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مقدمة
ة بنائي ً
ح وصحيح عملي ً
يُع ّد تحرير النصوص البحثية وإخراجها عىل نح ٍ
ة متكاملةً ،تقوم عىل فهم
و واض ٍ
ة سليم ٍ
األفكار وسالمة التعبري عنها بلغ ٍ
ة ،وتراعي دقة املعلومات واملصطلحات واستخداماتها ،وتدقّق
نصوصا جاهزة للنرش ،من النواحي الشكلية واملوضوعية،
يف مراجعها وطريقة كتابتها ،بحيث تصبح
ً
يف كتب أو مجالت علمية أو دراسات أكادميية.
وع صيغها التعبريية ،واختالف أساليب املؤلفني واملحررين يف استعاملها
ونظ ًرا إىل غنى اللغة العربية ،وتن ّ
فضل عن اختالفهم يف استخدام املصطلحات
ً
عىل أوجه شتى بحسب مقاصدهم العلمية واملعرفية،
والتعابري املرتجمة من املصادر األجنبية ،فقد عمد قسم التحرير يف املركز العريب لألبحاث ودراسة
عا يُستند إليه يف التعامل مع هذه املسائل جميعها بطرائق
السياسات إىل وضع دليل للتحرير يكون مرج ً
تستهدف صحة العبارة وسهولة مأخذها ودقة استعاملها بحسب سياقاتها ،مع مراعاة وجوه االختالف.
ومن أجل ذلك ،قام قسم التحرير بعقد اجتامعات متواصلة ملراجعة ما توافر من أوراق تهتم بعمل التحرير
مفصل ما ورد فيها من مسائل مختلفة ،واستخلص الصحيح
ونسقه يف املركز العريب ،وناقش عىل نحو
ّ
من االستعامالت ،وناقش مسائل كثرية أخرى اصطالحية ولغوية مل ترد فيها ،وذلك للوصول إىل صيغ
نسق القسم اجتامعات مع معجم الدوحة التاريخي
معتمدة .أما يف بعض الحاالت الخالفية اللغوية ،فقد ّ
للغة العربية للتشاور يف هذا الشأن ،إلثبات االستعامل الصحيح .كام قام القسم مبراجعة شاملة لطريقة
توثيق الهوامش واملراجع العربية واألجنبية ،ونظر يف االختالفات ،واعتمد صيغة تتوافق مع املعايري
األكادميية الرصينة يف هذا املجال ،وأدخل معايري وأمثلة عىل التطورات الجديدة ،وبخاصة املتعلق منها
باملصادر اإللكرتونية .كام عقد اجتامعات مع قسم األبحاث ملناقشة مالحظات الباحثني املتعلقة بالتوثيق.
دليل يف إصدارات املركز كافة.
ً
مفصلة ،بحيث تُستخدم
وخلص يف النهاية إىل قامئة معتمدة
ّ
ويشمل هذا الدليل أيضً ا ،استخدامات األفعال املتعدية؛ إذ راجع الشائع منها ،وضبط فيها قامئة ال تقترص
توسع للنظر يف وجوه أخرى صحيحة للتعدية .كام شمل كلامت يف
عىل استعامل واحد بالرضورة ،وإمنا
ّ
اللغة العربية تقبل استعامالت عديدة .ويف هذا السياق ،قام قسم التحرير مبراجعة الكلامت األكرث
من
ً
عا
شيو ً
واستعامل ،التي تكتب بصيغ مختلفة ،وأثبتها من أجل استخدامها يف إصدارات املركز .وتض ّ
ة بصيغ مختلفة يف
الدليل أيضً ا املصطلحات واألسامء التي صارت متداولة عىل نحو واسع وتكتب عاد ً
مفصلة
حد .وعمل القسم كذلك عىل وضع طريقة
ّ
اإلصدارات العربية ،فجرى ضبط رسمها عىل نحو مو ّ
لكيفية التحقّق من تطابق بيانات املراجع املذكورة يف إصدارات املركز مع بيانات هذه املراجع يف
وفضل عن ذلك ،حرص عىل تضمني هذا الدليل طريقة إعداد الفهرس العام
ً
نصوصها األصلية املنشورة.
م كلامت مفتاحية دالة من نصه ،ويشمل األعالم واألماكن واملصطلحات واملوضوعات.
للكتب ،الذي يض ّ
عا يعتمده املحررون والباحثون
ريا ،حرص قسم التحرير عىل أن يكون هذا الدليل
رصا؛ ليكون مرج ً
أخ ً
ميسا ومخت ً
ًّ
فضل عن مؤلفي الكتب والدراسات ،بحيث ميكن
ً
يف املركز العريب ،وكذلك املتدربون عىل التحرير والتوثيق،
الوصول إىل األساليب واالستعامالت واملصطلحات املعتمدة بسهولة ومن دون التباس أو تعقيد.
لعل هذا الجهد يساهم يف إيجاد هوية تحريرية ت ُستخدم يف إصدارات املركز العريب كافة ،ويراعى
وع أساليب الباحثني واملحررين ضمن سياقات صحيحة.
فيها ،يف الوقت نفسه ،تن ّ
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تعريف التحرير
التحرير عملية بنائية متكاملة ملادّة نص ّي ٍ
ة ،تكون بإجراء تعديالت عليها من أجل إخراجها عىل نح ٍ
و

ة سليم ٍ
ح ودقيق ،وهو يقوم عىل فهم أفكار الباحث ،وعىل سالمة التعبري عنها بلغ ٍ
ة واضحة.
واض ٍ

يعني التحرير لغ ً
ة تخليص اليشء مام يشوبه من العيب والنقص؛ وبهذا فهو عمل يهدف إىل إزالة

األغالط وتصحيح املادة من النواحي الشكلية واملوضوعية وتدقيقها ،بحيث ال يحتاج إىل إعادة قراء ٍ
ة

ن التحرير عمليّة "تطوير" للامدة البحثية لتكون "جاهزةً" للنرش.
م ،فإ ّ
لفهمه .ومن ث ّ

مهامت التحرير
تقوم عملية التحرير عىل مراحل ومهامت كثرية ،ميكن إجامل أهمها يف النقاط التالية التي تبني طريقة
ضبط النصوص ،وتصحيح األغالط ،وإضافة البيانات ،وتوحيد املعلومات ،وتنسيق هذه النصوص من النواحية

املضمونية والشكلية ،عىل نحو يجعلها جاهزة للنرش.

1.التأكد من وضوح املعاين وسالمة اللغة من األخطاء.
2.ضبط بنية الجمل ،ومراعاة اتساق الفقرات.
استكامل
ً
ن املادة مل يسبق نرشها ،وأنّها خالية من شبهة الرسقة العلمية،
3.التأكد من أ ّ
ملهمة إدارة األبحاث واملحكّمني.

4.ضبط عالمات الرتقيم (عالمة االستفهام ،والفاصلة ،والفاصلة املنقوطة ،والنقاط الثالث
هران،
والشطة،
املسرتسلة ،والنقطتان املتعامدتان،
َ
َ
والشطتان ،والقوسان ،والقوسان املز ّ
واملعقوفان ،والخ ّ
ط املائل ،وعالمة التنصيص ،وغريها).

5.معالجة أدوات الربط ،وبخاصة يف املواضع املتقاربة.
6.تنسيق أحجام الخطوط وأنواعها املعتمدة يف منت الدراسة ،ويف عناوينها الرئيسة
والفرعية ،ويف الهوامش واملراجع.

7.ضبط توثيق الدراسة ،والتأكد من مطابقة املرجع للمعايري العلمية واألكادميية املتعارف
عليها ،واملتضمنة يف الورقة املرجعية للمركز.

8.استكامل بيانات التوثيق الناقصة ،وتصويب الخطأ يف البيانات املتوافرة.
وها من التّناقض الدّاخيل والتّكرار والحشو.
9.التأكّد من تجانس عنارص املادة وأجزائها وخل ّ
10.ضبط أسامء األعالم واألماكن وتوحيد طريقة كتابتها.
	11.املشاركة يف التحقق من دقة التواريخ ،وذكر تواريخ الحوادث واملعاهدات يف األماكن التي
مل يذكرها الباحث ،يف حال كان ذلك رضوريًا.
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	12.ضبط هيكل الدراسة وتسلسل العناوين الرئيسة والفرعية فيها.
	13.ضبط املصطلحات العلمية والتأكد من دقتها وتوحيد استخدامها أينام وردت.
	14.ضبط املفردات األجنبية وطريقة كتابتها.
جا عن القيم املتعارف عليها ،باالتفاق
	15.لفت نظر قسم األبحاث بشأن الفقرات التي تشكل خرو ً
مع القسم الذي أرسل املادة للتحرير.
	16.طلب التّعديالت من الكاتب يف حال وجود نواقص أو اضطراب يف النص .ومراجعة هذه
التعديالت ومدى استجابته للمطلوب منه حتى تصبح الورقة صالحة للنرش.
	17.وضع قامئة املساهمني يف الكتب بعد قامئة املحتويات مبارشة ،وتتضمن نبذًا ذاتية مخترصة
عن املؤلفني املشاركني يف فصول الكتاب.

	18.مطابقة العناوين الواردة يف محتويات الكتاب وأسامء املؤلفني مع العناوين واألسامء يف
الفصول واألقسام يف داخل الكتاب.
19.وضع الئحةجداول وأشكال وخرائط وصور وإطارات يف الكتب (يجب مطابقة عناوينها وتسلسلها
مع تلك التي يف داخل الكتاب).
20.أهمية التنبيه إىل وضع عناوين للجداول واألشكال والخرائط والصور واإلطارات إذا كانت غري
موجودة داخل الكتاب ،وذلك بإعادتها إىل املؤلف أو إىل الباحث املرشف عىل الكتاب.
مكمل لهذا الدور ومرسخًا
ً
ن التحرير ال يلغي دور الباحث بأي حال ،بل يأيت
من املهم اإلشارة إىل أ ّ
له؛ فمن أسس التحرير السليم أال يُسقط املحرر أسلوبَه الخاص عىل أسلوب الباحث ،بل يحافظ عليه.
خل مبعاين املادة
م ّ
وبهذا ،يتعني اجتناب التدخل يف املادة إلّ فيام تدعو إليه الرضورة ،وفيام هو ُ
أو بأنساقها الشكلية.
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حا بني
من أجل توحيد شكل الصفحات ما قبل تصميم املجلة أو الكتاب ،وحتى يتخذ منطًا واحدًا وواض ً
جميع املحررين ،والتعامل مع النصوص بسهولة ،ت ُستخدم التنسيقات التالية:
1.يكون عنوان الورقة بحجم فنط  16عريض ويتوسط الصفحة.
2.يكون اسم املؤلف بحجم  14عريض ويتوسط الصفحة.
3.يكون هناك سطر فارغ بني عنوان الورقة واسم املؤلف.
4.تعريف املؤلف:
.

ٍ
هامش أسفل الصفحة ،وتكون
أيف املجالت :تتم اإلشارة إىل تعريف املؤلف يف
عالمة الهامش  footnoteالنجمة .ويف حال كان هناك مؤلفان يشار إىل تعريف الثاين
بالطريقة نفسها ،لكن يشار إىل األول بنجمة وإىل الثاين بنجمتني .ويضاف اسم
املؤلف وتعريفه باإلنكليزية.

.

بيف الكتب :تتم اإلشارة إىل تعريف املؤلف أو املؤلفني يف صفحة مستقلة يف بداية
الكتاب.

5.ملخص الورقة والكلامت املفتاحية :يتم التأكد ،يف املجالت فقط ،من وجود ملخص عريب
وإنكليزي ،وكلامت مفتاحية عربية وإنكليزية .ويتم الفصل بني الكلامت املفتاحية بفواصل
عادية.

6.ضبط نوع الفنط وحجمه للمنت والهوامش بحسب الخصائص التالية:
.

أالفنط العريب :يضبط بنوع  ،Simplified Arabicوبحجم  14يف املنت ،وبحجم  11يف

.

بالفنط األجنبي :يضبط بنوع  ،Times New Romanوبحجم  14يف املنت ،و 11يف

الهوامش.

الهوامش.

7.تحذف الفراغات الزائدة بني الكلامت آل ًيا عرب استخدام أمر .Replace all
8.يجري تحويل التنوين عىل األلف إىل التنوين عىل آخر حرف ما قبل األلف (واحدًا وليس واحدا ً).
9.ضبط كتابة أرقام الهوامش الواردة يف املنت (مرتفعة عن السطر  ،Superscriptوقبل النقطة
غ قبلها أو بعدها) .أما املراجع
أو الفاصلة وليس بعدهام ،ومن دون أقواس ،ومن دون فرا ٍ
والرشوح يف الهوامش فتكتب عىل نحو عادي وليست مرتفعة عن السطر.

10.يراعى وجود سطر فارغ قبل العناوين الرئيسة والفرعية جميعها ،وعدم وجود سطر فارغ
بعدها.

	11.يراعى حذف أي فراغ قبل رقم الهامش يف الحوايش ،مع رضورة وجود فراغ بعده يفصله عن
أول كلمة يف الحاشية.

12

ريرحتلا ليلد

	 12.ضبط الفقرات وخصائصها  Paragraphيف الورقة البحثية عىل النحو التايل:
: Justified

Alignment

Outline level : Body text
: Right to left

Direction

Indentation : 0 0 0 0
: none

Special

: Before: 0

Spacing

After: 10
Line Spacing : Multiple 1.15
	13.يراعى ترتيب العناوين الرئيسة والفرعية عىل النحو التايل:
أولً :
ثانيًا:
.1

.2
أ.
ب.

•
•

-

	14.يراعى يف ترقيم العناوين الرئيسة كتابتها ترتيب ًيا عىل أنها يف محل نصب وتكون عىل النحو
التايل:

أولً :

ثانيًا:

.
.

رشا:
عا ً

حادي عرش:

.
.

عرشين:

حادي وعرشين:
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	15.تكون خصائص العناوين وتفريعاتها كالتايل:
عنوان رئيس أول ()Simplified Arabic, Bold 16, Blue Accent 1, Darker 50%
عنوان ثانٍ ()Simplified Arabic, Bold 14, Blue Accent 1, Darker 25%
عنوان ثالث ()Simplified Arabic, Bold 13, Blue Accent 1, Lighter 40%
عنوان رابع ()Simplified Arabic, Bold 13, Black
يف الكتب :يختلف العنوان الرئيس األول فقط عام ورد أعاله ،من حيث إنه يأيت يف وسط صفحة.
	16.الجدول والشكل والصورة والخريطة واإلطار :تكون يف وسط الصفحة .وتكتب عناوينها بفنط 14
عريض .أما حجم الفنط داخلها فيكون  12عاديًا .وذلك يف الكتب واملجالت.
	17.تسلسل أرقام الجداول واألشكال والصور والخرائط واإلطارات:
.

أيف املجالت :تكون أرقام الجداول متسلسلة ،وكذلك أرقام األشكال.

.

بيف الكتب :ترقم الجداول واألشكال لكل فصل عىل حدة ،مثل :الجدول ( ، )2-5الشكل ()2-5؛
ويعني الرقم األول الفصل الخامس ،بينام يعني الرقم الثاين تسلسل الجدول أو الشكل.

	18.املصادر يف الجداول واألشكال :يكتب املصدر أسفل الجدول والشكل ،بفنط  11عادي( .املصادر
يف الجداول مستقلة عن املصادر يف األشكال ،وكذلك عن مصادر النص .مبعنى أن املصدر
كامل يف املرة األوىل).
ً
املذكور يف النص إذا تم استخدامه يف الجدول فيكتب
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يف املجالت:
الجدول ()1
م
ات ّجاهات الرأي العا ّ
م

اتجاهات

املجموع

املصدر :هيئة اإلحصاء املركزية.... ،

الشكل ()1
م
ات ّجاهات الرأي العا ّ

املصدر :هيئة اإلحصاء املركزية.... ،

15

الرأي

العام

15

30

70

90

80

100
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يف الكتب:
الجدول ()2-5
م
ات ّجاهات الرأي العا ّ
م

اتجاهات

املجموع

املصدر :هيئة اإلحصاء املركزية.... ،

الشكل ()2-5
م
ات ّجاهات الرأي العا ّ

املصدر :هيئة اإلحصاء املركزية.... ،

16

الرأي

العام

15

30

70

90

80

100
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نظ ًرا إىل االختالفات الكثرية السائدة يف الكتابات العربية بشأن استخدام الفعل املتعدي ،فقد قام قسم

التحرير مبراجعة شاملة ومفصلة للشائع من األفعال املتعدية ،وضبط فيها قامئة ال تقترص عىل استعامل
واحد بالرضورة ،وإمنا توسع للنظر يف وجوه أخرى صحيحة للتعدية .ومن أجل ذلك ،بحث يف املصادر
املعجمية املعتمدة ،واستخلص الصحيح من استعامالت التعدية ،وعقد اجتامعات بني املحررين للوصول
نسق القسم اجتامعات
إىل صيغ معتمدة ملا اختلف فيه ،ويف حال عدم التوافق عىل استخدام معنيّ ،

مع الزمالء يف معجم الدوحة التاريخي للغة العربية للتشاور بشأن ذلك ،وإثبات االستعامل السليم.

مالحظة :مع أن بعض األفعال يصح استخدامها يف أكرث من حالة كام يشري إىل ذلك الجدول التايل بعبارة:
"تجوز الحاالت املذكورة كلها" ،فإن استخدام حرف التعدية املناسب يعتمد عىل الداللة السياقية.

ويفضل أيضً ا توحيد استعامل حرف التعدية نفسه لفعل ما يف الدراسة أو الكتاب الواحد من أجل مراعاة

االتساق.

االستعامالت املعتمدة لألفعال املتعدية
الفعل وما تعلق به

املثال التوضيحي

املعنى

مالحظات

أبلغ /أبلغ له /إليه

أبلغه الخرب /أبلغ الخرب إليه

أعلم ،أخرب

تجوز الحاالت املذكورة كلها

أىت /أىت إىل /أىت لـ

أىت إىل فالن /أىت لفالن

تجوز الحاالت املذكورة كلها

أث َّر يف

أث َّر يف النفوس

ترك فيه أث ًرا

الخطأ الشائع :أث ّر عىل

أجاب عن

أجب عن األسئلة التالية

د عىل
ر ّ

الخطأ الشائع :أجاب عىل

أحال إىل /عىل

أحال العمل إىل فالن /أحال
املوظف عىل التقاعد

تجوز الحاالت املذكورة كلها

اجتمع إىل /اجتمع بـ /مع

التقى /قابل

اجتمع الرئيس بالوزراء

تجوز الحاالت املذكورة كلها

احتاج إىل /احتاج

احتاج إىل املساعدة

تطلّب  -افتقر إىل

الخطأ الشائع :احتاج لـ

أحدق بـ

أحدقت به املنية

أحاط

الخطأ الشائع :أحدق يف

اختلط بـ

اخْتلط الخَاثِ ُر بال ُّزبَّاد /اختالطك
باألخيار

حب
امتزج/
عاش ،صا َ
ََ

الخطأ الشائع :اختلط مع

اختلف يف /عىل

رية
َ
اختلفوا يف
مسائل كث َ

أىت برأي مخالف

الخطأ الشائع :اختلف بـ

أخذ يف

أخذ يف الضحك

بدأ /رشع

الخطأ الشائع :أخذ بـ

ارتكز عىل /إىل

ارتكز عىل عصاه /ارتكز إىل
املستندات

اعتمد /استند

تجوز الحاالت املذكورة كلها
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ريرحتلا ليلد

أرسل رسالة إىل أهله /أَلَم
سلْ َنا الشَّ يَ ِ
ع َل
ني َ
اط َ
ت َ َر أَنَّا أَ ْر َ
ِ
ن
الكَافري َ

املعنى

مالحظات

الفعل وما تعلق به

بعث /سلّط

الخطأ الشائع :أرسل لـِ

أزاح عن /من

أزاح اللثام عن القضية

كشف

تجوز الحاالت املذكورة كلها

استأثر بـ

استأثر باالنتباه /بالسلطة

أرسل إىل /بِـ /عىل

املثال التوضيحي

الخطأ الشائع :استأثر يف

استمر بـ /يف /عىل

استمر عىل الضالل /بالضالل/
استمر يف اليشء

مىض /واصل /داوم

تجوز الحاالت املذكورة كلها

استند إىل

د إىل أقواله
استنا ً

اعتمد

الخطأ الشائع :استند عىل

أسف عىل /لِـ

أسف عىل الرسوب

حزن

تجوز الحاالت املذكورة كلها

أش عىل
ّ

أش عىل جواز السفر
ّ

وضع عليه تأشرية /وقّع

أش إىل
الخطأ الشائعّ :

أشار إىل

أشار إليه بيده أو نحوها

أومأ بيده

مشا ًرا إليه
ريا و ُ
تقتيض ُ
مش ً

أشار عىل

أشار عليه بكذا

إبداء فكرة أو رأي

تكون يف سياق إبداء فكرة أو
رأي ،ويف النصيحة واملشورة

اشتبه يف

اشتبه يف أمره

ّ
شك يف أمره

الخطأ الشائع :اشتبه بـ

أصغى إىل

صغَى إِىل فالن
أَ ْ

أحسن االستامع إليه

الخطأ الشائع :أصغى لـ

أضاف إىل

أضاف اليشء إىل آخر

مه
أسنده إليه وض َّ

الخطأ الشائع :أضاف لـ

اضطُ ّر إىل

اضط ّر إىل السفر اليوم

ألجأته الرضورة

الخطأ الشائع :اضط ّر لـ

ن إىل /بـ
اطأم ّ

ن إليه/
اطأم ّ
ن باملكان أو فيه
اطأم ّ

سكن وارتاح

ن لـِ
الخطأ الشائع :اطأم ّ

اعتذر إىل

اعتذر إىل فالن

طلب قبول معذرته

توصل بها إىل الطرف الذي
ّ
يُ
جه إليه االعتذار
يُو َّ

اعتذر ِ
من

اعتذر من ذنبه

اعتذر عن

واحتج لنفسه
تنصل
 ّّ
 ذكر األمر املوجب لسبباالعتذار

اعتذر عن فالن

قدّم عذ ًرا من أجل
الدفاع عنه

اعتذر عن ال ِ
فرار

قدّم عذ ًرا متعلّقًا
بسبب اعتذاره

بحسب السياق
يف معنى مباعدة االعتذار
بدل منه
عنه والدفاع عنه ً
(معنى من املبيِّنة للسبب)

االعتذار عن عدم حصول الفعل الخطأ الشائع :اعتذر عن الحضور
اعتذر عن عدم حضور االجتامع
(يف حال عدم الحضور).
(أو حصوله يف سياق آخر)

19

املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات

| قسم التحرير

الفعل وما تعلق به

املثال التوضيحي

املعنى

مالحظات

اقتبس /اقتبس من

س أفْكَا َرهُ ِ
كتاب
ن
ِ
م ْ
اِقْتَ َب َ

أخذ

ويجوز استعامل اقتبس عن

أكّد /أكّد عىل

أكد األمر /أكّد عىل األمر

ألح عىل /يف
ّ

ألح
ألح عىل طلب فرصة عملّ /
ّ
يف السؤال

التزم /التزم بـ

التزم التوصيات /التزم
بالتوصيات

تجوز الحاالت املذكورة كلها
رص
واظب /أ ّ
تابع طرحه بشدة

تجوز الحاالت املذكورة كلها
الخطأ الشائع :التزم يف

اكرتث لـِ /بِـ

ال تكرتث ملا يقال /مبا يقال

حزن /اهتم به

تجوز الحاالت املذكورة كلها

امتنع عن /من

امتنع عن رشب القهوة

كف عن
ّ

ّ
تدل عىل الرفض واإلباء
واملامنعة من جهة الفاعل

امتنع بـ

امتنع بالحصن

وى واحتمى به
تق ّ

يُتعدّى بها إىل العنرص/
الطرف /األمر املسا ِ
عد للفاعل
(املمت ِنع)

انشق عن

انشق عن الجامعة
ّ

وتنصل
خرج
َّ

الخطأ الشائع :انشق عىل

انرصف إىل /انرصف عن

انرصف إىل شؤونه /انرصف
عنه

عكف عليها ،تف َّرغ لها /ترك
ول
وتح َّ

تجوز الحاالت املذكورة كلها

أنف /أنف من

أنف اليشء /أنف من اليشء

كرهه

تجوز الحاالت املذكورة كلها

أنفق عىل

أنفق يف

الخطأ الشائع :أهدى لـِ

أهدى /إىل

يل كتابًا
أهداين كتابًا /أهدى إ ّ

اهتم بِـ /لـ

اهتم باألمر

ني به
ُ
ع َ

أوىص

أوصاه بكذا

قدّم له وصيّة

أوىص إىل

أوىص إىل فالن

جعله وص ّيه ،عهد إليه بأمر

أوىص لـ /إىل

ص إليه ،وله بيشء
و َ
أَ ْ

أمر له به

أوىص بـ

ريا
أوىص به خ ً

طلب االعتناء به

باح بـ

باح بالرس

كشفه وأظهره

الخطأ الشائع :باح يف

تأت عن /من
ّ

تأت الفساد عن إهامله /من
ّ
إهامله

نتج /تولّد /حصل

تجوز الحاالت املذكورة كلها
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الخطأ الشائع :اهتم يف

ريرحتلا ليلد

الفعل وما تعلق به

املثال التوضيحي

املعنى

مالحظات

تاق إىل

تاق إىل اليشء

اشتاق ،نزع إىل

الخطأ الشائع :تاق لـِ

مل يف
مل /تأ ّ
تأ ّ

مل يف األمر
مل األمر /تأ ّ
تأ َّ

طويل وتدبّره
ً
نظر فيه

مل بـِ
الخطأ الشائع :تأ ّ

تأهَّب لـ

تأهّب للسفر

استع ّد

الخطأ الشائع :تأهب إىل

تحفّظ عن /من

تحفّظ عن /من األخبار
التي سمعها

احرتز

داللة االحرتاز

تحفّظ عىل

تحفّظ عىل النقود حتى
يعرف صاحبها

صانها

ِ
والحفظ
الصون
داللة َّ

م يف
تح َّك َ

تحكّم يف األمر

رصف فيه ،استبد فيه
ت ّ

الخطأ الشائع :تحكَّم بـ

تخ ّرج يف

تخ َّرج يف جامعة مؤتة

أنهى تعلّمه فيها

الخطأ الشائع :تخ َّرج من

تخصص يف /تخصص بـ/
اختص بـ
َّ

اختص باليشء
ّ

انفرد ،كانت له الصالحية
معي وفقًا
يف عمل
ّ
لقواعد معيّنة

تجوز الحاالت املذكورة كلها

تخطّى /تخطّى إىل

تخطّى السؤال األول إىل
الثاين

تجاوز

الخطأ الشائع :تخطّى لـ

ترت ّب عىل

يرتتب عليه أن يعمل /ترتب
عليه

يجب /انبنى عليه

ليس ترتب عن

تشاءم /تشاءم بـ

تشاءم بالطري

ما
تطي ،عدّه شؤ ً
ّ

الخطأ الشائع :تشاءم يف

تع ّرف

تع ّرف األمر

تطلّبه حتى عرفه

تع ّرف بِـ

تع ّرف به

تع ّرف إىل

تع ّرف إليه

جعله يعرفه

متثّل بِـ /يف

ذكر وجهة نظره املتمثلة يف
كذا ... /بكذا

ور مثالَه
تص ّ

 صار به معروفًا -صار معروفًا عنده

اتخذه مثالً

تجوز الحاالت املذكورة كلها

تولَّد من /عن

تولّد من الغلط أغالط... /
عن الغلط

نشأ عن وصدر

تجوز الحاالت املذكورة كلها

جال عن /من

جال املستعمر عن /من الوطن

خرج منه أو ارتحل

تجوز الحاالت املذكورة كلها

ج َنح لـ /إىل
َ

جنح إىل/لـ السلم

مال

تجوز الحاالت املذكورة كلها

حدّق يف /إىل /بـ

حدَّق يف املرآة /حدَّق به

نظر فيها مل ًّيا /أحاط به

تجوز الحاالت املذكورة كلها
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الفعل وما تعلق به

املثال التوضيحي

املعنى

مالحظات

حظر عن /عىل

حظر عن التدخني /حظر عليه
الخروج

منع

تجوز الحاالت املذكورة كلها

ول إىل
ول /ح ّ
ح َّ

ول املاء
ول املاء خم ًرا /ح ّ
ح ّ
إىل خمر

ول لـ
الخطأ الشائع :ح ّ

خرج من

من بيته

غادر بيته

الداللة عىل ابتداء الغاية
املكانية

خرج إىل

خرج إىل املسجد

ذهب إليه

الداللة عىل انتهاء الغاية
املكانية

خرج عن

خرج عن املألوف

ترك /غادر /ابتعد

الداللة عىل املجاوزة واالبتعاد
(حسيًّا /معنويًّا)

خرج عىل

خرجت الرعية عىل امللك

عصته/
مت ّردت عليهَ /
خالَفت أمره

الداللة عىل املبالغة
يف معنى املجاوزة

خضع لـ

خضع للنظام

انقاد

الخطأ الشائع :خضع إىل

خفي عىل
َ

خفي عليه األمر
َ

غمض ومل يظهر

الخطأ الشائع :خفي عن

خلط بـ

خلط اللنب باملاء

مزج /جمع بني صنفني

الخطأ الشائع :خلط مع

اختىل بـ

خال بـ
دأب /دأب يف /عىل

دأب فالن عىل الصالة يف
أوقاتها ... /عىل

اعتاد والزم /استمر /واظب

تجوز الحاالت املذكورة كلها

دعا إىل /لِـ

عا إىل اليشء
د َ

رغَّب وحثَّ  ،نادى به

تجوز الحاالت املذكورة كلها

دنا من /إىل

دنا منه /إليه

اقرتب

تجوز الحاالت املذكورة كلها

ربط بـ

يربط االستعامر بالتخلف

الخطأ الشائع :ربط مع

د عىل
ر ّ

رد عىل السؤال

أجاب

الخطأ الشائع :رد عن

ريض /عن /بـ /من /عىل

ريض به صديقًا /ريض الله عنه

قبل واختار

تجوز الحاالت املذكورة كلها

رغب يف

رغب يف األمر

أراده

الداللة عىل إرادة األمر
والحرص عليه وتفضيله

رغب إىل
رغب عن

الداللة عىل املبالغة يف
الفعل (إرادة األمر والحرص
عليه وتفضيله)

"وإىل ربك فارغب"
رغب إليه
أعرض عنه

رغب عن األمر
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داللة املجاوزة
(الرفض واإلعراض واالبتعاد)

ريرحتلا ليلد

الفعل وما تعلق به

املثال التوضيحي

املعنى

مالحظات

ركز يف /عىل

ركّز يف املوضوع ... /عىل

اهتم /أكّد

تجوز الحاالت املذكورة كلها

زاد /زاد عىل ،يزيد عىل

زاد عىل النصاب

تجوز الحاالت املذكورة كلها

ساعد عىل /يف

ساعده عىل األمر

ونَه
عا َ

تجوز الحاالت املذكورة كلها

سعى لـ /إىل

سعى إىل الصالة /سعى لألمر

عمل واهتم بتحصيله/
حاول /قصد ومىش

تجوز الحاالت املذكورة كلها

ّ
شك يف

ّ
شك يف األمر

ارتاب

ّ
شك بـ
الخطأ الشائع:

شهد لـ

شهد لفالن

الشهادة ملصلحة
املشهود له

شهد عىل

شهد عىل فالن

الشهادة عليه؛ أي ضدّه
من دون تو ّرط أو انحياز (تختلف
أدّى ما عنده من الشهادة
عن شهد له ،وعن شهد عليه)

شهد بكذا
صدّق /عىل

صدَّق االتفاقية/
صدّق عىل االتفاقية

ضجر من /بـ

ضجر باألمر /منه

مل وضاق
َّ

طلب إليه عونًا

يتضمن معنى الرجاء

طلب منه الحضور برسعة

يتضمن معنى األمر

عدل عن

عدل عن األمر

د
مال عنه وحا َ

تتعلّق ببيان املعدول عنه
وز)
(املحيد عنه؛ املتجا َ

عدل إىل

عدل إىل األمر

أقبل بعد إعراض

تتعلّق ببيان املعدول إليه
(األمر الذي يصري إليه الفاعل)

عزم /عزم عىل

عزم األمر /عزم عىل األمر

عقد القلب عىل فعله

تجوز الحاالت املذكورة كلها

فتّش /فتَّش عن

فتَّش عن الحقيقة

فحص واستقىص

تجوز الحاالت املذكورة كلها

ص عن
ح َ
فحص /ف َ

فحص عن األمر

بحث واستقىص

تجوز الحاالت املذكورة كلها

فكّر يف

فَ َّك َر يف املشكلة

ليتوصل
َ
أَعمل عقلَه فيها
إِىل حلّها

الخطأ الشائع :فكّر بـ

وض إىل
وض /ف َّ
ف َّ

وض إليه الصالحيات
ف َّ

ردَّها إليه ،جعل له الترصف
يف األمر

وض لـ
الخطأ الشائع :ف ّ

لجأ إىل

لجأ إىل فالن أو مكان أو يشء

الذ به واحتمى

الخطأ الشائع :لجأ لـ

طلب إليه /طلب منه

تجوز الحاالت املذكورة كلها
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الفعل وما تعلق به

املثال التوضيحي

املعنى

مالحظات

لفت إىل

لفت نظره إىل الخطر

ن ّبه

الخطأ الشائع :لفت لـ

مال عن

مال عنه

أعرض

الخطأ الشائع :مال لـ

مال إىل

مال إىل اليشء

أقبل عليه وأحبه

الخطأ الشائع :مال لـ

منع /منع من /عن

منعه من اللعب /عن اللعب

تجوز الحاالت املذكورة كلها

نتج من

رصفه
نتجت مشاكل من سوء ت ّ

نشأ /تس ّبب

نتج عن
الخطأ الشائعَ :

نجم عن

نجم النجاح عن الدراسة

نشأ /حصل

الخطأ الشائع :نجم من

ندم عىل

ندم عىل ما فات

كرهه بعدما فعله ،متنى
عدم فعله

الخطأ الشائع :ندم عن

م بـ
ه َّ

م باليشء
ه َّ

نواه

م يف
الخطأ الشائع :ه ّ

ه َّنأ /ه َّنأ بـ

ه ّنأه بنجاحه

تجوز الحاالت املذكورة كلها

وثق بـ

وثق املدير باملوظف

ن له /ائتمنه
اطأم ّ

الخطأ الشائع :وثق يف

وصل /وصل إىل

وصل املكان /وصل إىل
املدينة

بلَغها

الخطأ الشائع :وصل لـ

وص بـ
َّ

وص بعمل كذا
َّ

أمر

وص يف
الخطأ الشائعَّ :

وفد عىل /إىل

وفد عىل /إىل القوم

قدم إليهم

الخطأ الشائع :وفد لـ
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تقبل استعامالت
متعددة
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مثة كلامت يف اللغة العربية تقبل استعامالت متعددة .ويف هذا الصدد ،قام قسم التحرير مبراجعة
عا واستعاملً  ،والتي تكتب بصيغ مختلفة ولكن متقاربة .وقد أثبتها
شاملة ومفصلة للكلامت األكرث شيو ً
يف القامئة التالية من أجل استخدامها يف إصدارات املركز العريب ،مع مراعاة أن يجري توحيد استعامل
الكلمة نفسها يف اإلصدار الواحدمن أجل مراعاة االتساق.

كلامت تقبل استعامالت متعددة
االستعامل األصيل

االستعامالت األخرى

إحصاءات

إحصائيات

اختصايص

أخصايئ
ّ

مختص

متخصص

حاجات

احتياجات

خريج

متخرج

مرشَّ ح

مرتشِّ ح

بالتدريج ،بالتدرج

تدريجيًا

استخبارات /استخباري

مخابرات /مخابرايت

عدّه كذا  -بعدّه كذا

اعتربه كذا – باعتباره كذا

كل

الكل

حامسة

حامس

ردة فعل

رد فعل

بالفعل

فعل
ً
فعليًا،

ساهم

أسهم

صوغ

صياغة

راتب  -رواتب

مرت ّب  -مرت ّبات

طوال ،طول

طيلة

تظاهرات

مظاهرات
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االستعامل األصيل

االستعامالت األخرى

منتجات

منتوجات

موضوعات

مواضيع

مشكالت

مشاكل

مرشوعات

مشاريع

يعوق

يعيق

املقبل

القادم ،اآليت

نشاطات

أنشطة

ضغط

ضغوط

عرقل ،عطّل

أعاق

عرقلة ،تعطيل

إعاقة

سلوكيات

سلوك ،سلوكات

سواء  ..أم

سواء  ..أو

بدهي

بديهي

إمكانات

إمكانيّات

ش ّبان

شباب (بالنظر إىل األفراد ال إىل
املرحلة العمرية)

أبلغه كذا

وأبلغ له وإليه كذا

أىت فالنًا وأىت إليه
م ٍة كذا ،خاص ًة كذا ،عام ًة
ّ
وبخاص ٍة كذا ،وبعا ّ

ما كذا
ً
وخصوصا كذا ،وعمو ً

كذا ،عىل العموم ،عىل وجه العموم،

أوضاع  -أحوال

ظروف

عىل الرغم من

رغم
بالرغم من ،رغم كذا ،برغم كذا،
ً
عن كذا،

املصلحة العامة

الصالح العام

عىل الخصوص ،عىل وجه الخصوص.
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االستعامل األصيل

االستعامالت األخرى

عاطل من العمل

عاطل عن العمل

رمبا ال يأيت

قد ال يأيت

الناس كافّة

كافّة الناس

تأليف الحكومة

تشكيل الحكومة

من أجل كذا

بغرض كذا ،بهدف كذا

بسبب كذا

بحكم كذا

بحوث

أبحاث

يف أثناء

أثناء

حار (من الحرية)

تحي
احتار/
ّ

حوادث

أحداث

خلُقية
ُ

أخالقية

إمكانات

إمكانيات

ناط به

أناط به

د ِ
هش /ذُهل /شُ غل
ُ

اندهش /انذهل /انشغل

ع ِ
قد املؤمتر
ُ

انعقد املؤمتر

ول (املاء خم ًرا)
ح ّ

ول املاء إىل خمر
ح ّ

نحو /زهاء

حواىل

ساعة ونصف الساعة

ساعة ونصف

األحوال /األوضاع

الظروف

خريطة الطريق

خارطة الطريق

قمر صناعي

قمر اصطناعي

قادة

قيادات

| قسم التحرير

مالحظات
مع مراعاة لغة املؤلف إذا استخدم
عبارة املعطل من /عن؛ كام هو دارج
يف املغرب العريب
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االستعامل األصيل

االستعامالت األخرى

كياموية

كيميائية

مقالة

مقال

مضمونه /مفاده /فحواه

مؤداه

صدقية

مصداقية

صدّق االتفاقية

مالحظات

صدّق وليس صادق

الطبقة الخامسة يف البناية

الطابق الخامس  ...إلخ

ط ُرق

طرائق

العام والسنة كالهام مبعنى واحد
برشط التوحيد
فيام

يف ما

األندية

النوادي

ناشطون

نشطاء

مفاهيم

مفهومات
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برشط التوحيد ،وال يستخدم املركز
"فيام" مبعنى بينام

الطريقة املعتمدة
يف كتابة مصطلحات
وأسامء محددة
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تكتب املصطلحات واألسامء عادة بصيغ مختلفة يف اإلصدارات العربية ،وبخاصة عندما تكون مرتجمة من
لغات أخرى .ومثة مصطلحات وأسامء صارت متداولة عىل نحو واسع .ومن أجل ضبط رسمها عىل نحو
واضح وموحد يف إصدارات املركز العريب كافة ،أوردنا القامئة التالية:
أبارتهايد

هيستوريوغرافيا

إبستيمولوجي

إسطنبول

أرثوذكس

إسكتلندا

أرستقراطية

إسكندنافيا

اسرتاتيجية

أفريقيا

أنرثوبولوجيا

أمريكا وليس أمريكا (األمريكتان /األمريكتني)

أنكلوسكسوين

إندونيسيا

أيديولوجية

إنكلرتا

باترميونيالية

إنكليزي

برجوازية

إيرلندا

البطريركية

باكستان (ليس الباكستان)

جيو-اقتصادي

بيجني (ليس بكني)

جيوبولتيكية

الدمنارك

جيوسرتاتيجي

ستوكهومل

جيوسيايس

سورية (إال إذا كان املقصود سوريا التاريخية)

دكتاتورية

السوفيايت (ليس السوفييتي)

دميقراطي

الفلبني

دميوغرايف

الرنويج (ليس الرنوج)

سوسيوثقايف

جامعة الدول العربية (ليس الجامعة العربية)

سيكولوجي

الجمعية العامة لألمم املتحدة (ليس الجمعية
العمومية)

سوسيولوجيا
فدرايل

مجلس األمن التابع لألمم املتحدة (ليس مجلس

فرنكفونية

األمن الدويل)

فيزيولوجي

آشور وآشوريون (وليس أشور وأشوريون)

كولونيايل

األكراد /الكرد (ليس الكورد إال إذا وردت يف

ليربايل

اقتباس أو كانت من ضمن تسمية رسمية ،لحزب

نيوليربايل

أو مؤسسة أو غري ذلك)
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مبنزلة (ليس مبثابة)

عا سوقًا اقتصادية أو
االقتصادية التي تؤلف م ً

مجالً اقتصاديًا)

داود (ليس داوود)

تعامل الدول العربية التالية معاملة املذكر:

رئيس (ليس رئيس ًيا)

املغرب ،السودان ،الصومال ،اليمن ،العراق،

عبد الرحمن (ليس عبد الرحامن :إال إذا كان صاحب

لبنان ،األردن .أما البقية فتؤنّث

االسم يكتب اسمه هكذا)

بناء عليه بدلً من وعليه

عرشينيات وثالثينيات ( ....ليس عرشينات وثالثينات )...

أدى دو ًرا أو اضطلع بدور بدلً من لعب دو ًرا

عضو (ليس عضوة للمؤنث) ،ولكن يؤنث :مدير

ترسم الهمزة عىل الواو يف مثل هذه األفعال

وضابط ونائب ورئيس.

التالية :جاؤوا،

شاؤوا ،لجؤوا ،بدؤوا ،قرؤوا،

نشؤوا ،وغريها عىل هذه الشاكلة

فضل عن /عالوة عىل (ليس ناهيك)
ً

مثل ،بل سنة ونصف السنة.
ً
ال يقال سنة ونصف

فعاليات (مبعنى نشاطات ،ليس فاعليات)

تُستخدم وحدتا املليون واملليار يف األرقام

يف املئة (ليس  %إال يف املواد ذات الصبغة

عىل النحو التايل:

االقتصادية أو اإلحصائية)

• 3.1مليارات نسمة بصيغة الجمع ،وليس 3.1
مليار نسمة بصيغة املفرد أو ثالثة مليارات

يف ضوء (ليس عىل ضوء)

ومئة مليون نسمة بلسان القلم

الفت (ليس ملفتًا)

• 70مليونًا بصيغة املفرد مع متييز بالنصب

مديرون (ليس مدراء)

• 100مليون بصيغة املفرد مع جره باإلضافة

ما)
مهم (ليس ها ًّ

•مثنى املليون واملليار :نكتفي بذكر الوحدة

مهامت (ليس مهام)

عىل األصل؛ أي  2.1مليون ،أو مليار ،بسبب

ن
ً
ما ييل :إن قلنا 2.1 :مليونان نسمة
مثل ،فإ ّ

مئة (ليس مائة)

ملتبسا (يعني ما يفوق  4ماليني).
األمر يصري
ً

ميليشيا

يصح استعامل الجمع (صيغة "ماليني") ألننا
وال
ّ

إل أن نستعمل
إزاء التثنية تحديدًا .لذا ،مل يبق ّ

نيات (ليس نوايا إال يف حال اصطالح النوايا

األصل يف الوحدة العددية 2.1 :مليون ،ما

الحسنة)

إل
دام البديل اآلخر املمكن والصحيح ال يتحقق ّ

وليام (وليس وليم وال ويليام)

بذكر العدد باللفظ ،مع حذف األرقام :مليونان
ومئة ألف ...وهذا أمر يطول وغري عميل .لذا

يورو (وليس أورو)

يف غياب صيغة مقيس عليها أو منوذج أو

اقتصاديات ،اقتصادات (إذا كان املقصود اقتصادات

مثال ،يكون من األفضل إيراد الوحدة عىل

دول عدة ،واقتصاديات لقطاع معني ،فكلمة اقتصاد

األصل.

تجمع عىل اقتصادات .ونقول اقتصاديات النفط

دان ودانت (وليس أدان وأدانت)

مثل ،املقصود هو العنارص
ً
أو اقتصاديات القطن
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وه مبعنى أشار مثل:
وه أو ين ّ
ترد أحيانًا كلمة ن ّ
وه بحادثة كذا وكذا" .والتنويه يقع يف
"أود أن أن ّ
معرض املدح .هنا يجب أن يقال" :أود أن أشري
إىل ،"...أو "أود أن أُذكّر بكذا"
مكيافيل (وليس مكيافيليل)
ّ
هنغاريا (وليس املجر إال إذا كان البحث تاريخيًا أو
داخل اقتباس)
كويف أنان (وليس كويف عنان)
نوعم تشومسيك (وليس نعوم تشومسيك)
شمعون برييز (وليس شيمون برييز)
دافيد بن غوريون يكتب دافيد ألنه إرسائييل ،أما
إذا كان غري ذلك فيكتب ديفيد
األمم املتحدة (وليس هيئة األمم املتحدة أو
منظمة األمم املتحدة)
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قواعد عامة
إلعداد فهرس الكتاب
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الفهرس هو انتقاء كلامت مفتاحية دالة من نص الكتاب .ونوع الفهرس املعتمد يف املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات هو الفهرس العام ،ويشمل األعالم واألماكن واملصطلحات واملوضوعات
مبا فيها املؤسسات واألحزاب واملؤمترات واالتفاقات والحوادث من حروب وثورات وانتفاضات وغريها.
ما لغة الباحث الحرة باستثناء املصطلحات املقننة من أسامء
وهو مرتب وفق الرتتيب األلفبايئ ،مستخد ً

اتفاقات ومعاهدات ومؤمترات  ...إلخ.

قبل البدء بإعداد الفهرس ،عىل املفهرس اإلحاطة باملوضوع املعالَج يف الكتاب ،عرب البحث عن
املوضوع وما كتب فيه عىل نحو عام ،واالطالع عىل عنوان الكتاب واملحتويات واملقدمة.

الخطوات التنفيذية يف إعداد الفهرس
عن ،واستخالص العبارات واملصطلحات املحورية والدالة ،إضافة
1.البدء بقراءة املخطوط بتم ّ
إىل األسامء واألماكن والحوادث  ...إلخ .والحرص عىل عدم فصل املصطلح املركب ،كأن يذكر
مثل :القومية العربية ،فال يجوز هنا أن نقتطع القومية لتكون هي املصطلح .كذلك
ً
املؤلف
عندما يقع املصطلح صف ً
مثل :األحزاب املاركسية
ً
حا،
ة أو نعتًا يف النص ال ميكن اعتباره مصطل ً
(املاركسية هنا ليست املصطلح ،إمنا األحزاب املاركسية).

2.بعد االنتهاء من قراءة املخطوط واإلشارة إىل األسامء واملصطلحات والكلامت املختارة،
يعمد املفهرس إىل تدوينها مع رقم الصفحة الواردة فيها إىل آخر الكتاب .وهنا ال بد من ذكر

أن قراءة املخطوط وتدوين األرقام تتم بطريقتني:
.

أإما أن تكون عملية القراءة عىل النسخة النهائية الورقية ،حيث يتم تحديد املصطلحات
املختارة ،وبعد االنتهاء يتم االنتقال إىل تسجيل هذه املصطلحات مع أرقام الصفحات
الواردة فيها عىل ملف وورد.

.

بأو تكون القراءة عىل النسخة النهائية اإللكرتونية ،حيث يتم نسخ املصطلح ولصقه عىل
ملف الوورد .ويف كلتا الحالتني يراعى ترتيب املصطلحات ألفبائ ًيا منذ البداية ،عىل أن
حرصا عىل تصحيح أي غلط فيه.
يراجع هذا الرتتيب مرة أخرى
ً

3.استبعاد الهوامش واملالحق واملراجع ومحتوى الجداول واألشكال من عملية الفهرسة.
4.استبعاد كلامت عنوان الكتاب واسم املؤلف وعناوين الفصول من الفهرسة.
5.التحقق من صحة األسامء وتوحيد شكل كتابتها يف كامل املخطوط .والقاعدة العامة بالنسبة
إىل األسامء أن تكتب باسم العائلة ومن ثم االسم األول بينهام فاصلة (الكواكبي ،عبد الرحمن:
 ،)160غري أن هناك بعض االستثناءات ال تقلب فيها األسامء ،أو تكتب بطريقة خاصة ،كام ييل:
.

أال تُقلب األسامء الصينية (ماو تيس تونغ) ،والفيتنامية (هويش منه) ،والكورية (كيم

.

بال تقلب أسامء األمئة والصحابة (عيل بن أيب طالب) ،والخلفاء (معاوية بن أيب سفيان)،

إيل سونغ) ،ألنها تبدأ باسم العائلة يف األصل.

وامللوك (الحسني بن طالل) ،واألمراء (صالح الدين األيويب) ،واألباطرة (نابليون بونابرت)،

والقيارصة (بطرس األكرب) ،والوالة والباباوات.
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.

تتحذف همزة "ابن" و"أبو" من أسامء أبناء املغرب العريب وت ُرتب ألفبائيًا يف حرف (ب):

.

(مثل :شاتوبريان ،فرانسوا رينيه
ً
ثكلمة دو يف األسامء الفرنسية ( )deتتبع االسم األول

(بن بلة ،أحمد)( ،بن جديد ،الشاذيل)( ،بوتفليقة ،عبد العزيز)  ...إلخ.

دو) ،باستثناء ديغول ،فقد شاعت كتابته كلمة واحدة بالعربية.

6.التحقق من األحداث وتواريخها.
7.التحقق من عناوين املؤمترات واالتفاقات ومواقعها وتواريخها وكتابتها بأسامئها بحسب
الوثائق الرسمية ،مثل :اتفاق أوسلو واسمه الرسمي اتفاق إعالن املبادئ بشأن ترتيبات

مثل عبارة
ً
الحكومة الذاتية الفلسطينية ( :1993واشنطن) .وإذا استخدم املؤلف يف النص

اتفاق أوسلو نحيل إىل املصطلح املستخدم يف الفهرس عىل النحو التايل:

●اتفاق أوسلو يُنظر اتفاق إعالن املبادئ بشأن ترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية
( :1993واشنطن)
●معاهدة كامب ديفيد يُنظر معاهدة السالم املرصية – اإلرسائيلية ()1979
(رسم) إىل جانب املؤمترات
وجد ،والسنة واملكان
ً
●يُذكر هنا أنه ال بد من ذكر الرقم ،إن ُ
عىل الشكل التايل:

●مؤمتر القمة العربية ( :2002 :25بريوت)  :2004 :27( -تونس)
8.تحديد بلد الحزب املذكور يف النص (وال سيام األحزاب املتشابهة أسامؤها عامل ًيا وما مييزها
من بعضها هو البلد ،مثل الحزب الشيوعي ،ليكون يف الفهرس الحزب الشيوعي اللبناين أو

السوري  ...إلخ ،أو حزب البعث العريب االشرتايك (العراق) أو (سورية).

لبسا ما يف استخدامه ال بد من توضيحه بني قوسني مثل :اإلسامعيلية
9.إذا كان املصطلح يسبب
ً
(مدينة) واإلسامعيلية (طائفة) ،إدلب (مدينة) وإدلب (محافظة)  ...إلخ.

10.اإلحالة :إذا وردت عدة مصطلحات تحمل املعنى نفسه ويقصد بها الكاتب املعنى نفسه نستطيع
جمعها يف مصطلح واحد يكون األكرث تكرا ًرا من بني املصطلحات األخرى وذلك باستخدام إحالة

مثل :الدين املسيحي ،املسيحية ،النرصانية ،تصاغ عىل النحو التايل:
ً
يُنظر
●الدين املسيحي يُنظر املسيحية (من دون أرقام صفحات)
●النرصانية يُنظر املسيحية (من دون أرقام صفحات)

	11.يف حال وجدنا أنه من األسلم الحفاظ عىل مصطلحني يؤديان املعنى نفسه ،نستخدم إحالة
يُنظر أيضً ا ،عىل الشكل التايل:

●مدخل :الثورة السورية (... 18 ،16 :)2011
 يُنظر أيضً ا الحرب السورية (( )2011من دون أرقام صفحات)●مدخل :الحرب السورية (... 32-30 :)2011
 -يُنظر أيضً ا الثورة السورية (( )2011من دون أرقام صفحات)

37

املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات

| قسم التحرير

مثل أو التنمية االقتصادية أو غريها،
ً
	12.التفريع :إذا كان النص يعالج الدساتري يف بلدان مختلفة

يُستحسن تجميع املؤسسات الرسمية والقوانني الصادرة والقطاعات الرئيسة تحت البلد .مثال:
●لبنان
 االقتصاد دستور عام 1926 -القانون الدستوري رقم )1991( 18

وبهذا الشكل نف ّرع أيضً ا تحت مصطلح األمم املتحدة:
●األمم املتحدة
 الجمعية العامة -القرار رقم 194 مجلس األمن -القرار رقم 242 امليثاق ...	13.تفصل أرقام الصفحات بعضها عن بعض بـ " "،ما مل تتكرر الكلمة املختارة يف صفحات متتابعة،
عندها ت ُجمع األرقام املتتابعة للصفحات بـ "( "-بدلً من  7 ،6 ،5نكتب ،7-5 :من دون مسافة ما قبل
الرشطة وما بعدها).

شامل لكل ما ينطق به املؤلف ،وإمنا هو اختيار الكلامت
ً
حا
	14.حجم الفهرس :الفهرس ليس مس ً
واملعبة واألساسية للموضوع املعالج؛ إذ ال ب ّد من التوقف عند حدود بالنسبة إىل حجم
الدالة
ّ
مثل إذا كان الكتاب مؤلفًا من 400
ً
الفهرس ،فيكون حجمه منطقيًا بالنسبة إىل حجم الكتاب.
صفحة ( 25ملزمة) يكون حجم الفهرس املناسب له ملزمتني يف أقىص حد (أي  32صفحة) وإال
وقعنا يف اإلطناب واملبالغة .وإذا أردنا تصغري حجم الفهرس ذهبنا إىل التخصيص والتضييق
يف اختيار املصطلحات الدالة وابتعدنا عن اختيار ما يذكره املؤلف عىل سبيل األمثلة .وإذا أردنا

توسيع الفهرس أخذنا العام والخاص من املصطلحات ،وهكذا.
	15.عرض فهرس املوضوع املتخصص عىل مختص يف املجال.

قواعد الرتتيب األلفبايئ
●يُرت ّب الفهرس حرفًا حرفًا.
●إسقاط (ال) التعريف من الرتتيب.
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●األلف املمدودة تأيت يف أول الرتتيب.
●ال فرق بني األلف املفتوحة واأللف املكسورة أو املوصولة.
●األلف املقصورة ت ُعترب يا ًء.
وا.
●الواو املهموزة ت ُعترب وا ً
●كريس الهمزة يُعترب يا ًء.
●الهمزة عىل ألف ت ُعترب ألفًا.
●الهمزة عىل سطر ت ُعترب ألفًا.
(مثل :ثورة  23متوز /يوليو ( 1952مرص) ترتب قبل الثورة البلشفية (.)1917
ً
●تُرتّب األرقام قبل الحروف
●ال تسقط ابن من الرتتيب.

بعض املصطلحات املقننة
●اتفاقية سايكس  -بيكو ()1916
●االجتياح اإلرسائييل للبنان ()1982
●أحداث  11سبتمرب ( 2001الواليات املتحدة األمريكية)
●انتفاضة األقىص ()2000
●االنتفاضة الفلسطينية ()1987
●ثورة  23متوز /يوليو ( 1952مرص)
●ثورة  14متوز /يوليو ( 1958العراق)
●الثورة البلشفية ()1917
●الثورة العربية الكربى ()1916
●الثورة الفرنسية ()1789
●الحرب اإلرسائيلية عىل لبنان ()2006
●الحرب األمريكية عىل العراق ()2003
●حرب الخليج ()1991-1990
●حرب السويس ()1956
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●الحرب العاملية األوىل ()1918-1914
●الحرب العاملية الثانية ()1945-1939
●الحرب العراقية – اإليرانية ()1988-1980
●الحرب العربية  -اإلرسائيلية ()1948
●الحرب العربية – اإلرسائيلية ()1967
●الحرب العربية – اإلرسائيلية ()1973
●معاهدة السالم األردنية – اإلرسائيلية ( :1994عامن)
●معاهدة السالم املرصية  -اإلرسائيلية ()1979
●مؤمتر القمة العربية ( :1964 :1القاهرة)  ...إلخ.
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يعني التحقق من بيانات املراجع العودة إىل أصل الكتاب أو املجلة أو الصحيفة أو الصفحة اإللكرتونية

أو الوثيقة أو املوسوعة نفسها ،والتأكد من تطابق بيانات النرش املذكورة يف املرجع وتلك املوجودة
يف النصوص األصلية املنشورة.

ويجري التحقق من خالل اآلليات اآلتية:
أولً

الرجوع إىل شبكة اإلنرتنت بحثًا عن مواقع دور النرش أو املجالت أو غريها ،والوصول إىل

غالف الكتاب أو املقالة املعنية أو بياناتها األصلية املنشورة عىل املوقع ،والتأكد من أنها

متطابقة.
ثانيًا

الرجوع إىل الصفحة اإللكرتونية املعنية التي نرشت فيها املقالة اإللكرتونية أو البيان أو
الفيديو املصور أو غري ذلك .ويف حال مل يعمل الرابط املذكور يف املرجع ،يجري البحث من

خالل املعلومات املذكورة مثل اسم املؤلف وعنوان املقالة واسم املوقع.
ثالثًا

الرجوع إىل مكتبة املركز العريب والوصول إىل الكتاب أو الوثيقة أو املجلة نفسها ،والتأكد

عا
راب ً

ميكن الرجوع إىل الروابط التالية ،فمن خاللها ميكن الوصول إىل بعض املراجع والتأكد من

من تطابق البيانات.

بياناتها .وذلك عىل النحو التايل:

1.مكتبة الكونغرس  :catalog.loc.govعند الدخول إىل املوقع ،تجد خانة للبحث كُتب فيها:
 LC Catalog Quick Searchتضع فيها عنوان الكتاب الذي تبحث عنه ،ثم تضغط  .enterأو ميكنك،

بهدف تقليل عدد النتائج (إذا كانت النتائج كثرية) أن تضغط عىل  search optionsاملوجودة عىل
ميني الخانة املذكورة ،ثم تختار البحث املتقدم  ،Advanced Searchفتأيت خانات متعددة ،تضع
مثل ،وتحدد عىل ميينها  ،titleويف الثانية اسم املؤلف وتحدد عىل
ً
يف األوىل العنوان

ميينها  ،nameوهكذا.

2.مكتبة الجامعة األمريكية يف بريوت  :https://libcat.aub.edu.lbيظهر عند الدخول إىل هذا
الرابط خانتان ،يف األوىل يتم تحديد الحقل الذي تم البحث عنه (مؤلف أو عنوان أو سلسلة
وغريها) ،ويف الخانة الثانية يتم وضع العنوان (أو املؤلف أو )...ونرتك الـ  all librariesيف

الخانة الثالثة ،ثم نضغط .submit

3.فهرس املكتبة الوطنية يف فرنسا  :https://catalogue.bnf.fr/index.doيشبه إىل حد
ما فهرس مكتبة الكونغرس ،يف الخانة املوجودة نضع العنوان (هنا ميكن أن نضع معها

اسم املؤلف) ونضغط  enterفتأيت النتائج .وبهدف تقليل عدد النتائج ميكن اللجوء إىل

 recherche avancéeحيث نجد خانتني نضع فيهام البيانات التي نريد.
خامسا
ً

يجري التأكد من بيانات الهوامش فقط .وبعد االنتهاء من الهوامش كليًا يتم نسخها يف

م يجري تحرير قامئة املراجع وفق الطريقة املعتمدة يف املركز.
قامئة املراجع ،ومن ث ّ
ويف حال وجود مراجع إضافية يف القامئة األصلية للكتاب أو الدراسة ،يتم التحقق من هذه
املراجع أيضً ا وإضافتها إىل القامئة املحررة.
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سادسا تشمل مطابقة بيانات النرش اآليت:
ً
1.اسم املؤلف كام هو يف األصل.
2.طريقة رسم عنوان الكتاب بدقة .والتأكد من العنوان الفرعي إن وجد.
3.دار النرش أو دور النرش
4.مكان أو أماكن النرش.
5.اسم السلسلة إن وجد.
6.الجزء /املجلد ،وعنوانه الفرعي إن وجد.
7.نقل معلومات الكتب التاريخية كام هي (اعتنى به ،...جمع.)...
8.عنوان املقالة يف املجالت.
9.اسم املجلة.
10.رقم املجلد.
	11.رقم العدد.
	12.الشهر /الفصل ،والسنة.
	13.تطبق الطريقة نفسها عىل بيانات الصحف واملواقع اإللكرتونية ،مع مراعاة التأكد من الرابط
ما.
الكامل الذي يوصل إىل الصفحة املعنية وليس املوقع عمو ً
عا
ساب ً

يف حال وجود اختالفات طفيفة مثل كلمة يف العنوان أو رقم املجلد ،فإنه يجري تصحيحها
مبارشة وفق األصل .أما يف حال وجود اختالفات كثرية ،فإنه يتم تدوين مالحظات بهذه
عا
االختالفات ،يك ترسل إىل املؤلف أو مسؤول التوثيق للبت فيها؛ فقد يكون املقصود مرج ً
آخر أو طبعة مختلفة أخرى.
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كتابة بيانات املراجع يف الهوامش
●ت ُكتب الهوامش وترقم بالطريقة اآللية التي يوفرها برنامج تحرير النصوص (مايكروسفت وورد)،
ويعتمد نظام الهامش أسفل الصفحة (ليس يف آخر القسم أو الورقة).
●ترقم الهوامش تتابعيًا عىل كامل نص الورقة البحثية (ال يستخدم نظام الرتقيم الجديد لكل صفحة).
●أما يف الكتب ،فيجري ترقيم الهوامش لكل فصلٍ عىل حدة؛ أي يبدأ كل فصلٍ برقم .1

مة:
قواعد عا ّ
●يتعني قبل عملية تحرير الهوامش واملراجع تحقيق املعلومات الواردة يف كل مصدر وتدقيقها
من مواقع توثيقية وقواعد بيانات موثوقة ،ووفقًا لنتائج التحقيق تصاغ البيانات الواردة عىل
صفحة الغالف الداخيل (إذا توافرت) ،أو عىل األقل من صفحة الغالف كام هي.

األسامء:
●تكتب أسامء املؤلفني والكتّاب يف الهوامش بالرتتيب التايل :االسم األول قبل االسم العائيل
(تطبق القاعدة نفسها يف اللغات األجنبية جميعها).
عا ،ت ُضاف بعد عنوان الكتاب أو النص كلامت :ترجمة أو
م
مراج ً
ً
محققًا أو ُ
رتجم أو ُ
●إذا كان النص ُ

مراجعة أو تحقيق ،ثم يتبعها اسم املرتجم أو املحقق أو املراجع .ومثة أهمية للتأكيد أنه ال

يتبع تلك الكلامت نقطتان متعامدتان (.):
●أما إذا كان مثة محرر للكتاب ،فريد بعد عنوان الكتاب أو النص اسم املحرر ثم كلمة (محرر) بني
قوسني.
مثل؛ إذ ميكن استخدام
●وتستثنى من الشكل السابق بعض العبارات التي ترد يف الكتب التاريخية ً
عبارة :اعتنى به  ...عىل سبيل املثال ال الحرص.
●ويف اللغة اإلنكليزية تضاف بني قوسني عبارة  ed.للمحرر الواحد و eds.للمحررين فأكرث،
والقاعدة نفسها بالنسبة إىل املرتجم أو املرتجمني  ،trans.و trad.للفرنسية ،واملساهمني
الفرعيني اآلخرين  ،comp. or comps.وامل ُراجع .rev.
●تستخدم الفاصلة ( )،يف الفصل بني العنارص املكونة للبيانات وال تستخدم الفاصلة املنقوطة
(؛) .وتستخدم النقطة يف نهاية الهامش فحسب.
●ال يوجد أي تعيني مميز للبيانات باستثناء الخط السميك يف اللغة العربيّة والخط املائل يف
اللغة اإلنكليزية لعنوان الكتاب أو عنوان الدورية.
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بيانات النرش:
ما بني قوسني () عىل النحو التايل (مكان النرش :النارش ،تاريخ النرش).
●توضع بيانات النرش دو ً
ويف حال مل يتوافر أحد هذه البيانات فتكتب االختصارات التالية :د .م( .لعبارة من دون مكان)،

د .ن( .لعبارة من دون اسم النارش) ،د .ت( .لعبارة من دون تاريخ نرش).

●يجب وضع هذه الرموز بني [ ] للداللة عىل أنها أضيفت بواسطة محرر البيانات وليست من أصل
ما ورد يف الغالف الداخيل للكتاب.

أرقام الصفحات:
●تذكر أرقام الصفحات التي اقتُبس منها إلزام ًيا ،باستثناء الحاالت التي يحيل فيها كاتب الدراسة إىل
اقتباسا من املرجع املشار إليه،
مرجع ميكن للقارئ أن يعود إليه للتوسع يف فكرة ذكرها ومل ينقلها
ً
فيستخدم عبارة (يُنظر.):

●ليست من مسؤولية املوثق ذكر رقم الصفحة بالرضورة ،ال سيام أنه ال يتمكن أحيانًا من التوصل
إىل الكتاب نفسه للتحقق من الصفحة ،ولذلك إما أن يجري سؤال املؤلف يف ذلك أو تبقى
املعلومة عىل مسؤوليته.

●يكتب رقم الصفحة اختصا ًرا (ص رقم) مع وجود فراغ بني حرف ص والرقم .ويف حال ذكر مجموعة
صفحات متتابعة :ص رقم-رقم .ويف حال صفحات عديدة لكن غري متتابعة :ص رقم ،رقم ،رقم.

●وباللغة اإلنكليزية يكتب اختصا ًرا  ،p. numberويف حال ذكر مجموعة صفحات متتابعة
 ،pp. number-number.ويف حال صفحات عديدة لكن غري متتابعة .pp. number, number, number

االستخدام املتوايل للمرجع نفسه:
ة ثاني ً
ة بعد األوىل (من دون أن يذكر بينهام أي
ة ومبارش ً
●إذا ورد استخدام املرجع نفسه مر ً
مرجع آخر) ،توضع عبارة :املرجع نفسه .وإذا جرى االقتباس من الصفحة أو الصفحات التي سبق
ذكرها فيكتفى بعبارة :املرجع نفسه من دون تكرار رقم الصفحة .ويف حال كانت الصفحة

مختلفة من املرجع نفسه ،توضع عبارة :املرجع نفسه ،ص رقم.

●وباللغات األجنبية توضع عبارة ،Ibid. :وعند اختالف أرقام الصفحات املقتبس منها:
.Ibid., p. number

●عند اإلحالة إىل أكرث من مرجع واحد يف الهامش نفسه ،يفصل بني بيانات املرجع واآلخر بالفاصلة
املنقوطة (؛).

رقم الطبعة:
●يف حال كان للكتاب عدة طبعات ،يجب ذكر الطبعة املستخدمة بكتابتها باختصار :ط رقم .وال تذكر
الطبعة األوىل.
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●يذكر رقم الطبعة قبل حقل بيانات النرش مبارشة.
●وباللغتني اإلنكليزية والفرنسية تكتب الطبعة مخترصة عىل التوايل:
Number st, nd, rd, th ed. (1st, 2nd, 3rd, 4th).
Nombre ère, nde, ème ed. (1ère, 2nde, 3ème).

أسامء األشهر:
●عند ورود اسم أحد األشهر يف التواريخ يكتب عىل النحو التايل :االسم الرسياين للشهر /االسم
الغريغوري له (أيار /مايو) .وتنطبق هذه القاعدة عىل اسم الشهر الذي يرد يف أي مكان من

النصوص املرسلة للنرش :املنت أو الهوامش أو الفهارس والجداول.

●ال يوجد فراغ بني اسم الشهر الرسياين والقاطع املوايل له ،بينام مثة فراغ بني القاطع واالسم
الغريغوري الذي يليه (نيسان /أبريل).

الجداول والرسوم البيانية
●يوضع مصدر كل جدول أو رسم بياين تحته مبارشة (ليس يف الهامش أسفل الصفحة) ،ويكتب
عىل النحو التايل:

املصدر :وتوثق بالطريقة نفسها املعتمدة يف كتابة بيانات املراجع يف الهوامش لكل نوع من أنواع
املراجع.

●ويف حال تكرر املرجع يف الجدول التايل تطبق عليه قاعدة "املرجع نفسه".

مالحظات أخرى
ٌ
حذف يف منت االقتباس األصيل ،تجري اإلشارة إليه بثالث نقط موضوعة بني
●يف حال جرى
معقوفني [.]...

رصح:
ً
●داخل االقتباس ،يجري وضع عالمات بسيطة ' '.
مثل :عىل عكس سارتر الذي انحاز إليها و ّ
"حسب اعتقادي كانت حركة 'مايو  '1968أول حركة اجتامعية ذات نطاقٍ واسع حقّقت حينها شيئًا
قري ًبا من الحرية".

●تجري ترجمة عناوين املؤلّفات األجنبية التي ترد داخل املنت إىل العربية من دون مقابلٍ أجنبي،
ويوضع بالخ ّ
ط السميك .أما أسامء الدوريات فتكتب بالحروف العربية ولكن وفق اسمها األصيل،

مثل لوموند.

النص وليس يف الهامش .ويجري
●يجري توثيق آيات القرآن الكريم والكتاب املقدّس يف منت
ّ
مثل:
ً
خاصني ﴿﴾ ،أما الكتاب املقدس فبني مزدوجني "".
وضع اآليات القرآنية بني قوسني
ّ
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ع ْندَهُ ِ
ه ِ
ع ِ
ماذَا تَك ِ
غدًا
م
﴿ȿإِ َّ
ب َ
ويُ َن ِّز ُل الْ َ
ن اللَّ َ
ما ِ
السا َ
ويَ ْ
علَ ُ
عل ْ ُ
حامِ َ
غيْثَ َ
ة َ
ْس َ
و َ
م َ
َّ
ف الْ َ ْر َ
ما ت َ ْدرِي نَف ٌ
ْس ُ
ي أَ ْر ٍ
ض تَ ُوتُ ﴾ (لقامن.)34 :
َ
و َ
ْس ِبأَ ِّ
ما ت َ ْدرِي نَف ٌ
ȿيف إشار ٍ
كل من له ،وسيكون
ة إىل آية من اإلنجيل بحسب القديس متّى تقول" :ألنه سنعطي ّ
يف الوفرة ،ولكن ملن ليس له ،فحتى الذي عنده يُؤخذ منه" (األصحاح الخامس والعرشون.)29 :
ȿيستخدم األصحاح لإلشارة إىل العهد القديم ،أما أناجيل الرسل األربعة؛ أي العهد الجديد
كل من له ،وسيكون يف الوفرة،
مثل عن العهد الجديد" :ألنه سنعطي ّ
فيشار إليها بالفصلَ .
مثل عن العهد
ولكن ملن ليس له ،فحتى الذي عنده يُؤخذ منه" (متى ،الفصل  .)29 :25و َ
القديم" :سارة امرأتك تلد لك اب ًنا وتدعو اسمه يعقوب وأقيم معه عهدًا أبديًا لنسله من
بعده" (سفر التكوين ،األصحاح .)19 :17
●يف الكتب التاريخية ،يحافظ عىل صيغة البيانات الواردة بعد عنوان الكتاب كام هي يف األصل
مثل:
ً
(ذيّله ،علّق عىل حواشيه وأرشف عليه ،اعتنى بتحقيقه وراجعه)..
ȿأبو الفداء إسامعيل بن كثري ،تفسري ابن كثري ،علق عىل حواشيه وقدم له عبد الوهاب
عبد اللطيف ،صححه وأرشف عليه محمد الصديق (القاهرة :الفجالة.)1984 ،
ȿأبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه ،العقد الفريد ،صححه ورشح غريب ألفاظه أحد أفاضل العرص
(القاهرة :محمود شاكر.)1913 ،
كتابة الهوامش باللغة العربية
أمثلة

الطريقة العامة والحاالت املتنوعة
الكتب

جيمس بيسكاتوري ،اإلسالم يف عامل الدّول القوم ّية
اسم املؤلّف ،عنوان الكتاب ويوضع العنوان الفرعي له (بريوت :دار ال ّنهضة ،)1986 ،ص .119-116
إن وجد بعد نقطتني ،ترجمة ثم يوضع اسم املرتجم ،اسم أحمد أمني وزيك نجيب محمود ،قصة الفلسفة اليونانية ،ط 7
ّ
السلسلة ورقم الكتاب يف السلسلة إن وجد ،رقم الطّبعة (القاهرة :مطبعة لجنة التأليف والرتجمة والنرش ،)1970 ،ص .18
الصفحة.
(مكان ال ّنرش :ال ّنارش ،تاريخ ال ّنرش) ،رقم ّ
زالتكا شبورير ،الرياضيات يف حياتنا ،ترجمة فاطمة عبد القادر
* يستخدم الخط السميك يف عنوان الكتاب فحسب.
املام ،سلسلة عامل املعرفة ( 114الكويت :املجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب ،)1987 ،ص .91-85 ،37
يف حال االستشهاد بالكتاب نفسه يف هامش الحق (إذ
فصل بني ذكره يف املرتني األوىل والالحقة مراجع أخرى)،
يكتب عىل ال ّنحو التايل :االسم العائيل للكاتب ،ص رقم.
يف حال كان االسم الثاين للمؤلف يقترص عىل حرفني ميكن
إبقاء االسم األول أيضً ا ،مثل :السيد يس عندما يتكرر الحقًا ،ميكن
أن يبقى السيد يس وليس يس .وكذلك أحمد ضو ،بدلً من ضو.

بيسكاتوري ،ص .116
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كتابة الهوامش باللغة العربية
أمثلة

الطريقة العامة والحاالت املتنوعة

يف حال استخدام أكرث من مرجع واحد للمؤلّف نفسه ،تُكتب
بيانات كل واحد من هذه املراجع كاملة عند االستشهاد بها
املرة األوىل ،ويكتب عند االستشهاد املتكرر عىل النحو التايل :بيسكاتوري ،اإلسالم ،ص .116
االسم العائيل للكاتب ،عنوان مخترص للكتاب ،ص رقم.
حسن نافعة وكليفورد بوزورث ،تراث اإلسالم ،ترجمة حسني
يف حال كان الكتاب مؤلفًا من عدة أجزاء ،يوضع رقم الجزء
مؤنس وإحسان صدقي العمد ،مراجعة فؤاد زكريا ،ج ،2
املستخدم قبل بيانات السلسلة ،ويكتب عىل النحو املخترص:
سلسلة عامل املعرفة ( 12الكويت :املجلس الوطني للثقافة
ج رقم.
والفنون واآلداب ،)1978 ،ص .125
يف حال كان الكتاب مؤلفًا من عدة أجزاء ،وله عنوان جامع
عزمي بشارة ،الدين والعلامنية يف سياق تاريخي ،ج ،2
(مشرتك) يوضع رقم الجزء املستخدم قبل العنوان الفرعي،
مج  :2العلامنية ونظريات العلمنة (الدوحة /بريوت :املركز
ويكتب عىل النحو املخترص :ج رقم.
العريب لألبحاث ودراسة السياسات.)2015 ،
يف حال شارك يف التأليف مؤلفان أو ثالثة ،تكتب أسامؤهم
كلهم من دون فواصل بينها ،وتعطف بحرف الواو .وتطبق
القومي العريب،
السيد يسني [وآخرون] ،تحليل مضمون الفكر
هذه القاعدة يف جميع أنواع املراجع :كتب ،مقاالت ،تقارير...
ّ
ّ
ط ( 4بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)1991 ،ص .109
مثل :عدنان السيد حسني وأيوب مطر وحسني مؤنس..... ،
ويستشهد به يف الهامش الالحق ،كام ييل:
ويف حال شارك يف التأليف أكرث من ثالثة مؤلفني ،يكتب
اسم املؤلف الرئيس (أو االسم األول الذي يرد عىل غالف يسني [وآخرون] ،ص .109
عا بعبارة[ :وآخرون] .وتطبق هذه القاعدة يف
الكتاب) متبو ً
جميع أنواع املراجع :كتب ،مقاالت ،تقارير ...
يف حال كان مكان النرش مدينة ال يعرف بلدها أو وجدت أكرث محمد رمضان الجريب ،ابن قتيبة ومقاييسه البالغية واألدبية
من مدينة باالسم نفسه يف أكرث من بلد واحد مثل طرابلس ،والنقدية (طرابلس ،ليبيا :املنشأة العامة للنرش والتوزيع
واإلعالن.)1984 ،
يضاف اسم البلد بعد فاصلة بينهام (طرابلس ،ليبيا.):
يف حال نرش الكتاب نارشان اثنان يف الوقت نفسه ،يكتب
يف البيانات الواردة داخل القوسني واملتعلقة مبكان النرش
والنارش( :مدينة النرش األوىل :النارش األول؛ مدينة النرش
الثانية :النارش الثاين ،تاريخ النرش).
	•ويف حال كان النارش نفسه يف مدينتني مختلفتني ،تذكر
املدينتان ويفصل بينهام بخط مائل (.)/
	•إذا كان صاد ًرا يف املدينة نفسها ويف السنة نفسها عن
داري نرش مختلفني( :بريوت :دار الفكر؛ مكتبة لبنان.)2015 ،
	•إذا كان صاد ًرا يف املدينة نفسها عن داري نرش مختلفتني يف
سنتني مختلفتني( :بريوت :دار الفارايب2015 ،؛ مكتبة لبنان.)2016 ،

عصام سخنيني ،الجرمية املقدسة :اإلبادة الجامعية
من أيديولوجيا الكتاب العربي إىل املرشوع الصهيوين
(الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،
.)2012

	•إذا كان صاد ًرا يف مدينتني مختلفتني عن داري نرش
مختلفتني يف سنتني مختلفتني( :بريوت :دار الفارايب،
2015؛ دمشق :دار النفائس.)2016 ،
مالحظة :يف حال وجود أكرث من ثالث مدن لدار النرش نفسها
يذكر اسم أول مدينة ذكرت داخل بيانات الكتاب وال تذكر جميع
املدن التي صدر فيها الكتاب بالرضورة.
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كتابة الهوامش باللغة العربية
أمثلة

الطريقة العامة والحاالت املتنوعة

يف اإلمكان استقاء البيانات الناقصة من البيئة الرقمية محمد جامل الدين املسدي ويونان لبيب رزق وعبد العظيم
الجديدة ،وإدراجها يف توثيق املرجع بني معقوفني [ ] ،يف رمضان ،مرص والحرب العاملية الثانية ([القاهرة] :مركز
الدراسات السياسة واإلسرتاتيجية /مؤسسة األهرام.)]1978[ ،
الطبعة األصلية للمرجع.
يف حال وجود أخطاء توثيقية بالكتب أو املجالت املرتجمة "A. Jeffery, "Further Qur,an Readings of Zaid b. 'Ali,
من لغات أخرى ،يرجى تصحيحها بني معقوفني[ ] ،مع ترك Revista degli Studi Orientali, 18 (1940) [vol. 18, fasc. 2
(August 1939)].
البيانات غري الصحيحة كام هي.
عندما يكون الكتاب إعادة إصدار يف طبع ٍ
ة (ودار نرشٍ) جديدة،
و (القاهرة :مؤسسة هنداوي للتعليم
دون اإلشارة إىل الطبعة (أو الطبعات السابقة) ،تجري طه حسني ،ج ّنة الشَّ ْ
اإلشارة إىل سنة الطبعة الجديدة ثم سنة صدور الكتاب يف والثقافة.)]1945[ 2013 ،
طبعته األوىل بني معقوفني [ ].
ة أجنبية ،سعد الدين إبراهيم [وآخرون] ،صور املستقبل العريب
من مضمونًا بالعربية وآخر بلغ ٍ
إذا كان الهامش يتض ّ
ينبغي استخدام فاصل أسطر ( )Enterلتمييز املحتوى (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)1982 ،ص 28؛
العريب عن املحتوى األجنبي .وتطبق هذه القاعدة يف Eleonora B. Masini, Why Futures Studies? (London: Grey
جميع أنواع املراجع :كتب ،مقاالت ،تقارير ...
Seal, 1993), p. 24.

مقاالت الدوريات
طاهر حمدي كنعان" ،الفضاءات الثالثة يف دولة اإلنتاج"،
اسم املؤلف أو املؤلفني" ،عنوان املقال ويوضع العنوان
عمران ،مج  ،1العدد ( 1صيف  ،)2012ص .48
الفرعي له إن وجد بعد نقطتني" ،ترجمة ثم اسم املرتجم،
رصا :مج رقم ،العدد * ويشار إىل املقالة يف الهامش الالحق كام ييل:
اسم الدورية ،املجلد رقم ويكتب مخت ً
ا
ر
شه
أو
وسنة،
ا
ما وشه ًر
رقم (تاريخ العدد :قد يكون يو ً
ً كنعان ،ص .51
فصل وسنة بحسب تواتر صدور الدورية) ،رقم
ً
وسنة ،أو
* ويف حال استخدام أكرث من مرجع للكاتب نفسه (كتب
الصفحة ويكتب :ص رقم.
ّ
ومقاالت) ،يشار إىل املقالة يف الحاشية الثانية كام ييل:
* يستخدم الخط السميك يف اسم الدورية فحسب.
كنعان" ،الفضاءات الثالثة  ،"...ص .51

الجزء أو الفصل من الكتاب
اسم املؤلّف" ،عنوان الفصل أو الجزء ويوضع العنوان
سعيد بنسعيد العلوي" ،املجتمع املدين :املفهوم
الفرعي له إن وجد بعد نقطتني" ،يف :اسم املح ّرر (وتوضع
وتداوله يف الخطاب العريب املعارص" ،يف :سعيد بنسعيد
عبارة محرر بني قوسني بعد اسمه) ،عنوان الكتاب ،اسم
العلوي [وآخرون] ،املجتمع املدين يف الوطن العريب
السلسلة ورقم الكتاب يف السلسلة ،رقم الطّبعة (مكان
ّ
(بريوت :مركز دراسات الوحدة العرب ّية ،)1992 ،ص .12-11
الصفحة ويكتب :ص رقم.
ال ّنرش :ال ّنارش ،تاريخ ال ّنرش) ،رقم ّ

دراسة يف دورية استرشاف أو ما شابهها
عبد املجيد العطار" ،االنتقال الطاقي واألمن الطاقي يف
يشار إىل املقاالت يف هذه الدوريات كام يشار إىل فصل ما يف الجزائر :التحديات يف أفق  ،"2030يف :استرشاف للدراسات
املستقبلية (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة
كتاب معني باعتبارها كتابًا سنويًا وتحمل  ISBN.وباألجنبية أيضً ا.
السياسات ،)2018 ،ص .125-110
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الطريقة العامة والحاالت املتنوعة
املقاالت والتقارير الصحافية

اسم الكاتب أو الكتّاب" ،عنوان املقالة أو التقرير الصحايف" ،السيد يسني" ،من الحداثة إىل ما بعد الحداثة( ،")2الحياة،
اسم الصحيفة أو املجلة (بلد النرش :يف حال مل يكن مكان .2016/8/21
نرشها مشهو ًرا أو يف حال وجود اسم الصحيفة أو املجلة * وإذا كان املرجع من دون كاتب:
يف أكرث من بلد) ،تاريخ ال ّنرش :يوم/شهر/سنة.
" 2012األكرث دموية للباحثني عن املتاعب" ،الحياة،
* يستخدم الخط السميك يف اسم الصحيفة أو املجلة فحسب.2012/12/24 .
يف حال اإلشارة إىل برنامج تلفزيوين أو إذاعي ،تكتب بياناته
عىل النحو التايل:
"املرحلة االنتقالية يف اليمن" ،برنامج "يف العمق" ،قناة
"عنوان الحلقة ،اسم الربنامج" ،القناة التلفزيونية أو الجزيرة.2012/12/17 ،
اإلذاعية ،تاريخ بث الربنامج :يوم/شهر/سنة.

يف حال اإلشارة إىل مؤرش لقياس الرأي العام ،تكتب بياناته املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،املؤرش
عىل النحو التايل:
العريب  ،2018 /2017برنامج قياس الرأي العام العريب
اسم الجهة املصدرة للمؤرش ،عنوان املؤرش ،نوع املؤرش (الدوحة :أيار /مايو  ،)2018شوهد يف  ،2019/4/10يف:
(املدينة :التاريخ) ،تاريخ املشاهدة ،يف :الرابط اإللكرتوين https://bit.ly/2LadHMF
يوضع فراغ بني الرموز التالية [د .م[ ].د .ن[ ].د .ت.].
يف حال اإلشارة يف الهوامش إىل مقال أو فصل من كتاب،
تعاد كتابة املقال بكامل بياناته يف املراجع مع بيانات الكتاب
أما يف حالة ذكر أكرث من مقال داخل الكتاب نفسه فنكتفي
باإلشارة إىل الكتاب فقط يف املراجع.

مراجع عىل اإلنرتنت
عند االقتباس من مواد منشورة يف مواقع إلكرتونية ،يتعني أن
تذكر البيانات جميعها ووفق الرتتيب والعبارات التالية نفسها:
اسم الكاتب إن وجد" ،عنوان املقال أو التقرير" ،اسم املوقع
اإللكرتوين ،تاريخ النرش (إن وجد) ،شوهد يف  ،2016/8/9يف:
http://www......
وتؤخذ املالحظات التالية يف االعتبار:
	•يف حال وجود سلسلة تنرش عىل املوقع اإللكرتوين "ارتفاع عجز املوازنة املرصية إىل  ،"4.5%الجزيرة نت،
فتكتب بخط سميك (مثال :تقدير موقف أو تقييم حالة أو  ،2012/12/24شوهد يف  ،2012/12/25يف:
تحليل سياسات أو دراسات ،املركز العريب لألبحاث ودراسة
http://bit.ly/2bAw2OB
السياسات .)...
"معارك كرس حصار حلب وتداعياتها امليدانية والسياسية"،
	•إذا تم االقتباس من كتاب أو تقرير أكادميي أو دويل أو
تقدير موقف ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،
من مجلة دورية تنرش عىل اإلنرتنت ،فتُذكر بيانات النرش
 ،2016/8/10شوهد يف  ،2016/8/18يف:
حسب نوع اإلصدار (كتاب ،مجلة ،تقرير) ،ولكن يضاف الرابط
اإللكرتوين بعد البيانات املعتادة لتلك اإلصدارات ،مع
http://bit.ly/2b3FLeD
رضورة ذكر رقم الصفحة التي تم االقتباس منها.
	•يتعني ذكر الرابط املبارش بحيث يوصل القارئ إىل الصفحة
اإللكرتونية التي تم االقتباس منها مبارشة وليس إىل العنوان
العام للموقع.
رصا باالعتامد عىل مخترص الروابط يف
	•يكتب الرابط مخت ً
اإلنرتنت  ،URL Shortnerمثال Bitly :أو .Google Shortner
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أمثلة

يف حال استخدام مقالة مجلة أو دورية أو جزء من كتاب
موجود عىل موقع إلكرتوين ،تكتب البيانات الخاصة
باملقالة أو الجزء من الكتاب ،ثم تضاف بعد فاصلة ( )،بيانات
املشاهدة عىل اإلنرتنت :شوهد يف يوم/شهر/سنة،
يفhttp://www...... :

السيايس
"يف أزمة الهوية" ،يف :أحمد وهبان ،التخلف
ّ
وغايات التنمية السياسية ،كتب عربية.كوم ،2006 ،ص ،41-25
شوهد يف  ،2012/12/24يف:
http://bit.ly/2bt17Vx

عزمي بشارة" ،ما املرحلة االنتقالية يف التاريخ؟ وأين نحن
يف حال اإلشارة إىل فيديو عىل اإلنرتنت ،تكتب البيانات اليوم منها؟" محارضة يف افتتاح املؤمتر السنوي الثالث
كالتايل :االسم إن وجد" ،عنوان الفيديو" ،مقطع فيديو ،للعلوم االجتامعية واإلنسانية ،موقع يوتيوب،2014/5/22 ،
اسم موقع الفيديو ،تاريخ الرفع :يوم/شهر/سنة ،شوهد شوهد يف  ،2016/8/21يف:
يف يوم/شهر/سنة ،يفhttp://www...... :
http://bit.ly/2bt1ek3

التقرير الحكومي أو الرسمي
اسم الجهة العليا املصدرة للتقرير ،ثم اسم الجهة الفرعية،
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،تقرير التنمية اإلنسانية
عنوان التقرير (مكان النرش :تاريخ النرش ،يوم/شهر/سنة إن
العربية لعام ( 2009بريوت ،)2010 :ص .77-72
مفصل) ،ص رقم.
ً
كان التاريخ

الرسائل الجامعية واألطروحات
إياد محمد تيسري وأحمد أبو طنطش" ،اتجاهات اإلداريني
اسم الكاتب" ،عنوان الرسالة أو األطروحة" ،نوع الرسالة:
الرتبويني نحو التطوير اإلداري يف وزارة الرتبية والتعليم
رسالة ماجستري أو أطروحة دكتوراه ،اسم الكلية ،الجامعة
الفلسطينية" ،رسالة ماجستري ،كلية الرتبية ،جامعة النجاح
املقدمة فيها ،مكان الجامعة ،تاريخ املناقشة ،ص رقم.
الوطنية ،نابلس ،1999 ،ص .17

الوثائق الرسمية
الجهة الرئيسة املصدرة للوثيقة ،اسم الوثيقة ،نوع اململكة األردنية الهاشمية ،وزارة العمل ،قانون العمل
وتعديالته ،رقم  8لسنة .1996
الوثيقة ،رقمها إن وجد ،تاريخها.

األوراق املقدمة يف مؤمترات
الرويس إزاء موجة
الصيني
محمد فايز فرحات" ،السلوك
ّ
ّ
يب :قراءة يف ما وراء املصالح االقتصاديّة" ،ورقة
اسم الكاتب أو الكتّاب" ،عنوان الورقة" ،مقدمة يف مؤمتر :الربيع العر ّ
عنوان املؤمتر ،الجهة املنظمة للمؤمتر ،مكان انعقاد مقدمة يف املؤمتر السنوي ملراكز الدراسات السياسية
واإلرساتيجية يف الوطن العريب ،املركز العريب لألبحاث
املؤمتر ،تاريخ املؤمتر :يوم/شهر/سنة.
ودراسة السياسات ،الدوحة.2012/12/17-15 ،

املوسوعات
اسم مؤلف البحث" ،عنوان البحث" ،يف :اسم املرشف عىل خريية قاسمية" ،املذكرات والسري الفلسطينية" ،يف:
املوسوعة إن وجد ،اسم املوسوعة ،رقم املجلد إن وجد املوسوعة الفلسطينية ،مج ( 3بريوت :هيئة املوسوعة
الفلسطينية ،)1990 ،ص .751
(مكان النرش :النارش ،السنة) ،ص رقم.
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املوسوعات عىل اإلنرتنت:
"عنوان املقال" ،اسم املوسوعة،
يوم/شهر/سنة ،يفhttp://www...... :

شوهد

أمثلة
"أوسلو واالتفاقيات الفلسطينية-االرسائيلية" ،املوسوعة
يف :الفلسطينية ،2013/9/16 ،شوهد يف  ،2021/4/6يف:
https://bit.ly/3a3qETJ

املقابالت
مقابالت شخصية :اسم الشّ خص ،نوع املقابلة (مقابلة
شخصيّة ،مقابلة عرب الهاتف ،مقابلة بالربيد اإللكرتوين ،توين بلري ،مقابلة شخصية ،لندن.2006/11/3 ،
وغريها) ،املكان ،والتاريخ :يوم/شهر/سنة.

املخطوطات
هي الكتب األصلية واملحفوظة يف املكتبات ،مرقومة ،أبو القاسم محمد بن حوقل" ،صورة األرض" ،نسخة مرقومة
قد يعود إليها املؤلف يف مصادره ،تصاغ بياناتها بشكل ( )3346ومحفوظة يف خزانة الرساي العتيق يف إستانبول.
عام كام ييل (املؤلف" ،عنوان املخطوط" ،الرقم ،املكان)،
أبو عيل عمر بن محمد بن حمد املغريب السكوين" ،املنهج
مع املحافظة عىل خصوصية العبارات الوصفية املصاحبة
املرشق يف االعرتاض عىل كثري من أهل املنطق = مخترص
للمخطوط.
التمييز ملا أودعه الزمخرشي من االعتزال يف تفسري الكتاب
العزيز" مخطوط رقم  ،1909محفوظ يف مكتبة اإلسكوريال
(إسبانيا).

األوراق غري املنشورة
يحافظ عىل تسلسل البيانات املعتمد لدينا مع إضافة عبارة
(غري منشور) بني قوسني يف نهاية املصدر.
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الكتب

اسم املؤلّف ،عنوان الكتاب ويوضع العنوان الفرعي له
إن وجد بعد نقطتني ،اسم املرتجم وتوضع عبارة trans.
السلسلة ورقم
بعد اسمه ويف الفرنسية  ،trad.اسم
ّ
الكتاب يف السلسلة إن وجد ،رقم الطّبعة ويكتب اختصا ًرا James Piscatori, Islam in a World of Nation-States
 Number st, nd, rd, th ed.مكان ال ّنرش :ال ّنارش ،تاريخ ال ّنرش ،رقم (Cambridge: Cambridge University Press, 1986), p. 116.
الصفحة ويكتب.p. number :
ّ
* يستخدم خط مائل يف عنوان الكتاب  Italicفحسب.
يف حال االستشهاد بالكتاب نفسه يف هامش الحق ،يكتب
عىل ال ّنحو التايل:

Piscatori, p. 118.

Author's last name, p. number.
يف حال استخدام أكرث من مرجع واحد للمؤلّف نفسه ،تكتب
بيانات كل واحد من هذه املراجع كاملة عند االستشهاد بها
املرة األوىل ،ويكتب عند االستشهاد املتكرر عىل النحو التايل:

Piscatori, Islam, p. 116.

Author's last name, part of the book title, p. number.
يف حال كان الكتاب مؤلفًا من أجزاء عدة ،يوضع رقم الجزء Titus Livius, The History of Rome, Canon Roberts (trans.),
املستخدم قبل الطبعة وبيانات السلسلة ،ويكتب عىل النحو in: Ernest Rhys (ed.), vol. 3 (London: J.M. Dent and Sons,
املخترص( vol. 3 :تستخدم األرقام الرومانيّة لرقم الجزء).
1905), p. 243.
يف حال كان للكتاب عدة طبعات ،يجب ذكر الطبعة
املستخدمة بكتابتها باختصار:

Jeanette Harrison, Understanding Children: Foundations
st nd rd th
st
nd
rd
th
for Quality, 3rd ed. (Australia: Australian Council for Number , , , ed. (1 , 2 , 3 , 4 ).
Educational Research, 2003), pp. 121-123.
Nombre ère, nde, ème ed. (1ère, 2nde, 3ème).

وال تكتب الطبعة األوىل.
يف حال شارك يف التأليف مؤلفان أو ثالثة ،تكتب أسامؤهم
كلهم بحيث تفصل بني االسم األول والثاين فاصلة إذا كانوا Susanne H. Rudolph & James Piscatori, Transnational
ثالثة ،وبني الثاين واألخري الرمز & وليس  andأو  .etوتطبق Religion and Fading States (London: Westview Press,
هذه القاعدة يف جميع أنواع املراجع :كتب ،مقاالت ،تقارير...
1996), p. 18.
يف حال شارك يف التأليف أكرث من ثالثة مؤلفني ،يكتب اسم Susan Solomon et al. (eds.), Climate Change 2007: The
عا Physical Science Basis (Cambridge: Cambridge University
املؤلف الرئيس أو األول الذي يرد عىل غالف الكتاب متبو ً
بعبارة et al. :وتطبق هذه القاعدة يف جميع أنواع املراجع:
Press, 2007).
كتب ،مقاالت ،تقارير ...
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يف حال نرش الكتاب نارشان اثنان يف الوقت نفسه ،يكتب
يف البيانات الواردة داخل القوسني واملتعلقة مبكان النرش
والنارش (مدينة النرش األوىل :النارش األول؛ مدينة النرش William J. Barber, Gunnar Myrdal: An Intellectual Biography
الثانية :النارش الثاين ،تاريخ النرش) .ويف حال كان النارش (London/ New York: Palgrave Macmillan, 2008), p. 18.
نفسه يف مدينتني مختلفتني ،تذكر املدينتان ويفصل بينهام
برشطة مائلة ويذكر النارش مرة واحدة.

مقاالت الدوريات
اسم املؤلّف" ،عنوان املقال ويوضع العنوان الفرعي له إن
وجد بعد نقطتني" ،اسم املرتجم وتوضع عبارة مرتجم بعد
اسمه  trans.أو  trad.للفرنسية ،اسم الدورية ،رقم املجلد Robert Springborg, "State-Society Relations in Egypt:
 ،vol. numberرقم العدد  no. numberتاريخ العدد ،رقم The Debate Over Owner-Tenant Relations," Middle East
Journal, vol. 45, no. 2 (Spring 1991), p. 247.
الصفحة ويكتب.p. number :
ّ
* يستخدم خط مائل يف اسم الدورية  Italicفحسب.

الجزء أو الفصل من الكتاب
اسم املؤلّف" ،عنوان الفصل أو الجزء ويوضع
العنوان الفرعي له إن وجد بعد نقطتني"،
 ،in: Author or Authors name(s) ed. or eds.عنوان الكتاب،
السلسلة ورقم الكتاب يف السلسلة إن وجد ،رقم
اسم
ّ
الصفحة
الطّبعة (مكان ال ّنرش :ال ّنارش ،تاريخ ال ّنرش) ،رقم
ّ
ويكتب.p. number :

Sebastian Murken & Sussan Namini, "Choosing a
Religion as an Aspect of Religious Identity Formation in
Modern Societies," in: Pye Michael, Wasim Alef Theria
& Ma'sud Abdurrahman (eds.), Religious Harmony:
Problems, Practice and Education (New York: Walter de
Gruyter, 2006), pp. 282-284.

املقاالت والتقارير الصحافية
اسم الكاتب أو الكتّاب" ،عنوان املقالة أو التقرير الصحايف"،
اسم الصحيفة أو املجلة (بلد النرش يف حال كانت املجلة
غري مشهورة أو يوجد اسمها يف أكرث من بلد) ،تاريخ ال ّنرشEllen Barry, "Insisting on Assad's Exit Will Cost More :
يوم/شهر/سنة.
Lives, Russian Says," The New York Times, 29/12/2012.
* يستخدم خط مائل يف اسم الصحيفة أو املجلة Italic
فحسب.

الرسائل الجامعية واألطروحات
اسم الكاتب" ،عنوان الرسالة أو األطروحة" ،نوع الرسالة:
Robert Young, "Crossing Boundaries in Urban Ecology:
 Master Dissertationأو  ،PhD. Dissertationالجامعة
Pathways to Sustainable Cities," PhD. Dissertation,
املقدمة فيها ،مكان الجامعة ،سنة املناقشة ،الصفحة:
Cornell University, New York, 2007, pp. 128, 176.
.p. number
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األوراق املقدمة خالل مؤمترات

Khalid Al-Yahya, "Think Tanks in the Arab World: The
اسم الكاتب أو الكتّاب" ،عنوان الورقة"Quest for Survival and Influence," paper presented at presented at the: ،
 ،name of the conferenceالجهة املنظمة للمؤمتر ،مكان the ACRPS Conference of Strategic and Policy Studies
Research Centers, Arab Center for Research and Policy
املؤمتر ،تاريخ املؤمتر :يوم/شهر/سنة.
Studies, Doha, 15-17/12/2012.

مراجع عىل اإلنرتنت
عند االقتباس من مواد منشورة يف مواقع إلكرتونية،
يتعني أن تذكر البيانات جميعها ووفق الرتتيب والعبارات
التالية نفسها :اسم الكاتب" ،عنوان املقال أو التقرير"،
اسم املوقع اإللكرتوين ،تاريخ النرش (إن وجد) ،شوهد يف
 ،2016/8/9يف:
http://www......
وتؤخذ املالحظات التالية يف االعتبار:
	•عدم استخدام الخط السميك ( )not boldألي من هذه Stephanie McCrummen, "Muslim Brotherhood's
البيانات.
''Supreme Guide' the focus of liberal Egyptians
Angst," The Washington Post, 28/12/2012, accessed on
	•يف حال وجود سلسلة تنرش عىل املوقع اإللكرتوين فتكتب
30/12/2012, at: http://wapo.st/2b3LVLT
بخط مائل (مثال Assessment Report :أو ،Policy Analysis
املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .)...
"Aleppo Defies the Imposition of Russia's Will on the

Syrian People," Assessment Report, The Arab Center for
	•إذا تم االقتباس من كتاب أو تقرير أكادميي أو دويل أو
Research and Policy Studies, 8/5/2016, accessed on
من مجلة دورية تنرش عىل اإلنرتنت ،فتُذكر بيانات النرش
21/8/2016, at: http://bit.ly/2bxdgtH
حسب نوع اإلصدار (كتاب ،مجلة ،تقرير) ،ولكن يضاف الرابط
اإللكرتوين بعد البيانات املعتادة لتلك اإلصدارات ،مع
رضورة ذكر رقم الصفحة التي تم االقتباس منها.
كامل بحيث يوصل القارئ إىل الصفحة
ً
	•يتعني ذكر الرابط
اإللكرتونية التي تم االقتباس منها مبارشة وليس إىل
العنوان العام للموقع.
رصا باالعتامد عىل مخترص الروابط يف
	•يكتب الرابط مخت ً
اإلنرتنت  ،URL Shortnerمثال Bitly :أو .Google Shortner
يف حال استخدام مقالة مجلة أو دورية أو جزء من كتاب
موجود عىل موقع إلكرتوين ،تكتب البيانات الخاصة باملقالة Ravi Kanbur, "Confronting RisingIinequality in Asia," in:
أو الجزء من الكتاب ،ثم تضاف بعد فاصلة ( ),بيانات املشاهدة Asian Development Bank, Asian Development Outlook
2012 (Manila: Asian Development Bank, 2012), accessed
عىل اإلنرتنت:
on 30/12/2012, at: http://bit.ly/2bKXzRi
accessed on day/month/year, at: URL
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كتابة الهوامش باللغة اإلنكليزية وغريها من اللغات األجنبية
أمثلة

الطريقة العامة والحاالت املتنوعة
التقرير الحكومي أو الرسمي

اسم الجهة العليا املصدرة للتقرير وإذا كانت تابعة لجهة
أعىل يكتب اسم الجهة العليا ،ثم اسم الجهة الفرعيةAustralian Human Resources Institute, The Parent Trap: ،
عنوان التقرير (مكان النرش :تاريخ النرش يوم/شهر/سنة)،
The Parental Leave Debate (Melbourne: 2008), p.13.
الصفحة.p. number :

الوثائق الرسمية
الجهة العليا املصدرة للوثيقة ،اسم الوثيقة ،نوع الوثيقةAustralian Government, Copyright Act, Act no. 63 of 1968 ،
تاريخها ،رقمها إن وجد.
as amended.

املوسوعات
اسم مؤلف البحث" ،عنوان البحث"،
Anna Gr. Belova, "South Semitic languages," in: Kees
 ،in: Author or Authors ed. or eds.ويف حال كان مجم ً
عا Versteegh (ed.), Encyclopedia of Arabic Language and
النرش:
للامدة  ،comp. or comps.اسم املوسوعة (مكان
Linguistics, vol. 4 (Leiden: E.J. Brill, 2009), p. 307.
النارش ،السنة) ،الصفحة.p. number :
املوسوعات عىل اإلنرتنت:
"عنوان املقال" ،اسم املوسوعة،
accessed on day/month/year, at: URL

"Globalization and Its Discontents," Wikipedia, accessed
on 30/12/2012, at: http://bit.ly/2aZ4uVT

استخدام األحرف الكبرية دامئًا يف بدايات الكلامت اإلنكليزية
كلها يف الهوامش واملراجع ،ما عدا  ofو inو theوwith
و withinوما شاكلها.
مثل:

استخدام األحرف الكبرية دامئًا للكلامت الفرنسية يف بداية
عنوان الكتاب أو املقالة ،وكذلك بعد النقطتني للعنوان "Une conditionnalité dépourvue d'effectivité: Clause
démocratique et gestion des risques dans les relations
الفرعي يف الهوامش واملراجع.
"Euromed,
عدم استخدام فاصلة أو نقطة بعد عالمة السؤال أو التعجب
يف كل األحوال.
عدم استخدام فاصلة أو نقطة قبل القوس يف كل األحوال.
عدم وضع نقاط بني الحرفني اللذين يخترصان اسم الوالية
األمريكية:
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كتابة بيانات املراجع يف قامئة املراجع
توضع املراجع يف نهاية أي مادة استخدمت فيها مراجع .وتأيت تحت عنوان رئيس هو "املراجع".
●ويجري تصنيفها إىل مراجع عربية وأخرى أجنبية ،وتكونان تحت عنوانني فرعيني هام" :العربية"
و"األجنبية" ،ومن دون كلمة املراجع.
●يجري ترتيب املراجع أبجديًا ،ومن دون ترقيم.

مة:
قواعد عا ّ
األسامء:
●لغرض ترتيب املراجع ترتي ًبا أبجديًا ،تكتب أسامء املؤلفني يف قامئة املراجع بالرتتيب التايل:
االسم العائيل ،االسم األول .بحيث ييل االسم العائيل فاصلة ( )،واالسم األول نقطة ( .).ويف
حال كان للمرجع مؤلفان أو ثالثة ،تطبق قاعدة قلب االسم للكاتب األول فحسب مع عدم وضع
النقطة ( ).بعد اسمه األول بل توضع النقطة عند نهاية االسم العائيل آلخر الكتاب املذكورين،
أي قبل كتابة عنوان املرجع مبارشة.
●يف حال ساهم يف تأليف املرجع أكرث من ثالثة مؤلفني ،يكتب االسم العائيل للكاتب الرئيس
عا بفاصلة ( )،ثم االسم األول له متبوعا بعبارة[ :وآخرون] ثم نقطة ( .).وتطبق القاعدة
متبو ً
نفسها يف اللغة اإلنكليزية واللغات األجنبية األخرى .et al.
عا ،ت ُضاف بعد عنوان الكتاب أو النص كلامت :ترجمة أو
م
مراج ً
ً
محققًا أو ُ
رتجم أو ُ
●إذا كان النص ُ
مراجعة أو تحقيق ،ثم يتبعها اسم املرتجم أو املحقق أو املراجع .ومثة أهمية للتأكيد أنه ال
يتبع تلك الكلامت نقطتان متعامدتان (.):
م املحرر ثم كلمة (محرر) بني قوسني.
●أما إذا كان مثة محرر للكتاب ،فريد بعد عنوان الكتاب اس ُ
مثل؛ إذ ميكن استخدام
●وتستثنى من الشكل السابق بعض العبارات التي ترد يف الكتب التاريخية ً
عبارة :اعتنى به  ...عىل سبيل املثال ال الحرص.
●ويف اللغة اإلنكليزية تضاف بني قوسني عبارة  ed.للمحرر الواحد و eds.للمحررين فأكرث،
والقاعدة نفسها بالنسبة إىل املرتجم أو املرتجمني  trad.، trans.للفرنسية ،واملساهمني
الفرعيني اآلخرين  ،comp. or comps.وامل ُراجع .rev.
●عندما يذكر للمؤلف نفسه أكرث من مرجع يف قامئة املراجع ،ال يكتب اسمه إال يف املرة
األوىل ،وتوضع عالمة __________ .مبقدار مثاين رشطات  underscoreللداللة عىل تكرار
االسم نفسه يف املراجع التي تليه ،وتطبق القاعدة نفسها باللغات األجنبية .ويجري ترتيب
مراجع املؤلف نفسه زمن ًيا من األقدم إىل األحدث.
●تستخدم النقطة ( ).يف الفصل بني الحقول املكونة لبيانات املرجع وال تستخدم الفاصلة
املنقوطة (؛) ،وتستخدم الفاصلة بعد االسم العائيل للمؤلف ،وبني دار النرش والسنة.
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●ال يوجد أي تعيني مميز للبيانات باستثناء الخط السميك يف اللغة العربيّة والخط املائل يف
اللغة اإلنكليزية لعنوان الكتاب أو عنوان الدورية.

بيانات النرش:
●ال توضع بيانات النرش بني قوسني ،وتكون عىل النحو التايل :مكان النرش :النارش ،تاريخ النرش.
ويف حال مل يتوافر أحد هذه البيانات تكتب االختصارات التالية[ :د.م ].لعبارة :من دون مكان،
[د.ن ].لعبارة :من دون اسم النارش[ ،د.ت ].لعبارة :من دون تاريخ نرش.

ال توضع يف قامئة املراجع األنواع التالية من املراجع:
ȿاملقاالت الصحافية مبا فيها اإللكرتونية .أما املصادر من اإلنرتنت مثل كتاب أو تقرير أكادميي أو
دويل أو من مجلة دورية تنرش عىل اإلنرتنت ،فتوضع يف املراجع ،وتُذكر بيانات النرش حسب نوع
اإلصدار (كتاب ،مجلة ،تقرير) ،ويضاف الرابط اإللكرتوين بعد البيانات املعتادة لتلك اإلصدارات.
ȿاملواد التي يجري تعريفها يف املوسوعات العلمية ،بل توضع املوسوعة التي تشتمل عليها.
كام توضع املواد املؤلفة من بحوث متكاملة ومنشورة يف املوسوعة (انظر املثال الحقًا).
ȿاملوسوعات اللغوية والقواميس.
ȿاملقابالت.

أرقام الصفحات:
●ال توضع أرقام للصفحات املقتبس منها يف قامئة املراجع بالنسبة إىل الكتب ،وال حاجة إىل
عدد الصفحات الكيل للكتاب وال لجزء من الكتاب.

رقم الطبعة:
●يف حال كان للكتاب عدة طبعات ،يجب ذكر الطبعة املستخدمة بكتابتها باختصار :ط رقم .وال تذكر
الطبعة األوىل.
●يذكر رقم الطبعة قبل حقل بيانات النرش مبارشة.
●وباللغتني اإلنكليزية والفرنسية تكتب الطبعة مخترصة عىل التوايل:
● Number st, nd, rd, th ed. (1st, 2nd, 3rd, 4th).
● Nombre ère, nde, ème ed. (1ère, 2nde, 3ème).
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كتابة قامئة املراجع باللغة العربية
أمثلة

الطريقة العامة والحاالت املتنوعة
الكتب

	•بيسكاتوري ،جيمس .اإلسالم يف عامل الدّول القوم ّية.
االسم األخري للمؤلف ،اسمه األول .عنوان الكتاب ويوضع بريوت :دار ال ّنهضة.1986 ،
العنوان الفرعي له إن وجد بعد نقطتني .ترجمة يوضع اسم 	•أمني ،أحمد وزيك نجيب محمود .قصة الفلسفة اليونانية.
املرتجم .اسم
ّ
السلسلة ورقم الكتاب يف السلسلة إن وجد .ط  .7القاهرة :مطبعة لجنة التأليف والرتجمة والنرش.1970 ،
رقم الطّبعة .مكان ال ّنرش :ال ّنارش ،تاريخ ال ّنرش.
	•شبورير ،زالتكا .الرياضيات يف حياتنا .ترجمة فاطمة
* يستخدم الخط السميك يف عنوان الكتاب فحسب.
عبد القادر املام .سلسلة عامل املعرفة  .114الكويت:
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب.1987 ،
يف حال كان الكتاب مؤلفًا من عدة أجزاء ،يوضع رقم الجزء
املستخدم قبل بيانات السلسلة ،ويكتب عىل النحو املخترص:
نافعة ،حسن ،وكليفورد بوزورث .تراث اإلسالم .ترجمة
ج رقم (للجزء) ومج رقم (للمجلد).
حسني مؤنس وإحسان صدقي العمد .مراجعة فؤاد زكريا.
بالنسبة إىل الجزء ،يجب االنتباه إىل أن األجزاء قد ترد يف سلسلة عامل املعرفة  .12الكويت :املجلس الوطني للثقافة
مجلد واحد أو أكرث من مجلد ،ولذلك هنالك عبارة توثيقية تعرب والفنون واآلداب.1978 ،
عن ذلك وهي كذا ج يف كذا مج (ج هي جزء ومج هي مجلد).
عزمي بشارة ،ثورة مرص :ج  ،1من الثورة إىل االنقالب
بحيث ترد عناوين األجزاء بالخط السميك ألنها عناوين لكتب (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،
مستقلة .أما إذا كان تاريخ صدور األجزاء مختلفة يف ما بينها .)2016
فوجب ذكر بيانات النرش بعد كل عنوان من عناوين األجزاء
(وهذه القاعدة تطبق يف املصادر األجنبية كذلك).
يف حال شارك يف التأليف مؤلفان أو ثالثة ،تكتب أسامؤهم
كلهم دون فواصل بينها وتعطف بحرف الواو.
وتطبق هذه القاعدة يف جميع أنواع املراجع :كتب ،مقاالت،
تقارير ...
ويف حال شارك يف التأليف أكرث من ثالثة مؤلفني ،يكتب
اسم املؤلف الرئيس (أو األول الذي يرد عىل غالف الكتاب)
عا بعبارة[ :وآخرون] ،وباللغات األجنبية ( .)et alوتطبق
متبو ً
هذه القاعدة يف جميع أنواع املراجع :كتب ،مقاالت ،تقارير...

ٍ
يف حال ورود مرجعٍ ملؤل ٍ
مشرتك ،يجري
ّف منفرد وآخر
تقديم العمل املنفرد عىل العمل املشرتك.

القومي
السيد [وآخرون] .تحليل مضمون الفكر
يسني،
ّ
ّ
العريب .ط  .4بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية.1991 ،

دراج ،فيصل .طه حسني وتحديث الفكر العريب .بريوت :مركز
دراسات الوحدة العربية.2011 ،
موسوعة األحزاب والجامعات اإلسالمية .فيصل دراج
وجامل باروت (محرران) .دمشق :املركز العريب للدراسات
االسرتاتيجية.2000 ،

يف حال كان مكان النرش مدينة ال يعرف بلدها (أو وجدت أكرث رمضان الجريب ،محمد .ابن قتيبة ومقاييسه البالغية
من مدينة باالسم نفسه يف أكرث من بلد واحد مثل طرابلس) واألدبية والنقدية .طرابلس ،ليبيا :املنشأة العامة للنرش
والتوزيع واإلعالن.1984 ،
يضاف اسم البلد بعد فاصلة بينهام طرابلس ،ليبيا:
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كتابة قامئة املراجع باللغة العربية
أمثلة

الطريقة العامة والحاالت املتنوعة
يف حال نرش الكتاب نارشان اثنان يف الوقت نفسه ،يكتب
يف البيانات الواردة داخل القوسني واملتعلقة مبكان النرش
والنارش( :مدينة النرش األوىل :النارش األول؛ مدينة النرش
الثانية :النارش الثاين ،تاريخ النرش).
	•ويف حال كان النارش نفسه يف مدينتني مختلفتني ،تذكر املدينتان
ويفصل بينهام برشطة مائلة ( )/ويذكر النارش مرة واحدة.

	•إذا كان صاد ًرا يف املدينة نفسها ويف السنة نفسها عن سخنيني ،عصام .الجرمية املقدسة :اإلبادة الجامعية
داري نرش مختلفني( :بريوت :دار الفكر؛ مكتبة لبنان .)2015 ،من أيديولوجيا الكتاب العربي إىل املرشوع الصهيوين.
	•إذا كان صاد ًرا يف املدينة نفسها عن داري نرش مختلفتني الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.2012 ،
يف سنتني مختلفتني( :بريوت :دار الفارايب2015 ،؛ مكتبة
لبنان.)2016 ،
	•إذا كان صاد ًرا يف مدينتني مختلفتني عن داري نرش
مختلفتني يف سنتني مختلفتني( :بريوت :دار الفارايب،
2015؛ دمشق :دار النفائس.)2016 ،
مالحظة :ال تذكر جميع املدن التي صدر فيها الكتاب بالرضورة.

مقاالت الدوريات
االسم األخري للمؤلف ،اسمه األول" .عنوان املقال ويوضع
العنوان الفرعي له إن وجد بعد نقطتني" .ترجمة يوضع اسم
املرتجم .اسم الدورية .مج رقم ،العدد رقم (تاريخ العدد :كنعان ،طاهر حمدي" .الفضاءات الثالثة يف دولة اإلنتاج".
ً
ما وشه ًرا وسنة ،أو شه ًرا وسنة ،أو
قد يكون يو ً
فصل وسنة عمران .مج  ،1العدد ( 1صيف .)2012
بحسب تواتر صدور الدورية).
* يستخدم الخط السميك يف اسم الدورية فحسب.

التقرير الحكومي أو الرسمي
اسم الجهة املصدرة للتقرير وإذا كانت تابعة لجهة أعىل
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ .تقرير التنمية اإلنسانية
يكتب اسم الجهة العليا .ثم اسم الجهة الفرعية .عنوان
العربية لعام  .2009بريوت.2010 :
التقرير .مكان النرش .تاريخ النرش :يوم/شهر/سنة.

الرسائل الجامعية واألطروحات
االسم األخري للمؤلف ،اسمه األول" .عنوان الرسالة محمد تيسري ،إياد وأحمد أبو طنطش" .اتجاهات اإلداريني
أو األطروحة" .نوع الرسالة :رسالة ماجستري أو أطروحة الرتبويني نحو التطوير اإلداري يف وزارة الرتبية والتعليم
دكتوراه .الجامعة املقدمة فيها .مكان الجامعة ،سنة الفلسطينية" ،رسالة ماجستري .كلية الرتبية .جامعة النجاح
الوطنية .نابلس .فلسطني.1999 .
املناقشة.

الوثائق الرسمية
الجهة العليا املصدرة للوثيقة .اسم الوثيقة .نوع الوثيقة .اململكة األردنية الهاشمية .وزارة العمل .قانون العمل
وتعديالته .قانون رقم  8لسنة .1996
رقمها إن وجد تاريخها.
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كتابة قامئة املراجع باللغة العربية
أمثلة

الطريقة العامة والحاالت املتنوعة
األوراق املقدمة خالل مؤمترات

الرويس إزاء موجة
الصيني
فايز فرحات ،محمد" .السلوك
ّ
ّ
يب :قراءة يف ما وراء املصالح االقتصاديّة" .ورقة
االسم األخري للمؤلف ،اسمه األول" .عنوان الورقة" .مقدمة الربيع العر ّ
يف مؤمتر :اسم املؤمتر .الجهة املنظمة للمؤمتر .مكان مقدمة يف املؤمتر السنوي ملراكز الدراسات السياسية
واإلرساتيجية يف الوطن العريب .املركز العريب لألبحاث
انعقاد املؤمتر .تاريخ املؤمتر :يوم/شهر/سنة.
ودراسة السياسات .الدوحة.2012/12/17-15 .

كامل وليس مادة يجري تعريفها)
ً
املوسوعات (يف حال كان بحثًا
االسم األخري للمؤلف ،اسمه األول" .عنوان البحث" .يف :اسم قاسمية ،خريية" .املذكرات والسري الفلسطينية" .يف:
املرشف عىل املوسوعة .اسم املوسوعة .مكان النرش :املوسوعة الفلسطينية .مج  .3بريوت :هيئة املوسوعة
الفلسطينية.1990 ،
النارش ،السنة.
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كتابة قامئة املراجع باللغة الإلنكليزية وغريها من اللغات األجنبية
أمثلة

الطريقة العامة والحاالت املتنوعة
الكتب

االسم األخري للمؤلف ،اسمه األول .عنوان الكتاب ويوضع
العنوان الفرعي له إن وجد بعد نقطتني .اسم املرتجم وتوضع
لسلة
الس
عبارة  trans.بعد اسمه ويف الفرنسية  .trad.اسم
ّ
Piscatori, James. Islam in a World of Nation-States.
ورقم الكتاب يف السلسلة إن وجد .رقم الطّبعة ويكتب اختصا ًرا
Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
 ، Number st, nd, rd, th ed.مكان ال ّنرش :ال ّنارش ،تاريخ ال ّنرش.
* يستخدم خط مائل يف عنوان الكتاب .Italic
يف حال كان الكتاب مؤلفًا من أجزاء عدة ،يوضع رقم الجزء
Livius, Titus. The History of Rome. Canon Roberts (trans.).
املستخدم قبل بيانات السلسلة ،ويكتب عىل النحو املخترص:
Ernest Rhys (ed.). vol. 3. London: J.M. Dent and Sons, 1905.
.vol. 3
يف حال كان للكتاب عدة طبعات ،يجب ذكر الطبعة
Harrison, Jeanette. Understanding children: Foundations
املستخدمة بكتابتها باختصار:
rd
for Quality. 3 ed. Australia: Australian Council for
Number st, nd, rd, th ed. (1st, 2nd, 3rd, 4th).
Educational Research, 2003.
Nombre ère, nde, ème ed. (1ère, 2nde, 3ème).
يف حال شارك يف التأليف مؤلفان أو ثالثة :يفصل بني
االسمني األخريين برمز العطف & وليس .and

Rudolph, Susanne H. & James Piscatori. Transnational
Religion and Fading States. London: Westview Press, 1996.

يف حال شارك يف التأليف أكرث من ثالثة مؤلفني :يكتب اسم
Solomon, Susan et al. (eds.). Climate Change 2007: The
عا
املؤلف الرئيس (أو األول الذي يرد عىل غالف الكتاب) متبو ً
Physical Science Basis. Cambridge: Cambridge University
بعبارة et al. :وتطبق هاتان القاعدتان يف جميع أنواع
Press, 2007.
املراجع :كتب ،مقاالت ،تقارير ...
يف حال كان النارش نفسه يف مدينتني مختلفتني ،تذكر
املدينتان ويفصل بينهام بكلمة برشطة مائلة ( )/ويذكر
النارش مرة واحدة.
Barber, William J. Gunnar Myrdal: An Intellectual Biography.
London/ New York: Palgrave Macmillan, 2008.
يف حال نرش الكتاب نارشان اثنان يف الوقت نفسه ،يكتب يف

البيانات املتعلقة مبكان النرش والنارش( :مدينة النرش األوىل:
النارش األول؛ مدينة النرش الثانية :النارش الثاين ،تاريخ النرش).

مقاالت الدوريات
االسم األخري للمؤلف ،اسمه األول" .عنوان املقال ويوضع
العنوان الفرعي له إن وجد بعد نقطتني" .ترجمة اسم
املرتجم اسم الدورية( ,vol. number, no. number .تاريخ Springborg, Robert. "State-Society Relations in Egypt:
فصل The Debate Over Owner-Tenant Relations." Middle East
ً
ما وشه ًرا وسنة ،أو شه ًرا وسنة ،أو
العدد :قد يكون يو ً
Journal. vol. 45, no. 2 (Spring 1991).
وسنة بحسب تواتر صدور الدورية).
* يستخدم خط مائل يف اسم الدورية فحسب.

الرسائل الجامعية واألطروحات
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كتابة قامئة املراجع باللغة الإلنكليزية وغريها من اللغات األجنبية
أمثلة

الطريقة العامة والحاالت املتنوعة

االسم األخري للمؤلف ،اسمه األول" .عنوان الرسالة أو األطروحة"Young, Robert. "Crossing Boundaries in Urban Ecology: .
نوع الرسالة Master dissertation :أو Pathways to Sustainable Cities." PhD. Dissertation, .PhD. Dissertation
Cornell University. New York - United States, 2007.
الجامعة املقدمة فيها .مكان الجامعة ،سنة املناقشة.

األوراق املقدمة خالل مؤمترات
Al-Yahya, Khalid. "Think Tanks in the Arab World: The
االسم األخري للمؤلف ،اسمه األول" .عنوان الورقة".
Quest for Survival and Influence." paper presented at
 .presented at the: name of the conferenceالجهة املنظمة
the ACRPS Conference of Strategic and Policy Studies
للمؤمتر .مكان املؤمتر .تاريخ املؤمتر :يوم/شهر/سنة.
Research Centers. ACRPS. Doha. 15-17/12/2012.

التقرير الحكومي أو الرسمي
اسم الجهة املصدرة للتقرير وإذا كانت تابعة لجهة أعىل
Australian Human Resources Institute. The parent trap:
يكتب اسم الجهة العليا .ثم اسم الجهة الفرعية .عنوان
The Parental leave debate. Melbourne: 2008.
التقرير .مكان النرش :تاريخ النرش يوم/شهر/سنة.

الوثائق الرسمية
الجهة العليا املصدرة للوثيقة .اسم الوثيقة .نوع الوثيقةAustralian Government. Copyright Act. Act no. 63 of 1968 .
تاريخها ،رقمها إن وجد.
as amended.

املوسوعات
عا بعبارة  ed. Or eds.أو Versteegh, Kees (ed.). Encyclopedia of Arabic Language
اسم املحرر أو املجمع متبو ً
 .comp. Or comps.اسم املوسوعة .مكان النرش :النارش ،السنة.
and Linguistics. Leiden: E. J. Brill, 2009.
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ملخص أسلوب كتابة الهوامش واملراجع العربية
الكتب
اسم املؤلّف ،عنوان الكتاب ،اسم املرتجم أو املح ّرر ،الطبعة (مكان النرش :النارش ،تاريخ ال ّنرش)،
الصفحة.
رقم ّ
●نبيل عيل ،الثقافة العربية وعرص املعلومات ،سلسلة عامل املعرفة ( 265الكويت :املجلس
الوطني للثّقافة والفنون واآلداب ،)2001 ،ص .227

●كيت ناش ،السوسيولوجيا السياسية املعارصة :العوملة والسياسة والسلطة ،ترجمة حيدر
حاج إسامعيل (بريوت :املنظمة العربية للرتجمة ،)2013 ،ص .116

مثل :ناش ،ص .117
ً
ة عىل ال ّنحو التايل
ويُستشهد بالكتاب يف الهامش الالحق غري املوايل مبارش ً
رصا:
أما إن ُ
وجد أكرث من مرجع واحد للمؤلّف نفسه ،ففي هذه الحالة يجري استخدام العنوان مخت ً
ناش ،السوسيولوجيا ،ص .117
ة عىل ال ّنحو التايل :املرجع نفسه ،ص .118
ويُستشهد بالكتاب يف الهامش الالحق املوايل مبارش ً
ما يف قامئة املراجع فريد الكتاب عىل ال ّنحو التايل:
أ ّ
●ناش ،كيت .السوسيولوجيا السياسية املعارصة :العوملة والسياسة والسلطة .ترجمة حيدر
حاج إسامعيل .بريوت :املنظمة العربية للرتجمة.2013 ،

وبالنسبة إىل الكتاب الذي اشرتك يف تأليفه أكرث من ثالثة مؤلفني ،فيُكتب اسم املؤلف الرئيس
أو املحرر أو املرشف عىل تجميع املادة مع عبارة [وآخرون] .مثال:
●السيد ياسني [وآخرون] ،تحليل مضمون الفكر القومي العريب ،ط ( 4بريوت :مركز دراسات
الوحدة العربية ،)1991 ،ص .109

ويُستشهد به يف الهامش الالحق غري املوايل مبارشةً ،كام ييل :ياسني [وآخرون] ،ص .109
ما يف قامئة املراجع فيكون كالتايل:
أ ّ
السيد [وآخرون] .تحليل مضمون الفكر القومي العريب .ط  .4بريوت :مركز دراسات
●ياسني،
ّ
الوحدة العربية.1991 ،

الدوريات
اسم املؤلّف" ،عنوان الدّراسة أو املقالة" ،اسم املجلّة ،املجلّد و/أو رقم العدد (سنة ال ّنرش) ،رقم

الصفحة .مثال:
ّ

●محمد حسن" ،األمن القومي العريب" ،إسرتاتيجيات ،مج  ،15العدد  ،)2009( 1ص .129
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ما يف قامئة املراجع ،فنكتب:
أ ّ
●حسن ،محمد" .األمن القومي العريب" .إسرتاتيجيات .مج  ،15العدد  ،)2009( 1ص .135-120

مقاالت الجرائد
تكتب بالرتتيب التايل (ت ُذكر يف الهوامش فحسب ،وال تذكر يف قامئة املراجع) .مثال:
●إيان بالك" ،األسد يحثّ الواليات املتحدة إلعادة فتح الطّرق الدبلوماسية مع دمشق"،
الغارديان.2009/2/17 ،

املنشورات اإللكرتونية
عند االقتباس من مواد منشورة يف مواقع إلكرتونية ،يتعني أن تذكر البيانات جميعها ووفق الرتتيب
وجد) ،اسم
والعبارات التالية نفسها :اسم الكاتب إن وجد" ،عنوان املقال أو التقرير" ،اسم السلسلة (إن ُ
وجد) ،شوهد يف  ،2016/8/9يفhttp://www...... :
املوقع اإللكرتوين ،تاريخ النرش (إن ُ
م ِ
ختص الروابط ( )Bitlyأو ( .)Google Shortnerمثل:
ً
ويتعني ذكر الرابط
رصا باالعتامد عىل ُ
كامل ،أو يكتب مخت ً
●"ارتفاع عجز املوازنة املرصية إىل  ،"4.5%الجزيرة نت ،2012/12/24 ،شوهد يف  ،2012/12/25يف:
http://bit.ly/2bAw2OB
●"معارك كرس حصار حلب وتداعياتها امليدانية والسياسية" ،تقدير موقف ،املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات ،2016/8/10 ،شوهد يف  ،2016/8/18يفhttp://bit.ly/2b3FLeD :
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مخلص أسلوب كتابة الهوامش واملراجع األجنبية
Books
Author's name, Title of Book, Edition (Place of publication: Publisher, Year of publication), page number.
●

Michael Pollan, The Omnivore's Dilemma: A Natural History of Four Meals (New York:
Penguin, 2006), pp. 99-100.

●

Gabriel García Márquez, Love in the Time of Cholera, Edith Grossman (trans.) (London:

Cape, 1988), pp. 242-55.

In quotes not immediately following the reference: Pollan, p. 31.
Where there are several references by the same author, add a short title: Pollan, Omnivore's
Dilemma, p. 31.

In quotes immediately following the reference: Ibid., p. 32.
The corresponding bibliographical entry:
●

Pollan, Michael. The Omnivore's Dilemma: A Natural History of Four Meals. New York: Penguin, 2006.

For books by three or more authors, in the note, list only the first author, followed by et al.:
●

Michael Gibbons et al., The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and
Research in Contemporary Societies (London: Sage, 1994), pp. 220-221.

In later quotes: Gibbons et al., p. 35.
The corresponding bibliographical entry:
●

Gibbons, Michael et al., The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and
Research in Contemporary Societies. London: Sage, 1994.

Periodicals
Author's name, "article title," journal title, volume number, issue number (Month/season Year),
page numbers.
●

Joshua I. Weinstein, "The Market in Plato's Republic," Classical Philology, no. 104
(2009), p. 440.

The corresponding bibliographical entry:
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●

Weinstein, Joshua I. "The Market in Plato's Republic." Classical Philology. no. 104 (2009).

Articles in a Newspaper or Popular Magazine
N.B. Cited only in footnotes, not in the references/bibliography. Example:
●

Ellen Barry, "Insisting on Assad's Exit Will Cost More Lives, Russian Says," The New York
Times, 29/12/2012.

Electronic Resources
When quoting electronic resources on websites, please include all the following: Author's
name (if available), "The article or report title," series name (if available), website's name, date of
publication (if available), accessed on 9/8/2016, at: http://www...
The full link to the exact page should be included. Please use an URL Shortener (Bitly) or
(Google Shortner). Example:
●

John Vidal, "Middle East faces water shortages for the next 25 years, study says,"
The Guardian, 27/8/2015, accessed on 31/10/2015, at: http://bit.ly/2k97Wxw

●

Policy Analysis Unit-ACRPS, "President Trump: An Attempt to Understand the
Background," Assessment Report, The Arab Center for Research and Policy Studies,
accessed on 10/11/2016, at: http://bit.ly/2j36v5S
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