ضوابط إخراج البحث:
 -1يقسم البحث بالرتتيب كاآليت:
 صفحة عنوان البحث ،وتشمل :شعار املعهد مث عنوان البحث مث اسم الباحث مث اسم املشرف مث
سنة التخرج.
 إهداء البحث (إن أراد الطالب).
 شكر وعرفان ( وذلك باختصار ملن قدم له خدمة علمية).
 ملخص البحث (على أال يزيد امللخص على ثالث صفحات) ،ويشمل التايل :اسم البحث +
اسم الباحث  +اسم املشرف  +اسم املناقش  +أسباب اختيار البحث  +خطة البحث  +نتائج
البحث.
 املقدمة :ويعرض الطالب فيها أمهية املوضوع ،وطريقة البحث  ،والدراسات السابقة للموضوع،
ومدى إضافته عليها ،والصعوبات إن كانت.
 التمهيد إن احتاج إليه.
 يقسم البحث إىل أبواب ،وحيتوي الباب على فصول يندرج حتت الفصول مباحث ،وحيتوي
املبحث على مطالب ،ويندرج حتت املطالب فروع أو أمور ،ويبدأ الطالب كل باب أو فصل
مبقدمة قصرية موجزة يعرض فيها الفكرة أو األفكار الرئيسة هلذا الباب أو الفصل ،وتسمى
(متهيدا) ،وذلك إن أراد.
 اخلامتة :وتشتمل على أهم نتائج البحث ،وما توصل إليه الطالب فيه.
 الفهارس :تشتمل على قائمة املصادر واملراجع ،وبعد ذلك فهرس احملتويات.
 -2يطبع البحث على احلاسب اآليل يف أوراق  ، Traditional Arabic A4قياس اخلط  11يف
نص البحث ،و 22للعناوين الرئيسة ،وأن تكون اهلوامش يف الصفحة ما بني  2.2 – 2سم من اجلهات
األربع اليمني واليسار واألعلى واألسفل ،وقياس خط احلواشي .11
 -3احلد األدىن لصفحات حبث التخرج ( )12صفحة ،واحلد األعلى ( )12صفحة ،وحياسب الطالب سلبا
على الزيادة والنقصان إال اليسري.

ضوابط التوثيق والحواشي:
 -1تعزى اآليات يف صلب النص أو املوضوع ،مثال  :اآلية ( 2222السورة /رقم اآلية).
 -2عند ختريج احلديث :ينبغي على الباحث أن يستدل على قضاياه باألحاديث الصحيحة ،وخيرجها من اجلامع
الصحيح للربيع ،أو من صحيح البخاري ،أو من صحيح مسلم إن كان ،وال خيرج الباحث عن الكتب الستة إال
لضرورة ،مثل ابتغاء أو طلب حكم على الرواية ،وعند التخريج يبدأ الباحث باسم املؤلف مث اسم الكتاب مث اسم
الباب مث رقم احلديث ،مثاله( :رواه البخاري يف كتاب الصالة ،باب الوضوء ،رقم احلديث .)222
 -3عند ذكر املصدر أو املرجع للمرة األوىل ،تبدأ احلاشية بـ :اسم املؤلف كامال مع الشهرة وسنة الوفاة ،مث اسم الكتاب
كامال( ،أو يقدم اسم الكتاب على املؤلف) (حسب الرغبة) ،مث اسم احملقق ،مث دار النشر  ،مث مكان النشر  ،مث
رقم الطبعة ،مث سنة الطبع  ،وأخري رقم اجلزء والصفحة ،وكذا يف قائمة املصادر واملراجع ،ولكن بدون ذكر اجلزء
والصفحة ،مثاله( :قطب األئمة) احممد بن يوسف أطفيش (ت1332:هـ) ،شرح كتاب النيل وشفاء العليل ،دار
الفتح ،بريوت ،ط1332 ، 2هـ1392-م ،ج ،9ص( ،222على أن يلتزم الطالب بطريقة واحدة يف حبثه).
 -1عند ذكر املرجع مرة أخرى يف سياق البحث ،يذكر اسم املؤلف خمتصرا ،مث اسم الكتاب خمتصرا(،أو يقدم اسم
الكتاب على املؤلف) (حسب الرغبة) ،مث اجلزء ،مث الصفحة ،وال يكتب (مرجع سابق) أو (املرجع السابق) أبدا ولو
ذكر يف احلاشية اليت قبلها ،مثاله (:القطب) أو أطفيش ،شرح كتاب النيل ،شرح كتاب النيل ،ج ، 9ص(332على
أن يلتزم الطالب بطريقة واحدة يف حبثه).
 -2عند ترمجة األعالم :يذكر االسم كامال ( +اللقب والكنية) إن وجدا  +سنة والدته ووفاته بالتاريخ اهلجري وامليالدي
(إن وجدتا)  +أشهر آثاره.
 -6عند ترمجة األماكن :يذكر ما يزيل اإلهبام عنها بصورة موجزة.
 -9عند شرح معاين الكلمات :إن كانت الكلمة يف حديث يرجع إىل كتب غريب احلديث ككتاب النهاية وكتاب
الفائق ،وإن كان غري ذلك يرجع إىل املعاجم املشهورة واملعروفة كـ (لسان العرب) وغريه ،وعند اإلحالة يذكر اسم
الكتاب واملؤلف ومادة الكلمة ،مثال كلمة (منهجية)( 222 :لسان العرب) ابن منظور ،مادة( :هنج).
واهلل املوفق

لجنة البحوث

