
.البٌبلٌوغرافيالبحث -  

هواع -
 
.البٌبلٌوغرافٌاا  



صو ٍِهاهُ، مػهبة من هلمجّن
 
 :ًُ هلمة من أ

   BIBLIOS   ،وألجُ ثػوُ ه جاب 

   GRAPHIEN و ِن جب
 
 .بمػوَ ِوسض أ

ن ألمفٌٍم ثغّػ فّما بػع إلَ 
 
ِظا بن جابة ألن جب، إال أ

 
و ما ِسمَ أ

 
ك تابة عن وثػوُ هسض ألن جب، أ

 . الك تب

 :وًغى بػض ألجػػِفات أالصػالشّة للمصػلس موٌا

 طمن شعود ولٍأغع مػّوة بٌاًٍ غلم وصف ألن جب وألجػػِف -

 .ًٍ درأسة ألصنو ألمادي للن جب -

ًم  فػوع غلٍم ألمن جبات بإغعأد لٍأئم للن جب -
 
 .  ِػجبػ من أ

 

 :البيبليوغرافيامعنى 



 

ًُ زو من ، مصعدة مواًذ شسب وثصوّفٌا ألن جب غن ألبصح
 
و ثراري  أسجػمال أ

 
 .غلمُ أ

ًُ هٌا ألبصح، لبو ما بمػشلة ِجػلق غمو
 
ًم إلَ ألٍصٍل ثّسػ ال

 
غمال أ

 
ٍع ألمجصلة أال  بمٍط

  .مػّن

وثصكّكٌا وصفٌا ذلم فُ بما ، ألمػأزع فن. 

و بصح فُ هاثب ِػجمعًا ألجُ ألمؤلفات لٍأئم
 
  .زامػّة رسالة أ

سماء فٌػسة
 
 .وألمؤلفّن ألن جب با

ولُ مبصح
 
دبُ، درس لنو أ

 
دبّة ألػلمّة إلَ ِوؼع  أ

 
 .أال



 
ه جاب فُ ألن جب زمع :ألِفٌػست. 
سماء ثصٍي ألجُ ألكائمة :ألفٌػسة

 
 بػالات ضنو غلَ وألمٍطٍغات، ألن جب أ

وطػأئع ومظػٍغات مػبٍغات من طؼأئوٌا فُ ألمن جبة ثظمي لما ببّان :ألبػهامذ. 
غالم، فٌػس وِػوُ :ألِمسػد

 
لفاظ فٌػس أال

 
ِظا ألن جب، فٌػس وألمصػلصات، أال

 
 فٌػس وأ

 .ألمصجٍى

 
 

بعض المصطلحات األخرى 

:للبيبليوغرافيا  



 
ّهي
 
 : ِػػف غلَ أ

 .درأسة ألصنو ألمادي للن جب، وإغعأد لٍأئم لٌا-

ّهي غملّة ألبصح غن مصادر ألمػلٍمات-
 
 .وغلَ أ

ربع مػأشو ألبّبلٍّغػأفُوِمػ ألبصح 
 
 :غلَ أ

 ألجرمّع-1
 ألجػلّم-2
 ألٍصف -3
 ألجصلّو -4

لّة
 
و أ
 
 .إما بػػِكة ِعوِة أ

 

  

:البيبليوغرافيالبحث   



هٍأع زمع ِمنن
 
ساسّّن هٍغّن فُ ،ألبّبلٍّغػأفّا أ

 
 :ًما أ

  ألوصّة وألبّبلٍّغػأفّا ألوكعِة ألبّبلٍّغػأفّا طموٌا وثعطو :ألجصلّلّة ألبّبلٍغػأفّا1.
ّهٌا غلَ وثػػف ألٍصفّة؛ وألبّبلٍّغػأفّا

 
 ثٌجم بصّح ألن جب، لصنو ألجفصّلّة ألعرأسة أ

خّػ وثصلّو وصواغجٌا، إغعأدًا بجفاصّو
 
 للن جاب ألمادي ألمظٌػ غلَ إهجازٌا غملّة ثا

   .وهكعى وثصلّلي بٍصفي

 ثػثّب فُ مػّن وهظام لوسق ثظظع ألجوظّم، زّعة لٍأئم وًُ :ألوسكّة ألبّبلٍغػأفّا2.
 .ثجواولٌا ألجُ ألمادة

 

 

البيبليوغرافياأنواع   



ا ألمػارف ثبادل  .وزمان منان لنو مػبٍغة هصٍص فُ ألمػػفة، مّادِن ضجَ فُ وهصًػ
(ألوصػ مػلٍمات ألػوٍأن، ألمؤلف، ولكب أسم) ألن جب غن بمػلٍمات أإلفادة . 
ي غوٌا ِسجغوُ ال وألجُ وألبصٍث، بالعرأسات للكّام غلمّة وبّاهات مصادر ثٍفّػ

 
 .باشح أ

وثٍخّكي وثصوّفي ألفنػي  أالهجاج غلَ ألصفاظ. 
 مػّن مرجمع فُ ألدكافة ثػٍر  مظاًػ غلَ ألجػػف من ألجمنن. 
ٍع طاصة مصادر غلَ ألجػػف  وأللغٍِة وألمناهّة ألؼماهّة أالمجعأدأت هو غبػ ألبصح بمٍط

 .وألمٍطٍغّة
 

 
 
 

 

 
 
 
 

البيبليوغرافياأهداف وأهمية   



 

  ي ألكّام إن
 
لزاما   ِسجٍزب بصح با    .ألبّبلٍّغػأفّة ألمصادر غلَ أالغجماد ا 

ألػلمُ فالبصح  
 
 :بٌا ِوجٌُ و بٌا ِبعأ

          
 
 .وثبٍِبٌا بجوظّمٌا وِوجٌُ ألبصح بّبلٍّغػأفّة بجرمّع ِبعأ

 

 

 
 

 



   

صٍل ألبصح ألػلمُ ومواًري
 
شمع بعر ، أ

 
 .أ

 بٍ بنػ مصمٍد
 
 .ألببلٍّغػأفّا، ألمعطو إلَ غلم ألٌٍشأ

 وألجنصّف، صواغة ألفٌػسة  شٍغشغبع ألػشمان. 

  

:مراجع للمراجع، منها  



 غوع ألػػب وغوع ألغػب باطجصار ألبّبلٍّغػأفّاألبصح غن ثارِض. 

ن ألفػوق بّن ألمصػلصات ألجالّة ّّ  .ألفٌػس/ ألبٍّغػأفّا/ بّبلٍّغػأفّا-ألبٍّ/  ألبّبلٍّغػأفّا: ب

 شمع بن  لػأةثكعِم بػالة
 
لن جاب مفجاح ألسػادة ومصباح ألسّادة فُ مٍطٍغات ألػلٍم ال

 هبػى زأدى بػاش: ب مصػفَ ألصٌّػ 

 

عمال توزع على جالجة حصص بحسب ترتٌبها: مالحظة
 
 .هذه ال

د اللك تروهي لى البًر  k.dahmoune@univ-bouira.dz: وترسل ا 

 العمل التطبيقي


