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 الفصل الدراسي: مـ2016 - 2015هـ / 1437 - 1436 العام الجامعي
  :أستاذ المادة

 ساعات معتمدة 3 اعات المعتمدة :عدد الس
 عملي نظري  ساعات التدريس:عدد 

45   
 :: وصف المقررأوًل 

نة لساهذا المقرر أحد المقررات اإللزامية من متطلبات كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، وهو من مستوى 
 .الفقه وأصوله دبلوم –األولى 
 :أهداف المقرر ثانًيا:

لك ة، وكذمي  يصفات األكادادكتوراه بحسب المو كتابة رسالة ماجستير، وأطروحة  تقانإى الوصول بالطالب إل
 إتقان تحقيق المخطوطات بحسب مناهج التحقيق المعتبرة.

 :: محتوى المقررثالًثا
  :  .مادة البحث العلميأوًلا

 .ساعات( 5)  الباب األول: تعريف منهج البحث وصفات الباحث ومقومات البحث.         -

 الفصل األول: مقدمة لدراسة مناهج البحث العلمي. -

 اللغوي لكلمة )املنهج(. املعىن (أ)

 اللغوي لكلمة )البحث(. املعىن (ب)

 

 
 

 

 جامعة طرابلس 
 

 دبلوم  الفقه وأصوله – الخطة الدراسية
 منهجية البحث: مقرر

 مصورات يف مادة البحث العلمي. الكتاب المقرر:
 مصورات يف مادة حتقيق املخطوطات.               
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 كثرة تعاريف العلماء للبحث. (ج)

 جماالت البحث العلمي وأنواعه. (د)

 .البحث العلمي املعملي 

 .البحث العلمي الوصفي 

 حبث التنقيب عن احلقائق ومجعها. -

 حبث التفسري النقدي. -

 البحث الكامل. -

 الفصل الثاين: الباحث وصفاته. -

 الرغبة. -1

 الصرب على املكاره والثبات. -2

 حب االطالع. -3

 احلافظة والذاكرة. -4

 املقدرة على التنظيم والتصور. -5

 الشك العلمي والتثبت. -6

 العقلية املنطقية الفلسفية. -7

 اإلنصاف. -8

 املوضوعية. -9

 األمانة والضمري. -10
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 اجلرأة. -11

 املوهبة. -12

 ر.الدربة واالستمرا -13

 اللغة. -14

 الفصل الثالث: أنواع مناهج البحث العلمي: -

: منهج االستدالل أو االستنباط. -  أوالا

 اثنياا: منهج االستقراء التجرييب. -

 اثلثاا: منهج االسرتداد التارخيي. -

 رابعاا: املنهج الوصفي. -

 خامساا: املنهج اجلديل. -

 ساعات(. 3)                الباب الثاين: املكتبة واملصادر.                            -

 متهيد. -

 الفصل األول: التصنيف والتكشيف. -

 املبحث األول: التوثيق والتكشيف. -

 الكشافات. نواع منثة أوهناك ثالاملبحث الثاين: أنواع الكشافات: املؤلف والعنوان واملوضوع،  -

 الفصل الثاين: املصادر. -

 مفاتيح األعالم. -1

 جم البلدان.امع -2
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 رايت.فهارس الكتب والدو  -3

 كتب األنساب. -4

 دوائر املعارف. -5

 معاجم اللغة. -6

 املعاجم اخلاصة. -7

 املعجم املفهرس أللفاظ القرآن. (أ)

 املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي. (ب)

 معاجم املصطلحات األدبية والعلمية. (ج)

 كتب األمثال. -8

 فهارس األشعار. -9

 ساعة(. 14)     الباب الثالث: خطوات البحث العلمي.                                -

 األستاذ املشرف. -

 اختيار موضوع الرسالة. -

 تغيري املوضوع. -

 تبويب الرسالة تبويباا أولياا. -

 إعداد البطاقات. -

 إعداد املراجع. -

 املراجع األصلية )املصادر(. -
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 أما املراجع الثانوية. -

 الكتب والقراءة. -

 القراءة السريعة. -1

 القراءة العادية. -2

 القراءة العميقة. -3

 Eexperiment and fieldworkوالدراسات اخلاصة علميةالالتجارب  -

 احملاداثت واملراسالت العلمية. -

 مجع املادة وتوزيعها. -

 الرسالة. ةتعديل خط -

 الفصل الثاين: كتابة الرسالة. -

 القواعد واألسلوب. -

 الكلمات. -

 اجلمل. -

 األسلوب. -

 الضمائر. -

 الفقرات. -

 .االقتباس -

 التفريع. -
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 األلقاب. -

 االختصارات. -

 لرتقيم والشكل.عالمات ا -

 (.footnote referencesاحلاشية ) -

 استعمال األرقام يف صلب الرسالة. -

 اجلداول. -

 الرسم البياين. -

 ( لبيان مصروفات التعليم يف ميزانية الدولة.1رسم بياين رقم ) -

 الصور. -

 حجم اخلط. -

 حجم الرسالة. -

 الفصل الثالث: هيئة الرسالة. -

 (.Title pageصفحة العنوان ) -

 العرتاف.التقدير وا -

 حمتوايت الرسالة: )الفهرست(. -

 املقدمة. -

 الرسالة. -

 النتائج والتوصيات. -
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 املالحق والواثئق. -

 .1ملحق رقم  -

 نص وقفية امللك األشرف على مدرسته. -

 مصادر الرسالة. -

 بعد كتابة الرسالة. -

: االستطراد. -  أوالا

 اثنياا: النقاط اليت مل تستقر علمياا. -

 اثلثاا: اللمسات األخرية. -

 ساعات(. 3)            ب الرابع: طباعة الرسالة وجتليدها.                            البا -

 طباعة الرسالة وتصحيحها. -

 عدد النسخ وجتليد الرسالة. -

 ملخص الرسالة. -

 وقت املناقشة. -

 موضوع املناقشة. -

 املمتحنون والنتيجة. -

 (.1ملحق رقم ) -

 عالمات الرتقيم. -

 البحوث والدراسات. قواعد اإلشارة إىل املصادر يف -
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 طريقة العزو إىل الكتب. -

 طريقة العزو إىل املقاالت. -

 طريقة العزو إىل الندوات واملؤمترات. -

 حبث مقدم ملؤمتر أو لندوة.إىل طريقة العزو  -

 طريقة العزو إىل حبث يف كتاب دوري أو غري دوري ساهم فيه كّتاب عدة. -

 ملنشورة.اغري  طريقة العزو إىل األطروحات أو الرسائل اجلامعية -

 قواعد إضافية. -

  :مادة حتقيق املخطوطاتاثنياا. 

 ساعات(. 7)                                                                        متهيد. -

 انتشار املخطوطات العربية يف العامل. -

 التحقيق وشرائطه. -

 معىن التحقيق والشرح. -

 ل اجلامعية.شروط حتقيق املخطوطة الصاحلة للرسائ -

 صفات احملقق. -

 األمور اليت تساعد على إخراج نص صحيح. -

 .صور الفهم قبل اهتام النص ابخلطأاهتام النفس بق -1

 التعود على اخلط. -2

 سلوب املؤلف.الدُّربة على أ -3
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 العلم بفن الكتاب. -4

 علم املخطوطات والتحقيق العلمي. -

 .نيبأمحد شوقي بن -

 مقتطفات عن أوضاع املخطوطات يف التاريخ العريب اإلسالمي. -

 حملة عن أماكن وجود املخطوطات يف مطلع القرن العشرين. -

 الدول العربية. (أ)

 دول جملس التعاون. (ب)

 معرفة تزييف املخطوطات وطرائقه. -

 أماكن وجود املخطوطات يف الوقت احلايل وطرق احلصول عليها. -

 املزادات يف الدول األوروبية. (أ)

 ئالت العلمية العريقة.ااملكتبات اخلاصة والع (ب)

 جتار التحف واألثرايت اإلسالمية واملتخصصون يف جتارة الكتب. (ج)

 ساعة(.)            الفصل األول: يف دراسة املخطوط العريب.                             -

 شروط املخطوط الصاحل للتحقيق يف الرسائل اجلامعية. -

 مجع النسخ. -

 خ.دراسة النس -

 ترتيب النسخ. -

 مؤلف املخطوط. -
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 عنوان املخطوط. -

 مثال تطبيقي. -

 ساعة(.)        الفصل الثاين: يف توثيق املخطوط العريب.                            -

 توثيق املخطوط بطرق التحمل. (أ)

 السماع. -1

 العرض. -2

 اإلجازة. -3

 املناولة. -4

 املكاتبة. -5

 اإلعالم. -6

 الوصية. -7

 الوجادة. -8

 املطالعات.السماعات والقراءات و  (ب)

 الـُمَسمِّّع أو الـُمْسَمع. -1

 األصل. رىءقا -2

 كاتب السماع. -3

 القراءة. -4

 املطالعة. -5
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 )ج( تسلسل النص يف املخطوط العريب.

 التعقيبات. -1

 الرتقيم. -2

 ساعات(. 6)         الفصل الثالث: يف قراءة املخطوط العريب.                            -

 احلروف وضبط تقييدها. -1

 ضبط )الَقْطَعة( أي اهلمزة.ومما يلحق ابل -2

 املدَّة. -3

 الشدة. -4

 ختفيف احلرف. -5

 اللحق. -6

 التضبيب. -7

 حجم حرف الظاء. -8

 وصل احلروف ببعضها. -9

 فروق النسخ. -10

 كتابة الوقف. -11

 كتابة اهلمزة ابلتسهيل. -12

 رسم القاف بصورة الفاء. -13

 رموز أخرى. -
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 مصطلحات ورموز احملدثني والنساخ. -

 مطلحات ُأخر. -

: احلاشية واهلامش. -  أوالا

 اثنياا: الطُّرَّة. -

 اثلثاا: الكراسة. -

 رابعاا: الذيل. -

 خامساا: اجلزء. -

 سادساا: اجملّلد. -

 سابعاا: الطاقة. -

 ساعة(.)         الفصل الرابع: يف نسخ املخطوط.                                     -

 املقابلة بني النسخ. -

 اهتام الفهم قبل النص. -

 التلفيق بني النسخ. -

 ؤلف.إصالح غلط امل -

 احملقق واملصنِّّف. -

 مثال تطبيقي. -

 املخطوطات اخلالية من النقط. -

 ساعات(. 3)الفصل اخلامس: يف عمل احملقق.                                      -
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 ساسية ملعامل منهج احملقق.العناصر األ -

 الرسم اإلمالئي. -1

 تكميل االختصارات. -2

 وضع العناوين. -3

 ترقيم املسائل. -4

 ل السقط.تصحيح النص وإكما -5

 فروق النسخ. -6

 ضبط اآلايت القرآنية وخترجيها. -7

 ضبط احلديث وخترجيه. -8

 ختريج الشعر. -9

 ختريج األمثال. -10

 التعريف ابألعالم. -11

 التعريف ابألماكن واملواضع والبلدان. -12

 شرح الغريب. -13

 ختريج النصوص املقتبسة. -14

 احلواشي والتعليقات. -15

 الشكل. -16

 الرتقيم. -17
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 مصادر احملقق. -18

 االستدراك. -19

 .الفهارس -20

 مقدمة التحقيق. -21

 اإلخراج الفين للكتاب. -22

 ساعة(.)        أنظمة ختزين املخطوطات.                                            -

 إصاابت املخطوطات. -

 العوامل املؤثرة يف املخطوط. -

 العوامل الكيماوية. (أ)

 العوامل الطبيعية. (ب)

 العوامل البيولوجية. (ج)

 طات.شروط حفظ املخطو  -

 ساعة(.)                                    لعربية احملتوية على خمطوطات.أمساء الدول ا -

 ترتيب الدول العربية من حيث غناها ابملخطوطات. -

 أهم املراكز الرمسية يف العامل العريب من حيث غناها ابملخطوطات. -

 أهم املراكز اخلاصة للمخطوطات يف العامل العريب. -

 صة يف العامل العريب.ترتيب أهم مراكز املخطوطات اخلا -

 أهم فهارس املخطوطات يف العامل العريب. -
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 جدول يبنّي أهم فهارس املخطوطات يف العامل العريب. -

 :رابعًا: األساليب واألنشطة
 

 خامسًا: التقويم:
 عالمة. 20السعي: 

 عالمة. 20األبحاث: 

 عالمة. 60االمتحان النهائي: 

 سادسًا: المراجع:
 عربي اإلسالمي من الترميم إلى التجليد/ مركز جمعة الماجد.صناعة المخطوط ال -1

 منهج البحث وتحقيق النصوص/ د. يحيى وهيب الجبوري. -2

 تحقيق نصوص التراث في القديم والحديث/ د. الصادق الغرياني. -3

 توثيق النصوص وضبطها/ د. موفق بن عبد هللا بن عبد القادر. -4

 ن/ د. رمضان عبد التواب.مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثي -5

 .نيالمخطوطات/ تنسيق أحمد شوقي بنب عن المخطوط العربي وعلم -6

 منهج تحقيق المخطوطات/ إياد خالد الطب اع. -7

 في تحقيق النص/ د. بشار عو اد معروف. -8

 منهج البحث األدبي/ علي الطاهر. -9

 ثري ا ملحس.منهج البحوث العلمية للطالب الجامعيين/ د.  -10

عر به بتصرف د. عبد الوهاب أبو  /بة البحوث الجامعية ورسائل الماجستير والدكتوراهالدليل إلى كتا -11
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 سليمان.

 كيف تكتب بحًثا أو رسالة/ د. أحمد شلبي. -12

 مناهج البحث وتحقيق التراث/ د. أحمد ضياء العمري. -13

 .عبد المجيد عابدين مزالق في طريق البحث اللغوي واألدبي وتوثيق النصوص/ -14

 علماء أصول الفقه/ د. عبد الرؤوف خرابشة. دمناهج البحث عن -15

 منهج البحث في الفقه اإلسالمي: خصائصه ونقائصه/ د. عبد الوهاب أبو سليمان. -16

 البحث األدبي/ د. شوقي ضيف. -17

 منهج البحث في العلوم اإلسالمية/ د. محمود الدسوقي. -18

 .منهج البحث في الدراسات اإلسالمية تأليًفا وتحقيًقا/ د. فاروق حمادة -19

 


