
 عامة عالقاتالتخطيط لل إسم المقياس:

 وعالقات عامةاتصال  االولى ماسترالسنة 

 (unité fondamentaleوحدة التعليم األساسية )

 /20192020 السداسي الثاني

 03، 02: االفواج               أعمال موجهة

 

 
 (لالستفادة منه في إنجاز البحوث) :العلمي التوثيق ملحق خاص بطريقة

 
نسيج بحثه  إثراء ألجل النظرية والمراجع المنشورة األعمال على /الطالبالباحث يعتمد أن البديهي من

 scientific) العلمية األمانة وشروط االلتزام بأدبيات عليهيتوجب  بذلك القيام عند لكن ،ودعم مادته العلمية

integrity guidelines) الباحثين االخرين  أفكار وآراء ينسب فال ،األوساط االكاديمية ضمن المتعارف عليها
هو ما يعرف باالستشهاد المرجعي اقتبس منه و الذي أو المرجع المصدر إلى يشير أن عليه وإنما لنفسه،

(referential citation). 

 أسلوب نظامنظم مختلفة، نذكر منها منهجيات ومنها إلى  لية اإلشارة إلى المراجع المقتبستخضع عمو
 غاتللل األمريكية الجمعية أسلوب ،(Chicago styleالتوثيق شيكاغو ) سلوبأ(،Harvard style) هارفرد التوثيق
التوثيق  تجدر االشارة إلى أن أسلوبو .(APA styleس )النف لعلم األمريكية الجمعية سلوبأ( وMLA) ثةالحدي

داخل   واستعماالاألكثر تداوال ة االمريكية لعلم النفس هماالجمعيبالخاص أسلو ب التوثيق  وشيكاغو الخاص ب
انجاز البحوث والمذكرات وأطاريح الماجيستر والدكتوراة وحتى  لى مستوىعالجزائري،  الفضاء االكاديمي

 الكتب العلمية المتخصصة.

 :(Chicago style) شيكاغو التوثيق أسلوب* 
 The Chicago Manual of) شيكاغويعد من أقدم أساليب التوثيق في العالم، حيث صدر أول دليل توثيقي ل

Style)   أساليب طبعة تعالج كلها 17ويوجد لحد االن  ،بطبعه ونشره شيكاغو جامعةبعد أن قامت  1906عام 
بكثافة في الجامعات  و يستخدم هذا األسلوب. العلمي والتأليففي البحث  المستخدمة واالستشهاد الكتابة

 ة والعلوم االنسانية واالجتماعية.الدراسات التاريخيية خصوصا على مستوى أقسام الجزائر

 كيفيات االستشهاد والتهميش:



  تهميش الكتب: -1 

 : كتاب لمؤلف واحد -أ

 اللغة العربية:
 والنشر للطباعة العربية النهضة دار بيروت: ،واإلتصال اإلعالم علوم في المصطلح، اهلل العبد مي

 .22ص..2020والتوزيع،
 اللغة االجنبية:

Fiske John, Introduction to communication studies. London: Routledge, ,2010.p.07. 

 

 :كتاب لمؤلفين أثنين -ب
 اللغة العربية:

، 2006ان:دار صفاء للنشر والتوزيع،عم تسويق المعلومات،عليان وإيمان فاضل السمرائي، ربحي مصطفى
 .32ص.

 اللغة االجنبية:
Hackett Robert, and William Carroll, Remaking media: The struggle to democratize public 
communication.London: Routledge ,2006.p.36. 

 :كتاب لمجموعة من المؤلفين -ج

 .15ص. ،2007اليازوري،عمان:دار   للتسويق الحديث،  األسس العلمية حميد الطائي وآخرون،

 
McKay Matthew, et al, Messages: The communication skills book. Oakland: New Harbinger 
Publications, 2009.p.63. 

 
 : المقاالت المنشورة بمجالت علمية -2

 :العربية اللغة
، 25، مجلدمجلة للعلوم الهندسية لجامعة دمشق "لتخطيط من أجل التنمية المستدامة"،و سليمان مهنا،  ريدة ديب

 (.األخيرة والصفحة للمقال األولى الصفحة=  520-487.ص.ص)  .520-487(، ص.ص .2009)1عدد

 :االجنبية اللغة
 

Lee Chei Sian, and Long Ma, "News sharing in social media: The effect of gratifications 
and prior experience", Computers in human behavior vol 28. No 2, (2012), pp.331-339 

 

 :الملتقيات والمؤتمرات العلمية-3

 اللغة العربية
للملتقى الدولي الخامس حول  مداخلة قدمت القواعد المرتبطة بحماية وأمن ومصالح المستهلك"، دليلة جاليلة، " 

 .4(، ص.2012ماي  17و 16  جامعة المدية( ،للمستهلك الحماية القانونية



 :االجنبية اللغة

Leskovec Jure, "Social media analytics: tracking, modeling and predicting the flow of 
information through networks." Proceedings of the 20th international conference companion 
on World Wide Web. 2011, Hyderabad, India, Mar 28, -Apr 01, 2011.p.18. 

 

 :الدكتوراة أطروحات أو الماستر أو الماجيستر رسائلمذكرات و   -4

 اللغة العربية:
، أطروحة دكتوراه غير في المؤسسات الفندقية في الجزائر (TQM) دارة الجودة الشاملةأحمد بن عيشاوي، إ

 .5، ص.2008 -2007جامعة الجزائر، منشورة،

 :االجنبية اللغة
Beane Dana. A tale of self-monitoring, social capital, and social media, unpublished 
master's thesis, University of North Florida,2012.p.08. 

 المواقع االلكترونية: -5
 اليوم)  الموقع على اإلطالع تاريخالمحتوى، اسم الموقع، رابط الموقع،  عنوان ، المحتوى كاتب ولقب سمإ

 (.والسنة والشهر والسنة

منتديات  ،التطبيق ومتطلبات للمفهوم النظرية المضامين بين الجزائر في السياسية التنمية ،هشام الكريم عبد
 . 02/05/2017، تاريخ االطالع: http://forum.univbiskra.net/index.php بسكرة، الرابط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (:APA) النفس لعلم االمريكية الجمعية توثيق أسلوب* 
 American psychological association system)) أو األمريكية النفس علم بجمعية الخاص التوثيق نظام

المستخدمة في  وهو من أكثر األساليب المنهجية ،1929 سنة إصداره تم ،(APA) بـ اختصارا والمعروف
 العلمية المنشورات ومختلف والكتب الدوريات على مستوى العالم، خصوصا العلمي البحث مراجع توثيق

 النشر دليل عنواناألمريكية ب النفس علم جمعيةخاص تنشره  دليلالصادرة باللغة االنجليزية، ويصدرفي 
،  (The Publication Manual of the American Psychological Association) األمريكية النفس علم لجمعية
 تعديله وتحديثه بصفة دورية.ويتم 

 

 :والتهميش االستشهاد كيفيات

 
I-  جسم النص داخل: 

 :المؤلف، سنة النشر، الصفحة أو الصفحات لقبيكتب:  إذا كان المرجع كتابًا ■ 
 :87،ص  2002)التركي،   إذا كان المؤلف منفردا( )(Gomez ,2009,p.26 
 (220،ص  2002يكتب: )القدومي، وعبد الحق،  إذا كان لمؤلفين اثنين  

                                           (Hornbacher & Lopez,2013) 

  أنيس وآخرون، ص،  :المؤلف األول، ويضاف إليها عبارة وآخرون لقب:  من ثالثة مؤلفينإذا كان(
2782( )Adams, et al., 2002, p.85) 

 يه ما سبق.يراعي ف إذا كان المرجع بحثًا منشوًرا في مجلة علمية ■
)إن وجد(، عنوان  لقبفيكتب على النحو اآلتي:  ،/مدونة...الخ موقعًا على االنترنت المصدر أما إذا كان ■

 الطاقة المتجددة( اللجدوى اقتصادية وبيئية من استغ . 2002: )اليوسفي.  ، السنة. الموقع.المحتوى/النص
 
II-  والمراجع المصادرقائمة طريقة كتابة:  

  تهميش الكتب: -1 
 .ه، سنة النشر، فراغان، عنوان الكتابماس ، يليهمؤلف لل اللقب العائلبتي: يراعي في ذلك الترتيب اآل

 

 : كتاب لمؤلف واحد -أ

 اللغة العربية:
 الهيئة: مصر القاهرة،. خضراء عمارة نحو: للبيئة الصديق المعماري التصميم(. 2009) .يحيى وزيري،

 .للكتاب العامة

 اللغة االجنبية:
Beeson, M. (2007). Regionalism & globalization in East Asia: Politics, security and 

economic development. New York: Palgrave MacMillan 



 :كتاب لمؤلفين أثنين -ب
 اللغة العربية:

 دارالنهضة العربية.:لبنان ،بيروت .النمو النفسي(.1974حلمي ) ،عبد المنعم والمليجي ،يجيالمل
 اللغة االجنبية:

Chomsky, N., & Halle, M. (1968). The sound patterns of English. New York: Harper & Row 

 :كتاب لمجموعة من المؤلفين -ج

 :العربية اللغة

 بيروت،. وتطبيقاته التربوي النفس علم(. 1997. )أحمد الصمادي، و القادر عبد قاسم، و محمد البيلي،
 .الفالح دار:لبنان
 :االجنبية اللغة

Hill, C. A., & Helmers, M. (Eds.). (2004). Defining visual rhetorics. Mahwah, NJ: Lawrence 

Erlbaum. 

 

 : المقاالت المنشورة بمجالت علمية -2

 عالمتي بين البحث عنوان. النشر سنة. اسمه يليه مؤلف،عائلي للال اللقب: اآلتي الترتيب ذلك في يراعي
 الصفحات. وجد إن العدد المجلد،: ةالمجل اسم .تنصيص

 :العربية اللغة

 ،( 39)النفس، علم مجلة. ''النفسي باألمن المرتبطة الديموغرافية المتغيرات بعض''(. 1996. )محمد جبر،
80-93. 

 اللغة االجنبية:
Pettigrew, T. F. (2009). ‘’Secondary transfer effect of contact: Do intergroup contact 

effects spread to noncontacted outgroups?’’ Social Psychology, 40(2), 55-65.  

  :الملتقيات والمؤتمرات العلمية-3

 ،عنوان الملتقى ،المداخلة عنوان السنة، اسمه، يليه للباحث، العائلي اللقب :اآلتي الترتيب ذلك في يراعى
 البلد. الجامعة،

 :اللغة العربية



 تدريس نحو المعلمين اتجاهات لقياس المطور( Vaughan) فون مقياس دراسة(. 2001. )صالح لنصار،ا
 ،مصر.ةالقاهر جامعة، والمعرفة القراءة جمعية مؤتمر إلى مقدم بحث. الدراسيةد الموا في القراءة

 اللغة االجنبية:
 

Hansen, D., Smith, M. A., & Shneiderman, B. (2011, January). Eventgraphs: charting 
collections of conference connections. In 2011 44th Hawaii International Conference on 
System Sciences IEEE. 

 :الدكتوراة أطروحات أو الماستر أو الماجيستر رسائلمذكرات و   -4

 يراعى في ذلك الترتيب اآلتي:

اسمه، السنة، عنوان الرسالة، الكلية، الجامعة، بلد النشر، ويتم كتابة عنوان الرسالة  باحث، يليهلل اللقب العائلي
 .بين عالمتي تنصيص

 

 اللغة العربية:

تأثير الضجيص الصناعي على معدالت ضغط الدم ونبض القلب ودرجة السمع عند ''( 2002).حنيني، نها 
كلية الدراسات العليا، جامعة الملك عبدالعزيز،  "، رسالة ماجستير غير منشورة.عمال المصانع في مدينة نابلس

 اض، السعودية.الري
 

 :االجنبية اللغة

Vidovic, A. (2012). ‘’Exploiting the Opportunities Arising Out of Social Media-A Case Study 

of Hotels in Vienna’’. Bachelor thesis in Tourism and Hospitality Management, Modul 

University, Vienna. 

 المواقع االلكترونية: -5
بين  المنشور عنوان. "النشر تاريخ اسمه، ،لقب كاتب او مؤلف المحتوى: اآلتي الترتيب ذلك في راعيي

 على المنشور/الموقع. االطالع تاريخ ،. رابط النشرالنشر موقع ،"عالمتي تنصيص

 الرابط. الخليج. ''العربية السياسية الحياة في الشخصنة''(. 20 فبراير ،2014. )محمد علي فخرو،
a3fc048907ad-b0a4-4831-88db-http://www.alkhaleej.ae/studiesandopinions/page/eca30e25   تم

 04/12/2018بتاريخ:االطالع 

 

 

http://www.alkhaleej.ae/studiesandopinions/page/eca30e25-88db-4831-b0a4-a3fc048907ad
http://www.alkhaleej.ae/studiesandopinions/page/eca30e25-88db-4831-b0a4-a3fc048907ad

