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١. كتابة املراجع 



كتابة املراجع 

ملاذا؟ 

 توضيح مصدر معلوماتك. !

 زيادة مصداقية أو موثوقية بحثك. !

 توضيح املصدر ملن يرغب باالستزادة. !
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أنواع املراجع 

 كتب !

 مقاالت دوريات !

 انترنت !

 رسائل ماجستير أو دكتوراه !
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أنظمة كتابة املراجع 

!   MHRA 

!   Harvard 

!   Chicago 

!   MLA 

!   APA 

!   Vancouver 
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أنظمة كتابة املراجع: الكتب 

املؤلف -عنوان الكتاب - الطبعة - دار النشر - مكان 
النشر - سنة النشر 

مثال: 
Kittel, C., 2005. Introduction to solid state 
physics. Wiley. 
 
Kittel C. Introduction to solid state physics. 
Wiley; (2005). 
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أنظمة كتابة املراجع: املقاالت 

املؤلف -عنوان املقالة - الدورية - العدد - رقم الصفحة - 
السنة. 

مثال: 
Einstein, A., Podolsky, B., and Rosen, N., 
Physical Review 47 777 (1935). 
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أنظمة كتابة املراجع: رسائل غير 
منشورة 

املؤلف -عنوان الرسالة - نوعها - اسم الجامعة - السنة. 

مثال: 
Alkurtass, B., "Dynamics of Quantum 
Entanglement of Anisotropic Heisenberg XY 
Spin Chain in an External Magnetic Field" 
MSc. Thesis, King Saud University (2010). 
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أنظمة كتابة املراجع: االنترنت 

املؤلف أو اسم املوقع -عنوان الصفحة - تاريخ الدخول 
عليها - الرابط. 

مثال: 
HyperPhysics, "The Photoelectric Effect", 
[online], (Feb. 2016), 
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/
mod1.html#c2 
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اإلشارة للمرجع 

!   Example [1]. 
[1] Einstein, A., Podolsky, B., and Rosen, N., Phys. Rev. 47 777 
(1935). 

!   Example 1. 
1 Einstein, A., Podolsky, B., and Rosen, N., Phys. Rev. 47 777 (1935). 

!   Example [EPR35]. 
[EPR35] Einstein, A., Podolsky, B., and Rosen, N., Phys. Rev. 47 777 
(1935). 
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برامج لترتيب املراجع 

!   EndNote 

!   Reference Manager 

!   Mendeley 

!   BibTex 

!   Zotero 
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٢. األمانة العلمية وأخالقيات 
البحث 



األمانة العلمية وأخالقيات البحث 

 املصداقية والحيادية في نقل وتدوين نتائج البحث. !

 عدم تجاهل النتائج املخالفة للتوقعات )انتقاء النتائج(. !

 حقوق الحيوانات. !

 حفظ حقوق الباحثني املشاركني والجهات املساندة. !

 احترام حقوق امللكية الفكرية. !
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 Plagiarismالسرقة األدبية 

 ادعاء ملكية عمل شخص آخر. !

 نسخ كلمات أو أفكار شخص آخر بدون اإلشارة للمرجع. !

 عدم وضع عالمات اقتباس في حالة االقتباس الحرفي. !

 تغيير الكلمات بدون تغيير هيكل الجملة وبدون اإلشارة !
للمرجع. 

 أخذ أفكار وكلمات كثيرة من نفس املرجع بحيث تكوّن !
غالبية بحثك. 
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 Plagiarism السرقة األدبية

 االقتباس الحرفي: تعريف، رأي عالم معني. !

 وضع عالمات اقتباس "…." واإلشارة للمرجع. التصرف الصحيح:

 االقتباس غير املباشر. !

 إعادة صياغة الفكرة بأسلوبك، اإلشارة التصرف الصحيح:
للمرجع. 

 املعلومات الشائعة. !
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 Paraphrasing إعادة الصياغة

 ليس فقط تغيير الكلمات، وإنما تغيير هيكل الجملة. !

 الهدف هو دمج املعلومات املقتبسة من مصادر أخرى !
مع بحثك بشكل متجانس. 
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Example 
Original Plagiarism Paraphrasing 

    
Because of their unique 

perspective, Americans fear 
globalization less than 
anyone else, and as a 

consequence they think 
about it less than anyone 
else. When Americans do 
think about globalization, 

they think of the global 
economy as an enlarged 
version of the American 

economy. 
 

(Source: Thurow, L. (1993). 
Fortune Favors the Bold (p. 6). 

New York: Harper Collins.) 

According to Lester Thurow 
(1993) Americans fear 
globalization less than 

people from other countries 
and as a consequence 

spend less time thinking 
about it. Indeed, Americans 

see globalization as an 
enlarged version of their 

own economy.  

Lester Thurow (1993) 
maintains that because 

Americans see globalization 
simply as a bigger form of 
their own economy, they 

are less concerned about it 
than is the rest of the world. 

Example Source: "Avoiding Plagiarism - Paraphrasing", MIT, https://integrity.mit.edu 



حقوق الصور 

 الصور من االنترنت. !

 نسخ الصور من الكتب. !
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املراجع 

!   "Harvard Guide to Using Sources", (Feb. 2016), 
http://usingsources.fas.harvard.edu/icb/icb.do 

!   "How to write references", Birmingham City University, 
(Feb. 2016), http://library.bcu.ac.uk/references.pdf 

!   Plagiarism 101 http://www.plagiarism.org 
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