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خطوة رائدة وإجناز أكادميي
الحمــد للــه الــذي بـ َّـن لنــا ســبيل الوصــول إىل املعرفــة والفــاح  ،وأرســل لنــا رسـاً تخــط
طريــق النجــاح و اإلرتقــاء  ،وكرمنــا بعقــل الفهــم واالجتهــاد  ،والصــاة والســام عــى ســيدنا
محمــد صاحــب الحكمــة والصــواب وعــى آلــه وصحبــه األحبــاب  .وبعــد :
لقــد خطــت كليــة الرشيعــة خطــوات رائــدة ،ومــن جملتهــا خطــوة نوعيــة نحــو آليــة
كتابــة البحــث العلمــي بــكل أشــكاله  ،وهــي رضوريــة لــكل باحــث يف كليتنــا العريقــة ولــكل
باحــث يف العلــوم اإلســامية مبختلــف فنونهــا وأبوابهــا.
وإنهــا خطــوة رائــدة لهــا آثارهــا اإليجابيــة ،وفيهــا مثارهــا اليانعــة ،وهــذا مــا يجعــل املعرفة
ب ُحلَّــة راقيــة ،وســبك متناســق ،فتظهــر كــا ينبغــي للقــارئ واملتخصــص  ،فيســهل الحصــول
عــى العلــم النافــع مــن خــال الوقــوف عنــد دقائقــه واالســتفادة مــن درره الالمعــة.
فــكان هــذا الدليــل باكــورة الخطــى التــي نفخــر بهــا كإنجــاز بحثــي أكادميــي ُيســك
بزمامــه األخ الباحــث الدكتــور تيســر الناعــس «حفظــه اللــه» نقدمــه لــكل طالــب وباحــث يف
كليــة الرشيعــة ليســهل إعــداد البحــث وفــق نهــج الباحثــن واملختصــن فيكــون متألقـاً يجمــع
بــن األصالــة واملعــارصة شــكالً ومضمونـاً ســواء ذلــك يف رســائل املاجســتري والدكتــوراه أم ســائر
الوظائــف واألبحــاث.
وإ َّن هــذا الدليــل يجعــل للبحــث هويــة راســخة ،وصــورة واضحــة ،وخطــوات جامعــة
ملــا جــاء بــه الســلف وأبدعــه الخلــف ،فنســقه قلــم الباحــث بلغــة اختصاصــه وبهيكليــة
علميــة فائقــة .
فالدليــل نضعــه هديــة علميــة مبتنــاول يــد كل باحــث ،ودرجــة ارتقــاء لــكل مختــص
تشــجيعاً للحصــول عــى أعــى الدرجــات ،وتحقيــق أســمى الغايــات ،لينــال الــرف بعــد االمتياز
وال نــرىض لــه بــأدىن درجــات القبــول ألنــه نقصــان وجــر للخاطــر وليــس يف العلــم إال املعرفــة
واالجتهــاد ،وال مــكان فيــه للمجاملــة أو امل ـزاودة.
فاللــه أســأل أن يجــزي مــن كان ســببه خــر الجــزاء وأن يجعــل هــذه الخطــوة إثــراء
للبحــث وإغنــاء للباحــث  ،وقيمــة علميــة إضافيــة لكليــة الرشيعــة ،والحمــد للــه رب العاملــن.
د .محمــد حســان عوض
عميــد كلية الرشيعة
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الحمــد للــه رب العاملــن ،والصــاة والســام عــى نبينــا محمــد ســيد املرســلني ،وآل بيتــه
الطيبــن الطاهريــن ،وصحابتــه الغــر امليامــن ،ومــن تبعهــم بإحســان إىل يــوم الديــن.
وبعــد ،فالبحــث العلمــي صناعــة لهــا طــرق ومراســم ،وحرفــة لهــا عــادات وقواعــد ،وتجــارة لهــا
دســاتري وقوانــن ،وقــد نالــت قواعــد الكتابــة الرســمية االهتــام الــكايف منذ فجــر الحضارة اإلســامية،
واشــتهر عبــد الحميد الكاتــب (132هـ 751 /م) وابــن املقفّع (142هـــ 759 /م) وابن العميد (360هـ /
970م) وأبــو بكــر ال ُخوارزمــي (383هـــ 993 /م) وبديــع الزمان الهمذاين (398هـــ 1008 /م) بلقب أمئة
الكتــاب ،وقــد تــرك هــؤالء األعــام رســائل ومؤلفــات يف قوانــن الكتابــة ،وتـواىل مــن بعدهــم صــدور
املؤلفــات التــي تتعلــق بقواعد إنشــاء الرســائل ،وأطلق عــى الكتب التــي أُلّفت يف هذا املوضوع اســم
الدســاتري ،ومــن أهــم املصــادر املطبوعــة يف صناعــة الكتابــة :رســوم دار الخالفــة لهــال بــن املحســن
الصابــئ (448هـــ 1056 /م) ،وقانــون ديـوان الرســائل البن م ْنجِب الصــريف (542هـــ 1147 /م) ،ومعامل
الكتابــة ومغانــم اإلصابــة البــن شــيث اإلســنايئ (625هـــ 1228 /م) ،والتعريــف باملصطلــح الرشيــف
البــن فضــل اللــه العمــري (749هـــ 1349 /م) ،وصبــح األعــى يف صناعة اإلنشــا للقلقشــندي (821هـ
1418 /م).
ومــا أشــبه اليــوم باألمــس ،فقــد توســعت تقاليــد الكتابــة يف املــايض إىل ميــدان األبحــاث
الجامعيــة يف الوقــت الحــارض ،ورسى تطبيــق قواعــد كتابــة الرســائل إىل حلْبــة البحــث العلمــي،
وصــارت الجامعــات تتبــارى يف إصــدار أدلــة خاصــة بإعــداد أبحاثهــا ،ومــن يطالــع املصــادر
اآلنفــة الذكــر يعلــم مــن أيــن جــاءت الجامعــات باملــادة العلميــة لهــذه األدلــة.
ـأس مبــا
فيــأيت إصــدار كليــة الرشيعــة بجامعــة دمشــق لهــذا الدليــل مــن رغبتهــا يف التـ ّ
تقــوم بــه أقســام الدراســات العليــا يف الجامعــات األخــرى ،واعتــاد قواعــد للكتابــة العلميــة
تالئــم طبيعــة البحــث يف العلــوم الرشعيــة ،ودعــم مســرة البحــث العلمــي يف الكليــة وتطويــره.
أخ ـرا ،أتوجــه بجزيــل الشــكر إىل عميــد الكليــة األســتاذ الدكتــور محمــد حســان عــوض،
وأعضــاء الهيئــة التدريســية الذيــن تكلّفــوا عنــاء مراجعــة الدليــل ،فــكان آلرائهــم أثــر يف صدوره
عــى هــذه الصــورة.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني
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متهيد:
أولــت كليــة الرشيعــة منــذ نشــأتها عنايــة خاصــة بالبحــث العلمــي ،ثــم تعاظــم هــذا
االهتــام بعــد أن افتتحــت أقســام الدراســات العليــا ،وكان الطــاب يعتمــدون يف كتابــة أبحاثهم
عــى مــا بــن أيديهــم مــن الكتــب املتخصصــة مبنهجيــة البحــث العلمــي.
ولكــن التطــورات املتســارعة التــي طــرأت عــى التعليــم العــايل ،والتغـرات التــي دخلــت
إىل ســاحة البحــث العلمــي ،أدت إىل شــيوع عــرف جديــد يف الجامعــات ،وهــو إعــداد دليــل
خــاص ينظــم قواعــد إعــداد أبحــاث طالبهــا؛ رغبــة منهــا يف مواكبــة املســتجدات التــي طــرأت
عــى التقاليــد األكادمييــة ،واســتجابة لــرورات حصولهــا عــى االعتــاد األكادميــي.
فأصــدرت جامعــة دمشــق دليلهــا الخــاص ،وهــو مــا اشــتهر باســم اإلصــدار صفــر ،وهــذا
الدليــل عــى أهميتــه أكــر قربــا إىل كليــات العلــوم التطبيقيــة ،ومــن ثــم يبتعــد نوعــا مــا عــن
مراعــاة خصوصيــة البحــث يف العلــوم الرشعيــة ،وهــو مــا دفــع إىل اقـراح إعــداد دليــل خــاص
بأبحــاث كليــة الرشيعــة.
أوال -املصطلحات
أ -الدليل:

معايــر تهــدي إىل النمــط املطلــوب اتباعــه يف مكونــات األبحــاث العلميــة؛ لتكــون مبثابــة
ضوابــط يلتــزم بهــا الطــاب يف إعــداد أبحاثهــم.
ب  -األبحاث العلمية:
وتضم املستويات اآلتية:
 -1حلقــة البحــث :أو املــروع الصفــي العمــي ،ويكــون جــزءا مــن مقــرر درايس محــدد،
وهــو خــاص بطــاب املرحلــة الجامعيــة األوىل أو طــاب املاجســتري التمهيــدي.
 -2مــروع نهايــة الدراســة :أو مــروع التخــرج ،وهــو خــاص بطــاب ماجســتري التأهيــل
والتخصــص.
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 -3الرســالة :العمــل العلمــي الــذي يختــص بطــاب املاجســتري األكادميــي ،ويبــدؤون بإعــداده
بع��د اجتياــز املقــررات الدراســية التمهيديــة بنجــاح ،الســتكامل متطلبــات الحصــول عــى
الدرجــة العلميــة.
 -4األطروحــة :وهــي تختــص بالطــاب الذيــن حصلــوا عــى شــهادة املاجســتري األكادميــي
مبســتوى جيــد عــى األقــل ،وســجلوا يف مرحلــة الدكتــوراة للحصــول عــى درجتهــا
العلميــة.
ً
ثانيا :أهمية الدليل
تبدو أهمية إصدار الدليل يف األمور اآلتية:
 – 1الكشف عن الجوانب الشكلية املطلوبة يف إعداد األبحاث العلمية يف الكلية.
 – 2حرص العنارص املكونة لألبحاث العلمية ،وبيان طريقة الكلية يف ترتيبها.
 – 3شــمول الدليــل للقواعــد العلميــة التــي يجــب عــى طــاب الكليــة مراعاتهــا والســر
عليهــا يف أبحاثهــم ،ابتــداء مــن إعــداد الخطــط ،ومــرورا مبراحــل إعــداد األبحــاث
وطباعتهــا ،وانتهــاء بإجــراءات إخراجهــا وتجليدهــا وتقدميهــا للحصــول عــى الدرجــة.
 – 4الجمــع بــن أســس البحــث العلمــي وأصولــه ،وأحــدث األســاليب املعــارصة يف كتابــة
وإعــداد األبحــاث العلميــة.
ثالثا -أهداف الدليل

تهدف كلية الرشيعة من إصدار هذا الدليل إىل تحقيق الغايات اآلتية:
 –1التطابــق بــن معايــر إعــداد األبحــاث العلميــة يف الكليــة وبــن املعايــر املتفــق عليهــا
أكادمييــا.
 –2توحيد الشكل العام والعنارص األساسية لألبحاث العلمية املقدمة إىل الكلية.
 -3توضيح قواعد الكتابة العلمية الصحيحة يف الكلية بأفضل طريقة وأصوب أسلوب.
 -4توجيه الطالب إىل إعداد أبحاثهم وفقا للمعايري املعتمدة يف الكلية.
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 -5مساعدة الطالب عىل خوض تجاربهم األوىل يف البحث بيرس وسهولة.
 –6املحافظــة عــى وقــت وجهــد الطالــب ومرشفــه واملجالــس املختصــة عــى حــد ســواء؛
مــن أجــل تحقيــق الجــودة والتميــز والبحــث العلمــي الرصــن.
وبنــاء عليــه ،تهيــب الكليــة بطالبهــا االلتـزام بالقواعــد الــواردة يف هــذا الدليــل ،متاشــيا مــع
خصوصيــة البحــث يف العلــوم الرشعيــة ،وتالفيــا للتبايــن بــن أبحاثهــا العلميــة.
رابعا -نصائح للطلبة
هنــاك جملــة مــن اإلرشــادات والتوجيهــات التــي لهــا تأثــر يف إعــداد البحــوث ،عــاوة عــى
مــا ســيأيت يف هــذا الدليــل ،مــن ذلــك:
 –1استشــعار غايــات البحــث العلمــي ،وأهميتــه يف تطويــر املجتمــع ،وأثــره يف عــاج
مشــكالته ،ومــا يرتتــب عليــه مــن النفــع العــام .واســتحضار مــا أعــده اللــه تعــاىل
للباحــث املخلــص مــن األجــر والثــواب.
 –2التحــي بأخالقيــات البحــث العلمــي ،ومــن أهمهــا :األمانــة العلميــة ،واملوضوعيــة،
وحفــظ الحقــوق.
 –3أخــذ النفــس بالصفــات التــي تســاعد عــى القيــام بالبحــث العلمــي؛ كالصــر ،والتواضع،
واالعتــاد عــى الــذات ،والثقــة بها.
 –4الوعــي بطبيعــة البحــث العلمــي ومنهجيتــه ،ومــا يحتاجــه مــن تقديــر آراء أعضــاء
مجلــس القســم ،والتواصــل مــع املــرف العلمــي ،والعنايــة بتوجيهاتــه وآرائــه،
واستشــارة أهــل الخــرة واالختصــاص.
 –5إدامــة النظــر يف الكتــب والبحــوث والدراســات التــي تســاعد عــى تطويــر املهــارات
البحثيــة ،والتــدرب عــى التعامــل مــع نظــم الحاســب ،ومــا فيهــا مــن برامــج املكتبــات
اإللكرتونيــة.
 –6االطالع عىل القوانني والقرارات املتعلقة بتنظيم البحوث العلمية يف الكلية.

(مقرتح بحث )Seminar
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يعطــى الطالــب مهلــة محــددة الختيــار عنــوان موضــوع يحمــل مشــكلة بحثيــة تناســب
متطلبــات مرحلتــه العلميــة ،فيبــدأ بإعــداد تصــور مبــديئ مكتــوب عــن املوضــوع الــذي يريــد
دراســة مشــكلته ،والــذي يحتــوي عــى العنــارص األساســية التــي يقــوم عليهــا مــروع البحــث،
وهــو مــا يعــرف يف األوســاط األكادمييــة باســم املقــرح البحثــي.
أوال -ماهية خطة البحث ،وأهميتها
تنبثــق فكــرة إعــداد خطــة البحــث يف األصــل مــن شــعور الطالــب بأهميــة مشــكلة
املوضــوع الــذي اختــاره ،وأنــه يرقــى يف أهدافــه إىل مســتوى ميكّنــه مــن الحصــول عــى الدرجــة
العلميــة املطلوبــة.
أ -تعريف الخطة البحثية:
ورقــة بحثيــة علميــة تضــم العنــارص األساســية لخطــة البحــث ،يتقــدم بهــا الطالــب إىل
القســم املختــص بالكليــة للتســجيل عــى املوضــوع واعتــاده رســميا ،وبعــد االنتهــاء مــن إعداد
البحــث تأخــذ الورقــة مكانهــا يف أول املــن ،تحــت اســم املقدمــة ،مــع رضورة إعــادة النظــر
فيهــا حينئــذ.
ب -أهمية خطة البحث:
تشــبه الخطــة مــن حيــث األهميــة الهيــكل التنظيمــي أو املــروع الهنــديس ،فاإلعــداد
املــدروس للعمــل هــو أســاس النجــاح ،وهــذا عــى العمــوم.
أمــا عــى وجــه التفصيــل ،فــإن وجــود خطــة مكتوبــة قبــل الــروع بكتابــة البحــث رشط
لتســجيل البحــث واعتــاده يف مجلــس القســم؛ وذلــك نظـرا ألهميــة الخطــة ودورهــا يف إقنــاع
املجلــس بــاآليت:
 – 1جدوى البحث مبشكلة عنوان املوضوع املقرتح.
 – 2توافر األهلية العلمية والعملية الالزمة إلنجاز البحث.
باإلضافــة إىل مــا تقــدم ،فــإن الطالــب يســتفيد مــن املالحظــات التــي يقدمهــا لــه أعضــاء
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القســم حــول موضوعــه؛ وذلــك عنــد عــرض خطــة بحثــه عــى املجلــس إلبــداء الــرأي ،وهــذا لــه
أثــر بالــغ يف توجيــه الطالــب إىل مــا ي ِعينــه عــى تحســن مقــرح بحثــه ،وتــايف مــا قــد يعرتضــه
مــن عقبــات مســتقبال.
ويتوقف نجاح الطالب يف اختيار أحسن عنوان مشكلة بحثية عىل ما يأيت:
	-أن تدخل املشكلة البحثية املقرتحة يف مجال تخصصه.
	-اجتناب اختيار العناوين التي تكون مشكالتها واسعة ،أو ضيقة ،أو معقّدة ،أو غامضة.
	-االبتعاد عن طرح مشكالت ليس لها مادة علمية كافية ،أو يصعب العثور عليها.
ثانيا -عناصر خطة البحث
ال يبــارش الطالــب كتابــة الخطــة قبــل أن يســتوعب موضــوع بحثــه؛ ألن الخطــة هــي
الطريــق الــذي ستســلكه الدراســة ،والدليــل الــذي يسرتشــد بــه الطالــب عنــد تنفيذهــا ،وفيــا
يــي رشح لعنــارص الخطــة ،والتــي ينبغــي أن تجمــع املكونــات اآلتيــة:
أ -عنوان البحث:
وهــو العبــارة التــي تختــزل مشــكلة البحــث وفكرتــه األساســية ،ويتبــن منهــا محتــوى
البحــث ،وحــدوده وأبعــاده.
والعنوان األفضل هو الذي يتسم بـ:
	-الج ّدة واألصالة.
	-االختصار والوضوح.
	-املرونة ،والشمول لعناوين أجزائه.
	-ويضاف إىل ما سبق يف عناوين أطروحات الدكتوراة :االبتكار ،واإلسهام الفاعل يف إمناء
املعرفة.
وبنــاء عليــه ،فــإن عنــوان البحــث هــو أقــر ملخــص ممكــن ملضمــون البحث ،ويستحســن
عنــد اختيــار عنــوان بهــذه املواصفــات مراعــاة نــوع ودرجــة البحث:
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 -1فيتألــف العنــوان يف مرشوعــات نهايــة الدراســة مــن تركيبــة لغويــة واحــدة تتضمــن
رصــد حالــة علميــة أو عمليــة يف اختصــاص علمــي دقيــق ،وتكويــن صيغــة نظريــة خاصــة
بهــذه الحالــة.
مثال:
فوائد التأخري عند السداد يف قرض مرصف التسليف الطاليب الشهري.
 -2ويتألف العنوان يف رسائل املاجستري من جملتني:
	-الجملــة األوىل :دراســة وتحليــل موضــوع علمــي نظــري باختصــاص دقيــق ،والــذي غالبــا
مــا يكــون بإيجــاد صيغــة مركبــة مــا بــن عنرصيــن أو أكــر.
	-الجملــة الثانيــة :إجــراء الصيغــة عــى حالــة دراســية محــددة املجــاالت؛ أي اختبــار
الصيغــة النظريــة عــى حالــة عمليــة.
مثال:
الــروط التقييديــة املفســدة لعقــد القــرض :دراســة حالــة قــرض مــرف التســليف الطاليب
الشهري.
 -3ويتألف عنوان أطروحة الدكتوراة من ثالثة أجزاء:
	-الجزء األول :املفاهيم النظرية التي يرتكز عليها بناء البحث.
	-الجــزء الثــاين :يتضمــن اإلفصــاح عــن املعالجــة املبتكــرة للمفاهيــم النظريــة والتــي
تتعلــق باإلضافــة العلميــة لبحــث الدكتــوراة.
	-الجــزء الثالــث :يتعلــق بالحالــة الدراســية التــي يتــم فيهــا تعميــم اإلضافــة العلميــة
عــى حــاالت مشــابهة.
مثال:
الــروط املقرتنــة بعقــد القــرض تقييــدا :دراســة حالــة املصــارف العاملــة يف الجمهوريــة
العربيــة الســورية.
أخ ـرا ،عــى الطالــب األخــذ بالحســبان أن عنــوان البحــث هــو املوضــوع الــذي ال ي ـزال
مشــكلة تحتــاج إىل الدراســة والتمحيــص ،فعليــه أن يحســن اختيــار املشــكلة ،وأن يتقــن البحث
عــن عالجهــا.

القسم الثاني :دليل إعداد خطة البحث العلمي

13

االفتتــاح بحمــد اللــه والثنــاء عليــه ،والصــاة والســام عــى ســيدنا محمــد رســول اللــه،
وآلــه وصحبــه ومــن تبــع هــداه (.)...
ب -التمهيد (ال يوضع تحت عنوان مستقل):

يركــز الطالــب عــى التعريــف مبشــكلة البحــث؛ فيبــدأ بالتلميــح إىل اإلطــار العــام الــذي
تنتمــي إليــه ،ويختــار لهــذا الغــرض فكــرة سلســة واضحــة ،ثــم يشــر إىل قيمــة العلــم الــذي
تدخــل الدراســة ضمــن إطــاره ،ويستحســن أن يــأيت بآيــة أو حديــث أو قــول مأثــور يبــن
فضلــه ،ثــم يدخــل بالتــدرج إىل مضمــون البحــث ،فيذكــر عنــوان موضــوع بحثــه بخــط مميــز،
ثــم يقــدم لــه عرضــا تعريفيــا يبــن املـراد بــه ،وحــدوده ،فيعطــي القــارئ تصــورا موجـزا عــن
العناويــن التــي ســيتمحور حولهــا ،وإشــعاره بأهميتــه ورضورة البحــث فيــه.
جـ -أسئلة البحث ،وأهدافه:

أســئلة البحــث هــي األهــداف التــي يرمــي البحــث إىل تقديــم إجابــات عنهــا ،أو املشــكالت
التــي يســعى إىل معالجتهــا معرفيــا.
وتقسم أسئلة البحث إىل:
 –1سؤال رئيس :وهو عنوان موضوع البحث.
 –2وأسئلة فرعية :وهي عناوين فصول البحث.
وبالتــايل ،فــإن أســئلة البحــث ينبغــي أن يكــون محتواهــا متصــا مبوضــوع الدراســة،
ومرتبطــا مبشــكالتها العامــة والثانويــة.
وينطلــق الطالــب يف تدويــن أســئلة البحــث مــن ســؤال يطرحــه عــى نفســه :ملــاذا أريــد
أن أبحــث يف هــذا املوضــوع؟
وتتقــدم أســئلة البحــث عــى أهدافــه؛ ألن أهــداف البحــث تنحــر يف اإلجابــة عــن أســئلته
املطروحة.
وال يخرج الهدف العام ألي بحث عن أحد مقاصد التأليف الثامنية اآلتية:
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اخرتاع معدوم

جمع متفرق

تكميل ناقص

تفصيل مجمل

مقاصد التأليف

تهذيب مط ّول

ترتيب مختلط

تعيني مبهم

تبيني خطأ

كــا ميكــن اإلفــادة مــن هــذه املقاصــد ،واتخاذها معايــر لصحــة اختيــار العناويــن البحثية،
والحكــم عــى العنــوان الــذي يدخل تحــت أحدهــا بالقَبــول املبديئ.
د -أهمية البحث ،وأسباب اختياره:

 -1أهميــة البحــث :هــي القيمــة العلميــة النظريــة والفائــدة العمليــة التطبيقيــة املرجــوة
مــن موضــوع البحــث ،حيــث يراعــي الباحــث يف األهميــة عــرض نقــاط محــددة ،يقنــع بهــا
أعضــاء مجلــس القســم والقــ ّراء الذيــن مل يقتنعــوا بأهميــة املشــكلة املطروحــة وجــدوى
دراســتها.
وإقناع أساتذة القسم والق ّراء بأهمية البحث يكون بإظهار ما تضيفه الدراسة من:
	-إضافات علمية يف حقل التخصص.
	-حلول عملية للمشكلة املطروحة ،والجهات املستفيدة ،وكيفية االستفادة.
وال مانــع مــن االســتعانة بعبــارات أو اقتباســات أو دراســات تؤيّــد أو تدعــم وجهــة نظــره
بأهميــة الدراســة ،أو ذكــر بعــض الشــواهد واألمثلــة التــي توضــح ذلــك.
وعــى الطالــب أن يجتنــب عنــد كتابــة األهميــة العبــارات التــي تفيــد الجــزم ،فيبــدأ
بعبــارات تفيــد النســبية ،مثــل :ميكــن أن يقــدم البحــث ،أو قــد يفيــد البحــث.
فتــأيت أهميــة البحــث بعــد أســئلته وأهدافــه؛ إلقنــاع مــن مل يتفــق مــع الطالــب بأهميــة
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دراســة املوضــوع ،عــر ذكــر الثمــرة أو الخالصــة املتوقعــة مــن البحــث ،ومــن ثــم ميكــن القــول
بــأن األهميــة هــي الفرصــة األخــرة املمنوحــة للطالــب يف الربهــان عــى أصالــة موضوعــه
وجــدواه.
 -2ويضاف إىل أهمية البحث املوضوعية أسباب اختيار البحث الذاتية.
هـ -الدراسات املرجعية ،وموقع البحث منها:
ال يتصــور وجــود بحــث علمــي يف الغالــب دون أن تكــون لــه دراســات ســابقة لهــا صلــة
مبــارشة مبوضوعــه ،وهــذا يفــرض عــى الطالــب الرجــوع إىل تلــك الدراســات ،واالطــاع عليهــا
وتف ّحصهــا ،وتقريــر مــا إذا كان هنــاك ال ي ـزال متســع للكتابــة فيهــا.
فالغرض من عرض الطالب لحصيلة األعامل العلمية املتقدمة هي:
– تقديم األسباب املقنعة إلعادة الكتابة يف املوضوع ،أو يف أحد جوانبه.
– االستثامر األمثل للجهد والوقت ،واالقتصار عىل طرح الجديد املفيد.
ويسري الطالب يف عرض الدراسات السابقة وفق الخطوات اآلتية:
 -1معلومــات الدراســة :وتتضمــن نــوع الدراســة ،وعنوانهــا (تحتــه خــط) ،واســم املؤلــف،
ومــكان النــر والجهــة النــارشة ،وتاريــخ النــر ،وعــدد األج ـزاء والصفحــات.
مثال:
رســالة ماجســتري بعنــوان :دور االقتصــاد اإلســامي يف التخطيــط االقتصــادي إلعــادة
اإلعــار ،للباحــث صالــح العــي ،الجمهوريــة العربيــة الســورية :معهــد التخطيــط االقتصــادي
واالجتامعــي2015-2014 ،م71 ،ص.
 -2ثــم يســتفتح الباحــث فقــرة جديــدة يبدؤهــا بذكــر أقســام الدراســة ،وأبــرز نتائجهــا ذات
الصلــة مبوضــوع دراســته ،ثــم يــوازن بينهــا وبــن موضــوع دراســته؛ وذلــك لبيــان وجــوه
االتفــاق معهــا واالختــاف عنهــا ،واإلضافــات العلميــة الجديــدة التــي ســتضيفها دراســته.
وإذا تعــددت الدراســات الســابقة ،فإنهــا ترت ّــب يف عرضهــا بحســب قربهــا واتصالهــا
باملوضــوع ،فيبــدأ باألهــم ثــم املهــم ،وال يذكــر الدراســات التــي تناولــت املوضــوع بشــكل
عــريض مختــر ،أو عــى ســبيل التمهيــد.
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و -مناهج البحث وإجراءاته:

وهــي الطــرق العلميــة والشــكلية التــي يعتمــد عليهــا الطالــب يف دراســته ،والتــي يحــدد
بهــا اإلجـراءات التــي ســيلتزم بهــا للوصــول إىل نتائــج بحثــه.
وتتنــوع مناهــج البحــث وتتعــدد باختــاف موضوعاتهــا ،ويعــد املنهــج الوصفــي التحليــي
أقــرب املناهــج املناســبة للبحــث يف العلــوم الرشعيــة؛ ألنــه يعتمــد عــى توظيــف أدوات
االســتقراء واالســتنتاج يف جمــع املــادة العلميــة ،والقيــام بتصنيفهــا ودراســتها وتحليلهــا ونقدهــا،
ومــن ثــم الوصــول إىل الحقائــق واملعلومــات املطلوبــة.
ويف هذا العنرص من الخطة ،يلزم الطالب أن:
	-يحدد مناهج بحثه ،ويع ّرفها بإيجاز.
	-يبني كيفية توظيف املناهج التي قام باختيارها.
أمــا إجــراءات البحــث؛ فهــي القواعــد الشــكلية التــي ســيتبعها الطالــب يف عــرض
املوضــوع؛ مثــل بيــان منهجــه يف تنــاول املســائل واألقــوال ،والتوثيــق ،والعــزو ،والتخريــج،
والرتاجــم ونحــو ذلــك.
ويغنــي االلت ـزام بهــذا الدليــل عــن ذكــر اإلج ـراءات البحثيــة العامــة ،ومل يبــق للطالــب
ســوى ذكــر اإلج ـراءات الخاصــة ببحثــه ،أو التــي تــرك لــه حريــة اختيارهــا.
ز -تقسيامت البحث:

وهــي طريقــة توزيــع املــادة العلميــة يف مــن البحــث ،وبيــان كيفيــة تقســيم هيــكل
البحــث عــى الفصــول واملباحــث ،مــع مراعــاة الرتابــط بــن عنــوان البحــث وفصولــه ومباحثــه.
حـ -مصادر إعداد خطة البحث:
وهــي املصــادر واملراجــع التــي اعتمــد عليهــا الطالــب يف إعــداد مــروع خطــة البحــث،
ويلتــزم يف توثيقهــا بالدليــل املعتمــد لتوثيــق املصــادر واملراجــع يف الكليــة.
وميكــن أن يضــاف إىل خطــة البحــث عنــد الحاجــة :حــدود البحــث ،وفــروض البحــث،
واملصطلحــات.
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يتنــاول هــذا القســم القواعــد الشــكلية لكتابــة أجـزاء البحــث وترتيــب عنــارصه؛ ألن فهــم
البحــث ومتابعتــه يتوقــف عــى التبويــب املنطقــي املتسلســل ملحتوياتــه.
ويقصــد بالقواعــد التنظيميــة :الطريقــة العلميــة املتبعــة يف تنظيــم البحــث مــن أولــه إىل
آخره.
ويتألف التبويب العلمي لألبحاث الجامعية من املحاور الثالثة اآلتية:

وفيام ييل بيان موجز بهذه العناوين.
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أوال -األوائل
وهــي الصفحــات االبتدائيــة التمهيديــة للبحــث ،بــدءا بورقــة الحاميــة التــي تتبــع الغــاف
وانتهــاء بورقــة مســتخلص البحــث.
وتشتمل عىل ما يأيت:
 -1ورقــة الحاميــة :ورقــة بيضــاء ســميكة خاليــة مــن الكتابــة ،توضــع يف أول البحــث بعــد
الغــاف مبــارشة.
 -2ورقة العنوان الداخلية :وتتطابق مع صفحة العنوان يف الغالف الخارجي( .منوذج 1
 -3ورقة البسملة :تكتب البسملة وسط الصفحة ،وتكون بخط كبري مميز( .منوذج 2

)
)

 -4ورقــة إجــازة البحــث :ت ُلحــق بالبحــث بعــد قيــام الطالــب بالتعديــات املطلوبــة ،وتتضمن
عنــوان البحــث ،وعبــارات تــدل عــى مناقشــته وإجازتــه ،وأســاء أعضــاء لجنــة املناقشــة.
)
(منــوذج 3
 -5ورقــة الشــكر والتقديــر :يوجــه فيهــا الطالــب شــكره وتقديــره إىل مــن أســدى إليــه معروفا
أو قــدم لــه عونــا يف إعــداد البحــث مــن املؤسســات واألفـراد ،كالجامعــة والكليــة واملرشف
العلمــي ولجنــة املناقشــة ،وتكــون أول صفحــة للرتقيــم بطريقــة الحــروف األبجديــة (أ ،ب،
)
جـــ ( .)...منوذج 4
 -6ورقــة مســتخلص البحــث :وهــو موجــز مختــر مللخــص البحــث ،يبــدأ بذكــر عنــوان
البحــث ،ثــم اســم الطالــب ،ثــم املــرف ،ثــم كلمــة :مســتخلص البحــث ،ويراعــى فيــه
الدقــة واالختصــار واالســتيفاء ،ويتضمــن ذكــر :األهــداف ،والتقســيامت ،واملنهجيــة،
والنتائــج ،ويختــم باملصطلحــات املفتاحيــة ،والتــي يــراوح عددهــا بــن ( )6 – 4عــى
)
األكــر( .منــوذج 5
ويرتجــم املســتخلص إىل اللغــة اإلنكليزيــة ،ويأخــذ موضعــه يف نهايــة صفحــات البحــث
بعــد قامئــة املحتويــات ،وقبــل صفحــة العنــوان الداخليــة باللغــة اإلنكليزيــة ،ويأخــذ الرتقيــم
باألرقــام الالتينيــة (.)i, ii
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ثانيا -املنت
وهو لب محاور البحث ،ويأخذ موقعه يف البحث بني األوائل واللواحق.
ويتكون املنت من:
أ  -املقدمة:
وهــي عنــارص ُخطــة البحــث التــي تقــدم بهــا الطالــب إىل القســم عنــد تســجيل موضوعــه،
والتــي يبــدأ منهــا ترقيــم البحــث باألرقــام التسلســلية العربيــة ( ،)... ،-3 ،-2 ،-1ويســتمر إىل
آخــر صفحــة بالبحــث.
ويضـع الطالـب ورقة مسـتقلة قبل عنارص املقدمة يكتب يف وسـطها :املقدمـة ،ويكون ذلك
)
ضمـن مسـتطيل دائـري الزوايـا ،وال يكتب يف هذه الورقة رقـم الصفحة( .منوذج 6
ب  -الفصول:
وهــي الجســم الرئيــي للبحــث ،والتــي يتــم فيهــا معالجــة موضوعهــا ،ويختلــف عــدد
الفصــول يف األبحــاث بحســب طبيعــة عناوينهــا ،لكــن ينبغــي أن تكــون الفصــول متســقة مــع
موضــوع البحــث ،وأن تكــون معــرة عــن املضمــون ،وأن تراعــي الرتابــط والتــدرج بينهــا وبــن
مباحثهــا ومطالبهــا.
وهناك أمور البد من مراعاتها يف فصول األبحاث العلمية ،وهي اآليت:
 -1أن يضــع للفصــل عنوانــا مناســبا :والعنــوان املناســب هــو الــذي يجمــع بــن القــر يف
املبنــى والشــمول للمعنــى ،دون تكلّــف.
 -2تقســيم الفصــول إىل :مباحــث ،ومطالــب ،وفــروع (أوال ،-ثانيــا ،)... ،-وتجزئــة الفــروع
إىل فق ـرات مرقمــة أو غــر مرقمــة.
 -3التــوازن قــدر اإلمــكان بــن فصــول البحــث؛ وذلــك مــن حيــث أعــداد املباحــث
والصفحــات.
 -4توضــع ورقــة مســتقلة قبــل الفصــل يكتــب يف وســطها :رقــم الفصــل ،ثــم عنوانــه
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ومباحثــه ،ويكــون ذلــك ضمــن مســتطيل دائــري الزوايــا ،وال يكتــب يف هــذه الورقــة
)
رقــم الصفحــة( .منــوذج 7
 -5وبعــد ورقــة العنــوان الســابقة ،ينتقــل إىل ورقــة جديــدة مي ّهــد فيهــا ملــا يريــد تناولــه يف
الفصــل مــن مباحــث ومطالــب ،لكــن يجــب االنتبــاه إىل معنــى التمهيــد ،وأنــه ال يعنــي
رسد مــا ســيتناوله يف الفصــل مــن عناويــن وأفــكار.
 -6باإلضافة إىل معرفة كيفية صياغة البحث والحوايش ،والتي ستأيت الحقا.
جـ -الخامتة (النتائج والتوصيات):
هــي النتائــج التــي اســتطاع الباحــث الوصــول إليهــا ،والتوصيــات التــي يراهــا يف ضــوء تلــك
النتائج.
 توضــع ورقــة مســتقلة قبــل الخامتــة يكتــب يف وســطها :الخامتــة ،ويكــون ذلــك ضمــن)
مســتطيل دائــري الزوايــا ،وال يكتــب يف هــذه الورقــة رقــم الصفحــة( .منــوذج 8
ويجــدر التنبيــه إىل أن النتائــج ليســت تلخيصــا للبحــث ،وإمنــا هــي محصلة الــرؤى واألفكار
التــي توصــل إليهــا الباحــث بعــد إمعــان النظــر فيــا د ّونه مــن قضايــا علميــة يف بحثه.
أمــا التوصيــات؛ فــا تخــرج عــن املســائل التــي أثارهــا الطالــب يف بحثــه ولكنــه مل يتمكــن
مــن دراســتها ،أو املوضوعــات التــي ظهــر لــه أثنــاء البحــث أنهــا جديــرة بالدراســة ،فتكــون
هــذه التوصيــات محــط أنظــار طــاب الدراســات العليــا ،تفتــح أمامهــم آفاقــا جديــدة للدراســة،
وتســاعدهم يف اختيــار مرشوعاتهــم العلميــة.
ثالثا -اللواحق
وهــي املحــور األخــر يف البحــث ،والــذي يتضمــن املالحــق واملصــادر واملراجــع والفهــارس
واملســتخلص باللغــة اإلنكليزيــة.
وفيام ييل بيان بهذه الجزئيات:
أ  -املالحق:
وهــي الصفحــات التــي تــأيت قبــل املصــادر واملراجــع ،وتحتــوي عىل مــواد مســاعدة للبحث،
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أو معلومــات تفصيليــة ال تســتدعي أهميتهــا ذكرهــا يف املــن ،أو بيانــات علميــة يــؤدي تضمينها
يف املــن إىل خلــل يف انســياب األفــكار وترتيبهــا.
ومن أمثلة املالحق:
 املستندات القانونية. الخطابات الرسمية. الفتاوى. الصور التوثيقية. الوثائق واملعاهدات. العقود وااللتزامات. وسائل اإليضاح. الخرائط والرسوم.وال بــأس أن يســتعني الطالــب بــرأي مرشفــه العلمــي يف اختيــار املالحــق؛ ليوجهــه إىل مــا
يـراه رضوريــا مــن املعلومــات التــي ت ُلحــق ببحثــه.
ويف حــال تعــدد املالحــق ،فإنهــا ترتــب بحســب مجيئهــا يف مــن البحــث ،وترقــم أبجديــا،
)
ويوضــع لهــا عناويــن مناســبة( .منــوذج 9
ب  -املصادر واملراجع:
وهي الجداول واألوعية التي ترفد البحث مبادته العلمية.
وترتب املصادر وفق اآليت:
 العربية. األجنبية.ويراعي الطالب يف كتابة املراجع األمور اآلتية:
 - 1يضــع ورقــة مســتقلة قبــل قامئــة املصــادر يكتــب يف وســطها :املصــادر واملراجــع،
ويكــون ذلــك ضمــن مســتطيل دائــري الزوايــا ،وال يكتــب يف تلــك الورقــة رقــم الصفحــة.
)
(منــوذج 10

القسم الثالث :القواعد التنظيمية للبحث

23

 - 2يرتــب املراجــع هجائيــا ،مــع إهــال (أل) التعريــف ،وكلمــة (ابــن) و (أب /أبــو) يف
الرتتيــب.
 - 3ال يكتب مرجعا مل يرد له ذكر يف منت البحث.
 - 4يكتــب اســم الكتــاب مــن بدايــة الســطر ،وإذا امتــد املرجــع إىل ســطر ثــان ،يدخــل
مبقــدار خمــس مســافات ( )0.8ســم عــن الســطر األول.
 - 5يضع القرآن الكريم يف أول قامئة املصادر ،من دون أن يضع له ترقيام.
 - 6تكتب املراجع بحسب طريقة التوثيق التي ستأيت.
جـ  -الكشافات:

وتكون بحسب توافر مادتها يف البحث ،ومن أهمها:
•فهــرس اآليــات القرآنيــة :ويكــون ضمــن جــدول ،توضــع اآليــات فيــه بــن أقــواس مزهــرة،
)
وترتــب بحســب ورودهــا يف ســور القــرآن الكريــم( .منــوذج 11
•فهــرس األحاديــث النبويــة :ويتضمــن أط ـراف األحاديــث الــواردة يف البحــث ،ويرتــب
)
عــى حســب أحــرف الهجــاء( .منــوذج 12
•فهــرس اآلثــار :وهــي األقــوال واألفعــال الــواردة عــن الصحابــة والتابعــن ،وترتــب بحســب
)
أحــرف الهجــاء( .منــوذج 13
•فهــرس األعــام :ويتضمــن األعــام الذيــن وردت أســاؤهم يف البحــث ،وترتــب بحســب
أحــرف الهجــاء ،مــع مراعــاة إهــال (أل) التعريــف وكلمة (ابــن) و (أب /أبــو) يف الرتتيب،
مــع بيــان رقــم الصفحــة حيــث وجــد اســم ال َعلَــم ،وتقســم الصفحــة إىل عموديــن.
)
(منــوذج 14
•فهــرس املصطلحــات :ويتضمــن املصطلحــات التــي قــام الطالــب بالتعريــف بهــا ،مرتبــة
)
عــى أحــرف الهجــاء ،مــع بيــان رقــم الصفحــة التــي ورد فيهــا التعريــف( .منــوذج 15
•محتــوى البحــث :وهــو الكشــاف الــذي يغطــي العناويــن الرئيســة والفرعيــة (الفصــول،
واملباحــث ،واملطالــب) ،وأحــرف أو أرقــام صفحاتهــا يف البحــث؛ مــن صفحــة الشــكر
والتقديــر إىل صفحــات قامئــة محتــوى البحــث ،بحيــث تسـ ّهل عــى القــارئ الوصــول إىل
املعلومــة التــي يريدهــا يف البحــث.
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ويراعــى أن تكــون عناويــن الفصــول بخــط عريــض ،وأن تتقــدم بدايــات العناويــن الفرعيــة
)
بحيــث تكشــف عــن تبع ّيتهــا( .منــوذج 16
د  -املستخلص باللغة اإلنكليزية.
هـ  -ورقة العنوان الداخلية (باللغة اإلنكليزية):

تقــع بــن ورقــة الحاميــة واملســتخلص باللغــة اإلنكليزيــة ،وتتطابــق مــع صفحــة العنــوان
)
باللغــة اإلنكليزيــة يف الغــاف الخارجــي( .منــوذج 17
و  -ورقة الحامية:
ورقــة بيضــاء ســميكة خاليــة مــن الكتابــة ،توضــع يف آخــر البحــث ،بــن ورقــة العنــوان
الداخليــة و الغــاف املرتجــم إىل اللغــة اإلنكليزيــة.
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يعــرض هــذا القســم للقواعــد الناظمــة لكيفيــة إخ ـراج البحــث وتنســيقه ،مــا يتصــل
باختيــار الخطــوط واألرقــام واألبعــاد يف املــن والحاشــية والهامــش.
فريكــز هــذا املقطــع عــى تحديــد مواصفــات اإلخـراج املناســب للبحــث ،وتعيــن إجـراءات
إعــداده وتقدميــه وفقــا للمعايــر املعتمــدة يف الكليــة؛ ليشــكل إطــارا مرجعيــا ميكــن للطالــب
الرجــوع إليــه عنــد مبــارشة الكتابــة.
أوال -لغة إعداد البحث
يكتب البحث بلغة علمية صحيحة ،ويتحقق ذلك باآليت:
 -1خلو البحث من األغالط النحوية واإلمالئية والطباعية.
 -2استخدام الكلامت املبارشة ،والجمل القصرية.
 -3االبتعاد عن اللغة اإلنشائية ،واالستطراد الزائد ،والعبارات اإلعالمية.
املحســنات اللفظيــة والصــور البيانيــة؛ كاالســتعارة والكنايــة
 -4اجتنــاب اإلســهاب يف ّ
واملجــاز.
 –5ال يجــوز اســتعامل ضمــر املتكلــم يف غــر الشــكر والتقديــر ،ويســتعاض عنــه باألفعــال
الدالــة عــى املــايض أو املبنيــة للمجهــول.
ثانيا -حجم ورق البحث وهوامشه
تطبــع حــروف كلــات البحــث باللــون األســود ،عــى وجــه واحــد مــن الــورق األبيــض
(قيــاس  70غرامــاج) ،دون إطــارات أو زخــارف ،بحجــم .A4
وتكــون هوامــش الصفحــة مبقــدار ( 3.0ســم) يف ميــن الصفحــة وأعالهــا ،و ( 2.5ســم) يف
بقيــة الهوامــش.
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ثالثا -التمهيد للفصول واملباحث واملطالب
تــأيت أهميــة التمهيــد مــن التـزام الطالــب باالمتنــاع عن وضــع عنوانَــن متعاقبــن ،والتمهيد
هــو املدخــل أو التوطئــة للموضــوع ،مــا لــه عالقــة بالبحــث وليــس مــن صلبــه ،ويهــدف إىل
تهيئــة الذهــن وجمــع شــتات العقــل حــول املوضــوع املطــروق.
ويختلــف حجــم التمهيــد بــن الفصــول واملباحــث واملطالــب ،فــا بــأس أن يكــون حجــم
متهيــد الفصــل صفحــة كاملــة ،وحجــم متهيــد املبحــث مــن ثالثــة إىل خمســة أســطر ،وحجــم
متهيــد املطلــب مــن ســطرين إىل ثالثــة.
رابعا -نوع خط البحث وحجمه
يكتــب البحــث عــى الحاســب بخــط مــن نــوع  Traditional Arabicلنــص املــن العــريب،
ونــوع  Times new Romanللنــص اإلنكليزي.
أ  -يتدرج حجم الخط وفقا لآليت:
 - 1فواصل صفحات البحث :حجم ( )24غامق (يف وسط الصفحة).
 - 2املباحث وعناوينها :حجم ( )20غامق( .يف وسط أعىل الصفحة).
 - 3املطالــب وعناوينهــا :حجــم ( )18غامــق وســط الصفحــة( .يــرك فراغــا أعــاه
مبقــدار  /24/نقطــة ،وفراغــا أســفله مبقــدار  /10/نقــاط).
 - 4الفروع الرئيسة (أوال ،-ثانيا :)... ،-حجم ( )16غامق.
 - 5عناويــن أوائــل البحــث ولواحقــه ( )20غامــق( .إجــازة البحــث ،والشــكر والتقديــر،
واملســتخلص ،وعناويــن املالحــق ،والفهــارس)
 - 6املنت )16( :عادي.
 - 7الحاشية )13( :عادي.
ب – ويستثنى من ذلك صفحتا الغالف؛ ألن لهام تنسيقا خاصا( .منوذج 1

و 17

)
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جـــ – تكتــب اآليــات القرآنيــة بالرســم العثــاين ،مــع مالحظــة أن يكــون حجــم الخــط
متناســقا مــع خــط املــن أو الحاشــية ،ويكــون العــزو بــن حارصتــن [ ] بحيــث يكــون أقــل
بثــاث درجــات مــن خــط النــص ،وميكــن اإلفــادة مــن الربامــج الحاســوبية الخاصــة بهــذا األمــر.
د – تكتــب املصطلحــات واألســاء األجنبيــة الــواردة يف البحــث باللغتــن العربيــة أوال،
والالتينيــة ثانيــا بــن قوســن ،فيقــال مثــا :آدم ســميث ( ،)Adam Smithعنــد وروده أول
مــرة ،ويكتفــى باملصطلــح العــريب وحــده عنــد الــورود مــرة أخــرى.
هـ – حجم الخط باللغة اإلنكليزية أقل درجتان من حجم الخط باللغة العربية.
خامسا -تباعد أسطر الكتابة يف البحث
	-تكــون املســافة بــن ســطور املــن والحاشــية ( ،)1.0وبــن ســطور املــن املكتوبــة
باللغــة اإلنكليزيــة.
	-تــرك مســافة بادئــة يف الســطر األول مــن الفقــرة مبقــدار ( ،)Tab( )0.9إال يف
الفقــرة األوىل بعــد العنــوان.
	-جعــل مســافة بعــد الفق ـرات مبقــدار ( )10نقطــة ،فتكــون املســافة التــي بــن
الفق ـرات أوســع مــن املســافة التــي بــن الســطور.
	-وضع مسافة بني الحاشيتني مبقدار ( 6نقاط).
سادسا -ترقيم صفحات البحث
تكتــب أرقــام الصفحــات يف أعــى يســار الصفحــة ،دون وضــع أقــواس أو إطــارات أو
رشطــات بجانبيهــا.
 - 1ترقم الصفحات األوىل من البحث بالحروف األبجدية (أ ،ب ،جـ .)...
 - 2ترقم صفحات منت البحث ولواحقه باألرقام العربية (.)... ،3 ،2 ،1
 - 3يرقــم املســتخلص باللغــة اإلنكليزيــة باألرقــام الالتينيــة ( ،)i, iiوتوضــع يف أعــى ميــن
الصفحــة.
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وال ينبغــي أن يظهــر الرقــم يف الصفحــات التــي يتوســطها عنــوان رئيــس ضمــن مســتطيل
(املقدمــة ،وأرقــام الفصــول ،والخامتــة ،واملالحــق ،واملصــادر واملراجــع).
سابعا -عالمات الرتقيم
وهــي رمــوز اصطالحيــة غــر منطوقــة ،توضــع أثنــاء عمليــة الكتابــة؛ لتنظيــم النــص،
وتحســن عرضــه عــى القــارئ ،وفهــم املعنــى املقصــود منــه.
ومن أشهر عالمات الرتقيم املستخدمة يف أبحاث العلوم الرشعية:
 -1القوسان املز ّهران ﴿ ﴾ لآليات القرآنية.
 - 2القوسان املزدوجان « » للفظ النبوي يف األحاديث.
 - 3القوســان املعقوفــان [ ] لكتابــة اســم الســورة ورقــم اآليــة يف املــن ،أو إلضافــة أو
تصحيــح أي يشء يف النــص املقتبــس حرفيــا ،أو لكتابــة رقــم ورقــة املخطــوط يف
الحاشــية.
 - 4القوسان ( ) لكتابة التواريخ واألرقام ،ونحو ذلك.
 - 5التنصيصان

لالقتباس الحريف ،إذا كان أقل من أربعني كلمة.

 - 6الخط املائل  /عند ذكر كلمة مرادفة أو للفصل بني التاريخ الهجري وامليالدي.
 - 7الرشطــة (–) بعــد ترقيــم الفقـرات املتسلســلة ( ، - 1أ  ،) -أو يف بدايــات بعــض الفقرات
املختــارة ،أو للجمــل املعرتضة.
 - 8الفاصلة ( )،بني الجمل.
 - 9الفاصلة املنقوطة (؛) بني الجملة ورشحها.
 - 10النقطة ( ).يف نهاية الفقرة.
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ثامنا -كتابة األرقام والتواريخ والقياسات
 - 1تكتــب األرقــام مــن ( )99 – 0الــواردة يف البحــث بالنــص الكتــايب ،فيقــال :خمســة عــر
بــدال مــن ( ،)15أمــا مــا يزيــد عــن  99فيكتــب باألرقــام ،ويوضــع بــن قوســن كبرييــن،
هكــذا ،)130( :دون تــرك فـراغ بــن القــوس والرقــم.
 - 2تكتب التواريخ كام ييل 15( :ترشين الثاين 1982م) بني قوسني.
 - 3وتكتب الفرتة (من – إىل)2020 -2010( :م) بني قوسني.
 - 4وتكتب القرون بالحروف دون األرقام ،مثل :القرن التاسع عرش.
 - 5وتكتب النسب املئوية بالحروف ،مثل :عرشون يف املئة.
 - 6وتكتــب وحــدة القيــاس برمــز اختصارهــا املشــهور( :م ،كــغ ،كــم) ،مــع مراعــاة عــدم تــرك
فـراغ بــن الرقــم ووحــدة القيــاس املختــرة ،مثــل3 :كم.
تاسعا -الكتابة يف هامش الصفحة
يكتــب يف هامــش الصفحــة مــن جهــة اليمــن أرقــام أســطر الورقــة بنظــام الرتقيــم الخاميس
( ،)... ،15 ،10 ،5ويكتــب يف هامــش أعــى الصفحــة مــن جهــة اليمــن أســاء عناويــن الفصــول،
).
وتبقــى جهــة اليســار لرقــم الصفحة (منــوذج 18
عاشرا -متوسط عدد صفحات البحث
ترتاوح أعداد صفحات منت البحث كاآليت:
 -1حلقة البحث :من  / 15 /صفحة عىل األقل ،إىل  / 50 /صفحة عىل األكرث.
 -2مــروع نهايــة الدراســة :مــن  / 100 /صفحــة عــى األقــل ،إىل  / 150 /صفحــة عــى
األكــر.
 -3رســالة املاجســتري :مــن  / 150 /صفحــة عــى األقــل ،إىل  / 200 /صفحــة عــى األكــر ،وال
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يدخــل يف هــذا التقييــد ســوى قســم الدراســة مــن الرســائل التــي تتنــاول دراســة وتحقيــق
أحــد املخطوطات.
 -4أطروحة الدكتوراة :من  / 200 /صفحة عىل األقل ،إىل  / 250 /صفحة عىل األكرث.
حادي عشر -طباعة نسخ البحث وتقدميها للمناقشة
عــى الطالــب أن يقــدم نســخة مجلــدة تجليــدا عاديــا مــن بحثــه إىل رئيــس القســم
الســتصدار ق ـرار املوافقــة عــى املناقشــة يف مجلــس الكليــة ،ثــم يطبــع نســخا بعــدد أعضــاء
لجنــة املناقشــة ،بعــد صــدور ق ـرار املوافقــة عــى تأليــف لجنــة الحكــم عــى البحــث مــن
مجلــس البحــث العلمــي والدراســات العليــا.
ثاني عشر -التجليد الفين للبحث ،وتوزيعه بعد املناقشة واإلجازة
يقــدم الطالــب بعــد مناقشــة البحــث والقيــام بالتعديــات املطلوبــة وإجازتــه مــن لجنــة
املناقشــة والحكــم ســبع نســخ ورقيــة مجلــدة تجليــدا فنيــا ،ومثــان نســخ إلكرتونيــة عــى أقراص
()CD؛ وذلــك عــى النحــو اآليت:
أ  -النسخ الورقية:

يتــم تجليــد النســخ الورقيــة النهائيــة للبحــث تجليــدا فنيــا ،ويكــون الغــاف مقــوى ســميكا
فاخـرا ،ويكــون لــون الغــاف بحســب نــوع البحــث:
 -1مــروع نهايــة الدراســة :لــون غالفــه أصفــر غامــق ،ولــون كلــات الغــاف
ســوداء.
 -2رسالة املاجستري :لون غالفها أخرض غامق ،ولون كلامت الغالف ذهبي.
 -3أطروحة الدكتوراة :لون غالفها أسود ،ولون كلامت الغالف فيض.
 -4كام تطبع عىل كعب البحث البيانات اآلتية:
	-شعار الكلية.
	-الدرجة العلمية ،والسنة الهجرية وامليالدية يف أعاله.
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	-الجملة األوىل من عنوان البحث يف الوسط.
	-اسم الطالب يف أسفل الكعب.
ويكــون اتجــاه الكتابــة مــن أعــى إىل أســفل يف كعــب البحــث باللغــة العربيــة ،وعكــس
)
ذلــك باللغــة اإلنكليزيــة( .منــوذج 19
ب  -النسخ اإللكرتونية (:)CD
يحتوي القرص املدمج عىل مجلد باسم الطالب فيه ستة ملفات:
 -1ثالثــة ملفــات ( :)PDFيحتــوي األول عــى البحــث كامال مــن الغالف إىل الغــاف ،والثاين
مســتخلص البحــث باللغة العربيــة ،والثالث مســتخلص البحث باللغــة اإلنكليزية.
 -2ثالثة ملفات ( :)WORDللملفات الثالثة السابقة.
ويكــون غــاف البحــث بالعربيــة هــو الصفحــة األوىل مللــف املســتخلص باللغــة العربيــة،
وغــاف البحــث باإلنكليزيــة هــو الصفحــة األوىل مللــف املســتخلص باللغــة اإلنكليزيــة.
ويكتــب بقلــم رأســه ليفــي عــى القــرص مبــارشة :الجامعــة ،والكليــة ،وســنة الحصــول عــى
)
الدرجــة بالهجــري وامليــادي ،واســم البحــث كامــا ،واســم الطالــب( .منــوذج 20
كــا يرفــق مــع القــرص ورقــة بيضــاء يطبــع عليهــا باللــون األســود :اســم الطالــب ،وعنــوان
)
البحــث ،والجامعــة ،والكليــة ،والقســم ،والتاريــخ بالهجــري وامليــادي( .منــوذج 21
ثالث عشر -براءة الذمة
يحصــل الطالــب عــى منــوذج بـراءة ذمــة مــن قســم الدراســات العليــا يف الكليــة ،وال مينــح
الطالــب وثيقــة التخــرج مــا مل يســتوف الطلبــات املوجــودة فيهــا.

ا
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يتنــاول هــذا القســم قواعــد كتابــة البحــث وصياغتــه ،أو األســلوب اللفظــي والقالــب
التعبــري الــذي يتخــذه الباحــث يف نقــل أفــكار موضوعــه العلمــي إىل غــره.
ويقصــد بقواعــد الكتابــة :اإلج ـراءات الخاصــة بلغــة صياغــة البحــث وإعــداده؛ إلخ ـراج
نصوصــه بأســلوب علمــي قــوي ج ـذّاب ،أو هــي الوعــاء األمثــل الــذي يقــدم الباحــث فيــه
موضوعــه إىل اآلخريــن .فالعالقــة بــن الباحــث ومــادة موضوعــه كالعالقــة بــن الصانــع واملــادة
الخــام ،فعــى الباحــث أن يكــون صانعــا ماهـرا؛ ليكــون قــادرا عــى إنتــاج مــادة بحثــه بجــودة
عاليــة.
وليعلــم الباحــث أن قواعــد الكتابــة هــي القســطاس الــذي يــوزن بــه بحثــه ،وأن أهــم
معايــر تقييــم البحــث مــن لجنــة املناقشــة يؤخــذ مــن هــذا الجانــب ،ويــأيت معيــار ظهــور
شــخصية الباحــث يف املقدمــة ،باإلضافــة إىل معايــر األمانــة والحيــاد والتواضــع بعــد ذلــك ،ولــن
يفلــح يف تحقيــق هــذه املعايــر مــا مل يكــن ناجحــا يف اختيــار مشــكلة بحثيــة أصيلــة ومهمــة،
ومــا مل يكــن قــادرا عــى حلّهــا بقــدر وافــر مــن األصالــة واإلبــداع.
ويتوقــف نجــاح الطالــب يف هــذا الجانــب عــى هضــم املــادة العلميــة ،واختيــار أســلوب
خــاص بــه يف عرضهــا ،والحــذر مــن التقليــد أو املحــاكاة ،ومــن ثــم يكــون البحــث ممهــورا
ببصمــة كاتبــه.
أوال -القواعد املتعلقة باجلوانب اللفظية
هناك قواعد لفظية عىل الباحث مراعاتها عند الكتابة ،ميكن إجاملها يف اآليت:
 -1الكتابــة باللغــة العربيــة الفصحــى ،وهــذا يفــرض اجتنــاب الكتابــة باأللفــاظ العاميــة أو
األجنبية.
 -2يراعــي يف اختيــار األلفــاظ :داللتهــا عــى املضمــون ،وســهولتها ووضوحهــا ،فــا يختــار
تعب ـرا مطاطيــا ،أو لفظــا غريبــا أو بعيــدا عــن التــداول.
 -3اعتــاد أســلوب البســاطة واإليجــاز يف إيصــال األفــكار ،فيبتعــد عــن :االســتطراد ،أو
التجريــح ،أو الســخرية ،أو االعتــداد ،أو الفخــر.
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 -4العناية بعالمات الرتقيم.
 -5اختيار ألفاظ جزلة للبدايات ،وعبارات محكمة للنهايات.
 -6ضبط الحرف الذي يسبب تركه دون تشكيل التباسا عند قراءة الكلمة.
 -7اجتناب األلقاب العلمية يف غري صفحة الشكر والتقدير ،ويستثنى من ذلك:
اســم الجاللــة ،وســيدنا محمــد رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ،والصحابــة الك ـرام
رضــوان اللــه تعــاىل عليهــم ،وأمئــة املذاهــب الفقهيــة.
ثانيا -القواعد املتعلقة باملعنى
من أهم القواعد الكتابية التي تتعلق باملعنى:
 -1الرتكيز عىل الفكرة األساسية ،واإلعالن عنها بوضوح.
 -2املناسبة بني األسلوب وموضوع البحث.
 -3اجتنــاب التك ـرار يف العبــارات واألفــكار ،ويستحســن اجتنــاب التك ـرار يف الكلــات مــا
أمكــن.
 -4الرتابط املنطقي السديد بني تقسيامت البحث وتفريعاته.
 -5اتباع األسلوب الذي يجمع بني أداء املعنى ،والجامل والسالسة والدقة واملوضوعية.
 -6اجتنــاب العبــارات التــي تنطــوي عــى غمــوض أو إيهــام ،وكذلــك التعبــرات التــي
تنطــوي عــى مبالغــة يف املــدح أو االنتقــاد.
 -7الرتتيب املنطقي للجمل والفقرات ،ووضعها يف موقعها املناسب من املوضوع.
 -8العناية بصياغة الجملة وفق القواعد املقررة يف علم البالغة.
 -9الجمــل القصــرة أفضــل مــن الجمــل الطويلــة ،والجمــل الفعليــة أفضــل مــن الجمــل
االســمية.
 -10أن يخص الفقرة بفكرة مستقلة واحدة.
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 -11التقليل من االقتباس الحريف قدر اإلمكان.
 -12االلتــزام بقواعــد الجــدل واملناظــرة عنــد عــرض اآلراء ومناقشــتها ،وخاصــة آراء
املخالفــن.
 -13ذكر وجه االستدالل بعد إيراد الدليل من القرآن الكريم أو السنة النبوية.
 -14التفريق بني النص واملقتىض يف ظهور أو خفاء االستدالل أو االستنباط.
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البحــث العلمــي بطبيعتــه عمــل تراكمــي ،وسلســلة مــن الحلقــات املتتابعــة ،ال يســتغني
الالحــق عــن الســابق وال املتأخــر عــن املتقــدم ،ويتعــن عــى الباحــث اإلشــارة إىل املصــادر
التــي اســتفاد منهــا يف بحثــه؛ وذلــك مــن بــاب حفــظ الحقــوق ،واألمانــة يف التوثيــق ،والتحــي
أخالقيــات البحــث العلمــي.
والتوثيق :هو قيام الطالب بتحديد مصادر املعلومات التي استقى منها مادة بحثه.
والغــرض مــن التوثيــق حاميــة حقــوق امللكيــة الفكريــة ،ومتكــن القــارئ مــن االســتزادة يف
موضــوع البحــث.
أوال -االقتباس احلريف
وهو التوثيق املبارش للمعلومات كام وردت يف مصدرها.
وهــذا النــوع مــن االقتبــاس غــر مرغــوب يف البحــث العلمــي ،ويلجــأ إليــه الباحــث يف
أضيــق الحــدود ،فــا يســتعني بــه إال إذا عجــز عــن إعــادة صياغــة النــص دون إخــال باملعنــى،
أو كان النــص مبثابــة دليــل لفكــرة يريــد الباحــث إثباتهــا وتأكيدهــا ،أو احتــاج عــرض فكــرة إىل
الوقــوف عــى عبــارة املصــدر وتحليــل مفرداتهــا.
ويوضــع النــص املقتبــس القصــر بــن عالمتــي تنصيــص " ،"...أمــا إذا زاد عــدد كلــات
النــص عــن أربعــن ف ُيــرز عــى شــكل فقــرة تبعــد عــن الهامــش مبقــدار خمســة أحــرف مــن
جانبيــه ،وال يوضــع االقتبــاس يف هــذه الحــال بــن إشــارات التنصيــص ،وتختــم الجملــة املقتبســة
بالنقطــة.
ويجــب عــى الباحــث مراعــاة الدقــة التامــة يف نقــل النــص املقتبس؛ لفظــا وهجــاء وترقيام،
وإذا أراد زيــادة أو رشحــا فليكــن ضمــن أقــواس مربعــة [ ] ،وإذا أراد التنويــه عــى غلــط فعليــه
أن ينقــل النــص كــا هــو ،ويكتــب بعــد الغلــط بــن قوســن مربعــن كلمــة [هكــذا] ،وإذا أراد
حذفــا فليكــن بوضــع عالمــة الحــذف ،وهــي ثــاث نقــاط  ...تليهــا مســافة .وإذا أراد تأكيــد
كلمــة أو عبــارة ،فليكــن بوضــع خــط تحتهــا ،ويكتــب بعدهــا بــن قوســن عبــارة (التأكيــد مــن
قبــل الباحــث).
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ويثبــت رقــم الحاشــية يف نهايــة النــص املقت َبــس بــن قوســن صغرييــن أعــى مــن مســتوى
الســطر ،أو يضــع رقــم الحاشــية بنهايــة اســم صاحــب االقتبــاس إذا أورد اســمه يف بدايــة
)
االقتبــاس( .منــوذج 18
.

ثانيا -التوثيق بنظام احلواشي
وهــو النمــط الــدارج للتوثيــق يف الدراســات الرشعيــة ،وهــو يقتــي تنظيــم صفحــة الكتابة
يف الورقــة مــن البحــث إىل قســمني:
القســم األول :املــن ،ويأخــذ مكانــه يف الجــزء العلــوي مــن الصفحــة ،ويكتــب فيــه مــادة
البحــث األساســية.
القســم الثــاين :الحاشــية ،وتأخــذ مكانهــا يف أســفل الصفحــة ،ويكتــب فيهــا املعلومــات
املكملــة والخادمــة للمــن ،مثــل :تخريــج األحاديــث ،وتوثيــق املعلومــات مــن مصادرهــا،
ورشح الغريــب ،وترجمــة األعــام ،واإلحالــة عــى أقســام البحــث ،والتعليــق عــى مــا يحتــاج
إىل التعليــق ،والتنبيــه عــى اختــاف النســخ ،وتوجيــه عنايــة القــارئ إىل مصــادر أخــرى غنيــة
باملعلومــات املتعلقــة بالبحــث.
أ  -منهج التوثيق يف الحاشية:
تتعدد إجراءات التوثيق يف الحاشية إىل ما يأيت:
 -1تخريــج األحاديــث واآلثــار :يخـ ّرج الباحــث األحاديــث واآلثــار الــواردة يف بحثــه حســب
القواعــد املقــررة عنــد أهــل االختصــاص ،ويبــن ذلــك يف إجـراءات البحــث مــن املقدمــة.
 -2تخريــج نصــوص العلــاء وآرائهــم :ويكــون بالرجــوع إىل كتبهــم مبــارشة ،فــإن مل يكــن
لهــم مؤلفــات ،فيكــون بالرجــوع إىل الكتــب األقــرب :ككتــب طالبهــم ،أو معارصيهــم ،أو
علــاء مذهبهــم ،ونحــو ذلــك.
وعنــد العــزو إىل املذاهــب :يوثــق القــول مــن الكتــب األصيلــة املعتمــدة يف املذهــب ،مــع
مراعــاة األقدميــة عنــد التوثيــق مــن أكــر مــن مرجــع يف املذهــب الواحــد.
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 - 3تخريــج املعــاين اللغويــة واالصطالحيــة :يحتــاج الباحــث عنــد بيــان األلفــاظ الغريبــة إىل
املعاجــم والقواميــس اللغويــة ،أو الكتــب املتخصصــة بــرح املصطلحات.
 – 4ترجمــة األعــام الوارديــن يف مــن البحــث :بعــد أن يبــن الطالــب يف إجـراءات البحــث
األعــام الذيــن ســيرتجم لهــم ،عليــه أن يراعــي يف الرتجمــة املنهــج اآليت:
	-مفــردات الرتجمــة :ويستحســن ّأل تزيــد عــن ثالثــة أســطر ،ومــا يؤخــذ يف
الحســبان يف هــذا الصــدد :الحاجــة ،وتوافــر املعلومــات ،وعــادة مــا تبــدأ
الرتجمــة بذكــر ال َعلَــم ،ثــم تاريــخ والدتــه ووفاتــه بــن قوســن ،ثــم اســمه
الثــايث ،ولقبــه ،ومــكان والدتــه ووفاتــه ،ومــا بــرع بــه مــن العلــوم ككونــه
محدثــا أو فقيهــا أو مفــرا ،والفضــل الــذي اختــص بــه ،وأهــم مؤلفاتــه،
وخاصــة املطبــوع منهــا.
	-مناســبة مصــادر الرتجمــة للجانــب الــذي بــرز فيــه العــامل :فــإن كان العــامل
فقهيــا فيعتمــد الطالــب يف الرتجمــة عــى كتــب تراجــم الفقهــاء ،فيقــدم
كتــب الرتاجــم الخاصــة مبذهــب الفقيــه ،وإن كان مح ّدثــا فليعتمــد عــى
كتــب تراجــم املح ّدثــن ،وهكــذا.
 – 5التعريف بال ِفرق واملذاهب :يتبع فيه املنهج اآليت:
ذكــر االســم املشــهور للفرقــة أو املذهــب واألســاء املرادفــة لــه ،ونشــأة الفرقــة أو املذهب،
وأهــم رجالــه ،واآلراء التــي متيــز بها.
ويعتمد يف الرتجمة ما أمكن عىل املصادر الخاصة بالفرقة أو املذهب.
ب  -صناعة الحوايش:
يلتزم الطالب يف صناعة الحوايش بالنقاط اآلتية:
 –1قواعد تنظيم الحوايش:
 يضــع الحــوايش يف أســفل صفحــات البحــث ،ويفصــل بــن ســطور الحاشــية مبســافةواحــدة.
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 يرقّم حوايش الصفحة برتقيم مستقل (نظام استقاللية الصفحة) ،يبدأ بالرقم (.)1 يضع الحوايش يف املنت بني قوسني ،بأرقام عربية علوية ،بعد املعلومة مبارشة. يجعل الرقم املوضوع بالحاشية بني قوسني كبريين (بحجم حرف الحاشية). يختــار أن تكــون أرقــام الحــوايش تحــت بعضهــا ،وأن تكــون الحاشــية معلّقــة؛ أييدخــل الســطر الثــاين فــا بعــده جهــة اليســار مبقــدار ( )0.6بالنســبة للعــريب ،وجهــة
)
اليمــن بالنســبة لإلنكليــزي( .منــوذج 18
 –2ترتيــب املراجــع يف الحاشــية الواحــدة :هنــاك مناهــج منطقيــة متعــددة يف ترتيــب
مراجــع الحاشــية الواحــدة ،ويــرك للطالــب حريــة اختيــار إحداهــا ،وتطبيقــه يف بحثــه ،عــى أن
يبــن ذلــك يف إجـراءات البحــث مــن املقدمــة ،وهــذه املناهــج هــي:
 ترتيــب املراجــع حســب أصالــة الفكــرة ،فيقــدم املرجــع الــذي اســتوىف الحديــث عــنالفكــرة عــى املرجــع الــذي أشــار باختصــار إىل الفكــرة.
 ترتيــب املراجــع حســب تاريــخ وفــاة املؤلــف ،فيقــدم مرجــع املؤلــف الــذي تــويف أوالعــى مرجــع املؤلــف الــذي تــويف آخرا.
 ترتيــب املراجــع حســب تاريــخ نشــأة املذاهــب ،فيقــدم مراجــع املذهــب الحنفــيعــى مراجــع املذهــب الشــافعي.
 ترتيــب املراجــع حســب التخصــص ،فيقــدم املرجــع املتخصــص بالفكــرة عــى املرجــعالبعيــد ،فــإذا كانــت الفكــر أصوليــة قــدم املراجــع األصوليــة عــى املراجــع الفقهيــة
أو اللغويــة.
 –3معلومــات توثيــق املصــادر واملراجــع يف الحاشــية :تختلــف معلومــات املرجــع يف
الحاشــية بحســب املصــدر ،وفقــا ملــا يــأيت:
• كتب اللغة:
عنــوان املصــدر ،االســم األخــر أو اســم شــهرة املؤلــف ،الجــزء والصفحــة بــن قوســن،
ومــادة الكلمــة بــن قوســن.
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مثال:
لسان العرب ،ابن منظور ( ،)183/8مادة (شفع).
وإذا تكــرر التوثيــق مــن املصــدر مرتــن متتاليتــن أو أكــر يف صفحــة واحــدة ،يكتــب يف
التك ـرار الثــاين ومــا بعــده:
املصدر نفسه ( ،)264/4مادة (لقط).
•مصادر علوم الرشيعة اإلسالمية:
عنوان املصدر ،االسم األخري أو اسم شهرة املؤلف ،الجزء والصفحة بني قوسني.
مثال:
اإلتقان يف علوم القرآن ،السيوطي (.)1840/5
وإذا تكــرر التوثيــق مــن املصــدر مرتــن متتاليتــن أو أكــر يف صفحــة واحــدة ،يكتــب يف
التك ـرار الثــاين ومــا بعــده:
املصدر نفسه (.)1335/4
•املخطوطات:
عنــوان املخطــوط ،االســم األخــر أو اســم شــهرة املؤلــف ،رقــم اللوحــة ورمــز الوجــه -إن
وجــد -بــن قوســن ،وكلمــة مخطــوط بآخــره.
مثال:
مجمع البيوع ،العيني (/71أ) مخطوط.
•كتب التخريج لألحاديث:
عنــوان املصــدر فاالســم األخــر أو اســم شــهرة املؤلــف ،ترجمــة الكتــاب والبــاب الــذي ورد
فيــه الحديــث ،رقــم الجــزء والصفحــة بــن قوســن ،رقــم الحديــث يف املصــدر -إن كان مرقــا-
بــن قوســن.
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أمثلة:
•صحيح البخاري :كتاب النكاح ،باب املرأة راعية يف بيت زوجها (.)4904( ،)1996/5
•مسند اإلمام أحمد :مسند أيب هريرة ريض الله عنه (.)9539( ،)334/15
•مراجع الكتب املعارصة:
	-إذا كان الكتاب ملؤلف واحد:
عنوان الكتاب ،اسم املؤلف ،الجزء والصفحة بني قوسني.
مثال:
الوجيز يف أصول الفقه ،وهبة الزحييل (ص.)119/
وإذا تكــرر التوثيــق مــن املرجــع مرتــن متتاليتــن أو أكــر يف صفحــة واحــدة ،يكتــب يف
التك ـرار الثــاين ومــا بعــده:
املرجع نفسه (ص.)164/
 وإذا كان الكتاب ملؤلفَني أو ثالثة:عنــوان الكتــاب ،أســاء املؤلفــن مرتبــة حســب مــا جــاء يف صفحــة الغــاف ،الجــزء
والصفحــة بــن قوســن.
مثال:
اإليضاح يف علوم الحديث ،مصطفى الخن وبديع السيد اللحام (ص.)78/
وإذا تكــرر التوثيــق مــن املرجــع مرتــن متتاليتــن أو أكــر يف صفحــة واحــدة ،يكتــب يف
التك ـرار الثــاين ومــا بعــده:
املرجع نفسه (ص.)141-135/
	-وإذا كان للكتاب أكرث من ثالثة مؤلفني:
عنــوان الكتــاب ،اســم أول مؤلــف ورد يف صفحــة الغــاف ،ويتبعــه بكلمــة :وآخــرون،
والجــزء والصفحــة بــن قوســن.
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مثال:
نزهة املتقني رشح رياض الصالحني ،مصطفى الخن وآخرون (.)190-180/1
وإذا تكــرر التوثيــق مــن املرجــع مرتــن متتاليتــن أو أكــر يف صفحــة واحــدة ،يكتــب يف
التك ـرار الثــاين ومــا بعــده:
املرجع نفسه (.)258-257/1
•مراجــع األبحــاث العلميــة املحكّمــة؛ مــن رســائل املاجســتري ،وأطروحــات الدكتــوراة،
واألبحــاث املنشــورة يف املجــات املحكّمــة ،وكتــب أبحــاث املؤمت ـرات:
يكون التوثيق يف الحوايش وفق اآليت:
* الرسائل واألطروحات:
عنــوان الرســالة أو األطروحــة كامــا ،الباحــث ،نــوع الدراســة( :رســالة ماجســتري /أطروحــة
دكتــوراة) ،الجــزء والصفحــة بــن قوســن.
مثال:
نظريــة املعرفــة بــن املعتزلــة والصوفيــة حتــى القــرن الخامــس الهجــري (دراســة نقديــة
مقارنــة) ،مديــن محمــد الهــواري ،أطروحــة دكتــوراة (ص.)335-313/
*األبحاث املنشورة يف مجالت محكّمة:
عنوان البحث بني تنصيصني " ،"...الباحث ،اسم املجلة ،الجزء والصفحة بني قوسني.
مثال:
"أســس التعايــش يف اإلســام" ،نصــار نصــار ،مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم االقتصاديــة
والقانونيــة (ص.)232-231/
وإذا جــرى التوثيــق مــن البحــث مــرة أخــرى :عنــوان البحــث بــن تنصيصــن ،الباحــث،
الجــزء والصفحــة بــن قوســن.
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مثال:
سس التعايش يف اإلسالم  ،نصار نصار (ص.)242-235/
وإذا اشرتك يف البحث أكرث من مؤلف:
عنــوان البحــث بــن تنصيصــن  ،أســاء الباحثــن مرتبــة حســب مــا جــاء يف العنــوان،
اســم املجلــة ،الجــزء والصفحــة بــن قوســن.
مثال:
الغــن يف الفقــه اإلســامي دالالتــه االقتصاديــة وتطبيقاتــه يف األســواق املعــارصة صالــح
العــي وتيســر الناعــس ،مجلــة الرشيعــة والدراســات اإلســامية (ص.)574-572/
*املؤمترات والندوات وامللتقيات العلمية:
عنــوان البحــث بــن تنصيصــن "  ،"...الباحــث أو الباحثــن ،اســم املؤمتــر أو النــدوة أو
امللتقــى ،الجــزء والصفحــة بــن قوســن.
مثال:
"أســواق امليــاه (وجهــة نظــر فقهيــة)" ،محمــد الحســن البغــا ،نــدوة تطــور العلــوم الفقهية
فقــه املــاء :أحكامــه الرشعيــة وآفاقــه الحضارية وقضايــاه املعــارصة (ص.)39-37/
•املقاالت املنشورة باملجالت والصحف املطبوعة أو مبواقع اإلنرتنت:
عنــوان املقــال ،الكاتــب ،اســم املجلــة أو الصحيفــة أو املوقــع ،تاريخ الزيــارة باليوم والشــهر
والســنة بني قوســن.
مثال:
منهــج االعتــدال يف الخطــاب اإلســامي ،محمــد توفيــق رمضــان البوطــي ،مجلــة ح ـراء،
(متــت زيــارة املوقــع /أو تــم االســرجاع بتاريــخ 2022/1/23م).
• املقابالت الشخصية:
تشــمل الحــوارات املبــارشة واالتصــاالت الهاتفيــة ،ويكتــب فيهــا موضــوع الحــوار ،واســم
املحــا ِور ،واســم الشــخصية املحــا َورة ،وتاريــخ الحــوار باليــوم والشــهر والســنة.
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• القوانني:
يراعــى ذكــر رقــم املــادة والفقــرة يف املــن ،واســم القانــون ونســبته إىل بلــده ،ورقــم القانون
والســنة يف الحاشية.
مثال:
قانون األحوال الشخصية السوري ،القانون رقم ( )59لعام (1953م).
ثالثا -قائمة املصادر واملراجع
تــأيت يف آخــر البحــث ،بعــد املالحــق وقبــل مســتخلص البحــث باللغــة اإلنكليزيــة ،وتضــم
عناويــن مصــادر املعلومــات التــي رجــع إليهــا الباحــث ،مــا هــو مثبــت يف حــوايش البحــث.
 -1الكتب:

عنــوان الكتــاب ،اســم املؤلــف أو املؤلفــن ،املحقــق ،مــكان النــر :دار النــر ،رقــم الطبعة،
تاريــخ الطبــع ،عــدد أجـزاء الكتــاب أو صفحاته.
مثال:
ضوابــط املصلحــة يف الرشيعــة اإلســامية ،محمــد ســعيد رمضــان البوطــي ،بريوت :مؤسســة
الرســالة ،دمشــق :الــدار املتحــدة للطباعة والنــر ،ط1410 ،5هـــ 1990 /م400 ،ص.
وإذا كان الكتــاب محــررا :عنــوان الفصــل ،اســم مؤلــف الفصــل ،عــدد صفحــات الفصــل
بــن قوســن ،ضمــن :عنــوان الكتــاب ،اســم املحــرر وكلمــة (محــرر) بــن قوســن ،مــكان النــر:
دار النــر ،رقــم الطبعــة ،تاريــخ الطبــع ،عــدد أجـزاء الكتــاب أو صفحاتــه.
حصيلــة الــزكاة وتنميــة املجتمــع ،عبــد اللــه الطاهــر (ص ص ،)566-507ضمــن :اقتصاديات
الــزكاة ،منــذر قحــف (محــرر) ،البنــك اإلســامي للتنميــة :املعهــد اإلســامي للبحــوث والتدريب،
1997م698 ،ص.
 -2رسائل املاجستري وأطروحات الدكتوراة:

عنــوان الرســالة أو األطروحــة ،الباحــث ،نــوع البحــث ،الجهــة املقدمــة لهــا :الجامعــة-
الكليــة :القســم ،وتاريخهــا ،البلــد ،عــدد أجــزاء أو صفحــات الرســالة أو األطروحــة.
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مثال:
تحريــر املطالــب ملــا تضمنتــه عقيــدة ابــن الحاجــب دراســة وتحقيــق أليب عبــد اللــه
محمــد بــن أيب الفضــل قاســم البــي الكومــي قــايض الجامعــة بتونــس املتــوىف ســنة  916هـــ،
أحمــد الزبيبــي ،رســالة دكتــوراة يف الدراســات اإلســامية ،جامعــة البنجــاب :قســم الدراســات
اإلســامية1416 ،هـــ 1995 /م ،باكســتان2 ،مــج.
-3الدوريات:

عنــوان البحــث بــن تنصيصــن " ،"...الباحــث ،اســم املجلــة ،ترقيــم العــدد والتاريــخ كــا
هــو مثبــت يف املجلــة ،البلــد ،عــدد صفحــات البحــث بــن قوســن.
مثال:
"املعنــى البالغــي للعــدد يف الحديــث النبــوي قرائنــه ودالالتــه" ،منــى العســة ،مجلــة
جامعــة دمشــق للعلــوم االقتصاديــة والقانونيــة -املجلــد  -30العــدد األول2014-م ،ســورية (ص
ص.)440-425
-4املؤمترات والندوات وامللتقيات العلمية:

عنــوان البحــث بــن تنصيصــن " ،"...الباحــث ،اســم املؤمتــر أو النــدوة أو امللتقــى ،مــكان
ومــدة انعقــاده ،عــدد صفحــات البحــث بــن قوســن.
مثال:
"التكييــف الفقهــي ألســهم رشكات املســاهمة" ،صالــح العــي ،مؤمتــر شــورى الفقهــي
الثامــن ،فنــدق فــور ســيزونز -دولــة الكويــت  12 -11ربيــع اآلخــر 1441هـــ  9 -8 -ديســمرب
2019م (ص ص.)206-185
-5املقاالت املنشورة باملجالت والصحف املطبوعة أو مبواقع اإلنرتنت:

عنــوان املقــال ،الكاتــب ،اســم املجلــة أو الصحيفــة أو املوقــع ،رقــم العــدد إن وجــد،
التاريــخ ،رابــط املقــال عــى النــت.
مثــال :ق ـراءة يف منهــج رشــيد رضــا يف تفســر املنــار وموقــف النقــاد منــه ،حــازم محــي
الديــن ،ملتقــى أهــل التفســر ،رابــط املقــالhttp://almultaka.org/site.php?id=742 :
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-6املخطوطات:

عنوان املخطوط ،اسم املؤلف ،مكان وجود املخطوط ،رقم إيداعه ،عدد أوراقه.
مثال:
اإلشــارة إىل محاســن التجــارة ،أبــو الفضــل جعفــر ابــن عــي الدمشــقي ،مكتبــة شســربيتي،
مخطــوط رقــم ( )3534م .ك ،عــدد األوراق.72 :
انتهى
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