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 قواعد عامة إلعداد قائمة المراجع والمصادر 

 2020الطبعة السابعة   (APA(وفقا ألسلوب 

 اعداد ا.د. يسرية زايد 

المراجع "    "قائمة  في تضمين أي مرجع أو مصدر يشار إليه في متن البحث أو الدراسة  يراعى  -1
ن تبدأ المراجع في  أ  ”، ويراعىReferences"   " المراجع  عنوان “التي ترد في نهاية البحث تحت  

 جديدة. صفحة 

المراجع    ب ترت  -2 رسائل   والمصادرجميع  مقاالت،  )كتب،  أنواعها  كانت  مهما  واحدة  قائمة  في 
 ، وترد المراجع العربية أواًل، يليها المراجع األجنبية.جامعية، مخطوطات...إلخ(

ضع فاصلة بعد اسم العائلة للمؤلف وتو األخير  ترتب المراجع والمصادر ترتيبًا هجائيًا حسب اسم  -3
االستهاللية لالسم    العربية، والحروفوذلك بالنسبة لألسماء    األوسط   فاالسم ثم االسم األول للمؤلف،  

 . ذلك تاريخ النشر بين قوسين يلي األجنبية،لألسماء  واألوسط وذلكاألول 

 مثال: 

 .( 1950)قسطنطين. زريق، 

ال-4 اسم  يسجل  األجنبية،  األسماء  حالة  األول،  في  لالسم  االستهاللية  بالحروف  متبوعًا  عائلة 
 واألوسط.

 مثال:

 .(Brockman, J.R.(1992 
 
بالعناوين في  -5 وكذلك  الهيئات،  أو  األشخاص  بالمؤلفين  سواء  واحدًا  ترتيبًا هجائيًا  المداخل  ترتب 

 حالة عدم وجود مؤلف )شخص أو هيئة(. 
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نشرت في أعوام مختلفة فيتم ترتيب هذه األعمال  إذا كان هناك عمالن أو أكثر للمؤلف نفسه،  -6

 .حسب تاريخ نشرها بدء باألقدم فاألحدث 

 مثال:

 (.1994)حنفي. المحالوي، 
 (.1997)حنفي. المحالوي، 

Upenieks, V. (2003). 

Upenieks, V. (2005). 
 
هج-7 األعمال  هذه  فترتب  نفسه،  العام  في  نشرت  للمؤلف،  أكثر  أو  عمالن  هناك  كان  ائيًا  إذا 

 يز بينها.ي بعناوينها، مع وضع حرف هجائي بعد التاريخ للتم
 مثال: 

 أ(. المشكلة األخالقية والفالسفة. 2003)الحليم. محمود، عبد 
 ب(. موقف اإلسالم من الفن والعلم والفلسفة.  2003)الحليم. محمود، عبد 

 

- Nicholson, S. (2006 a). Approaching librarianship from the data. 

- Nicholson, S. (2006 b). The Basis for Bibliomining. 
 
 .مباشرةسجل البيانات المتعلقة بالطبعات، وأرقام المجلدات بين قوسين بعد العنوان ت -8

  :مثال

 )طبعة منقحة(،   

 ( 5-1أو )المجلدات 

 

    



3 

 

 or (vol. 1-5) (Rev.ed. ) 

 كاسم ناشر.  باإلنجليزية    Author" أو المؤلف كلمة “ستخدم تالعندما يكون المؤلف هو الناشر، -9

أي دون تاريخ بين    (.د.ت )سم المؤلف المختصرة  افي حالة عدم وجود تاريخ نشر يسجل بعد  -10
   no date( .n.dقوسين، وباإلنجليزية ) 

 

 مثال: 

 (. .د.ت )الدين. الزعبالوي، صالح 

Gibbs, J.T. (n.d.) 

المؤلف، في حالة  اسم  مجالت عامة، يذكر الشهر والسنة بعد  في حالة المقاالت المنشورة في    -11
 سبوعية. المجالت الشهرية، واليوم والشهر والسنة في حالة المجالت اال

 مثال:

 . (2003، )ديسمبر.أبو زيد، احمد 

Squier, L. (Novembe, 2001). 

 (  Italics، والصحف بالخط المائل ) والدوريات  تكتب عناوين الكتب والمجالت -12

 مثال:

 . نظم المعلومات والذكاء االصطناعي  .(1999).السالمي، عالء عبد الرازق  

Berson , A., Smith, S. & Thearling, K . (2000). Building Data Mining 

Applications  for CRM. 
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 أمثلة لكتابة البيانات الببليوجرافية للمراجع  

 :األعمال المطبوعة-1

 : احد كتاب مطبوع لمؤلف و  •

 الدار العربية للكتاب. . أمير الرواية العربية :محفوظنجيب  (.2002) .العناني، سلوى 

 Shotton, M. A. (1989). Computer addiction: A study of computer 

dependency. Taylor & Francis. 

 : كتاب مطبوع لمؤلفان •

. مون: أنماطهم وسلوكهم وأدوارهمالمعلمون والمتعل(.  2000).  أبو عميرة، محبات   &  شحاته، حسن
 الدار العربية للكتاب. 

Tang, Z. & MacLennan, J. (2005). Data mining with SQL server .Wiley 

Publishing. 

 : كتاب له بيان طبعة •

 دار الفكر العربي. (.1)ط. مدخل إلى علم اجتماع األدب (.  1994) .صناوي، سعدي

 .).ed  nd(2 echniquestning: Concepts and Data Mi(2006). .Han, J& Kamber M

Elsevier Inc. 

 :كتاب في أكثر من مجلد  •

عالمسيري  الوهاب ،  والصهيونية(.  2006-1999) .بد  واليهودية  اليهود  دار   (.8-1)مج    موسوعة 
 الشروق. 

Koch, S. (Ed.). (1959-196). Psychology : A study of science (vol. 1-6). 

McGraw-Hill. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A
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 :كتاب مترجم •

جورج   الترجمة   (.1994)مونيون.  جاليمارد،  في  النظرية  دار   (.،مترجم  زيتونة  )لطيف   المسائل 
 الشؤون الثقافية والعلمية. 

Freud, S. (1970).  An outline of psychoanalysis (J. Strachey, Trans.). Norton. 

(Original work published 1940) 

- Luria, A.R. (1968). The mind of a mnemonist: A little book about a vast 

memory. (L. Solotaroff, Trans.). Basic Books. (Original work published 1967)  

 :كتاب محرر •

 (. الدار القومية للنشر.3)ط. االجتماعي.راءات في علم النفس . ق )محرر( .لويس مليكة

Strunk, W. (Ed.). (1976). Adult learning. Macmillan.  

Woodford, K., Walter, E., Good, M., Hollingworth, L., Maxwell, K., O'Connor, 

D. (Eds.). (2007). Cambridge learner's dictionary (3rd ed.). Cambridge 

University Press. 

 كتاب الكتروني:  •

  .المرجع التعليمي في التنقيب عن البيانات (.2009) .الطويل، هالة
http://www.gulfup.com/?Xkb0cal8u473 

 
- O'Keefe, E. (n.d.) Egoism and the crisis in western values. 

http://www.onlineoeiginals.com/ showitem.asp?item ID=135 
 

 رسالة ماجستير/ دكتوراه غير منشورة:  •

وسام العربيةاستخدام  (.2012) .درويش،  الرقمية  المكتبات  تطوير  في  البيانات  عن  التنقيب  : تقنية 
 . )رسالة دكتوراه غير منشورة(. جامعة القاهرة. يةدراسة تجريب

http://www.onlineoeiginals.com/
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القومي(.  2003)  .هالل، رؤوف الدخل  تنمية  السياحية ودورها في  المعلومات  )رسالة دكتوراه    نظم 
 .غير منشورة(. جامعة المنوفية

Mcdonalds A. (1991).Practical dissertation title (Unpublished doctoral 

dissertation).University of Florida. 

Kim, H. (2005). Developing semantic digital libraries using data mining 

techniques (unpublished doctoral dissertation).  University of Florida.  

 

 رسالة ماجستير/ دكتوراه متاحة على الويب:  •

الغنيقاسم عبد  أسماء  بيا   (2006) .،  في  هامة  أنماط  العلوم اكتشاف  جامعة  في  الطالب  نات 
البيانات   عن  التنقيب  تقنيات  بتطبيق  والتكنولوجيا(.  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  ماجستير،  )رسالة 

http://www.yemen-nic.info/contents/studies/detail.php?ID=16799 
 

-Bruckman, A. (1997). Crossing construction community, and learning in a 

networked virtual world for kids (doctoral dissertation, Massachusetts 

Institute of Technology ). http://www.stalic.cc.gatechedu/~asb/thesis/  

 مقال في دورية:  •

 .69-59 (1)  5. المجلة االجتماعية القومية. علم اجتماع األدب  (.1968) .حسن، عبد الباسط

Light, M.A. & Light I.H. (2008). The geographic expansion of mexican 

immigration in the United States and its implication for local law 

enforcement. Law Enforcement Executive Forum Journal, 8 (1), 73-82. 

 

 مقال في مجلة عامة:  •

احمد  زيد،  الساحة  (.  2003  ،)ديسمبر .أبو  الرقمية األخيرة  االنترنت.  ،  541،  العربي  .للديمقراطية 
30-34. 
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 مقال على الخط المباشر:  

كامل،  شاهين اإلنترنت:   . ( 2005  ،)مارس .شريف  شبكة  عبر  المتاحة  العربية  المكتبات  فهارس 
 .cybrarians journal .4 , ا "IFLA دراسة تقويمية على ضوء توصيات إرشادات "اإلفال

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id

=513:-qiflaq-&catid=241:2011-08-16-08-16-55&Itemid=66 
 
Clay, R (2008, June). Science vs. ideology light back about the misuse of 

research. Monitor on Psychology, 39 (6). http://www.apa.org/monitor/ 
 

 بحث في مؤتمر أو ندوة أو حلقة دراسية:  •

المجتمع  1950) قسطنطين.زريق،   في  االجتماعي  اإلنعاش  أهمية  في(.  الدراسات   والدولة.  حلقة 
 . وزارة الشئون االجتماعية. (25- 7ص ) ص  االجتماعية للدول العربية

-( بشري  فوزي  ف1978أحمد،  المهنية  بالقيادة  المتصلة  المجتمع  تنمية  معوقات  في    الريف.ي  (. 
الدول والسكانية    يالمؤتمر  االجتماعية  والبحوث  العلمية  والحاسبات  ص )الثالث لإلحصاء  -25ص 

 . المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية. (42

Agrawal, R & Srikant, R (1994). Fast algorithms for mining association rules. 
In VLDB Conference. http://rakesh.agrawalfamily.com/papers/vldb94apriori.pdf. 

-Li, J  & Chen, P (2008). The Application of custer analysis in library system. 

In Knowledge acquisition and modeling workshop, 2008. 

  

 فصل في كتاب: •

فؤاد  هللا  1978)  .مرسي،  عبد  صبري  اسماعيل  في  للتنمية  المادي  المفهوم  لتحديد  محاولة   .)
 لهيئة المصرية العامة للكتاب.ا (.41-37ص  )ص  التنمية في مصر ستراتيجيةا)محرر(. 

http://rakesh.agrawalfamily.com/papers/vldb94apriori.pdf.
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Haybron, D.M. (2008).Philosophy and the science of subjective well-being. 

In M.Eid & R. J. Larsen (Eds.). The Science of Subjective wellbeing (pp.17-

43). Guilford Press. 

 

 مؤلف هيئة:  •

 .. القاهرةندوة عن الجغرافيا ومشكالت تلوث البيئة (.1992)المصرية. الجمعية الجغرافية 

 ة. . القاهر 2010كتاب اإلحصاء السنوي لعام  (.2011)والتعليم. مصر. وزارة التربية 

American Psychological Association. (1994).Publication manual of the 

American Psychological Association. 

 

 اختراع: براءة  •

عبد   ثروت،   & اسماعيل  اختراع (.2012)الحميد.  صبري،  مكتب 25652رقم  مصرية      براءة   .
 براءات االختراع. 

Smith, I. M. (1988).U.S Patent No.123, 445. Patent and Trademark Office. 

   

 خريطة:  •

 ة. الجيزة: إداريخريطة  ة: (. جمهورية مصر العربي 1996).رسام()للمساحة. الهيئة المصرية العامة 

  ِ Lewis County Geographic Information Service. (Cartographer). (2002). 

Population density, 2000 U.S Census [Demographic map]. 
http://www.co.Lewis.wa.US/public works/maps/ Demographic/ Census-Pop-

dens_2000.pdf. 

 لمزيد من المعلومات انظر الرابط  

http://apastyle.org/ 

 

 

http://www.co.lewis.wa.us/public
http://apastyle.org/

