
 

  
      

 
  APA وثيق بنظامالت

 

مد  همدا القديمل اجددت  مت لتوثيدق اجيا د  ث العداي الع  يدت           APA تعد  ريقةدت توثيدق اجيا د     

القيقةددت الددرت اها تجلددا اا عيددت الميقكيددت الددديكولو يت ث   ددا الددن   ث     واسددت  مه مدد    

 الب اقددت لبدد  هم قددتا اسددت  امجلا ث بددالع ايدداومل الع  يددتق وت تدددتةي ريقةددت توثيددق اجيا دد       
APA     ددإ دادد اح والدد  بدد  تقددوحمل لتددإ وادد   دد ت دادد احاتجلا دص سدده دادد احامل  ليدد  ادد ح  

 APA ق ونظدديا لم يددت توثيددق اجيا دد  بقيقةددت  9102\7\5وم اإلادد اح الددداته ادد   القيقةددت قدد  
 .سوف نةوم م  هالل الدقوح الةاتمت بشيح م   القيقةت

 توثيق بنظام APA 
في متن البحث يجب أن يقوم الشخص بتدوين اسم المؤلف وسنة النشر فقط، أما 

د في قائمة المراجع فيجب أن يدون االسم، عنوان المؤلف العلمي )المحررون( عد
 .الصفحات، تاريخ إصدار الفاتورة، المدينة، الدولة، الناشر

 توثيق مقال منشور بمجلة علمية أو بحث علمي بنظام APA 
في المتن يجب أن يذكر الباحث اسم المؤلف وتاريخ النشر، أما في قائمة المراجع 

فيجب أن يدون االسم األخير للكاتب، الحرف األول من اسمه، عنوان المؤلف، 
 .المجلة العلمية بخط مائل، حجم العدد، رقم الصفحةاسم 
 توثيق كتاب بنظام APA 

في المتن يجبب أن يبدون الباحبث اسبم المؤلبف وسبنة النشبر فقبط، بينمبا يجبب أن 
يكببون األمببر أكثببر تفصببيم فببي قائمببة المراجببع، حيببث يجببب أن يكتببب االسببم األخيببر 

عنبوان المؤلبف العلمبي بخبط للكاتب، الحرف األول مبن االسبم األول، سبنة النشبر، 
 .مائل، المحررون بخط مائل، رقم الطبعة، عدد الصفحات، المدينة، الدولة الناشر

  توثيق فيلم بنظام APA 
في المتن يجب أن يقوم الباحث بكتابة اسم المؤلف وسنة النشبر أمبا فبي قائمبة المراجبع فيجبب أن 

اسبببمه، عنبببوان المؤلبببف بخبببط مائبببل،  يبببدن فبببي البدايبببة االسبببم األخيبببر للكاتبببب، الحبببرف األول مبببن
 .المحررون بخط مائل، رقم الطبعة، حجم الفيلم، رقم الصفحة، المدينة، الدولة، الناشر
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 توثيق قضية بنظام APA 
يجبب علبا الباحبث أن يبدون فبي المبتن اسبم المؤلببف وسبنة النشبر، أمبا فبي قائمبة المراجبع فيجببب 

للكاتبب، الحبرف األول مبن اسبمه، عنبوان المؤلبف، عليه أن يدون بالطريقبة التاليبةا االسبم األخيبر 
 .المحررون، عدد الصفحات، عنوان القضية، رقم الصفحة، المدينة، الدولة، الناشر

 توثيق جزء من كتاب بنظام APA 
في متن البحث يتم كتابة اسم المؤلف وسنة النشبر، أمبا قائمبة المراجبع فيكتبب فيسبا االسبم األخيبر 

اسببمه األول، سببنة النشببر، عنببوان المؤلببف العلمببي، المحببررون، رقببم للكاتببب، الحببرف األول مببن 
 .الطبعة، عدد الصفحات، رقم الصفحة، المدينة، الدولة، الناشر

 توثيق برنامج كمبيوتر بنظام APA 
في المتن يجب أن يتم التوثيق بالطريقة التاليةا اسم المؤلف، سنة النشبر، أمبا فبي قائمبة المراجبع 

من خمل ذكر االسم األخير للكاتب، الحرف األول من اسمه، عنوان المؤلبف  فيجب أن يتم التوثيق
 .العلمي، المدينة، الدولة، الناشر

 توثيق صفحة رسالة جامعية بنظام APA 
في المتن كالعادة يكتب اسم المؤلف وتاريخ النشر، في حين يكتب في قائمة المراجع االسم األخير 

يخ النشر، عنبوان المؤلبف بخبط مائبل، المحبررون بخبط مائبل، للكاتب، الحرف األول من اسمه، تار 
 .الناشر، المدينة، الدولة

 توثيق مقال منشور بجريدة أخبار بنظام APA 
في المتن يجب أن يكتب الباحث اسم المؤلف، سنة النشبر، أمبا فبي قائمبة المراجبع يجبب عليبه أن 

النشببر، عنببوان المؤلببف العلمببي، يكتببب االسببم األخيببر للباحببث، الحببرف األول مببن اسببمه، تبباريخ 
 .المحررون، اسم الجريدة بخط مائل، رقم الصفحة

 توثيق تقرير بنظام APA 
في المتن يكتب اسبم المؤلبف وسبنة النشبر، بينمبا يبدون فبي قائمبة المراجبع االسبم األخيبر للكاتبب، 

الناشبر، الحرف األول من اسمه، تاريخ النشر، عنوان المؤلف بخبط مائبل، المحبررون بخبط مائبل، 
 .المدينة، الدولة

 توثيق صفحة علا اإلنترنت بنظام APA 



 

في المتن يدون اسم المؤلف وسنة النشر، وفي قائمة المراجع يكتب االسم األخيبر للكاتبب والحبرف 
األول مببن اسببمه األول، عنببوان المؤلببف العلمببي، اسببترجع فببي تبباريخ الببدخول للموقببع مببن عنببوان 

 .الموقع اإللكتروني
 

   امت   إ نظام التوثيقماللظامل 
APA 

 

عند وجود مؤلفين لكتاب واحد يتم التوثيق في المتن من خمل ذكر االسم األخير للمؤلف  (1
والثاني وتاريخ النشر، أما في قائمة المراجع فيكتب االسم األخير للمؤلف األول ثم يضع )،( 

ثم يكتب )و( ثم االسم وبعدها يأخذ مسافة ودون الحرف األول من االسم الثاني ثم يضع ).( 
 .(.) األخير للمؤلف الثاني، ثم يضع )،( ثم الحرف األول من االسم األول ثم

 

في حال وجود عدة مؤلفين يتم التوثيق علا الشكل اآلتي في المتن االسم األخير للمؤلف  (2
 .األول ويكتب بعده وآخرون، وتاريخ النشر

 

للمؤلف ثم )،( ثم الحرف األول من االسم األول ثم أما في قائمة المراجع يكتب االسم األخير  (3
 .).( ويستمر بنفس الطريقة مع باقي المؤلفين

 

 في المراجع العربية يجب أن يكتب الفاصلة علا الشكل )،( أما في المراجع اإلنجليزية تكتب (4
(,). 

للغة يعد حرف العطف )و( هو الفاصل بين المؤلفين في اللغة العربية، أما في المؤلفين با (5
 .(&) اإلنجليزية فيجب الفصل بينسم من خمل إشارة

 

في حال وجد أكثر من مؤلف للكتاب المراد توثيقه يكتب اسم المؤلف األول وآخرون في   (6
 .(.Et Al) اللغة العربية، أما في اإلنجليزية فيكتب

 


