
  ماليزيا –البحث باللغة العربية يف جمال مواصفات الكتابة للجامعة اإلسالمية والعاملية 

   التعديالت اجلديدة من األستاذ الدكتور أبو الليث حفطه اهللا

  جديد  قدمي  رقم
  إذا كان البحث مع املواد فيكتب  الدكتوراه/حبث متطلب مقدم لنيل درجة املاجستري  .١

  الدكتوراه/حبث متطلب مقدم لنيل درجة املاجستري
 

  وإذا كان البحث بدون املواد فيكتب
  الدكتوراه/رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري

 
  :وايضا يكتب التخصص بني القوسني كما يلي

الدكتوراه يف /حبث متطلب مقدم لنيل درجة املاجستري
او ) دراسات القرآن والسنة(معارف الوحي والتراث 

  )الفقه وأصول الفقه(او ) اصول الدين ومقارنة األديان(
 

  إذا كان من قسم اللغة العربية فيكتب
الدكتوراه يف /حبث متطلب مقدم لنيل درجة املاجستري

  او اللغويات) اللغة العربية وآداا(العلوم اإلنسانية 
 

وايضا يكتب اسم القسم قبل اسم اجلامعة يف الصفحة 
  األوىل

  ملخص البحث  بحثخالصة ال  .٢
  يكتب اإلهداء بدون املوضوع  اإلهداء  .٣
  الشكر والتقدير  شكر وتقدير  .٤
  فهرس حمتويات البحث  حمتويات البحث  .٥
٦.  Approval Page صفحة القبول  
٧.  Declaration Page صفحة التصريح  
٨.  Copyright Page صفحة اإلقرار حبقوق الطبع  
  ماليزيا- اجلامعة اإلسالمية العاملية  اإلسالمية العاملية مباليزيااجلامعة : اسم اجلامعة  .٩



  املدخل إىل البحث: الفصل األول  الفصل التمهيدي  . ١٠
  قائمة املصادر واملراجع  املصادر واملراجع  .١١

 
  :اإلسم الكامل يكتب يف املصادر واملراجع مثال
  .ابن القيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر بن أيوب

  مد بن خلدونخلدون، أبو زيد عبد الرمحن بن حمابن 
  

  التعديالت اجلديدة يف اهلوامش

إذا تكرر املصدر يف الصفحة ذاا، مع عدم تغري   .١
أي يكون (اجلزء والصفحة، ومل يكن بينهما فاصل 

  )...مباشرة

  .فيكتب املرجع نفسه

إذا تكرر املصدر يف الصفحة ذاا، مع عدم تغري   . ٢
أي غري (والصفحة، وبينهما فاصل اجلزء 

  )...مباشرة

  .فيكتب اسم الشهرة للمؤلف، املرجع نفسه

ولو كان له (فيكتب اسم الشهرة للمؤلف، واسم الكتاب   ...وإذا تكرر يف الصفحات املختلفة  .٣
  ).كتاب او أكثر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  املواصفات العامة لكتابة البحث باللغة العربية

 Traditional Arabic  : اخلط -

   )اسم الفصل ام اسم الباب(لعنوان رئيسي  ٢٠  : اهلجم -

  حثملنت الب ١٨

  هلامش البحث ١٤

 cm ٢,٥  أعلى   :معيار الصفحة -

 cm ٣,٠ اسفل 

 cm ٢,٥  يسار

 cm ٣,٨ ميني 

 A٤     الورقة

Header ٠,٠ cm 

Footer ١,٣ cm 

  

  

 

 

 

 

  

  

  إعداد
  األخ حممد أسلم

  مركز الدراسات العليا
٠١٦٢٢٤٤٩٢٣  

aslamgmy@gmail.com 


