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 بقشم الدزاسات القضائية ، سسائل الدزاسات العليا العلمي ل لبححاومههج خطة 
  جبامعة أم القسىبكلية الدزاسات القضائية واألنظمة 

 ، وملزم للطالب يف حبوخ الدزاسات العليا )املوضوعات( هرا املههج معتمد تهبيه :
 

 . وتقدميه للقشم حبجه املساد  وضو اختياز املضوابط أواًل : 
 الدراسات العؾقا يف الؼسم مراطاة اآليت :تسجقل رسائل وضوع لم يـبغي طـد تؼديم أي  

 يف تخصص الدراسات الؼضائقة وفروطه الؿختؾػة . الؿوضوع أن يؽون  -1

ن إضافًة جديدًة واضحًة ، تستحقُّ أن يؽون  -2 الؿوضوع جديدًا ، لم يبحث من قبل ، أو سبق بحثه لؽـه يتضؿَّ

ـًا تصحقحًا ألخطاٍء طؾؿقٍة البحث والدراسة : أو مشتؿالً طؾى دراسٍة تطبقؼقة جادة  ، أو  مفؿةٍ ، أو متضؿ 

 . ق ـفا ، مع إرفاق تؼرير يثبت الػروق يف هذه الحالة ويباستؽؿااًل لجواكب لم ُتستؽؿل من قبل 

، وتؼدم إضافًة جديدًة الؿتخصصة وضوطات الؿفؿة التي تثري الساحة العؾؿقة وضوع من الؿأن يؽون الؿ -3

 لفا ، وتخدم الدراسات الؼضائقة ، والعؿل الؼضائي بؽافة أكواطه . 

م بقن الطؾبة طن صريق وضوع إن كان الؿ -4 يحتؿل أكثر من رسالة فال بد من تؼديؿه كؿشروٍع لؾؼسم ، ثم ُيَؼسَّ

 .الؿرحؾة التي هبا الطالب صالحًا لؾرسائل حسب لجـة طؾؿقة تؼسقؿًا 

إن كان الؿوضوع مشتؿالً طؾى دراسة تطبقؼقَّة : فال بد من بقان مـفجفا ، وحدودها الؿوضوطقة أو الؿؽاكقة  -5

 أو الزماكقة بحسب األحوال .

، جفة طؾؿقة أخرىاستؽؿال الؿخاصبات الؿعتؿدة يف الؼسم التي تثبت طدم بحث الؿوضوع أو تسجقؾه يف  -6

 الخطة .يف هناية وإرفاقفا 

 كؿوذج لبحث ودراسة مسللة من مسائل البحث إن اقتضى األمر ذلك .إرفاق  _7

 طؾى مجؾس الؼسم .قبل طرضفا األولى من الخطة الصػحة باالطتؿاد طؾى  العؾؿي لؾطالب يوقع الؿرشد _8

الالزم لؾعرض ؾتزم الطالب بنرسال الخطة إلؽرتوكقًا طؾى إيؿقالت أطضاء الؿجؾس ، وتصوير الؼدر ي_ 9

 .طؾى الؿجؾس ، مرفؼًا مع الخطة األصؾقة 
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 املقدمة مو الطالب :  منوذج غالف خطة املوضو ثانيًا : 

 

 المملكة العربوة السعودية                                         

 وزارة التعلوم                   

 جامعة أم القرى               

 كلوة الدراسات القضائوة واألىظمة

 الدراسات القضائوةقسم        

 

 

 

 (بحثه ودراسته المراد  وضوع) عنوان الم

 (: إن وجدت  الزمـقه اتحديد كوع الدراسة ، ومحل تطبقؼفا ، وحدوده) 

 

 ( ماجستقر أو العالؿقة ) ( دكتوراه العالؿقة العالقة ): لـقل درجة  ةمؼدمخطة مشروع                

 يف الدراسات الؼضائقة 
 

 

 إعداد الطالب                          

 ) اسم الطالب رباطقًا (

 ) رقؿه الجامعي (

 

  المرشد العلمي                                                                      

 ( الؿرشد ثالثقًا اسم )فضقؾة )األستاذ الدكتور/الدكتور ( :                                 

 ( العام الدراسي)        
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 حمتويات اخلطة وعهاصسها : ًا : لجثا
 العـاصر التالقة : ى الؿؼدمة لؾؼسم طؾؿوضوع الخطة يشتؿل مشروع 

مة ب -1  وضوع . لهؿقَّة الؿمؼد 

 أسباب اختقار الؿوضوع ) أو أسباب إطادة بحثه إن كان مبحوثًا من قبل ( .  -2

 الػرق بقـفا وبقـه . أوجه الشبه والدراسات السابؼة يف الؿوضوع ، وبقان  -3

ل الطالب طؾقفا يف بحثه ) -4  يف الدراسات التطبقؼقَّة ( . الؿصادر التي سُقعو 

خطة الؿوضوع ) ويراطى يف تؼسقؿفا إلى أبواٍب ، أو فصوٍل ، ومباحث ، ومطالب ، وفروٍع ،  -5

 ( . والتـاسق البحثي والؿوضوطي الؿؼام  ما يؼتضقه: أو مسائل 

يحذف مـفا بحسب ما أو ،  ى بـودهله أن يزيد طؾهبذا الؿـفج ، و) يؾتزم الطالب مـفج البحث  -6

  .إقرارها من طدمه  عة الؿوضوع ( ، لقـظر الؿجؾس يفصبقتؼتضقه 

 فا البحث .يواجفالتي ات تحديَّ أهم الصعوبات والؿشؽالت وال -7

دة واضحة ومؼـعة   . طؾؿقًا كل طـصر من هذه العـاصر يف فؼرات متعد 

  ويراعى يف الخطط التي تعنى بدراسة الموضوع عند علٍم من األعالم أن تشتمل الخطة

ن :وتقسوم الخطة  بحسب األحوال فصٍل أو مبحٍث )على   ( عن العلم يتضمَّ

 ووفاته (. وطؼقدته ومذهبه الػؼفي ، ترجؿة العؾم ) اسؿه ، وكسبه ، ومولده ، وكشلته ، _ أ

 مؽاكته العؾؿقة ( . وآثاره ومملػاته ، وتالمقذه ، وشقوخه ، وحقاته العؾؿقة ) صؾبه لؾعؾم ، _ ب

 حقاته العؿؾقة . _ ج

 .) إن كان ذلك مؿؽـًا ( الؿوضوع محلُّ الدراسة يف طصره _ د

  ويراعى يف الخطط التي تعنى بدراسة الموضوع يف كتاٍب من كتب أهل العلم أن تشتمل

 ( عن الكتاب ومؤلفه :وتقسوم الخطة  بحسب األحوال الخطة على فصلون أو مبحثون )

ن األول منهما : -  يتضمَّ

طصر الؿملف ]يركز فقه طؾى الـاحقتقن : السقاسقة ، والعؾؿقة[ . ويؽون الؽالم فقه مؼتصرًا طؾى  _أ

 أثر واضح يف شخصقة الؿمل ف .ما له 

وصػاته وأخالقه ، وحقاته العؿؾقة ، )اسؿه ، وكسبه ، ومولده ، وكشلته  ترجؿة الؿملف_ ب

 وطؼقدته ومذهبه الػؼفي ، ووفاته(. 
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وثـاء ) صؾبه لؾعؾم ، وشقوخه ، وتالمقذه ، وآثاره ومملػاته ، ومؽاكته العؾؿقة  حقاته العؾؿقة _ج

 ( . العؾؿاء طؾقه 

ن الثاين منهما :و -  يتضمَّ

 .أهؿقة الؽتاب ، وموضوطه ، وققؿته ومؽاكته العؾؿقة  _أ

  يف كتابه .وموارده مـفج الؿملف _ ب

 ما يؿؽن أن يمخذ طؾقه من مالحظاٍت [ .و، بذكر مزاياه ]  تؼويؿهوكؼد الؽتاب  _ج

 

 بحح العلمي :مههج الًا : زابع
 على النحو التالي :المنهج العلمي لتزم الطالب ببحث موضوعه وفق ي

الؽتابة يف موضوع من طؾى الباحث أن يستشعر األماكة التي تحؿؾفا باختقاره  _1

موضوطات الشريعة اإلسالمقة التي تخدم اإلسالم والؿسؾؿقن : فقؽون أمقـًا يف الـؼل والدراسة ، 

والوصول وكسبة الػضل ألهؾه ، وبقان الحؼائق العؾؿقة ، واستقػاء األدلة والؿـاقشات والرتجقح ، 

 .  األماكة طؾى أكؿل وجه وأحسـه، وطؾقه أن يمدي هذه ، والتوصقات الؿلمولة لؾـتائج الـافعة 

 ( .14( ، والفامش )16( ، والؿتن )20تؽتب الرسالة بخٍط واضٍح مالئٍم : العـاوين ) _2

د باحث الالؿوضوع مشتؿالً طؾى دراسٍة تطبقؼقة ، فقجب طؾى  إن كان _3 الؿـفج أن ُيحد 

ل طؾقه يف دراسة الؿوضوع  الؿؽاكقة الؿوضوطقة و، والحدود )وصػي ، تحؾقؾي ،،، ( الذي سقعو 

 والزماكقة ، والؿصادر التي سقرجع لفا يف دراسته التطبقؼقة .

 تؽون التطبقؼات مبثوثًة يف ثـايا البحث ، وموزطة طؾى مباحثه ومسائؾه . _4

ًا بعؾٍم من األطالم فقجب طؾى الباحث أن يبق ن مذهب العؾم  _5 إن كان الؿوضوع مختصَّ

الؿذهب الذي يـتؿي له ذلك الؿعتؿد يف من مصادره األصؾقة ، وأدلته ، ويؼارن بقـه وبقن الؼول 

 .، ثم ُيبق ن الؼول الراجح يف الؿسائل بدلقؾه العؾم 

فقجب طؾى الباحث ن الؿذاهب الػؼفقة إن كان الؿوضوع مؼصورًا طؾى مذهٍب م _6

دراسة الؿسائل يف ذلك الؿذهب : ببقان األقوال يف الؿذهب بلدلتفا ، والراجح الؿعتؿد يف 

 الؿذهب ، من مصادره الؿعتؿدة . 
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إن كان الؿوضوع طامًا ) لقس مؼقدًا بؿذهٍب أو بعؾٍم ( فقجب طؾى الباحث دراسة  _7

محل  الـزاع يف الؿسائل ، وبقان أقوال أهل العؾم فقفا ، مؼاركة : بتحرير فؼفقًة الؿسائل دراسًة 

 وصواًل إلى الؼول الراجح بلدلته .ومـاقشاهتم وردودهم ، بلدلتفم ، 

كر ذيحسن بالباحث الؿذاهب األربعة الؿتبوطة ، وبقان ُيؽتػى يف الؿسائل الخالفقة ب _8

 الؼول الؿػتى به اآلن يف الؿؿؾؽة العربقة السعودية ) أو ما طؾقه العؿل ( .

ة التي ال يميدها الدلقل الصحقح ،  _9 يجب طؾى الباحث أن يتجـَّب ذكر األقوال الشاذَّ

ذكر شيٍء من ذلك اقتضى األمر لزوم إالَّ حقث ، بال فائدٍة والؿسائل الغريبة التي تثقر الشؽوك 

د طؾقه . لؾتـبقه والبقان  ، والرَّ

بـصوص الؽتاب والسـة أن يرجع إلى كتب ه االستدالل ج  وَ يجب طؾى الباحث حقن يُ  _10

التػسقر وشروح الحديث بالدرجة األولى ، فنن لم يجد وجه االستدالل فقفا ، فال بلس من 

 الرجوع إلى كتب أهل العؾم الؿعتربة التي ذكرت وجه االستدالل بتؾك الـصوص .

ع ما يوث ق جؿقيؽون أمقـًا يف بحثه ، فقـسب الػضل ألهؾه ، ويجب طؾى الباحث أن  _11

، من وأشعاٍر ، وأمثاٍل ، وقواطد تراجم ، ويـؼؾه يف رسالته : من أقواٍل ، ومذاهب ، وأدلٍة ، 

 .يف كل  فنٍّ ة الؿعتؿدة قؾمصادرها األص

د كاقٍل وجامٍع ، يجب طؾى الباحث أن  _12 ُيظِفَر شخصقَّته يف البحث ، وأالَّ يؽون مجرَّ

أو دطت ، يثؼل رسالته بالـؼول ، إالَّ حقث ضفرت فائدة الـؼل ، وأالَّ وصقاغته قؽتب بحثه بلسؾوبه ف

إلقه الحاجة مؼدرة بؼدرها ، ويجب طؾقه يف جؿقع األحول أن يعزو لؾؿصادر والؿراجع التي 

  استػاد مـفا ، أو كؼل طـفا .

يجب طؾى الباحث أن يستؼي الؿعؾومة من مصدرها األصؾي ، وأالَّ يـؼل بواسطة ، إالَّ  _13

ر الرجوع إلى األصل   ش . ، مع اإلشارة إلى ذلك يف الفامحقث تعذَّ

ة لؾؿوضوطات ، مع االستػادة قؾيؽون اطتؿاد الباحث يف رسالته طؾى الؿصادر األص _14

 من الدراسات الحديثة والؿراجع األخرى طـد الحاجة .

يجب طؾى الباحث أالَّ يتزيَّد من الؿصادر والؿراجع بدون فائدة ، ويف الؿؼابل ال  _15

ر الرجوع ألكثر مـه .  يؼتصر يف الؿسائل الؿفؿة وبقان الؿذاهب طؾى مرجٍع واحٍد ، إالَّ حقث تعذَّ

يجب طؾى الباحث توحقد الطبعات التي يرجع لفا يف بحثه ، إالَّ حقث اقتضت الحاجة  _16

 إلى صبعٍة أخرى ، مع بقان ذلك يف الفامش .الرجوع 
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ه أن يضعه بقن أقواٍس صغقرٍة : هؽذا :  _17 ،  ))  ((يجب طؾى الباحث إذا كؼل كالمًا بـص 

ٍف فقشقر إلقه   .السػؾي يف الفامش ، مع العزو يف كل  الحاالت وإن كؼل بتصرُّ

: لتوضقح واستخدامفا يف مواصـفا  بضبط طالمات التَّرققم العـايةُ باحث يجب طؾى ال _18

 .وضبطوا الػن  هذا : كؿا بقَّن أهل الـص، وخدمة الؿعـي 

19_ ( 
 
( كامؾًة حقث وردت ، jيجب طؾى الباحث االلتزام بؽتابة لػظ الصالة طؾى الـبي

( 
 
 ( . jوأال يختصرها أو يرمز لفا : تلدبًا مع الـبي

م طؾى  _20 ى طن الصحابة الؽرام ، ويرتحَّ حقثؿا أهل العؾم يحسن بالباحث أن يرتضَّ

 .وردوا يف البحث 

يف رسالته متـًا وهامشًا : سقَّؿا من الـَّص   َل ؽِ ش  ضبط الؿُ أن يباحث يجب طؾى ال _21

ب ِس  :الؿصطؾحات واألطالم والؽؾؿات الغريبة  مع الرجوع يف ذلك  ،توضقحًا لؾؿراد ، وكػقًا لؾَّ

بطإلى  ة بالضَّ ات كتب الؾُّغة والتَّراجم والغريب الؿفتؿَّ بط وطـد االختالف ُيحرص ،  ُأمَّ طؾى الضَّ

 دون الحاجة إلى التوسع يف بقان االختالفات والػروق .،  الؿشفور

مصحف الؿديـة العثؿاين )رسم البالرسالة متن الواردة يف اآليات الؼرآكقة ُتؽتُب  _22

رين ،  ،( الـبويَّة َزى ثمَّ موضوطة بقن قوسقن ُمَزهَّ  بذكر السورة ، ورقم اآلية . قةشحايف الُتع 

ج  _23 الؿصادر من الواردة يف الرسالة )متـًا وحاشقة( واآلثار  ، األحاديث الـبويَّةُتَخرَّ

 وفق الؿـفج التالي :، طـد أهل العؾم  الؿعتؿدة

حقحقن أو أحدهؿا _أ ، أو من  ؽتػي بتخريجه مـفؿايُ :  إن كان الحديُث أو األثُر يف الصَّ

حقـئٍذ ف ؽؿه ، إالَّ أن يؽون ُمَعؾَّؼًا :الحاجة إلى تخريجه من غقرهؿا ، أو بقان حدون ،  أحدهؿا

جه الباحث    أصول كتب السـة مع بقان درجته .من يخر 

حقحقن أو األثرُ  كان الحديُث  نإِ و _ب ُجه الباحُث من :  يف غقر الصَّ كتب أصول فُقَخر 

ـَّة، مع ذكر الحؽم طؾقه مقن ما أمؽن . ويحسن أن يؽون ، مختصرًا  السُّ  من كالم الؿتؼد 

ج الحديث ، ومصدره ، يف الفامش تؽون مـفجقة طزو األحاديث واآلثار  _ج : بذكر من خرَّ

ورقؿه ، ثم الجزء والصػحة . وإن كان الؽتاب غقر مرقَّم األحاديث واآلثار ، فقذكر مع ذلك 

 .  الؽتاب ، والباب الذي ورد فقه الحديُث أو األثرُ 

 . ))    ((توضُع األحاديث واآلثار بقن قوسقن صغقرين مزدوجقن : هؽذا : _ د
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يجب طؾى الباحث أالَّ يرجع يف بحثه إلى حديٍث ضعقٍف أو موضوٍع ، إالَّ أن يؽون  _24

 حؽؿه يف موضعه . ذلك يف معرض أدلة قوٍل من األقوال والؿذاهب ، مع التـبقه طؾى 

ف  -25 األماكن ووالِػَرِق والجؿاطات ، ،  واأللػاظ الغريبة، بالؿصطؾحات الباحث يعر 

من واضحًا مختصرًا تعريػًا الواردة يف بحثه ، ، الؼقاس والوزن والؽقل وحدات ، ووالبؾدان 

ؽلما يحتاج مـفا لؾضبط  مع ضبط، الؿصادر الؿعتؿدة طـد أهل العؾم    . بالشَّ

ويالحظ يف األماكن البؾدان ووحدات الوزن والؽقل تعريػفا بوضعفا الحالي ، ويف 

 تعريػًا راجحًا ، أو مذهبقًا بحسب الؿوضوع . الؿصطؾحات تعريػفا 

كافقة يف الرسالة ترجؿًة موجزة ذكرهم  الوارد ينلألطالم غقر الؿشفورباحث يرتجم ال _26

 .من كتب األطالم والرتاجم الؿعتؿدة يف تحؼقق الؿراد 

بالؿـفجقة العؾؿقة يف العزو يف الفوامش ، وترتقب الؿصادر فقفا ، وطدم باحث يؾتزم ال _27

، وطـد الرجوع لؽتب الؿعاجم والؾغة والرتاجم يؾتزم بذكر اسم الؿادة ، ورقم الرتجؿة التزيُّد فقفا 

 يف الفامش ، مع الجزء والصػحة . 

ؽتػى باسم الؽتاب ، والجزء والصػحة ، امش يُ ويف الفلؾؿصادر والؿراجع طـد العزو  _28

اشتبه إالَّ إن وما ُكصَّ طؾقه يف الػؼرات السابؼة )كؿادة الؾغة ، ورقم الحديث ، ورقم الرتجؿة( ، 

 الؿراجع .الؿصادر وؿعؾومات يف ففرس التستؽؿل غقره فقذكر معه اسم الؿملف ، و الؽتاب مع

كر اسم الؿمل ف يف الؿتن ، فقؽتػى بذكر اسم الؽتاب يف الفامش ، وإذا ذكر اسم إذا ذُ  _29

الؽتاب يف الؿتن ، فقؽتػى بذكر اسم الؿمل ف يف الفامش ، وإذا ذكرا معًا يف الؿتن ، فقؽتػى بالجزء 

 ورقم الصػحة .

الؿطبوطة الؿتداولة ، وال يؽتػي والؿراجع ؾؿصادر للتوثقق والعزو باباحث يؾتزم ال _30

 إالَّ إذا لم يؽن لؾؽتاب صبعة ورققٌَّة .،  وماتعؾؿشبؽة الومواقع لؾؽتب اإللؽرتوكقة ، بالعزو 

ه إلى آخره ، موحدة طؾؿقة ؿـفجقة طؾى الباحث أن يؾتزم بيجب  _31 وفق يف بحثه من أولَّ

 .السابؼة الؿـفجقة البـود 

ل لفا من ريختم الباحث  _32 سالته بخاتؿة مـاسبة ، ُيَبق ن فقفا الـتائج الؿفؿة التي توصَّ

 .بعد الـتائج خالل بحثه ، وإن كان ثمَّ توصقاٌت مػقدة فقشقر إلقفا 

 طؾى الـحو التالي :يجب طؾى الباحث أن يضع يف هناية رسالته الػفارس الػـقَّة  _33
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ب الػائدة رسالة الػفارس التحؾقؾقة الؿفؿة التي تؽشف ال_ أ من آياٍت ،  : امـف، وتؼر 

، ، ومصطؾحاتوأحاديث ، وآثاٍر ، وأطالٍم ، وأمثاٍل ، وأشعاٍر ، وأماكن وبؾداٍن ، وفرٍق وجؿاطاٍت 

 .: حسب الحاجة وما يؼتضي الػفرسة وغقرها 

ِرَسفا حسب باحث : ولؾ ؾؿصادر والؿراجعشامل كامل لففرس _ ب الخقار يف أن ُيَػف 

 
 
ِرَسفا جؿقعًا  .بالـظَّر إلى اسم الؽتاب الػـون ، وداخل كل  فنٍّ ُتَرتَُّب طؾى الرتتقب الفجائي أو ُيَػف 

 الؿعروف 
 
 .بالـظَّر إلى اسم الؽتاب طؾى الرتتقب الفجائي

واضحًا  : ويـبغي أن يؽون ففرسًا دققؼًاومحتويات الرسالة  ففرس الؿوضوطات_ ج

 .: ولقس مؼتصرًا فؼط طؾى الػصول واألبواب وكحوها حتوياهتا لؿوضوطات الرسالة وم

ة  _34 أو ، لؾرسالة : من مخاصبات ، أو كؿاذج ، أو أكظؿة إذا كان هـاك مالحق مفؿَّ

 فتوضع يف هناية الرسالة قبل ففرس الؿوضوطات .باحث رجع لفا الأو وثائق ، قراراٍت، 

وقد االلتزام هبا ، باحث التي يجُب طؾى البحث العؾؿي ، ال هذه أهم الؿعالم يف مـفج* 

، وحقـفا يتعقن طؾى الباحث ذكر ذلك يف خطته طؾى كحو  التزام شيء آخرصبقعة الؿوضوع ؼتضي ت

 .     لقـظر الؿجؾس يف إقرارها من طدمه بارز :

 واهلل الؿوفق والفادي إلى سواء السبقل ،،،

 

 وضعهاو اهعدأ           

   الغامديبو مشسي  أ.د .ناصس بو حممد                                                                     

                    األستاذ بقشم الدزاسات القضائية                               


