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قواعد توثيق المصادروالمراجع ملجلة جامعة فلسطين التقنية خضوري لألبحاث
تعتمد مجلة جامعة فلسطين التقنية حضوري نظام  APA 6العالمي لتوثيق المراجع داخل المتن و في قائمة المراجع ،ويكون في نهاية البحث
قائمة المراجع التي تعد جزء ال يتجزأ منه ،وبحسب القواعد اآلتية:
 .8المرجع القرآن الكريم :إذا كان القرآن الكريم أحد المراجع يوضع في صدرالقائمة دون االلتزام بأي قاعدة أخرى.
 .7يكتفى بذكر اسم السورة ورقم اآلية بين قوسين (البقرة ،)888 :و أن تكتب اآلية بخط المصحف العثماني ويوضع بعدها التوثيق
(البقرة.)888:
 .0توثيق األحاديث النبوية الشريفة :يشارإليه في المتن كالتالي] :اسم الكتاب رقم الجزء /رقم الصفحة :رقم الحديث إن وجد[ ،مثال:
] صحيح البخاري .[207:77/8
 .2التباعد في األسطربين المراجع مفردا.
 .5تكتب قائمة مراجع البحث في جزأين تحت عنوانين :األول المراجع باللغة العربية ،والثاني المراجع العربية ( مترجمة) والمراجع
األجنبية .تضم القائمة جميع المراجع (العربية واألجنبية) التي استخدمت في متن البحث دون زيادة أو نقصان.
 .6يجري ترتيب المراجع في جزئي القائمة هجائيا ( أ ،ب ،ت،ث )... ،بحسب اسم عائلة المؤلف دون ترقيم أو شرطات ،وإذا جاء
المرجع في سطرين تأتي بداية السطرالثاني بعيدا عن بداية األول بمسافة كلمة.
 .2مراعاة تطابق المراجع في القائمة مع ما استخدم منها في متن الورقة العلمية.
 .0إذا كان اسم العائلة يبدأ بأل التعريف مثل (السلمان ،أو الخطيب) تهمل أل التعريف ،ويجرى توثيق العائلة في المرجع األول تحت
الحرف (س) ،والثاني تحت الحرف (خ).
ّ
 .8تعامل األسماء المركبة لعائلة المؤلف أو المؤلفين وكأنها اسم واحد عند ترتيب التسلسل الهجائي للمراجع.
 .88في قائمة المراجع ،عندما يكون هناك أكثرمن مرجع لنفس المؤلف وسنوات النشرمختلفة ترتب المراجع وفقا لتاريخ النشرمن
األحدث الى األقدم.
 .88في قائمة المراجع ،عندما يكون هناك أكثر من مرجع لنفس المؤلف وسنوات النشر متشابهة ترتب المراجع وفق الحرف الهجائي
الذي اضيف لعام النشرداخل المتن .مثل أ 7880يوضع في القائمة أوال ومن ثم ب.7880
 .87في قائمة المراجع ،في حال وجود مؤلفين مشاركين :ترتب المراجع الفردية للمؤلف أوال ،ثم تليها المراجع المشتركة مرتبة هجائيا
وفقا أللقاب المؤلفين المشاركين.
 .80في حال وجود أعمال عدة لمؤلف واحد فإن توثيق هذه األعمال المنفردة تسبق توثيق األعمال المشتركة.
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الحالة
مؤلف واحد مع رقم طبعة :لتوثيق
كتاب للمؤلف فادي حرزالله ،واسم
الكتاب :مناهج البحث العلمي،
منشور في العام  ،2222الطبعة
االولى ،من اصدار خضوري
للطباعة والنشر في فلسطين.
مؤلف واحد بدون رقم طبعة:
لتوثيق كتاب للمؤلف فادي
حرزالله ،واسم الكتاب :مناهج
البحث العلمي ،منشور في العام
 ،2222من اصدار خضوري
للطباعة والنشر في فلسطين.
مؤلفين :لتوثيق كتاب للمؤلفين
فادي حرزالله و سامر السعدي،
واسم الكتاب :مناهج البحث
العلمي ،منشور في العام ،2222
الطبعة االولى ،من اصدار خضوري
للطباعة والنشر في فلسطين.

أوال :توثيق الكتب
التوثيق في المتن


في منتصف أو نهاية الفقرة( :حرزالله)2222 ،



في بداية الفقرة :حرزالله (...... )2222

التوثيق في قائمةالمراجع
حرزالله ،فادي ( .)2222مناهج البحث العلمي (ط .)1فلسطين:
خضوري للطباعة و النشر.

)Parenthetical citations: (Herzallah, 2020

Herzallah, F. (2020). Research Methodology (1st ed.). 
Palestine: Kadoorie for Printing and Publishing.




في منتصف أو نهاية الفقرة( :حرزالله)2222 ،



في بداية الفقرة :حرزالله (...... )2222

حرزالله ،فادي ( .)2222مناهج البحث العلمي  .فلسطين:
خضوري للطباعة و النشر.

)Narrative citations: Herzallah (2020

)Parenthetical citations: (Herzallah, 2020



)Narrative citations: Herzallah (2020





في منتصف أو نهاية الفقرة( :حرزالله و السعدي ،حرزالله ،فادي ،و السعدي ،سامر ( .)2222مناهج البحث العلمي
(ط .)1فلسطين :خضوري للنشر والتوزيع.
)2222



في بداية الفقرة :حرزالله و السعدي (...... )2222

Parenthetical citations: (Herzallah & Alsadi,
)2020



Narrative citations: Herzallah and Alasdi
)(2020



أكثر من مؤلفين :لتوثيق كتاب 
للمؤلفين فادي حرزالله  ،سامر
السعدي ،و بهجت أبو طامع ،واسم  في بداية الفقرة :حرزالله وآخرون ()2222
الكتاب :مناهج البحث العلمي ،
Parenthetical citations :(Herzallah et al.,
منشور في العام  ،2222الطبعة
)2020
االولى ،من اصدار خضوري
)Narrative citations :Herzallah et al. )2020
للطباعة والنشر في فلسطين.

( .1السعدي ،2222 ،ص .)02
 .2السعدي (  ،2222ص )54يعرف مصطلح...
 .3السعدي ( )2222عدد انماط التوثيق "  ( "....ص
.)02
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Herzallah, F., & Alsadi, S. (2020). Research Methodology
(1st ed.). Palestine: Kadoorie for printing and publishing.

حرزالله ،فادي ،السعدي ،سامر ،و أبوطامع ،بهجت (.)2222
مناهج البحث العلمي (ط .)1فلسطين :خضوري للنشر والتوزيع.

في منتصف أو نهاية الفقرة( :حرزالله و آخرون،
)2222

 يتم ذكر اسم عائلة الباحث
االول ومن ثم آخرون في المرة
األولى وفي المرات التالية.
يمكن للباحث اضافة أرقام
الصفحات اثناء التوثيق في المتن في
حال االقتباس من كتاب.

Herzallah, F. (2020). Research Methodology .Palestine:
Kadoorie for Printing and Publishing.




Herzallah, F., Alsadi, S., & Abu Tame, B. (2020). Research
Methodology (1st ed.). Palestine: Kadoorie for printing
and publishing.

1. (Alsadi, 2020, p. 60).
2. Alsadi (2020, p. 45) has suggested . . .
3. Alsadi (2020) argues that “. . . ” (p. 90).

الحالة
مؤلف واحد :لتوثيق بحث للمؤلف
فادي حرزالله ،واسم البحث :مناهج
البحث العلمي ،منشور في العام
 ،2222في ملجة جامعة فلسطين
التقنية خضوري لألبحاث ،املجلد 1
و العدد  ،1الصفحات .10-1
مؤلفين  :لتوثيق بحث للمؤلفين
فادي حرزالله  ،وسامر السعدي
واسم البحث :مناهج البحث
العلمي ،منشور في العام  ،2222في
ملجة جامعة فلسطين التقنية
خضوري لألبحاث ،املجلد  1و
العدد  ،1الصفحات .10-1

ثانيا :توثيق األبحاث
التوثيق في المتن


في منتصف أو نهاية الفقرة( :حرزالله)2222 ،



في بداية الفقرة :حرزالله (...... )2222

التوثيق في قائمةالمراجع
حرزالله ،فادي ( .)2222مناهج البحث العلمي  .مجلة جامعة
فلسطين التقنية خضوري لألبحاث.10-1 ،)1(1 ،

)Parenthetical citations :(Herzallah, 2020



)Narrative citations : Herzallah (2020





في منتصف أو نهاية الفقرة( :حرزالله و السعدي،
)2222



في بداية الفقرة :حرزالله والسعدي (...... )2222

Herzallah, F. (2020). Research Methodology. Palestine
Technical University Kadoorie Research Journal, 1(1), 119.
حرزالله ،فادي ،و السعدي ،سامر ( .)2222مناهج البحث
العلمي .مجلة جامعة فلسطين التقنية خضوري لألبحاث،)1(1 ،
.10-1

Parenthetical citations: (Herzallah & Alsadi,
)2020



Narrative citations : Herzallah and Alasdi
)(2020



Herzallah, F., & Alsadi, S. (2020). Research Methodology.
Palestine Technical University Kadoorie Research
Journal, 1(1), 1-19.

أكثر من مؤلفين :لتوثيق بحث 
للمؤلفين فادي حرزالله  ،سامر
السعدي ،و بهجت أبو طامع ،واسم  في بداية الفقرة :حرزالله وآخرون ()2222
البحث :مناهج البحث العلمي ،
Herzallah, F., Alsadi, S., & Abu Tame, B. (2020). Research  Parenthetical citations : (Herzallah et al.,
منشور في العام  ،2222في ملجة
Methodology. Palestine Technical University Kadoorie
)2020
جامعة فلسطين التقنية خضوري
Research Journal, 1(1), 1-19.
) Narrative citations : Herzallah et al. )2020
لألبحاث ،املجلد  1و العدد ،1
الصفحات .10-1
Herzallah, F., Alsadi, S., & Abu Tame, B. (2020). Research
في حال عدم وجود اصدار للمجلة حرزالله ،فادي ،السعدي ،سامر ،و أبوطامع ،بهجت
Methodology. Palestine Technical University Kadoorie
( .)2222مناهج البحث العلمي .مجلة جامعة فلسطين
يكتفى بكتابة رقم العدد
Research Journal, 1, 1-19.
التقنية خضوري لألبحاث.10-1 ،1،
 وقدم ) AbuTame (2006aأسلوبا لتدريس
في حال وجود مرجعين لنفس  وقدم السعدي (2212أ) أسلوبا لتدريس.
 وقد أورد ) AbuTame (2006bعدة أسباب...
المؤلف في نفس السنة :يستخدم  وقد أورد السعدي (2212ب) عدة أسباب...
الحروف األبجدية لتمييز دراسة عن
 (Herzallah , 2017a).
األخرى ،على أن يعطى أول مرجع يرد
 (Herzallah , 2010b).
في المتن حرف (أ) أو ()a
 (Herzallah , 2017a; Herzallah , 2010b).
 According to Mazen Alsalman (2019)…..
مرجعين لمؤلفين لهما نفس اللقب  :أشار مازن السلمان ( ) 2210إلى أن...
 According to Nael Alsalman (2019)….
يتم كتابة االسم األول قبل اللقب  ،أورد نائل السلمان (  )2210عدة أسباب...
حتى وإن كانت سنة النشر مختلفة:
) (M. Alsalman, 2020; N. Alsalman, 2020
توثيق أكثر من مرجع في نفس 
الجملة :يتم التوثيق حسب ترتيب

في منتصف أو نهاية الفقرة( :حرزالله و آخرون،
)2222

حرزالله ،فادي ،السعدي ،سامر ،و أبوطامع ،بهجت (.)2222
مناهج البحث العلمي .مجلة جامعة فلسطين التقنية خضوري
لألبحاث.10-1 ،)1(1 ،

الطريقة األولى في منتصف أو نهاية الجملة :وهذا ما
اتفقت عليه بعض األدبيات التي تناولت تعريف

Parenthetical citations: (Alsalman, 2018; Alsadi et
al., 2010; Khatib, 2015a, 2015b).
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حداثة المرجع مع الفصل بين
المرجع والذي يليه بفاصلة منقوطة
كما يلي:


الحالة
توثيق أطروحة دكتوراه منشورة

المنهج الوصفي (السلمان2212 ،؛ السعدي
وآخرون2210 ،؛ الخطيب2214 ،أ2214 ،ب).
الطريقة الثانية بداية الجملة :ذكر كل من السلمان
( ،)2018السعدي وآخرون ( ،)2210والخطيب
(2214أ2214 ،ب) أن منهجيات البحث العلمي تتمثل
في ...الخ

ثانيا :توثيق اطروحة دكتوراه
التوثيق في المتن


في منتصف أو نهاية الفقرة( :السلمان)2222 ،



في بداية الفقرة :السلمان (...... )2222

توثيق أطروحة دكتوراه غير منشورة 


الحالة
توثيق رسالة ماجستير منشورة 
للباحث معتمد خطيب وبعنوان 
اإلشعاع
سالمة
تقييم
الكهرومغناطيس ي من أنظمة
اإلرسال الالسلكي في شمال الضفة
الغربية – فلسطين ،قدمت لجامعة

Narrative citations: Alnajar (2018), Alomari et al.
(2016), and Khatib (2015a, 2015b).



)Parenthetical citations: (Alsalman, 2020



)Narrative citations: Alsalman (2020



في منتصف أو نهاية الفقرة( :السلمان)2222 ،
في بداية الفقرة :السلمان (...... )2222

)Parenthetical citations: (Alsalman, 2020



)Narrative citations: Alsalman (2020



رابعا :توثيق رسالة ماجستير
التوثيق في المتن
في منتصف أونهاية الفقرة( :خطيب)2222 ،
في بداية الفقرة :خطيب (...... )2222

)Parenthetical citations: (Khatib, 2020
)Narrative citations: Khatib (2020
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التوثيق في قائمةالمراجع
السلمان ،مازن ( .)2212المكافحة الحيوية لمرض عين لطاووس
المتسبب عن فطر  Spilocaea oleaginaعلى الزيتون باستخدام
البكتيريا (أطروحة دكتوراه ،جامعة فلسطين التقنية خضوري).
استرجعت من .http://www.ptuk.edu.ps
Alsalman, M. (2018). Biological control of Peacock spot
disease caused by Spilocaea oleagina on Olive using
bacteria. (Doctoral dissertation, Palestine Technical
University
Kadoorie).
Retrieved
from :
http://www.ptuk.edu.ps.
السلمان ،مازن ( .(2018المكافحة الحيوية لمرض عين لطاووس
المتسبب عن فطر  Spilocaea oleaginaعلى الزيتون باستخدام
البكتيريا (أطروحة دكتوراه غير منشورة) ،جامعة فلسطين التقنية
خضوري ،فلسطين.
Alsalman, M. (2018). Biological control of Peacock spot
disease caused by Spilocaea oleagina on Olive using
bacteria. (Unpublished Doctoral dissertation), Palestine
Technical University Kadoorie, Palestine.

التوثيق في قائمةالمراجع
خطيب ،معتمد ( .)2212تقييم سالمة اإلشعاع الكهرومغناطيس ي
من أنظمة اإلرسال الالسلكي في شمال الضفة الغربية  -فلسطين
(رسالة ماجستير ،جامعة فلسطين التقنية خضوري) .استرجعت
من .http://www.ptuk.edu.ps
Khatib, M. (2018). Evaluation of Electromagnetic 
Radiation Safety from Wireless Transmission Systems in 

فلسطين التقنية خضوري،
ومتوفرة على الموقع االلكتروني
http://www.ptuk.edu.ps
توثيق رسالة ماجستير غير منشورة 
للباحث معتمد خطيب وبعنوان 
اإلشعاع
سالمة
تقييم
الكهرومغناطيس ي من أنظمة
اإلرسال الالسلكي في شمال الضفة
الغربية – فلسطين ،قدمت لجامعة
فلسطين التقنية خضوري،
فلسطين.

الحالة
لتوثيق كتاب مترجم :الفه الكاتب
سوزان فارلو في العام  ،1000واسم
الكتاب :لمعادالت التفاضلية
الجزئية ،قامت بترجمة الكتاب مها
عواد الكبيس ي وقامت بنشر الترجمة
عام  ،2224وتم اصدار الكتاب من
قبل منشورات جامعة عمر املختار
البيضاء في بنغازي.

في منتصف أو نهاية الفقرة( :خطيب)2222 ،
في بداية الفقرة :خطيب (...... )2222

)Parenthetical citations: (Khatib, 2020
)Narrative citations: Khatib (2020

Northern West Bank - Palestine. (Master Thesis, Palestine
Technical University Kadoorie). Retrieved from :
http://www.ptuk.edu.ps.
خطيب ،معتمد ( .(2018تقييم سالمة اإلشعاع الكهرومغناطيس ي
من أنظمة اإلرسال الالسلكي في شمال الضفة الغربية  -فلسطين
(رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة فلسطين التقنية خضوري،
فلسطين.
Khatib, M. (2018). Evaluation of Electromagnetic Radiation 
Safety from Wireless Transmission Systems in Northern 
West Bank - Palestine. (Unpublished Master
Thesis), Palestine Technical University Kadoorie, Palestine.

خامسا :توثيق كتاب مترجم
التوثيق في المتن

التوثيق في قائمةالمراجع
 في منتصف أو نهاية الفقرة( :فارلو )2224/1996 ،فارلو ،سوزان (  .)2224لمعادالت التفاضلية الجزئية (مها عواد
الكبيس ي ،مترجم) .بنغازي :منشورات جامعة عمر املختار البيضاء
 في بداية الفقرة :فارلو (...... )2224/1996
(العمل األصلي نشر في .)1000
Farlo, S. (2005). Partial differential equations. (S. Farlo,
) Parenthetical citations: (Farlo, 1000/2005
Trans.). Benghazi: Omar Al-Mukhtar Al-Bayda University
) Narrative citations: Farlo (1996/2005
Publications. (Original work published in 1996).

سادسا :توثيق فصل في كتاب محرر
التوثيق في قائمةالمراجع
التوثيق في المتن
الحالة
عثمان ،أحمد عبدالرحمن (  .)2210انتقال التعلم .في ماجد محمد
لتوثيق فصل في كتاب محرر :مؤلف  في منتصف أو نهاية الفقرة( :عثمان.)2210 ،
عيس ى (تحرير) ،مهارات التعلم والتفكير (ص ص )115-03 .الطائف:
الفصل عثمان أحمد عبدالرحمن  في بداية الفقرة :عثمان (...... )2210
عمادة السنة التحضيرية بجامعة الطائف.
وتاريخ النشر  ،2210عنوان الفصل :
انتقال التعلم ،وقد حرر الكتاب
)Haybron, D. M. (2008). Philosophy and the science of  Parenthetical citations: (Haybron, 2222
االصلي ماجد محمد عيس ى ،وعنوان
)subjective well-being . In M. Eid & R. J. Larsen (Eds.), The  Narrative citations: Haybron (2222
الكتاب مهارات التعلم والتفكير
science of subjective well-being (pp. 17-43). New York, NY:
ويتكون الفصل من الصفحات -03
Guilford Press.
 115ونشر في مدينة الطائف من
خالل عمادة السنة التحضيرية
بجامعة الطائف

4

الحالة
توثيق مقال في صحيفة يومية
(ورقية) :كاتب فادي حرزالله بتاريخ
 11اكتوبر من العام  ،2210بعنوان :
االلكترونية
االبتزاز
جرائم
المعلوماتية تقفز خالل عامين
بنسبة  .%52في صحيفة األيام في
الصفحة رقم .15
توثيق مقال في صحيفة يومية
(الكترونية) :كاتب فادي حرزالله
بتاريخ  11اكتوبر من العام ،2210
بعنوان  :جرائم االبتزاز االلكترونية
المعلوماتية تقفز خالل عامين
بنسبة  .%52من خالل الموقع
.https://www.al-ayyam.ps




سابعا :توثيق مقال في صحيفة يومية (ورقية و الكترونية)
التوثيق في قائمةالمراجع
التوثيق في المتن
حرزالله ،فادي ( ،2210أكتوبر  )11جرائم االبتزاز االلكترونية
في منتصف أو نهاية الفقرة( :حرزالله.)2210 ،
المعلوماتية تقفز خالل عامين بنسبة  .%52صحيفة األيام ،ص.15 .
في بداية الفقرة :حرزالله (...... )2210
)Parenthetical citations: (Schwartz, 2222

Herzallah, F. (1993, September 30). Cybercrimes increase by 
40% within two years. Al-Ayyam Post, pp. A1, A4.




في منتصف أو نهاية الفقرة( :حرزالله.)2210 ،



في بداية الفقرة :حرزالله (...... )2210

حرزالله ،فادي ( ،2210أكتوبر  )11جرائم االبتزاز االلكترونية
المعلوماتية تقفز خالل عامين بنسبة  .%52صحيفة األيام.
استرجعت من .https://www.al-ayyam.ps
Herzallah, F. (1993, September 30). Cybercrimes increase by 
40% within two years. Al-Ayyam Post, Retrieved from 
https://www.al-ayyam.ps.

)Narrative citations: Schwartz (2222

الحالة
لتوثيق ورقة علمية مقدمة في ندوة :
قام بتقديمها سامر السعدي في شهر 
يوليو  2220وبعنوان الخاليا
الشمسية ودورها في الحد من التلوث
البيئي ،وكان عنوان الندوة ندوة
الطاقة الخضراء ،والتي عقدت في
كلية الهندسة جامعة فلسطين
التقنية خضوري،طولكرم ،فلسطين

)Parenthetical citations: (Herzallah, 2222
)Narrative citations: Herzallah (2222

ثامنا :توثيق ورقة علمية مقدمة في ندوة
التوثيق في قائمةالمراجع
التوثيق في المتن
السعدي ،سامر (  ،2220يوليو) .الخاليا الشمسية ودورها في الحد
في منتصف أو نهاية الفقرة( :السعدي.)2220 ،
من التلوث البيئي .ورقة مقدمة إلى ندوة الطاقة الخضراء بكلية
في بداية الفقرة :السعدي (...... )2220
الهندسة جامعة فلسطين التقنية خضوري،طولكرم ،فلسطين.

0

الحالة
توثيق ورقة علمية مقدمة في مؤتمر 


الحالة
التوثيق من موقع الكتروني:




ثامنا :توثيق ورقة علمية مقدمة في مؤتمر
التوثيق في قائمةالمراجع
التوثيق في المتن
حرزالله ،فادي ( .)2210العوامل المؤثرة في تبني التجارة االلكترونية
في منتصف أو نهاية الفقرة( :حرزالله.)2210 ،
وأثره على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة في فلسطين .بحث قدم
في بداية الفقرة :حرزالله (...... )2210
في المؤتمر الدولي الثالث في التجارة االلكترونية،كوشينك ،سرواك،
ماليزيا.
)Herzallah, F. (2016). The impact of internal organization  Parenthetical citations: (Herzallah, 2222
)factors on the adoption of e-commerce and its effect on  Narrative citations: Herzallah (2222
organizational performance among Palestinian small and
medium enterprise. Paper presented at the 3th international
Conference on E-commerce, Kuching, Sarawak, Malaysia.
تاسعا :التوثيق من موقع الكتروني
التوثيق في قائمةالمراجع
التوثيق في المتن
عمار ،أحمد ( .)2222امتحانات الثانوية العامة في ظل الجائحة.
في منتصف أو نهاية الفقرة( :عمار.)2222 ،
استرجعت بتاريخ  3مارس  ،2222من .www.mohe.ps
في بداية الفقرة :عمار (...... )2222

Ammar, A. (2020). Secondary school exams in light of the
) Parenthetical citations: (Morgan, 2225
pandemic. Retrieved on March 3, 2020, from
) Narrative citations: Morgan (2225
www.mohe.ps.
للمزيد من المعلومات حول الية التوثيق بنظام  APA6يمكنكم زيارة الموقع التالي:

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples
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