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 اٍئٍخ 01 اٌضبٌضخاٌّؾبٙوح 

 

 : ٠مَُ ػٍّبء اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚاٌلهاٍبد إٌّٙغ١خ اٌّٖبكه ئٌٝ .13

 ِٖله -

 ِٖله٠ٓ -

 ِٖبكه صالصخ -

 وً ِب موو -

 : من مصادر البحث العلمً والدراسات المنهجٌة .14

 االساسٌة المصادر -

 المصادر الثانوٌة -

 االساسٌة والمصادر الثانوٌة المصادر- 



  كل ما ذكر -

 المصادر من وسائل التعرف على .15

 .٠مَٛ ثٗ اّٛئٕبْ اٌجبؽش ِٓ رٛافو اٌّٖبكه ٌٍجؾش اٌنٞ -

اٌؼٍّبء،  ثبٌلهاٍبد ٚاٌجؾٛس ؽٛي ِٛٙٛع اٌجؾش، ٚئٍٙبَئؽبٛخ اٌجبؽش  -

 "عل٠ًلا، ٚاٌجبؽض١ٓ لجٍٗ فٟ رط٠ٛوٖ؛ ١ٌجلأ ِٓ ؽ١ش أزٙٛا؛ ف١ٚ١ف ئٌٝ اٌؼٍُ

فٟ افز١به أفًٚ إٌّب٘ظ فٟ  وّب أْ االٛالع ػٍٝ اٌّٖبكه ِٓ ّأٔٗ أْ ٠ف١ل -

ٛٛي  اٌجبؽش ِغ ِؼبٌغخ لٚب٠ب اٌجؾش، ٚاٌزؼوف ػٍٝ اٌّٖبكه فجوح ٠ىزَجٙب

 .اٌّّبهٍخ ٚاالّزغبي ثبٌجؾٛس

  وً ِب موو- 

 :اٌجؾش ِٓ اٌٍٛبئً اٌزب١ٌخ أِب ثبٌَٕجخ ٌٍّجزلب، ف١ّىٕٗ اٌزؼوف ػٍٝ ِٖبكه-01

  اٌلٚه٠بد اٌؼ١ٍّخ اٌّزقٖٖخ ،اٌجؾٛس ٚاٌوٍبئً اٌغبِؼ١خ اٌٍّٛٛػبد اٌؼ١ٍّخ، -

  اٌؼ١ٍّخ ِلٚٔبد اٌّٖبكه اٌّزقٖٖخ، اٌىزت

ب: ثطبلبد  - ًٍ  .اٌّىزجبد اٌّىزجبد ٚفٙبهٍٙب، إِٔبءٍبك

 .اٌجؾٛس اٌّْوف اٌؼٍّٟ؛ ِْبٚهاد اٌيِالء ٛالة -

  وً ِب موو- 

 : ٍٚبئً رل٠ٚٓ اٌّؼٍِٛبد-17

 صالصخ -

 اهثؼخ -

  اصٕبْ -

 الّٟ ِّب موو -

 : ِٓ ٍٚبئً رل٠ٚٓ اٌّؼٍِٛبد .01

 اٌجطبلبد اٌّقٖٖخ ٌٍجؾٛس -

  ا٢ٌٟاٌز٠ٖٛو ػٍٝ آٌخ اٌز٠ٖٛو. اٌؾبٍت  -

 ٔظبَ اٌل١ٍٚٙبد -

 وً ِب موو -

 :ٌٍجؾٛس اٌجطبلبد اٌّقٖٖخ .01

 اٌجطبلبد ثفًٚ اٍزقلاَ اٌؾغُ االوجو ِٓ- 

 اٌجطبلبد ثفًٚ اٍزقلاَ اٌؾغُ االٕغو ِٓ -



 اٌجطبلبد ثفًٚ اٍزقلاَ اٌؾغُ اٌٍٜٛ ِٓ -

 اٌجطبلبد ثفًٚ اٍزقلاَ ع١ّغ االؽغبَ ِٓ -

 :اٌزب١ٌخ اٌجطبلبد ٌألٍجبةٚثؼ٘ اٌجبؽض١ٓ ٠فًٚ ٔظبَ  .01

 .اٌٛهلخ أْ ٔمً اٌّؼٍِٛخ ِٓ اٌجطبلخ أًٍٙ ِٓ ٔمٍٙب ِٓ -

 .ٚاٌزور١ت أْ ٔظبَ اٌجطبلبد أ٠َو فٟ اٌز١ٕٖف -

اٌفىوح ٚاٌللخ فٟ اٌّؼٍِٛبد  أْ ٔظبَ اٌجطبلبد ٠َبػل ػٕل ا١ٌٖبغخ ػٍٝ ُ٘ٚ -

 .أوضو ِٓ ٔظبَ اٌل١ٍٚبد

 وً ِب موو -

 ِٓ اٌّٖبكه اٌّؼٍِٛبد ِٓ ٛوق ٔمً .00

  ئػبكح ا١ٌٖبغخ ، اٌزٍق١ٔ ، ٔمً إٌٔ وبِاًل ، -

 ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاٌزؼ١ٍك االفزٖبه، اٌْوػ -

 أٚ االفزٖبه، أٚ اٌْوػ ٚالزجبً إٌٔ اٌغّغ ث١ٓ اٌزٍق١ٔ، -

 موو ع١ّغ ِب- 

اٌزٍق١ٔ، أٚ االفزٖبه، أٚ  اٌطو٠مخ إٌظب١ِخ ا١ٌٍَّخ ٚاٌٍَٙخ ٌٍغّغ ث١ٓ .00

 :٘ٛاٌْوػ ٚالزجبً إٌٔ 

  ِغب١ِغ ر١ٕٖف اٌجطبلبد ئٌٝ -

ػ١ٍٗ ػٕٛاْ ِٛٙٛع وً  رٛٙغ وً ِغّٛػخ فٟ ٕٕلٚق، أٚ ٍِف فبٓ، ِىزٛثًب -

 .اٌؼبَ ِغّٛػخ، ٚػًّ فٙوٍخ ِقزٖوح ٌّؾز٠ٛبد وً ِٕٙب رؾذ اٌؼٕٛاْ

ب  رٛٙغ أهلبَ ِزٍٍََخ ٛجمًب ٌٍّٕٙظ اٌلهاٍٟ . رقٖٔ ثطبلبد - ً ِ ب ػب ًٍ ِؼ١ٕخ فٙو

 .ٌّب رؾ٠ٛٗ اٌٍّفبد

 وً ِب موو -

 

 ؽً اٍئٍخ اٌّؾبٙوح اٌقبَِخ

 

 

هً البٌاض الذي ٌحٌطالنص وقد ٌكون الى الٌمٌن أو الٌسار او فً االعلى او  -23
 االسفل فً

 الهامش -

 الذٌل -



 الحاشٌة -

 ما ذكر جمٌع -

 

 ٌساره منالصفحة أو البٌاض الذي على ٌمٌن المتن-24

 الذٌل - أ

 الحاشٌة - ب

 الهامش-  ج

 ماذكر جمٌع -د

 

المتن وتكتب فٌه االحالة الى  البٌاض الذي فً اسفل الصفحة من -25
 المصادرونقول وتعلٌقات وشروح

 الحاشٌة -ا

 الهامش -ب

 الذٌل-  ح

 ماذكر جمٌع –د 

 

 الهوامش من وظائف -26

 المقتبسة ونسبتها الىصاحبها توثٌق النصوص - أ

 البحث او الحقة فًاتخاذها لتنبٌه القارئ على تذكر نقطة سابقة  - ب

 استعمالها لتوضح بعض النقاط وشرحها و االشارة الى مصادر اخرى غنٌة - ج
الٌها او احالة القارئ الى مكان آخر من البحث  بالمعلومات ٌنصحالقارئ بالرجوع

 الخ1111

 جمٌعما ذكر –د 

 

 كم طرق الهوامش -27

 5 - ا

 2 – ب

  – 3ج

 4 -د

 

 الهوامش من طرق -28

 الهوامش تدوٌن –أ 



 كلفصل التهمٌش فً نهاٌة –ب 

واعطاؤها رقما متسلسال  جمع الهوامش كله فً نهاٌة البحث أو الرسالة -ج
 الموضوع حتى نهاٌته منبداٌة

 جمٌع ما ذكر – د

 

 بالبحثالعلمً كم صور االعتراف -29

 االعتراف العام – ا

 الخاص االعتراف –ب 

 ب أ و –ج 

 مماذكر لٌس –د 

 

 بالهامش التوثٌق الكاملمن طرق  -31

 الجزاء لقبه و عنوانالكتاب و عدد أسم المؤلف ثم -أ 

المعتمد علٌها تدون عادة على صفحة الغالف أوخلفه و أسم  عدد الطبعة –ب 
 وجد المحقق او معلق او المترجم كامال ان

 الصفحة رقمالجزء و رقم بٌانات النشر و –ج 

 ذكر جمٌع ما –د 

 

 الكامل المعلوماتالتوثٌق توثٌق من نماذج كٌفٌة -31

 المطبوعة المصادر -أ 

 المخطوطات – ب

 ب أ و –ج 

 ذكر لٌسمما – د

 

 هً من طرق تدوٌن المصادر المطبوعة .32

 اذا كان التالٌف من عمل - 3تدوٌن المعلومات بالهامش و - 2 القرآن الكرٌم -أ 
 المدون بالكتابعلى حسب الترتٌب  عدد من المؤلفٌن فإناسمائهم تذكر

 5مصدر لم ٌعرف اسم مؤلفهٌدون عنوان الكتاب فً مكان اسم الكتاب و  - 4 –ب 
قانونٌة او جمعٌة او  ادارة او لجنةمحلٌة او حكومٌة او قد ٌكون الكتاب من عمل –

 شركة تجارٌة او ما شابة ذلك

 المعاجم اللغوٌة -7والمجموعة فً كتاب و  القصائد المختارة - 6 –ج 

 جمٌعماذكر –د 



 

 من طرق تدوٌن المخطوطات والمنسوخات على اآللة 33

اسم المؤلفبعد الفاصلة و عنوان المخطوط بٌن قوسٌن صغٌرٌن و عنوان  –أ 
 شخصٌا المخطوط علمٌا او

 الفاصلة و اسم البلد الموجود بها المخطوط نوع الخط بعد -ب 

خاصة ورقمه و توضٌح بها المخطوط سواء كانت عامة او  المكتبهالموجود –ج 
ذات أجزاء ثم رقم  اومصورة و رقم الجزء اذا كانت ان كانت النسخة اصلٌة

 الصفحة

 جمٌع ما ذكر – د

 

 

 السابعة المحاضرةأسئلة 

 :اٌزول١ُ ٚٙوٚهح اٌؼٕب٠خ ثٙب ، ِٚالؽظزٙب فٟ اٌوٍبئً أ١ّ٘خ ػالِبد43

 .ٚإًٌِٛٛالغ اٌفًٖ  -كائّبً  -اٌفُٙ أؽ١بٔبً. رؼ١ٓ  ٠زٛلف ػ١ٍٙب -

ػٍٝ اٌّٛاٙغ اٌزٟ ٠ٕجغٟ ف١ٙب رغ١١و إٌجواد اٌٖٛر١خ، ِّب ٠َبػل ػٍٝ  أٔٙب رٕجٗ -

 .ٚاإلكهان اٌفُٙ

 .لواءرٗ ِىزٛثبً  أٔٙب رًَٙ اٌفُٙ ٚاإلكهان ػٕل ٍّبع اٌىالَ ٍِفٛظبً أٚ ػٕل -

 .اٌّطٍٛثخ فٟ اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ أٔٙب رّضً عبٔجبً ِّٙبً ِٓ عٛأت اٌْىً -

 موو ع١ّغ ِب- 

 ( . ) اٌّٛاٙغ اٌزٟ رٛٙغ ثٙب إٌمطخ .43

 اٌّقزٖواد فٟ ٔٙب٠خ اٌغٍّخ اٌزبِخ ، ػٕل أزٙبء اٌىالَ ، ثؼل- 

ث١ٓ عًّ اٌْوٛ ٚاٌغياء ، ث١ٓ  ث١ٓ اٌّفوكاد اٌّؼطٛفخ ، ث١ٓ اٌغًّ اٌّؼطٛفخ ، -

اٌغًّ اٌّؼزوٙخ ، ثؼل ٌفع  عٍّز١ٓ ِورجطز١ٓ فٟ اٌّؼٕٝ ، لجً أٌفبظ اٌجلي ، ٌؾٖو

 .إٌّبكٜ

ٚالَبِٗ ٚأٛاػٗ ، لجً اٌىالَ اٌّغًّ ثؼل اٌزف١ًٖ ،  ثؼل والَ اٌمٛي ، ث١ٓ اٌْٟء -

لجً االِضٍخ ، ثؼل اٌجٍلح فٟ رل٠ٚٓ اٌّٖبكه ، ثؼل  لجً اٌىالَ اٌّفًٖ ثؼل ئعّبي ،

 . ِقبٛجخ اٌّوًٍ ئ١ٌٗ

  وً ِب موو -

 ثٙب ) ، ( اٌفبٍٕخ اٌّٛاٙغ اٌزٟ رٛٙغ 41



 ثؼل اٌّقزٖواد اٌزبِخ ، ػٕل أزٙبء اٌىالَ ، فٟ ٔٙب٠خ اٌغٍّخ -

اٌّؼطٛفخ ، ث١ٓ عًّ اٌْوٛ ٚاٌغياء ، ث١ٓ  ث١ٓ اٌّفوكاد اٌّؼطٛفخ ، ث١ٓ اٌغًّ- 

اٌجلي ، ٌؾٖو اٌغًّ اٌّؼزوٙخ ، ثؼل ٌفع  عٍّز١ٓ ِورجطز١ٓ فٟ اٌّؼٕٝ ، لجً أٌفبظ

 .إٌّبكٜ

اٌىالَ اٌّغًّ ثؼل اٌزف١ًٖ ، اٌمٛي ، ث١ٓ اٌْٟء ٚالَبِٗ ٚأٛاػٗ ، لجً  ثؼل والَ -

اٌّفًٖ ثؼل ئعّبي ، لجً االِضٍخ ، ثؼل اٌجٍلح فٟ رل٠ٚٓ اٌّٖبكه ، ثؼل  لجً اٌىالَ

 . ئ١ٌٗ ِقبٛجخ اٌّوًٍ

  وً ِب موو -

 ثٙب ) : ( إٌمطز١ٓ اٌّٛاٙغ اٌزٟ رٛٙغ .43

 ثؼل اٌّقزٖواد فٟ ٔٙب٠خ اٌغٍّخ اٌزبِخ ، ػٕل أزٙبء اٌىالَ ، -

ث١ٓ عًّ اٌْوٛ ٚاٌغياء ، ث١ٓ  اٌّؼطٛفخ ، ث١ٓ اٌغًّ اٌّؼطٛفخ ، ث١ٓ اٌّفوكاد -

اٌغًّ اٌّؼزوٙخ ، ثؼل ٌفع  عٍّز١ٓ ِورجطز١ٓ فٟ اٌّؼٕٝ ، لجً أٌفبظ اٌجلي ، ٌؾٖو

 .إٌّبكٜ

ٚالَبِٗ ٚأٛاػٗ ، لجً اٌىالَ اٌّغًّ ثؼل اٌزف١ًٖ ،  ثؼل والَ اٌمٛي ، ث١ٓ اٌْٟء- 

لجً االِضٍخ ، ثؼل اٌجٍلح فٟ رل٠ٚٓ اٌّٖبكه ، ثؼل  لجً اٌىالَ اٌّفًٖ ثؼل ئعّبي ،

  .ِقبٛجخ اٌّوًٍ ئ١ٌٗ

  وً ِب موو -

 ( ; ) ثٙب اٌفبٍٕخ إٌّمٛٛخ اٌّٛاٙغ اٌزٟ رٛٙغ .41

ثؼ٘ ، لجً اٌّفوكاد اٌّؼطٛفخ اٌزٟ ث١ٕٙب ِمبهٔخ  ث١ٓ عًّ اٌّؼطٛف ثؼٚٙب ػٍٝ- 

 اٌٙبِِرل٠ٚٓ اٌّٖبكه فٟ  ، ثؼل عٍّخ ِب ثؼل٘ب ٍجت ف١ٙب ، فٟ

ّؼٛهٖ، فٟ آفو اٌغٍّخ اٌّجلٚءح ثـ) ِب (  فٟ آفو وً وٍّخ رلي لبئٍٙب ٚر١ٙظ -

 . ٚ ثئٌ ٚ ؽجنا ( ٚٔؾٛ٘ب اٌزؼغج١خ ، فٟ آفو اٌغٍّخ اٌّجلٚءح ثـ) ٔؼُ

ٌٍلالٌخ ػٍٝ اٌْه فٟ هلُ اٚ  فٟ اٌغًّ االٍزفٙب١ِخ ، وّب رٛٙغ ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ -

 وٍّخ أٚ فجو

 موو وً ِب -

 ( اٌزٟ رٛٙغ ثٙب ػالِخ االٍزفٙبَ ) ؟اٌّٛاٙغ  .41

اٌزٟ ث١ٕٙب ِمبهٔخ  ث١ٓ عًّ اٌّؼطٛف ثؼٚٙب ػٍٝ ثؼ٘ ، لجً اٌّفوكاد اٌّؼطٛفخ -

 اٌٙبِِ ، ثؼل عٍّخ ِب ثؼل٘ب ٍجت ف١ٙب ، فٟ رل٠ٚٓ اٌّٖبكه فٟ



اٌّجلٚءح ثـ) ِب (  فٟ آفو وً وٍّخ رلي لبئٍٙب ٚر١ٙظ ّؼٛهٖ، فٟ آفو اٌغٍّخ -

 . ٚٔؾٛ٘ب ( فو اٌغٍّخ اٌّجلٚءح ثـ) ٔؼُ ٚ ثئٌ ٚ ؽجنااٌزؼغج١خ ، فٟ آ

اٌْه فٟ هلُ اٚ  فٟ اٌغًّ االٍزفٙب١ِخ ، وّب رٛٙغ ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ ٌٍلالٌخ ػٍٝ- 

 وٍّخ أٚ فجو

 موو وً ِب -

 ( ! ) االٔفؼبي اٌّٛاٙغ اٌزٟ رٛٙغ ثٙب ػالِخ اٌزؼغت أٚ ػالِخ 31

اٌّؼطٛفخ اٌزٟ ث١ٕٙب ِمبهٔخ  ث١ٓ عًّ اٌّؼطٛف ثؼٚٙب ػٍٝ ثؼ٘ ، لجً اٌّفوكاد -

 اٌٙبِِ ، ثؼل عٍّخ ِب ثؼل٘ب ٍجت ف١ٙب ، فٟ رل٠ٚٓ اٌّٖبكه فٟ

اٌّجلٚءح ثـ) ِب (  فٟ آفو وً وٍّخ رلي لبئٍٙب ٚر١ٙظ ّؼٛهٖ، فٟ آفو اٌغٍّخ- 

  .ٚٔؾٛ٘ب  (اٌزؼغج١خ ، فٟ آفو اٌغٍّخ اٌّجلٚءح ثـ) ٔؼُ ٚ ثئٌ ٚ ؽجنا

ٌٍلالٌخ ػٍٝ اٌْه فٟ هلُ اٚ  رٛٙغ ث١ٓ اٌم١ٍٛٓفٟ اٌغًّ االٍزفٙب١ِخ ، وّب  -

 وٍّخ أٚ فجو

 موو وً ِب -

 ( - ) اٌّٛاٙغ اٌزٟ رٛٙغ ثٙب ػالِخ اٌْوٛخ 41

ٌٍلالٌخ ػٍٝ ثٜء  فٟ اٚي اٌَطو ، ث١ٓ اٌؼلك ٚاٌّؼلٚك ، ث١ٓ وٍّبد فٟ وً عٍّخ- 

١ٓ اٌولّ إٌطك ثٙب ، فٟ أٚافو اٌغًّ اٌزبِخ ، ثؼل األهلبَ أٚ اٌؾوٚف ، ث١ٓ

 .اٌّز١ٍٍََٓ

 . اٌىزت ، ػٕب٠ٚٓ اٌمٖبئل اٌغًّ ٚاٌؼجبهاد إٌّمٌٛخ ؽوف١ب ، ػٕب٠ٚٓ -

ٌٍفذ إٌظو ئ١ٌٙب ، األهلبَ ،  وً وٍّخ أٚ ػجبهح رف١َو٠خ ، اٌلػبء اٌم١ٖو ، -

 إٌْو األٍّبء االعٕج١خ ، اّبهح اٌٝ اٍزفٙبَ ، ِؼٍِٛبد

 وً ِب موو -

 : " " اٌٌْٛزبْ اٌّيكٚعزبْ أٚ اٌزٚج١تثٙب ػالِخ  اٌّٛاٙغ اٌزٟ رٛٙغ 30

اٌَطو ، ث١ٓ اٌؼلك ٚاٌّؼلٚك ، ث١ٓ وٍّبد فٟ وً عٍّخ ٌٍلالٌخ ػٍٝ ثٜء  فٟ اٚي -

 أٚافو اٌغًّ اٌزبِخ ، ثؼل األهلبَ أٚ اٌؾوٚف ، ث١ٓ اٌول١ّٓ إٌطك ثٙب ، فٟ

 .اٌّز١ٍٍََٓ

  .اٌمٖبئلاٌىزت ، ػٕب٠ٚٓ  اٌغًّ ٚاٌؼجبهاد إٌّمٌٛخ ؽوف١ب ، ػٕب٠ٚٓ- 

اٌلػبء اٌم١ٖو ، ٌٍفذ إٌظو ئ١ٌٙب ، األهلبَ ،  وً وٍّخ أٚ ػجبهح رف١َو٠خ ، -

 اٍزفٙبَ ، ِؼٍِٛبد إٌْو األٍّبء االعٕج١خ ، اّبهح اٌٝ



 وً ِب موو -

 : ( ) اٌّٛاٙغ اٌزٟ رٛٙغ ثٙب ػالِخ اٌمٍٛبْ اٌٙالالْ 34

ٌٍلالٌخ ػٍٝ ثٜء  عٍّخ فٟ اٚي اٌَطو ، ث١ٓ اٌؼلك ٚاٌّؼلٚك ، ث١ٓ وٍّبد فٟ وً -

اٌول١ّٓ  إٌطك ثٙب ، فٟ أٚافو اٌغًّ اٌزبِخ ، ثؼل األهلبَ أٚ اٌؾوٚف ، ث١ٓ

 .اٌّز١ٍٍََٓ

 . اٌىزت ، ػٕب٠ٚٓ اٌمٖبئل اٌغًّ ٚاٌؼجبهاد إٌّمٌٛخ ؽوف١ب ، ػٕب٠ٚٓ -

، ٌٍفذ إٌظو ئ١ٌٙب ، األهلبَ ،  وً وٍّخ أٚ ػجبهح رف١َو٠خ ، اٌلػبء اٌم١ٖو- 

 إٌْو االعٕج١خ ، اّبهح اٌٝ اٍزفٙبَ ، ِؼٍِٛبداألٍّبء 

 وً ِب موو -

 ( - .... - ) ثٙب ػالِخ اٌْوٛزبْ اٌّٛاٙغ اٌزٟ رٛٙغ 33

 ِؼزوٙخ ، ٚرٛٙغ اٌضب١ٔخ ثؼل آفو اٌغٍّخ أٚ اٌىٍّخ ٌٍفًٖ ث١ٓ عٍّخ اٚ وٍّخ- 

 اٌّؼزوٙخ

ِٛعٛكح فٟ ِؼٍِٛبد إٌْو غ١و  وً ى٠بكح ٠لفٍٙب اٌْقٔ فٟ االلزجبً ، أٞ ِٓ- 

 .ٕفؾخ اٌؼٕٛاْ

اٌّؾنٚف ِٓ والَ الزجَٗ اٌىبرت ، ثؼل اٌغًّ اٌزٟ رؾًّ ِؼبٟٔ أفوٜ ، ثؼل  ِىبْ -

 ٌالفزٖبه ٚػلَ اٌزىواه ، ثلي ػجبهح أٌـ عٍّخ أٚ عًّ

 موو وً ِب -

 ][ اٌّٛاٙغ اٌزٟ رٛٙغ ثٙب ػالِخ اٌمٍٛبْ اٌّووٕبْ 33

اٌضب١ٔخ ثؼل آفو اٌغٍّخ أٚ اٌىٍّخ  ٌٍفًٖ ث١ٓ عٍّخ اٚ وٍّخ ِؼزوٙخ ، ٚرٛٙغ -

 اٌّؼزوٙخ

٠لفٍٙب اٌْقٔ فٟ االلزجبً ، أٞ ِٓ ِؼٍِٛبد إٌْو غ١و ِٛعٛكح فٟ  وً ى٠بكح- 

 .اٌؼٕٛاْ ٕفؾخ

اٌغًّ اٌزٟ رؾًّ ِؼبٟٔ أفوٜ ، ثؼل  ِىبْ اٌّؾنٚف ِٓ والَ الزجَٗ اٌىبرت ، ثؼل -

 أٌـ عٍّخ أٚ عًّ ٌالفزٖبه ٚػلَ اٌزىواه ، ثلي ػجبهح

 وً ِب موو -

 ( ... ) ثٙب ػالِخ إٌمطخ االفم١خ اٌّٛاٙغ اٌزٟ رٛٙغ 31

ٚرٛٙغ اٌضب١ٔخ ثؼل آفو اٌغٍّخ أٚ اٌىٍّخ  ٌٍفًٖ ث١ٓ عٍّخ اٚ وٍّخ ِؼزوٙخ ، -

 اٌّؼزوٙخ



٠لفٍٙب اٌْقٔ فٟ االلزجبً ، أٞ ِٓ ِؼٍِٛبد إٌْو غ١و ِٛعٛكح فٟ  وً ى٠بكح -

 .اٌؼٕٛاْ ٕفؾخ

ِؼبٟٔ أفوٜ ، ثؼل  لزجَٗ اٌىبرت ، ثؼل اٌغًّ اٌزٟ رؾًِّىبْ اٌّؾنٚف ِٓ والَ ا- 

 أٌـ عٍّخ أٚ عًّ ٌالفزٖبه ٚػلَ اٌزىواه ، ثلي ػجبهح

 وً ِب موو -

 

 

 أٍئٍخ اٌّؾبٙوح اٌضبِٕخ

 

 / اٌّملِخ رمَٛ ػٍٝ صالس ؽوٚف إٔٛي؟31ً

 اٌفبء - أ

 اٌلاي - ة

 اٌغ١ُ - د

 ع١ّغ ِبموو - س

 / ٚاٌّملِخ ٔٛػبْ :31ً

 ِملِخ فٓ - أ

 ِملِخ وزبة - ة

 ِبمووع١ّغ  - د

 أ٠ّٙب أػُ ِملِخ اٌفٓ أٚ ِملِخ اٌىزبة ؟ -31ً

 ِملِخ اٌىزبة - أ

 ِملِخ اٌفٓ - ة

 ِملِخ اٌفٓ ٚاٌىزبة - د

 ال ٠ٛعل أعبثخ ٕؾ١ؾخ - س

 / ِب ٠زٛلف ػ١ٍٗ اٌْوٚع فٟ اٌفٓ ، وّؼوفخ ؽلٖ ِٚٛٙٛػٗ ٚغب٠زٗ ؟30ً

 ِملِخ اٌىزبة - ط

 ِملِخ اٌفٓ - ػ

 ِملِخ اٌفٓ ٚاٌىزبة - ؿ

 ال ٠ٛعل أعبثخ ٕؾ١ؾخ - ك

 ِب للَ أِبَ اٌّطٍٛة الهرجبٛ ث١زّٙب رٛلف ػٍٝ ِؼوفزٗ اٌْوٚع فٟ اٌّطٍٛة؟ 30ً/

 ِملِخ اٌىزبة - أ

 ِملِخ اٌفٓ - ة



 ِملِخ اٌفٓ ٚاٌىزبة - د

 ال ٠ٛعل أعبثخ ٕؾ١ؾخ - س

 

 

 فّؼوفخ األؽىبَ اٌقَّخ ) اإل٠غبة ، ٚإٌلة ، ٚاٌزؾو٠ُ، ٚاٌىوا٘خ ، ٚاإلثبؽخ( ِضالً ِٓ ِملِخ ؟ 34ً/

 ِملِخ اٌىزبة - أ

 ِملِخ اٌفٓ - ة

 ِملِخ اٌفٓ ٚاٌىزبة - د

 ال ٠ٛعل أعبثخ ٕؾ١ؾخ - س

 ِضالً ِٓ ِملِخ ؟ –/ ٚفطجخ أٌف١خ اثٓ ِبٌه 33ً

 ِملِخ اٌىزبة - ط

 ِملِخ اٌفٓ - ػ

 ِملِخ اٌفٓ ٚاٌىزبة - ؿ

 ال ٠ٛعل أعبثخ ٕؾ١ؾخ - ك

 / ٟ٘ ِطٍغ اٌجؾش ، ٚأٚي ِب ٠ٛاعٗ اٌمبهب ، ٚثٙب ٠جلأ لواءح اٌجؾش ؟33ً

 اٌّملِخ - م

 اٌجؾش - ه

 اٌفٓ ٚاٌىزبة - ى

 ٕؾ١ؾخ ال ٠ٛعل أعبثخ -ً 

 / ِٓ ٚاعجبد اٌّملِخ ؟31ً

 اٌؼٕب٠خ ثبألفىبه لٛح ٚٚٙٛؽبً ، ٚرور١جبً ٚرٍََالً ، ٚثقطخ اٌجؾش كلخ ٚرور١جبً  - أ

 ٚثّب ٠ٛٙغ فٟ اٌّملِخ ِٓ ٔمبٛ ّّٛالً ٌٙب ٚرور١جبً. - ة

 اٌؼٕب٠خ ثبألٌفبظ فٖبؽخ ٚٚٙٛؽبً ٚثبألٍٍٛة لٛح ٚٚٙٛؽبً ،ٍٚالِخ ٚر٠ْٛمبً ٌٍمبهب. - د

 ع١ّغ ِب موو - س

 ِىبْ اٌّملِخ فٟ ؟/ 33ً

 أٚي اٌجؾش ثؼل اٌّؾزٜٛ -ُ 

 ٍٜٚ اٌجؾش -ٓ 

 أفو اٌجؾش -ٗ 

 ال ٠ٛعل أعبثخ ٕؾ١ؾخ -ٛ 

 / ٚلذ وزبثخ اٌّملِخ اٌّملِخ فٟ ؟31ً

 ثؼل االٔزٙبء ِٓ وزبثخ اٌجؾش - أ

 لجً االٔزٙبء ِٓ وزبثخ اٌجؾش - ة



 ع١ّغ ِبموو - د

 / هٍُ ٌٍّؼبٌُ اٌوئ١َ١خ ٌٍجؾش فٟ ٕٛهرٗ إٌٙبئ١خ ؟31ً

 اٌّملِخ - ظ

 اٌجؾش - ع

 ٚاٌىزبةاٌفٓ  - ؽ

 ال ٠ٛعل أعبثخ ٕؾ١ؾخ - ف

 / ٠ٕجغٟ أْ ٠ٛٙغ فٟ اٌّملِخ ِب ٠أرٟ:11ً

 اٌجلء ثبٌجٍَّخ صُ ؽّل هللا ٚاٌضٕبء ػ١ٍٗ ٚاالٍزؼبٔخ ثٗ، ٚاٌٖالح ٚاٌَالَ ػٍٝ ١ٍلٔب ِؾّل - أ

 االٍزفزبػ إٌّبٍت ٌٍّٛٙٛع . - ة

 اإلػالْ ػٓ اٌّٛٙٛع ٚاٌزؼو٠ف ثٗ فٟ ٙٛء اٌّْىالد اٌزٟ ٍزضبه ف١ٗ - د

 اٌجؾش ثبٌّٛٙٛع اٌؼبَ ٌٍؼٍُ اٌنٞ ٠غوٜ اٌجؾش فٟ ِؾ١طٍٕٗخ ِٛٙٛع  - س

 ٍٕخ ِٛٙٛع اٌجؾش ثبٌّٛٙٛع اٌقبٓ اٌنٞ ٠غوٞ ف١ٗ اٌجؾش - ط

 أ١ّ٘خ اٌّٛٙٛع - ػ

 اٌلهاٍبد اٌَبثمخ ٌٍّٛٙٛع - ؿ

 أٍجبة اٌلاػ١خ ٌجؾش اٌّٛٙٛع - ك

 أ٘لاف اٌجؾش فٟ ٘نا اٌّٛٙٛع - م

 أُ٘ اٌّٖبكه اٌّزؼّلح ػ١ٍٙب فٟ ثؾش اٌّٛٙٛع - ه

 ػ١ٍٙب ثؾش اٌّٛٙٛع ف١نوو اٌجبؽش اٌقطخ اٌزٟ ١ٍم١ُ ثؾضٗ ػ١ٍٙباٌقطخ اٌزٟ ١ٍمبَ  - ى

 ِٕٙظ اٌجبؽش فٟ ثؾش اٌّٛٙٛع -ً 

 ث١بْ اٌّواك ثبٌّٖطٍؾبد اٌزٟ عوٜ اٍزؼّبٌٙب فٟ اٌجؾش -ُ 

 اٌغٙل اٌنٞ ثنٌٗ اٌجبؽش فٟ ثؾش اٌّٛٙٛع -ٓ 

 اٌٖؼٛثبد اٌزٟ  ٚاعٙذ اٌجبؽش فٟ ثؾش اٌّٛٙٛع -ٗ 

 ٚئفواعٗ اٌْىو ٚاٌزمل٠و ٌّٓ ٍبػل فٟ ئػلاك اٌجؾش -ٛ 

 

 

 / فبرّخ اٌجؾش رمَٛ ػٍٝ صالصخ ؽوٚف إٔٛي،ٟ٘ ؟10ً

 اٌقبء - ط

 اٌزبء - ػ

 ا١ٌُّ - ؿ

 ع١ّغ ِبموو - ك

 / ػجبهح ػٓ هٍُ فالٕخ ٌٍجؾش ٚئػطبء ٍٛهح ٍو٠ؼخ ػٓ ٔزبئغٗ ؟10ً

 اٌقبرّخ - أ

 اٌّملِخ - ة

 اٌجؾش - د



 / ِٓ ٚاعجبد اٌجؾش ؟14ً

 اٌؼٕب٠خ اٌزبِخ ثبألفىبه لٛح ٚٚٙٛؽبً ٚرور١جبً  - أ

 ٚٚٙٛؽبُ ٍٚالٍخ ٚر٠ْٛمبً ٌٍمبهبٚثبألٍٍٛة لٛح  - ة

 ع١ّغ ِبموو - د

 

 / ِىبْ اٌقبرّخ فٟ ؟13ً

 أٚي اٌجؾش - أ

 أفو اٌجؾش - ة

 ٍٜٚ اٌجؾش - د

 / ِٚٓ أعً رؾم١ك اٌّمٖٛك ثبٌقبرّخ ٠ٕجغٟ أْ ٠ٛٙغ ف١ٙب ِب ٠أرٟ:13ً

 فالٕخ اٌجؾش - أ

 أُ٘ إٌزبئظ اٌزٟ أزٙٝ ئ١ٌٙب اٌجبؽش - ة

 اٌّمزوؽبد اٌزٟ ٘لٜ ئ١ٌٙب اٌجؾش - د

 ع١ّغ ِبموو - س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحاضرة التاسعة

 :البحث تعرٌف ملحقات .66

 الذي اتبع غٌره -

 به وثٌق الصله ما لٌس من صمٌم موضوع البحث ولٌس -

 به الذي اتبع غٌره ، وما لٌس من صمٌم موضوع البحث ولٌس وثٌق الصلة- 

  كل ما ذكر -

 : ٌوضع فً الملحقات ما ٌنبغً أن .67

الشخصٌة، واألسئلة الخاصة  االستبانات ، والرسائلما للموضوع فائدة منه،  -



 .مخطوط أو أكثر التً أقام الباحث علٌها بعض نتائج بحثه. صور لبعض صفحات

 .الخاصة الخرائط ونماذج األشكال.الجداول.اإلحصاءات -

 .بموضوع البحث الرسوم البٌانٌة.وسائل اإلٌضاح. فصل خاص من كتاب له صلة -

 كل ما ذكر -

 : الوثائق معنى 68

  .هً الشادة للشًء المحكمة له -

 .الباحث النص الذي ٌؤٌد أمراً ٌتحدث عنه -

 .عنه الباحث هً الشادة للشًء المحكمة له. النص الذي ٌؤٌد أمراً ٌتحدث- 

 كل ما ذكر -

 : تعرٌف المراجعة والتصحٌح هو .69

: إذهاب السقم  هً المعاودة والرد على الشًء وتكرٌره . والتصحٌح  :المراجعة- 

 عٌب والتبرئة من كل

إذهاب السقم  : التصحٌح : هً المعاودة والرد على الشًء وتكرٌره . والمراجعة -

 والتبرئة من كل عٌب

 أ و ب -

 ذكر جمٌع ما -

 : ما ٌراجع للتأكد من وجوده وصوابة .71

، التكرار  والنقط المهمة الكلمات والجمل ، األسلوب ، األفكار والمعانً ، األفكار -

  المناقشات ، ، العناوٌن ، موضوعات البحث ، المادة العلمٌة المقتبسة ،

الترقٌم، اآلٌات القرآنٌة ، األحادٌث  مصادر البحث ، المقدمة ، الخاتمة ، عالمات -

األفقٌة ، موضوعات البحث بعضها مع  النبوٌة ، جمٌع ما حواه البحث ، الخطوط

 .بعض

 ب أ و- 

 رال شً مما ذك -

 : فً تكمن اهمٌة البحث .71

ورد فً بحثه من  توثٌق للمصادر التً اعتمد علٌه الباحث فً بحثه وتوثٌق لما -

 . ٌقرؤه مادة علمٌة بذكر مصادرها. تسهٌل على القارئ لالستفادة من البحث الذي



القارئ للوصول إلى  الداللة على المقدرة التنظٌمٌة لدى الباحث. تسهٌل على -

 .أقصر طرٌق وبأٌسر وقتمراده من 

ٌحتوٌه البحث وبدونها تكون دراسة الكتب وال سٌما القدٌمة  كشف لكل ما -

للمعلومة الوحدة الموجودة فً البحث فً جمٌع الصفحات  عسٌرة كل العسر. جمع

الباحث. الفهارس وسٌلة للمقارنة بٌن المعلومات الواردة  التً وردة فٌها أمام نظر

أخرى من حٌث صحة ما فٌها من نصوص وصواب ما  بحوثفً البحث وبٌنها فً 

 . فٌها من أفكار

 ذكر جمٌع ما- 

 : من انواع الفهارس .72

المصادر . فهرس األعالم . فهرس الكتب الواردة فً البحث. فهرس  فهرس -

 األحادٌث النبوٌة. فهرس اآلثار. فهرس األمثال . فهرس اآلٌات القرآنٌة. فهرس

 المحتوٌات

األماكن. فهرس  لقوافً. فهرس القبائل. فهرس الملل والنحل. فهرسفهرس ا -

فهرس  . المصطلحات الفنٌة. فهرس المفردات اللغوٌة. فهرس األحداث والسنٌن

 .الصور والخرائط

  أ و ب- 

 ذكر ال شًء مما -

 : متى ٌعمل فً استخراج الفهارس االخرى73

 .، بمحتوٌاتهقراءة البحث أو الكتاب قراءة سرٌعة لٌلم  -

إبرازه فً  قراءة البحث أو الكتاب مره ثانٌة ووضع الخطوط تحت ما ٌرٌد -

 .الفهرس

ٌعمل المفهرس هذا حتى  .ٌضع المفهرس لكل نوع رمز من عنده حسب اجتهاده -

 .ٌنتهً من البحث أو الكتاب

 ذكر جمٌع ما- 

 : كم انواع الفهرس فً االصطالح74

 نوع -

 نوعٌن -

 ثالثة -



 ذكر شً مماال  -

 : من انواع الفهرس .75

 هجائً مصنف و- 

 مصنف -

 هجائً -

 ذكر ال شًء مما -

 : تعرٌف الفهرسة اصطالحا .76

ٌراعً جمع  هو ما تكون األلفاظ فٌه مرتبة بعضها مع بعض فً ترتٌب تصنٌفً -

 . كل صنف وحده

صلة  على أساس ما بٌنها من هو ما تكون األلفاظ فٌه مرتبة بعضها مع بعض -

 .بالمدلوالت حرفٌة محضة ال دخل لها

على مواضع ورد مدلولها فً كتاب  ترتٌب ألفاظ معٌنة حسب ترتٌب معٌن للداللة- 

 .ذلك معٌن أو مكتبة أو نحو

 كل ما ذكر -

 : المصنف تعرٌف الفهرس77

ٌراعً جمع  بعض فً ترتٌب تصنٌفً هو ما تكون األلفاظ فٌه مرتبة بعضها مع- 

  .كل صنف وحده

بعضها مع بعض على أساس ما بٌنها من صلة  هو ما تكون األلفاظ فٌه مرتبة -

 .بالمدلوالت حرفٌة محضة ال دخل لها

مدلولها فً كتاب  ترتٌب ألفاظ معٌنة حسب ترتٌب معٌن للداللة على مواضع ورد -

 .معٌن أو مكتبة أو نحو ذلك

 ذكر كل ما -

 : تعرٌف الفهرس الهجائً .78

ٌراعً جمع  األلفاظ فٌه مرتبة بعضها مع بعض فً ترتٌب تصنٌفً هو ما تكون -

 . كل صنف وحده

على أساس ما بٌنها من صلة  هو ما تكون األلفاظ فٌه مرتبة بعضها مع بعض- 

 .بالمدلوالت حرفٌة محضة ال دخل لها

مواضع ورد مدلولها فً كتاب  ترتٌب ألفاظ معٌنة حسب ترتٌب معٌن للداللة على -



 .مكتبة أو نحو ذلكمعٌن أو 

 ذكر كل ما -

 

 

 

 

 

 

 

 

 01اٍئٍخ اٌّؾبٙوح 

 ِب ٠ٕجغٟ ػٍٝ اٌّفٙوً أْ ٠فٙوٍٗ وً ّٟء ٌٗ أ١ّ٘خ ِضً : -31

 اٌؾب١ّخ –فٟ ٍٕت اٌّٛٙٛع  -أ

 اٌّؾٍمبد ٚاٌٛصبئك -ة

 اٌقبرّخ –اٌّملِخ  -ط

 ع١ّغ ِب موو -ك

 

 ٌٖٕغ اٌفٙبهً ٛوق ِٕٙب  -11

 ٛو٠مخ اٌغناماد -أ

 اٌغناماد ٚ ٛو٠مخ  اٌلفزو اٌّفٙوًٛو٠مخ  -ة

 ٛو٠مخ اٌلفزو اٌّفٙوً -ط

 غ١و مٌه -ك

 

فٟ ٘نٖ اٌطو٠مخ ٠قٖٔ ٌىً ؽوف ِٓ اٌؾوٚف أٚهالبً فبٕخ  ، ٠ٚقٖٔ ٌىً ٍطو ِٕٙب اٚ اوضو ِبكح ِٓ ِٛاك  -10

 مٌه اٌؾوف ثؾَت ِب ٠زٛلؼٗ اٌّفٙوً :

 ٛو٠مخ اٌغناماد -أ

 ٛو٠مخ اٌلفزو اٌفٙوً -ة

 اماد ٚاٌلفزو اٌّفٙوًٛو٠مخ اٌغن -ط

 ع١ّغ ِب موو -ك



 

ٟ٘ اْ ٠ىزت اٌّفٙوً ف١ٙب ِب ٠و٠ل فٙوٍزٗ ، صُ ٠ورجٙب رور١جبً ٘غبئ١بً ػٍٝ أٚائً اٌىٍّبد صُ صٛا١ٔٙب صُ صٛاٌضٙب  -10

 ٚ٘ىنا :

 ٛو٠مخ اٌغناماد -أ

 ٛو٠مخ اٌلفزو اٌفٙوً -ة

 ٛو٠مخ اٌغناماد ٚاٌلفزو اٌّفٙوً -ط

 ع١ّغ ِب موو -ك

 

)  اٌغناماد فٟ ٕٕلٚلبً فبٕبً ، ِمَّبً اٌٝ ث١ٛد ٕغ١وح ٠ؾًّ وً ث١ٓ ِٕٙب اٍُ ؽوف ِٓ ؽوٚف اٌٙغبءرفوى  -14

 ٘نٖ اٌغٍّخ (:

 ٕؼ -أ

 فطأ -ة

 

 ِٓ ػ١ٛة ٛو٠مخ اٌغناماد ٟ٘ : -13

 ال رٙزُ ثّٛالغ اٌؾوٚف -أ

 ؽغّٙب اٌىج١و -ة

 اؽزّبي فمل ثؼ٘ اٌغناماد -ط

 ر١ًَٙ اٌجؾش ثبٌغناماد -ك

 

 االعبثخ اٌٖؾ١ؾخأفزو  -13

 ٛو٠مخ اٌغناماد أٙجٜ ِٓ ٛو٠مخ اٌلفزو اٌّفٙوً -أ

 ٛو٠مخ اٌلفزو اٌّفٙوً أٙجٜ ِٓ ٛو٠مخ اٌغناماد -ة

 وٍٙب فٟ اٌٚجٜ -ط

 وٍٙب غ١و ِٚجٛٛٗ -ك

 

 رور١ت اٌفٙبهً ٌٗ عٙز١ٓ :  -11

 رو٠ت اٌفٙوً ِغ غ١وٖ  ِٓ اٌفٙبهً ِٚغ غ١وٖ -أ



 ٚرو٠ت اٌفٙوً فٟ ٔطبق ٔفَٗرو٠ت اٌفٙوً ِغ غ١وٖ ِٓ اٌفٙبهً  -ة

 رو٠ت اٌفٙوً رٖبػلٞ  ٚرور١ت اٌفٙوً رٕبىٌٟ -ط

 ع١ّغ ِب موو -ك

 

 ٠طٍك ػٍٝ رور١ت وً فٙوً ِٕٙب فٟ ٔطبق ٔفَٗ : -11

 اٌزور١ت اٌزٖبػلٞ -أ

 اٌزور١ت اٌزٕبىٌٟ -ة

 اٌزور١ت األٌفجبئٟ -ط

 ع١ّغ ِب موو -ك

 

 ٛوق رٛى٠غ اٌّٖله: -13

 أهثغ ٛوق  -أ

 فٌّ ٛوق -ة

 ٍذ ٛوق -ط

 ٍجغ ٛوق -ك

 

 

 اٌطو٠مخ االٌٚٝ ِٓ رٛى٠غ اٌّٖله ٠زُ رٛى٠ؼٙب ٚرٕظ١ّٙب ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ :  -11

 اٌىزت اٌزٟ وزجذ ثٍغخ أعج١ٕخ –اٌىزت اٌزٟ ال ٠ؼوف ِإٌفٛ٘ب  –اٌىزت اٌؼوث١خ ) اٌّطجٛػخ (  –اٌّقطٛٛبد  -أ

اٌىزت اٌزٟ ال ٠ؼوف  –زجذ ثٍغخ أعٕج١خ ) ٚرلْٚ ثٍغزٙب ( اٌىزت اٌزٟ و –اٌىزت اٌؼوث١خ ) اٌّطجٛػخ (  –اٌّقطٛٛبد  -ة

 ِإٌفٙب ٚاٌٛصبئك ٚاالؽىبَ اٌمٚبئ١خ ٚ كٚائو اٌّؼبهف ٚاٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌٖؾف

 ع١ّغ ِب موو -ط

 غ١و مٌه -ك

 

 اٌطو٠مخ اٌضب١ٔخ ِٓ رٛى٠غ اٌّٖله ٠زُ رٛى٠ؼٙب ٚرٕظ١ّٙب ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ : -11

 اٌّٖبكه االعٕج١خ ) ٚرل٠ٕٚٙب ثٍغزٙب ( –اٌّٖبكه اٌؾل٠ضخ  –اٌّٖبكه اٌمل٠ّخ  -أ

 اٌّٖبكه االعٕج١خ -اٌّٖبكه اٌمل٠ّخ –اٌّٖبكه اٌؾل٠ضخ  -ة



 اٌّٖبكه اٌؾل٠ضخ –اٌّٖبكه االعٕج١خ  –اٌّٖبكه اٌمل٠ّخ  -ط

 غ١و مٌه -ك

 

 اٌطو٠مخ اٌضبٌضخ ِٓ رٛى٠غ اٌّٖله ٠زُ رٛى٠ؼٙب ٚرٕظ١ّٙب ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ : -10

 رٛى٠ؼٙب ٚرٕظ١ّٙب ٚفك ػٍِٛٙب ، وً ػٍُ ٠َزمً ثّٖبكهٖ -أ

 رٛى٠ؼٙب ٚرٕظ١ّٙب ٚفك اٌّٖله اٌؾل٠ش صُ اٌمل٠ُ -ة

 رٛى٠ؼٙب ٚفك اٌّٖله اٌؾل٠ش ٚاٌمل٠ُ ِؼبً  -ط

 ع١ّغ ِب موو -ك

 

 اٌطو٠مخ اٌواثؼخ ِٓ رٛى٠غ اٌّٖله ٠زُ رٛى٠ؼٙب ٚرٕظ١ّٙب ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ : -10

 ٚفك ػٍِٛٙب ، وً ػٍُ ٠َزمً ثّٖبكهٖرٛى٠ؼٙب ٚرٕظ١ّٙب  -أ

 رٛى٠ؼٙب ٚرٕظ١ّٙب ؽَت ل١ّزٙب ٚٔٛػٙب ٚأزَبثٙب الٕؾبثٙب -ة

 ع١ّغ ِب موو -ط

 غ١و مٌه -ك

 

اٌطو٠مخ اٌقبَِخ : ٟ٘ رٛى٠ؼٙب ٚرٕظ١ّٙب ؽَت اٌؾوٚف اٌٙغبئ١خ ٌٍّإٌف١ٓ ثؾش رورت اٌّٖبكه ِٓ اٌٚٙب اٌٝ  -14

 افو٘ب رور١جبً ٘غبئ١ب:

 ٕؼ -أ

 فطأ -ة

 

اٌطو٠مخ اٌَبكٍخ  : ٟ٘ رٛى٠ؼٙب ٚرٕظ١ّٙب ؽَت اٌؾوٚف اٌٙغبئ١خ ٌٍّإٌفبد ثؾش رورت اٌىزت ٚاٌجؾٛس ٚغ١و٘ب  -13

 ِٓ اٌّٖبكه ِٓ اٌٚٙب اٌٝ افو٘ب رور١جب ٘غبئ١بً ِؼزّلاً ػٍٝ اٌؾوف االٚي ِٓ ػٕٛاْ اٌىزبة اٚ اٌجؾش

 ٕؼ -أ

 فطأ -ة

 

 ِٕٙب:٠ٕجغٟ اٌزٕجٗ اٌٝ اِٛه رزؼٍك ثفٙوً اٌّٖبكه  -13

 ٠ؾَٓ اال رلْٚ اهلبَ اٌٖفؾبد اٌَّزفبك ِٕٙب فٟ فٙوً اٌّٖبكه -أ



 وً ِٖله ٠جلا رل٠ٕٚٗ فٟ ٍطو عل٠ل -ة

 رزجغ اٌَّبفبد اٌّيكٚعخ ث١ٓ اٌّٖبكه فٟ اٌىزبثخ -ط

 ع١ّغ ِب موو -ك

 

 اٍئٍخ ِواعؼخ ػٍٝ اٌّؾبٙوح اٌؾبك٠خ ػْو

 

ٕٚفؾبد اٍزٛػجذ االٌفبظ ٚاالٍب١ٌت اٌزٟ فوط اٌجؾش ثٙب ، ٚمٌه ٘ٛ ِب ٠زىْٛ ِٕٗ  ِٓ وٍّبد وزجذ ثٙب ِبكرٗ ،  -11

 ؽ١ش ػلك اٌىٍّبد ، ٚػلك اٌٖفؾبد:

 اٌفٙوً -أ

 ؽغُ اٌجؾش -ة

 ِٖبكه اٌجؾش -ط

 ع١ّغ ِب موو -ك

 

 ؽغُ اٌجؾش ٠قزٍف ِٓ ؽ١ش: -0

 ِٓ ؽ١ش مارٙب ِٚٓ ؽ١ش اٌجبؽش -أ

 ِٓ ؽ١ش مارٙب -ة

 ِٓ ؽ١ش اٌجبؽش -ط

 غ١و مٌه -ك

 

٠زج١ٓ أٔٗ ؽغُ اٌجؾش ١ٌٌ ٌٗ ِملاه ِؼ١ٓ ِٓ ؽ١ش رؾل٠لٖ ثؼلك ِٓ اٌىٍّبد ٚاٌٖفؾبد ، ٚأّب ٠زٛلف ؽغّٗ ػٍٝ  -13

 :اٌجبؽش : للهح ػ١ٍّخ ٚٛو٠مخ فٟ اٌجؾشٌٍّبكح اٌّٛعٛكٖ ٌٗ ، ٚػٍٝ  اٌجؾش مارٗ: ٍؼخ ١ٙٚمب ، ٚوضوح ٚلٍٗ

 ٕؼ -أ

 فطأ -ة

 

 طت ٚاٌؼٍَٛ فبٌغبٌت أْ رىْٛ:ؽغُ اٌجؾش فٟ اٌوٍبئً اٌؼ١ٍّخ وّب فٟ اٌ -11

 وج١وح َٔج١بً  -أ

 ٕغ١وح َٔج١بً  -ة



 ِزٍٛطٗ َٔج١بً  -ط

 غ١و مٌه -ك

 

 ؽغُ اٌجؾش فٟ اٌوٍبئً االكث١خ فمل ٚٙغ اٌؼوف ٌٙب ؽلاً رمو٠جبً: -11

 ٕفؾخ ) اهثؼ١ٓ أٌف وٍّخ ( 011هٍبٌخ اٌّبعَز١و  -أ

 ٕفؾخ ) ٍز١ٓ اٌف وٍّخ(411هٍبٌخ اٌلٚوزٛهاٖ  -ة

 مٌهغ١و  -ط

 ع١ّغ ِب موو -ك

 

 اٌٖٛاة ٘ٛ ػلَ رؾل٠ل هٍبٌخ اٌّبعَز١و ٚاٌلوزٛهاٖ ثؾغُ ِؼ١ٓ َ اٌىٍّبد ٚاٌٖفؾبد : -011

 ٕؼ -أ

 فطأ -ة

 

 ِٓ ٛوق رور١ت اٌجش ِٓ أٌٚٗ اٌٝ أفوٖ : -010

 ٕفؾخ ٍِقٔ اٌجؾش أٚ اٌوٍبٌخ –ٕفؾخ : ٔجنٖ ػٓ ؽ١بح اٌجبؽش  –ٕفؾخ اٌجٍَّخ  -ٕفؾخ اٌؼٕٛاْ   -أ

 ٕفؾخ اٌز١ّٙل –ٕفؾخ اٌّؾزٜٛ  -ٕفؾخ " ّىو ٚرمل٠و " اٚ " رمل٠و ٚاػزواف "     -ة

 ٕفؾخ فٙوً اٌّٖبكه –ٕفؾخ اٌٍّؾمبد ٚاٌٛصبئك  –ٕفؾخ اٌقبرّخ  -ٖٔٛٓ اٌوٍبٌخ اٚ اٌجؾش أٚ ٍٕجٙب   -ط

 ع١ّغ ِب موو -ك

 

 

 رًّْ ٕفؾخ اٌؼٕٛاْ ػٝ : -010

 اٌلهعخ اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ٠وغت اٌؾٖٛي ػ١ٍٙب –اٍُ اٌجبؽش  -  ػجبهح اٌزمل٠ُ  -ػٕٛاْ اٌجؾش اٚ اٌوٍبٌخ   -أ

 اٌَُ اٌؼٍّٟ اٌنٞ ٠ُٚ ٘نٖ اٌزقٖٔ –اٌزقٖٔ اٌنٞ ٠وِٚٗ ثبٌؾٖٛي ػٍٝ ٘نٖ اٌلهعخ  -ة

 اٌغبِؼخ اٌزٟ رُٚ ٘نٖ اٌى١ٍخ –اٌى١ٍخ اٌزٟ رُٚ ٘نا اٌمَُ اٌنٞ ٠َٕت ا١ٌٗ اٌجبؽش   -ط

ربه٠ـ رمل٠ُ اٌجؾش  –اٍُ االٍزبم اٌّْوف  –اٌزٟ رمغ ف١ٙب ٘نٖ اٌّل٠ٕخ اٌلٌٚخ  –اٌّل٠ٕخ اٌزٟ رُٚ ٘نا اٌغبِؼخ  -ك

 ربه٠ـ إٌّبلْخ –ثبٌْٙو ٚاٌؼبَ 

 ع١ّغ ِب موو -٘ـ 



 

رْغً اٌٛهلخ اٌزٟ رٍٟ ٕفؾخ اٌؼٕٛاْ  ، ٚال ٠ىزت ػ١ٍٙب ِب ٠لي ػٍٝ رٍٍََٙب فٟ اٌٖفؾبد ِٓ هلُ ػلكٞ اٚ  -014

 ؽوف اثغلٞ :

 ٕفؾخ ؽ١بح اٌجبؽش -أ

 خ اٌجٍَّخٕفؾ -ة

 ٕفؾخ ٍِقٔ اٌجؾش-ط

 غ١و مي -ك

 

 ٟ٘ ٕفؾخ رٍٟ ٕفخ ٔجنح ػٓ ؽ١بح اٌجبؽش ٟٚ٘ ػجبهح ػٓ افزٖبه ّل٠ل ٌٍجؾش ال ٠زغبٚى صالصّبئخ وٍّخ : -013

 ٕفؾخ اٌجٍَّخ -أ

 ٕفؾخ اٌؼٕٛاْ -ة

 ٕفؾخ ٍِقٔ اٌجؾش -ط

 ع١ّغ ِب موو -ك

 

 ِٓ ا١ّ٘خ ٍِقٔ اٌجؾش : -013

 ػظ١ّخ٠ف١ل اٌمبهب فبئلح  -أ

 ف١و ػْٛ ٌلٚه إٌْو اٌغبِؼ١خ ٚكٚه إٌْو االفوٜ -ة

 ف١و ػْٛ الِٕبء اٌّىزجبد -ط

 ع١ّغ ِب موو-ك

 

 ِٛلغ ٕفؾخ اٌّؾزٜٛ: -011

 فٟ اٌٍٜٛ اٍفً اٌٖفؾخ -أ

 ة فٟ اٌٍٜٛ اػٍٝ اٌٖفؾخ

 فٟ اٌٍٜٛ -ط

 غ١و مٌه -ك

 

 



 ٠واػٝ فٟ اٌّؾزٛىبالِٛه االر١خ : -013

 اٌّٛٙٛع اي الَبِٗ اٌوئ١َ١خاٌزور١ت إٌّطمٟ ٚرم١َُ  -أ

 ا٠واك االلَبَ اٌوئ١َ١خ اٌٛاهكح فٟ اٌجؾش ثؼٕب٠ٕٚٙب ٚػجبهارٙب -ة

 رور١جٙب ؽَت ٚهٚك٘ب ٚ رم١َُ االلَبَ اٌوئ١َ١خ رله٠غ١بً ٔؾٛ اٌٖغو -ط

 االفزٖبه ٚاٌٛٙٛػ فٟ اٌزؼج١و ػٓ ٘نٖ اٌؼٕب٠ٚٓ اٌفوػ١خ -ك

 ٚػٕب٠ٚٓ االلَبَ اٌوئ١َ١خ رىزت ثقٜ ػو٠٘ ٚاٙؼ –اٍزقلاَ االهلبَ اٌؼلك٠خ ٚاالؽوف االثغل٠خ  -٘ـ

 ع١ّغ ِب موو -ٚ

 

 ٕفؾخ اٌز١ّٙل رَّٝ: -013

 اٌزٛٛئخ -أ

 اوضو اٌّإٌفٛ اٌؼوة اٌّؼبٕوْٚ ٠َّٛٔٙب اٌّلفً -ة

 ع١ّغ ِب موو -ط

 

 

 رٛٙغ ف١ٙب اُ٘ ٔزبئظ اٌجؾش ٟ٘: -011

 ٕفؾخ اٌّؾزٜٛ -أ

 ٕفؾخ اٌقبرّخ -ة

 ٕفؾخ اٌؼٕٛاْ -ط

 اٌٍّؾمبدٕفؾخ  -ك

 

 

 

 

 

 00اٍئٍخ ِواعؼخ ػٍٝ اٌّؾبٙوح 

 



 اٌّواك ثطجبػخ اٌجؾش : -011

 ١ٕغزٗ -أ

 وزبثزٗ ثب٢ٌخ اٌىزبثخ -ة

 ع١ّغ ِب موو -ط

 غ١و مٌه -ك

 

 ٠غت ػٍٝ اٌجبعش فٟ ٛجؼٗ ٌجؾضٗ اْ ٠واػ١ٝ االِٛه االر١خ: -001

 ٍُ (00*01ثبٌؾغُ ٠ٚفًٚ اٌؾغُ اٌّزٍٜٛ ٚ٘ٛ ِمبً )  ِٚزَب٠ٚٗاْ ٠َزؼًّ أٚهالبً ث١ٚبء غ١و َِطوح   -أ

 اْ رىْٛ اٌطجبػخ ػٍٝ ٕفؾخ ٚاؽلح ِٓ اٌٛهق -ة

 ٠ْغً ثؼٚٙب فٟ رغ١ٍل اٌجؾش ثقَّخ ٍٕز١ّزواداْ ٠زون اٌٝ ١ّ٠ٓ اٌٖفؾخ ؽب١ّخ رمله  -ط

 اْ ٠ولُ ٌٖفؾبد ثٛٙٛػ رول١ُ ِزٍََالً  -ك

 اْ رقٍٛ اٌطبثؼخ ِٓ االفطبء -٘ـ

 اٌطجغ وزبثخ اٌفموح ٚإٌٛٙب ٚػالِبد اٌزول١ُ اْ ٠واػٟ فٟ -ٚ

 ٔٛع اٌؾجو ، ٚؽغُ االؽوف ، ٚاٌىٍّبد ، ٚؽغُ اٌقٜاْ ٠وػٟ  -ى

 اْ هاػٟ اٌَّبفخ غٟ اٌىزبثخ -ػ

 ع١ّغ ِب موو -ٛ

 

 ِٓ فٛائل اٌؾب١ّخ: -000

 اال ٠غطٟ اٌغ١ٍل ثؼ٘ اٌؼجبهاد ٠ٚىْٛ ٕ٘بن فَؾخ ٌٍزول١ُ اٌغبٔجٟ -أ

 ١ٌٌ ٌٙب فبئلح -ة

 رىْٛ اٌفبئلح فٟ ثؼ٘ اٌىزت -ط

 غ١و مٌه -ك

 

 ٠جمٟ اٌجبؽش صالصخ ٍٕز١ّزواد فٟ اػٍٝ اٌٖفؾخ ٚفٟ اٍفً اٌٖفؾخ  ال ٠ىزت ف١ٙب ّٟء: -000

 ٕؼ -أ

 فطأ -ة



 

 ٠غت اْ ٠واػٝ اٌَّبفخ فٟ اٌىزبثخ ػٍٝ إٌؾٛ االرٟ: -3

 رٚبػف اٌَّبفخ ث١ٓ اٌؼٕب٠ٚٓ اٌوئ١َ١خ ٚٔٔ اٌجؾش -أ

 ّيكٚعخ فٟ ٍٕت اٌجؾشرَزؼًّ اٌَّبفخ اٌ -ة

 ع١ّغ ِب موو -ط

اٌّزفك ػ١ٍٗ اْ ٠ٍيَ اٌجبؽش اْ ٠ٍَُ ػلكاً ِٓ إٌَـ ثمله اػٚبء ٌغٕخ إٌّبلْخ َٚٔقز١ٓ رٛكع ٚاؽلٖ فٟ  -004

 ِىزجخ اٌى١ٍخ ٚاالفوٜ رٛكع فٟ اٌّىزجخ اٌّووي٠خ ٌٍغبِؼٗ َٚٔقخ ٌٍّْوف َٚٔقخ ٌٍجبؽش ٔفَٗ َٚٔقٗ اؽز١بٛ:

 ٕؼ -أ

 فطأ -ة

 

 

 ٘ٛ ٚٙغ ػالِبد ِٓ ؽوٚف اثغل٠خ اٚ اهلبَ ػلك٠خ ػٍٝ ٕفؾبد اٌجؾش رج١ٓ رٍٍََٗ: -003

 اٌؼٕٛاْ -أ

 رول١ُ اٌجؾش -ة

 اٌّؾزٜٛ -ط

 ع١ّغ ِب موو -ك

 

 ِزٝ ٠جلأ اٌزول١ُ: -003

 لجً اٌجلاء ثبٌجغش -أ

 اصٕبء وزبثخ اٌجؾش -ة

 ثؼل رّبَ ٛجؼٗ ، ف١ولُ كفؼٗ ٚاؽلح -ط

 غ١و مٌه -ك

 

 

 اٌزول١ُ : ٔٛػبْ :ٔظبَ  -001

 اٌزول١ُ ثبٌؾوٚف االثغل٠خ ٚاالٔغ١ٍي٠خ -أ

 اٌزول١ُ ثبالهلبَ اٌؼوث١خ ٚاالٔغ١ٍي٠خ -ة



 اٌزول١ُ ثبٌؾوٚف االثغل٠خ ٚاالهلبَ اٌؼلك٠خ -ط

 غ١و مٌه -ك

 

 ٘ٛ ٙجٜ اٚهاق اٌجؾش ثْٟء لٛٞ ِٓ عٍل ٚٔؾٖٛ ؽفبظبً ػ١ٍٙب ِٓ اٌزٕبصو اٚ االفزالٛ اٚ ا١ٌٚبع -003

 اٌجؾشرغ١ٍل  -أ

 ٛجبػخ اٌجؾش -ة

 رور١ت اٌجؾش -ط

 ع١ّغ ِب موو -ك

 

 

 ِٓ ِالؽظبد افزالف اٌؾغُ فٟ اٌجؾش -001

 ؽغُ وج١و ٌىزبثخ ػٕٛاْ اٌوٍبٌخ) فٜ اٌضٍش ِضالً( -أ

ؽغُ إغو ٌىزبثخ ػٕب٠ٚٓ االثٛاة ٚاٌفٖٛي ٚاٌؼجبهاد االر١خ : ِؾزٜٛ اٌجؾش ، فٙوً اٌجؾش ، اٌفٙبهً االفوٜ ،  -ة

 ش ، فبرّخ اٌجؾشِملِخ اٌجؾ

 اٌؾغُ اٌؼبكٞ ٌىزبثخ ٍٕت اٌجؾش ٚ ؽغُ إغو ِٓ اٌؼبكٞ ٌىزبثخ اٌؾٛاّٟ ثبٍفً اٌٖفؾبد -ط

 ع١ّغ ِب موو -ك

 

 

 04ِواعؼخ اٌّؾبٙوح 

 

 اٌّواك ثبٌّٕبلْخ ٌغخ: -001

 رمَٛ ػٍٝ صالصخ ؽوٚف إٛي ٟٚ٘ : إٌْٛ ٚاٌمبف ٚاٌغ١ٓ  -أ

 إٌْٛ ٚاٌمبف ٚاٌزبءرمَٛ ػٍٝ صالصخ ؽوٚف إٛي ٟٚ٘ :  -ة

 رمَٛ ػٍٝ صالصخ ؽوٚف إٛي ٟٚ٘ : إٌْٛ ٚاٌمبف ٚاٌفبء -ط

 رمَٛ ػٍٝ صالصخ ؽوٚف إٛي ٟٚ٘ : إٌْٛ ٚاٌمبف ٚا١ٌْٓ -ك

 

 



 ٟ٘ اٌغٍَخ اٌزٟ رؼمل فٟ اٌغبِؼبد ، الِزؾبْ اٌطالة ػٕل رمل٠ُ هٍبئٍُٙ فٟ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب: -001

 اٌّؾزٜٛ -أ

 اٌطجبػخ -ة

 إٌّبلْخ -ط

 إٛي اٌجؾش -ك

 

 اٍزؼّبي ٌفع إٌّبلْخ ٌٍلالٌخ ػٍٝ : -000

 اٌغٍَخ -أ

 اٌجؾش -ة

 ٛو٠مخ اٌجؾش -ط

 ع١ّغ ِب موو -ك

 

ٟ٘ اٌّجبؽضخ اٌؼبِخ اٌْف٠ٛخ اٌزٟ رلٚه ث١ٓ اٌٍغٕخ اٌفبؽٖخ  ٚاٌطبٌت اٌّوّؼ ١ًٌٕ ّٙبكح ػ١ٍب ٚرلٚه ِّْٚٛ  -000

 اٌوٍبٌخ اٌّؼلح ٌٙنٖ إٌّبٍجخ:

 اٌغٍَخ -أ

 إٌّبلْخ -ة

 ٛو٠مخ اٌجؾش -ط

 ع١ّغ ِب موو -ك

 

 اٌنٞ ٠زٌٛٝ رأ١ٌف ٌغٕخ إٌّبلْخ فٟ اٌغبِؼبد اٌَؼٛك٠خ: -004

 اٌّْوف ٔفَٗ -أ

 ِغٌٍ اٌى١ٍخ -ة

 اٌّغٌٍ اٌجٍلٞ -ط

 اثٛ ٘ل٠ً ) ل٠ٛٗ ( -ك

 ِالؽظخ: ٠فًٚ لواءح عيء ٌغٕخ إٌّبلْخ ٌٍفبئلح

 

 اٌضالصخ:ِٛٙٛع إٌّبلْخ ٠ًّْ ػٕبٕو اٌوٍبٌخ  -003



 إٌبؽ١خ اٌْى١ٍخ -أ

 إٌبؽ١خ إٌّٙغ١خ -ة

 إٌبؽ١خ اٌّٛٙٛػ١خ ) اٌؼ١ٍّخ ( -ط

 ع١ّغ ِب موو -ك

 

 ٟ٘ اٌزٟ ٠مٖل ثٙب ِٓ ؽ١ش إٌٛاؽٟ إٌؾ٠ٛخ ٚاالِالئ١خ ٚاٌّطجؼ١خ ٚػالِبد اٌزول١ُ ٚاٌفمواد ٚثلا٠بد اٌَطٛه: -003

 إٌبؽ١خ إٌّٙغ١خ -أ

 إٌبؽ١خ اٌْى١ٍخ -ة

 ّٛٙٛػ١خإٌبؽ١خ اٌ -ط

 ع١ّغ ِب موو -ك

 

 ٟ٘ ِّٙخ علاً ؽ١ش ٠وٜ وض١و ِٓ إٌّبل١ْٓ اْ اٌّمٖل االٚي ِٓ اٌوٍبٌخ ٘ٛ رؼٍُ اٌطبٌت إٌبؽ١خ ٘نٖ:  -001

 إٌبؽ١خ إٌّٙغ١خ -أ

 إٌبؽ١خ اٌْى١ٍخ -ة

 إٌبؽ١خ اٌّٛٙٛػ١خ -ط

 ع١ّغ ِب موو -ك

 

ػٍٝ ِؼبٌغخ اٌمٚب٠ب ٚؽَٓ االؽبٛخ ٚاٌللخ فٟ إٌمل ٟ٘ اٌٙلف االٍبٍٟ فٟ اٌوٍبٌخ فبٌؼّك فٟ اٌجؾش ٚاٌملهح -003

 ٚاٌّمبهٔخ ٚؽَٓ االفز١به فٟ اٌَّبئً اٌقالف١خ :

 إٌبؽ١خ إٌّٙغ١خ -أ

 إٌبؽ١خ اٌْى١ٍخ -ة

 إٌبؽ١خ اٌّٛٙٛػ١خ -ط

 ع١ّغ ِب موو -ك

 

 وض١وح اّ٘ٙب:اٌٛلذ اٌنٞ ٠م١ٚٗ اٌطبٌت اِبَ ٌغٕخ إٌّبلْخ ٠قزٍف افزالفبً وج١واً رجؼبً الػزجبهاد -001

 ٔٛع اٌوٍبٌخ -أ

 ٔٛع اٌزقٖٔ -ة



 ِٛٙٛع اٌوٍبٌخ -ط

 ٌغٕخ إٌّبلْخ ٚ ٔٛع إٌّبلْخ -ك

 ع١ّغ ِب موو -٘ـ

 ِب ٠ٕجغٟ ػٍٝ اٌطبٌت ِواػبرٗ اصٕبء إٌمبُ: -001

 اٌٙلٚء فٟ اٌغٍَخ  ٚاٌزٛاٙغ ٚػلَ اٌظٙٛه -أ

 اْ ٠زمجً ِب ٠ٛعٗ ا١ٌٗ -ة

 إٌمل اٌؼٍّٟاْ ٠ظً لٛٞ االػٖبة ٚاْ ٠َزّغ  -ط

 ع١ّغ ِب موو -ك

 

 03اٍئٍخ ِواعؼخ ػٍٝ اٌّؾبٙوح 

 

 إٌز١غخ ٟ٘ : -041

 ػٍٝ ٚىْ فؼ١ٍٗ ثّؼٕٝ فبػٍٙبٚ ِفؼٌٛٗ -أ

 رمَٛ ػٍٝ صالصخ ؽوٚف إٛي : ٟ٘ إٌْٛ ٚاٌزبء ٚاٌغ١ُ -ة

 ع١ّغ ِب موو -ط

 غ١و مٌه -ك

 

 ٚلذ إٌز١غخ:٘ٛ ؽىُ اٌٍغٕخ ػٍٝ اٌوٍبٌخ ثغ ِٕبلْزٙب ٚرمل٠و ِب رَزؾمٗ  -040

 إٌّبلْخ –أ 

 ٔز١غخ إٌّبلْٗ -ة

 ٌغٕخ إٌبلْخ -ط

 ِٓ أٛاع رمل٠و إٌغبػ غ١و مٌه -ك040

 ِوٗ -ؽَٓ   -أ

 ِّزبى –ع١لعلاً  –ع١ل  –ِمجٛي  -ة

 ع١ّغ ِب ٠نوو -ط

 



 اما ؽٍٖذ اٌواٌخ ػٍٝ ِورخ اٌْوف االٌٚٝ فبٌٍغٕخ اْ رٕٟٛ ثطجؼٙب : -044

 ػٍٝ ٔفمزٗ اٌقبٕخ -0

 ٔفمخ اٌغبِؼخػٍٝ  -0

 ػٍٝ ٔفمخ فبػً ف١و -4

 ع١ّغ ِب موو -ك

 

 اػٍٝ كهعٗ ػ١ٍّخ رّٕؾٙب اٌغبِؼبد فٟ كٚي اٌؼبٌُ : -043

 اٌّبعَز١و -أ

 اٌلوزٛهاٖ -ة

 اٌجوٚف١َٛه -ط

 االثزلائٟ -ك

 ال ٠ؾًّ كهعٗ اػٍٝ ِٓ اٌلوزٛهاٖ ٌٚىٓ اػطٟ ٘نا اٌٍمت رمل٠واً ٌّب للِٗ ِٓ فلِخ فٟ ِغبي اٌزله٠ٌ: -043

 اٌّؼٍُ -أ

 اٌؼ١ّل -ة

 اٌجوٚف١َٛه -ط

 اٌّْوف -ك

 

 رؼو٠ف اٌٍمت ٌغخ : -3

 عّغ ٌمت  -أ

 ٠مَٛ ػٍٝ صالصخ ؽوٚف إٛي : ٟٚ٘ اٌالَ ٚاٌمبف اٌجبء -ة

 ع١ّغ ِب موو -ط

 غ١و مٌه -ك

 

 ٘ٛ وً ِب اّؼو ثوفؼٗ اٌَّّٝ اٚ ٕؼزٗ وي٠ٓ اٌؼبثل٠ٓ ٚأف إٌبلخ : -041

 رؼو٠ف اٌٍمت فٟ اٌٍغخ -أ

 اٌٍمت إطالؽبً  رؼو٠ف -ة



 ػو٠ف اٌٍمت فٟ إطالػ إٌؾ١٠ٛٓ -ط

 ع١ّغ ِبموو -ك

 

 ِب وبْ اٍّبً ٌْٙبكح اٚ ٕٚفبً ٌؾبٍِٙب :  -043

 اٌٍمت إٌؾٛٞ -أ

 اٌٍمت االكثٟ -ة

 اٌٍمت اٌؼٍّٟ -ط

 اٌٍمت اٌؼمٍٟ -ك

 

 ِٓ األٌمبة اٌؼ١ٍّخ اٌْبئؼخ :-041

 ا١ٌٍَبٌٔ ٚاٌجىبٌٛه٠ًٛ -أ

 اٌلثٍَٛ ٚاٌّبعَز١و -ة

 اٌلوزٛهاٖ -ط

 ع١ّغ ِب موو -ك

 

 رؼٕٟ كهعخ عبِؼ١خ اٌٚٝ : -041

 ا١ٌٍَبٌٔ -أ

 اٌجىبٌٛه٠ًٛ -ة

 ا١ٌٍَبٌٔ ٚاٌجىبٌٛه٠ًٛ -ط

 اٌلثٍَٛ -ك

 

 رؼٕٟ اٌْٙبكح فٛق اٌغبِؼخ فٟ رقٖٔ ِؼ١ٓ : -031

 اٌّبعَز١و -أ

 اٌلثٍَٛ -ة

 اٌجىبٌٛه٠ًٛ -ط

 ا١ٌٍَبٌٔ -ك



 

رّٕؼ ٕبؽجٙب ؽك أْ ٠ىْٛ ِؾب١ِبً أٚ ِؼٍّبً ٚرؼٕٟ اٌْقٔ اٌّٖوػ ٌٗ أٚ ٟٚ٘ رؼٕٟ فٟ األًٕ اإلعبىح اٌزٟ  - 030

 اٌَّّٛػ ٌٗ أٚ اٌّغبى ٌٗ اٌم١بَ ثؼًّ ِب ثؾو٠خ ػٍٝ غ١و اٌّأٌٛف أٚ اٌّؼزبك

 اٌّبعَز١و -أ

 اٌلثٍَٛ -ة

 اٌجىبٌٛه٠ًٛ -ط

 ا١ٌٍَبٌٔ -ك

 

اٌْٙبكح األٌٚٝ ٍٛاء وبٔذ ِٓ عبِؼخ أَ ِٓ ِلهٍخ اٌفالػ اٌّجزلب أٚ اٌطبٌت اٌّجزلب فٟ كهاٍزٗ وّب لل رؼٕٟ  -030

 ١ِٕٙخ.

 اٌّبعَز١و -أ

 اٌلثٍَٛ -ة

 اٌجىبٌٛه٠ًٛ -ط

 ا١ٌٍَبٌٔ -ك

 

 

 رؼٕٟ اٌٛص١مخ األوبك١ّ٠خ اٌّقزِٛخ ِٓ عبِؼخ أٚ ِؼٙل رؼ١ٍّٟ رؼطٟ ٕبؽجٙب ١ِيح أٚ رْو٠فبً  -034

 اٌّبعَز١و -أ

 اٌلثٍَٛ -ة

 اٌجىبٌٛه٠ًٛ -ط

 ا١ٌٍَبٌٔ -ك

 

 

ثلأ اٍزقلاَ ٘نٖ اٌىٍّخ ثّلٌٌٛٙب اٌؼٍّٟ ٘نا فٟ ثلا٠خ ْٔأح اٌغبِؼبد فٟ اٌمو١ٔٓ اٌضبٟٔ ػْو ٚاٌضبٌش ػْو  -033

 ا١ٌّالك١٠ٓ ٟٚ٘ رؼٕٟ فٟ األًٕ ىػبِخ ك١ٕ٠خ.

 

 اٌّبعَز١و -أ

 اٌلثٍَٛ -ة



 اٌجىبٌٛه٠ًٛ -ط

 ا١ٌٍَبٌٔ -ك

 

 

رقٖٔ ِؼ١ٓ ِٕٚبلْزٗ ف١ٗ أِبَ ٌغٕخ أٌفزٙب  ٘ٛ ِٓ ؽًٖ ػٍٝ ّٙبكح ػ١ٍب ثاػلاكٖ ثؾضبً فٟ ِٛٙٛع ِؼ١ٓ فٟ -031

 اٌى١ٍخ أٚ اٌّؼٙل اٌنٞ ٍغً اٌجؾش ف١ٗ.

 اٌّبعَز١و -أ

 اٌلوزٛهاٖ -ة

 اٌجىبٌٛه٠ًٛ -ط

 ا١ٌٍَبٌٔ -ك

 

 اٌلوزٛهاٖ ِْزمٗ ِٓ: -033

 اٌّؼوفخ -أ

 اٌؼٍُ -ة

 اٌّؼوفخ ٚاٌؼٍُ -ط

 غ١و مٌه -ك

 

َِبّ٘بد فٟ إٌٙٚخ اٌؼ١ٍّخ ثْزٝ ٕٛه٘ب ، ووؤٍبء اٌلٌٚخ ، رّٕؾٙب اٌغبِؼبد ألّقبٓ ٌُٙ فلِبد ع١ٍٍخ  -031

 وّب رّٕؾٙب ٌجؼ٘ اٌّقز١ٖٓ فٟ ثؼ٘ اٌفْٕٛ ٚاٌؼٍَٛ.

 اٌّبعَز١و -أ

 اٌلوزٛهاٖ -ة

 اٌلوزٛهاٖ اٌفقو٠خ -ط

 ا١ٌٍَبٌٔ -ك

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أسئلة الخدمات الطالبٌة أصول البحث العلمً
 

 : البحث تجنب العناوٌن العامة مثلعنوان  ٌنبغً على الباحث عند اختٌار 150
  حماٌة المستهلك فً السنة النبوٌة -

  رعاٌة الشباب فً السنة النبوٌة -
 ادبٌة دراسات- 

  رعاٌة األطفال فً السنة النبوٌة -
 

الذي ٌمكن من خالله التوصل الى كثٌر من االختراعات  المنهج العلم151ً
 :واالكتشافات هو المنهج

 الوصفً -
 ٌبًالتجر- 

 التارٌخً -
 االستداللً -

 
التعرٌف  القٌاس هو حمل فرع على اصل فً حكم لعله جامعة بٌنهما . وهذا 152

 : ٌشٌر الى احد مناهج البحث العلمً وهو المنهج
  التجرٌبً -
 االستداللً- 

 الوصفً -
 التارٌخً -

 



 :المنهج ٌتناول دراسة سٌرة النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌناسبة البحث الذي 153
  التجرٌبً -
 التارٌخً- 

 الوصفً -
  ال شًء مما ذكر -

 
 المنهج الذي ٌعتمد احٌانا على االستبانة للتوصل الى النتائج فً ظاهرة .154

 : معٌنة هو
  التجرٌبً -
 التارٌخً -
 الوصفً- 
 االستنباطً -

 
 : بحثه اذا اشتملت الدراسة على اجاز العلماء الكتابة فً موضوع سبق .155

 تقوٌم للدراسات السابقة -
 جدٌدة دراسة جوانب -

 تقدٌم نتائج جدٌدة -
 صحٌح جمٌع ما ذكر- 

 
 : خطة البحث تكون مقسمة بالترتٌب على النحو اآلتً .156

 فصول ، مطالب ، مباحث- 
 مطالب فصول ، مباحث ، -
 مباحث ، فصول ، مطالب -
 مباحث ، أبواب ، مطالب -

 
 العلمً المصادر الى مصادرالبحث  ٌقسم علماء .157

 ثانوٌة اساسٌة ومصادر- 
  مهمة ومصادر غٌر مهمة -

  حضارٌة ومصادر غٌر حضارٌة -
  موجودة ومصادر مفقودة -

 
 : مما ٌعده علماء البحث العلمً فً المصادر االساسٌة .158



 سجالت الدواوٌن -
  الصحف والمجالت -
 والقوانٌن الدساتٌر- 

  جمٌع ما ذكر -
 

 : البحث من خالل ٌمكن للباحثان ٌتعرف على مصادر 159
  استشارة أقاربه وابناء عشٌرته -

  استشارة زوجته وأوالده -
 الموسوعات والبحوث والرسائل الجامعٌة- 

  جمٌع ما ذكر -
 

المختصة  من وسائل التعرف على المصادر الرجوع الى مدونات المصادر .160
 : مثل

  صحٌح مسلم -
 يصحٌح البخار -
 الظنون كشف- 

  مسند أحمد -
 

 : ٌستعمل وسط البطاقة من االعلى .161
 لتوثٌق الكالم المقتبس -
 لتوثٌق اآلٌات القرآنٌة -

 المعلومات التً تحتوٌها البطاقة لعنونة- 
  لتوثٌق األحادٌث النبوٌة -

وسٌلة تدوٌن المعلومات المفضلة والتً تحفظ االوراق من الضٌاع وتنظم  .162
 : الخطة وتوزعها دفعة واحدة هً المعلومات حسب

 الدوسٌهات- 
 البطاقات -

  آلة التصوٌر -
  جمٌع ما ذكر -

 
 وبال تغٌٌر هو النص النص الذي ٌنقل كامال .163

  من الصحف والمجالت -



 الكرٌم من القرآن- 
  من األساطٌر الهندٌة القدٌمة -

  جمٌع ما ذكر -
 
 

 : لمقتبس اذا كان هذا النص ٌعترٌهٌجوز اعادة صٌاغة النص ا -164
 فً التعبٌر ضعف -
 تعقٌد فً االسلوب -
 عدم احاطته باالفكار -
 جمٌع ما ذكر صحٌح- 

 
 : المقتبس ٌشٌر الٌه الباحث فً الهامش بكلمة فً حالة اختصار النص .16

 تأمل -
 تأكد -

  أنظر- 
 تتبع -

 
 : وكتابته هًالبحث العلمً  الجوانب الرئٌسٌة فً صٌاغة .17
 العلمً المادة العلمٌة ، طباعة البحث وتجلٌده ، المنهج -

 المنهج العلمً ، األسلوب ، الطباعة ولتجلٌد -
 المادة العلمٌة ، المنهج العلمً ، األسلوب- 

  المادة العلمٌة , األسلوب ، الطباعة -
 

 : ٌنبغً على الباحث اثناء الكتابة ان ٌتجنب استعمال .18
 ت العامٌةالكلما- 

 االصطالحٌة العبارات االجنبٌة -
  الكلمات الفصٌحة -
  جمٌع ما ذكر صحٌح -

 
 : اثناء كتابة البحث ان ٌستحب للباحث .19

  ٌكثر من اقتباس العبارات واألشعار واألمثال -
 ٌتجنب االسراف فً اقتباس النصوص- 



  النص المقتبس وبال قٌد أو توضٌح ٌحذف ما ٌشاء من -
  النص لما ٌشاء وبال قٌودٌضٌف  -

 
 : ٌنبغً ان ٌتصف اسلوب الباحث بالواقعٌة ومن مظاهرها .20

 الجمل السجع واالرتباط بٌن -
  استخدام الكلمات الواضحة وتجنب الكلمات الغامضة -

  اظهار الحقائق وتجنب المبالغات- 
 وخلوه من إٌهام معنى غٌر مراد تحدٌد اإلسلوب -

 
 
 

  علمً هًأركان البحث ال-21
 

 الطالب ، المنهج ، المشرف
 

  الطالب ، المنهج ، الجامعة
 

  الموضوع ، المنهج ، الشكل
 

  الموضوع ، المشرف الطالب ،
 
 
 
 

  الغاٌة من البحث العلمً هً-22
 
 

  اختراع معدوم
 

  جمع متفرق
 

  ترتٌب مختلط



 
  جمٌع ما ذكر

 
 

  أركان اإلشراف هً-23
 

  ،الرسالةالطالب ، األستاذ المشرف 
 

 . الطالب ، األستاذ المشرف ، لجنة المناقشة
 

  الرسالة ، الجامعة األستاذ ،
 

  الطالب ، الجامعة ، الرسالة
 
 

  البحث هو من واجب اختٌار موضوع-24
 
 

 لجنة المناقشة
 

  الجامعة
 

 المشرف األستاذ
 

  الطالب
 
 
 

  الجامعٌةالتً ٌنبغً على الطالب تجنبها فً الرسائل  الموضوعات -25
 

  الخالف الموضوعات التً تثٌر
 



  الموضوعات الخاملة
 

  الموضوعات الواسعة جداً 
 

  جمٌع ما ذكر
 
 

 حالة من الحاالت التالٌة ٌنقل النص كامالً وبدون تغٌٌر فً-26
 
 

  من كتب التربٌة
 

  القرآن لكرٌم من
 

  من كتب التارٌخ
 

  من كتب اللغة
 
 

  األبحاث العلمٌة ٌرمز به إلىفً  ط عندما ٌرد الرمز27- 
 
 

  طبعة الكتاب
 

  المخطوط
 

  طبٌعة الموضوع
 

  جمٌع ما ذكر
 
 

 األبحاث العلمٌة من وظائف الهوامش فً -28



 
 

  إثبات النتائج التً توصل إلٌها الباحث
 

  على لجنة المناقشة الثناء
 

  توثٌق النصوص المقتبسة
 

  الثناء على األستاذ المشرف
 
 

صنفها مؤلفوها ورتبوا أحادٌثها على مسانٌد أسماء  الحدٌثٌة التً الكتب -29
  الصحابة هً

 
 

  السنن
 

  المسانٌد
 

  األجزاء
 

  الجوامع
 
 

 : عالمة التعجب توضع -30
 

  بٌن جمل الشرط والجزاء
 

  بعد جمل تفٌد االستغراب واالستنكار
 

  بعد لفظ المنادى فً الجملة



 
 بعض بٌن الجمل المعطوف بعضها على

 

 

 

 

 

 المحاضرة الرابعة

  :استخراج الحديث من مصادره ودراسة طرقو وشواىده والحكم عميو.1 
 توثيق النص وىو المقصود بتخريج الحديث النبوي عند المحدثين

 تمييز النص النبوي الشريف
 دراسة األسانيد
 جميع ما ذكر

 
  :أىمية التخريج وفائدتو.2 

 لمحكم عمى صحة الحديث
 ضعف الحديث لمحكم عمى

 ليعرف كيف يتوصل إلى الحديث في مواضعو األصيمة
 جميع ما ذكر



 
 

 فنتبع الطريقة عندما يكون اسم الصحابي مذكورًا في الحديث الذي يراد تخريجو.3 
: 

 التخريج عن طريق معرفة أول لفظ من متن الحديث
 التخريج عن طريق معرفة راوي الحديث

 دورانيا عمى األلسنة التخريج عن طريق معرفة كممة يقل
 التخريج عن طريق معرفة موضوع الحديث

 
 فإنو يمجأ لطريقة من رزق الذوق العممي الذي يمكنو من تحديد موضوع الحديث.4 

: 
 التخريج عن طريق معرفة أول لفظ من متن الحديث

 التخريج عن طريق معرفة راوي الحديث
 األلسنةالتخريج عن طريق معرفة كممة يقل دورانيا عمى 
 التخريج عن طريق معرفة موضوع الحديث

 
ويساعد فييا المصنفات نتبع  عندما نتأكد من معرفة أول كممة من متن الحديث.5 

  :الطريقة
 التخريج عن طريق معرفة أول لفظ من متن الحديث



 التخريج عن طريق معرفة راوي الحديث
 التخريج عن طريق معرفة كممة يقل دورانيا عمى األلسنة

 التخريج عن طريق معرفة موضوع الحديث
 

إعادت الكممة إلى مصدرىا الثالثي ثم إخراجيا من الكتب المصنفة عمى ىذه .6 
  :الطريقة

 التخريج عن طريق معرفة أول لفظ من متن الحديث
 التخريج عن طريق معرفة راوي الحديث

 التخريج عن طريق معرفة كممة يقل دورانيا عمى األلسنة
 طريق معرفة موضوع الحديث التخريج عن

 
  :الكتب الحديثية التي صنفيا مؤلفوىا عمى مسانيد أسماء الصحابة.7 

 المسانيد
 المعاجم
 الفيارس
 الثقات
 

الكتاب الذي ترتب فيو األحاديث عمى مسانيد الصحابة أو الشيوخ أو البمدان أو .8 
  :غير ذلك



 المسانيد
 المعاجم
 الفيارس
 الثقات
 

  :نبحث عنيا في من معرفة أول كممة من متن الحديث عندما نتأكد.9 
 الكتب المصنفة في األحاديث المشتيرة عمى األلسنة
 الكتب التي رتبت األحاديث عمى حروف المعجم

 المفاتيح والفيارس
 جميع ما ذكر

 
التخريج عن طريق معرفة كممة يقل دورانيا عمى األلسنة من أي جزء من متن .10 

عادتيا  إلى مصدرىا الثالثي ثم إخراجيا من الكتب المصنفة عمى ىذه الحديث وا 
  :الطريقة مثل

 كتاب المعجم المفيرس
 كتاب مسانيد الصحابة

 كتاب المعاجم لمكالم المشتير عمى األلسنة
 جميع ما ذكر

 



ويستعان في تخريج الحديث بناًء  التخريج عن طريق معرفة موضوع الحديث.11 
  :عمى عمى ىذه الطريقة

 المصنفات التي شممت أبوابيا وموضوعاتيا جميع أبواب الدين
 المصنفات التي شممت أبوابيا وموضوعاتيا أكثر أبواب الدين
 المصنفات المختصة بباب من أبواب الدين أو جانب من جوانبو

 جميع ما ذكر
 

  :ىي المصنفات التي شممت أبوابيا وموضوعاتيا جميع أبواب الدين.12 
 السنن
 الجوامع

 كتب األجزاء
 جميع ما ذكر

 
 

 المصنفات التي شممت أبوابيا وموضوعاتيا أكثر أبواب الدين.13 
 السنن
 الجوامع

 كتب األجزاء
 جميع ما ذكر



 
 
 

 المصنفات المختصة بباب من أبواب الدين أو جانب من جوانبو.14 
 السنن
 الجوامع

 كتب األجزاء
 جميع ما ذكر

 
 
 

من مصادره ينبغي القيام بترتيب ىذه المصادر  بعد القيام باستخراج الحديث.15 
 : ترتيبًا عمميًا ولترتيب المصادر

 طريقتان
 ثالث طرق
 أربع طرق
 طريقة واحدة

 
بعد القيام باستخراج الحديث من مصادره ينبغي القيام بترتيب ىذه المصادر .16 



  : ترتيبًا عمميًا ولترتيب المصادر
 . الزمنيترتيب ىذه المصادر حسب التقدم 

التقديم حسب الصحة والمكانة العممية فنقدم مثال صحيح البخاري عمى بقية الكتب 
 .المصنفة في الحديث
 فقط ذكر المصادر

 أ , ب
 

  :عند القيام بعزو الحديث إلى مصدره ويستحسن ذكر.17 
  الكتاب

  الباب والجزء والصفحة
 الرقم إن وجد
 جميع ما ذكر

 
 

  :عممية تخريج الحديث ىيالخطوة الثانية من .18 
  دراسة طرقو وشواىد الحديث بمقارنتيا

 الكشف عن أحوال الرواة من أجل أن نتوصل إلى الحكم عمى الحديث
 أ , ب

 ال شيء مما ذكر



 
لتوثيق النص يحتاج من الباحث إلى معرفة تامة بما يريد من المفظة المغوية .19 

وىذا  يناسب من معانييا لممعنى االصطالحيالتي يريد البحث فييا ومعرفة تامة بما 
  :لـ

 توثيق النص من كتب التأليف العام
  توثيق النص من كتب المغة

 أ , ب
 ال شيء مما ذكر

 
  :توثيق النص من كتب التأليف العام يتبع فيو.20 

  جعل النص بين عالمتي تنصيص , والدقة في نقمو
 ثنايا النصوضع نقط ال تقل عن ثالث في مكان ما يحذف من 

 اإلشارة في الحاشية إلى المصدر والجزء والصفحة
  جميع ما ذكر

 

 

 : استخراج الحدٌث من مصادره ودراسة طرقه وشواهده والحكم علٌه

 هو المقصود بتخرٌج الحدٌث النبوي عند المحدثٌنتوثٌق النص و

 تمٌٌز النص النبوي الشرٌف

 دراسة األسانٌد

 جمٌع ما ذكر

 



 : وفائدتهأهمٌة التخرٌج 

 للحكم على صحة الحدٌث

 للحكم على ضعف الحدٌث

 لٌعرف كٌف ٌتوصل إلى الحدٌث فً مواضعه األصٌلة

 جمٌع ما ذكر

 

 

 فنتبع الطرٌقة : عندما ٌكون اسم الصحابً مذكوراً فً الحدٌث الذي ٌراد تخرٌجه

 التخرٌج عن طرٌق معرفة أول لفظ من متن الحدٌث

 الحدٌثالتخرٌج عن طرٌق معرفة راوي 

 التخرٌج عن طرٌق معرفة كلمة ٌقل دورانها على األلسنة

 التخرٌج عن طرٌق معرفة موضوع الحدٌث

 

 فإنه ٌلجأ لطرٌقة : من رزق الذوق العلمً الذي ٌمكنه من تحدٌد موضوع الحدٌث

 التخرٌج عن طرٌق معرفة أول لفظ من متن الحدٌث

 التخرٌج عن طرٌق معرفة راوي الحدٌث

 رٌق معرفة كلمة ٌقل دورانها على األلسنةالتخرٌج عن ط

 التخرٌج عن طرٌق معرفة موضوع الحدٌث

 

 وٌساعد فٌها المصنفات نتبع الطرٌقة : عندما نتأكد من معرفة أول كلمة من متن الحدٌث

 التخرٌج عن طرٌق معرفة أول لفظ من متن الحدٌث

 التخرٌج عن طرٌق معرفة راوي الحدٌث

 كلمة ٌقل دورانها على األلسنةالتخرٌج عن طرٌق معرفة 

 التخرٌج عن طرٌق معرفة موضوع الحدٌث

 

 : إلى مصدرها الثالثً ثم إخراجها من الكتب المصنفة على هذه الطرٌقة الكلمة إعادت

 التخرٌج عن طرٌق معرفة أول لفظ من متن الحدٌث

 التخرٌج عن طرٌق معرفة راوي الحدٌث

 دورانها على األلسنةالتخرٌج عن طرٌق معرفة كلمة ٌقل 



 التخرٌج عن طرٌق معرفة موضوع الحدٌث

 

 : الكتب الحدٌثٌة التً صنفها مؤلفوها على مسانٌد أسماء الصحابة

 المسانٌد

 المعاجم

 الفهارس

 الثقات

 

 : الكتاب الذي ترتب فٌه األحادٌث على مسانٌد الصحابة أو الشٌوخ أو البلدان أو غٌر ذلك

 المسانٌد

 المعاجم

 الفهارس

 الثقات

 

 نبحث عنها فً : عندما نتأكد من معرفة أول كلمة من متن الحدٌث

 الكتب المصنفة فً األحادٌث المشتهرة على األلسنة

 الكتب التً رتبت األحادٌث على حروف المعجم

 المفاتٌح والفهارس

 جمٌع ما ذكر

 

ن متن الحدٌث وإعادتها إلى مصدرها الثالثً ثم إخراجها من التخرٌج عن طرٌق معرفة كلمة ٌقل دورانها على األلسنة من أي جزء م

 : الكتب المصنفة على هذه الطرٌقة مثل

 كتاب المعجم المفهرس

 كتاب مسانٌد الصحابة

 كتاب المعاجم للكالم المشتهر على األلسنة

 جمٌع ما ذكر

 

 على : الطرٌقة وٌستعان فً تخرٌج الحدٌث بناًء على هذه التخرٌج عن طرٌق معرفة موضوع الحدٌث

 المصنفات التً شملت أبوابها وموضوعاتها جمٌع أبواب الدٌن

 المصنفات التً شملت أبوابها وموضوعاتها أكثر أبواب الدٌن



 المصنفات المختصة بباب من أبواب الدٌن أو جانب من جوانبه

 جمٌع ما ذكر

 

 هً : المصنفات التً شملت أبوابها وموضوعاتها جمٌع أبواب الدٌن

 ننالس

 الجوامع

 كتب األجزاء

 جمٌع ما ذكر

 

 

 المصنفات التً شملت أبوابها وموضوعاتها أكثر أبواب الدٌن

 السنن

 الجوامع

 كتب األجزاء

 جمٌع ما ذكر

 

 

 

 المصنفات المختصة بباب من أبواب الدٌن أو جانب من جوانبه

 السنن

 الجوامع

 كتب األجزاء

 جمٌع ما ذكر

 

 

 

 بعد القٌام باستخراج الحدٌث من مصادره ٌنبغً القٌام بترتٌب هذه المصادر ترتٌباً علمٌاً ولترتٌب المصادر: 

 طرٌقتان

 ثالث طرق



 أربع طرق

 طرٌقة واحدة

 

 :  بعد القٌام باستخراج الحدٌث من مصادره ٌنبغً القٌام بترتٌب هذه المصادر ترتٌباً علمٌاً ولترتٌب المصادر 

  لمصادر حسب التقدم الزمنً.ترتٌب هذه ا

 التقدٌم حسب الصحة والمكانة العلمٌة فنقدم مثال صحٌح البخاري على بقٌة الكتب المصنفة فً الحدٌث.

 فقط ذكر المصادر

 أ ،  ب

 

 : ٌستحسن ذكروعند القٌام بعزو الحدٌث إلى مصدره 

 الكتاب 

 الباب والجزء والصفحة 

 الرقم إن وجد

 جمٌع ما ذكر

 

 

 :ً هالخطوة الثانٌة من عملٌة تخرٌج الحدٌث 

 بمقارنتها  الحدٌث دراسة طرقه وشواهد

 الكشف عن أحوال الرواة من أجل أن نتوصل إلى الحكم على الحدٌث

 أ ، ب

 ال شًء مما ذكر

 

تامة بما ٌناسب من معانٌها  ٌحتاج من الباحث إلى معرفة تامة بما ٌرٌد من اللفظة اللغوٌة التً ٌرٌد البحث فٌها ومعرفةلتوثٌق النص 

 وهذا لـ : للمعنى االصطالحً

 توثٌق النص من كتب التألٌف العام

 توثٌق النص من كتب اللغة 

 أ ، ب

 ال شًء مما ذكر

 

 :ٌتبع فٌه  توثٌق النص من كتب التألٌف العام



 جعل النص بٌن عالمتً تنصٌص ، والدقة فً نقله  

 حذف من ثناٌا النصوضع نقط ال تقل عن ثالث فً مكان ما ٌ

 اإلشارة فً الحاشٌة إلى المصدر والجزء والصفحة

 جمٌع ما ذكر 

 

 

 

 


