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 محتويات خطة البحثمقدمة: 
 
 العنوان:. 1

 وى البحث/ الرسالةموجزا ودقيقا يف التعبري عن حمت جيب أن يكون
 
  المقدمة:. 2

 .أسباب اهتمامك مبوضوع البحث/ الرسالة، و البحث/ الرسالة نظرة عامة على موضوع تتضّمن
 
 / الرسالةتحديد مصطلحات البحث. 3

اج إىل ، إذا كانت املصطلحات غريبة حتتالواردة يف عنوان البحث/ الرسالةتعريف بأهم املصطلحات  -أ 
 تعريف.

املعىن الذي يستعمل فيه املصطلح يف هذا البحث يف حال تعدد معاين املصطلح وتنوع حتديد  -ب 
 موضوعاته.

 
 إشكالية البحث. 4

i.  حتديد مشكلة البحث اليت ستتناوهلا بالدراسة والتحليلتتضمن 
ii.  حال يف حتديد اجلوانب اليت ستعاجلها فعال يف تلك املشكلة من خالل البحث/ الرسالةتتضمن 

 املشكلة ورغبتك يف االقتصار على بعضها.تعدد جوانب 
iii. القيام إجراءات أن أي أخالقية؛ .والدرس للبحث وقابلة واقعية :البحث مشكلة تكون أن يجب 

 .ُخُلًقا هبا املسموح احلدود جتاوز إىل تؤدي ال بالبحث
 
 أسئلة البحث:. 5

i.  يف شكل أسئلة.هي تفصيل إلشكالية البحث تتم صياغتها 
ii. ث/ الرسالةاليت ستعاجلها يف البح املتفرِّعة عن إشكالية البحث الرئيسة تتضمن املوضوعات. 
iii. تكون مرتبطة مبنهجية البحث. 
 
 أهداف البحث:. 6

i. تذكر األهداف اليت تسعى الدراسة إىل حتقيقها أو إجنازها. 
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ii. وتكون مرتبطة بأسئلة البحث.مرتبة  تصاغ األهداف يف صورة عناصر 
 
 أهمية البحث:. 7

i. عموما. سهامه يف اجملال املعريفبيان مدى إ 
ii.  االستفادة العملية من نتائج البحث )إن ُوِجدت(، مثل االستفادة منه يف رسم سياسات بيان مدى

 أو اختاذ قرارات ما، أو حّل مشكلة ما.
iii.  وأن يتجّنب املبالغة.عند ذكر أمهية البحث/ الرسالةالباحث واقعيا كون يجيب أن ، 

 
 ابقة:راسات الس  الد  . 8

i.  ِّفهمك مدى بحثك و شكل مباشر بالسابقة املرتبطة ب / الدراسات الالعك على البحو تبّي
 .هلا

ii.  ِّمدى قدرتك على تقييم الدراسات السابقةتبّي .  
iii.  ِّاجملال.ذلك  يف جوانب النقص يف دراسة املوضوع حمّل حبثك، واإلضافة اليت سيقدمها تبّي 
iv. مبوضوع حبثك/ رسالتك ذات االرتباط املباشرالدراسات قتصار على اال. 

 منها.تعطى األولوية للدراسات احلديثة يف حال كثرة الدراسات السابقة،   -
 
 ابقة:راسات الس  ن الد  يجب أن تتضم  . 9

i. السابقة. اتها الدراستألهم املوضوعات اليت عاجل اموجز  اوصف 
ii.  ليها.اليت توصلْت إالنتائج اإلشارة إىل املنهجية املتَّبعة يف تلك الدراسات و 
iii. ثك/ اليت ستقوم بإمتامها وتغطيتها يف حب اتب القصور أو النقص يف تلك الدراسحتديد جوان

 .رسالتك
iv.  الدراسات املشرتكة يف النقائص يُْكتَ َفى بتعليق واحد يشملها مجيعا جتنًُّبا للتكرار، أما الدراسات

 ت.املتباينة يف النقائص فينبغي إفراد كلٍّ منها مبا يناسبها من تعليقا
 

 :نماذج من العيوب الشائعة في الدراسات السابقة. 11
i. التعليق نفسه على كل دراسة/ حبث. تكرار 
ii.  ّمة املرتبطة مبوضوع البحث/ الرسالةإمهال بعض الدراسات القي. 
iii. تقييم للدراسة من حيث املنهج والنتائج.وصف دون االقتصار على ال 
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 حدود البحث/ الرسالة. 11
i. معيَّنة زمنية فرتة ملوضوعك حتدد تغطيتها، يصعب لويلة زمنية لفرتة تدمي املوضوع كون حال يف. 
ii. ال معيَّنا جماال لبحثك حتدد تغطيتها يصعب كثرية عناصر إىل متشعًِّبا املوضوع كون حال يف 

 . تتجاوزه
iii. ذلك تذكر أن بجي اجملتمع من حمددة فئة أو معيَّنة جغرافية رقعة على البحث يف اقتصارك حال يف 

 .البحث حدود يف
iv. اإلمكان قدر عنوانه يف ظاهرة البحث حدود تكون أن ينبغي. 

 
 منهجية البحث:. 12
i. د  .املرجوة النتائج إىل هبا وتصل موضوعك هبا ستنجز اليت الطريقة حتدِّ
ii. النتائج وحتقيق حبثك إجراء يف هبا تستعّي اليت الوسائل أو واألدوات ستتبعها، اليت الطرق تتضمن 

 .املرجوة
iii.  املوضوع لبيعة على البحث منهجية نوع قفيتو. 
iv. والوسائل الطرق من جمموعة بّي البحث منهجية جتمع ما غالبا. 

 
 صعوبات البحث:. 13

 ، مثل عدم القدرة على الوصول إىلاإلشارة إىل الصعوبات اليت قد تواجهك أثناء إجناز هذا البحث -
 ن أن حتصل عليها من املصادر، أو عدم القدرة.بعض مصادر املعلومات، أو عدم دقة املعلومات اليت ميك

 وإن مل توجد صعوبات من هذا النوع، فال حاجة لذكر هذا العنصر ضمن خطة البحث.
 

 هيكل مقترح للبحث )محتويات البحث( . 14
 هم حمتويات البحث أو العناصر اليت سيتضمنها البحث/ الرسالةأل افهرس مقرتحاليتضمن 

 
 مراجعهأهم مصادر البحث و . 15
i. حبثك إجناز يف هبا تستعّي قد اليت املراجع أو املصادر بأهم قائمة ذكر. 
ii. املقرتحة املراجع قائمة إىل السابقة الدراسات املراجعفي/  املصادر تضاف. 
iii. ريةليز  أقراصا أو إلكرتونية، مواقع أو مقاالت، أو كتبا، املراجع/ املصادر قائمة تتضمن قد. 
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 جدول زمني مقترح:. 16
i. حث.إلجناز البددة تضمن جدوال توزع فيه فصول البحث وأبوابه على املدة الزمنية احملي 
ii. كل فصل/ بابتطلبها إجناز  تقدير املدة الزمنية اليت ي. 
iii. الرسالة من النهائية النسخة لتسليم املتوقع التاريخ إىل اإلشارة. 
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 الفصل األول: المواصفات الفنية والتنسيق
 

 فات الفنيةالمواصالمبحث األول: 
 مواصفات الورقالمطلب األول: 

 حجم الورقأوال: 
 .(سم 12 X 1.92) A4 :حجمينبغي على الباحثّي استخدام الورق األبيض 

 
 نوعية الورقثانيا: 

 /م.غ 08استخدام ورق ال يقل وزنه عن  -يف النسخة األصلية والنسخ املصورة-ينبغي على الباحث 
 

 لرقنتوجيهات عامة لالمطلب الثاني: 
 نوع الخط وحجمه أوال: 

i. خط البحث مجيع كتابة يف يستخدم (Traditional Arabic،) البحث، منت يف 61 حجم 
 .اهلوامش يف 61 وحجم

ii. خط استخدام ينبغي األوروبية اللغات من غريها أو اإلجنليزية باللغة اليت لنصوصا (Times New 

Roman)، اهلوامش يف 61 وحجم البحث، منت يف 61 حجم. 
iii. نقطة 21 حجم اجلاوي اخلط فيها يستخدم اجلاوية باللغة اليت النصوص. 

 
 العناوينثانيا: 

 .نقطة 20. وتكون العناوين الرئيسة يف وسط الصفحة حبجم ثخينمجيع العناوين تكون خبط 
 

 متن البحثثالثا: 
قا.  منت البحث جيب أن يكون منسَّ

 
 المسافات بين األسطر والفقراترابعا: 

i. اهلوامش يف أم البحث منت يف سواء 298 تكون األسطر ّيب املسافة. 

ii. نقاط 1 هلا السابقة والفقرة الفقرة بّي املسافة تكون. 
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 الفقراتخامسا: 

i.  تبدأ أن ينبغيف اإلجنليزي النص فقرات أما اليمّي، من تبدأ أن جيب واجلاوي العريب النص اتفقر 
 .اليسار من

ii. التالية الفقرات يف البادئة املسافة تكونو  بادئة، مسافة إىل حتتاج ال عنوان كل بعد األوىل الفقرة 
 .اليمّي هامش من سم 2912

 
 الطباعةالمطلب الثالث: 

 أوال: مواصفات الطباعة
i. ورقمن ال فقط واحدة جهة علىتكون الطباعة  أن جيب. 
ii. ليزرية بطابعةنهائية جيب أن تطبع ال النسخة. 
iii. ئية، ينبغي أن ال تقل مواصفات التصوير عن بالنسبة للنسخ املصورة من النسخة النها

(600x300 DPI.) 

 
 متحان عدد النسخ المقدمة لالثانيا: 

 البالستيكية روابطال ذلك يف مستخدماً  ينبغي على الباحثّي تقدمي نسخ البحث/ الرسالة بتجليد عادي
(binding comb)يكون عدد النسخ املقدمة إىل مركز الدراسات العليا حسب اآليت .: 

 .نسخ( 5)الدكتوراه: مخس مرحلة 
 ( نسخ.3مرحلة املاجستري: ثال  )

 
 النهائية النسخثالثا: 

 مةد النسخ المقد  عد -4
  من نسخ (5) مخس تقدميباحث ال على جيبجة املناقشة من لرف جملس املمتحنّي، بعد إقرار نتي

 إلكرتونية سخةنعليه إرفاقها ب جيب ماك .إىل مركز الدراسات العلياالبحث/ الرسالة جملدة بالغالف الصلب 
نوان ، عمتضمنا املعلومات اآلتية: اسم الباحث، رقم التسجيل (CD) ليزريّ  قرص يف البحث/ الرسالة من

 البحث/ الرسالة، الربنامج، الكلية/ املركز، َسَنُة التسليم باهلجري واملسيحي.
 
 لون النسخ النهائية -1

 حسب الدرجة:يكون لون غالف النسخ النهائية 
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i. دبلوم الدراسات العليا: أسود 
ii. حبريزرق املاجستري: أ 
iii. دكتوراه: كستنائيال 
 
 المعلومات التي تكون على الغالف -3
 الغالف الخارجي -أ

نقطة  18جم حب، يف وسط الصفحة ثخينجيب أن تطبع املعلومات على الغالف اخلارجي خبط ذهيب 
 تكون حسب الرتتيب اآليت:و نقطة لبقية املعلومات.  20للعنوان، وحجم 

i. سم من  1يكون يف وسط الصفحة على شكل هرمي مقلوب. يبعد  :/ الرسالةالبحث عنوان
 لصفحة.احلافة العلوية ل

ii.  بطاقة الطالب.االسم الكامل للباحث: ينبغي أن يكون اسم الباحث كما هو يف 
iii. .رقم التسجيل: كما هو مكتوب يف بطاقة الطالب 
iv. اسم الكلية أو املركز 
v. سم اجلامعة: جامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية.ا 
vi.  سم من 1عام التخرج: العام الذي مت فيه تسليم البحث/ الرسالة باهلجري واملسيحي. يبعد مسافة

 لصفحة.احلافة السفلية ل
 (.43 )انظر ملحق

 
 كعب البحث/ الرسالة -ب

تتضمن نقطة، و  21حبجم  ،ثخينخبط ذهيب كعب البحث/ الرسالة جيب أن تطبع املعلومات على  
 :املعلومات اآلتية

i. سم من أعلى الكعب. 3على بعد  كامالً  الطالب اسم 

ii. يكون يف الوسط وعلى شكل هرم مقلوب. :/ الرسالةالبحث عنوان 
iii. دكتوراه، ماجستري، دبلوم عايل( :الدرجة املمنوحة( 
iv. بالتاريخ اهلجري وامليالدي.سليم: سنة الت 
v. االسم املختصر للجامعة: (UNISSA على بعد )سم من أسفل الكعب. 3 

 (.41 )انظر ملحق
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 التنسيق: طلب الرابعالم
 الهوامشأوال: 

تكون اهلوامش على باقي اجلهات )اليسار واألعلى و  سم، 390 يكون أن جيبعلى اليمّي  اهلامش
 .سم 195واألسفل( 

 
 ترقيم الصفحاتثانيا: 

سم من احلافة السفلية للصفحة.  295األيسر، تكون أرقام الصفحات يف أسفل الصفحة على اجلانب 
 جيب استخدام اخلط نفسه املستخدم يف كتابة الرسالة/ البحث ودون تزيّي.و 

 
 ترقيم الصفحات األولى من البحثثالثا: 

 الصفحات األوىل من الرسالة/ البحث )قبل املقدمة( تكون مرقمة حسب اآليت: )أ، ب، ج ...(.
 تنبيه
i. بحث )صفحة العنوان( تعترب الصفحة رقم )أ(، ولكن ينبغي عدم ترقيمها.الصفحة األوىل من ال 
ii. ( ولكن ينبغي عدم ترقيمها. 2الصفحة األوىل من منت البحث تعترب الصفحة رقم ) 
 

 ترقيم الفصولرابعا: 
i.  ،فصول البحث ينبغي أن تكون مرقمة بالصورة اآلتية: الفصل األول، الفصل الثاين، الفصل الثالث

 ...إخل.
ii. والفروع  ،نبغي أن تكون الفصول مقسمة إىل مباحث، واملباحث إىل مطالب، واملطالب إىل فروعي

 إىل أرقام )أوال، ثانيا، ثالثا،...إخل(، واألرقام إىل حروف )أ، ب، ج، ... إخل(.
 

 المحتوى ترتيبالثاني: بحث الم

 :كاآليت يكون احملتوى ترتيب

 .ةلالبسم صفحة -أ
 .العنوان صفحة -ب

 .افاإلشر  صفحة -ج

 .قراراإل -د

 .الطّبع حقوق -ه
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 .وتقدير شكر -و
 .صامللخّ  -ز

 .احملتويات قائمة -ح
 (.وجدت إن) حقواملال وضيحات،والتّ  والرسومات، اجلداول، قائمة -ط
 .(وجدت إن) احلرفية الكتابة قائمة -ي
 .االختصارات -ك
 .(للبحث األساس النص) النص -ل

 .املراجع -م
 .(وجدت إن) امللحقات -ن

 
 (الرحيم الرمحن اهلل بسم): البسملة صفحةالمطلب األول: 

i. البسملة بصفحةبدوأة م / الرسائلالبحو  مجيع تكون أن جيب. 

ii. خط: وحجمه اخلط (Traditional Arabic)، 15 حبجم. 

iii. الصفحة وسط يف تكون: الوضعية.  

 (.4 ملحقانظر )

 
 العنوان صفحةالمطلب الثاني: 

جم حب، فحةيف وسط الص ثخينخبط تكون مكتوبة ) ةاآلتياملعلومات  العنوان صفحة تتضمن أن جيب
وتكون ، ملعلومات األخرىيف انقطة  18جم حباسم الطالب والغرض من تقدمي البحث، و يف  نقطة 20

 ( وذلك حسب الرتتيب اآليت: 298 املسافة بّي األسطر
i. سم من أعلى الصفحة 1: يكون مكتوبا بشكل هرمي مقلوب، على بعد / الّرسالةلبحثا عنوان. 

ii. بطاقة التعريف للطالب يف نمدوّ  هو كما :)   ة( طالبلل الكامل االسم. 

iii. بطاقة التعريف للطالب يف نمدوّ  هو كما: )   ة(الطالب تسجيل  رقم. 

iv. جيب على الباحث أن يكتب إحدى الصيغ اآلتية، حسب  :غرض من تقدمي البحث/ الرسالةال
 الدرجة اليت يريد احلصول عليها:

 دبلوم الدراسات العليا:
 (.صصالتخ اسم) يفدبلوم الدراسات العليا  على احلصول باتمتطلَّ  الستكمال ممقدَّ  حبث

 

 : الماجستير )نظام البحث(
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 (.التخصص اسم) يف املاجستري  درجة على حصوللل ممقدَّ  حبث

 

 : )نظام المحاضرات والبحث( الماجستير
 .(صالتخص اسم) يفاملاجستري  درجة على احلصول باتمتطلَّ  الستكمال ممقدَّ  حبث

 

 : هالدكتورا
 (.التخصص اسم) يفالدكتوراة  درجة على حصوللل ممقدَّ  حبث

i. اسم الكلية املاحنة للشهادة.الكلية : 

ii. جامعة السلطان الشريف علي اإلسالميةاجلامعة اسم :. 

iii. سلطنة بروناي دار السالم :البلد اسم.  

iv.  :سم من احلافة السفلية  1بعد ، على وامليالدي اهلجري بالتاريخ التقدمي وسنة شهرتاريخ التسليم
 .للصفحة

 (.1انظر ملحق )
 

 اإلشراف صفحةالمطلب الثالث: 
 :ثخينمكتوبة خبط  جيب أن تقدم هذه الصفحة املعلومات اآلتية

i.  :61 جمح ،بشكل هرم مقلوب الصفحة وسط يف العنوان يكون أن جيبعنوان البحث/ الرسالة 
 .نقطة

ii. بطاقة التعريف للطالب يف مدّون هو كما )   ة(: للطالب الكامل االسم. 

iii. بطاقة التعريف للطالب يف مدّون هو كما)   ة(:  الطالب تسجيل  رقم. 

iv. ومساعد املشرف )إن وجد(: االسم الكامل للمشرف ومساعد املشرف )إن  املشرفوتوقيع  اسم
 .وجد( مع توقيع كل منهما

v. املركز مع التوقيع االسم الكامل لعميد الكلية أو مدير :وتوقيعه الكلية عميد سما. 
 (.3انظر ملحق )

 
 اإلقرارالمطب الرابع: 

سم من احلافة  3على بعد ، 20حجم ، ثخينخبط  وسط الصفحةيف " إقرارمة "لكجيب أن تكتب  
 .، متبوعة ب  "بسم اهلل الرمحن الرحيم"العليا للصفحة

 املعلومات اآلتية: قراراإل  صفحة تتضمن أن جيب 
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i. يف امللحق. نص اإلقرار كما هو مبّي  
ii. .توقيع الطالب: جيب على الطالب توقيع اإلقرار 
iii.   :بطاقة التعريف للطالب يف مدّون هو كمااالسم الكامل للطالب. 
iv. بطاقة التعريف للطالب يف مدّون هو كما)   ة(:  الطالب تسجيل رقم. 
v. .تاريخ التسليم: ينبغي كتابة تاريخ التسليم باهلجري وامليالدي 

 (.1 انظر ملحق)
 
 الط بع حقوقلمطلب الخامس: ا

سم من  3، على بعد 20، حجم ثخين" يف وسط الصفحة خبط حقوق الطبعجيب أن تكتب عبارة "
 احلافة العليا للصفحة، متبوعة بعنوان الرسالة/ البحث.

 ينبغي أن تتضمن هذه الصفحة املعلومات اآلتية:
i.  :كما هو موضح يف امللحق )(.نص حقوق الطبع 
ii.  :ينبغي على الطالب توقيع هذه الصفحة.توقيع الطالب 
iii. .تاريخ التسليم: ينبغي كتابة تاريخ التسليم باهلجري وامليالدي 

 (.5)انظر ملحق 
 

 وتقدير شكرالمطلب السادس: 
i. " سم  3، على بعد 20، حجم ثخين" يف وسط الصفحة خبط شكر وتقديرجيب أن تكتب عبارة

 الة/ البحث.من احلافة العليا للصفحة، متبوعة بعنوان الرس
ii. .قا وال يتجاوز صفحة واحدة  نص الشكر والتقدير ينبغي أن يكون منسَّ
iii. .عبارات اإلهداء غري مسموح هبا 
iv.  نص الشكر والتقدير ينبغي أن يتضمن الشكر هلل تعاىل، وللمشرفّي، الكلية/ املركز/ القسم الذي

 خترج منه الطالب، املمولون، الشكر العام. 
 (.6)انظر ملحق 

 
 الملخص وترجمتهالسابع:  المطلب

i. سم من  3، على بعد 20، حجم ثخين" يف وسط الصفحة خبط ملخص"لمة جيب أن تكتب ك
 احلافة العليا للصفحة.
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ii. وانمع ترمجة العن ينبغي أن يكون املخلص بثال  لغات: العربية، اإلجنليزية، املاليوية. 
iii. .جيب أن تكون كل نسخة من امللخص وترمجاته يف صفحة مستقلة 
iv. كلمة.  388-188على شكل فقرة واحدة يرتاوح حجمها بّي  امللّخص يكون أن بجي 

v. وجماله ثالبح منهجية، راسةللدّ  موجزة خالصة :يلي ما - جوهره يف – صامللخّ  يتضمن أن جيب ،
 .الدراسة جمال إىل البحث أضافها اليت اخلاصة اإلسهاماتو  األساسية النتائج

vi. ات،ملحق، البحث يف واردة غريضافية أ قضايا، لّنقدا :يلي ما البحث نيتضمّ  أالّ  جيب 
 .سابقة دراسات أو ،مراجع، إخل...وجداول

 (.7)انظر ملحق 
 

 المحتويات قائمةالمطلب الثامن: 
i. " على بعد 20، حجم ثخين" يف وسط الصفحة خبط قائمة المحتوياتجيب أن تكتب عبارة ،

 سم من احلافة العليا للصفحة. 3

ii. إىل مةمقسّ  كونت أن جيبتضمن األبواب والفصول واملباحث واملطالب والفروع، و ت احملتويات قائمة 
 . اتالصفحأرقام  وقسم احملتويات، قسم: قسمّي
 (.8)انظر ملحق 

 
 إلخ ...حقوالمال ،التوضيحاتو  الرسومات،و  الجداول، قائمةالمطلب التاسع: 

i.  سم من  3، على بعد 20، حجم ثخينجيب أن تكتب عبارة العنوان يف وسط الصفحة خبط
 احلافة العليا للصفحة.

ii.  جيب أن تتضمن الصفحة عناوين اجلداول، الرسومات، التوضيحات، املالحق مع رقم الصفحة
 املوجودة فيها.

iii.  جيب أن تكون القائمة مرقمة حسب الفصول اليت تظهر فيها. مثال اجلداول املوجودة يف الفصل
 ...إخل. 1. 2، اجلدول 292األول تكون مرقمة حسب اآليت: اجلدول 

  (.9)انظر ملحق 

 
 االختصاراتقائمة المطلب العاشر: 

i.  على بعد 20، حجم ثخينيف وسط الصفحة خبط " االختصاراتقائمة " عبارةجيب أن تكتب ،
 سم من احلافة العليا للصفحة. 3
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ii. (.ت ب، أ،) ألفبائياً  ترتيباً  بةمرتّ  االختصارات تكون أن جيب... 

 (.44)انظر ملحق 
 

 قائمة القضايا القانونيةالمطلب الحادي عشر: 
i. " على 20جم ، حثخين" يف وسط الصفحة خبط قائمة القضايا القانونيةجيب أن تكتب عبارة ،

 سم من احلافة العليا للصفحة. 3بعد 
ii. (.ت ب، أ،) ألفبائياً  ترتيباً  بةمرتّ القضايا  تكون أن جيب... 

 
 نيةقائمة النصوص القانو المطلب الثاني عشر: 

i. " على 20جم ، حثخين" يف وسط الصفحة خبط قائمة النصوص القانونيةجيب أن تكتب عبارة ،
 سم من احلافة العليا للصفحة. 3بعد 

ii. (.ت ب، أ،) ألفبائياً، ترتيباً  بةمرتّ النصوص القانونية  تكون أن جيب... 
iii. .جيب أن تفرد القوانّي الربوناوية بقائمة مستقلة 
 

 / الرسالةلبحثا متنالمطلب الثالث عشر: 
 توجيهات عامةأوال: 

i. .جيب أن يتكون منت البحث من أبواب وفصول مرقمة 
ii. ( املضمون./ املبحثجيب أن يعكس عنوان )الباب/ الفصل 
iii. .جيب أن يبدأ كل فصل يف صفحة جديدة 
iv. .تقسم الفصول إىل مباحث ومطالب وفروع 
v. :ميكن تقسيم منت البحث حسب أحد النموذجّي اآلتيّي 
 

 األول: النموذج
 الفصل األول: مقدمة

 الفصل الثاين: الدراسات السابقة/ الدراسة النظرية
 الفصل الثالث: منهجية البحث

 الفصل الرابع: حتليل ومناقشة النتائج 
 الفصل اخلامس: اخلامتة
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 النموذج الثاني:

 الفصل األول: مقدمة
 الفصل الثاين: عنوان الفصل

 الفصل الثالث: عنوان الفصل
 ...إخل

 الفصل )س(: خامتة
 ال يوجد عدد حمدد ألبواب وفصول البحث. خيضع عدد األبواب والفصول لطبيعة البحث وحمتواه. -
 

 الكلمات مجموعثانيا: 
i.  ،العدد اإلمجايل لكلمات البحث ال يشمل الصفحات األوىل من البحث )امللخص، واإلشراف

 والرسومات، اجلداول،اهلوامش، و واإلقرار، والشكر، واحملتويات(، واملراجع، واملالحق، و 
 .والتوضيحات

ii.  ىل جلنة إأن يتقدم بطلب  عفاء من العدد املطلوب من الكلماتالطالب الذي يريد اإلجيب على
( أشهر على األقل قبل 3ثالثة ) -من خالل املشرف والكلية اليت ينتمي إليها-الدراسات العليا 

 سليم البحث/ الرسالة لالمتحان.ت

 
 دكتوراةالمرحلة  -4

 .كلمة 288.888ال يزيد على ن ، وأكلمة 18.888عن  البحث ال يقلّ ن جيب أ

 
 مرحلة الماجستير -1
ال يزيد عن ن وأ ،كلمة 489888عن البحث ال يقل ن جيب أ ،نظام البحثلماجستري بنسبة لبال -

 كلمة. 18.888

ال يزيد ن وأ ،كلمة 189888عن البحث ال يقل ن جيب أ ،نظام احملاضرات والبحثبلماجستري لبالنسبة  -
 كلمة. 48.888عن 

 
 دبلوم الدراسات العليا -3
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ال يزيد عن ن وأ ،كلمة 289888عن مشروع التخرج ال يقل بالنسبة لدبلوم الدراسات العليا، جيب أن 
 كلمة. 189888

 
 مواصفات الرقنثالثا: 

i.  سم من احلافة العليا للصفحة،  5جيب أن يكون عنوان كل فصل، باستثناء املراجع واملالحق، على بعد
وأن يكون يف وسط الصفحة. يكون العنوان الفرعي أو السطر األول من النص على بعد مسافتّي من 

 عنوان الفصل.
ii.   الفقرة اليت تكون يف أسفل الصفحة ينبغي أن تشتمل على سطرين على األقل من منت البحث. وإذا

 الصفحة التالية. كانت تتكون من أقل من سطرين، جيب نقلها إىل
iii.  ينبغي أن تشتمل على سطر واحد على األقل من منت البحث.كل صفحة 
 

 الجداول والتوضيحاترابعا: 
 الشرح املتعلق باجلداول والتوضيحات سابقا للجدول أو التوضيح املتعلق به. يكون جيب أن  -

 ... فإن 1. 4اجلدول رقم كما هو واضح يف : مثال
 ..يوضح . 2. 5اجلدول رقم 

 عندما يشتمل البحث/ الرسالة على جداول أو توضيحات ينبغي اتباع التعليمات اآلتية: -
 
 الجداول -4

i.   اجلدول مرسوما بشكل أفقي، جيب أن كان جيب أن يكون عنوان اجلدول مكتوبا فوق اجلدول. إذا
لفصول. ا لبحث/ الرسالة. جيب أن تكون اجلداول مرقمة حسبايكون رأسه على امتداد حافة جتليد 

 نقطة. 24حجم اخلط بالنسبة لعناوين اجلداول وحمتواها يكون 
ii. صفحة اجلدول الذي يكون يف المن زء اجلحيمل  ه ينبغي أن، فإنأكثر من صفحةل إذا كان اجلدول يشغ

تابع. كما أنه  2. 3مثل: اجلدول التالية عبارة تدل على أنه استمرار للجدول يف الصفحة السابقة. 
 كتابة عنوان اجلدول.  ينبغي إعادة
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 األشكال -1

يكون عنوان الشكل الذي يتضمن منحىن أو توضيحا أو صورة حتت ذلك الشكل. إذا كان الشكل مرسوما 
بصورة أفقية، جيب أن يكون رأسه على امتداد حافة جتليد البحث/ الرسالة. جيب أن تكون األشكال مرقمة 

 نقطة. 24كال وحمتواها يكون حسب الفصول. حجم اخلط بالنسبة لعناوين األش
 (.44 )انظر ملحق

 
 االقتباساتخامسا: 

i. ( كلمة، وينبغي 48االقتباس الذي يكون ضمن فقرة من منت البحث جيب أن ال يتجاوز أربعّي )
 أن يكون بّي عالميت اقتباس "...".

ii. ( كلمة ينبغي 48االقتباس الذي يتجاوز أربعّي ) عالميت ّي، دون وضعه بيف فقرة مستقلةأن يكون 
 سم عن اليمّي وعن اليسار. 295مع ترك مسافة قدرها  اقتباس،

iii.  خبط مائلاالقتباس الذي يكون بلغة غري لغة البحث/ الرسالة ينبغي كتابته. 
iv. أن وجيب. 21 حجمه وخبط العثماين، بالرسم الكرمي القرآن سور من االقتباسات تكون أن جيب 

 .   خاصّي قوسّي بّي تكون

v. خاصّي قوسّيبّي  الشريف النبوي احلديث من االقتباسات نتكو  أن جيب « ». 

 
 مصادر والمراجعال قائمةالمطلب الرابع عشر: 

 توجيهات عامةأوال: 
i. يف دمهااستخ أو الطالب إليها رجع اليت إخل...املقاالت أو الكتب، حمتويات قائمة هو الفهرس 

 .حبثه كتابة

ii. " 20، حجم ثخين" يف وسط الصفحة خبط اجعقائمة المصادر والمر جيب أن تكتب عبارة ،
 سم من احلافة العليا للصفحة. 3على بعد 

iii.  جيب أن تتضمن هذه القائمة مجيع املصادر واملراجع املذكورة يف منت البحث. املصادر واملراجع اليت
 مل تذكر يف منت البحث ال ينبغي إدراجها يف هذه القائمة.

iv. ثخينمكتوبة خبط  جيب أن تكون عناوين املصادر واملراجع. 
v. جمالت،و  جرائد،و  إجنليزية، ومراجع عربية، مراجع مثل خمتلفة، جمموعات إىل الفهرس تصنيف ميكن 

 .خينث خبط مكتوبة تكون أن جيب األقسام أو األصناف وهذه إخل،...ليزرية أقراصو  إنرتنت،و 
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 (.41 )انظر ملحق
 

 : المذكور الترتيب وحسب تضمن كل مصدر/ مرجع المعلومات اآلتية ي أن يجب
. احملقق/ املصنف/ املرتجم )إن وجد(. رقم ثخيناسم الكاتب. )تاريخ النشر(. عنوان الكتاب خبط 

 . مكان النشر: الناشر. )ط( الطبعة
 :مثال

. األردن: دار النفائس للطباعة ر في مقاصد الشريعة اإلسالميةالمحر  (. م.182جغيم، نعمان. )
 والنشر والتوزيع.

 
 :تملحوظا

إذا مل يكن تاريخ النشر مذكورا، استعمل الرمز )د. ت(. وإذا مل يكن مكان النشر مذكورا، استعمل  -
 الرمز )د.م(. وإذا مل يكن اسم الناشر مذكورا، استعمل الرمز )د. ن(.

 رقم الطبعة ال يذكر إال إذا كانت الطبعة الثانية فصاعدا. -
 

 ترتيب المصادر والمراجعثانيا: 
i. املراجع قيةبب متبوعاً  القائمة أعلى يف يكون أن فيجب البحث مراجع أحد الكرمي القرآن كان إذا. 

ii. .قائمة املصادر واملراجع جيب أن تكون مرتبة ترتيبا ألفبائيا 
iii.  )ها.بعد يأيت ذيال احلرف إىل ينظر بل املراجع، ترتيب عند تراعى ال)ال( التعريف، و)أبو( و )ابن 
iv.  خصا واحدا يرتب قبل املرجع الذي يرد فيه اسم ذلك املؤلف األول الذي يكون مؤلفه شاملرجع

 ضمن جمموعة من املؤلفّي.
 :مثال

. األردن: دار النفائس للطباعة والنشر طرق الكشف عن مقاصد الشارعم(. 1881جغيم، نعمان. )
 والتوزيع.

 وت: دار الكتب. بري اليهوديةو  المسيحيةشهود يهوه بين ( م1821زياد، وسيلة. )و ، م، نعمانجغي
 العلمية.

حال وجود مصدرين من تأليف مشرتك، ويكون اسم املؤلف األول هو نفسه يف كليهما، يكون  يف -
 الرتتيب حسب احلرف األول من اسم املؤلف الثاين.

 املصادر اليت يكون مؤلفها واحدا تُرتب حسب تاريخ النشر. -
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 : مثال
. األردن: دار النفائس للطباعة والنشر الشارع طرق الكشف عن مقاصدم(. 1881جغيم، نعمان. )

 والتوزيع.
. األردن: دار النفائس للطباعة المحرر في مقاصد الشريعة اإلسالمية(. م.182جغيم، نعمان. )

 والنشر والتوزيع.
ا يف سلسل الرجوع إليهتُرتب حسب توصدرت يف سنة واحدة، املصادر اليت يكون مؤلفها واحدا  -

 .البحث
يشرتك مؤلفان يف اللقب أو اسم الشهرة يكون الرتتيب حسب االسم، وإذا كان االسم مشرتكا عندما  -

 يكون الرتتيب حسب اسم األب، وهكذا.
 

 المالحقالمطلب الخامش عشر: 
i.  سم من احلافة  3على بعد  ثخينجيب أن يكتب عنوان كل ملحق يف وسط صفحة جديدة خبط

 العليا للصفحة.
ii. وهكذا.1ق ح، مل2: ملحق ترتب املالحق حسب اآليت ، 
iii.  ُكر هبا يف فهرس احملتويات.جيب أن يكون عنوان امللحق مطابقا للصيغة اليت ذ 
iv. مسرد املصطلحات، منوذج االستبانة، األشكال، وأي مادة علمية هلا صلة  :املالحق ميكن أن تشمل

 مباشرة مبنت البحث/ الرسالة.
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 الفصل الثاني
 التوثيق

 
 مدخل

 احثّي اتباع نظام اهلوامش يف مجيع الرسالة/ البحث.جيب على الب -
اهلوامش توضع يف أسفل الصفحة، وتقدم تفاصيل حول املصادر اليت رجع إليها الباحث يف منت حبثه.  -

 وميكن أن تستخدم لتقدمي معلومات إضافية حول أي نقطة مثارة يف منت البحث يف تلك الصفحة.
واهلوامش اليت باللغة ، نقطة 21( حجم Traditional Arabicخبط )ية اليت باللغة العربتكتب اهلوامش  -

( حجم Times New Romanنقطة، واهلوامش اليت بلغة أوروبية خبط )21اجلاوية باخلط اجلاوي حجم 
 نقاط. 28

 
 كيفية كتابة الهوامشاألول:   بحثالم

 ترقيم الهوامشأوال: 
 .األرقاماهلوامش سوى ترقيم تخدم يف يس ال -

 .اهلامش يف املرجع لرقمطابقا م املنت يف الرتقيم يكون أن جيب -

 سم. 4ينبغي أن يفصل بّي النص واهلوامش خط ال يقل لوله عن  -
 ينبغي ترتيب اهلوامش بشكل مستمر من بداية البحث إىل هنايته. -
 

 في الهوامش وفهرس المراجع كيفية كتابة األسماءثانيا:  
 األمساء اليت هلا لقب أو اسم شهرة تكتب كاآليت: -2

 اسم الشهرة )النسبة، اللقب، الكنية(، االسم الشخصي.
 :مثال اللقب

 نعمان جغيم. يكتب كاآليت: جغيم، نعمان.
 صاحل سبوعي. يكتب كاآليت: سبوعي، صاحل.

 :مثال اسم الشهرة
 بن إمساعيل.حممد بن إمساعيل البخاري. يكتب كاآليت: البخاري، حممد 

 عبد القادر بن لاهر البغدادي. يكتب كاآليت: البغدادي، عبد القادر بن لاهر.
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 عند كتابة األمساء العربية ينبغي حذف الكنية. –1
 :مثال

ال . يكتب كاآليت: ابن اجلوزي، مجابن اجلوزيأبو الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن علي 
 الدين عبد الرمحن بن علي.

 . يكتب كاآليت: ابن فارس، أمحدد بن فارسأبو احلسن أمح
 
األمساء اليت ليس هلا لقب أو اسم شهرة، بل تتكون من اسم الشخص واسم األب، تكتب كما هي  -3

 يف املرجع.
 :مثال

 عبد الكرمي زيدان. يكتب كما هو: عبد الكرمي زيدان.
 
 بحو . ليزية من دليل كتابة البالنسبة لكيفية كتابة األمساء غري العربية، انظر النسخة اإلجن -4
 

 المعلومات التي يتضمنها الهامشثالثا: 
 عندما يتم الرجوع إىل مصدر للمرة األوىل يف البحث ينبغي أن يتضمن اهلامش املعلومات اآلتية: -2

رتجم )إن وجد(. / املرر. احملقق/ احملثخين. )تاريخ النشر(. عنوان الكتاب خبط / أمساء الكتاباسم الكاتب
 رقم الطبعة )ط(. مكان النشر: الناشر. اجلزء )ج( )إن وجد(، رقم الصفحة )ص(.

 :ةمثلأ
. األردن: دار النفائس للطباعة المحرر في مقاصد الشريعة اإلسالمية(. م.182جغيم، نعمان. )

 .15والنشر والتوزيع. ص
 بريوت: دار الكتب. شهود يهوه بين اليهودية والمسيحيةم(. 1821جغيم، نعمان، وزياد، وسيلة. )

 .25العلمية. ص
ببليوغرافيا م(. 1821أبو خضريي، عارف كرخي، وسييت سارا بنت احلاج أمحد، وعبد الرؤوف يعقوب. )

. بروناي دار السالم: مطبعة جامعة السلطان ملخصات بحوث التخرج لطالب قسم اللغة العربية
 الشريف علي اإلسالمية.

 
 ملحوظات
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شر مذكورا، استعمل الرمز )د. ت(. وإذا مل يكن مكان النشر مذكورا، استعمل إذا مل يكن تاريخ الن -
 الرمز )د.م(. وإذا مل يكن اسم الناشر مذكورا، استعمل الرمز )د. ن(.

 رقم الطبعة ال يذكر إال إذا كانت الطبعة الثانية فصاعدا. -
 وجود على غالف الكتاب.إذا كان املصدر مؤلفا مشرتكا، ينبغي ذكر األمساء حسب الرتتيب امل -
 
يف حال اقتباس الفكرة والتعبري عنها بأسلوب الباحث، يوضع قبل اهلامش كلمة "انظر" متبوعة  -1

 واملعلومات املطلوبة عن املصدر. رأسيتّيبنقطتّي 
 :مثال

. األردن: دار النفائس للطباعة طرق الكشف عن مقاصد الشارع(. م1881انظر: جغيم، نعمان. )
  .41-45لتوزيع. صوالنشر وا

 
إذا تكرر الرجوع إىل املصدر نفسه ينبغي اختصار املعلومات املتعلقة بالكتاب حسب اإلمكان، وذلك  -3

 على الصورة اآلتية: 
. اجلزء (خمتصرا إن أمكن) ثخيناسم الكاتب خمتصرا )إن أمكن(. )تاريخ النشر(. عنوان الكتاب خبط 

 )ج( )إن وجد(، رقم الصفحة )ص(.
ان املصدر مؤلفا مشرتكا بّي أكثر من مؤلفّي، ينبغي ذكر اسم املؤلف األول فقط متبوعا بكلمة إذا ك

 "وآخرون".
 : أمثلة

 .35. صالمحرر في مقاصد الشريعةجغيم. 
 .25. صشهود يهوهجغيم، نعمان، وزياد، وسيلة. 

 .21ص. ةالعربي ملخصات بحوث التخرج لطالب قسم اللغة ياببليوغراف. وآخرونأبو خضريي، 
 

 مصادرالمبحث الثاني: كيفية االقتباس من ال
 رةاالقتباس من المراجع المحر  أوال: 

 يكتب املرجع كاآليت:ر مرجع حمرَّ يف حال االقتباس من 
مكان  الطبعة )ط( )إن وجدت(.. ثخينخبط رجع احملرَّر (. )تاريخ النشر(. عنوان املرِّر)حم رِّراسم احمل

 ج( )إن وجد(، رقم الصفحة )ص(.النشر: الناشر. اجلزء )
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ت التالية أول مرة، أما يف املرا، اكتب مجيع األمساء عند الرجوع إليه يف احملرران أكثر من اثنّي إذا كان -
 تب اسم احملرر األول متبوعا بكلمة "وآخرون".فيك

 :مثال
 .12الل، ص. القاهرة: دار اهلالحرب والسالمم(. 2.05اجلزائري، عبد السالم حممد )حمرر(. )

 
 فيه ُمْشِرفجع االقتباس من مر انيا: ث

ق يف حال االقتباس من م  يكتب املرجع كاآليت:رجع منسَّ
ق)م(. )تاريخ النشر(. عنوان امل شرفاسم امل كان مالطبعة )ط( )إن وجدت(. . ثخينخبط  رجع املنسَّ

 النشر: الناشر. اجلزء )ج( )إن وجد(، رقم الصفحة )ص(.

 :مثال
. بروناي دار السالم: مطبعة رات لغة القرآن للجمهورمها(. م1825))مشرف(. . سبوعي، صاحل

 مية.جامعة السلطان الشريف علي اإلسال
 

 االقتباس من مرجع بدون اسم المؤلفثالثا: 
 يف حال االقتباس من مرجع ال يوجد عليه اسم املؤلف، يكتب املرجع كاآليت:

( مكان النشر: الناشر. اجلزء )جالطبعة )ط( )إن وجدت(. )تاريخ النشر(. . ثخينخبط تاب عنوان الك
 )إن وجد(، رقم الصفحة )ص(.

 :مثال
 .345م(. بريوت: الدار اجلامعية. ص5..2. )االقتصاد الحر

 
 االقتباس من الدراساترابعا: 

 االقتباس من الدراسات ينبغي أن يكون كاآليت:
ة . عنوان السلسلة. رقم الدراسة/ احللقة. الطبعينثخاسم املؤلف. )تاريخ النشر(. عنوان الدراسة خبط 

 )ط( )إن وجدت(. مكان النشر: الناشر. اجلزء )ج( )إن وجد(، رقم الصفحة )ص(.
 :مثال

. سلسلة في ميزان نقد الفكر اإلسالمي قاالستشرام(. 1..2السايح، أمحد عبد الرحيم. )
 .25نانية. ص. القاهرة: الدار املصرية اللب1املستشرقون واإلسالم". "
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 ومن مدخل في موسوعة االقتباس من فصل في كتابخامسا: 
 االقتباس من فصل يف كتاب ينبغي أن يكون كاآليت: -

. خينثاسم الكاتب. )تاريخ النشر(. عنوان الفصل. ضمن: اسم احملرر )حمرر(. عنوان الكتاب خبط 
 صفحات الفصل. مكان النشر: الناشر. 

 سوعة ينبغي أن يكون كاآليت:االقتباس من مدخل يف مو  -
ل. . صفحات املدخثخيناسم الكاتب. )تاريخ النشر(. عنوان املدخل. ضمن: عنوان املوسوعة خبط 

 مكان النشر: الناشر.
 :مثال

م(. فقه السنة النبوية عند الشيخ حممد الطاهر ابن عاشور. ضمن: ملكاوي، 1822جغيم، نعمان. )
هر ابن عاشور وقضايا اإلصالح والتجديد في الفكر الشيخ محمد الطافتحي حسن )حمرر(. 

. هرندن/ الواليات املتحدة األمريكية: املعهد 552-512. اإلسالمي المعاصر: رؤية معرفية ومنهجية
 العاملي للفكر اإلسالمي.

 
 االقتباس من القرآن الكريمسادسا: 

 يت:، ينبغي أن يكون التوثيق كاآلالقرآن الكرمي د االقتباس من آياتعن
 .اسم السوة متبوعة بنقطتّي رأسيتّي ):( بعدها رقم اآلية أو اآليات املذكورة

 :مثال

 .2-5. أو سورة البقرة: اآليات 5 سورة البقرة: اآلية

 
 النبوي الحديثاقتباس سابعا: 

 د االقتباس من احلديث النبوي الشريف، يكون ختريج احلديث كاآليت:عن
 (....)كتاب: (. وجد إن) (حمقق) احملقق اسم. ثخين خبط الكتاب عنوان .(النشر سنة). املؤلف اسم

 .احلديث رقم. اجلزء )ج(. الصفحة )ص(. الناشر: النشر مكان)ط(.  الطبعة (....)باب: 
 :مثال

اب كت)حمقق(.   حممد زهري بن ناصر الناصر .صحيح البخاريه (. 6211البخاري، حممد بن إمساعيل. )
 .1212رقم  .662ص .1ج. دار لوق النجاةد.م: . بديل خللق اهلل(تفسري القرآن، باب: )ال ت

 
 االقتباس من الدوريات والمجالتثامنا: 
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 عند االقتباس من الدوريات ينبغي كتابة اهلامش كاآليت: -2
 .. اجمللد )العدد(، الصفحة )ص(ثخيناسم الكاتب. )تاريخ النشر(. عنوان املقال. اسم الدورية خبط 

 :مثال
مجلة جامعة م(. دراسة يف اإلشكاالت املتعلقة باملقاصد الشرعية اخلمسة. 1825مان. )جغيم، نع

  .35، ص(4)4. السلطان الشريف علي اإلسالمية
 
 عند االقتباس من الدوريات املنشورة على اإلنرتنت ينبغي كتابة اهلامش كاآليت: -1

. . اجمللد )العدد(، الصفحة )ص(خينثاسم الكاتب. )تاريخ النشر(. عنوان املقال. اسم الدورية خبط 
 (.DOI/ URLعنوان املوقع الذي توجد عليه نسخة اجمللة )

 

 صادر اإللكترونيةاالقتباس من المتاسعا: 
 :نبغي كتابة اهلامش كاآليتي اإلنرتنت من وذةخاملأ املقاالتعند االقتباس من  -2

 ح(.أخوذ من املوقع: ... )تاريخ التصف. مثخينعنوان املقال خبط  .. )تاريخ آخر حتديث(املؤلف اسم
 مثال

 :من املوقعأخوذ م .حرية العقيدة والعبادة وحقوق اإلنسان. حممد السعيد عبد الفتاح
 www.benaa-undp.org/common/dir/file/general/instructors.../r16.doc   تاريخ التصفح(

 م(.1161/ 61/ 62

 
 :نبغي كتابة اهلامش كاآليتي( CDs) ليزرية أقراصعند االقتباس من  -1

 )نوع املادة(. مكان اإلنتاج: اسم املنتج.. ثخينعنوان القرص خبط اسم املؤلف. )تاريخ اإلنتاج(. 

 
 ق الرسميةقتباس من الوثائاالعاشرا: 

 منشورةالوثائق ال -1
 يف حال االقتباس من الوثائق الرمسية املنشورة ينبغي أن يكتب اهلامش كاآليت: -

 .(لةالص اتاذكر التفاصيل ذ) ثخيناسم الدولة/ املؤسسة. )تاريخ النشر(. عنوان الوثيقة خبط 
 صوص القانونيةالنمثال 

 .الجزائرية الديمقراطية الشعبيةدستور الجمهورية (. م1161مهورية اجلزائرية الدميقرالية الشعبية. )اجل
  (.16/ 61)قانون رقم 

http://www.benaa-undp.org/common/dir/file/general/instructors.../r16.doc
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 الجريدة الرسميةمثال 
 16/ 61(. قانون رقم 62)22 الجريدة الرسميةم(. 1161)اجلمهورية اجلزائرية الدميقرالية الشعبية. 

 يتضمن التعديل الدستوري.
 يت:يف حال االقتباس من تقارير اللجان املنشورة ينبغي أن يكتب اهلامش كاآل -

 . مكان النشر: الناشر.ثخين)تاريخ صدور التقرير(. عنوان التقرير خبط اسم اللجنة. 
 
 الوثائق غير المنشورة -2

 . تاريخ صدور الوثيقة.ثخينخبط  مكان وجود الوثيقة. )سنة الصدور(. عنوان الوثيقة
 

 من وثائق المنظمات الدوليةاالقتباس الحادي عشر: 
 :ملنظمات الدولية ينبغي كتابة اهلامش كاآليتد االقتباس من وثائق انع

 ر. ص.كان النشر: الناشم. ثخين(. عنوان الوثيقة خبط نشرال تاريخاسم املنظمة الدولية. )
 :مثال

: . مأخوذ من املوقعاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان (.م6421منظمة األمم املتحدة. )
http://www.un.org/ar/documents/udhr :م(.1146مارس  11. )تاريخ التصفح 

 
 أحكام المحاكمالثاني عشر: 

 عند االقتباس من األحكام الصادرة عن احملاكم ينبغي كتابة اهلامش كاآليت:
 .اسم احملكمة، رقم القرار، نوع القضية ورقم القرار، السنة، مكان نشره وتاريخ النشر إن وجد

 مثال
)جمموعة أحكام احملكمة  1/61/1116ق شرعي، تاريخ  276احملكمة االحتادية العليا، الطعن رقم 

 .612، رقم 122( ص2س
 

 االقتباس من المصادر غير المنشورةالثالث عشر: 
 عند االقتباس من املصادر غري املنشورة ينبغي كتابة اهلامش كاآليت:

نوعية املصدر، ) توصيف املصدرمات املتعلقة بعلو . املثخينط خب اناسم املؤلف. )تاريخ اإلجناز(. العنو 
 مكان التخزين، رقم التخزين...(. املكان الذي يوجد يف املصدر.

 :مثال

http://www.un.org/ar/documents/udhr
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الن العالمي لحقوق اإلنسان: المي واإلعحقوق المرأة في الفقه اإلس (.م1164) .يوبأزيري، حا
 ة، برونايالميقانون، جامعة السلطان الشريف علي اإلسكلية الشريعة وال  دكتوراه.. رسالة دراسة مقارنة

 .دار السالم
 
 االقتباس من المخطوطاترابع عشر: ال

 عند االقتباس من املخطولات ينبغي كتابة اهلامش كاآليت:
رقم املخطوط، مكان وجوده. رقم الصفحة . ثخيناسم املؤلف. )تاريخ النسخ(. عنوان املخطوط خبط 

 )ص(.
 

 قتباس من الجرائدالاالخامس عشر: 
 صفحة )ص(.ال. ثخين، الشهر، السنة(. عنوان املقال. اسم اجلريدة خبط ومتب. )الياسم الكا

 
 الموجودة على اإلنترنت االقتباس من الجرائدالسادس عشر: 

ان . الصفحة )ص(. عنو ثخيناسم الكاتب. )اليوم، الشهر، السنة(. عنوان املقال. اسم اجلريدة خبط 
 (URLاملوقع )

 
 االقتباس من البرامج اإللكترونيةالسابع عشر: 

 عند االقتباس من الربامج اإللكرتونية ينبغي كتابة اهلامش كاآليت:
. مكان اإلصدار: ]نوع الربنامج[. )تاريخ النشر(. عنوان الربنامج اإللكرتوين )رقم النسخة( ةال ُمْصدر اجلهة 

 الناشر.
 

 ج إلكترونيامناالقتباس من دليل بر الثامن عشر: 
 عند االقتباس من دليل برنامج إلكرتوين ينبغي كتابة اهلامش كاآليت:

. مكان اإلصدار: ]توصيف الدليل )إن وجد([ اسم املؤلف )إن وجد(. )تاريخ النشر(. عنوان الدليل
 الناشر.

 
 االقتباس من األفالمتاسع عشر: ال

 عند االقتباس من األفالم ينبغي كتابة اهلامش كاآليت:
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. بلد ]فلم[ ثخينتاريخ اإلصدار(. عنوان الفلم خبط . )م ال ُمْخرِج )خُمْرِج(، واسسم ال ُمْنِتج )ُمنِتج(ا
 اإلصدار: االستديو.

 
 االقتباس من فيديو على اإلنترنتشرون: الع

 ند االقتباس من فيديو على اإلنرتنت ينبغي كتابة اهلامش كاآليت:ع
. مأخوذ من املوقع: ]فيديو[ ثخينسنة(. عنوان الفيديو خبط يوم والشهر والج. )تاريخ اإلنتاج: التِ نْ مُ  اسم ال
URL. 

 
 قتباس من شرائحاالحادي والعشرون: ال

 عند االقتباس من شرائح ينبغي كتابة اهلامش كاآليت:
 املكان: الناشر/ املوقع.. ]ة الشرائحنوعي[خ النشر(. عنوان الشرائح م املؤلف. )تارياس

 
 االقتباس من التقارير الفنيةن: ثاني والعشرو ال

 عند االقتباس من تقرير فين ينبغي أن يكتب اهلامش كاآليت:
 اسم املؤلف. )سنة إعداد التقرير(. عنوان التقرير. وصف التقرير.

 
 االقتباس من ورقة عمل أو محضر اجتماعالثالث والعشرون: 

 امش كاآليت:عند االقتباس من ورقة عمل أو حمضر اجتماع ينبغي كتابة اهل
 اسم املؤسسة/ اللجنة. )السنة(. عنوان ورقة العمل أو احملضر. املكان، التاريخ.

 :مثال
 م.1164مارس  4م(. غادونغ. 1164حمضر اجمللس العلمي جلامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية. )

 
 المقابالترابع والعشرون: ال

 :يتغي كتابة اهلامش كاآلعند الرجوع إىل املعلومات املستخلصة من مقابلة ينب
 يوم، الشهر، السنة(. نوع املقابلة.ت مقابلته. )الم الشخص الذي متاس
م(. 1164مارس  12. )ية، رئيس جامعة السلطان الشريف علي اإلسالمكتور احلاج نور عرفان زينالالد 

 مقابلة شخصية.
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 (1ملحق )

 صفحة البسملة

 

 

 

 

 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
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 (2حق )مل

 صفحة العنواننموذج 

 

 
 

 أحكام العقود المصرفية بين المقاصد الشرعية والشروط العقدية
 وتطبيقاتها على نماذج التمويل اإلسالمي المعاصر

 
 

 

 

 

 علي بن حسين العايدي
14P0101 

 
 بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في الشريعة

 
 

 كلية الشريعة والقانون
 علي اإلسالميةجامعة السلطان الشريف 

 بروناي دارالسالمسلطنة 
 

 

م2118يناير ه / 1439 ربيع األخير  
 
 

 

6 cm 

6 cm 
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 (3ملحق )

 نموذج صفحة اإلشراف

 

 اإلشراف
 

 أحكام العقود المصرفية بين المقاصد الشرعية والشروط العقدية
 وتطبيقاتها على نماذج التمويل اإلسالمي المعاصر

 
 علي بن حسين العايدي

14P0101 
 
 

 شرف:________________________________الم
 

 التوقيع:_____________________ التاريخ: _____________________
 
 
 

 عميد الكلية: _____________________________
 

 التوقيع:_____________________ التاريخ: _____________________
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 (4ملحق )

 صفحة اإلقرارنموذج 

 

 إقرار

 

هلل الرمحن الرحيمبسم ا  

لقد خصي، أّما املقتطفات واالقتباسات فمن عملي وجهدي الشّ العلمي هذا البحث  وأعرتف أنّ  إنين أقرّ 
 أشرت إىل مصادرها يف هامش البحث.

 :  وقيعالتّ 
 علي بن حسّي العايدي:   االسم
 14P0101:  ّتسجيلرقم ال

 م1161ناير ي 66ه / 6224ربيع األخري  4:  سليمتاريخ التّ 
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 (5ملحق )

 نموذج صفحة حقوق الط بع

 إقرار بحقوق الط بع وإثبات مشروعية استخدام األبحاث غير المنشورة
 

 م  لعلي بن حسّي العايدي.1122©حقوق الطبع 
 

 أحكام العقود المصرفية بين المقاصد الشرعية والشروط العقدية
 المعاصروتطبيقاتها على نماذج التمويل اإلسالمي 

 
ال جتوز إعادة إنتاج استخدام هذا البحث غري املنشور يف أي شكل وبأي صورة )آلية كانت أو إلكرتونية   

 أو غريها( مبا يف ذلك االستنساخ أو التسجيل، من دون إذن مكتوب من الباحث إال يف احلاالت اآلتية:
 

بفضل  كتاباهتم بشرط االعرتافميكن لآلخرين اقتباس أية مادة من هذا البحث غري املنشور يف   .2
 صاحب النص املقتبس وتوثيق النص بصورة مناسبة.

 

يكون جلامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية ومكتبتها حق االستنساخ )بشكل الطبع أو بصورة  .1
 آلية( ألغراض مؤسساتية وتعليمية، ولكن ليس ألغراض البيع العام.

 
المية حق استخراج نسخ من هذا البحث غري املنشور ملكتبة جامعة السلطان الشريف علي اإلس .3

 إذا للبتها مكتبات اجلامعات ومراكز البحث العلمي األخرى.

 
 أّكد هذا اإلقرار: علي بن حسّي العايدي.

 
 م1122يناير  22ه / 2339ربيع األخري  9   ................................

 التاريخ:       التوقيع:
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 (6ملحق )

 صفحة الش كر والت قدير نموذج

 

 شكر وتقدير
 

وعلى آله  ،األمي األمّي يبّ م على سيدنا حممد النّ الصالة والسالو ، لهكر والشّ  ،رب العاملّي احلمد هلل  
 ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد؛ ،وأصحابه الطيبّي

 إىل  م خالص شكري وامتناينفأقدّ 
  ...املشرف 

 الكلية ...
 ...اجلامعة 

 ...إىل كل من قدم يد املساعدة إلجناز هذا البحث
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 (7ملحق )

 نموذج الملخ ص

 

 ص البحثملخ  
 

  أحكام العقود المصرفية بين المقاصد الشرعية والشروط العقدية
 وتطبيقاتها على نماذج التمويل اإلسالمي المعاصر

 
صريف سعيا سالمية يف صيغ التمويل املنظر يف العقود اليت تطبقها املصارف اإليهدف هذا البحث إىل ال

إىل معرفة مدى مطابقتها ألحكام الشريعة ومقاصدها، وهل تلك العقود املطبقة حتقق مقاصد الشريعة 
اإلسالمية وأهداف االقتصاد اإلسالمي أم ال؟ إن الدراسة يف أساسها دراسة مكتبية تعتمد املنهج الوصفي 

عتمدة التمويل املعتمدة يف املصارف اإلسالمية، ودراسة العقود املالتحليلي، حيث قام الباحث بوصف صيغ 
يف ذلك التمويل دراسة حتليلية نقدية، ومقارنة الطريقة اليت ُتطبَّق هبا تلك العقود مع اإللار النظري األصيل 

ود قالذي حدده الفقهاء لتلك العقود، مث النظر يف مدى حتقيق الطريقة اليت تطبق هبا املصارف تلك الع
ملقاصد الشريعة منها. وقد توصلت الدراسة إىل أن التطبيق العملي لتلك العقود يف املصارف اإلسالمية 

يغلب عليه اجلانب الصوري الذي حيقق للمصارف أهدافها، دون أن تكون تلك العقود مطابقة بشكل  
 ود.لها تلك العقكامل لإللار النظري الذي وضعه الفقهاء، وال حمققة للمقاصد اليت ُشرعت من أج
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 (8ملحق )

 محتوياتالقائمة نموذج 

 

 محتويات البحث

 الصفحة        المحتويات
 ج         اإلشراف

 د         إقرار

 ه        شكر وتقدير

 و        ملخص البحث
Abstrak        ز 

Abstract        ح 
 ط        حمتويات البحث

 ي        فهرس اجلداول

 ك        شكالفهرس األ

 ل        فهرس املالحق

 م        االختصارات

 6         املقدمة 
 6        الفصل األول:

 61        الفصل الثاين:

 11        الفصل الثالث:

 17        خامتة البحث

 22        املصادر واملراجع
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 (9ملحق )

 قات...إلخنموذج قائمة الجداول، والرسومات، والتوضيحات، والملح

 فهرس اآليات القرآنية
 الصحفة السور واآليات رقم اآليات

 سورة البقرة
نَت  ۡۡلَۡيِت ٱِمَن  ۡلَقَواِعدَ ٱُم ِإَوۡذ يَۡرَفُع إِبَۡرَِٰه ﴿  212

َ
ِإَوۡسَمَٰعِيُل َربََّنا َتَقبَّۡل ِمنَّا ۖٓ إِنََّك أ

ِميعُ ٱ  ﴾ۡلَعلِيمُ ٱ لسَّ
5 

َها ﴿ 180 يُّ
َ
أ ِينَ ٱَيَٰٓ ْ ٱَءاَمُنواْ  َّلَّ ۡلمِ ٱِِف  ۡدُخلُوا ِ َِٰت  لس  ۡيَطَٰ ٱَكٓافَّٗة َوََل تَتَّبُِعواْ ُخُطَو  ِن  لشَّ
بِيّٞ  ۥإِنَّهُ  ّٞ مُّ  ﴾لَُكۡم َعُدو 

21 

 
 

 فهرس الجداول
 رقم الجدول العنوان الصفحة

 وائرالد حسب على بروناي في السكاني التوزيع 22
 م1445 عام في

 6اجلدول 

1اجلدول     

2اجلدول     
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 (01ملحق )

 نموذج صفحة االختصارات

 

 االختصارات

 اجلزء  ج
 دون تاريخ النشر  د.ت.

 دون مكان النشر  د.م.
 دون ناشر  د.ن.

 الصفحة  ص
 امليالدي  م

 اهلجري  ه
 إىل آخره  ...إخل
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 (00ملحق )

 موذج الجداول واألشكالن
 
 
 

 
 العمل سوق في (جمبو تاناه) جمعية أعضاء توزيع (:3. 1) الشكل

 العمل سوق يف األعضاء مشاركة: SPSS حتليل: املصدر
 

 : (4. 1) الجدول
 م1445 عام في الدوائر حسب على بروناي في السكاني التوزيع

 الدائرة (مربع كم) الحجم السكان عدد
 موارا ونايبر  271 127,111

 بالءيت 1,726 24,111
 توتونغ 6,611 26,111

 متبورونغ 6,111 4,211
 Borneo Bulletin Brunei Yearbook 2005. pp. E27-E28: املصدر

  

35%

4%38%

23%

عم ال القطاع الحكومي عم ال القطاع الخاص المتقاعدون  العاطلونالمتعاطلون
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 (21ملحق )

 نموذج صفحة المصادر والمراجع

 المصادر والمراجع

 القرآن الكرمي

 

 :المصادر العربية

عمارة األرض في اإلسالم: مقارنة الشريعة بأنظمة العمران الوضعية. . (2995)، مجال عبد القادر. أكرب
 .عّمان: دار البشري. 1ط

  علي عبد اهلل موسى . المنهج المسلوك في سياسة الملوك .(6417)الشزري، عبد الرمحن بن عبد اهلل. 
 . األردن: مكتبة املنار.(قق)حم

الملكية العامة إلى القطاع الخاص في ضوء  الخصخصة: تحويل. (1111). حممد صربي بن أوانج
 األردن: دار النفائس.الشريعة اإلسالمية. 

 .ن.د: م.. دالمعجم الوجيز .(ت.د)مدكور، إبراهيم. 

 . القاهرة: مكتبة وهبة.عدالة توزيع الثروة في اإلسالم. (6411). املصري، عبد السميع

 . القاهرة: مكتبة وهبة.علمياً وعملياً المصرف اإلسالمي . (6411) .املصري، عبد السميع

 مبادئ االقتصاد الكلي بين النظرية والتطبيق.. (1116). أمحد حسّيالرافعي، و الوزين، خالد واصف.
 األردن: دار وائل للنشر.

 .. عّمان: دار عّماراقتصادنا في ضوء القرآن والسنة. (2929)أبو حيىي، حممد حسن. 

 المراجع األجنبية:
Fatimah Kari. Evelyn Devadason. HaniraHanafiand Yong Sook Lu (Eds.) .(2006). 

Applied Economic Issues in Malaysia. Kuala Lumpur: University of Malaya Press. 
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 (03ملحق )

 نموذج صفحة الغالف

 

 

 

 أحكام العقود المصرفية بين المقاصد الشرعية والشروط العقدية
 ماذج التمويل اإلسالمي المعاصروتطبيقاتها على ن

 

 
 

 

 علي بن حسين العايدي
14P0101 

 

 
 كلية الشريعة والقانون

 جامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية
 سلطنة بروناي دار السالم

 
 

 م2018ه / 1439
 

 

 

 

6 cm 

6 cm 
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 (14ملحق )

 نموذج كعب الغالف

 

 

رفية
مص

د ال
عقو

م ال
حكا

أ
 

دية
لعق

ط ا
شرو

 وال
عية

شر
د ال

اص
لمق

ن ا
بي

 
صر

معا
ي ال

الم
إلس

ل ا
موي

 الت
ذج

نما
في 

ها 
يقات

تطب
و

 

4
1
3
9

 1
4
4
8

 

Ph.D 

M.A 

PG. Dip. 

UNISSA 


