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 جامعـــة الكـويـــت

 كلية العلوم االجتماعية

 قسم علوم المكتبات والمعلومات

 131-1380مهارات المعلوماتية والبحث العلمي ال

 أ. حياة الياقوت

  

 

  APAدليل كتابة قائمة المصادر )ببليوغرافيا( بنسق 

 

سق يتم في العلوم االجتماعية توثيق المصادر في نهاية البحث وفقا لطريقة أو ن

 American Psychologicalوهو اختصار لـ   APA Styleيسمى بالـ 

Association   .حيث ألن الجمعية النفسية األمريكية هي من وضع أسس هذا النسق

هو   APAلكن نمط  Chicagoو   MLAعلما بأنه يوجد أنساق أخرى كثيرة مثل 

 ماعية.توبة في مجال العلوم االجتفي األبحاث المك والمعتمد الشائع

 

 

  Books الكـــتــــــب

 

 كتاب لمؤلف واحد: .1

 رقم الطبعة إن وجد(. مكان النشر: الناشر.ثم  .)ط اعنوان الكتاب ، االسم األول. )سنة النشر(. االسم األخير

 

 والنشر. للدراسات العربية (. بيروت: المؤسسة1 .)ط التميز سباق في التحديات:  رؤيتي(. 2006. )بن راشد آل مكتوم، محمد

 

 . الكويت: وزارة التخطيط.1984 – 1952 الكويت دولةي ف التخطيطية التجربة. (.د. توزارة التخطيط. )

 (. دار الشروق.3 .)ط أثر وسائل األعالم على الطفل  (.1990. )محمد سعيدمعال،  أبو
 

 د.ن. .علم المعلومات(. 2003محمد. ) السالم،
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 ستة مؤلفين:وحتى  اثنين ينـَـكتاب لمؤلف .2

 

 نسير على النظام السابق، لكننا نضع فاصلة وبعدها واو قبل اسم آخر كاتب.

 والحظوا أننا نضع أسماء الكّتاب بحسب ترتيب ورودهم على غالف الكتاب أو صفحة العنوان. 

بيروت: دار ابن  .(3)ط.  ياإلسالم الفقه في وأثرها حجيتها االحتكار أحاديث(. 2000الكمالي، رؤوف. )و ،خليفة يوسفالشايجي، 

 حزم. 

 د. ن.. المسؤولية القانونية في عالم متغير(. 1999، محمد. )لراجحياو ،خليل، أحمد ،السالم، محمد

 ان: مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع.. عمّ علم النفس إلىالمدخل (. 2002. )عليوالمعايطة، ، جابر، جودت، العزة، سعيد

Cavalli, R. S., Thomson, G., & Jefferson, S. (2007). Informatics (2nd Ed.). New York: Sage 

Publishing. 

 

 :كتاب له أكثر من ستة مؤلفين .3

 كتب أسماء المؤلفين حتى المؤلف السادس ثم نضيف عبارة وآخرون.تـُـ

 :كتاب مترجم .4

غير  )اسم المترجم مع وضع خط تحتهتاب عنوان الكاالسم األول. )سنة النشر(.  الحرف األول من لمؤلف،األخير لسم اال

 ، مترجم(. مكان النشر: الناشر.معكوس

 س حلمي، مترجم(. بيروت: دار الشروق.ا)فر المدخل إلى علم النفس الصناعي والتنظيمي(. 9199. )ريجيو، ر

         )فؤاد أبو حطب، مترجم(. القاهرة: عالم الكتب.               العقليالضعف  (.1972أوكونر، ن. )

 له محرر: فصل من كتاب .5

عنوان )محرر(،  غير معكوس في اسم المحرر .مؤلف الفصل أو المقالة، االسم األول. )سنة النشر(. عنوان المقالةل االسم األخير

 الناشر. :(. مكان النشررقم صفحة النهاية-رقم صفحة البداية .ص صرقم الطبعة،  .ط) مع وضع خط تحتهالكتاب 

(. 73-3 .ص ص، 3ط. ) قراءات علم النفس االجتماعي(، (. الفارابي وابن خلدون. في لويس مليكة )محرر6519. )سويف، مصطفى

 القاهرة: الدار القومية للنشر.

 فصل من كتاب ليس له محرر: .6

رقم  .ط) تحته مع وضع خطعنوان الكتاب في مؤلف الفصل أو المقالة، االسم األول. )سنة النشر(. عنوان المقالة األخير لسم اال

 (. مكان النشر: الناشر.رقم صفحة النهاية-رقم صفحة البدايةص ص. الطبعة، 

 (. القاهرة: الدار القومية للنشر.73-3، ص ص. 3 .)ط علم النفس: اتجاهات وهموم. في تاريخ علم النفس(. 1965سويف، مصطفى. )
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   Print Encyclopedia ت الورقيــــةالموسوعـــا

 

 

 

 :لها مؤلف ن موسوعةمقالة م .1

نستخدم هذه القاعدة في حال كان اسم الكاتب مكتوبا على المقالة، أو في حال كان هناك مؤلف )أو أكثر( لكل الموسوعة 

 وبالتالي يكون مؤلفا لكل مقاالتها. 

رقم  .ص صم الجزء، رق .ج) مع وضع خط تحتهالموسوعة  عنوان، االسم األول. )سنة النشر(. عنوان المقالة. في االسم األخير

 الناشر. :مكان النشر(. رقم صفحة النهاية-صفحة البداية

 د.ن.(. 503 -501ص ص.   ،3 .ج) دائرة المعارف البريطانية يالكويت. ف ي(. المكتبات المدرسية ف1999العلى، أحمد. )

 . الكويت: دار سعاد الصباح.  (304. ص) موسوعة علم النفس و التحليل النفسي في (. حصر القلق.1993، حسين. )الخالدي

 .والتوزيع للنشر الفالح مكتبة: الكويت(. 209-206. ص ص) االجتماعية العلوم موسوعة في. الطالق(. 1994. )م مان،

 

Smith, R. K. (1993). Depression. In Encyclopedia Britannica (Vol. 26, pp. 501-508). Chicago: 

Encyclopedia Britannica. 

 

 

 

 مقالة من موسوعة دون معرفة المؤلف )نبدأ بعنوان المقالة(: .2

 نستخدم هذه القاعدة في حال لم يكن هناك مؤلف ال للموسوعة بشكل عام أو للمقالة. 

رقم صفحة -رقم صفحة البداية .رقم الجزء، ص ص .)ج مع وضع خط تحتهالموسوعة  عنوانعنوان المقالة. )سنة النشر(. في 

 لنشر: الناشر.(. مكان االنهاية

 

(. الرياض: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر 130-128 .، ص ص7 .)ج الموسوعة العربية العالمية في (.1996التلوث البيئي. )

 والتوزيع. 

Relativity. (1993). In Encyclopedia Britannica (Vol. 26, pp. 501-508). Chicago: Evans Publishing. 
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 إللكترونية )مثل ويكيبيديا( تعامل معاملة مقاالت اإلنترنت وليس الموسوعات المطبوعة.الموسوعات ا مالحظة:

 Magazines and Newspapers والصحف المجالت            

 

 مقالة من مجلة أو دورية .1

 رقم المجلد ،مع وضع خط تحته المجلة عنوان. . عنوان المقالة(، اليوم إن وجد ثم الشهر إن وجد، االسم األول. )سنة النشراالسم األخير

 .رقم صفحة النهاية-رقم صفحة البداية)رقم العدد(، إن وجد

 

-26(، 52)13 ،المجلة التربوية. الكمبيوتر بواسطة الميكانيكية القدرة الختبار عربية نسخة (. إعداد، خريف1999الخضر، عثمان. )

40. 

(، 1)30 ،مجلة العلوم االجتماعيةالجريمة.  مكافحة فيدور الشرطة لدعم  جغرافي(. مسرح الجريمة: منظور 2002جابر، محمد. )

97-134 . 

 

 .22-15، 13، تكنولوجيا التعليم(. التلفزيون و تأثيره على األطفال.  1989. )حمدالعقيلى، 

 

 .       35-34 ،1083، المعلماالنحرافات السلوكية لدى أطفالهم.  اتجاه اإلباء، فبراير(. دور 1995بركات، همام.  )

              

 .36-34، 178، سيدتينفسية.  ضرورة األزواج يوليو(. صمت 14، 2007هنداوي، خيرية. )

 

Ross, D.,  Johnson, R. T., & Smith, G. K. (1999, July). Satisfaction among College Students. 

Psychology Review, 16(2), 88-90. 

Barroco, A. (n.d.). The Uses of The Internet in Education. Journal of Education, 5, 12-25. 

 

 مقالة من صحيفة يومية  .2

رقم ص. ، رقم العدد، مع وضع خط تحته الصحيفةاسم ، االسم األول. )سنة النشر، اليوم الشهر(. عنوان المقالة. االسم األخير

 .رقم صفحة النهاية-صفحة البداية

 .16-14ص.  ، ص1044 ،القبس .العربي اإلعالمراير(. فب 20، 2003الفضلى، حسين. )

 .33، ص. 12، الوسطيونيو(.  18، 2005. )أسباب السعادة
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تعتبر مقاالت من دوريات ألن لها أصال مطبوعا،  ProQuestالمقاالت التي استخرجتموها من قاعدة بيانات  مالحظة:

 وُتطّبق عليها قاعدة مقاالت الدوريات.
 

 

 Internet Articles اإلنترنت ة علىمقاالت منشور

 

اليوم  في تاريخ اُسترجعت .مع وضع خط تحته المقالةعنوان (. ، اليوم الشهرالمقالةلمؤلف، االسم األول. )سنة نشر  االسم األخير

 .......http://www من الشهر، السنة

 

من  2010يناير،  13. )د. ت.( تم استرجاعها بتاريخ القلق

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%82  

 

  من 2003فبراير،  15 في تاريخ اُسترجعت .سيكلوجية العدوان.  (.الطويل، عزت. )د.ت

http://www.elazeyem.com/agression.htm          

 
 30 في تاريخ اُسترجعت .ضد المرأة عنف أو ال عنف:  مفاهيم ومواقف حول ظاهرة العنفأبريل(.  25، 2001صادق، قيس. )

        http://www.amanjordan.org/sadeq.htmمن  2002سبتمبر، 

 

من   2007 ،مايو 17 في تاريخ اُسترجعت. اإلسالم اآلتي من الغرب(. يوليو 19، 2005فقيه، أشرف. )

http://www.nashiri.net/content/view/2342/26 

 

من  2007 ،يوليو 15 في تاريخ اُسترجعت(. 2004. )الوثيقة العربية لإلنترنت

http://www.amanjordan.org/arabic_news/wmview.php?ArtID=15700 

 

من  2007مارس،  25 في تاريخ اُسترجعت ؟المعرفة مجتمع.(. أين العرب من أبو حالوة، كريم. )د. ت

http://www.mokarabat.com/mo10-21.htm 

 

Thomson, A. (2005, November 15). The Importance of the Internet. Retrieved January 12, 2007 

from www.un.org/files/internet.html  

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%82
http://www.elazeyem.com/agression.htm
http://www.amanjordan.org/sadeq.htm
http://www.un.org/files/internet.html
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Social Sciences (n.d.) Retrieved December 15th, 2009 from 

http://en.wikipedia.org/wiki/Social_sciences   

 

 

 

 Conference Proceedings وقائع المؤتمرات والندوات

 

ّدم إلى اسم الندوة أو المؤتمر، ــُـق. مع وضع خط تحتهالبحث أو المقالة عنوان (. تاريخ االنعقاداالسم األول. ) االسم األخير للمؤلف،

 مكان االنعقاد.

 

. قّدم إلى المالية لألوراق والسعودية الكويت سوقي في األسهم لمتداولي المقامرة إدمان(. ديسمبر 5-3، 2006)الخضر، عثمان. 

 الكويت.، بجامعة الكويت االجتماعية العلوم لكلية الثالث الدولي المؤتمر

 

مؤتمر الخدمة  في. بحث مقدم  الكويتي المجتمع فيصورة علم النفس لدى الجمهور العام بريل(. إ 8-6، 1997. )فيصلخليفة، 

 دولة الكويت، جامعة الكويت، الكويت.           فيالنفسية 

 

 Theses and Dissertations رسائل الماجستير والدكتوراه

 

 الجامعة، مكان النشر.نوعها، اسم . مع وضع خط تحتهالرسالة عنوان (. النشراالسم األول. )سنة االسم األخير للمؤلف، 

 

. رسالة ماجستير، جامعة عين شمس، والمبصرات دراسة مقارنة لمستوى القلق عند المراهقات والكفيفات(. 1974لقطان، سامية.  )ا

 القاهرة.  

جامعة  ،. رسالة ماجستيرالكويت دولة على تطبيقية دراسة:  العام اإلنفاق لتمويل وسيلة العام القرض(. 2003نافي، مبارك. )الس

 الكويت، الكويت.
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 واستثناءات القواعد  جـــًداة ــهام   مالحظات

  دون ناشروهي تعني  نكتب د. ن. ناشر الكتاب أو الموسوعةفي حال عدم معرفة. 
 

 وباإلنكليزية  دون تاريختعني  وهي في القوسين الخاصين بالتاريخ (د. ت.)عدم معرفة تاريخ النشر نكتب  في حال

 (.n.d)يقابلها 

 

  قبل اسم الموسوعة، وباللغة اإلنكليزية نكتب  فيدائما نكتبIn. 
 

  .( وباللغة اإلنكليزية5( أو )ط. 3نعبر عن رقمك طبعة الكتاب بهذا الشكل )ط. ed.) rded.) (3 nd2ed.) ( st(1 
ed.) th(4 إلخ ... 

 

  دائما نكتب ج. قبل رقم الجزء أو المجلد للموسوعة، وباللغة اإلنكليزية نكتبVol. 
 

 أو عدم وجود جزء للموسوعة أو مجلد للدورية، ال نكتب شيئا. للكتاب في حال عدم وجود طبعة 
 

  :ديسمبر(1997يناير( أو ) 15، 2005)تاريخ النشر يكتب بتقديم السنة على بقية العناصر، مثال ،  

 

  نكتبها على هذا الشكل: و الصفحة. بمشاهدةفي مواقع اإلنترنت، تاريخ االسترجاع يعني اليوم الذي قمنا فيه 

 "2008يناير،  15 في تاريخ اُسترجعت"

 حيث يتم تقديم الشهر على اليوم.  from …th15 JanuaryRetrieved 2008 ,يقابلها وباللغة اإلنكليزية 

 

  .في حال عدم وجود مؤلف، نبدأ بعنوان المقالة أو الكتاب، ثم سنة النشر، ثم بقية التفاصيل كالمعتاد 

 

 لقاب مثل دكتور، مهندس، ... الخعند كتابة أسماء المؤلفين يتم إسقاط األ 
 

 أو االسم  اسم العائلةخليفة. بحيث يوضع  يوسفيجي، في حال كان االسم ثالثيا أو رباعيا يكتب بهذه الطريقة: الشا
 األخير، ثم االسم األول ثم أسم األب فالجد وهكذا.

 

  ثم نضع فاصلة ثم  االسم األخيرعند كتابة أسماء المؤلفين األجانب )سواء في المصادر العربية أو اإلنكليزية( نكتب
حال كان هناك اسم أوسط نضع أيضا أول حرف منه  فراغ ثم الحرف األول من اسم المؤلف األول ثم نقطة. وفي

 .Robin, S. Jتكتب على شكل  Sarah James Robinبعد الحرف األول من االسم األول. مثال 
 ولو كان "جيري تومسون" مؤلفا لكتاب مترجم سنكتب اسمه على شكل: تومسون، ج. 

 

  انب معكوسة، فيجب االنتباه لهذه النقطة. مثال: ، أسماء الكتاب األج" الخاص الكتبالفهرس اإللكتروني"في موقع 

Langan, Thomas  هو اسم العائلة. "النجان"هو االسم األول، و "تومس"هنا يكون 

  عند وجود أكثر من مؤلف لنفس المصدر، نضع الكتاب وفقا لترتيبهم المكتوب في المصدر وال نرتبهم هجائيا، ألن
ونضع دائما قبل  لعمل، أو يعكس المكانة العلمية لذا نحافظ على ترتيبهم.ترتيبهم يعكس مدى مساهمة كل كاتب في ا

 .&اسم الكاتب األخير و، وباإلنكليزية 
 

 .في حال كان المؤلف جهة يكتب االسم كامال دون أن ُيقلب، مثال وزارة التخطيط أو الصندوق العربي للتنمية 
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 يقابلها  باإلنكليزية . ووآخرونضع عبارة عند زيادة عدد الكتاب عن ستة، نكتب أول ستة أسماء ونet al. 
 

  33-15. مثال "إلى"عند كتابة الصفحات نضع شرطة بين األرقام وليس. 

 

  عند كتابة الصفحات لمقالة من دورية أو مجلة ال نضع ص ص. لكن في حال كان المصدر صفحات من كتاب أو
أنه إذا كانت صفحة واحدة فقط نضع ص. موسوعة أو صحيفة نضع ص ص. ثم نذكر الصفحات. مع مالحظة 

 .p و .ppويقابلها باإلنكليزية  .14وليس ص ص. مثال ص. 

 

 لعدد مباشرة فيوضع رقم اأما إذا غاب المجلد  العدد بين قوسين للتفرقة بينهما. في حال وجود مجلد وعدد، نضع رقم
 دون الحاجة للقوسين. علما بأن المجلد ال يوجد دون رقم العدد. 

 

 ال بد أن يكتب يناير، وهكذا. واألشهر في المصادر  1شهر دوما تكتب على شكل أسماء وليس أرقام، مثال شهر األ

 .Janمثال وليس   Januaryاإلنكليزية تكتب كاملة، 
 

  )،( ويمكن الحصول عليها بالضغط على زر الفاصلة العربية هذا شكلها Shift ."وحرف "ن 

( ويمكن الحصول عليها بالضغط على زر "و" بعد تغيير لغة لوحة المفاتيح إلى ,كلها )هذا شفالفاصلة اإلنكليزية أما 

 اإلنكليزية.
 

 توضع بجانب آخر كلمة ثم يترك فراغ بعد عالمة الترقيم، وليس العكس.  )النقاط والفواصل( عالمات الترقيم 

 

  المقاالت التي استخرجتموها من قاعدة بياناتProQuest دوريات ألن لها أصال مطبوعا،  تعتبر مقاالت من

 وُتطّبق عليها قاعدة مقاالت الدوريات.
 

  حين كتابة المصادر باللغة اإلنكليزية. يوضع أيضا تحتها خطباللغة العربية،  يوضع تحتها خطاألمور التي 

 

 راير، ...إلخ( )يناير، فب  وأيضا أسماء الشهور معرفة ترتيب األحرف الهجائية )أ، ب، ت، ث ... إلخ( على الطالب

(January, February, …etc) 
 

  وغرافيا(يمل قائمة المصادر )ببلععند: 
 وفي حال عدم وجود اسم للمؤلف عائالت المؤلفين مع ترقيم كل مصدر.  أسماءترتيب المصادر هجائيا حسب  ميت

وفي كان اسم المؤلف. ، يتم االعتماد على عنوان المقالة كما لو مثال كما في حال بعض المقاالت من الموسوعات
 ، وهكذا. االسم األخيرحال بدء األسماء بالحرف نفسه، ننظر إلى ثاني حرف من 

 

 .يجب أن تكون قائمة المصادر مرقمة 
 

  عند ترتيب أسماء المؤلفين، نسقط أل التعريف من االعتبار )لكننا نكتبها(، فمثال مؤلف اسم عائلته السالم، يعتبر
 لترتيب. مبدوءا بحرف السين حين ا

 

  في حال وجود أكثر من مصدر لنفس المؤلف، نرتبها بناء على التاريخ، األقدم ثم األحدث، ولو كان المصدران
 منشوران في التاريخ نفسه، نرتبهما حسب هجائيا حسب الحرف األول من عنوان المصدر.
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 بل نضع المصادر جميعها معا  اء، جزء للموسوعات، وجزء للكتب.زال نقوم أبدا بتقسيم قائمة المصادر إلى أج
 االسم األخير للمؤلف.ونرتبها هجائيا حسب 

 

 داخل البحثكيفية االستشهاد 

 ، في كتابة البحث عند االستفادة من مصدر
 وُتعاد صياغتهالوارد فيه  ُيقرأأما أن  .1
 . حرفياقتباس اال أن يتموإما  .2

 
 ة البحث تكون مرتفعةيقوثة حفظا لجهد الكاتب، كما أن موستقيت منه المعلوملمصدر الذي ايجب علينا اإلشارة إلى اوفي كلتا الحالتين 

 كلما دعم المكتوب باإلشارة إلى أعمال سابقة. 
 

 )االقتباس الَحْرفي( األولىالحالة 
 هذه الطريقةعدم اإلكثار من ويجب باس تعريف(، تتستخدم في حال عدم التمكن من إعادة الصياغة دون اإلخالل بالمعنى )مثال عند اق

 سنةالكاتب، ثم فاصلة، ثم األخير  االسمم نضع قوسين ) ( ونكتب ثبين عالمتي تنصيص، ثم يترك فراغ،  يتم وضع النص المقتبس
 .إن وجد ر، ثم فاصلة ورقم الصفحةالنش

 أمثلة:
يتم في مجتمعات انتقلت من مراحل البداوة جا اقتصاديا تحليليا جيدا للتطور االقتصادي وكيف ذويتفق دارسو ابن خلدون على أنه قدم نمو "

 (99، ص. 1995حبيب، ." )الواقتصاديا وسياسيازراعي ، إلى تمصير المدن ونموها وازدهارها اجتماعيا الريفي الستقرار االالالمستقرة إلى 

 
 (2005، اليوسف، الغنام، والشايجي، في حال كان هناك أكثر من كاتب، نكتبهم ونضع حرف الواو قبل اسم الكاتب األخير، مثال: )األحمد -

في حال عدم وجود تاريخ للنشر نضع  -

( أو 55، ص د. ت. مثال، )الغانم، د. ت.

 (75 .، ص)وزارة التربية، د. ت.

 :مالحظة
في حال عدم وجود مؤلف، نضع أول 

 كلمة أو كلمتين من عنوان المقالة. 
 مثال:

 (15، ص. 1999)التلوث البيئي، 

-11، ص. ص. 2005 دور النازية،)

25)  

 
 الحالة الثانية )القراءة وإعادة الصياغة(

لكاتب اإلشارة إلى االسم األخير ل يتم ذكر
 النشر بين قوسين. سنةوضع وت

 أمثلة:
وفي دراسة حول مستويات القلق، أشار  -

( أنه يوجد تفاوت كبير 2001الخضر )

 في مستويات ...
م، ووفقا لدراسة قام بها األحمد، السال -

( فقد تبين أن من أهم 1985والعثمان )

 العوامل المؤثرة في قياس الذكاء ...
 
في حال وجود أكثر من مصدر للمؤلف  -

نفسه وكال المصدرين منشور في التاريخ 
نفسه، نضع حرف أ بعد المصادر األول، 
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 وحرف ب بعد المصدر الثاني للتفرقة بينهما.
 ب( 1999أ(  و )السعيد، 1999مثال: )السعيد، 

 والمصدر الذي يوضع له حرف األلف يكون عنوانه سابق هجائيا على عنوان المصدر الثاني. 
 

 

 العربية قائمة المصادر

من  2007مارس،  25 في تاريخ اُسترجعت ؟أين العرب من مجتمع المعرفة .(.. )د. تسالم أبو حالوة، كريم .1

http://www.mokarabat.com/mo10-21.htm 

 )فؤاد أبو حطب، مترجم(. القاهرة: عالم الكتب.      الضعف العقلى (.9721أوكونر، ن. ) .2

                  

(. الرياض: مؤسسة أعمال الموسوعة 130-128 .، ص ص7 .)ج الموسوعة العربية العالميةفي (. 1996التلوث البيئي. ) .3

 للنشر والتوزيع.

      ان: مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع.. عمّ علم النفس إلىمدخل ال(. 2002. )عليوالمعايطة،  ،جابر، جودت، العزة، سعيد .4

 

(. الكويت: دار سعاد 305 -304ص ص. ) موسوعة علم النفس و التحليل النفسي في (. حصر القلق.1993. )جونسون، ت .5

 الصباح.  

من  2011يوليو،  15في تاريخ  اُسترجعت(. مارس 23، 2011. )الحرب التركية اليونانية .6

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D

8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7

%D9%86%D9%8A%D8%A9_%281919-1922%29  

 

-26(، 52)13، . المجلة التربويةترالكمبيو بواسطة الميكانيكية القدرة الختبار عربية نسخة (. إعداد1999الخضر، عثمان. ) .7

40. 

 .14، ص. 1044 ،القبس .العربي اإلعالمفبراير(.  20، 2003الفضلى، حسين. ) .8

من   2007مايو،  17 في تاريخ اُسترجعت. اإلسالم اآلتي من الغربيوليو(.  19، 2005فقيه، أشرف. ) .9

http://www.nashiri.net/content/view/2342/26 

 .36-34، 178، سيدتينفسية.  ضرورة األزواج (. صمتيوليو 14، 0072هنداوي، خيرية. ) .10

English Resources   

1. Johson, M. D., James, S., & Brisley, M. (1955). How to Reason (3rd ed.). New York: Bailey.  

2. Relativity (1993). In Encyclopedia Britannica (Vol. 26, pp. 501-508). Chicago: Encyclopedia 

Britannica. 

3. Ross, D. (1999). Satisfaction among College Students. Psychology Review, 16(2), 88-90. 

 مثال على قائمة مصادر نهائية
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4. Thomson, A. (n.d.). The Importance of the Internet. Retrieved January 12, 2007 from 

www.un.org/files/internet.html  

 بشكل صحيح:مصادر قائمة  تكتبكيف 

)كتاب، موسوعة، مقالة من اإلنترنت، مقالة من مجلة أو  حدد نوعية المصدر. 1

 .جريدة(

 طبق القاعدة عليه، مع مراعاة القواعد الفرعية والمالحظات.. 2

 نطبق.معرفة االستثناءات وتطبيقها في حال كانت تل 8و  7ارجع إلى صفحة . 3

بعين االعتبار عند الترتيب  بأن أل التعريف ال تؤخذبعد االنتهاء، رتب مصادرك وفقا للترتيب الهجائي. علما . 4

 )لكنه يتم اإلبقاء عليها وتكتب(.

 

 

 اختبر نفسك!

 

 ورتبها في قائمة مصادر مرتبة هجائيا: APAاكتب المصادر التالية وفقا لنسق 

(1) 

/  روزماري شاهين  /  1995علم نفس الطباع واألنماط: دراسة تطبيقية على شخصيات / قراءات متعددة للشخصية: 
 الطبعة األولى

 (2) 

/ مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع   84إلى  82/ من  1996/ الشخصية /  14الموسوعة العربية العالمية / مجلد 
 / الرياض 

(3) 

http://www.egypty.com/top4/characters_development.asp 

  2008يوليو  15كيف يمكنك أن تنمي شخصيتك /  تاريخ االسترجاع 

(4) 

 / مكتبة الفالح للنشر والتوزيع 530-526موسوعة العلوم االجتماعية / ميشيل مان  / الشخصية / الصفحات: 

 1994العين  / 

(5) 

http://www.un.org/files/internet.html
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  22إلى  15/ من   115العدد /  والجزيرة العربيةمحمد الخالدي  / مجلة دراسات الخليج  عيدالعولمة في عصر الجوع  / 
 2006مايو  13/  

 

 

 :اإلجابة النموذجية

 

 قائمة المصادر

مجلة دراسات الخليج والجزيرة مايو(. العولمة في عصر الجوع.  13، 2006محمد. ) عيدالخالدي،  .1
 .22-15، 115، العربية

 
نفس الطباع واألنماط: دراسة تطبيقية على  قراءات متعددة للشخصية: علم(. 1995شاهين، روزماري. ) .2

 (. د.ن.1)ط. شخصيات
 

(. الرياض: مؤسسة 84 –82، ص ص 14)ج  الموسوعة العربية العالمية(. في 1996الشخصية. ) .3
 أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع.

 
من  2008يوليو،  15. )د. ت.(. تم استرجاعها بتاريخ كيف يمكنك أن تنمي شخصيتك .4

http://www.egypty.com/top4/characters_development.asp   
 

(. العين: مكتبة الفالح 530-526)ص ص  موسوعة العلوم االجتماعية(. شخصية. في 1994مان، م. ) .5
 للنشر والتوزيع.

 

 


