
 االسبوع الرابع:

 كتابة المصادر:

يحتاج الباحث في بحثه االعتماد على المصادر المتنوعة والتي تتعلق 

بموضوع دراسته، وعليه ان يشير الباحث الى المصادر التي اعتمدها 

 في بحثه لألمانة العلمية، وضمان حقوق االخرين.

 :اين تكتب المصادر 

 

 . نهاية كل فصل او باب، وتستخدم هذه الطريقة في الكتب . 1

 . نهاية البحث )قائمة المصادر(2

 . في الهوامش )نهاية كل صفحة(.3

 :اساليب مختلفة لكتابة المصادر

 

 اوال: الكتاب :

 اذا كان المصدر كتاب لمؤلف واحد، يكتب كما يأتي: .1

الجزء ، دار النشر ، بلد النشر ، السنة ، اسم المؤلف : عنوان الكتاب تحته خط، الطبعة ، 

 الصفحة.

 .132، ص  2010، دار العراب، دمشق، سوريا،  3،ج2، طكرة السلة جمال صبري:

 اذا كان المصدر كتاب لمؤلفين اثنين، يكتب كما يأتي: .2

 اسم المؤلف االول والثاني : عنوان الكتاب تحته خط، الطبعة ، الجزء ، دار النشر ، بلد النشر ،

 السنة ، الصفحة.

، ص  2010، دار العراب، دمشق، سوريا،  3،ج2، طكرة السلة جمال صبري وصفاء علي:

132. 



 

 . اذا كان المصدر كتاب لثالثة مؤلفين، يكتب كما يأتي:3

اسم المؤلف واخران: عنوان الكتاب تحته خط، الطبعة ، الجزء ، دار النشر ، بلد النشر ، السنة 

 ، الصفحة.

 .132، ص  2010، دار العراب، دمشق، سوريا،  3،ج2، طكرة السلة ي واخران :جمال صبر

 

 اذا كان المصدر كتاب مترجم؟ . 4

تحته خط، ترجمة يكتب اسم المترجم، الطبعة، الجزء، دار  عنوان الكتاباسم المؤلف االجنبي: 

 النشر، بلد النشر، سنة النشر، الصفحة.

، مطبعة الرازي، بيروت، 1، ج2، ترجمة حسين علي الدليمي، ط اصول التدريبهارة  : 

 .323، ص2011

 ثانيا: المجلة او الصحيفة :

 ثالثا: رسالة الماجستير:

 رابعا : اطروحة الدكتوراه:

 

 شروط االقتباس:

 ان يكون من المصادر االصلية قدر االمكان.. 1

 استنساخ المعلومات والمصادر التي تتعلق ببحثك. 2

 يثبت الباحث راية ونقده وتعليقة ان. 3

 اختصار المواضيع المقتبسة الطويلة. 4

 )......( نقاط هيجوز للباحث حذف كلمة او جملة من الموضوع المقتبس ويضع بدل. 5



 يجوز للباحث االضافة داخل االقتباس ويحصرها بين قوسين )   (. 6

 مراعاة الترقيم الصحيح للمصادر والموضوعات. 7

 بدقة النقل. 8

 الكالم المقتبس يجب ان ينسجم مع فقرات الموضوع. 9

 تهمل االلقاب في كتابة المصدر )دكتور, عميد, رئيس.......(. 10

 ترفع عالمات التفخيم )العالم الجليل, العالمة الكبير.....(. 11

 

 

 


