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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على رسول هللا نبينا محمد وعلى 

 آله وصحبه أجمعين  وبعد 

فإنه يسر قسم الدراسات القرآنية بكلية التربية بعد أن اكتملت برامجه 

 
ً
 مختصرا

ً
للدراسات العليا، أن يهدي طالبه وطالباته ويقدم للمجتمع املعرفي دليال

لبة الدراسات العليا وينفعهم في مسيرتهم البحثية ، يشتمل على ما يفيد ط

 طالب القسم الذين أنهوا املقررات الدراسية، 
ً
احتوى الدليل على  ولذلكخصوصا

الطرق العلمية لكتابة الخطة البحثية، وأبرز التلميحات املفيدة في ذلك، كما تم 

ضافة إدراج ضوابط االختيارات والترجيحات، وضوابط تحقيق املخطوطات، بال 

إلى بعض النماذج املهمة املعتمدة من القسم والكلية ، وهذا الدليل يكمل عقد ما 

 تقدمه الجامعة والكلية من أدلة وأنظمة لطالب الدراسات العليا .

 

 رئيس قسم الدراسات القرآنية  

  ملنيعأ.د. ناصر بن محمد ا                                                                 
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ً
ا
ً: موضوعات الرسائل: أول

، ورسائل الدكتوراه باألصالة واالبتكار يجب أن تتميز موضوعات رسائل املاجستير بالجدة واألصالة 

من الالئحة املوحدة للدراسات  (43)املادة حسب  والسهام في إنماء املعرفة في تخصص الطالب، وذلك

 .العليا بالجامعات السعودية

ً

 
ا
ًتسجيل فكرة بحثية:: ثانيا

% من املقررات الدراسية، 50س القسم بعد اجتياز  تقديم فكرة بحثية ملجل /ةيحق للطالب  

 (، وذلك عن طريق املرشد العلمي املحدد للطالب/ة.1حسب النموذج املعتمد في القسم )مرفق

ًث
ا
ً: ضوابط تسجيل الخطة. الثا

الدراسات العليا املباشرة بكتابة الخطة والتقدم بها إلى القسم بعد اجتيازه  /ةطالبيستطيع  .1

50 
ً
 .% من املقررات الدراسية بتقدير جيد جدا

 . العربيةتكتب خطة البحث باللغة  .2

 ./ةاملرشد العلمي املحدد للطالب ملجلس القسم عن طريقتقدم الخطة  .3

 

ً
ا
ً: الشروط الفنية لكتابة الخطة. رابعا

 مجموعة من املواصفات، وهي:وتصميمها الخارجي  كتابة الخطة يستحسن في

 سم(.3.5يمين الصفحة) املسافات للهوامش  .1

 سم(.2.5يسار الصفحة وأعالها وأسفلها )

 [. 2رفقم محتويات غالف الخطة ]  .2

 عدم وضع إطار للصفحات داخل الخطة. .3

للنص  Times New Romanللنص العربي،  و Lotus Linotypeأو  Traditional Arabicنوع الخط  .4

  النجليزي.

 عادي(.18غامق(، وللنصوص داخل املتن )بنط 18حجم الخط: للعناوين الرئيسة )بنط .5

أي متباعدة بمقدار سطر  1.5تباعد األسطر: ويفضل أن تكون السطور في متن البحث على مسافة .6

 ونصف عن بعضها البعض.

صفحات الخطة يتجاوز عدد  ن أال سويستحكون وسط الصفحة من األسفل. ترقيم الصفحات: ي .7
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 قائمة املراجع. اصفحة، بما فيه 15

 االقتباس: يتم وفق اآلتي: .8

اآليات القرآنية الكريمة تكتب بالخط العثماني )خط مصحف املدينة املنورة( وتوضع بين  ( أ

 . ﴾       ﴿األقواس 

 »«. سائر النصوص املقتبسة بنصها توضع بين أقواس تنصيص  ( ب

 الفكرة املقتبسة معناها وليس بنصها ال توضع بين أقواس تنصيص.  ( ت

 . ] 3مرفق[التوثيق   .9

 

 
ا
ً: الشروط املوضوعية للخطة.خامسا

داخل متن الخطة، والتي تربط بموضوع خطة البحث،  فرهاجب توااويقصد بها العناصر الو 

 وتكون مرتبة على النحو التالي: 

ًعنوان البحث:

 يجب أن يحتوي العنوان  
ً
مع السؤال  على املتغيرات الرئيسة للبحث.  وأن يكون العنوان متوافقا

 البحثي )الفرضية البحثية الرئيسية( املراد الجابة عنها. 

 .
ً
 لغويا

ً
 وسليما

ً
 ومختصرا

ً
 يجب أن يكون محددا

  ،)في مفرداته )املراد بالوضوح عند أهل االختصاص وليس لعموم املثقفين 
ً
أن و أن يكون واضحا

ٍو، أو كلمات غامضة أو تحتمل أكثر من معنى.أال 
ْ

 يحتوي على حش

ًاملقدمة:

 تعطي فكرة عامة عن البحث.و واضحة ومباشرة، يجب أن تكون 

ًمشكلة البحث:

نقصد بمشكلة البحث )موضوعه(، واستعملنا لفظه مشكلة؛ ألنها تعني املوضوع الذي ال يزال 

 مشكلة قائمة تحتاج إلى البحث.

  ر عن مضمون املشكلة املراد تناولها ،واضحة ومفهومة جملالبحث بتصاغ مشكلة ِّ
 ،تعب 

 
ً
  وتشعر القارئ بأن هناك مرفقا

ً
،  غامضا

ً
 محددا

ً
يكون و يثير اهتمام الباحث وال يجد له تفسيرا

 الخبرة ال
ً
مات املوجودة بالكتب  عملية أو القراءة الناقدةمصدرها غالبا

َّ
 والتي، لبعض املسل

 ين التاليتين:تبإحدى الطريق ، وتكون الصياغةو توصية لدراسات سابقةتكون محل نظر أ

وأبعادها، وأن يتضح من صياغتها إمكانية التوصل إلى  املشكلة راعي فيها حدودوي :تقريريةعبارة  .1
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 حل أو نتيجة علمية.

2.   
ً
  سؤال بحثي، ويمكن أن يستخدم الباحث سؤاال

ً
 .ينبأ عن املشكلة، رئيسا

 :وأسباب اختيارهأهمية املوضوع 

عرض املبررات منه، وذلك ب العمليةالفائدة و ملوضوعه ،فيها القيمة العلمية  /ةيورد الطالب 

 تالنظرية امل
ً
، بالضافة مثلة فيما سيضيفه البحث من معلومات وتعميمات جديدة غير موجودة حاليا

إلى املبررات العملية )التطبيقية( التي تتمثل في كيفية مساهمة البحث في تقديم الحلول ملشكلة 

 مع ربط كل ذلك بموضوع البحث وعمل الباحث الذي سيقوم به.، مع مالحظة ما يلي:  البحث. 

 التفريق بين أهمية البحث وأهداف البحث، حيث إن أهمية البحث تركز على القيمة  ضرورة

العلمية والعملية التي ستحقق من وصول البحث ألهدافه التي وضعها، أي أن أهمية البحث 

 تأتي ال حقة على األهداف املتوقعة من البحث ونتيجة لها في حال تحققها.

  ختيار املوضوع، ولكن من دون إسهاب وتوسع، فيوضح يكتب الباحث الدوافع التي أدت به ال

مثال دوافعه الشخصية التي جعلته يهتم بهذا املوضوع ويختاره، ومن املنطقي أن يذكر في 

أو من حيث بعض  ،أسباب االختيار أن املوضوع جديد لم يسبق إليه أحد من حيث العموم

 الجوانب.

ًأهداف البحث:

قابلة وتكون واقعية  ،فيها األهداف املتوقع تحقيقها من وراء القيام بالبحث /ةيورد الطالب 

تتضمن الجابة املركزة في نقاط عن سؤال  في مجملها وهيموض، بعيدة عن الغوواضحة  ،للقياس

 . الباحث نفسه : ماذا أريد أن أبحث في هذا املوضوع

ة في مشكلة البحث أو في تساؤالته أن يجيب كل هدف عن سؤال من األسئلة الوارد مع مراعاة 

 .هدافترتيب األ  على وفق

ًأسئلة البحث:

 وتكون بإيراد أسئلة على أهداف البحث املذكورة، بحيث يكون لكل هدف سؤال يقابله. 

ًالتعريف بمصطلحات البحث:

  
ً
ا ورد في املراجع لتعريف املصطلحات األساسية في البحث، وفقا مل وتتضمن عرضا مختصرا

 ة.يلة األصالعلمي
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ًحدود البحث: 

ملوضوع، ااملكانية أو الزمانية أو املوضوعية وفقا لطبيعة  دراسته حدودعلى  /ةينص الطالب 

 .وتكون بجمل مختصرة واضحة دقيقة

ًالدراسات السابقة:

يعرض أبرز و  الدراسات السابقة ذات االرتباط املباشر بموضوع البحث،/ة يورد الطالب 

وتوضيح  ،ثم يختم كل دراسة بالتعقيب عليها ،لدراسةاموضوعاتها وأهم النتائج التي توصلت إليها 

 أبرز نقاط التشابه أو االختالف بينها وبين البحث املقترح.

إلى قسمين: األول: الرسائل العلمية. والثاني: الكتب والبحوث الدراسات السابقة  وتقسم   

 ة اآلتي:املحكمة، مع مراعا

 .الترتيب الزمني في كل قسم 

 .في القسم الثاني البدء بالكتب ثم البحوث املحكمة 

وهذا العنصر من أهم عناصر الخطة؛ ألنه يعكس األمانة العلمية ،واحترام التقاليد الجامعية من  

  تحققت.ناحية، ويجعل مسيرة الدراسات الجامعية متصلة الحلقات دون إهمال لجهود بذلت وأعمال 

ًمنهج البحث:

االستنباطي،  -ويمكن تسميته باملنهج االستقرائي، هنا إلى املنهج الذي سيستخدمه /ةيشير الطالب 

 ، أو التوثيقي.أو املنهج االستقرائي االستنتاجي

ًإجراءات البحث:

هي أشبه في كثير من البحوث تكون هناك إجراءات معينة سيستخدمها الطالب ؛ لكي ينجز بحثه  

ويدخل  في  ،وطريقته في عرضها ،على ضوئها سيقوم بجمع املعلومات تيما تكون بالخطوات املهمة ال

وشرح  ا،وغيرهموالحكم عليها إذا كانت في الصحيحين ،ذلك مثال تحديد منهج في تخريج األحاديث 

 (.3)مرفقالغريب وترجمة األعالم ونحو ذلك. 

ًالتصور املبدئي لخطة البحث:

ويتم وضع تصور كامل يشمل: املقدمة، التمهيد، األبواب أو الفصول، فصول كل باب أو مباحث  

 .الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصياتثم مطالب كل مبحث، ثم كل فصل، 

 الطالب/ة وجمعها. اويجب أن تكون التقسيمات منعكسة عن واقع املادة العلمية التي اطلع عليه 
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ًاملراجع: 

 :
ً
 التي استند إليها في كتابة خطة البحث فقط. املراجع واملصادر   /ةرض فيه الطالبيعأوال

 :
ً
.ثانيا

ً
 املراجع املتوقعة للبحث كامال

 ويراعى عند سرد املراجع في كلتا الحالتين : الترتيب األلف بائي، على أن تكتب وفق األمثلة التالية: 

  دار إحياء التراث )بيروت: ، 1املوطأ، مالك بن أنس، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ط

 . (م1986-هـ1406 العربي،

 مكتبة املعارف للنشر )الرياض: / 1صحيح سنن الترمذي، محمد ناصر الدين األلباني، ط

 . (م1999-هـ1420يع،والتوز 

 ويالحظ اآلتي:

 إذا لم توجد طبعة يكتب )د. طبعة(.

 لم توجد دار نشر يكتب )د. نشر(.إذا 

 إذا لم يوجد تاريخ نشر يكتب )د. تاريخ(.

 إذا لم يوجد مكان نشر يكتب )د. مكان(.

ًالفهارس:

ب وفق ترتيب املصحف   ]السور، أرقام اآليات  [فهارس اآليات الكريمة: ترتَّ

  [فهارس األحاديث الشريفة 
ً
 بائيا

ً
 ]ترتب ألفا

  [فهارس اآلثار 
ً
  ترتب ألفا

ً
 ]بائيا

  [فهارس األعالم 
ً
 بائيا

ً
 ]ترتب ألفا

  [فهارس األماكن والبلدان 
ً
 بائيا

ً
 ]ترتب ألفا

 بالنظر إلى القوافي  [فهارس األشعار 
ً
 بائيا

ً
 ]ترتب ألفا

 ترتب ألف [فهرس املصادر واملراجع 
ً
 بائيا

ً
 ] ا

ترتيب بحسب ورودها في الرسالة وتشتمل املوضوعات عناوين األبواب والفصول  [فهرس املوضوعات 

 .] عنوان يذكر في الفهرس رقم الصفحةواملباحث والعناوين الجانبية املهمة، بوضع أمام كل 
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:
ا
ً:، والبحثلحوظات عامة ومهمة في خطة البحثم سادسا

رت عنوان املوضوع  أن تكون الخطة مفصلة على املشكلة املراد دراستها ، بحث .1 لو أنك  غيَّ

 تشعر بنوع من النشاز بين مفردات الخطة  والعنوان الجديد.

2.  
ً
  أن تعطي الخطة تصورا

ً
عما سيكون عليه البحث عقب التنفيذ، ليس من حيث  واضحا

 النتائج  ولكن من حيث الترابط  واالتساق في املضمون والتقسيمات،

 ،  ويتحقق ذلك بأن  ن لشخص آخر تنفيذ الخطة دون أن تختكمي .3
ً
لف النتائج العامة  كثيرا

 تكون فكرة البحث  واضحة من حيث ما يدخل في نطاقة وماال يدخل فيه.

 التوثيق الدقيق  لالقتباسات، وال بد أ ن يكون في الخطة ش يء من ذلك . .4

 األئمة.د سماء األعالم وخاصة إذا كانت الخطة  في دراسة منهج أحأضبط  .5

 صياغة التعريف بمشكلة  البحث وحدوده وأسئلته. الوضوح والدقة في .6

 أن يتجلى فيها قدرة الطالب على القناع بجدوى بحثه.  .7

مثال: يكتب )يرى الباحث(، وال ، تكلم في أثناء الخطة أو الرسالةال يستخدم الطالب ضمير امل .8

 يكتب )أرى( ... وهكذا.

لألنبياء واملالئكة والخلفاء الراشدين عند ترجمة األعالم: يتجنب الطالب أو الطالبة الترجمة  .9

يترجم ملا عداهم ترجمة و ة، ومالك، والشافعي، وأحمد(. حنيف األربعة، واألئمة األربعة )أبي

 موجزة.

رر  .10
 
ك

ُ
م؛ ال ت

َ
 بالشارة إليها. ىالترجمة، وإنما ُيكتف عند تكرر ورود الَعل

 قصاء.يقوم الطالب بالجمع الشامل للمادة العلمية ويجتهد في االست .11
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 :
ً
ً:ل العلمية في الرسائ ألقوال والختيارات والستدراكاتضوابط جمع اسابعا

ًعند جمع الختيارات بالضوابط التالية: /ةيلتزم الباحث

ًأول: في الختيارات الصريحة:

 أ/ عند التصريح باالختيار، سواٌء مع االستدالل أو التعليل واملناقشة، أو عدمه.

 االقتصار على قول واحد في املسألة، والتعقيب عليه  بعبارٍة صريحٍة تفيد ترجيحه على غيره.ب/ عند 

 ج/ عند الجمع بين األقوال في املسألة ونفي وقوع التعارض بينها.

: في الختيارات غير الصريحة:
ا
ًثانيا

حي الردَّ لقول ٍآخر لم وذلك عند االقتصار على قول واحد في املسألة، واالستدالل به أو التعليل بما يو 

ر.
َ
 ُيذك

ً
ا
، وفي مرحلة الدكتوراه: 50: عدد الختيارات في مرحلة املاجستير: ثالثا

ا
ًاختيار. 100اختيارا

ً
ا
ِّ القول اآلخر.رابعا

ً: ل يذكر الختيار في ما هو من اختالف التنوع، إل عند رد 

 
ا
 .، من خاللمظانها وتوثيقهايكون جمع )األقوال، واالختيارات، واالستدراكات( من : خامسا

 بيان مصادرها قدر المكان. .1

 توثيق ما تتضمنه من آيات وأحاديث وآثار. .2

 للعالم واملخالفين له في إطار حدود البحث والدراسة. حصر املوافقين .3

 بيان أدلة املوافقين واملخالفين. .4

 الترجيح وأدلته. .5

ً

ً

ً

ً

ً
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: ثامن
ا
ً:ل العلمية منهج دراسة الختيارات في الرسائا

ًيلتزم الباحث في دراسة الختيارات باملنهج التالي:

ًأول: مرحلة املاجستير:

 أدلته. كر ذكر نص كالم العلم الدال على اختياره مع ذ - أ

 ها.أن، واألدلة األخرى التي لم يذكر ذكر من قال بقول العالم من أهل الش - ب

 دراسة ومناقشة ذلك القول وأدلته، وبيان قوته من عدمها. - ت

نتيجة الدراسة واملناقشة، ببيان الراجح لدى الباحث، وأدلته وحجته، حسب قواعد الترجيح  - ث

 املعتبرة عند العلماء، سواء كان الراجح لدى الباحث هو قول العالم أم غيره.

عدم االستطراد والتوسع بذكر األقوال األخرى في املسألة، إال ما يرى الباحث أنه الراجح منها  - ج

 لديه.

ًرحلة الدكتوراه:ثانيا: م

 ذكر نص كالم العلم الدال على اختياره مع ذكر أدلته. - أ

 ذكر من قال بقول العالم من أهل الشأن، واألدلة األخرى التي لم يذكر ها. - ب

ذكر أقوال األخرى الواردة في املسألة، ومن قال بها، وأدلة كل منها، وما أجاب به كل فريق على  - ت

 اآلخر.

 لتها.دراسة ومناقشة األقوال وأد - ث

نتيجة الدراسة واملناقشة، ببيان الراجح لدى الباحث، وأدلته وحجته، حسب قواعد الترجيح  - ج

 املعتبرة عند العلماء، سواء كان الراجح لدى الباحث هو قول العالم أم غيره.

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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ً
ا
ً.ل علميةضوابط تحقيق املخطوطات  كرسائ: تاسعا

:   ال يحق للطالب أن يختار أطروحة في مرحلة الدكتوراه  في تحقيق مخطوط إذا كانت رسالته     أول

كي يكتسب الطالب وذلك  ؛وإذا وجدت املبررات املقنعةضيق الحدود أللماجستير في التحقيق، إال في 

 
ً
 في استعمال األساليب واألدوات النهجية في إعداده للبحوث العلمية. تنوعا

 يفقد املخطوط أهميته في الحاالت التالية : : ثانيا

 إذا عدَّ لرسالة علمية في أي جامعة ، حتى وإن مض ى عليه سنوات . .1

 محققة.  إذا طبع طبعة .2

 إذا ضمنه مؤلفه في كتاب آخر له مطبوع. .3

 ثالثا: أن يتحقق في املخطوط بعض  النقاط التالية ، أو كلها:

 أن يكون ألحد األئمة. .1

 .ت، وتحرير لبعض املشكالت العلميةمية  يتجلى من خاللها مناقشات، وتعقباأن يتضمن مادة عل .2

 أن يكون من املصادر األصلية. .3

 أن يوجد على النسخ سماعات كثيرة. .4

 أن يكون للمخطوط أكثر من نسخة، إال إذا كان له أهمية خاصة. .5

( 30عتاد عن )أن ال تقل ورقات املخطوط )الورقة تحتوي على صفحتين( في ظل عدد األسطر امل .6

 ( ورقة ملرحلة الدكتوراه. 70ورقة ملرحلة املاجستير، و)

رابعا:  يراعى في كل عام جامعي أن ال يتجاوز نسبة الخطط رسائل املاجستير والدكتوراه املتعلقة  

%( من مجمل عدد الخطط، لكل مسار من مساري القسم ) التفسير، 35بتحقيق املخطوطات )

 والقراءات(.

 

 

  

 

ً
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ً(1) مرفق

 

 جامعة امللك سعود

 كلية التربية    

 قسم الدراسات القرآنية

 

ًنموذج عرض الفكرة البحثية على مجلس قسم الدراسات القرآنية

 ًاسم الطالب

 ًالرقم الجامعي

 ًاملرحلة

 ًاسم املرشد

 ًعنوان الفكرة

 ًعناوين بديلة

تعريف مختصر بالفكرة وأبرز 

ًمحاورها

 

  

 -1 ًالبحثأهداف 

2- 

3- 

الدراسات السابقة وأبرز مراجع 

ًالفكرة

1- 

2- 

3- 

 ًإضافات ومالحظات
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 ًتاريخ التقديم

 

ً
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ً(2مرفق )

ًنموذج غالف خطة البحث

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

 وزارة التعليم العالي    

 جامعة امللك سعود    

 عمادة الدراسات العليا   

 كلية التربية         

 قسم الدراسات القرآنية  

 

 

 

 عنوان البحث

 ملتطلبات الحصول على درجة املاجستير/الدكتوراه، في اآلداب تخصص: 
ً
خطة بحث مقدمة استكماال

 التفسير/ القراءات

 

 

 إعداد الطالب/ة

................................................................... 

 إشراف:

.................................................................. 

 

 الفصل........ عام......................
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ً

 (3)  مرفق

ًالتوثيق في الحاشية: 

 ترقم الحواش ي في كل صفحة على حدة.أول: 

إن كان النص منقوال حرفيا: يوثق مباشرة بدون كلمة )ينظر(. وأن كان بمعناه فيبدأ التوثيق  ثانيا: 

 بكلمة: ينطر، ثم يستكمل التوثيق. وفي كال الحالتين تراعي األمثلة اآلتية:

ًثالثا: أمثلة التوثيق:

ْعُت  مثال توثيق اآليات الكريمة:﴿ ( أ
َ
َح َما اْسَتط

َ
ِّْصال

ْ
 ال

َّ
ال رِّيُد إِّ

ُ
ْن أ ْيهِّ إِّ

َ
هِّ َعل

َّ
الل  بِّ

َّ
ال ي إِّ يقِّ ْوفِّ

َ
َوَما ت

يُب﴾ ]هود: نِّ
ُ
ْيهِّ أ

َ
ل ُت َوإِّ

ْ
ل
َّ
َوك

َ
 .]88ت

 مثال توثيق الحديث الشريف:  (ًب

هِّ »حديث عائشة رض ي هللا عنها عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال:  -1
َّ
ى الل

َ
ل َِّجالِّ إِّ

َض الر 
َ
ْبغ

َ
نَّ أ إِّ

ُم  صِّ
َ
دُّ الخ

َ
ل
َ
 «.األ

ويوثق في الحاشية بالطريقة اآلتية: أخرجه البخاري، كتاب املظالم، باب الحديث في صحيح البخاري، 

﴾، ) قول هللا تعالى:﴿ َصامِّ خِّ
ْ
دُّ ال

َ
ل
َ
 (.2457(،حديث رقم)3/564َوُهَو أ

َمْن » حديث عقبة بن عامر رض ي هللا عنه قال: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: -2

 َبَناٍت، َوَصَبَر عَ 
ُ

ث
َ

ال
َ
ُه ث

َ
اَن ل

َ
ارِّ ك َن النَّ َجاًبا مِّ ُه حِّ

َ
نَّ ل

ُ
، ك هِّ َدتِّ ْن جِّ َساُهنَّ مِّ

َ
، َوك نَّ ْيهِّ

َ
الحديث للبخاري في «. ل

، باب من عال 31األدب املفرد، ويوثق في الحاشية بالطريقة اآلتية: أخرجه البخاري في األدب املفردصـ

 (.86جاريتين أو واحدة، حديث رقم )

 (.1/517معاني كلمات الناس، األنباري، )د( مثال توثيق سائر املراجع األخرى: 

إن -ه( إذا تكرر العزو للكتاب نفسه على نحو متتاٍل وال فاصل بينهما فيقال: املرجع السابق ثم الجزء

 والصفحة.-وجد

و( إذا تكرر العزو للكتاب واملؤلف نفسه فيكتفي بذكر اسم الكتاب دون املؤلف. إال إذا كان هنالك 

ن بنفسه كاألحكام السلطانية ملاوردي واألحكام السلطانية للفراء فال بد حينئٍذ أكثر من كتاب بالعنوا

 من ذكر اسم الكتاب واسم املؤلف حيثما كان العزو.

ز( إذا اعتمد الباحث اختصار عناوين بعض الكتب فعليه أن ينص على ذلك في إجراءات البحث، 

 لتقريب التهذيب(، أو الصحيحة 
ً
 لسلسلة أحاديث الصحيحة وش يء مثل: التقريب )اختصارا

ً
)اختصارا

 من فقهها وفوائدها( ... وهكذا.

ًتنبيهات إضافية:
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لتوثيق االقتباس من كتاب املؤلفين يكتب: اسم الكتاب، االسم األخير للمؤلفين، ثم الجزء إن  .1

 .3/426وجد والصفحة. مثال معجم الفقهاء، قلعجي وحماد 

كتب: اسم الكتاب، االسم األخير ألول املؤلف، ثم بقية لتوثيق الكتاب ثالثة املؤلفين فأكثر ي .2

 .123البيانات. مثال السالم وبناء املجتمعـ أبو غدة وآخرون، صـ

عند توثيق اقتباس من كتاب ألفته جمعية أو منظمة؛ فإن اسم الجمعية أو املنظمة يحل  .3

 محل املؤلف.

ينبه إلى ذلك في الحاشية إذا استخدم الباحث أكثر من طبعة لكتاب واحد؛ فعليه أن  .4

 السفلية، ويذكر كامل املعلومات لكل طبعة في فهر س املراجع.

لتوثيق االقتباس من رسالة علمية غير منشورة؛ يراعي املثال اآلتي: زوائد الحميدي على الكتب  .5

الستة دراسة وتخريج، رسالة ماجستير غير منشورة أعدها الطالب مراد مصطفى كمال، 

الكتاب والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى، مكة  ونوقشت في قسم

 م.1986-هـ1406املكرمة،

لتوثيق االقتباس من عمل مترجم يراعي االمثال اآلتي: كتابات أساسية، هيدجر، ترجمة  .6

ق صـ ِّ
 .15إسماعيل املصد 

نوي، وزارة لتوثيق االقتباس من وثيقة حكومية؛ يراعي املثال اآلتي: الكتاب الحصائي الس .7

 م.2016-هـ1437الصحة، 

لتوثيق االقتباس من دورية، يراعي املثال اآلتي: الطير وعامله في الشعر الجاهلي الدكتور عبد  .8

 -هـ1416، ذو القعدة 31القادر الرباعي، مجلة مجمع اللغة العربية األردني، العدد 

  (.79م، صـ 1986تموز 
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ًغالف الرسالة

 ً

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جـــامعــة امللك ســعود

 الدراسات العليا –كلية الرتبية 

 قســم الدراسات القـــرآنية

 

 

 

 

 

 (20غامق بنط)البحث عنوان 

اآلداب، ختصص التفسري/القراءات،  يف / الدكتوراهالستكامل متطلبات احلصول عىل درجة املاجستري ةمقدم رسالة

 (16)بنط   قسم الدراسات القرآنية

 

 

 (18اسم الطالب )بنط 

 (18اجلامعي)بنطرقمه 

 

 (18)بنط اسم املرشف ودرجته العلمية وختصصه

 (14الفص الدرايس... )بنط

 (14)بنط14/..........14.اجلامعي: .........العام 
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ً

ًاملذكور في ضوء التخصص للترتيباحتواء الخطة على جميع العناصر املحددة في الجدول التالي وفقا  اإلطار العام للخطة:
املناهج  –التعليم  تقنيات-الخاصةالتربية –النفس  تخصصات )علم م

 التربية-األطفال رياض-التربوية السياسات-التربوية اإلدارة-التدريسوطرق 

ًالفنية

 الدراسات-اإلسالمية )الدراساتتخصصات 

ًالقرآنية(

ًاملقدمةًاملقدمة  .1

ًمشكلة البحثًمشكلة البحث  .2

ًأهمية وأساب اختيار املوضوعً-  .3

ًأهداف البحثًأهداف البحث  .4

ًأسئلة البحثًأسئلة البحث  .5

 -ً(تطبيقية-)نظرية أهمية البحث  .6

ًدود البحثحًحدود البحث  .7

ًمصطلحات البحثًنظريا وإجرائيا( )تعريفها مصطلحات البحث   .8

ًالدراسات السابقةًاإلطار النظري والدراسات السابقة  .9

ً-ً)إن وجدت( البحثفروض   .10

ًجراءته، ويتضمن:منهج البحث وإ  .11

ً) وصف كفية التنفيذ التصميم في حالة وجوده(منهج البحث:-أ

ًمنهج البحث

ًإجراءات البحثًمجتمع البحث: التوثيق وفقا اإلحصائية حديثة-ب

:) وصف محدد لها ونوعها وكيفية اختيارها وعددها ونسبتها عينة البحث-ج

ًلعدد املجتمع(

ً

-ً

:) وصف وافي لها ومكوناتها ومحاورها وطرق التأكد من البحث أدوات-د

ًصدقها وثباتها(

ً

-ً

:) ربط كل أسلوب بالسؤال الذي سيجيب عليه أو األساليب اإلحصائية-ه

ًالفرض الذي سيتم اختياره(

ً

-ً

ًالرسالةالتصور املقترح لفصول ًصفحة جديدة( )بداية الرسالةالتصور املقترح لفصول   .12

ً) بداية صفحة جديدة(

ًاملراجع:) حديثة ومرتبطة باملوضوع ومتطابقة مع ما ورد في املتن(  .13

في APA6th ed م النفس األمريكية الطبعة السادسة.اتباع أسلوب جمعية عل-

ً.املتن وفي قائمة املراجع

ً

ًاملراجع مرتبة أبجديا

ً

 


