
 1 

 معايري اجلودة:  
 :اتباعهامعايري اجلودة الواجب جيب احتواء خطة البحث على العناصر التالية لتطابق 

 جيب أن حتتوي خطة البحث على التايل:
 املقدمة:

 أمهية املوضوع:
 مشكلة الدراسة:

 تساؤالت الدراسة:
 أسباب اختيار املوضوع:

 (حسب حاجة البحث"" ضوعيةاحلدود الزمانية، املكانية، املو ) حمددات الدراسة:
 الدراسات السابقة:

 )املوجود باألسفل( منهج البحث:
 البحث: تقسيمات
 اخلامتة:

 املراجع واملصادر:
 امللحقات: )إن وجدت(

 
 ملرحليت املاجستري والدكتوراه النظامية –منهج البحث يف دراسات السياسة الشرعية 

 
 أواًل: أساليب البحث:

 به من األساليب اآلتية:ألتزم يف حبثي مبا يناس
 األسلوب االستقرائي، وذلك بتتبع األجزاء للوصول إىل قاعدة كلية. -1
 األسلوب التأصيلي، بإرجاع كل رأي أو مسألة إىل أصوهلا، وتوثيق املعلومة من مواردها. -2

 األسلوب االستنباطي، وهو االستنتاج من القواعد املسلمة أموراً أخرى. -3

 لرأي أو الدليل، و احلكم عليه.األسلوب النقدي، بتقومي ا -4

أسلللوب املقار،للة، بلله املللقاهب البقهيللة، وبينهللا وبلله األ،نمللة، أو القللا،ون الللدويل العللام، واملواثيللق  -5
 الدولية.

األسلللوب التحليللللي، اللللقي يقتملللي: تقسللليم الكللل إىل أجلللزاء ورد الكللليء إىل عناصلللر  وتبكيلللك  -6
 رموز  وغواممه.
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 ثانياً: إجراءات البحث:

 اد البحث أتبع اخلطوات اآلتية:يف إعد
 العناية باختيار املوضوع وعنوان البحث من حيث التحديد والدقة. -1
 حتديد مككلة البحث، وبيان أهدافه والدراسات السابقة وتوظيبها يف البحث. -2

 مجع املادة العلمية من مصادرها األصلية. -3

 صياغة البحث بأسلوب علمي دقيق واضح. -4

 اظ الغريبة واملصطلحات العلمية الواردة يف البحث.العناية بالتعريف باأللب -5

 توثيق النصوص واملنقوالت من مصادرها، وتوثيق اآلراء واألفكار و،سبتها إىل أصحاهبا. -6

 عزو اآليات القرآ،ية الكرمية، وختريج األحاديث واآلثار من دواوينها، مع احلكم عليها. -7

العناية باملسائل اخلالفية، بتحريلر للل اخللالس وسلببه أواًل، ر ذكلر األقلوال بأدلتهلا ومناقكلتها ر  -8
 الرتجيح.

 يه البحث بالننام أواًل ر البقه، ر املقار،ة.املقار،ة به البقه والننام مبتدئاً مبا يقتم -9

 ملعاصرين فيها.ذكر اجلديد والنازلة اليت هلا عالقة باملوضوع وذكر أقوال العلماء ا -11

 ترمجة األعالم غري املكهورين. -11

 التزام عالمات الرتقيم املتعارس عليها. -12

 ذكر التطبيقات القمائية اليت تتطلبها الدراسة مىت وجدت، مع حتليلها. -13

 االلتزام باخلطة املعتمدة من القسم املختص. -14

 وضع خامتة يف هناية البحث تتممن ،تائج البحث والتوصيات املناسبة. -15

 البهارس الالزمة. عمل -16

 إخراج البحث وطباعته وفق تعليمات القسم والنموذج املعتمد. -17

 بيان وجه الداللة من األدلة مع التوثيق. -18

 اتباع التوثيق العلمي يف التهميش. -19

 االلتزام مبناهج البحث العلمي ومن ضمنها ما ذكر. -21
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 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العايل

 مد ب  سعود اإلسماميةجامعة اإلمام حم
 املعهد العايل للقضاء
 قسم السياسة الشرعية

 شعبة .........

 

 

 عنوان البحث
 دراسة مقارنة

 

 الدكتوراه في السياسة الشرعية لتسجيل رسالةخطة مقدمة 
 أو: 

 في السياسة الشرعية لتسجيل بحث تكميلي لنيل درجة الماجستيرخطة مقدمة 
 

 إعداد
.................................... 
 

 المرشد العلمي
 .................................... د. 

 بالمعهد العالي للقضاء / المساعدالمشارك /األستاذ
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