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طالبـاتي   أيديكنّ بين  ضع  أ ينة البحث، فـإنّ بالمتعّلقة بكتا  األسستوضيح  في    يرغبة منّ 
   .ة البحث والكتابةعمليّ   أُسّهل عليكنّ بذلك    هذه المواصفـات علّني العزيزات،
  

 
واضــحة، وعلــى ، وال بــّد أن تكــون الطباعــة ) A4( يــتم طباعــة البحــث علــى ورق أبــيض  .١

 .وجه واحد من الورقة

يكتـــب البحـــث بلغـــة عربيـــة ســـليمة، خاليـــة مـــن األخطـــاء اللغويـــة، والنحويـــة، والطباعيـــة،  .٢
 .وخالية كذلك من أي شطب

 .في حالة وجود أرقام، أو رموز في البحث، فال بّد أن تكتب بالحروف .٣

 .قّلةـ في صفحات جديدة، ومست عناوين المباحثناوين الرئيسية ـ تكتب الع .٤

 
 .في الحواشي 12في متن البحث، 14  أن يكون حجم الحرف  .١

وعــريض فــي العنــاوين  15وعــريض فــي العنــاوين الرئيســية، و 16أن يكــون حجــم الحــرف  .٢
 .الفرعية

 .)Simplified Arabic(أن يكون نوع الخط في متن البحث  .٣

، لبحــث ســطر واحــد، وكــذا فــي حاشــية البحــثطور فــي مــتن اســأن تكــون المســافة بــين ال .٤
 .وكذلك أيضا في صفحات المراجع

سـطر ونصـف مـع تـرك مسـافة فـي بدايـة  أن تكون المسافة بين كل فقرة والفقرة التـي تليهـا .٥
 .)Tab(الفقرة 

، وأمــــا مــــن بقيــــة الجهــــات )3.5cm(أن تكــــون مســــافة هــــامش الورقــــة مــــن جهــــة اليمــــين  .٦
 .)cm 2.5(ون مسافة الهامش ، فتك)األعلى واألسفل، واأليسر(
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لتــــرقيم الصــــفحات التمهيديـــــة؛ ..) ، ث، تأ، ب، (ة هجائيــــتســــتخدم الحــــروف العربيــــة ال .١

 ..).كصفحة اإلهداء، والشكر، والفهرس، 

 .في البحث 1:، حيث تحمل المقّدمة رقممن صفحة المقّدمة ءً يبدأ الترقيم باألرقام ابتدا .٢

 .وضع ترقيم جميع الصفحات في وسط أسفل الصفحة يتم .٣

 .ال يتم ترقيم صفحة العنوان، فال يظهر عليها رقم، أو حرف .٤

  
  
 :صفحة العنوان، وتحتوي على .١

 .الجامعة ـ الكلية ـ القسم  - أ

 .من قبل المشرف قرّ عنوان البحث كما أُ   - ب

 ).مقّدم البحث( اسم الباحث   - ت

 .اسم المشرف  - ث

لحصـول علـى درجـة البكـالوريوس فـي قّدم هـذا البحـث اسـتكماال لمتطّلبـات ا: لعبارة التاليةا  - ج
 .عة والقانونالشريعة اإلسالمية من كلية الشري

 .تاريخ االنتهاء من البحث  - ح

وضــع فــي وأن يُ  ،بســيطا اإلهــداء صــفحة اإلهــداء إن وجــدت، ويراعــى فيــه أن يكــون .٢
 .صفحة مستقّلة

 .على الذين ساهموا وسّهلوا مهمة الباحث ر فيهقتصويُ : والعرفان صفحة الشكر .٣

أهميـة الموضـوع، سـبب اختيـاره، والصـعوبات التـي واجهـت : وتحتوي علـىالمقّدمة،  .٤
 .الباحث، الجهود السابقة، خطة البث، منهجية البحث

 .من المبحث األول اءً متن البحث بد .٥

 .وتتضمن أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة .٦

كتـــب  كتــب القــرآن،(؛ ويــتم ترتيبهــا بحســب الموضــوعات ة المصــادر والمراجــعقائمــ .٧
حســـــب الحـــــروف ترتّـــــب ، وفـــــي داخلهـــــا )...كتـــــب اللغـــــة، كتـــــب الفقـــــه،  ،الحـــــديث

 . الهجائية، إما باسم الكتاب، أو باسم المؤّلف

  
 



 

 ؛عاتفهــرس الموضــو وفهــرس األحاديــث، و  ،آليــاتفهــرس ا :ويحتــوي علــى: الفهــرس .٨
 :هارس على النحو التاليوترّتب هذه الف

حسـب ترتيبهـا فـي القـرآن السـورة، وترتّـب السـورة  حسب ورودها فيوترّتب  :فهرس اآليات  - أ
 .الكريم

 .وترّتب حسب الحروف الهجائية :فهرس األحاديث واآلثار  - ب

   .ما وردت في البحث وترّتب حسب :فهرس الموضوعات  - ت

  إميان حممد بركة. أ :إعداد
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