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 أسلوب كتابة الهوامش وعرض المراجع

 

 

 الكتب .1
 رقم ،(الّنشر تاريخ الّناشر،: الّنشر مكان) الّطبعة، المحّرر، أو المترجم اسم ،الكتاب عنوان المؤّلف، اسم

 كما يلي: الّصفحة؛
 للثّقافة الوطنيّ  المجلس: الكويت) 265 المْعرفة عالم سلسلة ،المعلومات وعصر العربية الثقافة علّي، نبيل

 .227 ص ،(2001 يناير/ الثاني كانون واآلداب، والفنون
ترجم( )مإسماعيل  حاج حيدر والسلطة، والسياسة العولمة المعاصرة: السياسية السوسيولوجياناش،  كيت

 .116 ص(، 2013 للترجمة، العربية المنظمة: بيروت)
: ناش، ص التالي الّنحو على مباشرة   الموالي غير الالحق الهامش في بالكتاب وُيستشهد  يكن لم ما. )116 مثال 

 ،لسوسويولوجياا ناش،: مختصر ا العنوان استخدام يتمّ  الحالة هذه ففي نفسه، للمؤّلف واحد مرجع من أكثر يوجد
 (.116 ص
 العولمة عاصرة:الم السياسية السوسيولوجيا كيت،. ناش: التالي الّنحو على الكتاب فيرد المراجع قائمة في أّما

 .2013 للترجمة، العربية المنظمة: بيروت)مترجم(،  إسماعيل حاج حيدر والسلطة، والسياسة
 المحرر أو رئيسال المؤلف اسم فُيكتب مؤلفين، من ثالثة أكثر تأليفه في اشترك الذي الكتابإلى  وبالنسبة

 لقومي  ا الفكر مضمون تحليل وآخرون، ياسين السيد: مثال. "نوآخرو " عبارة مع المادة تجميع على المشرف أو
 الالحق الهامش في به وُيستشهد .109 ص ،(1991 العربية، الوحدة دراسات مركز: بيروت) 4 ط ،العربي  

 .109 ص ياسين،كما يلي: 
 ،العربي   القومي   الفكر مضمون تحليل وآخرون، الّسيد. ياسينفيكون كاآلتي:  المراجع قائمة في أّما
 .1991 العربية، الوحدة دراسات مركز: بيروت 4 ط
 



2 

 

 الدوريات .2
 ،"المقالة أو الّدراسة عنوان" المؤّلف، اسمما، يكون األمر كما يلي:  دورية فيتكون  التي المقالة إلى بالنسبة

 ،"بيّ العر  القوميّ  األمن" حسن، محمد: مثال. الّصفحة رقم ،(الّنشر سنة) العدد رقم أو/و المجّلد ،المجل ة اسم
 .129 ص ،(2009) 1 العدد ،15 المجلد ،إستراتيجيات

 ،15 المجلد ،إستراتيجيات ،"العربي القوميّ  األمن" محمد،. حسن: فنكتب المراجع، قائمة في أّما
 (. 2009) 1 العدد

 الجرائد مقاالت .3
 .ال ُتذكر( المراجع قائمة في) الهوامش في إالّ  ُتذكر ال

 ،الغارديان ،"دمشق مع الدبلوماسية الّطرق فتح إلعادة المتحدة الواليات يحثّ  األسد" بالك، إيان: مثال
17/2/2009. 

 اإللكترونية المنشورات .4
 

 :مثال .(ُتذكر ال المراجع قائمة)في  الهوامش في إالّ  ُتذكر ال
Yaman Salahi, “Yale lending name to racist conference,” The Electronic Intifada, 

3/9/201, at: 

http://electronicintifada.net/v2/article11505.shtml 

 

 الشخصية المقابالت .5
 

 البريدخالل  من/ الهاتف عبر/ أجراها ؟؟؟ )من أجرى المقابلة؟( شخصّية) المقابلة نوع الّشخص، اسم
  .والتاريخ المكان، ،إلخ..( /اإللكتروني

 .8/3/2006 لندن، ،أجراها الباحث شخصية مقابلة بلير، توني: مثال
 

 أّما. يضالعر  بالخطّ  المجّلة أو الكتاب عنوان يكون أن ينبغي العربّية، المراجع وقائمة الهوامش في مالحظة:
 .مائل   بخطّ  ُيكتب أن فينبغي أجنبية، بلغةإن كان 

http://electronicintifada.net/v2/article11505.shtml

