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الية بحسب اإلرشادات الت   متماسكةتقديم مقترحات موجزة و ملزمون براسات العليا في القسم طلبة الد 

 . ليا في القسمراسات الع  نة الد  تصديقها في لجألجل 

 في إلزام  الحق   في القسممرشد  لكل  
 
قبل تقديم املقترح املوجز  من املقترح لهلة طو  بتقديم نسخة م   البالط

 
 
 جنة. لل

مرشد الحق في  ولكل   فموص ى به،( 2الي لها )بند مة، أما املبنى الت  لز  ة بحجم املقترحات م  اإلرشادات الخاص  

 الت  
 
 ملوضوع البحث.  ذي يجده األنسب  وجيه للمبنى ال

 : حجم املقترح. 1

 ة.كلمة باستثناء القائمة البيبليوغرافي   4000-3000مقترح أطروحة ماجستير: 

 ة.كلمة باستثناء القائمة  البيبليوغرافي   5000-4000مقترح أطروحة دكتوراة: 

 :مبنى املقترح. 2

  أ. 
 تشمل ما يلي: مةمقد 

ح املوضوع املقصود بالبحث، تصاغ بلغة واضحة دقيقة، وتصف  ما سيفعله فقرة قصيرة توض 

 
 
  :أمثلةفي بحثه املنشود.  البالط

ة:في  - غوي 
ُّ
راسات الل  

 تعر ج على االصطالح قد ة عريفي  هذه الفقرة الت   الد 
ُّ
 حوي  ، أو املبنى الن  غوي الل

 املعاصر. ظري  الن  ه وج  حاة العرب وبحسب الت  راسة، تصفه بحسب النُّ املعني  بالد  

-   
 يستطيع ة: اإلسالمي  راسات في مجال الد 

 
  أ البالط

  صوص  في هذه الفقرة النُّ د ن يحد 
 
تي ال

 
 

ف الش  أو االصطالح أو املفهوم الخاص   ة املدروسة،خصي  ستكون محور البحث، أو يعر 

  
 راسة. بالد 



  ، بإمكانفي مقترح بحث أدبي   -
 
ف أن  البالط نا صوص( )مجموعة النُّ  الكوربوس البحثي  يعر  مبي 

  
 محيص.رس والت  بالد   فيهق عمُّ ت  الة من و  ته والفائدة املرج  ي  أهم 

غوي  ة مثال، أو ودراسات إسالمي   )أدبي  أو أكثر في مقترح يدمج بين مجالين  -
 
(، وإسالمي   أدبي  و ل

 يوص ى 
 
 بالجوانب املختلفة.رتبا  موضوع البحث ال ق طرُّ الت  بالب الط

  ؤال املركزيُّ السُّ سؤال البحث: ما هو  
 
هو الجانب الذي لم املقترح؟ ما  الذي يستند إليه البحث

بحث؟ بحث بعد في املوضوع املطروق ويحتاج أن ي    ي 

 :استعراض صورة البحث في املوضوع املقترح. ب

 يهدف هذا االستعراض إلى وصف ما 
 
رصين على ما  عليق بشكل علمي  الت  و من أبحاث حول املوضوع املقترح ر ش  ن

طا  أنجزته هذه األبحاث، ا بينها مستنب  ر مزيد الن  وجه األ مقارن   التي تبر 
 
ع من الط

 
ق تو  الب إثبات ظر واملعالجة. ي 

 
 
 و  ت  ي  ا. ا شافي  وافي   ه  استعراض  نوات األخيرة ليكون في املوضوع وصوال إلى الس  نشر على أبرز ما  كاف   الع  اط

 
 من ع  ق

 
 
ة، بطريقة علمي  صياغة االستعراض ب بل يوص ىقل واالقتباس عن هذه األبحاث، االكتفاء بالن   عدم البالط

تحليل جوانب مختلفة من ظاهرة.......، وهو بهذا يختلف عن ( في مقاله حول ......إلى 2010: "يذهب باور )مثال

 
 
   ذي لم......ال

  م لنا في كتابه....غير ......". يقد 

  منالجزء هذا  نتهي  يمن املفضل أن 
 
نجز من بحث في املوضوع املقترح. هذه الفقرة املقترح بفقرة موجزة تلخ

 
ص ما أ

ل تمهيدا لقسم "
 
 . البحث" هدفتشك

 :البحث هدف. ج

 في هذا الجزء من ا
 
فتتح هذا الجزء بجمل نحو: قد . البحث املنشود ملقترح يعر ف هدف  ي 

 ….ة في ة واملضموني  يهدف هذا البحث إلى دراسة الخصائص األسلوبي   -

 …….في إعادة قراءة …...ة يستعين هذا البحث بنظري   -

ن تركيب االستثناء وذلك باالستعانة الضوء على اآليات القرآنية التي تتضم   يهدف هذا البحث إلى تسليط -

 ….اتبنظري  

 Methodology:البحث  منهج. د

عر ض  ست 
 
ل محور في هذا الجزء من املقترح ت

 
 ومنهجي   راسةالد   مجموعة النصوص التي تشك

 
ن ة البحث ال

 
تي تمك

 
 
درج ما يرتبط بالسُّ  .الب من اإلجابة عن سؤال البحث املركزي  الط

 
 ؤال: "كيف؟" فقط.في بند "منهج البحث" ن

 أمثلة على مناهج بحث:  



  تطبيق موديل/نموذج تحليلي  يعتمد البحث املقترح على .... 

   
 ة......ق نظري  لإلجابة عن سؤال البحث، سأطب 

 سأت  ني كور؛ فإن  إلجراء البحث املذ 
ُّ
املذكورة كمحور لهذا  صوصفي دراسة النُّ  اريخي  الت  -غوي  بع املنهج الل

 .......البحث. هذا املنهج يعتمد على 

  املنهج املقارن وهو..... إلىيرتكز هذا البحث 

 
 
درجوا ضمن بند "منهج البحث" ** تذك

 
 .إلى فصول  لبحثاملقترح لقسيم ت  الروا: ال ت

 جمال نحو: "إلجراء هذا البحث سأقرأ مقاالت أو كتبا حول...." )هذا ليس منهجا!(. قدر اإلمكان بوا ** تجن  

نة/نموذج بحث . ه  :عي 

  عرض مثال واحد فقط من الكوربوس ل من املفض  في هذا الجزء من املقترح 
 ة.نة بحثي  كعي 

 م  تقسيم . و
 
 و  ت

 
 م البحث وما سي  تقدُّ بناء  على غيير يكون قابال للت   فصول البحثع لق

 
 كت

 
 ف من خالله.ش

وص ى بتقسيمها إلى "مصادر" و"مراجع" )مقاالت بشكل علمي  : احرصوا على كتابتها ةافي  ر قائمة بيبليوغ. ز . ي 

 وكتب حديثة( في حالة كان موضوع البحث قديما. 

 : مسائل تقنية. ح

  لكتابة الهوامش والقائمة البيبليوغرافي  هناك طرق مختلفة 
الب أن يستشير  ،العام   ي  ة واإلخراج الفن 

 
وعلى الط

نصح بذلك املرشد املقترح، و   ي 
 
 أطاريح سابقة أشرف عليها املرشد  املقترح. الع على باالط

ات املوص ى بها:   إحدى اإلمكاني 
ُّ
 غة العربي  في الكتابة بالل

 
، 16بحجم  Sakkal Majalla ة يوص ى باستعمال خط

 .1.15، ومسافة 14في املتن، أما في الهوامش فحجم  1.15ومسافة 

 
ُّ
 ة يوص ى غة اإلنجليزي  في الكتابة بالل

 
 . 11، وفي الهوامش بحجم 12بحجم  Times New Roman باستعمال خط

 
ُّ
 غة العبري  في الكتابة بالل

 
 .12بحجم  David ة يوص ى باستعمال خط

 


