ■



لماء النفس األمريكية
ُ
استخدام نظام جمعية ع

American psychological association system
(APA)الطبعة السادسة

ثمانية العلمية حيث يحتوي الكتاب عىلهو نمط واسع االنتشار لكتابة األوراق 
:عنارص  رئيسية هي 

ي علم السلوك واالجتماع.
الكتابة ف  1

ي الهيكل والمحتوى.
المخطوطة الكتابية ف  2

الكتابة بوضوح وإيجاز. 3

نمط الكتابة . (..الفواصل، النقطة، المسافات)4

عرض النتائج. 5.

تسجيل المراجع. 6.

أمثلة عىل المراجع. 7.

طريقة النرس  . 8.



ي النص األخطاء الشائعة للتوثيق 
 
ف

(المتر  )



أنواع االقتباس

اقتباس مباش  ■

ي نصها
.وهو نقل األفكار والمعلومات من المراجع حرفيا دون تغيتر ف 

(اقتباس االفكار)اقتباس غن  مباش  ■

.وهو اقتباس األفكار من المراجع وإعادة صياغتها بأسلوب الباحث

كلمة40أقل من 

كلمة فأكن  40

التوثيق في المتن



ي االقتباس المباش  ألقل من 
 
كلمة40ف

:الطريقة األوىل

االتجاه بأنها ( هـ1322السلمي، )ولالتجاه عدة تعاريف حيث عرف 

واء استجابة التلميذ نحو موقف أو موضوع معين يتعلق بمادة معينة س"

أكان ذلك بالقبول أو بالرفض، وهذه االستجابة هي التي تحدد سلوك 

(26. ص". )بهالتلميذ نحو المادة التعليمية متأثراً بالبيئة التربوية المحيطة

التوثيق في المتن



ي االقتباس المباش  ألقل من 
 
كلمة40ف

:الطريقة األوىل

االتجاه بأنها ( 2009)السلمي ولالتجاه عدة تعاريف حيث عرف 

واء استجابة التلميذ نحو موقف أو موضوع معين يتعلق بمادة معينة س"

أكان ذلك بالقبول أو بالرفض، وهذه االستجابة هي التي تحدد سلوك

.  ص" )ة بهالتلميذ نحو المادة التعليمية متأثراً بالبيئة التربوية المحيط

26.)

االسم األخن  للمولف

(ميالدي/بدون هجري)السنة 

بداية االقتباس بعالمات التنصيص

اختصار لكلمة صفحة، ورقمهانهاية االقتباس بعالمات التنصيص

التوثيق في المتن

النقطة



ي االقتباس المباش  ألقل من 
 
كلمة40ف

:الطريقة الثانية

استجابة التلميذ نحو موقف أو موضوع"ولالتجاه عدة تعاريف إحداها انها 

معين يتعلق بمادة معينة سواء أكان ذلك بالقبول أو بالرفض، وهذه 

ثراً االستجابة هي التي تحدد سلوك التلميذ نحو المادة التعليمية متأ

(.26. ، ص2009السلمي، " )بالبيئة التربوية المحيطة به

االسم األخن  للمؤلف

بداية االقتباس بعالمات 
التنصيص

نهاية االقتباس بعالمات 
التنصيص

ي نهاية االقتب
 
اسنقطة ف

اختصار صفحة

سنة النش  

التوثيق في المتن



ديعحيثالعالي،التعليمتدويلمظاهرأحدللحدودالعابروالتعاونالشراكةوتعتبر

يشيرالصددهذاوفيالجامعاتمعظمعليهاتركزأساسيةوحاجةملحة،أولويةالتدويل

بلالجامعات،تمارسهترفاتعدلمالدوليوالتعاونالشركةأنإلى"(1434)العامري

لمفإذاسواء،حدعلىالعاليالتعليممؤسساتجميعتحتاجهاملحةضرورةأصبحت

ةمنهجيواستراتيجيةالدولي،والتعاونالشراكةمبادراتلقبولجادةجهودهناكيكن

جحةناحلوالتجدولنالركبعنتتخلففإنهاالعاليالتعليممؤسساتفيلتفعيلها

فقدوبالتالي.(2012،العبيري)تواجههاالتيالكبرىوالتحدياتالمتعددةلمشكالتها

."الجامعاتتطوربهايقاسالتيالمهمةمعاييرأحدالعالمجامعاتعلىاالنفتاحأصبح

(15-14.صص)

تعزيزلأجمنالعالم،أنحاءجميعفيالعاليالتعليملمؤسساتاستراتيجياخياراالتدويل

.العالميةومكانتهاالتنافسيةقدراتها

ي االقتباس المباش  
 
كلمة فأكن  40ف

التوثيق في المتن

تم تصحيح األخطاء المطبعية او 
الباحاالمالئية من قبل 

تم تصحيح األخطاء المطبعية او 
ثاالمالئية من قبل الباح



ديعحيثالعالي،التعليمتدويلمظاهرأحدللحدودالعابروالتعاونالشراكةوتعتبر

يشيرالصددهذاوفيالجامعاتمعظمعليهاتركزأساسيةوحاجةملحة،أولويةالتدويل

:(1434)العامري

تعزيزأجلمنالعالم،أنحاءجميعفيالعاليالتعليملمؤسساتاستراتيجياَخياراً التدويل

.العالميةومكانتهاالتنافسيةقدراتها

،الجامعاتتمارسهترفاتعدلمالدوليوالتعاونالشركةأنإلى
اليالعالتعليممؤسساتجميعتحتاجهاملحةضرورةأصبحتبل

مبادراتلقبولجادةجهودهناكيكنلمفإذاسواء،حدعلى
فيلتفعيلهامنهجيةواستراتيجيةالدولي،والتعاونالشراكة

ولنالركبعنتتخلففإنهاالعالي[التعليم]التلعيممؤسسات
يالتالكبرىوالتحدياتالمتعددةلمشكالتهاناجحةحلوالتجد

علىاالنفتاحأصبحفقدوبالتالي.(2012،العبيري)تواجهها
.اتالجامعتطوربهايقاسالتيالمعمةمعاييرأحدالعالمجامعات

(15-14.صص)

خطاء مطبعي خطاء مطبعي 

مصدر من ضمن االقتباس

اختصار الصفحة ورقمها

كلمة فأكن  40اقتباس مباش  

ي تنصيص
بدون عالمثر

العالمة البادئة أقل 
من الفقرة السابقة

ي نهاية االقتب
 
اسنقطة ف

تصحيح الخطأ

المرجع

سنة النش  

التوثيق في المتن



اختصار الصفحة ورقمها

العالمة البادئة أقل 
من الفقرة السابقة

ي نهاية االقتب
 
اسنقطة ف

االسم األخن  للمؤلف

سنة النش  

التوثيق في المتن



قام أر /اقتباس مباش  من مرجع ال توجد فيه رقم
صفحة

استجابة التلميذ نحو موقف أو "ولالتجاه عدة تعاريف إحداها انها 

هذه موضوع معين يتعلق بمادة معينة سواء أكان ذلك بالقبول أو بالرفض، و
 بالبيئة االستجابة هي التي تحدد سلوك التلميذ نحو المادة التعليمية متأثراً 

(.2009السلمي، " )التربوية المحيطة به

!تجاهل تحديد مكان االقتباس

التوثيق في المتن



قام أر /اقتباس مباش  من مرجع ال توجد فيه رقم
صفحة

باش  لإلحالة اىل رقم الفقرة عند االقتباس م( فقرة)يستخدم االختصار ■
نت وغتر /من مرجع ال يوجد فيه رقم( حرفيا) .هاأرقام صفحات مثل االنتر

استجابة التلميذ نحو موقف أو "ولالتجاه عدة تعاريف إحداها انها 

هذه موضوع معين يتعلق بمادة معينة سواء أكان ذلك بالقبول أو بالرفض، و
 بالبيئة االستجابة هي التي تحدد سلوك التلميذ نحو المادة التعليمية متأثراً 

(.6. فقرة، 2009السلمي، " )التربوية المحيطة به

اختصار فقرة 
ورقمها

التوثيق في المتن



رشادات عامة لإلقتباس المباش  إ

نقل النص بأخطائه.

  ي حال تصحيح الخطاء المطبعي يكون بعد الكلمة وبير  قوسير  معكوفير
 
 ف

]  [.يمكن أن يسبب عدم فهم 

 المقتبس، سواء من اول او وسط او آخر الجملة فيجبحذف جزء من النص

ي أو )...( يوضع مكانها عالمة الحذف وهي ثالث نقاط 
 
ل وال تستخدمها ف

.االقتباس

 ي االقتباس يوضع مكانها حذف كلمات
 
وهي أرب  ع عالمة الحذفبير  جملتير  ف

)....(.نقاط 

التوثيق في المتن



رشادات عامة لإلقتباس المباش  إ

ة بير  إذا أراد الباحث اإلضافة عىل النص المقتبس، يجب وضع هذه اإلضاف

][.قوسير  معكوفير  

 ي من مرجع بأكتر من
 
.كلمة اال بإذن من الناش  500ال يمكنك االقتباس الحرف

التوثيق في المتن



كلمة و 40الفرق بت   اإلقتباس المباش  ألقل من 
كلمة فأكن  40

التوثيق في المتن



أول االقتباس■

ي الفقرةالتوثيق مع ذكر المؤلف 
 
:ف

ن إلى أّن التصميم التعليمي يربط بي( 2015مازن، )أشار 
ي الجانبين النظري والعملي، حيث يتمثل الجانب النظري ف

لي والجانب العمالتعّلماالهتمام بتضمين النماذج نظريات 
لى من خالل تضمين النماذج الوسائل التعليمية القائمة ع

لويب الحاسوب واألفالم والفيديو والبرمجيات والتلفاز وأدوات ا
(.121. ص)إلخ 2

توثيق الغن  مباش  لمؤلف واحد

التوثيق في المتن



أول االقتباس■

ي الفقرةالتوثيق مع ذكر المؤلف 
 
:ف

إلى أّن التصميم التعليمي يربط بين( 2015)أشار مازن 
ي الجانبين النظري والعملي، حيث يتمثل الجانب النظري ف

لي والجانب العمالتعّلماالهتمام بتضمين النماذج نظريات 
لى من خالل تضمين النماذج الوسائل التعليمية القائمة ع

لويب الحاسوب واألفالم والفيديو والبرمجيات والتلفاز وأدوات ا
.إلخ2

السنة

توثيق لمؤلف واحد

لقب للمؤلف

بت   قوست   بت   قوست   

التوثيق في المتن

بدون تحديد 
صفحة



توثيق لمؤلف واحد

أِخر االقتباس■

ي أخر الفقرةالتوثيق مع ذكر المؤلف 
 
:ف

عملي، أّن التصميم التعليمي يربط بين الجانبين النظري وال

ظريات حيث يتمثل الجانب النظري في االهتمام بتضمين النماذج ن

والجانب العملي من خالل تضمين النماذج الوسائل التعلّم

يات التعليمية القائمة على الحاسوب واألفالم والفيديو والبرمج

(.2015مازن، )إلخ ..2والتلفاز وأدوات الويب 

السنة

لقب المؤلف
فاصلة

بت   قوست   بت   قوست   

التوثيق في المتن



أول االقتباس■

ي الفقرةالتوثيق 
 
:ف

إلى أن مهارات الذكاء االجتماعي ( 1992)األسمري أشار 
تساعد الفرد على أن يكون حساسا لمشاعر اآلخرين، كما 

على أهمية الذكاء االجتماعي في ( 1992)األسمري أكد 
.......كونه

ي نفس الفقر ( واحد)توثيق لمؤلف 
 
ةتكرر ف

ال نكرر السنة

التوثيق في المتن



أول االقتباس■

ي الفقرةالتوثيق 
 
:ف

إلى أن مهارات الذكاء االجتماعي ( 1992)أشار األسمري 
تساعد الفرد على أن يكون حساسا لمشاعر اآلخرين، كما 

.......على أهمية الذكاء االجتماعي في كونهاألسمري أكد 

السنة

ي نفس الجملة( واحد)توثيق لمؤلف 
 
تكرر ف

لقب للمؤلف

بت   قوست   بت   قوست   

لقب للمؤلف

التوثيق في المتن



ي نفس ( واحد)توثيق لمؤلف 
 
ةالفقر تكرر ف

أِخر االقتباس■

ي أخر الفقرةالتوثيق 
 
:ف

ّلم يتمثل الجانب النظري في االهتمام بتضمين النماذج نظريات التع

ئمة والجانب العملي من خالل تضمين النماذج الوسائل التعليمية القا

إلخ ..2على الحاسوب واألفالم والفيديو والبرمجيات والتلفاز وأدوات الويب

.........أن هناك( 2015)كما أشار الخالدي (. 2015الخالدي، )

السنة لقب المؤلف

فاصلة

بت   قوست   بت   قوست   

بت   قوست   بت   قوست   

السنة لقب المؤلف

التوثيق في المتن



المرجع األول■

ي النصالتوثيق مع ذكر المؤلف 
 
:ف

ري أّن التصميم التعليمي يربط بين الجانبين النظإلى 

حيث يتمثل الجانب النظري (  ، أ2015)والعملي،كما أشار مازن 

لي في االهتمام بتضمين النماذج نظريات التعّلم والجانب العم

من خالل تضمين النماذج الوسائل التعليمية القائمة على

2ب الحاسوب واألفالم والفيديو والبرمجيات والتلفاز وأدوات الوي

.إلخ

يرمز بالحروف األبجادية

ي مرجعيت   مختلفت   
 
ي نفس توثيق لمؤلف واحد ف

 
ف

السنة

السنة

لقب المؤلف

فاصلة

بت   قوست   بت   قوست   

التوثيق في المتن



ي مرجعيت   
 
ي نفس مختلفت   توثيق لمؤلف واحد ف

 
ف

السنة

األخرالمرجع■

ي أخر الفقرةالتوثيق مع ذكر المؤلف 
 
:ف

ة ويكتسب التصميم التعليمي أهميته في بناء العملي
(.، ب2015مازن، )التعليمية الناجحة كالبرامج والمقررات وغيرها 

يرمز بالحروف األبجادية

نفس السنة

لقب المؤلف

فاصلة

بت   قوست   بت   قوست   

فاصلة

التوثيق في المتن



توثيق مؤلفت   

أول االقتباس■

ي بداية الفقرةالتوثيق مع ذكر المؤلف 
 
:ف

أن معرفة كيف يفكر المتعلم هو هدف ( 2008)والجاجي ، الحدابيويؤكد 

.مهم يحمل بين طياته مدلوالت مستقبلية في غاية األهمية

بدون فاصلة

التوثيق في المتن



عائلة المؤلف األول وعائلة 
ي 
المولف الثان 

توثيق مؤلفت   

أول االقتباس■

ي بداية الفقرةالتوثيق مع ذكر المؤلف 
 
:ف

أن معرفة كيف يفكر المتعلم هو هدف ( 2008)والجاجي الحدابيويؤكد 

.مهم يحمل بين طياته مدلوالت مستقبلية في غاية األهمية

السنة بت   قوست   
بدون فاصلة

التوثيق في المتن



توثيق مؤلفت   

أخر االقتباس■

ي أخر الجملةالتوثيق مع ذكر المؤلف 
 
:ف

أن معرفة كيف يفكر المتعلم هو هدف مهم يحمل بين طياته مدلوالت

( .2008، والجاجي، الحدابي)مستقبلية في غاية األهمية 

بدون فاصلة

التوثيق في المتن



مؤلفت   5-3توثيق له 

االقتباس عند ذكرهم ألول مره■

ي بداية الجملةالتوثيق مع ذكر المؤلفير  
 
:ف

أن معرفة كيف يفكر المتعلم هو ( 2008)والهالل ؛والجاجي؛ الحدابيويؤكد 

.هدف مهم يحمل بين طياته مدلوالت مستقبلية في غاية األهمية

"و"بدون 

التوثيق في المتن

فاصلة وليست فاصلة منقوطةفاصلة وليست فاصلة منقوطة



مؤلفت   5-3توثيق له 

االقتباس عند ذكرهم ألول مره■

ي بداية الجملةالتوثيق مع ذكر المؤلفير  
 
:ف

أن معرفة كيف يفكر المتعلم هو ( 2008)، والهالل الجاجي، الحدابيويؤكد 

.هدف مهم يحمل بين طياته مدلوالت مستقبلية في غاية األهمية

لقب المؤلف األول 
ي 
ولقب المؤلف الثان 

السنة بت   قوست    "و"فاصلةفاصلة

التوثيق في المتن

لقب المؤلف األخن  



مؤلفت   5-3توثيق له 

االقتباس عند ذكرهم ألول مره■

ي 
 
:نهاية الجملةالتوثيق مع ذكر المؤلفير  ف

أن معرفة كيف يفكر المتعلم هو هدف مهم يحمل بين طياته مدلوالت 

(.2008والهالل، ، الجاجيوالحدابي، )مستقبلية في غاية األهمية 

"بدون و"فاصلةفاصلةفاصلة

التوثيق في المتن



مؤلفت   6توثيق له 

ي جميع الحاالت ■
 
(ذكرت أول مره أو تكررت)االقتباس ف

ي 
 
:بداية الجملةالتوثيق مع ذكر المؤلفير  ف

أن معرفة كيف يفكر المتعلم هو هدف ( 2008)وأخرون ،الحدابيويؤكد 
.مهم يحمل بين طياته مدلوالت مستقبلية في غاية األهمية

لقب المؤلف األول
وأخرون

بدون فاصلة

التوثيق في المتن



مؤلفت   6توثيق له 

ي جميع الحاالت ■
 
(ذكرت أول مره أو تكررت)االقتباس ف

ي 
 
:بداية الجملةالتوثيق مع ذكر المؤلفير  ف

أن معرفة كيف يفكر المتعلم هو هدف ( 2008)وأخرون الحدابيويؤكد 
.مهم يحمل بين طياته مدلوالت مستقبلية في غاية األهمية

لقب المؤلف األول
وأخرون

التوثيق في المتن



مؤلفت   6توثيق له 

ي ■
 
(ذكرت أول مره أو تكررت)جميع الحاالت االقتباس ف

ي 
 
:أخر الجملةالتوثيق مع ذكر المؤلفير  ف

أن معرفة كيف يفكر المتعلم هو هدف مهم يحمل بين طياته مدلوالت 
( .2008، وأخرون، الحدابي)مستقبلية في غاية األهمية 

لقب المؤلف األول

وأخرونبدون فاصلة

فاصلة
سنة النش  

التوثيق في المتن



لفت   مؤلفت   مخت/التوثيق ألكن  من مرجع مؤلف

ي ■
:نهاية الفقرةتستخدم الفاصلة المنقوطة للفصل بير  أسماء المؤلفير  ف 

، والتعلّم ال تُنقل إلى المتعلم مكتملة بل تُبنى داخل عقلهفالمعرفة .... 

ة، العنزي و الخليف)في سياق جماعي تعاوني، وربط التعلّم بالواقع 
(.2015؛ مازن، 2016

فاصلة منقوطة

السابق حسب الترتيب األبجديالمراجع وثقي 

التوثيق في المتن



لفت   مؤلفت   مخت/التوثيق ألكن  من مرجع مؤلف

ي أول الفقرة■
ي المراجع التالية ف 

:حاوىلي أن توثيقر

ال من المعرفة ( 2016الخليفة، و العنزي )؛ و(2015مازن، )وقد ذكر كالً .... 

ياق تُنقل إلى المتعلم مكتملة بل تُبنى داخل عقله، والتعلّم في س
.بالواقعجماعي تعاوني، وربط التعلّم 

التوثيق في المتن



لفت   مؤلفت   مخت/التوثيق ألكن  من مرجع مؤلف

ي أول الفقرة■
ي المراجع التالية ف 

:حاوىلي أن توثيقر

ال من المعرفة ( 2015)ومازن ؛ (2016)الخليفة و وقد ذكر كالً العنزي .... 

ياق تُنقل إلى المتعلم مكتملة بل تُبنى داخل عقله، والتعلّم في س
.بالواقعجماعي تعاوني، وربط التعلّم 

فاصلة منقوطة
"و"

التوثيق في المتن

 
 
 رتبت أبجديا
 
رتبت أبجديا



توثيق لمرجع بدون مؤلف وبدون عنوان

يتمثل أّن التصميم التعليمي يربط بين الجانبين النظري والعملي، حيث
والجانبالجانب النظري في االهتمام بتضمين النماذج نظريات التعّلم

العملي من خالل تضمين النماذج الوسائل التعليمية القائمة على 
إلخ ..2الحاسوب واألفالم والفيديو والبرمجيات والتلفاز وأدوات الويب 

(www.ksu.edu.sa ،2015.)

التوثيق في المتن

http://www.ksu.edu.sa/


مؤلفت   /توثيق لمرجع بدون مؤلف

.  بوعة بالسنةيكتب اول كلمتير  اىل ثالث لعنوان العمل بير  عالمات التنصيص مت
ي المرجع بعنوان العمل

.ويوثق ف 

يتمثل أّن التصميم التعليمي يربط بين الجانبين النظري والعملي، حيث
ب والجانالجانب النظري في االهتمام بتضمين النماذج نظريات التعّلم

العملي من خالل تضمين النماذج الوسائل التعليمية القائمة على 
إلخ ..2الحاسوب واألفالم والفيديو والبرمجيات والتلفاز وأدوات الويب 

(.2015، "التصميم التعليمي)"

عنوان العمل بت   
ي تنصيص

عالمثر

عنوان العمل بكلمتت   

التوثيق في المتن



توثيق لمرجع بدون مؤلف وبدون عنوان

ي . بير  عالمات التنصيص متبوعة بالسنة" غتر معروف"يكتب 
غتر " المرجع ويوثق ف 

 " معروف
ً
.ويرتب هجائيا

يتمثل أّن التصميم التعليمي يربط بين الجانبين النظري والعملي، حيث
والجانبالجانب النظري في االهتمام بتضمين النماذج نظريات التعّلم

العملي من خالل تضمين النماذج الوسائل التعليمية القائمة على 
غير )إلخ ..2الحاسوب واألفالم والفيديو والبرمجيات والتلفاز وأدوات الويب 

(.2015معروف، 

مؤلف غن  معروف

التوثيق في المتن



التوثيق لمرجع من مصدر ثانوي

ي الدراسة
 توثيق المصدر الثانوي الموجود ف 

ً
بير  )الرئيسية يتجاهل الباحث أحيانا

، أو العكس(يديه ي المير 
.، فيقوم بتوثيق الدراسة الرئيسة ف 

!وهو خطأ

التوثيق في المتن



التوثيق لمرجع من مصدر ثانوي

ي نهاية االقتباس لقب المؤلف األصىلي ثم يذكرالمصدر 
كما )بعد اما أن يذكر ف 

(:أشار

أن معرفة كيف يفكر المتعلم هو هدف مهم يحمل بين طياته مدلوالت
(.1890، الحدابي)مستقبلية في غاية األهمية 

ي المراجع( الثانوي)المصدر األصىلي 
.اليذكر ف 

المصدر الثانوي المؤلف األصلي 

التوثيق في المتن



التوثيق لمرجع من مصدر ثانوي

ي 
:أو كاألتر

أن معرفة كيف يفكر المتعلم هو هدف ( 2015كما أشار مازن، )أكد الحدابي 
.مهم يحمل بين طياته مدلوالت مستقبلية في غاية األهمية

ي المراجع( الثانوي)المصدر األصىلي 
.اليذكر ف 

المصدر الثانوي المؤلف الرئيسي 

التوثيق في المتن



التوثيق لمعلومة مقتبسة من جمعية علمية
يخترص اسمها بحروف

ي المثال التاىلي 
 
:ال يمكنك ذكر اسم الجهة باالختصار كما ف

يتمثلثحيوالعملي،النظريالجانبينبينيربطالتعليميالتصميمأنّ 

جانبالبينما،التعّلمونظرياتنماذجبتضميناالهتمامالنظريالجانب

لىعالقائمةالتعليميةالوسائلنماذجتضمينخاللمنيكونالعملي

.(1438جستن،)2الويبوأدواتوالبرمجياتوالفيديوواألفالمالحاسوب

اختصار الجهة

التوثيق في المتن



التوثيق لمعلومة مقتبسة من جمعية علمية
يخترص اسمها بحروف

ي أول توثيق متبوعه باالختصار بير  ق
 
وسير  يذكر اسم الجهة كاملة ف

:معكوفير  ثم فاصلة ثم سنة النرس  

يتمثلثحيوالعملي،النظريالجانبينبينيربطالتعليميالتصميمأنّ 

جانبالبينما،التعّلمونظرياتنماذجبتضميناالهتمامالنظريالجانب

لىعالقائمةالتعليميةالوسائلنماذجتضمينخاللمنيكونالعملي

السعوديةالجمعية)2الويبوأدواتوالبرمجياتوالفيديوواألفالمالحاسوب

.(1438،[جستن]والنفسيةالتربويةللعلوم

اختصار الجهة

الجهة

سنة النش  

التوثيق في المتن



مجلة /ةالتوثيق لمعلومة مقتبسة من صحيفة يومي
ثقافية

:ة النرس  الصحيفة بير  قوسير  ثم فاصلة ومتبوعة بسن/يذكر لقب المؤلف

ث يتمثل أّن التصميم التعليمي يربط بين الجانبين النظري والعملي، حي
لجانب الجانب النظري االهتمام بتضمين نماذج ونظريات التعّلم ، بينما ا
على العملي يكون من خالل تضمين نماذج الوسائل التعليمية القائمة

(.1438العليان، )2الحاسوب واألفالم والفيديو والبرمجيات وأدوات الويب

لقب المؤلف
سنة النش  

اسم الصحيفة

التوثيق في المتن



 التوثيق لمعلومة تم الحصول عليها هاتفي
 
مقابلة /ا

ي /شخصية
 
ون بريدالكنر

يقة طر)في نهاية االقتباس يذكر االسم األول واللقب لمصدر المعلومة، وعبارة 

:نسنة بين قوسي/شهر/ثم فاصله تم التاريخ يوم( الحصول على المعلومة

يتمثل أّن التصميم التعليمي يربط بين الجانبين النظري والعملي، حيث
نب الجانب النظري االهتمام بتضمين نماذج ونظريات التعّلم ، بينما الجا
ى العملي يكون من خالل تضمين نماذج الوسائل التعليمية القائمة عل

سالم العنزي، اتصال )2الحاسوب واألفالم والفيديو والبرمجيات وأدوات الويب
(.1438صفر، 12هاتفي، 

المؤلف
تاري    خ االتصال

طريقة حصول الحصول عل المعلومة

التوثيق في المتن



 التوثيق لمعلومة تم الحصول عليها هاتفي
 
مقابلة /ا

ي /شخصية
 
ون بريدالكنر

ي أول الفقرة
:اما ف 

التصميم التعليمي يربط ( 1438صفر، 12اتصال هاتفي، )ذكر سالم العنزي 
بين الجانبين النظري والعملي، حيث يتمثل الجانب النظري االهتمام 

ل بتضمين نماذج ونظريات التعّلم ، بينما الجانب العملي يكون من خال
فيديو تضمين نماذج الوسائل التعليمية القائمة على الحاسوب واألفالم وال

.2والبرمجيات وأدوات الويب

المؤلف

طريقة حصول الحصول عل المعلومة

تاري    خ االتصال

التوثيق في المتن



ي االقتباس الغن  مباش  
 
 أهم المعلومات ف

 
اذا

.ال تحدد الصفحة أو الفقرة•

.المنظمة/ الهيئة/ اسم العائلة للمؤلف او اسم المؤسسة•

.سنة النرس  •

.بدون عالمة تنصيص•

التوثيق في المتن



جم التوثيق لمرجع منر

ث يتمثل أّن التصميم التعليمي يربط بين الجانبين النظري والعملي، حي
نب والجاالجانب النظري في االهتمام بتضمين النماذج نظريات التعّلم

العملي من خالل تضمين النماذج الوسائل التعليمية القائمة على
الصالح، )إلخ ..2الويب وأدوات الحاسوب واألفالم والفيديو والبرمجيات 

2015/2005.)

التوثيق في المتن

جم، ثم سنة ال عمل متبوعة يكتب لقب المؤلف أو المؤلفير  األصليير  وليس المتر

جمة طة مائلة وسنة التر .برس 

ث يتمثل أّن التصميم التعليمي يربط بين الجانبين النظري والعملي، حي
نب الجانب النظري في االهتمام بتضمين النماذج نظريات التعّلم والجا
العملي من خالل تضمين النماذج الوسائل التعليمية القائمة على

ألبرت ونايت )إلخ ..2الحاسوب واألفالم والفيديو والبرمجيات وأدوات الويب 
 ،2015/2005.)

جمة تاري    خ النر تاري    خ النش  

يكتب اسم لقب المؤلف 
جم األصلي للمرجع وليس المنر



ي التوثيق 
 
ي األخطاء ف

 
المراجعف



اجعمثال لقامئة املر 
التوثيق في المراجع



توثيق كتاب لمؤلف واحد■

التوثيق في المراجع

مكتبة: مصر. التفكيردراسات في أساليب (. 1995). الحربي، خالد

.النهضة المصرية

ي التوثيق
 
الشائع ف



توثيق كتاب لمؤلف واحد■

. عنوان الكتاب . (سنة النشر) .
األول من الحرف

المؤلفاسم 
،

االسم األخير 
للمؤلف 

(اللقب)

. اسم النشر : مكان النشر

:مثال

ةمكتبة النهض: مصر. التفكيردراسات في أساليب (. 1995). خالحربي، 

.المصرية

التوثيق في المراجع

خط مائل



توثيق كتابين لمؤلف واحد■

:مثال

ةمكتبة النهض: مصر. التفكيردراسات في أساليب (. 1995). خالحربي، 

.المصرية

مكتبة : مصر. حل المشكالتدراسات في أساليب (. 2000. )الحربي، خ

النهضة

.المصرية

التوثيق في المراجع

حسب التاريخحسب التاريخ



توثيق مرجعين لمؤلف واحد في نفس السنة■

:مثال

ضةمكتبة النه: مصر. التفكيردراسات في أساليب (. ، أ1995. )خالحربي، 

.المصرية

ةمكتبة النهض: مصر. التأملدراسات في أساليب (. ، ب1995. )خالحربي، 

.المصرية

التوثيق في المراجع

حسب الترتيبحسب الترتيب



(توثيق نسخة ورقية)توثيق كتاب لمؤلف واحد■

. عنوان الكتاب . (سنة النشر) .
األول من الحرف

المؤلفاسم 
،

االسم األخير 
للمؤلف 

(اللقب)

. اسم النشر : مكان النشر

:مثال

ةمكتبة النهض: مصر. التفكيردراسات في أساليب (. 1995). خالحربي، 

.المصرية

التوثيق في المراجع

خط مائل



(عدة طبعات)توثيق كتاب لمؤلف واحد■

:مثال

مكتبة: مصر.2ط.التفكيردراسات في أساليب (. 1995). خالحربي، 

.النهضة المصرية
بدون أقواس

التوثيق في المراجع

نقطة



(عدة طبعات)توثيق كتاب لمؤلف واحد■

عنوان الكتاب . (سنة النشر) . اسم المؤلف ،
اسم 
العائلة

. الناشر : مكان النشر . (رقم الطبعة . طبعة)

:مثال

مكتبة: مصر(.2. ط)التفكيردراسات في أساليب (. 1995). خالحربي، 

.النهضة المصرية

ال يذكر رقم الطبعة إال من 
الطبعة الثانية فأعلى

التوثيق في المراجع

خط مائل

بدون نقطة



توثيق كتاب لمؤلفين اثنين■

عنوان الكتاب (سنة النشر) .
حرف لقب، أول

من اسم
الثانيالمؤلف

و ،
لقب، أول

حرف من اسم
األولالمؤلف

. الناشر مكان النشر . (رقمها . طبعة)

:مثال

:مصر(. 2. ط)التفكيردراسات في أساليب (. 1995). ، والسالم، م.خالحربي، 

.المصريةالنهضة مكتبة 

التوثيق في المراجع

فاصلة بعد النقطة

خط مائل

و



بين كل مؤلف و مؤلف 
منقوطةذفاصلة 

سبعة مؤلفين-توثيق مرجع ثالث ■

:مثال

(.2. ط)أساليب التفكيرفي دراسات (. 1995). ، وكنعان، ن.، السالم، م.خالحربي، 

.المصريةالنهضة مصر، مكتبة 

التوثيق في المراجع

بين كل مؤلف و مؤلف 
في أخر مؤلف( و)فاصلة



بين كل مؤلف و مؤلف 
فاصلة منقوطة

توثيق مرجع ثمانية مؤلفين و أكثر■

:مثال

...، .، القاضي، ك.، العيسى، ع.، الخليفة، هـ.، كنعان، ن.، السالم، م.خالحربي، 

مصر، مكتبة(. 2. ط. )أساليب التفكيرفي دراسات (. 1995). الراشد، ص

.النهضة المصرية

التوثيق في المراجع

بين كل مؤلف و مؤلف 
فاصلة منقوطة

قبل أخر مؤلف المؤلف السادس

"و"بدون 



توثيق مرجع بدون مؤلف وعنوان■

:مثال

استرجعت من(. 2000. )دراسات في أساليب التفكير
https://translate.google.com/#en/ar/advanced%20onlin

استرجعت من . تاريخ النشر . عنوان المرجع

www.XXXXXXXX.comعنوان المرجع 

التوثيق في المراجع

https://translate.google.com/#en/ar/advanced%20onlin
http://www.xxxxxxxx.com/


:توثيق مرجع بدون مؤلف■

:مثال

استرجعت من. دراسات في أساليب التفكير(. 2000. )غير معروف
https://translate.google.com/#en/ar/advanced%20onlin

استرجعت من . العنوان .
تاريخاختصار دون

(ت.د)
. (غير معروف)يكتب 

www.XXXXXXXX.comعنوان المرجع 

التوثيق في المراجع

https://translate.google.com/#en/ar/advanced%20onlin
http://www.xxxxxxxx.com/


:توثيق مرجع بدون تاريخ■

:مثال

استرجعت من. التعليم االلكتروني والتعليم عن بعد(. 2000. )الحربي، خ
https://translate.google.com/#en/ar/advanced%20onlin

استرجعت من . العنوان .
اختصار دون

(ت.د)تاريخ 
.

اختصار االسم 
األول

لقب 
المؤلف

www.XXXXXXXX.comعنوان المرجع 

التوثيق في المراجع

https://translate.google.com/#en/ar/advanced%20onlin
http://www.xxxxxxxx.com/


توثيق كتاب مترجم■

عنوان الكتاب .
سنة النشر )

(للترجمة
.

منأول حرف
اسم المؤلف

، المؤلف األصليلقب

.
العمل األصلي)

(نشر في
الناشر : النشرمكان

.  حرف من اسماولفي)
لقب المؤلف، المترجم، 

(.ُمترجم

:مثال

كتبةم: الرياض(. الصالح، المترجم.ب)أصول تقنيات التعليم (. 2001. )ريتشي، ن
(.1993العمل األصلي نشر في . )الرشد

اسم المترجم يكتب باالسم 
األول ثم األخير

التوثيق في المراجع

.(ُمترجم/المترجم)

(العمل األصلي نشر في)
ال يوجد نقطة



:توثيق مرجع معد من جهة حكومية■

:مثال

.السجل الوطني للتعليم(. 1436. )وزارة التعليم، ادار منطقة الحدود الشمالية

.مركز البحوث والنشر: الرياض

. العنوان . (سنة النشر) . اإلدارة المعنية ، الجهةاسم

. اسم النشر : مكان نشر

التوثيق في المراجع

فاصلة



دكتوراه غير منشور/ توثيق رسالة ماجستير■

:مثال

دراسة مقارنة لبعض الخبرات األجنبية في(. 2015. )محمد. العصيمي، أحالم

كةتفعيل االشراف االلكتروني وامكانية اإلفادة منها في الممل

جامعة الحدود(. رسالة دكتوراه غير منشوره)العربية السعودية 

.الشمالية، عرعر

التوثيق في المراجع

خط عريض



دكتوراه غير منشور/ توثيق رسالة ماجستير■

:مثال

تفعيلدراسة مقارنة لبعض الخبرات األجنبية في(. 2015. )م.العصيمي، أ

ديةاالشراف االلكتروني وامكانية اإلفادة منها في المملكة العربية السعو

.جامعة الحدود الشمالية، عرعر(. رسالة دكتوراه غير منشوره)

. (منشورةغير.... رسالة ) عنوان الرسالة . (السنة) .
لقب، اول حرف من 
اسم معد الرسالة

. الدولة ،
اسم الجامعة أو 

الكلية

(ماجستن  أ دكتوراه)نوعها 

التوثيق في المراجع

فاصلة

نقطة خط مائل

بدون عالمات ترقيم



دكتوراه منشوره في قواعد بيانات الجامعة/ توثيق رسالة ماجستير■

:مثال

تفعيلدراسة مقارنة لبعض الخبرات األجنبية في(. 2015. )م.العصيمي، أ

االشراف االلكتروني وامكانية اإلفادة منها في المملكة العربية

استرجعت من(. رسالة دكتوراه)السعودية 

https://ksu.edu.sa/#en/ar/advanced%20onlin

. ....(رسالة ) عنوان الرسالة . (السنة) .
سم من القب، اول حرف

معد الرسالة

https://www.xxxxxxxxxx.xxx استرجعت من

(ماجستن  أ دكتوراه)نوعها 

التوثيق في المراجع

نقطة

خط مائل

جعت من والموقع.. اسنر

https://translate.google.com/#en/ar/advanced%20onlin
https://translate.google.com/#en/ar/advanced%20onlin


دكتوراه منشوره على االنترنت/ توثيق رسالة ماجستير■

:مثال

تفعيلدراسة مقارنة لبعض الخبرات األجنبية في(. 2015. )م.العصيمي، أ

االشراف االلكتروني وامكانية اإلفادة منها في المملكة العربية

استرجعت من(. رسالة دكتوراه، جامعة الملك سعود)السعودية 

https://translate.google.com/#en/ar/advanced%20onlin

.
، ....رسالة )

......(جامعة 
عنوان الرسالة . (السنة) . لقب، اسم المعد الرسالة

https://www.xxxxxxxxxx.xxx استرجعت من

(ماجستن  أ دكتوراه)نوعها 

التوثيق في المراجع

نقطة

خط مائل

جعت من والموقع.. اسنر

اسم الجامعة

https://translate.google.com/#en/ar/advanced%20onlin
https://translate.google.com/#en/ar/advanced%20onlin


(نسخة ورقية)علمية مجلة توثيق مقال في ■

:مثال

برامج تخطيط المسار الوظيفي الممارسات والصعوبات في(. 2012. )م.آل مذهب، م

-491. ، ص4، العدد 47، مجلدمجلة اإلدارة العامة. منظمات األعمال السعودية

505.

التوثيق في المراجع



(نسخة ورقية)علمية مجلة توثيق مقال في ■

:مثال

برامج تخطيط المسار الوظيفي الممارسات والصعوبات في(. 2012. )م.آل مذهب، م

.505-491، (4)47، مجلة اإلدارة العامة. منظمات األعمال السعودية

، المجلةاسم .
عنوان 
البحث

. (سنة النشر) .
واول لقب،

حرف من اسم 
الباحث

.
أرقام 

الصفحات
،

المجلد رقم
(رقم العدد)

التوثيق في المراجع

خط مائلخط مائل



لها معرف وثيقة رقميمجلة علمية توثيق مقال منشور في ■

:مثال

برامج تخطيط المسار الوظيفي الممارسات والصعوبات(. 2012. )ح. أبا الخيل، خ

.529-491، (4)47، مجلة اإلدارة العامة. منظمات األعمال السعوديةفي

doi:10.0000/0000

، عنوان المجلة .
عنوان 
البحث

. (سنة النشر) .
وأول لقب،

حرف من اسم 
كاتب المقال

10.0000/0000 doi: . أرقام الصفحات ،
المجلد رقم

(رقم العدد)

التوثيق في المراجع



(نسخة الكترونية)مجلة علمية توثيق مقال منشور في ■

:مثال

برامج تخطيط المسار الوظيفي الممارسات والصعوبات(. 2012. )ح. أبا الخيل، خ

.529-491، (4)47، مجلة اإلدارة العامة. منظمات األعمال السعوديةفي

https://translate.google.com/#en/ar/advanced%20onlinاسترجعت من 

، عنوان المجلة . عنوان البحث . (سنة النشر) .
وأول لقب،

حرف من اسم 
كاتب المقال

https//www.xxxxxxxx

.xxx
استرجعت من . أرقام الصفحات ،

المجلد رقم
(رقم العدد)

التوثيق في المراجع

بدون نقطة

https://translate.google.com/#en/ar/advanced%20onlin


خط مائلخط مائل

(نسخة ورقية)مجلة عامة توثيق مقال في ■

:مثال

برامج تخطيط المسار الوظيفي الممارسات(. ، مارس2012. )م.آل مذهب، م

،(4)47، مجلة اإلدارة العامة. والصعوبات في منظمات األعمال السعودية

.505-491. صص

، المجلةاسم ، عنوان المقالة .
سنة النشر،)

(شهر
.

واول لقب،
حرف من اسم 

الباحث

.
أرقام 

الصفحات
،

المجلد رقم
(رقم العدد)و

التوثيق في المراجع

شهر



توثيق مقال منشور في صحف يومية■

:مثال

الفرق بين التعليم االلكتروني(. 18، فبراير 2014. )الشريان، د

.12. ، صصحيفة الجزيرة.واالنتساب

،
/  اسم الصحيفة

الجريدة
.

عنوان 
المقالة

.
السنة، اسم )

(اليوم/ الشهر
.

لقب، اول حرف 
سم كاتب امن

المقالة

رقم الصفحة

التوثيق في المراجع

نقطة

خط مائل



(نسخة الكترونية)توثيق مقال منشور في صحف يومية ■

:مثال

.زيرةصحيفة الج.الفرق بين التعليم االلكتروني واالنتساب(. 18، فبراير 2014. )الشريان، د

https://translate.google.com/#en/ar/advanced%20onlinاسترجعت من 

.
/  اسم الصحيفة

الجريدة
.

عنوان 
المقالة

.
السنة، اسم )

(اليوم/ الشهر
.

لقب، اول حرف 
سم كاتب امن

المقالة

https//www.xxxxcxxx.xxx استرجعت من

التوثيق في المراجع

بدون نقطة

خط مائل

https://translate.google.com/#en/ar/advanced%20onlin


Blog Postتوثيق ■

:مثال

استرجعت[ مدونة. ]اضاءات حول التوثيق العلمي(. 11، يناير 2017. )العامري، ع

http://dr-alameri.com/?p=1162من 

. [تدوينة] .
عنوان

التدوينة
.

سنة، اسم )
(الشهر، يوم

.
اول حرف من لقب،

اسم المدون

http://....... مناسترجعت

التوثيق في المراجع

مدونة: نكتب

يمكن استخدام االسم 
المستعار

http://dr-alameri.com/?p=1162


YouTube Videoتوثيق فيديو يوتيوب ■

:مثال

[ملف فيديو. ]أخالقيات البحث العلمي(. 12، يناير، 2017. )س. شحاته، س

https://www.youtube.com/watch?v=Umz-w4ZG3BYاسترجعت من 

. [ملف فيديو] .
عنوان
الفيديو

.
اسم سنة،)

(الشهر، يوم
.

واول لقب،
حرف من اسم

الفيديورابطة مناسترجعت

التوثيق في المراجع

وملف فيدي: نكتب

يمكن استخدام االسم 
المستعار

https://www.youtube.com/watch?v=Umz-w4ZG3BY


التوثيق في المراجع

tweetتوثيق تغريدة ■

:مثال

مرض نادرشاهدت فيلم علمي عن (. 11، يناير، 2017. ) DrManal2012@،.العنزي، م

أهمية البحث العلمي وكمالفيلم مؤثر جدا ويظهر  Progeriaاالطفالشيخوخة 

استرجعت من[. تغريدة. ]يدفع الباحث من عمره لتطبيق النتائج اإليجابية

https://twitter.com/DrManal2012/status/898611759266672640

. [تغريدة] . ةنص التغريد . (سنة،اسمشهر،يوم) .
اسم واالسم،لقب

المستخدم

التغريدرابطة استرجعت من

تغريدة: نكتب

https://twitter.com/DrManal2012/status/898611759266672640


 لحضوركم ولحسن استماع
 
كمشكرا

ي. د منال محمد العن  

@DrManal2012

maalanazy@ksu.edu.sa

8056135

mailto:maalanazy@ksu.edu.sa


المراجع

، 6، طAPA(2010)دليل النشر لجمعية األمريكية لعلم النفس ■
الجمعية األمريكية لعلم النفس: واشنطن

(دليل التوثيق)مكتبة جامعة السلطان قابوس ■

الصورة المستخدمة في تصميم العرض من ■
https://goo.gl/images/y6iTZ7

https://www.squ.edu.om/libraries-ar/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82
https://goo.gl/images/y6iTZ7

