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 )APA(املراجع واهلوامش العربية منوذجا 

 

  الكتب

صحيح ). هـ١٤١٩( .بن إبراهيم بن املغرية حممد بن إمساعيلأبو عبد اهللا البخاري، 
  . دار السالم :الرياض .٢ط. البخاري

سنن ). هـ١٤١٧( .بن موسى الضحاك السلمي حممد بن عيسىأبو عيسى الترمذي، 
  . مكتبة املعارف: الرياض. الترمذي

 .٣ط. وزيادته صحيح اجلامع الصغري). هـ١٤٠٨( .األلباين، حممد بن ناصر الدين
  . املكتب اإلسالمي: بريوت

عبد السالم  :حتقيق .معجم مقاييس اللغة). هـ١٣٨٩( .ابن فارس، أبو احلسني أمحد
  . دار اجليل :بريوت .هارون

  . املؤسسة املصرية :القاهرة .لسان العرب). ت.د( .ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين

تربوية من القرآن والسنة يف تربية  توجيهات). هـ١٤٢٠( .أبو رزق، حليمة علي
  . ١الدار السعودية، ط :جدة .الطفل

 .٢ط .مناهج البحث يف العلوم النفسية والتربوية). م٢٠٠٧( .أبو عالم، رجاء حممود
  . دار النشر للجامعات  :مصر

 :الرياض .أساسيات يف طرق التدريس العامة). هـ١٤١٧( .أمحدأبوصاحل، حمب الدين 
  . دار املعراج الدولية للنشر



٢ 

الورد املقطوف يف وجوب طاعة والة أمر ). هـ١٤١٩( .األثري، أيب عبد الرمحن فوزي
  .مكتبة أهل احلديث  :البحرين .املسلمني باملعروف

يم يف تكوين التوعية دور التعل). هـ١٤٢٤( .األندجيايب، عبد الوهاب بن مشرب
  .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية :الرياض .األمنية

   .املكتية اإلسالمية :إستانبول. ٣ط .املعجم الوسيط). ت.د( .أنيس، إبراهيم وآخرون

األمن الفكري وعناية اململكة العربية ). هـ١٤٢٣( .التركي، عبد اهللا بن عبد احملسن
  . مطابع رابطة العامل اإلسالمي  :مكة املكرمة .السعودية به

 .األمن يف حياة الناس وأمهيته يف اإلسالم). هـ١٤١٧( .التركي، عبد اهللا عبد احملسن
  . وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد :الرياض

 

  واالتاملقاالت 

العدد ، ٢الد  جملة األسرة، .مناهجنا الدراسية). هـ١٤٢٢( .آل إبراهيم، فهد
  .هولندا ،، مؤسسة الوقف اإلسالمي)١٠٤(

. أمهية حتديد معاين املصطلحات يف فهم اخلطاب اإلسالمي). هـ١٤١٨. (خالد، معد
  . ، اجلامعة اإلسالمية مباليزيا)٣(العدد  ،٣الد جملة التجديد، 

إطار الطبيعة الوقائية تدابري محاية األمن العام يف ). هـ١٤٢٤. (الباز، داود بن عبد الرزاق
، جامعة نايف العربية الة العربية للدراسات األمنية والتدريب. للضبط اإلداري

  .  للعلوم األمنية، الرياض



٣ 

. رؤية لألمن الفكري وسبل مواجهة الفكر املنحرف). هـ١٤٢٠. (اجلحين، علي بن فايز
ربية للعلوم األكادميية، ، جامعة نايف العالة العربية للدراسات األمنية والتدريب

  . الرياض

رسالة دكتوراه غري  .األمن وأمهيته على ضوء القرآن. )هـ١٤١٠( .آل علي، لؤلوة
   .جامعة أم القرىكلية التربية، ، قسم الدراسات اإلسالميةمنشورة، 

  

  الرسائل اجلامعية

التعليم  برامج ومناهج علوم التربية اإلسالمية يف مرحلة). هـ١٤١٢( .البيت حسن عمر
، كلية الدعوة وأصول الدين، رسالة دكتوراه .الثانوي يف اململكة العربية السعودية

  . قسم التربية، اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة

دور منهج العلوم الشرعية يف تعزيز األمن الفكري ). هـ١٤٢٩( .احلريب، جبري سليمان
  . جامعة أم القرى، كلية التربية، رسالة دكتوراه .لدى طالب الصف الثالث ثانوي

رسالة  .األمن الفكري يف مواجهة املؤثرات الفكرية). هـ١٤٢٢( .احليدر، عبد الرمحن
  . دكتوراه غري منشورة، كلية الدراسات اإلسالمية بأكادميية الشرطة، مجهورية مصر

  

  املواقع اإللكترونية

. األديب الكيالين وأثرهامالمح من حياة جنيب ). م٢٠١٠. (إبراهيم، أشرف حممد
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ديسمرب  ٢٧ اإلسترجاع. الكيالين أول روائي. )م٢٠١٠( .القاعود، حممد حلمي
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   )CHICAGO STYLE(املختلفة اهلوامش

  

  الكتاب

الدكتور جنيب دراسات يف القصة اإلسالمية املعاصرة مع عرض ودراسة لعدد من قصص  ،بريغش حممد حسن ١
  .٢١ص  ،)م١٩٩٤ /ه١٤١٤ ،٢، طمؤسسة الرسالة: بريوت( الكيالين

  .١٠٧ص  ،)م١٩٨٢ ،مكتبة الشباب: القاهرة( دراسة يف الرواية املصرية: بناء الرواية ،عبد الفتاح عثمان ٢
  .٢٤ص  ،)م١٩٨٧ /ه١٤٠٧ ،٢ط ،مؤسسة الرسالة: بريوت( اإلسالمية واملذاهب األدبية ،جنيب الكيالين ٣
  

  )...أي يكون مباشرة(إذا تكرر املصدر يف الصفحة ذاا، مع عدم تغري اجلزء والصفحة، ومل يكن بينهما فاصل 

  . نفسهاملرجع  ٤
  

  )...أي غري مباشرة(إذا تكرر املصدر يف الصفحة ذاا، مع عدم تغري اجلزء والصفحة، وبينهما فاصل 

  . نفسهاملرجع الكيالىن،  ٥
  

  )ولو كان له كتاب او أكثر(يف الصفحات املختلفة  تكرروإذا 

  ٤٥، ص اإلسالمية واملذاهب األدبيةالكيالىن،  ٦
  

  ةالعلمية للحامعالرسائل 

روايات جنيب الكيالين وشحنون أمحد اإلسالمية بني النظرية والتطبيق دراسة " ،حاج مامينج فابية@  تؤلو لوك ٧
اجلامعة  ،لنيل درجة الدكتوراه يف العلوم اإلنسانية يف اللغة العربية وآداا متطلب مقدمحبث ( ،"نقدية مقارنة

  ). م٢٠٠٧ ،اإلسالمية العاملية مباليزيا
  

  االت

قسم   ،جملة الدراسات اللغوية واألدبية، "إسالمية الشخصية يف روايات جنيب الكيالين" .أبو ملحة حممد بن حيىي ٨
: )م٢٠٠٩(اجلامعة اإلسالمية العاملية، كواالملبور . اللغة العربية وآداا، بكلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية

    ٢٥ص
  



٥ 

  لواحد كتاب مصنفإذا كان اكثر من واحد كتاب يف هامش واحد أو إذا كان اكثر من واحد 

دار : تركيا( املعجم الوسيط ،الزيات، أمحد حسن ومصطفى، إبراهيم، وعبد القادر، حامد، والنجار، حممد علي ٩
 ،)ت.د ،دار املاليني: بريوت( الرائد معجم ألفبائي يف اللغة واألعالم ،ومسعود جربان ؛٤٥٧ص  ،)ت.د. الدعوة

   .٥١٨ص 
 

 


