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 محاضرة 

 عن

تنظم مصادر المعلومات واستعمالها  

 فً المكتبة  



 :ة لمكتبنظٌم مصادر المعلومات واستعمالها فً اتاواًل 

 تصنٌفها أي فٌها المتوافرة المعلومات مصادر بتنظٌم المكتبة تعنى    

 لتحدٌد لذلك مخصصة محلٌة او عالمٌة قواعد او نظم على باالعتماد وفهرستها

 المستفٌدٌن قبل من وبدقة بسرعة الٌها الوصول ولتسهٌل المكتبة فً وجودها

 على للتعرف المكتبة فً المتبع النظام معرفة الباحثٌن على ٌجب لذا. منها

 .منها االستفادة و المعلومات مصادر من موجوداتها
 المعرفة حســـب "موضوعٌا المعلومات مصادر ترتٌب هو فالتصنٌف     

 الكتب اٌجاد الباحث ٌستطٌع لكً منظمة بصورة ( المختلفة العلوم ) البشرٌة

 الكرٌم القران تفسٌر تخص التً الكتب "فمثال "معٌنا "موضوعا تعالج التً

 وٌتم. وهكذا اخر مكان فً تجمع النبوٌة االحادٌث وكتب واحد مكان فً تجمع

 تدوٌنها ٌتم ( "معا االثنان او اوحروف ارقام )  رموز على باالعتماد الترتٌب

 وبذلك المصادر بهذه الخاصة الفهرسة بطاقات وعلى المعلومات مصادر على

 فً المستعملة العالمٌة التصانٌف نظم اهم ومن.  علٌها العثور سهولة تضمن

 : المكتبات



  : * DDC العشري دٌوي تصنٌف -1
 "استعماال واشهرها الحدٌثة التصانٌف اقدم العشري دٌوي  تصنٌف ٌعد          

 مرة الول دٌوي ملفل ،نشره العراقٌة المكتبات ومنها والعربٌة العالمٌة المكتبات فً

 من "ابتدا اساسٌة اقسام عشرة الى البشرٌة المعرفة فٌه قسم حٌث 1876 عام

 . االساس الرقم ضمنها ثالثٌة ارقام ذات تفرٌعات مع (9 -0 ) التسعة الى الصفر

 : البشرٌة للمعرفة دٌوي لـ االساسٌة العشرة التقسٌمات ٌاتً وفٌما
 ( العمومٌات ) العامة المؤلفات  000
   الفلسفة  100
   الدٌانات  200
  االجتماعٌة العلوم  300
   اللغات  400
   البحتة العلوم  500
  التطبٌقٌة العلوم  600
   الفنون  700
   االداب  800
   والتراجم والجغرافٌة التارٌخ  900

   
*Dewey Disemal Classfication 



 : هً لدٌاناتا وتقسٌمات
   الدٌانات  200
   وعلومه االسالم  210
  المقدس الكتاب  220
   المسٌحٌة الدٌانة  230
  العبادة والهوت المســــــــــــــــــــــــــٌحٌة االخالق  240
   المسٌحٌة الدٌنٌة واالنظمة المحلٌة المسٌحٌة الكنٌسة  250
   والكنســــــً والمدنً االجتماعً المسٌحً الالهوت  260
   المنظمة المسٌحٌة للكنٌسة والجغرافٌة التارٌخٌة  المعاملة  270
   المســــــــــــــــــــٌحٌة الكنٌسٌة والمذاهب الطوائف  280
  المقارنة والدٌانة اخــــــــــــــــــــــــــــــرى دٌانات  290

  

 :وهً 210 للرقم االساسٌة التفرٌعات ضمن ٌدخل وعلومه االسالم تقسٌم اما   
   وعلومه االسالم  210
  الكرٌـــــم القران  211
   التفســـــــــــــــٌر  212
 وعلومه الشرٌف الحدٌث  213
   الدٌن اصــــــول  214
  االسالمٌة الفرق  215
  االسالمــً الفقه  216
  االسالمٌة الفقهٌة المذاهب  217
    متنوعة اسالمٌة موضوعات  218
   النبوٌة الســـٌرة  219



 للدٌن تعدٌل فٌه والذي العربٌة اللغة الى المعرب دٌوي  تصنٌف  والعربٌة العراقٌة المكتبات معظم وتتبع

 االسالمً للدٌن المخصص التصنٌف ارقام فتكون  ، الخطة اصل على المحافظة مع وعلومه االسالمً

 290 -210 المذكور السابق التقسٌم فً المحددة الموضوعات ضمن 290 الرقم حتى 210 من وعلومه
 المصدر بطاقة على الموجود التصنٌف رقم خالل من للمصدر الموضوعٌة التغطٌة على وللتعرف    

   :االتً المثال من المكتبة فهارس فً والموجود
   211,522 هو تصنٌفه رقم  " المكرمة مكة فً القرانٌة االٌات" المعنون الكتاب

   299 -200    الرقم من وتشمل  الدٌانات  200

   219 -210   الرقم من وٌشمل وعلومه االسالم  210

   ، الحدٌث 213و ، التفسٌر 212و  ، الكرٌم القران 211 و ،  وعلومه االسالم 210 وٌضم        
 .العشرة التقسٌمات حسب هكذا      

  ، الكرٌم القران 211,0 وتضم  211,9 -211,0  العشرٌة االرقام  وٌشمل الكرٌم القران 211

   .لخا … الكرٌم القران نزول 211,5و ،…القران جمع ، تدوٌن 211,2و ، القرانً النص 211,1و      

   نزول 211,50 وتضم   211,59 -211,50    العشرٌة االرقام وٌشمل الكرٌم القران نزول  211,5

 . النزول اماكن 211,52و، النزول اسباب 211,51و،  القران     

 ،   المسلمٌن بالد فً القران  نزول 211,521و وٌشمل القران نزول اماكن 211,52

 . المكرمة مكة فً الكرٌم القران نزول 211,522و

 ٌمثل 1  الصحٌح والرقم وعلومه  االسالم ٌمثل 21  الصحٌح الرقم بان التصنٌف رمز من ونستنتج    

  النزول اماكن ٌمثل  2  الثاتً العشري والرقم القران نزول ٌمثل  5  االول العشري والرقم، الكرٌم القران

  .المكرمة مكة ٌمثل 2 الثالث العشري والرقم،
 





 : * (UDC) العالمً العشري تصنٌفال -2

 فً واسع نطاق علـــى التصنٌف وٌستخدم. 1905 عام التصنٌف لهذا طبعة اول صدرت     

 -0) الصحٌحة االرقام التصنٌف نظام وٌعتمد. العربٌة المكتبات بعض وفً االوربٌة المكتبات

 .  وتفرٌعاتها الموضوعات لتصنٌف فاكثر (999 -000)  والعشرٌة (9
 : ** ( LC ) الكونغرس مكتبة تصنٌف -3 

 الكونغرس مكتبة فً المتوافرة المعلومات مصادر لتصنٌف "خصٌصا التصنٌف هذا وضع      

 واالوربٌة االمرٌكٌة والمتخصصة الجامعٌة المكتبات قبل من واستعمل التصنٌف انتشر وثم

 . الدقٌق التخصص الى تمٌل التـــــً العلمٌة لمزاٌاه العربٌة االقطار مكتبات بعض وفً

 . االرقام عن "فضال  (( …,R,G,H,C الهجائٌة الحروف على التصنٌف وٌعتمد

 : ( Colon) رانجاناثان تصنٌف -4
 "خصٌصا 1933 عام مرة الول رانجاناثان الهندي العالم قبل من التصنٌف هذا وضع      

 مكتبة منها االجنبٌة المكتبات بعض قبل من استعمله ،وانتشر المكتبات فً الكتب لتصنٌف

 تصنٌف فً  واالرقام الحروف على وٌعتمد الكولون تصنٌف وٌسمى  الهندٌة العمل وزارة

 . الكتب
 الدٌن علوم تصنٌف) بعنوان النور الوهاب عبد اعده االسالمٌة للعلوم تصنٌف وٌوجد   

  . االسالمٌة مكتباتنا فً ومستعمل معروف غٌر لكنه  عن عام صدر ( االسالمً
  

*Universal  Disemal Classification 
**Library of Congress 

 



 اعطاء وتمثل المعلومات مصادر فهرسة هو التنظٌم من االخر واالجراء   

 المكتبة الى ٌدخل مصدر لكل ومحددة دقٌقة وموضوعٌة وصفٌة معلومات

 بطاقات او بطاقة على المعلومات هذه وتسجل المصادر من غٌره عن لتمٌزه

 على المسجلة المعلومات تختلف المصدر نوع وحسب. الغرض لهذا اعدت

  الٌه والوصول للمصدر االساسٌة المداخل حسب البطاقات عدد وتتحدد البطاقات

. 

 : الى تصنٌفها ٌمكن واحدة بطاقة من اكثر له فالكتاب     
  لكل فٌعد واحد مؤلف من اكثر للكتاب ٌكون قد : المؤلف باســــم بطاقة -

 . لها  المدخل وٌكون نفسها البطاقة مؤلف
  لكل فٌعد مترجم او ثانوي عنوان  للكتاب ٌكون قد : الكتاب بعنوان بطاقة -

   والمترجم الثانوي العنوان للبطاقة المدخل  ٌكون نفسها البطاقة منهما
 فٌعد واحد موضوع راس من اكثر للكتاب ٌكون قد : الموضوع براس بطاقة -

 .منها موضوع راس كل المدخل ٌكون نفسها البطاقة منها راس لكل
 التً السلسلة اوعنوان المحقق او المترجم باسم تكون اخرى بطاقات توجد قد

 .ضمنها الكتاب نشر
  



211 

 س28

 سعد حاتم محمد مرزة      

 -.سوعد حواتم محمود مورزة / القران الكرٌم والعلووم الحدٌثوة          

 .1993،الحوادث مطبعة :بغداد 

 سم 24ص  ، 192        

 القران الكرٌم ،علوم  -2دراسات     –القران الكرٌم  -1        

 العنوان  -ا        

211 

 القران الكرٌم والعلوم الحدٌثة س                 28

 سعد حاتم محمد مرزة      

 -.سوعد حواتم محمود مورزة / القران الكرٌم والعلووم الحدٌثوة          

 .1993،الحوادث مطبعة :بغداد 

 سم 24ص  ، 192        

 القران الكرٌم ،علوم  -2دراسات     –القران الكرٌم  -1        

 العنوان  -ا        

  الكتاب عنوان بـ بطاقة

  مؤلفال اسم بـ بطاقة

   : االسالمٌة الكتب الحدى البطاقات هذه من اشكال ٌاتً وفٌما



211 

  دراسات -القران الكرٌم س                 28

 سعد حاتم محمد مرزة      

 -.سوعد حواتم محمود مورزة / القران الكرٌم والعلووم الحدٌثوة          

 .1993،الحوادث مطبعة :بغداد 

 سم 24ص  ، 192        

 القران الكرٌم ،علوم  -2دراسات     –القران الكرٌم  -1        

 العنوان  -ا        

211 

 علوم ،القران الكرٌم س                 28

 سعد حاتم محمد مرزة      

 -.سوعد حواتم محمود مورزة / القران الكورٌم والعلووم الحدٌثوة          

 .1993،الحوادث مطبعة :بغداد 

 سم 24ص  ، 192        

 القران الكرٌم ،علوم  -2دراسات     –القران الكرٌم  -1        

 العنوان  -ا        

  (دراسات - الكرٌم القران)  الموضوع راس بـ بطاقة

 ( ،علوم الكرٌم القران ) الموضوع راس بـ بطاقة

 لتمٌزه رــــاالحم باللون بـــــٌكت ( المدخل ) الموضوع راس ان الى االشارة وتجدر

 . االسود باللون ٌكتب الذي ( المدخل ) الكتاب عنوان عن



 ربون ، جٌم     

جوٌم ربوون ت ترجموة عبود الورحمن اٌووب / اللهجات العربٌة الغرٌبة القدٌمة         

 . 1986الكتب ،عالم :بٌروت  -.

   25خارطة ، سلسلة  تراثنا ت  20سم ،  24ص ، 413   

فهووارس بوواالعالم واللهجووات القدٌمووة وارٌووات القرانٌووة  8ٌحتوووي الكتوواب علووى  

 .والموضوعات 

 صرف  –الحجاز  -3نحو    -الحجاز -2اللهجات القدٌمة    1   

  (سلسلة ) تراثنا -ج(   مترجم)عبدالرحمن اٌوب -العنوان   ب -ا   
   

 :ْٙ انًعهٕياخ انٕطفٛح ٔانًٕضٕعٛح انرٙ ذذسج عهٗ تطاقح انكراب ايا 
 .اسى انًؤنف أ انًؤنفٍٛ اٌ كاٌ نهكراب اكثش يٍ يؤنف ٔاحذ  -1
 .اٌ ٔخذ ( انثإَ٘)عُٕاٌ انكراب انشئٛسٙ ٔانفشعٙ  -2
 .انطثعح ارا كاٌ نهكراب اكثش طثعح ٔاحذج  -3
 (.انُاشش ،ذاسٚخ انُشش : يكاٌ انُشش ) تٛاَاخ انُشش  -4
ٔاالٚضاحاخ ارا كاٌ انكراب ٚحرٕ٘ عهٗ طٕس أ خشائظ أ ( عذد طفحاخ انكراب )تٛاَاخ انرٕسٚق  -5

 .  سسٕياخ
 (.عُٕاٌ انسهسهح ،سقى انسهسهح )تٛاَاخ انسهسهح اراكاٌ انكراب ُٚشش ضًٍ سهســــــــــــهح يطثٕعاخ -6
 انًالحظاخ    -7
 .سؤٔس انًٕضٕعاخ ٔانًذاخم االضافٛح  -8
 :ٔفًٛا ٚاذٙ تطاقح  الحذٖ انكرة انعشتٛح ذضى انًعهٕياخ انٕطفٛح ٔانًٕضٕعٛح   



 الكافٌة بالمعلومات الباحث ٌمد الذي بها خاص فهرس مكتبة كل مدخل فً ٌوضع  

 من مجموعة  ٌضم دوالب عن عبارة وهو االخرى ومصادرها المكتبة كتب عن

 التً االخرى والمصادر الكتب بطاقات داخلها فً تحفظ ( الجرارات ) المجرات

 . المكتبة تحوٌها

 

 :ة لمكتبنظٌم الفهارس فً اتثانيًا 



 : هً الفهارس من انواع وهناك
  اسماء حسب "هجائٌا مرتبة بطاقات ٌضم ) المؤلفٌن باسماء فهرس-1

 .( المؤلفٌن
 عناوٌن حســب "هجائٌا مرتبة بطاقات ٌضم ) الكتـب بعناوٌن فهرس-2

 . ( الكتب
 حسب "هجائٌا مرتبة بطاقات ٌضم ) الموضوعات برؤوس فهرس-3

 المركزٌة المكتبة فهارس الفهارس هذه امثلة ومن.(الموضوعات رؤوس

 . العراقٌة  الوطنٌة المكتبة وفهارس المســتنصرٌة للجامعة
 المؤلفٌن اسماء حسـب"هجائٌا مرتبة بطاقات ٌضم) قاموسً فهرس -4

 .( الموضوعات ورؤوس الكتب وعناوٌن
 فً المتبع التصنٌف ارقام حسب مرتبة بطاقات ٌضم ) الـرف فهرس-5

 قبل من وٌستعمل والتصنٌف الفهرسة قسم فً "دائما وٌوضع ، ( المكتبة

 . فقط المكتبة امٌن



     

 : استعمال فهارس المكتبات ا  ثالث

 المكتبات فً المتوافرة المعلومات مصادر من باالستفادة ٌرغب الذي الباحث ان 

 وتنظٌمها المكتبات فهارس حول العامة  المالحظات بعض معرفة علٌه واستعمالها

 : االتٌة
 فً الكتاب لبطاقة الهجائً الترتٌب عند المؤلف اسم من التعرٌف ال تهمل -1

  العلٌم عبد محمد ،العدوي  المؤلف بطاقة مثل الفهرس
 وهكذا  د  ثم  ع    الحرف  تحت   هجائٌا  تدرج                         

301,452 

 ع834 

 ، محمد عبد العلٌم العدوي      

 العالم االسالمً بٌن الماضً والحاضور و االقلٌوات المسولحة        

 .1987، تقدممطبعة ال :  بغداد -.محمد عبد العلٌم العدوي  /

  سم17×  سم24، ص  298        

 االقلٌات  –االسالم    -2   تارٌخ – االسالم -1        

  نالعنوا -ا        



     

 فانه الشهرة اسم على الٌحتوي عنه ٌبحث الذي الكتاب مؤلف اسم كان اذا -2

  المؤلف بطاقة مثل للمؤلف االول االسم تحت الكتاب بطاقة عن ٌبحث
  مرزة محمد حاتم سعد                     
 س الحرف تحت "هجائٌا تدرج                     

 المصدر عن ٌبحث فانه الشهرة اسم على ٌحتوي الكتاب مؤلف اسم كان اذا اما  

 مثل للمؤلف  كنٌة الشـهرة  اسم ٌكون وقد للمؤلف   الشهرة اسم تحت "هجائٌا

 المسعودي ) مثل لقب او ( الشاطً بنت ، حبٌبة ام ، نؤاس ابو ، الرومً ابن )

 .( التونسً ، العراقً ، السامرائً ) مثل نسب او ( المتنبً ، الزهاوي ،

239,8 

 ع295

 عائشة عبد الرحمن،  الشاطًبنت      

الورحمن عبود  عائشوة / بنات النبً علٌه الصالة والسوالم         

 .1990، مكتب ابو سٌف :بغداد  -.  الشاطًبنت  -

 سم17× سم 24، ص  276        

 الصحابة والتابعون     -2   السٌرة النبوٌة -1        

 العنوان  -ا        



 فً حتى للمؤلف الرباعً او الثالثً االسم قلب بـ تقوم المكتبات بعض وفً    

 حتى قلب دون هو كما المؤلف اسم اوكتابة للمؤلف الشهرة اسم وجود عدم حالة

 ذلك مراعاة الباحث على لذا ، "مكتبٌا "خطا وهذا الشهرة اسم على احتوى لو

 . المكتبات فهارس ضمن الكتاب بطاقة عن البحث عند
 وعلمٌة ثقافٌة مؤسسة او هٌئة عن صادر استعارته المراد الكتاب كان اذا -3

 او الهٌئة اسم تحت الكتاب بطاقة عن البحث فٌتم له معٌن مؤلف وجود وعدم

 لبطاقة فالمدخل الدٌنٌة والشؤون االوقاف وزارة تالٌف كتاب مثل المؤسسة

 . الوزارة اسم ٌكون الكتاب
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  والشؤون الدٌنٌة  وزارة االوقاف العراق ،      

وزارة  العووووراق ، / ث والمقدسووووات االسووووالمٌةاالعوووورق بلوووود التوووور         

 . 1996 ، وزارة االوقاف :بغداد  -. والشؤون الدٌنٌة االوقاف

 سم17× سم 24، ص  276        

 المساجد  -2المقدسة              االماكن -1        

 العنوان  -ا        



 تحت بطاقته عن البحث فٌكون مترجم او محقق استعارته المراد الكتاب كان اذا -4

 وافً الواحد عبد علً حققه خلدون ابن مقدمة كتاب مثل المترجم او المحقق اسم

 . وافً الواحد عبد علً المحقق اسم تحت الكتاب بطاقة اٌجاد الباحث بامكان

 بامكان الحسنً صالح هاشم وترجمة الكسندر اداموف تالٌف البصرة والٌة وكتاب

 . الحسنً صالح هاشم المترجم اسم تحت الكتاب بطاقة اٌجاد الباحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( R ) االنكلٌزٌة وباللغة (م) بالحرف العربٌة باللغة المرجعٌة للكتب ٌرمز -5
 : مثل التصنٌف رقم قبل الكتاب بطاقة على الحرف وٌدون

956،733 

 ( مترجم)  صالح هاشم ،  الحسنً                  أ428 

 اداموفالكسندر،      

ترجموة هاشوم  الكسوندرت ادامووف /وحاضورهاوالٌة البصرة فً ماضٌها         

 .1982،جامعة البصرة مطبعة  : البصرة -. صالح الحسنً

  سم17×  سم24، ص  276        

 الكتاب على صور وخرائط ٌحتوي        

 تارٌخ –البصرة  -2        البصرة –العراق  -1        

  نالعنوا -ا         



-------------------------------------------------------------------------------------------   

 م
211،6           

   الباقً عبد فؤاد محمد             
 … الكرٌم القران اللفاظ المفهرس المعجم                 

--------------------------------------------------------------------------- 
  الكتاب بطاقة من جزء                                 

  

 . التصنٌف رقم قبل الكتاب من السفلى الحافة على R او م الحرف ٌدون "واٌضا        
  

 تستخدمه خاص جدول على باالعتماد المؤلف اسم على للداللة ارقام مع  حرف التصنٌف رقم مع ٌرفق. 6 

 رقم واالرقام الحرف على وٌطلق المؤلف اسم من االول الحرف تلً التً الحروف تعوٌض فً المكتبة

 :مثـــل للمؤلف التخصص
 ز6، 811 هــــو للمؤلف التخصص رقم مع الزهاوي دٌوان  لـ التصنٌف رقم      

  

 البطاقات الفهرس فً وتحفظ الدورٌات قسم فً مقره وٌكون للدورٌات خاص فهرس المكتبات تخصص. 7

 لما ترتٌبها ٌكون الدورٌة بطاقة فً المدونة المعلومات اما عنوانها لها الرئٌس والمدخل بالدورٌات الخاصة

 : االسالمٌة التربٌة لمجلة االتٌة البطاقة فً هو

220،5 

   242ت

تصووودرها جمعٌوووة التربٌوووة / التربٌوووة االسوووالمٌة          

 .             – 1959الجمعٌة ، : بغداد  -.االسالمٌة 

 شهرٌة 

 التربٌة  -2االسالم          -1

  االسالمٌةجمعٌة التربٌة  -ا

 م    
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 م384

 فؤاد عبد الباقً محمد     

محمد فؤاد عبد /  المعجم المفهرس رلفاظ القران الكرٌم        

دار الفكر للطباعة والنشر :بٌروت  -. الباقً

 .1987، والتوزٌع

  سم17×  سم24، ص  781     

 الفاظ –الكرٌم  القران -2معاجم       –القران الكرٌم  -1   

   نالعنوا -ا         



 اعذاد يٍ انًكرثح يحرٕٚاخ ذثٍٛ نهذٔسٚح انشئٛسح انثطاقح يع اخشٖ تطاقح  ٔذشفق    

 تانُسثح ايا . ْٔكزا فظهٛح أ سُٕٚح كاَد اٌ ٔانشٓش انعذد فٛٓا ٔٚذسج انذٔسٚح

 ذذسج االعرٛادٚح انثطاقح يٍ اكثش تطاقح عادج انًكرثاخ تعض ذخظض انٕٛيٛح نهظحف

 31-1انشٓش اٚاو عذد انظحٛفح عٍ ٔيعهٕياخ ٔانًٕضٕعٛح انٕطفٛح انًعهٕياخ فٛٓا

 ذٕضع انًكرثح انٗ انظحٛفح ٔسٔد حانح ٔفٙ خذٔل ضًٍ نهسُح االشٓش ٔاسًاء ٕٚو

 . انظحٛفح فّٛ ٔانشٓشانظادس انٕٛو حقم اياو اشاسج أ عاليح
  اندايعٛح ٔاالطاسٚح تانشســــــــــــائم خاص فٓشس انًكرثاخ تعض ذخظض.8 

 يع ٔاالطاسٚح انشسائم تطاقاخ ذذيح انًكرثاخ تعض ٔفٙ ( ٔانذكرٕساِ انًاخسرٛش)

 ضًٍ ذذٌٔ يالحظح ذٕضع تُٛٓا انثاحث ًٚٛز ٔنكٙ يٕحذ فٓشس ضًٍ انكرة تطاقاخ

 : "يثال ْٔٙ انًالحظاخ حقم
 رسالة ماجستٌر فً العلوم االسالمٌة                       
 اطروحـة دكتوراه فً اللغة العربٌة                        

  T (Thesis)الحرف االنكلٌزٌة باللغة ٌقابلها  ر  او  ط  الحروف تدون او     

 او رسالة انها على للداللة التصنٌف رقم فوق D (Dissertation) والحرف

 االطروحة او الرسالة قدمت التً والكلٌة الجامعة اسم الناشر  وٌكون جامعٌة اطروحة

 االطروحة او الرسالة بطاقة فً والمرتبة المدونة المعلومات واما . الٌها الجامعٌة

 : االتً الشكل فً كما الجامعٌة



 

 ط  
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 ، عبد المجٌد محمد احمد الدوري      

بغداد،كلٌوة جامعة : بغداد  -.تفسٌر القران الكرٌم بالسنة النبوٌة             

 . 1992العلوم االسالمٌة ، قسم الشرٌعة ،

 ص 495

 اطروحة دكتوراه فً العلوم االسالمٌة   

 السنة النبوٌة  -2تفسٌر     –القران     الكرٌم  -1

 العنوان   -ا

     



 المصادر بٌن التمٌٌز الى هنا االشارة تجدر الدراسٌة المادة بمفردات "تحدٌدا  

 على ٌعتمد موضوع أي أن الشك. العلمً البحث فً اعتمادها مدى وبٌان والمراجع

 عن مغاٌرة ومراجع مصادر موضوع لكل أن ،كما والمراجع المصادر من مجموعة

 . والمراجع المصادر بٌن التفرٌق من بد وال ، ارخرى الموضوعات
 :الطاهر جواد علً الدكتور فٌعرف  

   .بحثنا فً إلٌها نحتاج ونصوص أخبار من مادة على تحتوي التً الكتب أنهاب المصادر

 أبناء من ،أو لنا معاصرون مؤلفون كتبها التً الحدٌثة المؤلفات بأنها المراجعو

 .( قدٌمة موضوعات فً الحدٌث العصر
 : النجدي جاسم احمد الدكتور وٌعرف   

 فً كثٌرا ٌعتمده الذي والمصدر المؤلف إلٌه ٌرجع الذي الكتاب) ارصول هً المصادر

   .(تألٌفه

 : القٌسً حمودي نوري الدكتور ٌرىو

 التً ارساسٌة والمواد بحثه فً علٌها وٌعتمد مادته منها ٌستمد ما المصادر أن 

 أحكامه بناء فً إلٌه ٌحتاج وما مادته بجمع إلٌها ٌرجع التً وارصول منها ٌستقً

   نتاجه وتقرٌر

 : المصادر والمراجع ا  رابع



 بٌن التمٌز ٌمكن وهنا) : قائال والمراجع المصادر بٌن ٌفرق القٌسً والدكتور

 أن الجائز ومن ، ومراجعها مصادرها مرحلة ،ولكل والمراجع المصادر

 المفاتٌح بمثابة تصبح ،رنها المصادر إلى المراجع خالل من الباحث ٌهتدي

 .( الغاٌات إلى تفضً التً المسالك أو
 : ٌأتً بما والمرجع المصدر بٌن نفرق أن ٌمكن ذلك من  

 تم أي للمؤلف االولٌة والمعلومات الفكرة ٌتضمن التً المؤلف وه : المصدر

 المعلومات ترد االصل وهو )  غٌره عن نقال ولٌس قبله من وتألٌفه اعداده

 .( فٌه مرة اول
 فٌكون المصدر من اخذت معلوماته أي المصدر على اعتمد ما هو: المرجع

 فٌها ترد التً الفرع وهو) للمعلومات ومرتبا   وجامعا   ناقال   المؤلف فٌه

 . ( ثالثة او ثانٌة مرة المعلومات
 وال فكرٌا ، متكاملة رنها مراجع ولٌست مصادر السماوٌة الكتب وتعد 

 االولً المصدر  هو انما و مرجع الكرٌم القرآن على نطلق ان ٌصطلح

 . للمعلومات
 :هً انواع ثالث الى المصادر نصنف وٌمكن



 مرة الول مباشر بشكل معلوماتها دونت التً المصادر هً : ارولٌة المصادر -1

 وتأتً ، ونشرها المعلومات بجمع ٌقومون أشخاص دةعاو شخص بواسطة

   : أمثلتها ومن ، ةنااالستب او المقابلة او المالحظة من المصادر ذهه معلومات

 واالطارٌح الرســائل ، والنــدوات المؤتمرات أعمال ، العلمٌة الدورٌات بحوث)

 فٌها تنشر أخرى مصادر أي ، االختراع براءات  ، المخطوطات ، الجامعٌة

   . ( مرة الول معلومات
 ارولٌة المصادر من معلوماتها تنقل التً المصادر هً :الثانوٌة المصادر-2

  مترجمة او مستخلصة او نصا   منقولة وتكون أي مباشر غٌر او مباشر بشكل

 مقاالت ، المنهجٌة الدراسٌة الكتب) : أمثلتها ومن ، ارولً المصدر من

  والمعاجم المعارف ودوائر كالموسوعات المرجعٌة الكتب ، العامة الدورٌات

   . ( والمستخلصات والكشافات

 المصادر الى الباحثٌن ترشد التً المصادر هً : الثالثة الدرجة من مصادر -3

 معلومات شـكل على معلوماتها تأتى ارغلب وعلــى والثانوٌة ارولٌة

 موضوعٌة معلومات االطالق على التحتوي و وموضوعٌة وصفٌة ببلٌوغرافٌة

 ، المستخلصات ، الكشافات)  : هً دراالمص هذه   أمثلة ومن ، نصٌة

   . (وغٌرها الفهارس ، االدلة ، الببلٌوغرافٌات



 خالصة المحاضرة
 او نظم على باالعتماد وفهرستها تصنٌفها أي فٌها المتوافرة المعلومات مصادر بتنظٌم المكتبة تعنى1.

 وبدقة بسرعة الٌها الوصول ولتسهٌل المكتبة فً وجودها لتحدٌد لذلك مخصصة اوعالمٌة  محلٌة قواعد

 . منها المستفٌدٌن قبل من
 بصورة ( المختلفة العلوم ) البشرٌة المعرفة حســـب "موضوعٌا المعلومات مصادر ترتٌب هو التصنٌف2.

 . "معٌنا "موضوعا تعالج التً الكتب اٌجاد الباحث ٌستطٌع لكً منظمة
 دٌوي تصنٌف : هً المكتبات فً المعلومات مصادر تنظٌم فً تستعمل عالمٌة تصانٌف عدة توجد3.

 . ( Colon) رانجاناثان تصنٌف و الكونغرس مكتبة وتصنٌف العالمً العشري والتصنٌف العشري

  . النور الوهاب عبد اعده االسالمٌة للعلوم تصنٌف وٌوجد
 المكتبة الى ٌدخل مصدر لكل دقٌقة وموضوعٌة وصفٌة معلومات اعطاء المعلومات مصادر فهرسة تمثل4.

 وبطاقة المؤلف باســــم بطاقة ) واحدة بطاقة من اكثر للكتاب وتعد ، المصادر من غٌره عن لتمٌزه

 . اخرى وبطاقات  الموضوع براس وبطاقة الكتاب بعنوان
 وهو االخرى ومصادرها المكتبة كتب عن الكافٌة بالمعلومات الباحث ٌمد بها خاص فهرس مكتبة لكل5.

 والمصادر الكتب بطاقات داخلها فً تحفظ ( الجرارات ) المجرات من مجموعة  ٌضم دوالب عن عبارة

 . المكتبة تحوٌها التً االخرى
 برؤوس وفهرس الكتب بعناوٌن وفهرس المؤلفٌن باسماء فهرس : هً الفهارس من انواع توجد6.

 . الـرف وفهرس قاموسً وفهرس الموضوعات
 المؤلفات هً المراجعو   . الخام مادته منها لٌأخذ الباحث إلٌها ٌعود التً القدٌمة الكتب المصادره7ً.

 . قدٌمة موضوعات فً الحدٌث العصر أبناء من أو لنا معاصرون مؤلفون كتبها التً الحدٌثة

 من والمصادر الثانٌة الدرجة من والمصادر االولٌة المصادر هً انواع ثالث الى المصادر تصنٌف ٌمكن8.

 . الثالثة الدرجة



شكرا  لحسن االستماع 

 للمحاضرة


