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سهير سليم عزام: إعداد

13

2

محتويات 
العرض

مد التوثيق املعت

يف اجلامعات 

الفلسطينية

قالب كتابة الرسالة 

العلمية

العلميةقوالب وطرق توثيق الرسائل 
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العلميةقوالب وطرق توثيق الرسائل 

التوثيق 
المعتمد في 

الجامعات  
الفلسطينية

- APA)American Psychologicalنظام  هو 

( Association  السادس، والتابع للجمعية  اإلصدار

األمريكية لعلم النفس
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قالب كتابة الرسالة العلمية

1

2

3

4

يف ( 14)، حجم ( (Simplified Arabicالكتابة خبط  

.منت الرسالة، ويصغر اخلط قلياًل يف اجلداول واملعادالت

5

عنوان الرسالة باللغة العربية يف الصفحة األوىل خط 

Simplified Arabic  غامق( 20)، وحجم اخلطB.

.واضحة وسليمةبلغة ( A4)الطباعة على ورق 

 Time New)عنوان الرسالة باللغة االجنليزية 
Romans) غامق (20)، حجم خط ،B.

(.15)والعناوين الفرعية خبط ( 16)العناوين الرئيسة حبجم خط 

انقر هنا 
لالنتقال 
للرسالة

../../../../Desktop/عرض التوثيق.rar
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قالب كتابة الرسالة العلمية

6

7

8

9

.إرفاق نتيجة أطروحة الرسالة

10

.كتابة اآليات القرآنية باخلط العثماني وتوثيقها

.صفحة لإلقرار والتوقيع باسم الباحث

.الفهرسة االلكرتونية حملتويات الرسالة

كتابة ملخص الرسالة باللغة العربية واللغة اإلجنليزية واإلهداء 

.والشكر والتقدير حبيث ال يتجاوز صفحة واحدة لكل منها
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قالب كتابة الرسالة العلمية

11

12

13

14

.وضع عناوين للجداول واألشكال داخل املنت

15

الدراسة تبدأ باملقدمة واإلطار النظري والدراسات السابقة وطرق البحث فصول 

.والنتائج واالستنتاجات والتوصيات ومن ثم املصادر واملراجع واملالحق

(  هرسامللخص، اإلهداء، الشكر، والتقدير، الف)ترقيم الصفحات األوىل 

..(3، 2، 1)باألرقام والباقي  ...( تأ، ب، )األبتثيةباحلروف 

كتابة قائمة املصادر واملراجع وتنسيقها على شكل معلقة 

.سم0.63مبقياس 

.سم3سم وباقي اجلهات 3.5هوامش الورقة من اليمني 
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أنواع وطرق 
التوثيق في 

يالبحث العلم

طرق توثيق الرسالة العلمية
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مؤلف واحد واقتباس غري مباشر

يف آخر الفقرة

يف أول الفقرة

يف قائمة املراجع

مباشرمؤلف واحد واقتباس 

أنواع التوثيق

م، ص 2014علي، )"..........." 

65)

(  65م، ص 2014)عرف علي

  "........."

تقويم (. م2014. )علي، أمل
تعليم منهج اللغة العربية بمرحلة ال
جودة االبتدائي في ضوء معايير ال

.  (رسالة ماجستير غير منشورة)
.جامعة قناة السويس، مصر

يف آخر الفقرة

يف أول الفقرة

يف قائمة املراجع

(م2000احليلة، .......)

.............أن ( م2000)أكد احليلة 

(.  م2000. )الحيلة، محمد
ظرية تكنولوجيا التعليم بين الن

دار : عمان. 2ط . والتطبيق
.المسيرة
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أنواع التوثيق

مؤلفان اثنان
لمرجع واحد

في قائمة المراجع

أساسييياف فييي تصييميم والتييال الوسييائل(. م2004. )دومييي، حسيين، والعميير ، عميير
.  دار حنين للنشر والتوزيع: عمان.التعليمية

في آخر الفقرة

(م2004دومي والعمري،..........)

الفقرةفي أول 

إىل ( م2004)أشار دومي والعمري 

     .........
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(  رةتوثيق ألول م)ثالث مؤلفني إىل مخسة 

يف آخر الفقرة

يف أول الفقرة

يف قائمة املراجع

(  ىلبعد املرة األو)ثالث مؤلفني إىل مخسة

أنواع التوثيق

(م2010طوالبة وآخرون، ........)

وقد أكد طوالبة وآخرون 

........أن ( م2010)

------------------

يف آخر الفقرة

يف أول الفقرة

يف قائمة املراجع

، والشمايلةطوالبة والصرايرة ).... 

(  م2010

والشمايلةوقد بني طوالبة والصرايرة 

...إىل أن ( م2010)

م؛ طوالبة، هاد ؛ والصرايرة، باس
(. م2010. )والصرايرة، لسرين
دار : عمان.طرائق التدريس

.   المسيرة للنشر والتوزيع
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أنواع التوثيق

ستة مؤلفين 
أكثرأو 

في قائمة المراجع
Koronczai, B., Urbán, R., Kökönyei, G., Paksi, B., Papp, K., Kun, B., ... & 

Demetrovics, Z. (2011). Confirmation of the three-factor model of 

problematic internet use on off-line adolescent and adult samples 

. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 14 (11), 657-664

في آخر الفقرة

  ...........(Koronczai et al.,  2011)

الفقرةفي أول 
وزمالءهكورونسياأكد 

(Koronczai et al.,  2011) أن......
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هيئةمنظمات ومؤسسات حكومية أو 

يف آخر الفقرة

يف قائمة املراجع

ونيأو اتصال شخصي أو بريد الكرتمقابلة  

أنواع التوثيق

نائب عميد : حممد احلنجوري. د)...... 

/ 5اجلودة والتطوير، مقابلة شخصية، 

(.م2016/يونيو

ال يوثق يف قائمة املراجع

يف آخر الفقرة

يف أول الفقرة

يف قائمة املراجع

وزارة الرتبية والتعليم العالي، .....)

(م2010

أكدت وزارة الرتبية والتعليم العالي 

.... .........أن( م2010)

ي وزارة التربية والتعليم العال
المعايير (. م2010. )الفلسطينية

دار :فلسطين. المهنية للمعلمين
.النشر
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أنواع التوثيق

في قائمة المراجع
ضمان جودة مخرجات التعليم العالي في (. ديسمبر10-6م، 2009. )العبيدي، سيالن

لعالي ورقة مقدمة الى المؤتمر الثاني عشر بين مخرجات التعليم ا.إطار حاجات المجتمع

.   المنظمة العربية للثقافة والعلوم: وحاجات المجتمع في الوطن العربي، بيروت

في آخر الفقرة

الفقرةفي أول 

ورقة عمل في 
مؤتمر أو ندوة 

أو يوم علمي  

(م2009العبيدي، .....)

(  م2009)وضح العبيدي 

....أن
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مرجع بدون مؤلف 

يف آخر الفقرة

يف أول الفقرة

يف قائمة املراجع

مرجع بدون تاريخ نشر

أنواع التوثيق

(ت. عامر، د...............)

(.............ت. د)عرف عامر

التعلم عن (. ف. د. )عامر، طارق 
دار :عمان.بعد والتعليم المفتوح

.وزيعاليازور  العلمية للنشر والت

يف آخر الفقرة

يف أول الفقرة

يف قائمة املراجع

(م1952، "علم النفس العام.....) "

(  م1952" )علم النفس العام"وضح 

....أن

(.  م1952. )علم النفس العام
.المطبعة الوطنية: عمان
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أنواع التوثيق

توثيق مرجع 
عربي من 

كتاب مترجم  

في قائمة المراجع
حاف اقترا: حصن طفلك من السلوك العدوالي واالستهزائي(. م2005.)إيفلينفيلد، 

(. تبة جريرمك: ترجمة. )لمساعدة األطفال على التعامل مع المستهزئين والمتحرشين
(م1999العمل االصلي لشر عام . )مكتبة جرير للنشر والتوزيع: الرياض

في آخر الفقرة

(م2005/ 1999فيلد،  ..........)

الفقرةفي أول 

أن  ( م2005/1999)أشارت فيلد 

.............
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أنواع التوثيق

توثيق مرجع 
لفصل من  

محرركتاب 

في قائمة المراجع
اذل األطر النظرية والعملية ولم: ضمان الجودة في التعليم(. م2005. )سالمة، رمز  

.  ربيةضمان الجودة في الجامعاف الع،(محرر)في عدلان األمير. من التجارب العالمية
.الهيئة اللبنالية للعلوم التربوية: بيروف

في آخر الفقرة

(م2005سالمة،...........)

الفقرةفي أول 

....أن( م2005)وضح سالمة 
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أنواع التوثيق

توثيق مرجع  
الكتروني مع 

ذكر اسم 
المؤلف

في قائمة المراجع
لطالباف( النحو)أثر استخدام الفيديو في تدريس مادة (. م2015. )ولسي، سهلة

يوليو 4: اإلطالعتاريخ . أمدرمانالصف السابع مرحلة التعليم األساسي بمحلية 
: م، الموقع2016

http://khartoumspace.uofk.edu/handle/123456789/12324

في آخر الفقرة

(م2015ونسي، .........)

الفقرةفي أول 

أن ( م2015)أشارت ونسي 

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



شكرًا لحسن استماعكم
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