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 وتقارير التدريب الميداني  (TPC)المشاريع،  التمارين التطبيقية، نشطة، ال رفع دليل 

2022-2023 

 . بعةالطبعة السا  (APA)ميركيةكل نشاط مكتوب يتم بناء على مجموعة من قواعد جمعية علم النفس األ

 :هي واعد وهذه الق

 (: الملحق أصفحة العنوان ) -1
 )من جهة اليمين للنص بالعربي، من جهة الشمال للنص باألجنبي(  شعار الكلية •
 اسم الجامعة: جامعة القديس يوسف  •
 اسم الكلية: كلية العلوم التربوية  •
 اسم المقرر •
 عنوان النشاط  •
 ة\الطالب شهرة اسم و  •
 ة المادة\ستاذ أ شهرةاسم و  •
 التاريخ  •

  يأتي بعد صفحة العنوانو المحتويات  بفهرس  صفحات يوضع له    10في حال تعدى حجم العمل أكثر من   -2
 مباشرة. 

توضع فهارس الجداول والرسوم البيانية بعد فهرس المحتويات إذا تضمن العمل جداول ورسوم. وتكون   -3
 هذه الجداول والرسوم مرقمة بحسب ورودها في النص.  

 قواعد الطباعة:  -4
،  سريي الجانب األ أخرى )األسم على كافة الجوانب    2.5و  يمنسم على الجانب األ  3الحواشي:   •

 سفل )الملحق ب(على، واألاأل
، ويوضع رمز الجامعة  header)يوضع عنوان النشاط مختصًرا في أعلى ويمين كل صفحة ) •

 )للنصوص بالعربية(   11بحجم خط  (footer)والكلية في أسفل ويمين الصفحة 
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سم عند    1.25يمن مع ضرورة التزام المسافة البادئة  "المسافة: يبدأ النص بانتظام عند الهامش األ •
" )دليل صياغة االطروحات والرسائل  يكون النص منتظًما على امتداد الهامشو   ،بداية كل فقرة

 ( 33، ص 2019الجامعية العربية، 
  Simplified Arabicنوع الخط:  •
 في متن النص  14للعنوان و  16حجم الخط:  •
، ويترك فراغ مزدوج بين  سطر كافةبين األ  1.5ة فقط مع مسافة  ماميالنص: يطبع على الجهة األ •

 الرئيسة والفرعية. العناوين
"ترقيم الصفحات: ترقم الصفحات في أعلى يسار الصفحة" دليل صياغة االطروحات والرسائل  •

 ( 33، ص 2019الجامعية العربية، 
القارىء على استيعاب النص  (: تتضمن معلومات مقتضبة ضرورية تساعد  footnotesالحواشي ) •

 عند الضرورة 
 االستشهاد المرجعي في متن النص: -5

اسم   • من  )األ  شهرةيتألف  مثال:  النشر،  وسنة  المعلومة2011سعدي،  المؤلف  تلخيص  عند   ) 
 )إقتباس غير حرفي( 

عادة  إ ( عند  5، ص 2010المؤلف وسنة النشر والصفحة، مثال )بارود،  شهرة  يتألف من اسم   •
حا وفي  االقتباسالصياغة  االقتباس  إأما  .  ل  كان  متتاليتين  من  ذا  االستشهاد  ف صفحتين  يكون 

 ( 6- 5ص   -، ص 2010المرجعي على الشكل التالي )بارود، 
بغض النظر    ينالمؤلفلشهرة  لفبائي  رتب المراجع بحسب التسلسل األ، ت  الملحق بنظر  أقائمة المراجع:   -6

لتحميل دليل صياغة    www.shamaa.orgابط التالي  نقر على الر أعن نوع المرجع. لمزيد من المعلومات  
 (APA)طروحات والرسائل الجامعية وفق أسلوب األ

 الجداول  -7
 الرسوم التوضيحية  -8
رفق في نهاية النشاط بشكل متسلسل. ليها في متن النص وت  إضافية يشار  إهي عبارة عن وثائق   المالحق -9

 ،...ملحق ب، ملحق أكل ملحق يرفق على صفحة خاصة به تحت عنوان:  

  

http://www.shamaa.org/
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 ملحق أ: نموذج صفحة العنوان

 

 

 جامعة القديس يوسف 

 كلية العلوم االنسانية 

 اسم المقرر

 

 عنوان النشاط 

 

 وعائلة الطالب  ماس

 ة\ستاذال وشهرةاسم 

 

2220اذار،  3  
Normal, 14 pts 

Bold, 14 pts 

Bold, 14 pts 

Bold, 14 pts 

Bold, 16 pts 

2.5 cm 

2 cm 

3 cm 
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 ملحق ب 

 1مراجع بالعربية لل APAمراجع حسب معايير النشر اّلتي وضعتها جمعية علم النفس االميركية  نموذج إعداد ال

 التدوين نوع المرجع
 شر ا)الطبعة(. الن عنوان الكتاباسم عائلة المؤلف، االسم االول. )السنة(.  كتاب 

       
 انتاج واعادة انتاج الوعي: عناصر االستمالة والتضليل. (. 2009كنانة، علي ناصر. ) 

 منشورات الجمل.       
 الموقع....  عنوان الكتاب.اسم عائلة المؤلف، االسم االول. )السنة(.  كتاب الكتروني

     تطور تربية ما قبل المدرسة بين الماضي والحاضر.(. 2016محمود، خالد. )
 العبادي للطباعة والنشر. شبكة المعلومات العربية التربوية )شمعة(      

 )السنة(. عنوان الفصل. في اسم محرر الكتاب غير معكوس اسم عائلة المؤلف، االسم االول.   فصل من كتاب
 رقم نهاية الفصل(.  -الطبعة،ص ص رقم بداية الفصلط رقم ) عنوان الكتاب)محرر(،      
 الناشر.      

 (. تاثير برامج التلفاز العدوانية على سلوك االطفال. في سالم محمود 2004السالمة، محمود. )
 (. دار المسيرة للنشر والتوزيع.146- 123)ص صفال التلفاز واالط)محرر(،      

من   موسوعة  مدخل 
 ألكترونية مع مؤلف 

 االلكترونياسم عائلة المؤلف، االسم االول. )السنة(. عنوان المدخل. الموقع 
 www. almouassa.org(. العالمة سلوى نصار. 1986نويهض، ناديا. )

الكتروني  موقع  من  مقال 
 (doi)بدون 

 اسم الدورية، المجلداسم عائلة المؤلف، االسم االول. )السنة(. عنوان المقال. 
 الموقع االلكتروني)العدد(، الصفحات.       

 (. مظاهر حضور االندلسي الفلسفي في الثقافة العربية  2015المصباحي، محمد. )
 .…www. 26- 7(،  14)4تباين للدراسات الفكرية.  المعاصرة.     

 )رسالة ماجستير أو سالةالر \االطروحةعنوان اسم عائلة المؤلف، االسم االول. )السنة(.   رسالة أو أطروحة ورقية 
 أطروحة دكتوراه(. اسم الجامعة، الكلية، القسم.       

 المكتبات االكاديمية في لبنان: الخدمات المرجعية الرقمية في  (.  2014جابر، جميلة أحمد. )
 )رسالة ماجستير(. جامعة بيروت العربية، كلية االداب، قسم  دراسة تقويمية     
 المكتبات وعلوم الحياة       

 
سم   1.27ائمة حيث يبدأ السطر الثاني واالسطر التي تليه للمرجع الواحد ب  عند طباعة قائمة المراجع، "تعتمد مسافة معلقة في كتابة الق 1

 (33، ص 2019)دليل صياغة االطروحات والرسائل الجامعية العربية،  عن بداية السطر االول" 
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على   أطروحة  أو  رسالة 
 النترنت

 )رسالة ماجستير أو  سالةالر \االطروحةعنوان  اسم عائلة المؤلف، االسم االول. )السنة(. 
 .االلكتروني  أطروحة دكتوراه(. اسم الجامعة، الكلية، القسم. الموقع      

 نموذج مقترح لبرنامج اعداد معلم اللغة العربية لغير الناطقين بها: (.  2013محمد، عباس. )
 )أطروحة دكتوراه(. جامعة بخت   دراسة في منهج االعداد وفق اتجاه الكفايات     
 رضا، كلية التربية. شبكة المعلومات العربية التربوية )شمعة(ال      

من   ندوة  أو  مؤتمر  وقائع 
 موقع الكتروني 

 المؤتمر \. اسم االجتماععنوان العملاسم عائلة المؤلف، االسم االول. )السنة، الشهر اليوم(. 
  .الموقع االلكترونياسم المؤسسة.       

 سلوك العنف  (. 26-25، تشرين الثاني 2008البدري، ناهدة لفتة وعياش، ليث محمد. )
 وقائع المؤتمر العلمي السادس والسنوي  وعالقته بالشعور بالندم لدى طلبة الجامعة.     
 التربوية )شمعة( شبكة المعلومات العربيةالخامس عشر في العلوم النفسية.     

 


