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 و4609/ 0996رقى اإلٌداع بدار انكتب ادلصرٌة    

  انرتقٍى اندويل                              
 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

 ادلقدية



(2/   )يىسف

          



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

 

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

ىهذاىوقدىدفطنيىالختوارىهذاىالموضوعىللبحثىأمورىمنؼا:



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

ى:ينهج انبحث

تبنىىالبحثىالحاليىالمنؼجىاآلتي:



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

 

ى:ى خطـة انبحـث

المػدمظفى

األولىانفصـم

األولى-

الثانيى-

الثالثى-

الرابعى-



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

انثـانًانفصم

ى:األولى:ى)األبنوظ(ىى-

*ى

ى:الثانيى:ى)األدوات(ىى-

ى*

*ى

*ى

*ى

*ى

ى:ىالثالثى:ى)الطوامل(ىى-

*ى

ى:ىالرابعى:ى)األراروب(ىى-

*ى

*ى

ىىى:ىالخامسى:ى)الطلظ(ىى-ى

ى:ىالدادسى:ى)التراكوب(ىى-

*ى



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

*ى

*ى

*ى

*ى

 متةاخلـا

 يىقغ انبحث احلايل ين اندراسات انسابقة: -



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

 انفصم األول )اندراسة اننظرٌة(
 )تؼـرٌف اإلجـًاع( ادلبحـث األول

ىى:ظـ:ىاإلجماعىفيىاللعىأواًل

 





 



ى:ىاصطالحىالنحووونثانوًا:ىاإلجماعىفيى

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

 ادلبحث انثانً
 
 
 ي

 
 ن ٌ

 
 د بقىنه يف اإلمجاعؼت

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

  

. 

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

 نثبحث انثاادل
 اإلمجاع يىقف اننحىٌني ين

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

ى
ى

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

 ادلبحث انرابغ
 اإلمجاعيجٍة يا ٌرتتب ػهى انقىل حب



  

  

 

 

  ...

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

 

 .

 
 
 
 

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

 انثانً )اندراسة انتطبٍقٍة( انفصم
 ادلبحـث األول )األبنٍة(

ى(اإلجماعىرلىىأنىالكافىالمتصلظىبأدماءىاإلذارةىحرفىخطاب)

 

 

أنف  بهىها بالتاء في وش 

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

 
 

غالماك

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

 ادلبحـث انثانً 
 ) األدوات ( 
ىاإلجماعىرلىىمجيءى)أْن(ىالموصولوظىللتطلول

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

َِلْة أٗو وأحٕدَتَو ٌِ َط ٍَااهلل ما إ ٌَ َصغرُي ََا ٌِ ُي بَأوَجَد ميِّي أ

                                                 

 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

أحدهًا
وانثانً

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

ُٔ َفِإٓىُ ٌِ ُيالقَي جِمَنَعوَقاُلوا هلا ال َتِئلٔحي ا.ألٖوِل َفِصٍل أ

َِلْة أٗو وأحٕد ٌِ َط ٌَ َصٔغوتاهلل ما إ ََا ٌِ ُي .رُيٍابَأوَجَد ميِّي أ

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

ىإبطالىرمل)ما(ىالطاملظىرمل)لوس(ىإذاىولوتؼا)ِإْن(



                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

 األول






انثـانً

                                                 

 .1/56ُينظر التصريح 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

انثانـث:

انرابغ

ٌِ أىُتُه ذٍْب ًِ أىُتُه اخَلزُف.   َبٔيي ُغَداَىَة ما ِإ وال َصِسيْف ولل

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

ٌِ أىُتُه ذٍْب ًِ أىُتُه اخَلزُف فّاوال َصِسيّابين ُغَداَىَة ما ِإ .ولل

ٌِ أىُتُه ذٍْبّا ًِ أىُتُه اخَلزُف.بين ُغَداَىَة ما ِإ  وال َصِسيفّا ولل

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

ى

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

ىحذفى)َأْن(ىالمصدروظىوبػاءىرملؼا

 

 

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

ٌِ أطََد اللرأت ٍل أىت ُمِخلدي  الَوغى أال أٗيَرا الٓزاجسي أحُضَس  وأ

َُِت ىفشي بعد ما َكدُت أفَعَل فله أَز مثَلَا ُخَباَسَة وأجٕد ََِي ُِوَى

." 

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

 

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

 

 

األول
انثانً

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

ىحرفىنغيىوادتػبالالناصبظىى(ْنَلى)

األول

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

انثانً

انثانـث

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 



                                                 







 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 





                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 



                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

ى(ا"ىماضيىالمطنىمَّ"ىوى"ىَلْمالمضارعىالمنغيىبـى"ىَل)

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

 

ًِ خرَي آكٍل ٌِ كيُت مأكواّل فل وإال فأِدِزِكين وَلٓنا أمٖزِق فإ







                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 







                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

 ادلبحث انثانث
 م(ـىايـ) انؼ

ى(وضعىالمجرورىبحرفىجرىزائدمىإرمالىالمبتدأىفي)



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 



                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 







                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 





                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

 ادلبحث انرابغ 
 ) األػارٌب(

ىإررابىالتاءىفارلىفيى)َأَرَأوَت(ىبمطنىى)أخبرني(

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

ىإذاىفػدتىذرطًاىمنىذروطىالبناءىى(سْمَأى)إررابى

إحداها

انثانٍـة

ًٖ باُضِإاعتصه بالسجاء  .وتياض الري تضنً أمُص ٌِ ع

انثانثة

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

 العسوِض متيُص فييا ميشَة َمٖسِت بيا أول مً ُأُموِض 

 
 
 
 
 

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

 ادلبحث  اخلايس
 ) انؼهة(

ىءى"ىاآلنى"بنارـلظى

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

األول

انثـانً

(

انثانـث

                                                 

(9 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

انرابغ

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

 ادلبحث انسادس
 ب() انرتاكٍ

ىوجوبىتػدورىالغطلىفيىالظرفىوالجارىوالمجرورىالواقَطْونىصلظ

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 







                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

ىى    أليىوكانىصلًظ خبرهىمغردًاىالمرفوعىإذاىكانىمبتدًأىالطائدىجوازىحذف

انؼائد

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

؛  

  ،  

  

ىفيىالمواضعىالتالوظ:ىحذفىالطائدىرلىىالموصولأواًل:ىامتناعى

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

ًامطلػىثانوًا:ىجوازىحذفىالطائدىرلىىالموصول

 

،جوازىحـذفىالطائـدىالمرفـوعىىىىثالثًا:

َُِه َأِفَضل   إذا ما َلٔكيَت بين ماَلٕم .َفَشلِِّه على أٗي

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

ى(فيىدارهىزوٌد)جوازىتػدومىالخبرىرلىىالمبتدأىفيىمثل

أوال  

أحدهًا
انثـانً

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

ثانٍا  

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

واَخـرأحدهًا

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

ىإذاىكانىظرفاى،ىأوىجاراىومجروراىىادمؼاكان"ىرلىى’’جوازىتػدومىمطمولىخبرى

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

األول

انثـانً:

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

َِِه ٌَ َحوَل ُبُيؤت ٍَٖداُجو ٍُِه َعٔطٖيُة َعٖودا   َقَيافُر  ٌَ إيا مبا َكا

ى
ى
ى

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

"ىَسْوخبر"ىَلىجوازىتودطى

 





                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

األول



َُُه  ََِلٔت الٖياَض عيِّى وعِي ٌِ َج َُوُلَسٔلى ِإ فليص سواّء عامْل وَج

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

انثانً

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

                                                 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

 :اخلامتة

وبؼـد



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

 يراجغ انبحـث



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

 



 

 

 دراشة نظرية تطبيقية اإلمجاع الهحوي 
 شرح التصهيل البو مالك منوذجًا

 

 هبه حممد إبراهيم حممد عليد/ 

 حمتىٌات انبحث
 انصفحة ادلىضىع و
 7676 ادلقدية 0

 7086 نفصم األول )اندراسة اننظرٌة(ا 4

 7086ى:ىفيىتطروفىاإلجماع.األولالمبحثىى 3

 7086ى:ىَمنىُوطتدىبػولهىفيىاإلجماع.الثانيالمبحثى 9

 7086ى:ىموقفىالنحووونىمنىاإلجماع.الثالثىالمبحث 5

 7086ى.اإلجماعحجوظىماىوترتبىرلىىالػولىبى:الرابعىالمبحث 0

 7086 نً )اندراسة انتطبٍقٍة(انفصم انثا 7

 7086ىاألولى:ى)األبنوظ(ىالمبحثى 8

 7068ىالثانيى:ى)األدوات(ىالمبحث 9

 7066ىالثالثى:ى)الطوامل(ىىالمبحث 06

 7067ىالرابعى:ى)األراروب(ىىىالمبحث 00

 7066ىىىالخامسى:ى)الطلظ(ىىالمبحث 04

 7067ىالدادسى:ى)التراكوب(ىالمبحث 03

 7067 اخلامتة 09

 7006 فهرس ادلصادر وادلراجغ 05

 7077 فهرس ادلىضىػات 00

 مت حبمد اهلل تعاىل وتوفيقه ،،


