
 يالبحثلنشاط كتابة ااألساسية لمتطلبات الدليل 

  التوثيق العلمي

 
 MSمن معالج الكلمات Traditional Arabicيستخدم نوع الخط  يالبحث النشاطلكتابة 

Word   نسىود(، والعنىاوين  20(، والعنىاوين الئييسىة  بىنط 16. على  ن  يكىو  م ىن بىنط الطباعىة  بىنط
ئ ونصىى،(، و   وتدت بعىىك الكلمىىات بىىالحئو  نسىىود . ويكىىو  دباعىىد األسىىطئ  سىىط 18الفئعيىىة نبىىنط 

 الصفحة.  ووسطسفل . ودئقن الصفحات  ن Arialبخط  14اإلن ليزية فتكتب ببنط 

  :دوثيق االقتباس 
مىىن نرثىىئ نلىىن التوثيىىق اىىرئس فىىي الدتاسىىات اإلنسىىانية نسىىق دوثيىىق المصىىادت الصىىادت عىىن ال معيىىة 

 Americanت السىىىىن ال معيىىىىة وهىىىىو سىىىىمي بىىىى ل  ا تصىىىىا APA Styleالنفسىىىىية االمئيكيىىىىة 

Psychological Association  ، دا ىل المىتن نو ميى  يىتن فىي العلىوم االنسىانية دوثيىق المصىادت
فىىي نرايىىة المئافىىً وفرىىا  لطئيرىىة مومىىدس لتسىىاعد فىىي درليىىل المشىىارل والخطىىال التىىي قىىد يرعىىو  فيرىىا  لبىىة 

 الدتاسات العليا في نثنال رتابة البحوث العلمية.
العلمىىي ينرسىىن  لىى  قسىىمين تييسىىيين همىىا: التوثيىىق فىىي مىىتن البحىى ، والتوثيىىق فىىي  ىىفحة والتوثيىىق 

 المئافً، والمئافً الموثفة في المتن ي ب ن  دتطابق مً المئافً الموثفة في  حة المئافً.
 

 : دوثيق اقتباس لمؤل، معئو  وداتيخ معئو 

يى رئ االسىن األ يىئ للمؤلى، ودىاتيخ يتبً عند االقتباس في متن البح   ئيرة "المؤل،، التاتيخ"، ف
 النشئ فرط، ويمكن  ياغة ذل  في ثالثة نساليب:

 مثال:
 ( بين ندال المعلمين...1424واز  المفدى  

 (،...1424في دتاسة مديثة دناولت ندال المعلمين  المفدى، 

 هى، واز  المفدى بين ندال المعلمين...1423في عام 
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  داتيخ معئو : دوثيق اقتباس لمؤل، غيئ معئو  و 

 س ذا را  المؤل، غيئ معئو  في مين ن  التىاتيخ معىئو ، رمىا هىي الحىال فىي المعلومىات الصىادت 
 عن  فحة  لكتئونية، يمكن استخدام العنوا  با تصات دا ل عالمات دنصيص عوضا عن اسن المؤل،:

 مثال:
"، APAتخدام وقىىد نفئيىىت دتاسىىة مماثلىىة فىىي دىىدتيب الطىىالب علىى  رتابىىة البحىى  العلمىىي  "اسىى

1424) 

 :دوثيق اقتباس لمؤل، وداتيخ غيئ معئوفين 

 س ذا را  المؤلى، غيىئ معىئو  والتىاتيخ نييىا غيىئ معىئو ، رمىا هىي الحىال فىي المعلومىات الصىادت 
عىىن  ىىفحة  لكتئونيىىة، يمكىىن اسىىتخدام العنىىوا  با تصىىات دا ىىل عالمىىات دنصىىيص عوضىىا عىىن اسىىن المؤلىى، 

 خ(:وبعدها يكتب د.ت.  ني بدو  داتي

 مثال:
وفي دتاسة ن ئى دناولت بحوث الطالب، دبىين ننرىن يتعلمىو  نفيىل بىالنموذل  "النمىوذل  

 "، د.ت(APAو
 ويتن ذل  وفق نساليب متعددس رما يلي:توثيق اقتباس حرفي: 

"  األلفىىىي، APAوقىىىد ناىىىات  لىىى  ن  "الطىىىالب ي ىىىدو   ىىىعوبة فىىىي رتابىىىة المئافىىىً وفىىىق نسىىىلوب 
 ذل  بالتفصيل. ( ولكنه لن يشئح12، ص1424

(، فىىى"  "الطىىىالب ي ىىىدو   ىىىعوبة فىىىي رتابىىىة المئافىىىً وفىىىق نسىىىلوب 1424ومسىىىب تني األلفىىىي  
APA12، و ا ة  ذا را  ه ا يتن للمئس األول "  ص.) 

" APA( ن  " الطىىىالب ي ىىىدو   ىىىعوبة فىىىي رتابىىىة المئافىىىً وفىىىق نسىىىلوب 1424وذرىىىئ األلفىىىي  
 (؛ فماذا ي ب عل  المدتسين ميال ذل ؟12 ص

 يق اقتباس مئفي ن ول من نتبعين رلمة:دوث 

يوضىىً االقتبىىاس الحئفىىي  ذا رىىا  ن ىىول مىىن نتبعىىين رلمىىة فىىي فرىىئس  ا ىىة دو  اسىىتخدام عالمىىات 
 التنصيص، وذل  بعد  مس مسافات من الرامش األ لي األيمن للمتن. 

 مثال:
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المعلومىات ( من دوضىي  مىول دعلىن المفىاهين و 1989ويتفق البام  مً ما ذرئه فؤاد نبو مطب  
 مين قال:

والاىى  ن  للشىىواهد المتىىوافئس لىىدينا عىىن ريفيىىة دعلىىن المفىىاهين د ثيئهىىا علىى  عمليىىة التىىدتيس.       
فمسىىتوى التصىىوت يتوقىى، علىى  التعلىىين والخبىىئس بدتفىىة نربىىئ مىىن دوقفىىه علىى  الىى رال. ومسىىتوى المفرىىوم عنىىد 

يتصىل برى ا المفرىوم، وعلى  سىبيل المثىال  فل معين يتناسب مىً عىدد الخبىئات التىي مىئ برىا وننواعرىا فيمىا 
مفرىىىىىوم الطفىىىىىل عىىىىىن األمانىىىىىة يمكىىىىىن ن  ينمىىىىىو  ذا تنى سىىىىىلورا نمينىىىىىا فىىىىىي عىىىىىدد مىىىىىن المواقىىىىى، المختلفىىىىىة 

 (84المنوعة. ص
 (.1425وه ا الموق، قد دن د ريده نييا من  الل دتاسة د ئيبية نعدها الحسن  

  :،دوثيق اقتباس ألرثئ من مؤل  
 صدت نلفه اثنا  في رئ االسن األ يئ لرما رلما وتد اقتباس عنرما. ذا را  االقتباس من م

نمىىا  ذا رىىا  االقتبىىاس عىىن عمىىل لثالثىىة نو ألتبعىىة  نو لخمسىىة مىىؤلفين فيىى رئ االسىىن األ يىىئ لل ميىىً 
 عند نول اقتباس ثن يكتفي ب رئ االسن األ يئ لألول مً رلمة  وآ ئو (.

فيكتفىىىىي بىىىى رئ االسىىىىن األ يىىىىئ لىىىىألول مىىىىً رلمىىىىة نمىىىىا  ذا رىىىىا  االقتبىىىىاس عىىىىن عمىىىىل لسىىىىتة مىىىىؤلفين 
  وآ ئو (.  

 :دوثيق المئافً
بعد نراية فصول البح  مباائس د دي قايمة المئافً التي استعا  برا البام  في متن بحثىه، بحيى  
يىىتن دئديىىب قايمىىة المئافىىً وفىىق اليىىوابط التاليىىة ميىى  دمىىت االسىىتفادس مىىن الىىدليل الصىىادت عىىن ال معيىىة 

 ( النسخة الخامسة:APAاألمئيكية  
 عدم دئقين المئافً.

 يتن دئديب المئافً مسب األمئ  الر ايية لالسن األ يئ مً  همال  نل( التعئي، في التئديب.

 سن(.1يكو  دباعد نسطئ المئفً الوامد مفئدا  

 سن(.2يكو  دباعد األسطئ بين رل مئفعين مزدوفا  

في ب ن  دكو  األسىطئ األ ىئى بعيىدس   مىس  عندما يطول دوثيق المئفً الوامد ألرثئ من سطئ
 مسافات( عن هامش السطئ األول.

 مثال: 



 

 

 

 4 

(.  ئايق ونساليب دعلين العلوم في المئملة الثانويىة فىي المملكىة العئبيىة 1415الحديثي،  ال .  
 .199-163(، 2 7السعودية والواليات المتحدس األمئيكية. م لة فامعة المل  سعود. 

 دوثيق ه ه المئافً ب اكالرا التالية:وفيما يلي ريفية 
 .الكتب 

 .الدوتيات 

 .غيئ المطبوعات 

 .المصادت اإللكتئونية 

 دوثيق الكتب  -نوال 

 وامد لمؤل، رتاب
 االسن األ يئ، االسن األول. التاتيخ(. عنوا  الكتاب بخط نسود غامق(. بلد النشئ: الناائ.

  مثال:
 . الرياض: دار عامل الكتب.في بنال المناهج النماذل(. 1418السمريي، لطيفة.)         

  نرثئ نو لمؤلفين رتاب
 التاتيخ(. ، واالسن األول للمؤل، الثاني.االسن األ يئثن االسن األ يئ، االسن األول للمؤل، األول؛ 

 عنوا  الكتاب بخط نسود غامق(. بلد النشئ: الناائ.

 مثال:
 . الرياض:  مكتبة العبيكان.دالمنرج المدتسي من منلوت فدي(. 1416)علي. ،؛ وسراخلتم، راشدالكثرييو الشافعي، إبراهيم؛ 

 المؤل، م رول رتاب  
  التاتيخ(. بلد النشئ: الناائ..  الطبعة(.عنوا  الكتاب بخط نسود غامق(

 مثال:

 (. بريوت: مكتبة لبنان.1992)(.3.)ط دعلين التعبيئ اللغوي للمبتديين        
 

 داتيخ بدو  رتاب
  الطبعة(. بلد النشئ: الناائ.(.األ يئ، االسن األول. عنوا  الكتاب بخط نسود غامق االسن
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 مثال:

 دار القلم. القاهرة: . دتاسات في النفس اإلنسانية. )د.ت(قطب، حممد   

 دئديبرا و ئيرة وامد لمؤل، نعمال عدس
، فإن تطابقا يف التاريخ فيتم حني تتعدد املراجع ملؤلف واحد فيتم ترتيبها وفق التاريخ األقدم فاألقدم

 الرتتيب وفق عنوان املرجع مع إمهال )أل( التعريف يف الرتتيب وإضافة حرف هجائي للرتتيب بعد التاريخ مباشرة: 
 

 التاتيخ(. العنوا . اسن الم لة. الم لد بخط نسود غامق  تقن العدد(. االسن األ يئ، االسن األول.
 .الصفحات

 مثال:
أ(. قياس التفكري التجريدي حسب نظرية بياجيه لدى الطلبة اجلدد الذين التحقوا بكلية هـ، 1412).املقوشي، عبداهلل
هـ وعالقته ببعض املتغريات. 1409/1410جامعة امللك سعود يف الفصل الدراسي األول للعام اجلامعي -الرتبية

 .21-1(. 1) 4م لة فامعة المل  سعود. م لد
 

ب(. قياس التفكري التجريدي حسب نظرية بياجيه وعالقته ببعض املتغريات لدى طالب هـ، 1412املقوشي، عبداهلل.)
جامعة امللك سعود مع هناية الفصل الدراسي األول للعام -الرتبية امليدانية الذين سوف يتخرجون من كلية الرتبية

 .198-179(.1) 4م لة فامعة المل  سعود. م لدهـ. 1409/1410اجلامعي 

  فمعية نو منلمة د لي، من رتاب
 المنلمة. التاتيخ(.عنوا  الكتاب بخط نسود غامق(. تقن الطبعة(.بلد النشئ: الناائ.

 مثال:
 (. الرياض: جامعة امللك سعود.2)ط دئبية األ فال(. 1425اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية.)   
 
 

  األول   بعته غيئ  بعة في رتاب
  الطبعة( بلد النشئ: الناائ. ل. التاتيخ(. عنوا  الكتاب بخط نسود غامق(.االسن األ يئ، االسن األو 

 مثال:
 (. بريوت: دار العلم للماليني.4.)طابستيمولوفيا دعلين اللغة العئبية للنا رين باللغات األ ئى(. 1982بادي، غسان.)
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  مزيدس نو منرحة  بعة
 بخط نسود غامق(.  بعة مزيدس ( بلد النشئ: الناائ.االسن األ يئ، االسن األول. التاتيخ(. عنوا  الكتاب 

 مثال:
.)طبعة مزيدة( بريوت: دار العلم ابستيمولوفيا دعلين اللغة العئبية للنا رين باللغات األ ئى(. 1982)بادي، غسان.
 للماليني.

  م لدات عدس من مؤل،
  الم لد بخط نسود غامق(. االسن األ يئ، االسن األول. التاتيخ(. عنوا  الكتاب.تقن الم لد. عنوا

  الطبعة(. بلد النشئ: الناائ.

 مثال:
(. 2.)طدئافن اخصيات(. موسوعة تاريخ التعليم يف اململكة العربية السعودية يف مائة عام. اجمللد األول. 1423وزارة املعارف.)
 الرياض.

 محئت ذو مؤل،
 ط نسود غامق(. بلد النشئ: الناائ.االسن األ يئ، االسن األول محئت(. التاتيخ(. عنوا  الكتاب بخ

 :1مثال
 . القاهرة: األجنلو املصرية.منرج البح  في التئبية المراتنة و دحليل المناهج(. 1994هارمتان، جورج)حمرر(.)

االسن األ يئ، االسن األول.  التاتيخ(. العنوا  المختات. في اسن المحئت  محئت(.عنوا  الكتاب بخط 
 الناائ.المختاتس(. بلد النشئ:  الصفحات  نسود غامق(.

 :2مثال
منرج البح  في التئبية المراتنة (. املنهج اجلوهري يف حتليل املنهج املدرسي. يف هارمتان، جورج)حمرر(. 1994مويل، ميشال.)

 األجنلو املصرية.(. القاهرة: 160-150. )ص صو دحليل المناهج
 

 منشوتس غيئ علمية تسالة
دوضيحية. الرسن، ول. التاتيخ(. عنوا  الئسالة بخط نسود غامق(. معلومات االسن األ يئ، االسن األ

  اسن البلد. الكلية، ال امعة:
 مثال:
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مدى دحريق نهدا  دعلين النصوص األدبية في المحتوى المرئت عل   الب الص، األول (. 1419)الكثريي، سعود.
 . رسالة ماجستري غري منشورة. قسم املناهج وطرق التدريس، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود: الرياض.الثانوي

 سلسلة في منشوت عمل
نسود االسن األ يئ، االسن األول. التاتيخ(. عنوا  الكتاب بخط نسود غامق(.في اسن السلسلة بخط 

 (. بلد النشئ: الناائ.غامق

 مثال:
ليل الئسايل العلمية الم ازس من مؤسسات التعلين العالي بالمملكة في دخصص المناهج و ئق د(. 1417).أبامني، حممد

 . يف سلسلة مطبوعات مكتبة امللك فهد الوطنية الثالثة. الرياض: مكتبة امللك فهد الوطنية.التدتيس

 متئفن عمل
. دئفمة االسن األول االسن األ يئ للمؤل،، االسن األول. التاتيخ(. عنوا  الكتاب بخط نسود غامق(

 (. بلد النشئ: الناائ.نواأل يئ للمتئف
 مثال:

 جابر عبداحلميد(. مصر: دار النهضة العربية.كاظم، و )ترمجة أمحد   نساسيات المناهج(. 1982تايلور، رالف. )

 مكومية وثيرة
 . التاتيخ(. عنوا  الوثيرة  بخط نسود غامق(. المدينة: الناائ.تقن النشئال رة المؤلفة.

 مثال:
الاليحة المومدس للدتاسات العليا في ال امعات السعودية والرواعد واإلفئالات (. 1419عمادة الدراسات العليا.)

 . الرياض: جامعة امللك سعود. )بدون رقم نشر(.التنليمية والتنفي ية للدتاسات العليا ب امعة المل  سعود
 

  دمريد نو مد ل نو دردين نو مردمة
 التاتيخ(. نوع المرال. في مؤل، الكتاب. عنوا  الكتاب بخط نسود غامق(. االسن األول. االسن األ يئ،

   فحات المرال(. اسن بلد النشئ: الناائ.

 مثال:
. ابستيمولوفيا دعلين اللغة العئبية للنا رين باللغات األ ئى(. 1982(. مقدمة. يف بادي، غسان.)2001الطنطاوي، سليم.)
 دار العلم للماليني.بريوت:  د(. –)ص ص ا 
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 سنوي درئيئ
 

 عنوا  الترئيئ بخط نسود غامق(. التاتيخ(. بلد النشئ: الناائ.
 مثال:

(. 1425) 1425-1424الترئيئ السنوي الثاني عشئ لم لس  داتس ال معية السعودية للعلوم التئبوية والنفسية: درئيئ 
 الرياض: جامعة امللك سعود.

 :دوثيق  الدوتيات -ثانيا 

  م لة في بح 
(، نسود غامقاالسن األ يئ، االسن األول. التاتيخ(. عنوا  البح . اسن الم لة. العدد بخط 

 الصفحات.

 مثال:
تسالة . دراسة حتليلية لألسئلة الواردة يف اخلطط الدراسية اليت يعدها معلمو الصف األول املتوسطهـ(. 1423)الدحيان، حممد.

 .34 -1، 14التئبية وعلن النفس. 

 متصلة  فحات ذات م لة في ح ب
 تقن العدد(. نسود غامق التاتيخ(. عنوا  البح . اسن الم لة. الم لد بخط االسن األ يئ، االسن األول.

 .الصفحات

 :مثال

م لة فامعة المل  سعود. (. احلاجات التدريبية ملعلمي الرتبية الفنية يف املرحلة املتوسطة. 1423النجادى، عبدالعزيز.)
 .836-797(. 2)15م لد

 

 مؤدمئ في عمل وتقة نو بح 
(. عنوا  المؤدمئ. البلد. نسود غامقاالسن األ يئ، االسن األول. السنة والشرئ(. عنوا  البح  بخط 

 مكا  انعراد المؤدمئ. 
لىى  اإلنتىىال العلمىىي ألعيىىال هيدىىة التىىدتيس فىىي رليىىات العلىىوم اإلنسىىانية فىىي فامعىىة الم، ذو القعــدة(. 1425الشــايع، فهــد.)

. حبث مقدم يف ندوة تنمية أعضاء هيئة التدريس يف مؤسسات التعليم العايل: التحـديات والتطـوير. جامعـة سعود ومعوقاده
 امللك سعود: الرياض. 
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 نسبوعية دوتية في مرال
 

(، نسود غامقاسن الم لة. العدد بخط  االسن األ يئ، االسن األول.  السنة والشرئ واليوم(. عنوا  المرال
 حة.الصف

 مثال:
 .7، 112تسالة البحوث. (. مهارات التدريس. 29هـ شوال1425عبداهلل، حممد.)

 

 يومية  حيفة من مرالة
 

نسود االسن األ يئ، االسن األول. السنة والشرئ واليوم(. عنوا  المرال. اسن الصحيفة بخط 
 (.عنوا  الصفحة تقن الصفحة.غامق

 مثال:
 . 19. مقاالتفئيدس الئياضطوير املناهج:رؤى يف امليزان. (. ت28هـ حمرم 1425الكثريي، سعود.)

 :دوثيق المصادت اإللكتئونية -ثالثا 
يراعــف فيهــا مــا ه بيانــه يف توجيــق املراجــع وفــق نــوف كــل مرجــع مــع إضــافة تــاريخ االســرتجاف مــن االنرتنــ  

 وعنوان املوقع، فإذا كان املرجع حبثا يف جملة فتتبع الطريقة اآلتية:
(. عنوا  المؤدمئ. البلد. نسود غامق يئ، االسن األول. السنة والشرئ(. عنوا  البح  بخط االسن األ

   ]يوضً الئابط رامال[عل  الئابط   ]التاتيخ الر ئي [مكا  انعراد المؤدمئ. دن استئفاعه في 

 مثال:
فىىي  حىىو دىىدتيس الرىىئالس( المطىىوت لريىىاس اد اهىىات المعلمىىين نVaughanدتاسىىة مريىىاس فىىو   (. 2001).النصــار، لــاح

هــــ علـــف الـــرابط 1/11/1425. القـــاهرة. ه اســـرتجاعه يف حبـــث مقـــدم إ  مـــؤمتر مجعيـــة القـــراءة واملعرفـــة. المىىىواد الدتاسىىىية
http://www.arabicl.org/ seerah/Vaughan1.php 

 

 :وعاتدوثيق غيئ المطب -تابعا 

 محاضئس نو  طاب
(.نمعلومىىىىات نسىىىىود غامق السىىىىنة والشىىىىرئ واليوم(.عنىىىىوا  المحاضىىىىئس بخط االسىىىىن األ يىىىىئ، االسىىىىن األول.

 (. المدينة: المكا .نسود غامقدوضيحية . اسن الصحيفة بخط 

http://www.arabicl.org/%20seerah/Vaughan1.php
http://www.arabicl.org/%20seerah/Vaughan1.php
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 مثال:
ة أعضــاء هيئــة التــدريس يف . ألقيــ  يف نــدوة تنميــ رلمىىة افتتاميىىة لعميىىد الكليىىة(. 2، ذو القعــدة 1425الطريــري، عبــدالرمحن.)

 مؤسسات التعليم العايل: التحديات والتطوير. الرياض: جامعة امللك سعود.

 فني عمل
 (. نلومة زيتية . المدينة: المكا .نسود غامق التاتيخ(. عنوا  اإلنتال بخط الفنا .
 مثال:

 . ]لوحة زيتية[. الرياض: متحف العالمة.الكتاديب(. 1420حممد، عمر.)
 

 دوضيحي اكل فدول، بياني، تسن  ئيطة،
االسىىىن األ يىىىئ، االسىىىن األول. التىىىاتيخ(.عنوا  العمل.نمعلومىىىات دوضىىىيحية . فىىىي مؤلىىى، الكتىىىاب. عنىىىوا  

 بلد النشئ: الناائ.. (. الصفحةنسود غامقالكتاب بخط 
 مثال:

ول[. يف لــاح العســاف. (. عوائــق الصــدق الــداللي والصــدق اخلــارجي يف التصــميمات التمهيديــة ]جــد1416).العســاف، لــاح
 (. الرياض: مكتبة العبيكان. 329.)صالمد ل  ل  البح  في العلوم السلورية
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 :دوثيق المئافً األفنبية
يتبىً فىىي رتابىة المئافىىً األفنبيىىة األسىلوب نفسىىه الموضىى  فىي رتابىىة قايمىىة المئافىً العئبيىىة، و ليىى  

 ة المئافً األفنبية:ن تي الطالبة عئضا لبعك النماذل في رتاب –ن ي الطالب

Books: 

Gall, M., Borg, W. & Gall, J. (1996). Educational research: An introduction. 6
th

 Ed. 

New York: Longman.   

Journals: 

 Citing articles in journals with continuous pagination:  

Bean, J., & Kuh, G. (1988). The relationship between author gender and the methods and topics 
used in the study of college students. Research in Higher Education, 28 (2), 130-144.  

 Citing articles in journals with non-continuous pagination: 

Baumberger, J., & Bangert, A. (1996).  Research designs and statistical techniques used in the 
Journal of Learning Disability, 1989-1993. Journal of Learning Disability, 29, 313-316. 

 Citing articles in monthly periodicals: 

Chandler-Crisp, S. (1988, May) "Aerobic writing": a writing practice model. Writing Lab 
Newsletter, pp. 9-11.  

 Citing articles in weekly periodicals  

Kauffmann, S. (1993, October 18). On films: class consciousness. The New Republic, p.30.  

 Newspaper articles  

Monson, M. (1993, September 16). Urbana firm obstacle to office project. The Champaign-
Urbana News-Gazette, pp. A1, A8.  

 ERIC Documents: 

Kennedy, R. (1988, January). Statistical methodology content analysis of selected 
educational research journals. Research reports, general information analyses, AR. 
(ERIC Document Reproduction Service No. ED298138)  

Dissertations: 

 Unpublished Thesis or Dissertation:  
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Alhassan, R. (2004). The effect of assigned achievement goals, self-monitoring, interest in the 
subject matter, and goal orientations on students’ computer skill achievement, use of 
learning strategies, and computer self-efficacy beliefs (Doctoral dissertation, The 
Florida State University, 2004).  

 Dissertation obtained from Dissertation Abstracts International (DAI):  

Al Kathiri, Saud. (2002). The Characteristics of Master’s Theses Conducted in the Department of 
Curriculum & Teaching Methods from 1983 through 2002 at King Saud University, Saudi 
Arabia. Dissertation Abstracts International, 11 (01), 55B. (UMI No. 931597)  

Electronic Information 

 Article obtained from the internet or a full-text database: 

Stemler, S. (2001). An overview of content analysis. Practical 

Assessment, Research and Evaluation, 7 (17). [Available online]. 

Retrieved April 1, 2002 from 

http://ericae.net/pare/getvn.asp?v=7&n=17
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 نموذل يبين هيكل اكل الغال 
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 (14)بنط وزارة التعليم 

 
( علف شكل  22) بنط يالبحثالنشاط عنوا  

 مثلث مقلوب
 

نشاط بحثي في مرئت النفس اإلنسانية في 
 (14....   بنط (500الكتاب والسنة  

 
 

 (18عي  بنطاسن الطالب وتقمه ال ام
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