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  المحتويات
  

  مقدمة
  رسالةالالتوثيق في متن + 
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  لمؤلفين اثنين -
  لثالثة مؤلفين واكثر -
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  مرجع ألكثر من ستة مؤلفين -
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)٤(  

  مقدمة
صـفحة  (التقرير و نهاية التقرير     ) صلب(من آجل توحيد توثيق المراجع في متن        

وضع هذا الدليل ليقلل من المشاكل التي يقع فيهـا الكثيـر مـن طلبـة        ) المراجع
وللتقليل من  . تير حين يقومون بتوثيق المراجع التي استخدموها في بحوثهم        الماجس

اختالف وجهات النظر حول كيفية التوثيق في متن الرسالة وصفحة المراجع تـم             
 American Psychologicalالرجوع إلى دليل نشر جمعية علم النفس األمريكية 

Association: Publication Manual   
  . ٢٠٠١م الطبعة الخامسة عا

  
  أنواع التوثيق في البحوث والدراسات التربوية  

  :ن هماينقسم التوثيق في البحث إلى نوعين رئيسي
   التوثيق في متن الرسالة :أوالً
  .التوثيق في صفحة المراجع :ثانياً

مراجع الموثقة في قائمة    المراجع الموثقة في المتن يجب أن تتطابق مع ال         أنعلماً  
  .المراجع

  
  تن الرسالة التوثيق في م: أوالً

  
يجب كتابة فقط االسم األخير للباحـث ملحوقـا          :  التوثيق لمرجع ألول مرة     - ١

  .النشر بين قوسينبسنة 
  :لمؤلف واحد -
    :مثال لمرجع عربي* 

   …بدراسة حدد فيها ) ١٩٨٦(قام الخليلي 
  

  : مثال لمرجع أجنبي* 
   ...Galbrait  (1985) وقد أشارت جلبريث
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)٥(  

الباحثين في كل مرة يذكر فيها /يجب ذكر أسماء المؤلفين: ينلمؤلفين اثن -
  .المرجع

  :مثال لمرجع عربي* 
   …بدراسة حول ) ١٩٨٥(قام الخليلي وملكاوي 

  
  :مثال لمرجع أجنبي* 

 العينـة عـشوائيا إلـى    Hall and McCurdy (1990)قسم هال ومكـوردي  
  …جموعتين م
  
البـاحثين عنـد ذكـر    /ؤلفينيجب ذكر جميع أسماء الم: لثالثة مؤلفين واكثـر   -

الباحـث  /المرجع ألول مرة في المتن وفي المرات التالية يكتفي بذكر اسم المؤلف           
  . األول ملحقا بكلمة وآخرون

  
  :مثال لمرجع عربي* 

  : عندما يذكر المرجع ألول مرة.   
  …) ١٩٨٥(قام الخليلي ومحمود والصمدي 

  
  :عندما يذكر المرجع مرات أخرى.   

   …) ١٩٨٥(ون قام الخليلي وآخر
  

  :مثال لمرجع أجنبي* 
  ... .Butzo et al  (1997)أشارت نتائج دراسة بيتزو وآخرون

  
  ):االقتباس( توثيق األجزاء الخاصة بمصدر معين - ٢

  . تعتمد طريقة تضمين االقتباس المباشر في متن البحث على طول النص المقتبس
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)٦(  

ياق النص اللغوي ولكنه    كلمة فانه يكتب ضمن س    ) ٤٠( إذا كان النص أقل من       -أ  
يميز بأقواس صغيرة مقلوبة عند بدايته وعند نهايتـه ويـذكر رقـم الـصفحة أو       

  . لصفحات التي اقتبس منهاا
   

  :مثال* 
أن البحث التطبيقي يشترك مع البحث ) "٧٥، ص ١٩٨٧(أشار عوده وملكاوي 

ين األساسي في تطبيق المنهج العلمي في البحث، آال أن هدفه األساسي هو تحس
  ".الواقع العلمي من خالل اختبار النظريات في مواقف حقيقية

  
كلمة فال بـد مـن إبـرازه    ) ٤٠( أما إذا كان طول النص المقتبس أكثر من  -ب  

بشكل واضح ومميز عن سياق لغة البحث بكتابته في فقـرة منفـصلة وبـضغطه      
  .بمقدار خمس مسافات عن بداية ونهاية األسطر العادية

  :مثال* 
إلى البحث التربـوي ضـمن      ) ٨٦-٨٥، ص ص    ١٩٨٧(ده وملكاوي   وينظر عو 

  :وقد خلصا إلى تعريفه من خالل هذا اإلطار بقولهما. إطار مفهوم العلم
 يقع مفهوم البحث ضمن إطار مفهوم العلم، ويتبادر للذهن فـورا أن           "

المقصود هو البحث العلمي، أي البحث الذي يتبع الطريقة العلميـة أو            
مي بغرض تحقيق أهداف العلم، فأنه يمكن تعريف البحث          العل المنهج  

جهد منظم وموجه بغرض التوصل إلى حلول للمشكالت        التربوي بأنه   
  ". المختلفةلمجاالتاالتربوية في 

   
  :  توثيق كتاب مترجم في المتن- ٣

  .يذكر تاريخ العمل األصلي أوال، ثم تاريخ العمل المترجم
  :  مثال* 

   …) ١٩٧١/١٩٩٣(ذكر كروشكانك 
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 علي. د: إعداد) ٢٠٠٠(للنشر APAوفقا لدلیل التوثیق في البحوث والدراسات التربوية 

  شــبكة المعلــم.  جامعــة الخلــیج العربــي.مملكــة البحــرين . عبــدالرحمن الجاســم 
  moalem.netاإللكرتروني

 

)٧(  

  :  توثيق عمل مأخوذ من مصدر ثانوي- ٤
مثال عندما يحصل الباحث على معلومات حول نظرية لرائد في التربية، لنقل مثال 

  : رنزولي،  في كتاب لكاتب غير رنزولي يقوم الباحث بتوثيقها كالتالي
  

القدرة العقليـة العاليـة، واإلبـداع،       (وباستخدام رنزولي المحكات الثالثة     
من مجموع الطـالب،  % ٢٠-١٥وسع معايير القبول بحيث شملت من     ) المثابرةو

في حين شكل المعيار التقليدي القديم والمستند إلى درجات اختبارات الذكاء نـسبة          
فقط من مجموع الطالب، وبتوسيع هذه النسبة يمكن إعطاء فرصة          %) ٥-٢(من  

  ). ١٩٩٩الحروب، : فيأورد (أكبر الكتشاف الطالب المتميزين 
  
  :وفي هذا المثال هو. في قائمة المراجع يوثق المرجع الثانوي فقط: مالحظة

ــيس  ــروب، أن ــزين  ). ١٩٩٩(الح ــة المتمي ــي تربي ــرامج ف ــات وب نظري
  .  الشروق للنشر والتوزيع دار: عمان.والموهوبين

  :  توثيق اكثر من عمل في المتن- ٥
المراجـع، بمعنـى آخـر ان    توضع المراجع بين قوسين وفقا لترتيبها في صفحة    

  .رتب المراجع بين قوسين ترتيبا أبجديا حسب أسماء المؤلفينت
  

  :مثال لمراجع عربية* 
ويحول قصور عملية التقويم وضعها دون معرفة المؤسـسات التعليميـة بمـدى             

؛ عجـاوي  ١٩٨٦؛ الطويـل،  ١٩٨٧أبـو لبـدة،   (نجاحها في تحقيـق أهـدافها    
  ).١٩٨٧وخضر،

  
  أشار عدد من الباحثين: يةمثال لمراجع أجنب* 

 (Balda, 1980; Kamil, 1988; Pepperberg & Funk, 1990)   
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)٨(  

  التوثيق في قائمة المراجع :ثانياً
  
   : أمثلة لتوثيق كتب كمراجع-أ 
  : التوثيق لمرجع لمؤلف واحد-
  : مثال لمرجع عربي* 

  .دار النهضة العربية: روتبي. بحوث نفسية وتربوية). ١٩٨١(خير اهللا، سيد 
  

  : مثال لمرجع أجنبي* 
Freeman, F. (1962). Theory and practice of psychological testing. New 
York: Rinehart and Winston. 

  
  : التوثيق لمرجع لمؤلفين-
  :مثال لمرجع عربي* 

دار : نعما. تعليم األطفال الموهوبين). ١٩٩٨(حواشين، زيدان وحواشين، مفيد 
  . الفكر

  
  : مثال لمرجع أجنبي* 

Beck, C. A., & Sales, B. D. (2001). Family mediation: Facts, 
myths, and future prospects. Washington, DC: American 
Psychological Association. 

  
  :التوثيق لمرجع لثالثة مؤلفين فأكثر -
  :مثال لمرجع عربي* 

. مهارات التدريس). ١٩٩٤(و زاهر، فوزي والشيخ، سليمان عبدالحميد، جابر 
  .دار النهضة العربية: القاهرة

  
  : التوثيق لكتاب محرر-
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)٩(  

  :مثال لمرجع عربي* 
مراكز ). ١٩٨٢). (محررون(عيسى، مصباح و العمري، توفيق و ملحم، اياد 

  . مكتبة الفالح: الكويت. وإدارة التقنيات التربوية مصادر التعلم
  

  :  ال لمرجع أجنبيمث* 
Gibbs, J. T., & Huang, L. N. (Eds.). (1991). Children of color: 
Psychological interventions with minority youth. San 
Francisco:Jossey-Bass. 

  
   التوثيق لمرجع بدون مؤلف -
  :مثال لمرجع عربي* 

  .المطبعة الوطنية: عمان). ١٩٥٢. (علم النفس العام
   

  :مثال لمرجع أجنبي* 
 Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary (10th ed.). (1993). 
Springfield, MA: Merriam-Webster.  

  
  التوثيق لمرجع لمؤسسة كمؤلف وناشر  -
  :مثال لمرجع عربي* 

دليل أسـاليب الكـشف عـن    ). ١٩٩٦. (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  
  . المؤلف: تونس. التعليم األساسي ين فيالموهوب

  
 :مثال لمرجع أجنبي* 

Special Libraries Association. (1963). Directory of Business and 
Financial Services. New York: Special Libraries Association.  

  التوثيق لكتاب مترجم -
  :مثال لمرجع مترجم إلى العربية* 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 علي. د: إعداد) ٢٠٠٠(للنشر APAوفقا لدلیل التوثیق في البحوث والدراسات التربوية 

  شــبكة المعلــم.  جامعــة الخلــیج العربــي.مملكــة البحــرين . عبــدالرحمن الجاســم 
  moalem.netاإللكرتروني

 

)١٠(  

). ترجمة يوسف ميخائيل   (تربية الموهوب والمتخلف  ). ١٩٩٣. (كروكشانك، ف 
  ) ١٩٧١العمل األصلي نشر في عام . (مكتبة األنجلو المصرية: القاهرة

  
  : مثال لمرجع مترجم إلى اإلنجليزية* 

Laplace, P. S. (1951). A philosophical essay on probabilities (F. W. 
Truscott & F. L. Emory, Trans.). New York: Dover. (Original work 
published 1814). 

  
  : مقالة أو فصل في كتاب محرر -
  :مثال لمرجع عربي* 

المعالجة الفنية ، )محرر(في هاني العمد . التصنيف). ١٩٨٥(الهمشري، عمر 
   للمعلومات

  . جمعية المكتبات األردنية: عمان). ٣٠-١٥ص ص (
  

  :مثال لمرجع أجنبي* 
Bjork, R. A. (1989). Retrieval inhibition as an adaptive 
mechanism in human memory. In H. L. Roediger & F. M. Craik 
(Eds.), Varieties of memory and consciousness (pp. 309-330). 
Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

  
  

  : توثيق مقاالت منشورة في الدوريات العلمية-ب 
  رجع لمؤلف واحدتوثيق الم -
  : مثال لمرجع عربي* 

، المعلم العربي. عوامل التفوق العقلي وطرائق كشفه). ١٩٩٥. (زحلوق، مها
١٩-١١ ،)١(١.  
  

  :مثال لمرجع أجنبي* 
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)١١(  

Mellers, B. A. (2000). Choice and the relative pleasure of 
consequences.  Psychological Bulletin, 126, 910-924.  

  
  توثيق المرجع لمؤلفين -
  :مثال لمرجع عربي* 

الفـروق بـين الطلبـة المتفـوقين       ). ١٩٩٥. (المعاجيني، أسامة وهويدي، محمد   
في المرحلة اإلعدادية بالبحرين على مقياس تقدير الخصائص الـسلوكية      والعاديين

  . ١٣٩-١٠٥، )٣٥(٩، المجلة التربوية. المتفوقينللطلبة 
  

  :مثال لمرجع أجنبي* 
Klimoski, R., & Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process in 
organizations. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 
45(2), 10-36.   

  
  توثيق المرجع لثالثة إلى ستة مؤلفين  -
   :مثال لمرجع عربي* 

االبتكار وعالقتـه   ). ١٩٨٥. (و، يعقوب نشواتي، عبدالمجيد ولطفيه، لطفي وأبوحل    
  . ٥١-٣٩، )١(٥، المجلة العربية للبحوث التربوية.  والتحصيلبالذكاء 

  
  :مثال لمرجع أجنبي* 

Saywitz, K. J., Mannarino, A. P., Berliner, L., & Cohen, J. A. 
(2000). Treatment for sexually abused children and adolescents. 
American Psychologist, 55, 1040-1049.  

  
  
  توثيق المرجع ألكثر من ستة مؤلفين  -
  :مثال لمرجع عربي* 
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)١٢(  

العاني، نزار والهيتي، خلف والزبيدي، عبدالقوي وغانم، عـزة والنـود، يحـي             
تقنين اختبار المصفوفات المتتابعـة الملـون       ). ١٩٩٥(وآخرون  والبيلي، خميس   

حولية كلية التربيـة بجامعـة   . تعليم األساسي اليمنية لرافن األطفال في مرحلة  ال     
  .٥١٦-٤٧٧، )١٢(٤، صنعاء

  
  :مثال لمرجع أجنبي* 

Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J., Coatsworth, 
D., Lengua, L., et al. (2000). An experimental evaluation of 
theory-based mother and mother-child programs for children of 
divorce.Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 843-
856.  

  
  :التوثيق ألوراق عمل عرضت في ملتقيات علمية كالمؤتمرات والندوات

  
  :مثال لمرجع عربي* 

 أثر استخدام نموذج تابا التعليمي على). ، نوفمبر١٩٩٩(لوري، علي عبدالرحمن 
. للمستقبل ورقة مقدمة إلى مؤتمر الطفل الموهوب استثمار. التفكير العليا تمهارا

  . مملكة البحرين المنامة،
  

  :مثال لمرجع أجنبي* 
Lanktree, C., & Briere, J. (1991, January). Early data on the 
Trauma Symtom Checklist for Children. Paper presented at the 
meeting of  the American Professional Society on the Abuse of 
Children, San Diego, CA.  

  
  : توثيق رسائل الماجستير والدكتوراه غير المنشورة-ج 
  :مثال لرسالة دكتوراه بالعربي*  
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)١٣(  

الكفايات التعليمية االدائية األساسية عند معلم ). ١٩٨١(مرعي، توفيق احمد 
رسالة . في ضوء النظم واقتراح برامج لتطويرهااالبتدائية في األردن  المدرسة
  .  غير منشورة، جامعة عين شمس، القاهرة، جمهورية مصر العربيةدكتوراه
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)١٤(  

  :مثال لرسالة دكتوراه باإلنجليزي* 
Wilfley, D. E. (1989). Interpersonal analyses of bulimia: ormal-
weight and obese. Unpublished doctoral dissertation, University 
of   Missouri, Columbia.  

 
 

  :مثال لرسالة ماجستير بالعربي* 
أثر استخدام استراتيجيات مقترحة في تدريس القراءة ). ١٩٩٣. (الخاجة، نعيمة

تنمية  قدرات التفكير االبتكاري لدى عينة من طالبات الصف األول الثانوي على 
 غير منشورة، جامعة البحرين، الصخير،  رسالة ماجستير.بدولة البحرين العلمي

  . دولة البحرين
  

  :مثال لرسالة ماجستير باإلنجليزي* 
Almeida, D. M. (1990). Fathers’ participation in family work: 
Consequences for fathers’ stress and father-child relations. 
Unpublished master’s thesis, University of Victoria, Victoria, 
British Columbia, Canada.  

  
  : (ERIC)  التوثيق لتقرير من مركز مصادر المعلومات التربوية   -د 

Mead, J. V. (1992). Looking at old photographs: Invesitgating 
the teacher tales that novice teachers bring with them (Report 
No. NCRTL-RR-92-4). East Lansing, MI: National Center for 
Research on Teacher Learning. (ERIC Document Reproduction 
Service No. ED346082) 

  
  : التوثيق لمراجع من اإلنترنت-ه 
   توثيق مقالة من دورية علمية تصدر بالورق– ١

VandenBos, G., Knapp, S., & Doe, J. (2001). Role of reference elements 
in the selection of resources by psychology undergraduate [Electronic 
version]. Journal of Bibliographic Research, 5,  117-123.  
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)١٥(  

   توثيق مقالة تصدر فقط في اإلنترنت– ٢
Fredrickson, B. L. (2000, March 7). Cultivating positive emotions to  
optimize health and well-being. Prevention & Treatment, 3,  Article 
0001a. Retrieved November 20, 2000, from 
http//journals.apa.org/prevention/volume3/pre0030001a.html 
 

   توثيق وثائق من اإلنترنت– ٣
Task force on Teen and Adolescent Issues. (n.d.). Who has time for a 
family meal? Retrieved October 5, 2000, from  
http://www.familymealtime.org  

  
   توثيق جزء من وثيقة إنترنت– ٤

Benton Foundation. (1988, July 7). Barriers to closing the gap. 
In Losing ground bit by bit: Low-income communities in the 
information age (chap. 2). Retrieved August 18, 2001, from 
http://www.benton.org/Library/Low-Income/two/html 

  
   توثيق وثيقة بدون مؤلف و تاريخ– ٥

GVU’s 8th WWW user survey. (n.d.). Retrieved August 8, 2000, 
from  http://www.cc.gatech.edu/gvu/user_surveys/survey-1987-
10/ 

 
   توثيق وثيقة من موقع شبكة جامعة– ٦

Chou, L., McClintock, R., Moretti, F., & Nix, D. H. (1993). 
Technology  and education: New juice in new bottles: Choosing 
pasts and  imagining educational futures. Retrieved  August 24, 
2000, from  Columbia University Web site: 
http://www/columbia.edu/publications/papers/newjuicel.html 
 
 

  : توثيق التقارير كمراجع-و 
    توثيق تقرير صادر عن جهة رسمية موجود على شبكة اإلنترنت - ١
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United States Sentencing Commission. (n.d.). 1997 sourcebook  
of federal sentencing statistics. Retrieved December 8, 1999, 
from  http://www.ussc.gov/annrpt/1997/sbtoc97.htm  
 

   توثيق تقرير صادر عن هيئة خاصة ومتواجد في شبكة اإلنترنت– ٢
Canarie, Inc. (1997, September 27). Towards a Canadian health  

IWAY: Vision, opportunities and future steps. Retrieved 
November 8, 2000, from 

http://www.canarie.ca/press/publications/pdf/healthvision.doc  
 
 
 

   توثيق تقرير مستخرج من موقع اإلنترنت لمؤسسة جامعية – ٣
Kruscke, J. K., & Bradley, A. L. (1995). Extensions to the delta 
rule  of associative learning (Indiana University Cognitive 
Research Report No. 14). Abstract retrieved October 21, 2000, 
From http//www.indiana.edu/~kruschke/deltarule_abstract.html  

 
 

  : من جامعة  توثيق تقرير محصوال عليه - ٤  
Broadhurst, R. G., & Maller, R. A. (1991). Sex offending and recidivism  
(Tech. Rep. No. 3). Nedlands, Western Australia: University of Western 
Australia, Crime Research Centre.   

  
  :  توثيق تقرير محصوال عليه من مؤسسة حكومية- ٥

National Institute of Mental Health. (1990). Clinical training in 
serious  mental illness (Publication No. ADM 90-1679). 
Washington, DC:  U.S. Government Printing Office.  
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)١٧(  

  ترتيب المراجع في صفحة المراجع
  
  . ترتب المراجع ترتيبا أبجديا– ١
  

  : لمراجع عربيةمثال * 
  ). ١٩٩٥(الشيراوي، أماني عبدالرحمن 

  ).١٩٩٨(جروان، فتحي 
  ). ١٩٩٧(عدس، محمد عبدالرحيم 

  
  : مثال لمراجع أجنبية* 

Anastasi, A. (1968). 
  
Fryer, M., & Collings, J. A. (1991). 
  
Guilford, J. P. (1957).   

  
المرجع األقدم يوضع قبل  ترتب المراجع لمؤلف واحد وفقا لسنة النشر، ف– ٢

  .المرجع  األحدث
  

  :مثال لمراجع عربية* 
  ).١٩٩٧(الرشيد، محمد احمد 
  ).١٩٩٩(الرشيد، محمد احمد 

  
  :مثال لمراجع أجنبية* 

Hewlett, L. S. (1996).  
Hewlett, L. S. (1999). 
 

  . المرجع الفردي للمؤلف يوضع قبل المرجع المشترك– ٣
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)١٨(  

  :مثال لمراجع عربية* 
  ).١٩٩١(وحطب، فؤاد أب

  ).١٩٨٥(أبوحطب، فؤاد وصادق، أمال 
  

  : مثال لمراجع أجنبية* 
Alleyne, R. L. (2001).  
Alleyne, R. L., & Evans, A. J. (1999). 

  
 ترتب مراجع نفس المؤلف بعمل فردي صدرت في نفس العام حسب ترتيب – ٤

األولى في العنوانين وإذا وجد تشابه بين الحروف . الحرف االول لعنوان المقالة
  .ينظر إلى الحروف التي تليها

  
  :مثال لمراجع عربية* 

  …تعليم ). أ/١٩٩٨(السرور، ناديا 
   …مدخل ). ب/١٩٩٨(السرور، ناديا 

  
 :مثال لمراجع أجنبية* 

Baheti, J. R. (2001a). Control ….  
Bahreti, J. R. (2001b). Roles of … 

  
اسم الباحث االول وتختلف في اسم الباحث  ترتب المراجع التي تتشابه في – ٥

وإذا . الثاني وفقا للترتيب األبجدي للحرف االول من االسم األخير للباحث الثاني
كان هناك تشابه في اسم الباحث الثاني فينظر إلى الحرف االول في االسم األخير 

ل من وإذا لم يكن هناك باحث ثالث فينظر إلى الحرف االو. للباحث الثالث وهكذا
االسم االول للمؤلف الثاني وهكذا حتى ان نحصل على حرف يفرق بين أسماء 

  .  المؤلفين لنتمكن من ترتيب المراجع ترتيبا أبجديا
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)١٩(  

  :مثال لمراجع عربية* 
  ).١٩٨٩(القريوتي، يوسف وجرار، جالل 

  ).١٩٨٨(القريوتي، يوسف وسرطاوي، عبدالعزيز 
  

  :مثال لمراجع أجنبية* 
Gosling, J. R., Jerald, K., & Belfar, S. F. (2000). 
Gosling, J. R., & Tevlin, D. F. (1996). 
 
 

  . ترتيب المراجع لنفس المؤلفين حسب تاريخ المرجع– ٦
  

  :مثال لمراجع عربية* 
  ).١٩٨٥(أبو عالم، رجاء والصراف، قاسم 
  ).  ١٩٨٧(أبو عالم، رجاء والصراف، قاسم 

   
  :مثال لمراجع أجنبية* 

Cabading, J. R., & Wright, K. (2000). 
Cabading, J. R., & Wright, K. (2001). 
 

 ترتب المراجع المتشابه في االسم األخير للباحث وفقا لترتيب الحرف االول – ٧
من االسم االول وإذا كان هناك تشابه في الحرف االول فينظر إلى الحرف الثاني 

  . وهكذا
  

  :مثال لمراجع عربية
  ).١٩٨٣(جرار، جالل 
  ).١٩٨١(جرار، صالح 

  
  :مثال لمراجع أجنبية
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)٢٠(  

Mathur, A. L., & Wallston, J. (1999). 
Mathur, S. E., & Ahlers, R. J. (1998). 
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)٢١(  

 
  

، اسسھا مجموعة من مستقلة تھتم بشؤون التربیة والتعلیم شبكة تربویة 
 وذلك متمیزة،لیس مجرد موقع بل ھو شبكة تربویة  المعلمین والمعلمات

من خالل التخصصات التي یطرحھا ونوعیة األعضاء المشاركین فیھ من 
االنتماءات الفكریة والعقائدیة كل المجاالت التربویة ومن كافة التوجھات و

وھو ما یعطي بعدا من حیث توجھھ لمخاطبة الجمیع دون انحیاز لجھة دون 
  .أخرى

  
ارف  ساحاتھ الحواریةوتتنوع  

ى د       
ة    

والمواد التعلیمیة بكافة فروعھا لكل المراحل الدراسیة ، واإلدارة المدرسیة
  .و سواء كانت التخصصات علمیة وأدبیة

   
ا                شبكة   

 م والمناھج التي تقدم لھذه الفئات والبرامج و   
  .سواء الموھوبین أو ذوي صعوبات التعلم وذوي االعاقات الذھنیة

  
ة             و   

 كل ما یتصل بالتربیة والتعلیم من إیجابیات لألعضاء لتسلیط األضواء على
ة أو  

  .اإلعالم أو بقیة قطاعات الحكومة وكذا األفراد
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التربویة المتخصصین في القضایا  ویستضیف الموقع عبر اقسامھ عددا من
   .والثقافیة واألسریة وغیرھا

  
 على قائمة بریدة تمكن الزوار من استقبال األخبار المتعلقة حتوي الشبكةت

ومع ھذا لم تأل الشبكة جھدا في تطویر ذاتھا ومواكبة ، بالتربیة والتعلیم
متطلبات أعضاءھا وھو ما سیراه محبو الشبكة وزوارھا الكثر عن قریب 
من تجدید وتنویع في األقسام وإضافات مفاجئة ستحوز على رضا الجمیع 

  . اهللا بإذن
  

لذا توجھ الشبكة دعوة مفتوحة للمعلمین والطلبة وأولیاء األمور للمشاركة 
فیھا وتبادل اآلراء والمعلومات والخبرات واستثمار أوقاتھم بما یعود علیھم 

  بالنفع والفائدة
  

  :زیارة الموقع على العنوانویمكن 

tne.moalem.www  
 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

