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 : القتباساتا

 اساتلالقتب ...‘(ʼ)لالقتباسات التي تقع داخل النّص، والمزدوجة الواحدة  "..."((يرجى استعمال المزدوجتين 
ي فإلى االقتباسات التي تضاف . وضع المواّد 1عاة النقطتين اآلتيتين: ا ر التي تقع داخل االقتباسات، مع م

ي ويرجى كتابة االقتباسات الت والفواصل داخل المزدوجتين )."/،"(. وضع النقاط 2، أقواس مرّبعة )]...[(
 . ّصة، على أاّل توضع بين مزدوجتينتتعّدى الثالثة أسطر في فقرة خا

  

  لمصادر والمارجع:ا
 جع. ار في توثيق المصادر والم“ Chicago Manual of Style”أسلوب  ة األبحاثمجلّ تعتمد 

  اإلحاالت:

 يمكن اعتماد منهجين في اإلحالة: 

 اإلحاالت المرجعّية:  .1

 ، الصفحة. (المدينة: دار النشر، السنة) عنوان الكتاباسم الكاتب وشهرته،  •
 . 245 (،1980القاهرة: الهيئة المصرّية العاّمة للكتاب، ) يّ الزمخشر أحمد محّمد الحوفي، 

نة: المدي)وكنيته  ق، تحقيق اسم المحقّ عنوان الكتاب ضمن  "،الكاتب وشهرته، "عنوان المقال ماس •
 ، الصفحة. (دار النشر، السنة

م محّمد عّباس وحسين محّمد عجيل ، تحقيق قاسرسائل ابن عربيّ  ضمن "،ابن العربّي، "رسالة األعيان
 . 125 (،1998، ع الثقافيّ أبو ظبي: المجم)

 ، الصفحة. (سنة النشر)د.العدد المجلّ  ةالمجلّ ،" الكاتب وشهرته، "عنوان المقال اسم •
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مجمع  بن عيسى الطاهر، "معجم أساس البالغة: أنموذج فريد في الصناعة المعجمّية عند العرب،" 
 .81، (2016) 11 ة وآدابهاغة العربيّ القاسمي للّ 

 ،(رسالة ماجستير، الجامعة، السنة/راه و أطروحة دكت)عنوان األطروحة" اسم الكاتب وشهرته، " •
 الصفحة. 

، رسالة ماجستير، جامعة بغداد)للزمخشرّي"  (أساس البالغة)مي، "المجاز في ي توفيق الهاشمعيد زكر 
2005 ،)58-62. 

 
 : ("عنوان المقال،" الصفحة/عنوان الكتابشهرة الكاتب، )أو اإلحاالت المرجعّية المختصرة  .2

 . 245، يّ الزمخشر ، الحوفي •

 . 125 "،ابن العربّي، "رسالة األعيان •

 . 81الطاهر، "معجم أساس البالغة: أنموذج فريد في الصناعة المعجمّية عند العرب،"  •

 .62-58ّي،" للزمخشر  (أساس البالغة)الهاشمي، "المجاز في  •
  

وبعد ذكر اإلحالة المرجعّية  اإلحاالت المرجعّية. اسُتعملتحال جع في ار ُيستغنى عن قائمة المصادر والم
شهرة الكاتب، )ت التالية ّراالمرجعّية للمصدر نفسه في المكاملًة للمّرة األولى، تختصر اإلحاالت 

 فيرجى استعمال عبارة:  ى المصدر نفسه مّرتين متتاليتين. أّما إذا أحيل إل("المقال،" الصفحة/الكتاب
اإلحاالت المرجعّية  اسُتعملتأّما في حال  .(.المصدر نفسه، ص)نفسه،" مع تحديد رقم الصفحة صدر لما"

 جع. رار ومرجع في الئحة المصادر والمج كّل مصدرايرجى التأّكد من إدف المختصرة

  جع:راثبت المصادر والم
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 ا: ألفبائي  بًة على أن تكون مرتّ ، جعار مط اآلتي في تدوين المصادر والمباع النيرجى اتّ 

ار دم. المدينة: . تحقيق اسم المحّقق وشهرته. ترجمة اسم المترجعنوان الكتابتب، اسمه. شهرة الكا الكتب:
  .النشر، السنة

 . 1996ان: المكتب اإلسالمّي، محّمد ناصر الدين األلباني. عمّ  . تحقيقاإليمانة. ابن تيمي •
  

 . تحقيق اسم المحّقق وشهرته. عنوان الكتاب ضمنشهرة الكاتب، اسمه. "عنوان المقال،"  مقال في كتاب:
 . المقالالمدينة: دار النشر، السنة، صفحات 

لغة ة هذه الالعربيّ  ضمنث النحوّي العربّي،" راالمعنى وأقسام الَكِلِم في التبعلبكي، رمزي. " •
سات را: مركز الملك فيصل للبحوث والدالرياض. . جمع وتحرير بالل األرفه ليالشريفة

 .218-187، 2017اإلسالمّية، 
  

 . ، صفحات المقال(السنة)د.العدد المجلّ  ةالمجلّ  ."شهرة الكاتب، اسمه ."عنوان المقال ة:مقال في مجلّ 

 ة عالم الفكرمجلّ الملخ، حسن. "الثابت والمتحّرك في بنية الجملة العربّية: مدخل معجمّي."  •
 .257-229(، 2003يونيو -)أبريل 4. 31
 

، السنة. المدينة: دار النشر، الموسوعة." الكاتب، اسمه. "عنوان المقال شهرة مقال في موسوعة:
  .الصفحة/الجزء

 

 . رسالة ماجستير، الجامعة، السنة/راه عنوان األطروحة." أطروحة دكتو شهرة الكاتب، اسمه. " األطروحات:
 بغداد، للزمخشرّي." رسالة ماجستير، جامعة (أساس البالغة)الهاشمي، معيد زكري. "المجاز في  •

2005. 
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  جعات الكتب:راعناوين م
 اآلتي:  على النحوجعات الكتب أن تكون مرتبًة راعناوين معلى 

 ص. إربد: عالم الكتب 592، يّ ة في مسائل الخالف النحو العقل النحوّي: دارسة تفكيكيّ  حسن خميس الملخ،
  ISBN 978-9957-631-80-2. .2017 ،الحديث

 
ت: ص. بيرو  1460، دفاتار المت ة المعاصرة مع كلّ العربيّ: قاموس اللغة العربيّ المورد روحي البعلبكي، 

 .ISBN 978-6146302055. 2016دار العلم للماليين، 
  
  

اا ورد أعاله إلى كّتابها لتعديلهالمقاالت التي ال تلتزم بم دّ ر ت



 

 


