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قبل اتباع طريقة التوثيق يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي للنشر العلمي ،ينبغي االلتزام ابآليت:
دواب ى دظ دام  wordوخبد  Traditional Arabicوبدن 17؛ أكدا الت اداا اليتينيدة
 -1أن يقد م البحد كتت ع
فبخ  Times New Romanوبن .12
كتتواب ى ظ دام  wordوخبد  Traditional Arabicوبدن 15؛ أكدا الت اداا اليتينيدة
 -2أن يتون اهلاكش
ع
فبخ  Times New Romanوبن .10
 -3توثيق اهلواكش يف حاشية كل صفحة ) (footnoteوليس يف هناية التتاب ).(endnote
 -4توثيق املصادر واملراجع يف هناية التتاب.
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مثال

موضوع التوثيق

 1توثيق التتب يف أمح يوسف ،القراءة النسقية :سلطة البنية ووهم احملايثة (بريوا :ال ار
اهلاكش:

االسم ،العربية ل ع وم انشرون ،ط1428 ،1هد2007/م) ،ص .20

العنوان ،كتان النشر،
الطبعة،

الناشر،

السنة ،الصفحة.
 2يف حالة وجود حتقيق ،ى ي املاوردي ،األحكام السلطانية ،حتقيق :ىب الرمحن ىارية (القاهرة :دار
أو أكثر كن جزء.

االىتصام ،ط1994 ،1م) ،ج ،1ص.50

 3يف حالة وجود أكثر حما س ياان األشقر ،وآخرون ،حبوث فقهية يف قضااي اقتصادية معاصرة
كن ( )3كؤلِّفني( ،ىاان :دار النفائس ،ط1418 ،1هد1998/م) ،كج ،2ص.83
وأكثر كن جم .
 4يف

حالة

وجود جوزيف شوكبيرت ،عشرة من أئمة االقتصاد ،ترمجة :حسني ىار (القاهرة:

ترمجة ،أو ُّ
تعذر وجود كتتبة الشرق ،د.ا ،).ص.76
اتريخ النشر.
 5توثيق

ال ورايا أبو يعرب املرزوقي" ،كستقبل اإلسيم واملس اني" ،وحدة األمة (كواالملبور:

واجمليا واجلرائ .

اجلاكعة اإلسيكية العاملية كاليزاي) ،س ،3ع ،1أغسطس 2005م ،ص.7
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 6توثيق

األطروحاا اجليييل بن توهاكي كفتاح" ،كفهوم االستخيف ودوره يف فتر ابن خ ون
الرتبوي والتع ياي"( ،رسالة دكتوراه غري كنشورة ،كعه الرتبية-اجلاكعة

اجلاكعية.

اإلسيكية العاملية كاليزاي2006 ،م) ،ص.124
 7توثيق أحباث املؤمتراا إميان سيكة اجلن ي" ،دور رابا البيوا يف بناء املستقبل" ،حب

ق ِّم إىل

املؤمتر العاملي العاشر للندوة العاملية للشباب اإلسالمي ،القاهرة-21 ،

أو الن واا.

 23وفارب 2006م ،ج ،1ص.104
 8توثيق

التتب

Mohamad Mahathir and Ishihara Shintaro. The Voice of Asia,
Tokyo: Kadansha International, Ltd, 1st ed, 1995, p 70.

األحباث

Anis Malik Thoha. “Discourse of religious pluralism in Indonesia”,
Islam in Asia (Kuala Lumpur: International Islamic University
Malaysia), V2, No 2, December 2005, p 129.

املتتوبة ب غة أجنبية.
 9توثيق
واملقاالا

املتتوبة

ب غة أجنبية.
 10يف حالة تترار املرجع  .1أمح يوسف ،القراءة النسقية :سلطة البنية ووهم احملايثة (بريوا :ال ار
أكثر كن كرة يف العربية ل ع وم انشرون ،ط1428 ،1هد2007/م) ،ص .20
الصفحة الواح ة.

 .2املرجع السابق ،ص45.
 .3املرجع فسه ،ص99.
 .4فسه ،ص123.
 .5فسه ،ص.234

 11يف حالة تترار املرجع يوسف ،القراءة النسقية :سلطة البنية ووهم احملايثة ،ص .20
3

بع

اإلشارة

كراجع

إىل
أخرى؛

تتتب:
ال قب،

العنوان،

الصفحة.
 12يف حالة تترار املرجع

Ibid., p 79.

األجنيب كباشرة.
 13يف حالة تترار املرجع

Mahathir. The Voice of Asia, p 7.

األجنيب بع كراجع
أخرى.
ْي األَنْغنَيَاء َمن ُكم﴾ [احلشر .]59 :تُتتب يف املنت،
 14توثيق اآلايا القرآ يةَ ﴿ .كي ال يَ ُكو َن ُدولَةً بَ َ
ضااان لصحة
وليس يف اهلاكش .تنقل اآلايا كن برانكج املصحف العثااين
ع
رمسها.
 15توثيق

األحادي

النبوية.

حما بن إمساىيل البخاري ،اجلامع الصحيح (بريوا :دار إحياء الرتاث
العريب ،ط1404 ،3ه1988/م) ،كتاب الزكاة ،ابب :هل يشرتي ص قته،
ج ،2ص.85

 16يف حالة كتابة قائاة يوسف ،أمح  ،القراءة النسقية :سلطة البنية ووهم احملايثة (بريوا :ال ار
املراجع

واملصادر؛ العربية ل ع وم انشرون ،ط1428 ،1هد2007/م).

تتتب ال قب أوالع.
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 17يف

حالة

وجود تتتب- :هتذا صحيح -وليس - :هتذا خطأ -

الشارحة.
 18يف حالة التنوين.

تتتب ( :تقريبعا) ،وال تتتب (تقريباع).

 19يف حالة ت خيص فقرة يُن ر ،أمح يوسف ،القراءة النسقية :سلطة البنية ووهم احملايثة (بريوا:
كن التتاب كن غري ال ار العربية ل ع وم انشرون ،ط1428 ،1هد2007/م) ،ص .20
اإلشارة إليها بني
قوسني.
 20إذا أتك لك أن
الفقرة حباجة إىل

ملزي التفصيل يُن ر ،أمح يوسف ،القراءة النسقية :سلطة البنية ووهم
احملايثة (بريوا :ال ار العربية ل ع وم انشرون ،ط1428 ،1هد2007/م)،

الغوص يف تفاصي ها .ص .20
 21يف حالة استعاال تتتب" :هتذا صحيح" وليس " :هتذا خطأ "
األقواس.
 22يف حالة ذكر اسم
أىجاي ،تشري إىل
اتريخ والدته ووفاته،
وامسه ب غته األص ية،
ِّ
وتعرف به يف اهلاكش

فردينارد دو سوسري
F. de Saussure

(1913-1877م)

إذا تط بت الضرورة
ذلك.
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 23كذلك ابلنسبة إىل كاليزاي

)(Malaysia

الب ان غري العربية
تتتب امسها ب غتها
األص يةِّ ،
وتعرف هبا
يف اهلاكش إذا تط بت
الضرورة ذلك.
 24يف حالة االقتباس كن فهاي هوي ي" ،السودان يف كواجهة الزلزال" ،اجلزيرة .ت،
1432/2/13هد املوافق لد 2011/1/18م.
اإل رت ت.

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D8F18966-6F8D-4105-B8E0A7FF0C42DB26.htm?GoogleStatID=1

 .25يف حالة ذكر ج اول يف املنت ،تُتتب هتذا:
اجلدول رقم ()1

التعامل التجاري مع الربازيل2005-1999 :

املص ر................................:
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 .26أيضاع التوثيق فسه يتون ابلنسبة إىل األشتال.
 .27يُفضل أن ت َرج اجل اول يف احملتوايا اخلاصة ابجل اول ،كثال:

قائمة اجلداول
الرقم
1

املوضوع
التعاكل التجاري كع الربازيل

7

الصفحة
14

