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االقتباس للمرة األلى في  نوع االقتباس

 المتن

االقتباسات التالية في 

 المتن 

بين قوسين لالقتباسات  بن قوسين للمرة األولى

 التالية في المتن

عمل واحد 

 لمؤلف واحد

Walker (2007) Walker (2007) (walke ,2007) (walker,2007) 

عمل واحد 

 ؤلفينلم

Walker and Allen (2004) Walker and Allen (2004) (walker & Allen, 2004) (walker & Allen, 2004) 

عمل واحد 

 لثالثة مؤلفين

Bardley, Ramirez, and Soo 

(1999) 

Bardley et al. (1999) (Bardley, Ramirez, & Soo, 1999) (Bardley et al., 1999) 

عمل واحد 

 نألربعة مؤلفي

Bardley, Ramirez,  Soo, and 

Walsh(2006)  
Bardley et al. (2006) (Bardley, Ramirez,  Soo &Walsh, 

2006) 
(Bardley et al. 2006) 

عمل واحد 

 لخمسة مؤلفين

Walker, Ramirez,  Soo, Allen, 

and Walsh(2006) 
Walker et al. (2008) (Walker, Ramirez,  Soo, Allen, 

and Walsh,2006) 
(Walker et al., 2008) 

عمل واحد 

لستة مؤلفين 

 وأكثر

Wasserteen et al., 2005 Wasserteen et al., 2005 (Wasserteen et al., 2005) (Wasserteen et al., 2005) 

 177ص ، 6 إلصدارا APA Manual بتصرف من*
  البحث.وتكتب كافة املراجع اليت استند عليها  لة،العائترتيب املراجع يف هناية البحث ترتيباً هجائياً حسب اسم  -ب

 جملة:حبث منشور يف املرجع  مثال:
     العربية.مؤشرات سيكومرتية من البيئة  الشخصية: يفمنوذج العوامل اخلمسة الكربى  (.2001على مهدى ) كاظم،

 .299 – 277 (،30)11النفسية، اجمللة املصرية للدراسات     
  جملة جامعة امللك سعود  اجلامعي.تقديرات الطلبة لفاعلية التدريس  (. صدق2010ظ قاسم )عبد احلاف الشايب،

 .262-247 ،(2)22 واإلسالمية،للعلوم الرتبوية     
Liff, S. (2003). Social and Emotional Intelligence: Applications for Developmental   

    Education, Journal of Developmental Education, 26(3), 28-34. 

 مؤمتر:حبث منشور يف املرجع مثال: 
املؤمتر  احلديثة،التوجهات (. اختبارات القبول ابلسعودية يف ديسمرب 4-2، 2012، اقبال زين العابدين )درندري

  الدويل األول 
وزارة التعليم العايل ابململكة العربية  –مي املركز الوطين للقياس والتقو  "معايري القبول يف التعليم العايلللقياس والتقومي "    

 الرايض  –السعودية 

http://www.apa.org/


 مثال: املرجع كتاب:
 املصرية.االجنلو  القاهرة، ،5طـ ،العقليةالقدرات  (.1996فؤاد ) حطب،أبو   

 : كتاب من فصلمثال : 
 التلفاز ،)حمرر( احملمود سامل كتاب يف .األطفال سلوك على العدوانية التلفاز برامج أتثري (. 2004) حممود السالمة،  

 .والتوزيع للنشر املسرية دار عمان،( .146-123، ) واألطفال    
 مثال : كتاب مرتجم: 

        . ترمجة فيصل عبد القادر يونس ، ومراجعة شوقى جالل ، القاهرة ،  سيكولوجية السعادة( . 1997مايكل أرجايل )

 . ريب للطباعة والنشر والتوزيعدار غ    

 مثال : رسالة ) ماجستري / دكتوراه( 
   برايض تحقوالي مل والذين التحقوا الذين االبتدائية ةلاملرح أطفال بني مقارنة  (.1994) هللا عبدلي ع العفنان،

   جامعة الرتبية، كمية  منشورة، غري ماجستري رسالة .الدراسي والتحصيل ملالتع حنو الدافعية يف األطفال    
 .ودسع كلامل    
 حالة ويف .واحدة صفحة يف الشكل يكون أنمراعاة  مع البحث منت يف واجلداول والرسومات، األشكال، توضع -ج

 ، مائل بشكل ويكتب آخر سطر على اجلدول وعنوان سطر، على اجلدول أعلى يف اجلدول رقم يكتب اجلدول،
 :اآليت النموذج وفق اليمني على وعنوانه اجلدول رقم ويضبط
 1جدول

   الرتبوي واملؤهل اخلربة حسب موزعني املهنية التنمية برانمج يف املشاركني والرايضيات العلوم معلمي ددع

 
 :اآليت النموذج وفق األسفل يف يكتب الرسم، أو الشكل حالة ويف

 التكاملي للذكاء الوجداين  نموذجال:  1شكل 
 

 وقائمة اجلداول يف 10و البحث منت يف 11 بنط   1,2,3كاأليت  ابلعريب تكتب أن جيب األرقام مجيع: مالحظة
 املراجع

دبلوم يف الصحة  التأهيل الرتبوي
 املدرسية

 اإلمجايل ال يوجد أتهيل تربوي دورة تربوية قصرية دبلوم عام تربوي

 68 53 4 0 11 التكرار
%16 النسبة   0%  6%  78%  100%  


