نظام التوثيق APA
يتم التوثيق ،وفقاً ألسلوب الجمعية األمريكية السيكولوجية ()APA

(  ) American Psychological Associationعلى النحو اآلتي:

أ  .داخل البحث:

■ إذا كان المرجع كتاباً يكتب :اسم عائلة المؤلف ،سنة النشر ،الصفحة أو الصفحات ،ويتم ذلك بين قوسين هكذا:
إذا كان المؤلف منفرداً يكتب( :التركي ،2002 ،ص )Raup, 2003, p.52( / )87

إذا كان لمؤلفين اثنين يكتب( :القدومي ،وعبد الحق ،2002 ،ص )Wilmore & Costil, 1994, p.22( / )220

واذا كان لثالثة فأكثر يكتب :اسم عائلة المؤلف األول ،ويضاف إليها

عبارة وآخرون هكذا:

(أنيس ،وآخرون ،2782 ،ص)Adams, et al., 2002, p.85( / )00

■ إذا كان المرجع بحثاً منشو اًر في مجلة علمية يراعي فيه ما سبق.
■ أما إذا كان موقعاً على االنترنت ،فيكتب على النحو اآلتي:
اسم المؤلف (إن وجد) ،عنوان المقالة ،السنة .الموقع .هكذا:

(اليوسفي .2002 .جدوى اقتصادية وبيئية من استغالل الطاقة المتجددةhttp://www.unep.org.bh( .

ب .المصادر والمراجع في نهاية البحث:

ترد المصادر والمراجع العربية أوالً ،ثم المصادر والمراجع األجنبية على النحو اآلتي:

■ توثيق كتاب باللغة العربية أو األجنبية:
يراعي في ذلك الترتيب اآلتي:

اسم عائلة المؤلف أو شههرته ،يليهها اسهمه .سهنة النشهر .ف ارغهان .عنهوان الكتهاب .ويوضهع تحتهه خهط .الطبعهة .ف ارغهان .الناشهر .مكهان النشهر.

مثال:
التركي ،خالد .)2002( .علم األرض .ط  .0دار الكتاب الجامعي .الرياض .السعودية.
.Raup, D. (2003). Principles of Paleontology. Toppan Company. Tokyo. Japan
■ توثيق بحث منشور في مجلة علمية باللغة العربية أو األجنبية ،يراعي في ذلك الترتيب اآلتي:

اسههم عائلههة المؤلههف ،يليههها اسههمه .سههنة النشههر .عنهوان البحههن بههين عالمتههي تنصههيص .اسههم المجلههة :المجلههد ،العههدد إن وجههد .الصههفحات .مثههال

ذلك:

أبههو صههفط ،محمههد" .)2000( .االنزالقههات األرضههية التههي حههدثت فههي موسههم شههتا  72/72فههي شههمال الضههفة الغربيههة" .مجلههة أبحههان اليرمههوك

(سلسلة العلوم االساسية والهندسية).78-7 :)2( 7 :
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:
يراعى في ذلك الترتيب اآلتي:

اسم عائلة الباحن ،يليها اسمه .السنة .عنوان الرسالة .الكلية ،الجامعة .بلد النشر .ويتم كتابة عنوان الرسالة بين عالمتي تنصيص هكذا.
حنينههي ،نهها م" .)2002( .تههأثير الضههجيص الصههناعي علههى معههدالت ضههغط الههدم ونههبض القلههب ودرجههة السههمع عنههد عمههال المصههانع فههي مدينههة

نابلس" ،رسالة ماجستير غير منشورة .كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطين..
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 Unpublished Ph.D. thesis.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.
■ توثيق االنترنت :يراعي في ذلك الترتيب اآلتي:

اسم عائلة المؤلف أو شهرته ،اسمه ،سنة النشر" .عنوان المقالة" ،الموقع ،ويوضع تحته خط ،مثال ذلك:

اليوسفي ،باسل" )2002( .جدوى اقتصادية وبيئية من استغالل الطاقة المتجددة"http://www.unep.org.bh .

