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طرق كتابة المراجع والمصادر في البحث

إعداد /
أ.أمين معوض حممود حمفوظ ..
مقدمه خاصة مللتقى مكتبات الفيوم  ،ولعموم اخصائيِّ مكتبات مصر

عنوان وموضوع الدرس :

( طرق كتابة المصادر والمراجع في البحث )
التاريخ

الفصل



الفرتة/احلصة

األهداف االجرائية :

أن يتعرف الطالب على طريقة كتابة املراجع فى البحث
أن يرتبط الطالب مبصادر املعرفة املختلفة يف املكتبات ومراكز املعلومات
أن يكتسب الطالب مهارة البحث داخل الكتب ومصادر املعرفة املختلفة


عناصر الدرس :

طرق كتابة املصادر واملراجع يف البحث :
-1
-2
-3

تكتب مراجع كل صفحة يف أسفلها ويكتب رقم عند نهاية الفقرة يف منت البحث
لتشري إىل نفس رقم املرجع أسفل الصفحة.
يكتب املرجع مباشرررة بعد الفقرة المت ن نقلها ويف ه ا احلالة يشررار يف املرجع إىل
اسم املؤلف،السنة ،الصفحة).
يتم ترتيب املراجع أجبديا يف نهاية البحث ويوضرع يف منت البحث أمام كل فقرة رقم
املرجع والصفحة المت ن الرجوع إليها  ،وهي الطريقة األشهر الغالبة  .قائمة املصادر
واملراجع)

ترتيب بيانات املصادر و املراجع يف البحث :
 يف حالة الكتاب العربي :
اسم املؤلف  -العنرروان  -مكان النشر  -دار النشر  -سنة النشر – اجلزء -
الصفحة.
 يف حالة إذا كان الكتاب مرتمجًا تتم كتابة املرجع على ه ا النسق:
 الوسائــل التعليمية :
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...............................
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االسرتاتيجيات املستخدمة:

...............................
...............................
...............................
...............................
...............................

 النشاط املصاحب :






...............................
...............................
...............................
...............................

اسم املؤلف  -العنرروان  -اسم املرتجم  -مكان النشر  -دار النشر  -سنة النشر
– اجلزء  -الصفحة.
 إذا كان املرجع دوريةً فتتم كتابتها على ه ا النسق:
اسم املؤلف  -عنوان املقالة  -عنوان الدورية  -رقم العدد اخلاص باجمللد -
تاريخ الصدور  -الصفحة.
 إذا كان املرجع عبارة عن صحيفة فتُكتب وفقًا هل ا النسق:
اسم الكاتب  -عنوان املقال  -اسم الصحيفة  -تاريخ صدورها  -الصفحة.
 إذا كان املرجع عبارة عن حبث مقدم ملؤمترات علمية:
اسم املؤلف  -عنوان البحث  -موضوع املؤمتر  -مكان انعقاد املؤمتر  -تاريخ
انعقادا.
 إذا كان املرجع عبارة عن موقع إلكرتوني:
عنوان املوقع – الرابط االلكرتوني – اليوم – الشهر  -السنة.

التقويم ............................................................................... :؟
اخصائي املكتبة أ..........................

يعتمد؛ مدير املدرسة ؛.....................................

