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 مجلة بحوث جامعة إدلب شروط النشر في 
   تحقق شروط البحث   مجلة بحوث جامعة إدلب بسالسلها المتنوعة البحوث األصيلة من داخل جامعة إدلب وخارجها التي تنشر

 األكاديمي المحكم، ومتطلبات مجلة بحوث جامعة إدلب. 
  االختصاص. ويعرض البحث على محكم ثالث إذا رفضه أحد المحكمين. ين من ذوي م  على محك   ُيعرض البحث 
  م لم تنشرأ نشرت  أصحابها، المجلة إلى    استلمتهاالبحوث التي    تعادال. 
 المجلة.   في للنشر  جاهزا   بحثه  يكون  أن  بعد بحث  نشر  على وثيقة الباحث يحصل 
 الـــخبراء  تــقارير  مــحتوى  بحــسب  والتــوضيح التعديـل اقـتراحــات تقــديم  بـحق  المجلة  تـــحتفظ . 
 المنشورة  األعمال  في الواردة  واالتجاهات اآلراء  عن  مسـؤولة غير المجلة . 

 شروط نشر األبحاث في مجلة بحوث جامعة ادلب 
 أن يكون البحث أصيال  وغير منشور أو مقدم للنشر في أي مجلة أخرى أو موقع آخر.  -1

 بأنه لم يسبق له نشر بحثه، ولم يقدمه للنشر في أي جهة أخرى. يتعهد صاحب البحث   -2

 تؤول ملكية البحث المقبول للمجلة لمدة عام من تاريخ نشره، ويحق للباحث بعد ذلك إعادة نشره ضمن كتاب له.  -3

 . ث ، ويدفع صاحب البحث الرسوم المالية المترتبة على نشر البحلى المجلة مباشرة إ قدم استمارة طلب نشر بحث تُ  -4

ث نسخ ورقية منضدة على الحاسب ومطبوعة على وجه واحد، ويكتب اسم  بثال (B5)  قدم األصل مطبوعا على ورق يُ   -5
بما فيها الملخصات والجداول والمراجع....  صفحة    30يزيد عن  ، وأال   ات صفح  5ال  يقل عن  أ  الباحث على نسخة واحدة فقط على

 (. pdfو Wordبصيغتي )  إلكترونيةنسخة  إلى  ، باإلضافةمجلةالفي   مواصفات الطباعة المطلوبة وشروط النشر ا  محقق

 ُيكتب في بداية البحث: عنوان البحث، اسم الباحث، القسم والكلية، الجامعة. -6
 ُيرتب البحث بما يتناسب واالختصاص.  -7

 : 1 مثال
 الكلمات المفتاحية باللغة األجنبية، المقدمة، المواد والطرق، النتائج والمناقشة. ملخص، الكلمات المفتاحية، ملخص أجنبي، 

 :  2مثال 
أهمية البحث، منهج البحث، الدراسات   ملخص، الكلمات المفتاحية، ملخص أجنبي، الكلمات المفتاحية باللغة األجنبية، المقدمة،

 الخاتمة. المباحث،السابقة، الصعوبات، خطة البحث، التمهيد،  
 (. .…,1,2,3ُتعتمد األرقام العربية في البحث )  -8

 أسطر( باللغة األصلية للبحث باإلضافة إلى ملخص باللغة األجنبية.   10-5(يجب أن يحتوي البحث على ملخص -9

 . )إن وجدت( ُيبلغ الباحث بنتائج التحكيم إلجراء التعديالت المطلوبة -10
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ُيعرض البحث، بعد أن يكون جاهزا  علميا  وفنيا ، على لجنة التدقيق اللغوي. والباحث مطالب بإجراء التصويبات اللغوية   -11
 . (إن وجدت )

( بعد أن يكون البحث جاهزا  للنشر )علميا  ولغويا  وفنيا ( مرفقة بتوقيع  word, pdfإحضار نسخة نهائية ورقية وإلكترونية ) -12
 الباحث. 

 خيارات الصفحة والطباعة  
 

 
 
 
 
 

 نوع الحرف المخصص للبحث ومتن النص والحواشي 
 

 النمط خط أجنبي خط عربي  الفقرة 
 غامق Simplified Arabic Times New Roman الخط  نوع

 غامق 14 16 عنوان البحث 
 عادي  12 13 اسم الباحث وكنيته

 غامق 12 12 القسم والكلية والجامعة
 عادي 12 13   الملخص نص

 غامق 12 13 نص الملخص والبحث  األحرف واألرقام في  
 غامق 13 14 العناوين الرئيسية في متن النص

 عادي 12 13 النص في متن البحث
 غامق 12 13 متن النصالعناوين الفرعية في 

 عادي 12 12 الحواشي )أسفل الصفحة( 
 عادي 12 12 رأس الصفحة الفردية والزوجية 

 عادي 12 13 رقم الصفحات )أسفل وسط( 
 عادي 12 12 القيم داخل الجدول 

 ...(: 5-3-1رأس الصفحة الفردية ) -

 2020لعام    00مجلة بحوث جامعة إدلب       سلسلة العلوم الحيوية       العدد  ُيضاف للبحث إذا كان مكتوبا  باللغة العربية: 
  

 عربيةاألرقام:  خيارات:
 سم(. المسافة بين األسطر: مفرد. 1.27مسافة بادئة للسطر األول ) تنسيق الفقرة: 

إعداد  
 الصفحة: 

  0.8للصفحات الفردية  ]هامش التوثيق    سم(.   2.5يمن وأيسر ) أسم( و   2.5الهوامش أعلى وأسفل )
   [.0.8وللصفحات الزوجية 

 سم(.  25× 17.6العرض )و االرتفاع   - B5  الورق حجم 
 سم(.  1.5رؤوس الصفحات وتذييالتها: صفحة فردية وزوجية مختلفة، رأس تذييل الصفحة )
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 ...(: 6-4-2)رأس الصفحة الزوجية  -

 . ُيضاف للبحث إذا كان مكتوبا  باللغة العربية اسم الباحث أو الباحثين، مثال: د. حسون ود. موسى ود. خليف  
 : Microsoft Wordنصائح تنسيقية خاصة ببرنامج 

(،  ;)؛  (، والفاصلة المنقوطة  ,ال يوضع فراغ قبل الرموز التالية )تكتب مباشرة  بعد الكلمة السابقة(: النقطة ).(، والفاصلة )،   -
 (. %  والنقطتين ):(، والقوس المغلق([ والنسبة المئوية ) 

 حرف العطف )و(. ال يوضع فراغ بعد الرموز التالية )تكتب الكلمة الالحقة مباسرة بعدها(: القوس المفتوح ) ] و  -

 Microsoftالمضمن مع برنامج    Microsoft Equationتكتب الرموز والمعادالت باألحرف األجنبية بواسطة محرر المعادالت   -

Wordخاصة مثل  ، وبالنسبة للمعادالت الكيميائية فلها برامجChem Window . 

( من النمط الغامق على أْن  10بعناوين بحجم خط )ترقم الجداول واألشكال على التوالي حسب ورودها في المخطوط، وتزود   -
 يسبق العنوان الجدول ويليه في األشكال. 

 طريقة التوثيق في مجلة بحوث جامعة إدلب
 أواًل: السلسلة العلمية 

 والشريعة ثانيًا: سلسلة اآلداب 

 ثالثًا: سلسلة الدراسات النفسية والتربوية 
 أواًل: السلسلة العلمية: 

 على النحو اآلتي:   APA   يتم التوثيق، وفقا  ألسلوب الجمعية األمريكية السيكولوجية
 داخل البحث:  -1

   :قوسين هكذاإذا كان المرجع كتابا  يكتب: اسم عائلة المؤلف، سنة النشر، الصفحة أو الصفحات، ويتم ذلك بين  ◄

ا يكتب   (Raup, 2003, p.52) /(12، ص1990: )الخطيب، إذا كان المؤلف منفرد 
 /(Wilmore & Costil, 1994, p.22) (22ص  القدومي، وعبد الحق،)  :إذا كان لمؤلفين اثنين يكتب

 :مثال . كان لثالثة فأكثر يكتب: اسم عائلة المؤلف األول، ويضاف إليها عبارة وآخرون  وإذا 
 (Adams, et al., 2002, p.85)(/ 30، ص 1972)أنيس وآخرون، 

 . فيه ما سبق  يراعىفي مجلة علمية   اإذا كان المرجع بحثا  منشور   ◄

 :  ، فيكتب على النحو اآلتي اإلنترنتأما إذا كان موقعا  على   ◄

 : اسم المؤلف )إن وجد(، عنوان المقالة، السنة. الموقع. هكذا 
 http://www.unep.org.bh(. اقتصادية وبيئية من استغالل الطاقة المتجددةجدوى  . .2002 اليوسفي)

 . تكتب قائمة المراجع في نهاية البحث ألفبائيا  بترقيم مستمر بحيث يبدأ الترقيم بالمراجع العربية ثم المراجع األجنبية -2
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 . في نهاية البحث المراجعالمصادر و  -3

 جع األجنبية على النحو اآلتي: االمصادر والمر جع العربية أوال ، ثم  ار ترد المصادر والم

 إذا كان المرجع كتابًا باللغة العربية:  (1

اسم عائلة المؤلف أو شهرته، يليها اسمه. سنة النشر. فراغان. عنوان الكتاب. ويوضع تحته خط. الطبعة. فراغان. الناشر.  
 : مثال  مكان النشر.

 . الكتاب الجامعي. الرياض. السعوديةدار .  3ط. علم األرض(. 2002. )التركي، خالد  -
Raup, D. (2003). Principles of Paleontology. Toppan Company. Tokyo. Japan 

 إذا كان المرجع مؤلفا  من قبل أكثر من شخص نكتب كما يلي:  -

 .  ثم نتابع بالترتيب السابق   لخ.إالكنية، االسم، االسم الكامل للمؤلف الثاني والثالث،.... 

 : توثيق بحث منشور في مجلة علمية باللغة العربية أو األجنبية، يراعي في ذلك الترتيب اآلتي( 2

  بين عالمتي تنصــــــيص. اســــــم المجلة: المجلد، العدد إن وجد.   ثاســــــم عائلة المؤلف، يليها اســــــمه. ســــــنة النشــــــر. عنوان البح
 ثال:الصفحات. م

  أبحاثفي شمال الضفة الغربية". مجلة   91/92 ءاالنزالقات األرضية التهي حدثت في موسم شتا  .2000)).  محمد أبو صفط، 
   . 47-9(:1)9(: ةوالهندسي األساسيةسلسلة العلوم )  اليرموك

Parker, G. (1990). "Surface-based bedload transport relation for grave/rivers". Journal of Hydraulic 

Research. 28(4): 417-436. 

 : توثيق رسالة جامعية غير منشورة باللغة العربية أو األجنبية (3

 :يراعى في ذلك الترتيب اآلتي

يليها اسمه. السنة. عنوان الرسالة.  ث اسم عائلة الباح الكلية، الجامعة. بلد النشر. ويتم كتابة عنوان الرسالة بين عالمتي ، 
 مثال:  .تنصيص 

الصناعي على معدالت ضغط الدم ونبض القلب ودرجة السمع عند عمال المصانع    ج تأثير الضجي(.  2002)  . م ظ حنيني، نا
 ن. نابلس"، رسالة ماجستير غير منشورة. كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطي  في مدينة

Al-Najjar, T. (2000). "The seasonal dynamics and grazing control of phyto and mespzooplankton in the 

Northern Gulf of Aqaba". Unpublished Ph.D. thesis. Center for Tropical Marine Ecology. University of 

Bremen. Germany. 
 :يراعي في ذلك الترتيب اآلتي :اإلنترنت توثيق   (4

 المقالة"، الموقع، ويوضع تحته خط، مثال: اسم عائلة المؤلف أو شهرته، اسمه، سنة النشر. "عنوان 
 http://www.unep.org.bh. "دوى اقتصادية وبيئية من استغالل الطاقة المتجددة (. ج 2005) .اليوسفي، باسل
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 ثانيًا: سلسلة اآلداب والشريعة:
 .ورودها في المقالوفق  متسلسلة   ختامية    في نهاية البحث عن طريق إدراج حواش  )المصادر والمراجع والدوريات....(  ن الهوامش  دو  تُ 

 : Books الكتب -أ 

 عند توثيق الكتاب للمرة األولى يكون التوثيق كما يلي:  (1)

)بخط    عنوان الكتاب ثم نقطتان ثم    ،دون ألقاب علمية( من  )الكنية(  اسم المؤلف األول واسم  اسم المؤلف األشهر ثم قوسين )
ثم مكان ،  ، ثم دار النشر، يلي ذلك فاصلة ت /يلي ذلك فاصلة، التحقيق أو الترجمة إن وجد  كما ورد عند المؤلف نفسه  غامق(

ثم الجزء الذي ُأخذْت منه المعلومة، ثم فاصلة،    ، ثم تاريخ الطبعة أو النشر ثم الطبعة، يلي ذلك فاصلة،، النشر، يلي ذلك فاصلة
 ويختتم التوثيق بنقطة. ثم الصفحة أو الصفحات، 

 مثــــال: 

 توثيق المصدر ألول مرة: 

، تحقيق عبد هللا القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت،  الكامل في التاريخ  :هـ( 630ابن األثير )أبو الحسن محمد الجزري، ت  
 . 2/55أو  55، ص 2ج ، م 1996هـ /  1417، 2ط

 توثيق المرجع ألول مرة: 

 اسم الكتاب .... وهكذا.   ثماالسم األول ثم الكنية  

مقلد:   صبـري  الدولية إسماعيل  السياسية  والنظريات   ،العالقـات  األصول  في  ط  ،دراسة  الكويت،  السالسل،  دار  ،  5منشـورات 
 . 40-31ص ، م 1989

 كتب اآلتي: يُ البحث من نفسها مرتين متتاليين أو بصفة متتالية في الصفحة نفسه لمصدر/المرجع ل إذا تكرر التوثيق  (2)
 . 110إن وجد، ص  2المصدر/المرجع نفسه، ج

         Ibid ,p110  . وباللغة اإلنجليزية نكتب:
 اإلشارة إليه كاآلتي:   متتالية يتم إذا تكرر المصدر/المرجع بصفة غير  (3)

 ص...  عنوان الكتاب، ج... إن وجد، : اسم المؤلف األخير 

 : مثـــال 
 .87، ص  1ابن األثير: الكامل، ج

 93-85السياسة الدولية، ص مقلد: 
 . السابقةوإذا تكرر تتبع الخطوات  ، تم توثيقه في المرة األولى كما ورد آنفا  ي إذا كان للمؤلف كتاب آخر  (4)
 السابق نفسه. عد اسم الكتاب مباشرة ويتبع أسلوب التوثيق إذا كان الكتاب محققا /مترجما  يضاف اسم المحقق/ المترجم ب  (5)

 مثال للتحقيق: 
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  ، 1ط  ، تحقيق عزمي طه السيد أحمد، دار الشباب، قبرص،في الصناعة العظمى  :م( 866هـ/252يعقوب بن اسحق تالكندي ) 
 . 87-85، ص م 1987

 مثال للترجمة: 

 . 20، ص 1ج، م 1990، 1ط عطية، مطبعة النور، دمشق، هارولد السكي: االشتراكية في الميزان، ترجمة فوزي 

 إذا كان المرجع مقاال  لمؤلف في كتاب يحتوي على مقاالت لعدة باحثين فيوثق كالتالي:  (6)

متبوعا  بفاصلة، ثم حرف    " "......ثم نقطتان، ثم عنوان المقال بين قوسن صغيرين مقلوبين    ،الكنيةاسم كاتب المقال األول ثم  
فاصلة، ثم مكان بعدها  اسم ولقب محرر الكتاب متبوعا  بفاصلة، ثم دار النشر  ثم  ثم عنوان الكتاب متبوعا  بفاصلة،    inفي أو  

 بعدها نقطة.  الصفحة أو الصفحات  ثم ، سنة النشر ثم،  بفاصلة،  النشر متبوعا  

 مثـــال: 
"، في مقدمة في االقتصاد السوداني، تحرير علي الحسن، دار جامعة الخرطوم للطباعة  الصناعة في السودان سيد نميري: "

 . 101-76ص ،  1976والنشر، الخرطوم، 
Sayed Numeiri: "Industry in the Sudan", in An Introduction to the Sudan Economy, edit, Ali AL Hassan, 

Khartoum University Press, Khartoum, 1976, p 76-101. 
 م. 1900للمؤلفين الذين ولدوا قبل عام  – ويفضل أن يكون بالهجري والميالدي   الهجري، بالعام - يتم بيان تاريخ الوفاة (7)

 : Journals الدوريات -ب

  ، رقم المجلد، رقم العدد  المجلة،مكان    المجلة،: "عنوان المقالة بين قوسين صغيرين مقلوبين"، اسم  الكنيةاسم المؤلف األول ثم   (1)
 ثم رقم الصفحة أو الصفحات.  ، سنة النشر

 مثـــال: 

ص    ، م 1996  محمد الطراونة: "الجودة الشاملة في الشركات الصناعية األردنية"، المنارة، المفرق، المجلد األول، العدد الثالث،
113-151. 

Mohammed Al-Tarawna, "Total Quality Management in Jordanian Industrial Companies, Al-Manarah, 

Vol. 1,No.3, Mafraq, 1997, pp113-151. 

 كاآلتي:  متتالية نكتبإذا تكرر االستشهاد بصفة  (2)

  .Ibid, P 62                  .                                      62المرجع نفسه، ص  
 : تيكاآلتم التوثيق يفي صفحة الحقة من الرسالة  نفسه ات بصفه غير متتالية للمصدر / المرجع هاد االستش  تإذا تكرر  (3)

 . 72محمد الطراونة: " الجودة الشاملة "، ص 
. Author's Name ''Title Of Article ", Op,Cit P 72 

 حسب ما هو معتمد في الموسوعات العلمية. بيجوز كتابة االسم المختصر للمجالت الدورية   (4)
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 :  Official and International Institutions publication المصادر الحكومية ومصادر المؤسسات الدولية  -ج 
 دار النشر، السنة، الجدول، الصفحة. ،  مصدر حكومي: يكتب اسم الوزارة، الدائرة، المؤسسة أوال، ثم اسم الدولة، ثم اسم المصدر

 (:  1مثال )
 . 80، صفحة 10، جدول 1975عمان،  ، المطبعة الوطنية،1975  –  1973التنمية االقتصادية: وزارة التخطيط، األردن، خطة  

 (:  2مثال )
 .50، ص14، جدول  1996األردن، النشرة اإلحصائية السنوية، مطبعة دائرة اإلحصاءات العامة، عمان،    دائرة اإلحصاءات العامة،

 .  90، صفحة 50، جدول 1996ة، واشنطن : صندوق النقد الدولي، النشرة المالية الدولي( 3مثال )
IMF , International Financial  Statististics  , Washington ,1996 , vol 45 ,table 25, p120. 

 Theses and Dissertations :الرسائل العلمية هــ 

 توثق الرسائل العلمية )ماجستير ودكتوراه( على الشكل اآلتي:   -
م، رسالة ماجستير، كلية  661ـ    610هـ /    41عبد هللا حافظ الحاج عبد هللا: تجارة الحجاز في صدر اإلسالم من البعثة النبوية إلى  

 . 65م، ص   2011هـ / 1430 اآلداب، جامعة عين شمس، القاهرة،
 (. عامل معاملة المرجعتُ   الرسائل العلمية)إذا ُنشرت 

  Manuscripts : مخطوطاتال-و
 مخطوط.    رقم التصنيف، رقم الورق، وينص بين قوسين أن المصدرو   عنوان المخطوط، مكان المخطوط   الكنية:اسم المؤلف األول و 

 مثال:  
حمد،  أم(: المقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلمام   1400هــ /  803بن مفلح الرميثي المقدسي )ت  إبراهيم بن محمد بن عبدهللا 

 . ، )مخطوط(25 ة، ورق8630مكتبة المتحف العراقي، بغداد رقم 
 Newspapers الصحف:

 العدد، التاريخ، الصفحة.   اسم الجريدة، مكان الصدور، 
 :  مثال

 العمود األول.   3م، صفحة  1993، حزيران 13 9268الدستور، عمان، ع 
Jordan Times Amman, No . 5281, 12 April  ,1993 , P2. 

 Court Records:  قرارات المحاكم -طـ 
 ن وجد( ثم السنة.  إ)إن وجد( ثم العدد ) ه( ثم مكان نشر 3/94سنته ) ورقم القرار في ، ذكر اسم المحكمة التي أصدرت القرارن

 نقابة المحامين: مثال في حالة النشر في مجلة 
 .  1993، المطبعة الوطنية، عمان، 181، ص 3 -1، مجلة نقابة المحامين األردنيين، ع  91/  383تمييز حقوق 

Lnsurance Co. North America .V. Heritage Bank. 595 Federal Second 171 163 1979. 
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  Proceeding Conference المؤتمرات: وقائع  
نشر الوقائع،    المؤتمر، مكانانعقاد    المؤتمر، تاريخاسم الوقائع، رقم المجلد أو رقم العدد، مكان انعقاد    العنوان، والكنية:  اسم المؤلف  

 السنة. 
 :  مثال

كانون    8-   6التعلم المفتوح والوطن العربي، في محاضر ندوة التعلم عن بعد، تحرير بله عمان األردن    عثمان: نظام   عيسىعلي  
 . 1986األول، 

Carlier, P And King, G. Qustal Al- Balqa An Umayyad Site In Jordan, Proceedings Of The Fourth 

international Conference On The History Of Bilad Al –Sham, Vol.ll The University Of Jordan, Amman 

Jordan 1989 Pp 17 -110. 
 

 سلسلة الدراسات النفسية والتربوية: ثالثًا: 
 أواًل: المراجع العربية: 

 داخل المتن:  -1
 مؤلف واحد: -أ

 نغلق بقوس هاللي(. ، نبدأ بكنية المؤلف، ثم الحرف األول من االسم، ثم العام، ثم رقم الصفحة، ثم ا  هاللي ا  نفتح قوس
 (57، 1998مثال: )عاقل، ف، 

 : مؤلفان-ب
، نبدأ بكنية المؤلف األول، ثم الحرف األول من االسم للمؤلف األول، ثم كنية المؤلف الثاني، ثم الحرف األول من ا  هاللي  ا  نفتح قوس

 اسم المؤلف الثاني، ثم العام، ثم رقم الصفحة، ثم نغلق بقوس هاللي(. 
 ( 57، 1998ف، والرفاعي، ن، مثال: )عاقل، 

 : أو أكثر ثالثة مؤلفين -ج
، ثم العام، ثم رقم الصفحة،  وآخرون ، نبدأ بكنية المؤلف األول، ثم الحرف األول من االسم للمؤلف األول، ثم نكتب ا  هاللي ا  نفتح قوس

 ثم نغلق بقوس هاللي(. 
 . (57، 1998مثال: )عاقل، ف، وآخرون،  

 العربية في نهاية البحث: قائمة المراجع  -2
نبدأ بالكنية يتلوها فاصلة، ثم االسم األول يتلوه فاصلة، ثم العام يتلوه نقطتان: ثم عنوان الكتاب يتلوه فاصلة، ثم رقم   مؤلف واحد: -أ

 الطبعة يتلوها فاصلة، ثم دار النشر يتلوها فاصلة، ثم بلد النشر يتلوه نقطة. 
 مثال: 

 ، دار العلم للماليين، بيروت. 2النفس التربوي، ط: علم 1998عاقل، فاخر، -
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 مؤلفان اثنان: -ب
نبدأ بكنية المؤلف األول يتلوها فاصلة، ثم االسم األول للمؤلف األول يتلوه فاصلة، ثم كنية المؤلف الثاني، ثم االسم األول للمؤلف  

يتلوه فاصلة، ثم رقم الطبعة يتلوها فاصلة، ثم دار النشر يتلوها فاصلة،  الثاني يتلوه فاصلة، ثم العام يتلوه نقطتان: ثم عنوان الكتاب  
 ثم بلد النشر يتلوه نقطة. 

 مثال: 
 ، دار العلم للماليين، بيروت. 2: علم النفس التربوي، ط1998عاقل، فاخر، والرفاعي، نعيم، -
 : أو أكثر ثالثة مؤلفين -ج

االسم األول للمؤلف األول يتلوه فاصلة، ثم كنية المؤلف الثاني يتلوه فاصلة، ثم االسم  نبدأ بكنية المؤلف األول يتلوها فاصلة، ثم  
األول للمؤلف الثاني يتلوه فاصلة، ثم كنية المؤلف الثالث يتلوه فاصلة، ثم االسم األول للمؤلف الثالث يتلوه فاصلة، ثم العام يتلوه  

 ة يتلوها فاصلة، ثم دار النشر يتلوها فاصلة، ثم بلد النشر يتلوه نقطة. نقطتان: ثم عنوان الكتاب يتلوه فاصلة، ثم رقم الطبع
 : مثال
 ، دار العلم للماليين، بيروت. 2: علم النفس التربوي، ط1998عاقل، فاخر، والرفاعي، نعيم، ومخول مالك، -
 المرجع المترجم:  -3
 داخل المتن: يتم التوثيق باسم المؤلف فقط.  -أ

 (14،  1984: )واطسون، ج، مثال
 وفق ما يلي: في قائمة المراجع: يتم كتابة المؤلف والمترجم -ب

 كنية المؤلف، االسم األول للمؤلف، عام التأليف: عنوان المرجع، اسم المترجم وكنيته بعد كتابة كلمة ترجمة، دار النشر، بلد النشر. 
 : مثال

 : النظرية السلوكية، ترجمة عبد العزيز القوصي، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة. 1984واطسون، جون، -
 الدوريًة أو المجلة العلمية: -4

كنية المؤلف أو الباحث، االسم األول للمؤلف أو الباحث، العام: عنوان المقالة أو البحث، اسم المجلة أو الدورية، رقم المجلد، رقم  
 لخاص بالمجلد، نطاق صفحات البحث في المجلة أو الدورية. العدد ا 

 : مثال
،  3: دافعية اإلنجاز وعالقتها بقلق االمتحان لدى طالب الثانوية العامة، مجلة البحوث النفسية، المجلد  1998األعسر، صفاء،  -

 . 452-434، 4العدد 
 رسائل الدكتوراه والماجستير:-5

  عنوان الرسالة، نوعها، الكلية، الجامعة، البلد. كنية الباحث، االسم األول، العام: 
 :  مثال

التعليمية  1981مرعي، توفيق أحمد،  - الكفايات  النظم    األدائية:  المدرسة االبتدائية في األردن في ضوء  األساسية عند معلم 
 .واقتراح برامج لتطويرها، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر
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 أبحاث المؤتمرات: -6

مر، مكان انعقاد  ، تسلسل المؤتمر إن وجد، عنوان المؤت)بخط غامق(   عنوان البحث كنية الباحث، االسم األول للباحث، العام:  
 ، رقم المجلد، نطاق صفحات البحث في المجلد. إلى(  ....)في الفترة من  المؤتمر

 : مثال
،  التوافق الزواجي في ضوء بعض سمات الشخصية لدى عينة من الزوجات السعوديات في مكة المكرمة:  2007الصبان، عبير،  -

 . 154-119التنمية في ظل الجودة الشاملة، مصر، المجلد األول، المؤتمر السنوي الرابع عشر، اإلرشاد النفسي من أجل  
 
 : اإللكترونيةالروابط  -7
 منها الباحث االقتباس، ويظهر الرابط في الشريط العلوي للموقع.  يأخذ  في التوثيق وفق الصفحة التي اإللكترونية ُتعتمد الروابط -أ

 ُتعتمد الروابط اإللكترونية في التوثيق بشرط أن يكون صاحب المقال أو الباحث أو الناشر حاصال  على درجة الدكتوراه. -ب
 ثانيًا: المراجع األجنبية: 

 داخل المتن:  -1
 مؤلف واحد:  -أ

ية المؤلف يتلوها فاصلة، ثم الحرف األول من االسم يتلوه نقطة متبوعة بفاصلة.، ثم العام يتلوه فاصلة،  ، نبدأ بكن ا  هاللي  ا  نفتح قوس
 ثم رقم الصفحة، ثم نغلق بقوس هاللي(. 

 (Freeman, F., 1962, 22)مثال: 
 : مؤلفان اثنان-ب

االسم يتلوه نقطة متبوعة بفاصلة.، ثم كنية المؤلف الثاني  ، نبدأ بكنية المؤلف يتلوها فاصلة، ثم الحرف األول من ا  هاللي ا  نفتح قوس
يتلوها فاصلة، ثم الحرف األول من اسم المؤلف الثاني يتلوه نقطة متبوعة بفاصلة.، ثم العام يتلوه فاصلة، ثم رقم الصفحة، ثم نغلق  

 بقوس هاللي(. 
 (Beck, C. A., & Sales, B. D., 2001, 232)مثال: 

 : أكثر أو  ثالثة مؤلفين -ج 
، نبدأ بكنية المؤلف األول يتلوها فاصلة، ثم الحرف األول من اسم المؤلف األول يتلوه نقطة متبوعة بفاصلة، ثم  ا  هاللي  ا  نفتح قوس

 يتلوه فاصلة، ثم العام يتلوه فاصلة، ثم رقم الصفحة ونغلق بقوس هاللي(.   et alاالختصار المعبر عن وآخرون 
 (Saywitz, J., et al, 2000, 56)مثال: 

 
 جع األجنبية في نهاية البحث: قائمة المرا -2

االقتصار على كنية المؤلف دون ذكر االسم كامال  وتمييز الحرف    مع  ينطبق على المراجع األجنبية ما ينطبق على المراجع العربية
 األول للمؤلف األجنبي بنقطة يتلوها فاصلة. 

 



 مجلس التعليم العالي 
 جامعة إدلب 

 جامعة إدلب بحوث مجلة 

 Higher Education Council 

Idlib University 

Researches Journal of Idlib University 

 

 مثال:  مؤلف واحد: -أ
Freeman, F., 1962: Theory and practice of psychological testing, New York, Rinehart and Winston. 

 مثال:  مؤلفان اثنان: -ب
Beck, C. A., & Sales, B. D., 2001: Family mediation, Facts, myths, and future prospects, Washington, DC: 

American Psychological Association. 

 مثال: :أو أكثر ثالثة مؤلفين -ج
Saywitz, J., Mannarino, A. P., Berliner, L., & Cohen, J. A., 2000: Treatment for sexually abused children and 

adolescents. American Psychologist, 55, 1040-1049. 
 التوثيق من مجلة أو دورية أجنبية: -3

Mellers, B. A., 2000: Choice and the relative pleasure of consequences, Psychological Bulletin, 126, 910-924. 
 أبحاث المؤتمرات: -4

Lanktree, C., & Briere, J., 1991, January: Early data on the Trauma Symptom Checklist for Children, Paper 

presented at the meeting of the American Professional Society on the Abuse of Children, San Diego, CA. 
 مالحظات هامة: 

 . اإللكترونيةكتب المراجع العربية أوال ، يليها المراجع األجنبية، يليها المواقع تُ  .1

 رتب المراجع العربية بما فيها أبحاث المجالت ورسائل الماجستير والدكتوراه وأبحاث المؤتمرات ألفبائيا . تُ  .2

 ث المجالت ورسائل الماجستير والدكتوراه وأبحاث المؤتمرات ألفبائيا . رتب المراجع األجنبية بما فيها أبحاتُ  .3

 ............" ويتم التوثيق وفق التوثيق في المتن مباشرة. "   وضع االقتباس الحرفي مهما كان عدد كلماته بين عالمتي تنصيص يُ  .4

دون وضع  من  التوثيق في المتن مباشرة  استخالص فكرة من نص؛ يتم التوثيق وفق    تم  وأالقتباس وفق فهم الباحث،  إذا تم ا .5
 عالمات تنصيص. 

يتم التوثيق في المرة األولى وفق التوثيق في المتن،  بصفة متتالية    مرات متتالية داخل المتننفسه  تم االقتباس من المرجع    إذا  .6
 . مثال:  ( سابق والصفحة فقط ال مرجع )الوفي المرات التالية ُيكتب 

 ( 57، 1998في المرة األولى: )عاقل، ف، والرفاعي، ن،  
  ( 122في المرة التالية: )مرجع سابق،  

كان المؤلف أو الباحث أجنبيا ، ُيكتب ألول مرة باللغتين األجنبية والعربية مع العام، ثم ُيكتفى بوروده بالعربية مع العام في    إذا  .7
 : مثال المرات التالية. 

 أن المنهج العقالني االنفعالي.......الخ.  Albert Ellis 1990يرى ألبرت اليس 
 في المرات التالية: 

 أن األفكار الالعقالنية........الخ.  1990ويعتقد ألبرت اليس 

 .كله  ...( في نطاق البحث 4-3-2-1ُتستخدم األرقام العربية ) .8

 .نفسها  لطريقةبايبدأ ترقيم المراجع العربية أوال  بشكل متسلسل وفق الترتيب األلفبائي، ويستمر تسلسل ترقيم المراجع األجنبية   .9
 .[( ونتابع31( نواصل ترقيم أول مرجع أجنبي برقم )30إذا انتهى ترقيم المراجع العربية برقم )]


