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B001 المخطوطةرقم   

ذكر التجنیس الناقض:العنوان  

النحو: الموضوع  

أبو عبد هللا محمد جابر األندلسي الھوارزمي :المؤلف  

×:الناسخ  

×:تاریخ النسخ  

2:عدد األوراق  

12: عدد األسطر    

مغربي: نوع الخط  

15،5X12،4 : مقیاس النص  

أسود، أحمر: لون الحبر  

وتامةجیدة : الحالة  

)2(  

 

B002 :رقم المخطوطة   

تشطیر كتاب الزھد والوصیة : العنوان  

زھد وحكم: الموضوع  

أبو یعقوب محمد بن یعقوب الوتري: المؤلف  

mailto:Badridine15@yahoo.fr


أبو یعقوب محمد بن یعقوب : الناسخ  

ھـ1373ه/1953م/ـ: تاریخ النسخ   

10:عدد األوراق  

12عدد األسطر  

مغربي: نوع الخط   

16.1×12.3: نص مقیاس  ال  

أسود:لون الحبر  

جید تام: الحالة  
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B003 :رقم المخطوطة  

النفخات القدسیة : العنوان  

أبو یعقوب محمد بن یعقوب الوتري: المؤلف   

الحكم : الموضوع  

أبو یعقوب محمد بن یعقوب الوتري: الناسخ  

1372ھـ: تاریخ النسخ   

11: عدد األوراق  

15: عدد األسطر   

سوداني: نوع الخط  

15.2×12:النصمقیاس    

أسود : لون الحبر  

جیدة وتامة: الحالة  

)4(  

B004 رقم المخطوطة:  

قصیدة مدح النبي صلى هللا علیھ وسلم:العنوان  

مدح: الموضوع  

:الناسخ  

:تاریخ النسخ  

4: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سواني: نوع الخط  

15×12‘ 5:مقیاس  النص  

أحمروأسود : لون الحبر  

كاملة والخط واضحممزقة، : الحالة  
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B005 :رقم المخطوط  

تخمیس قصیدة المدح:العنوان   

أبوبكر بن الحسن التمطي: المؤلف  

أبوبكر الحسن التمطي : اسم الناسخ   

جنشس: تاریخ النسخ   

6عدد األوراق   

17: عدد األسطر   

18.3×12: مقیاس النص   

أحمر وبني: لون الحبر   

فیھ شروح ومتأكلة األطراف وطمس الخط تامة وبعض الصفات غیر واضحة : الحالة   

6 

B006 :رقم المخطوطة  

مدح النبي صلى هللا علیھ وسلم: العنوان  

مدح : الموضوع  

سلیمان وتر: المؤلفاسم   

1967: تاریخ النسخ  

2: عدد األوراق  

7: عدد األسطر  

17.3× 12. 2: مقیاس النص  

بالشروح وتامة واضحة مؤشحة: الحالة  
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B007 :رقم المخطوطات  

أنواع النعت: العنوان  

نحو: الموضوع  

محمد بن یعقوب الوتري: المؤلف  

:الناسخ  

:تاریخ النسخ  



2: عدد األوراق  

18:عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

23×13:مقیاس النص  

أسود:لون الحبر  

موشحة بشروح وتامة ومتأكلة األطراف: الحالة  
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 B008 :رقم المخطوطة  

مفتاح النحو:العنوان  

سلیمن: اسم الناسخ  

3:عدد األوراق  

سوداني: نوع الخط   

16:األسطر  

فیھ شروح وتعلیقات ممزق وتامة: الحالة  

)9(  

B009 :رقم المخطوطة  

كتاب الدّر المنطمة في تدمیرالدنیاالمقبحةا: العنوان  

یوسف بن سعید الفالني: المؤلف  

4: عدد األوراق  

12:األسطرعدد   

سوداني: نوع الخط  

17×11: مقیاس النص  

متأكلة األطراف موشحة با شروح كاملة: الحالة  

)10(  

B010 :رقم المخطوطات  



ثناء الشیخ بدر الدین: العنوان  

ثناء: الموضوع  

:المؤلف  

الحاج داود:الناسخ  

:تاریخ النسخ  

8:عدد األوراق  

سوداني: نوع الخط  

12:عدد األسطر  

سوداني :نوع الخط  

16.1×13:مقیاس النص  

بني:لون الحبر  

جیدة وكاملة: الحالة   
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B0011 :طوطاترقم المخ  

اللؤلؤ المسلوك في تاریخ البندوك: العنوان  

تاریخ: الموضوع  

أبو یعقوب محمد بن یعقوب :المؤلف  

:الناسخ  

:تاریخ النسخ  

8:عدد األوراق  

11:عدد األسطر  

سوداني :نوع الخط  

17.3×12:مقیاس النص  



أسود أحمر :لون الحبر  

فیھ شروح كاملة ممزق ومتأكلة األطراف: الحالة  
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B012 :رقم المخطوطات  

تذكرة للناس عن وقائع للناس:العنوان  

تاریخ: الموضوع  

أبوبكر كرمغ بن الحسن التمطي :المؤلف  

أبوبكر كرامغ بن الحسن :الناسخ  

م1932ھـ 1312 :تاریخ النسخ  

  3:عدد األوراق

12 :األسطرعدد   

سوداني :نوع الخط  

17.2×12 :مقیاس النص  

أحمروأسود  :لون الحبر  

موشحة با شروح متأكلة األطراف بعض األجزاء غیر واضحة: الحالة  
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B013 رقم المخطوطات 

تھنئة الحجاج البندوكین :العنوان  

تاریخ   :الموضوع  

الشیخ محمد بن یعقوب :المؤلف  

+:الناسخ  

:تاریخ النسخ  



4:األوراق عدد  

15:عدد األسطر  

سوداني:نوع الخط  

17× 11,4:مقیاس النص  

بني :لون الحبر  

موشحة باالشروح وخط  واضح جیدة و كاملة: الحالة  
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B014 رقم المخطوطة 

ثناء اإلمام مرحب لبدر الدین: العنوان  

ثناء: الموضوع  

اإلمام مرحب: المؤلف  

:الناسخ  

:تاریخ النسخ  

2:عدد األوراق  

10:عدد األسطر  

صحراوي:نوع الخط  

19,3X11 : مقیاس النص  

بني أسود :لون الحبر  

الخط واضحة ولكنھ ناقصة حیث النھایة وتعلیق بسیط : الحالة  
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B015 رقم المخطوطة 

فضائل البسملة: العنوان  



األذكار:الموضوع  

الشیخ محمد بن یعقوب الوتري البندوكي:المؤلف  

محمد بن محمد الحاج عثمان سلھ :الناسخ  

:تاریخ النسخ  

8:عدد األوراق  

17:عدد األسطر  

سوداني:نوع الخط  

21,5×114:مقیاس النص  

ينب:لون الحبر  

ممزق ومتأكلة األطراف: الحالة  
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B016 رقم المخطوطة 

درر العمال: العنوان  

ثناء: الموضوع  

الوتري البندوكي أبو یعقوب محمد: المؤلف  

:الناسخ  

1365ھـ /1945م: تاریخ النسخ  

6:عدد األوراق  

12:عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16,4×121:مقیاس النص  

أسود: لون الحبر  

موشحة بالشروح جیدة تامة : الحالة  
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B017رقم المخطوطة 

تاریخ ویلى: العنوان  

تاریخ  :الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

:تاریخ النسخ  

2: عدد األوراق  

18: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

27X18,5 : مقیاس النص  

أسود :لون الحبر  



فیھ سواد في بعض األماكن أو األسطر: الحالة  
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B018 رقم المخطوطة 

تاریخ أئمة بندوكیین: العنوان  

تاریخ: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

1397: تاریخ النسخ  

5: عدد األوراق  

19: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

:صمقیاس الن  

أسود: لون الحبر  

طمس في الخط وناقصة البدایة: الحالة  
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B019رقم المخطوطة 

القرآن الكریم: العنوان  

القرآن برویة ورش: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

:تاریخ النسخ  

370: عدد األوراق  



15:عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

18X9 : مقیاس النص  

أسودوبنی:لون الحبر  

األطراف جیدة تامةمتأكلة : الحالة  
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B020 لرقم المخطوطة 

مقامات الحریري : العنوان  

األدب:الموضوع  

أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحریري البصري: المؤلف  

:الناسخ  

:تاریخ النسخ  

232:عدد األوراق  

13: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

17,4X11 :مقیاس النص  

أسود وأحمر: لون الحبر  

موشحة با الشروح والتعلیق وفیھ طمس في بعض األسطر متأكلة األطراف: الحالة  
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B021 رقم المخطوطة 

دالئل الخیرات: العنوان  

عیةداأل:الموضوع  

ابي عبد هللا محمد بن عبد هللا: المؤلف  

:الناسخ  



:تاریخ النسخ  

119: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

مغربي: نوع الخط  

9X7,5 : مقیاس النص  

 

بنيوأحمر : لون الحبر  

خط واضح وناقص: الحالة  

)22(  

 

B022 رقم المخطوطة 

الشفاء بتعریف حقوق المصطفى: العنوان  

سیرة: الموضوع  

القاضي عیاض: المؤلف  

:الناسخ  

:تاریخ النسخ  

118: عدد األوراق  

13: عدد األسطر  

مغربي: نوع الخط  

22,5X13,5 : مقیاس النص  

بنيوأسود : لون الحبر  

خط واضح ونظیف موشحة با الشروح وكاملة جیدة وتامة : الحالة  

 

22عدد   

 مخطوطات بوندوكو



األستاذ سلیمان كمغتيمكتبة   

األستاذ سلیمان كمغتيمكتبة   اسم المكتبة 

 بناكییطمورا

BANDAKAGNI TOMORA 

 المدینة

 اسم المسؤول سلیمان كمغتي

 رقم التلفون 

 عدد المخطوطات مخطوطة 46
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    BJ 165رقمالمخطوط 

مقدمة التوحید : العنوان  

التوحید : الموضوع  

الحاج محمد بن المدار الشریف القتى: المؤلف  

:الناسخ  

  م1933/ھـ1352: تاریخ النسخ

6: عدد األوراق  

14: عدد األسطر  

سوداني : نوع الخط  

16,9×11,8: مقیاس  النص  

وأسودبني : لون الحبر  

 

  تامة وجیدة مصاب ببلل طفیف: الحالة
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    BJ 166  رقمالمخطوط

دون عنوان: العنوان  

الفقھ: الموضوع  

أبو عبد هللا سیدي محمد بن عمر : المؤلف  

أبو بكر وقیل باب وضم: الناسخ  

1351ھـ/ 1932:تاریخ النسخ  

4: عدد األوراق  



14: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

10,17: مقیاس  النص  

بني: لون الحبر  

  جیدة وتامة: الحالة
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    BJ 167  رقمالمخطوط

)ص(مدح النبي : العنوان  

المدح: الموضوع  

حاتم بن سلیمان محمد السمستاني: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

3:  عدد األوراق  

16:  عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16، 9×9:  مقیاس  النص  

بني:  لون الحبر  

  جیدة وتامة ومصاب بذوبان الحبر طفیف
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    BJ 168  رقمالمخطوط

قصیدة عظیمة: العنوان  

الحكم والزھد: الموضوع  

:  المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

  3: عدد األوراق

11:  عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

17، 12×5: مقیاس  النص  

بني وأحمر : لون الحبر  

  وحالة جیدةتامة : الحالة

    )27( 

    BJ 169  رقمالمخطوط

  عقیدة ابن قتوح: العنوان   

عقیدة : الموضوع   

الشیخ الفقیھ بن فتوح: اسم المؤلف  

:اسم الناسخ  

:تاریخ النسخ  

2: عدد األوراق  

12:عدد األسطر   

سوداني: نوع الخط   

10,15: مقیاس النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

  حالة جیدة وتامة: حالة 
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    BJ 170  رقمالمخطوط

  كتاب توحید هللا: العنوان   

التوحید: الموضوع   

:اسم المؤلف  

:اسم الناسخ  

  م1351/1932ھـ: تاریخ النسخ

  5: عدد األوراق

13: عدد األسطر   

سوداني: نوع الخط   

16×11: مقیاس النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

  حالة جیدة وتامة: حالة 
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    BJ 171  رقمالمخطوط

  تذكرة للناس عن الواقع للناس: العنوان  

تاریخ :الموضوع   

أبو بكر بن سنا: اسم المؤلف  

:اسم الناسخ  

:تاریخ النسخ  

2: عدد األوراق  

12: عدد األسطر   

سوداني:نوع الخط   

16×1، 10:مقیاس النص  

بني: لون الحبر  

عنذكر دخول سموري توري في حالة جیدة موشحة بالشروح وسواد في األطراف ویتحدث : حالة 

.المنطقة  
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    BJ 172  رقمالمخطوط

  االعتقاد من خالل سورة اإلخالص:العنوان 

  التوحید: الموضوع

  محمد الطقوغي: اسم المؤلف

  : الناسخ

  :تاریخ النسخ

  2: عدد األوراق

  12:عدد األسطر

  سوداني: نوع الخط

  9×17، 3×11: مقیاس النص

  بني: لون الحبر

  موشحة بالشروح كاملة مصاب بذوبان الحبر : حالة
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    BJ 173  رقمالمخطوط

عقیدة أھل التوحید: العنوان  

التوحید : الموضوع   

اإلمام أبو عبد هللا محمد بن یوسف الستوسى: اسم المؤلف  

:اسم الناسخ  

:تاریخ النسخ  

38: عدد األوراق  

10: عدد األسطر   

سوداني:نوع الخط   

15×10: النصمقیاس   

بني وأحمر: لون الحبر  

متأكلة األطراف تامة قابل للقراءة: حالة   
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    BJ 174  رقمالمخطوط

  العقیدة  في التوحید: العنوان 

التوحید: الموضوع   

عبد هللا الفقیر محمد بن إبراھیم بن محمد: اسم المؤلف  

.بكري وقیل باب والضم: اسم الناسخ  

:تاریخ النسخ  

8: األوراقعدد   

11: عدد األسطر   

سوداني: نوع الخط   

16،5× 11،8: مقیاس النص  

بني: لون الحبر  

جیدة وتامة وموشحة بالشروح: حالة   
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    BJ 175  رقمالمخطوط

 

قصیدة في الموعظة: العنوان   

الموعظة: الموضوع   

أبو الحسن الواعظي: اسم المؤلف  

: اسم الناسخ  

  م1931/ھـ1350: تاریخ النسخ

4:  عدد األوراق  

12: عدد األسطر   

سوداني: نوع الخط   

17، 9×10: مقیاس النص  

أحمروبني : لون الحبر  

مثقوبة وكاملة موشحة بالشروح:  حالة  
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    BJ 176  رقمالمخطوط

  

  درة الدرر في مدح خیر البشر: العنوان 

المدح:الموضوع  

الدین علي بن محمد بن الحسینأبو المناقب نور : المؤلف  

:الناسخ   

1351ھـ/1932م: تاریخ النسخ  

2: عدد األوراق  

12: عدد األسطر   

سوداني : نوع الخط  

5×16، 9×15: مقیاس النص  

بني: لون الحبر  

متآكل األطراف وكاملة: حالة  
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    BJ 177   رقمالمخطوط

  تعلیم المتعلم طریق التعلم: العنوان 

أدب: الموضوع  

الشیخ اإلمام األشعري الحنفي : المؤلف  

:الناسخ   

:تاریخ النسخ  

51: عدد األوراق  

11: عدد األسطر   

سوداني : نوع الخط  

16،5× 8،3: مقیاس النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

جیدة وتامة ومتأكلة األطراف: حالة  
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    BJ 178  رقمالمخطوط

  قصیدة في المدح: العنوان

المدح: الموضوع  

كعب بن زھیر: المؤلف  

باب والضم: الناسخ   

:تاریخ النسخ  

11: عدد األوراق  

13: عدد األسطر   

سوداني : نوع الخط  



  16×11: مقیاس النص

أحمروبني : لون الحبر  

حالة جیدة وكاملة:  حالة  
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    BJ 179  رقمالمخطوط

  

  قصیدة في الحكمة: العنوان 

الغزل والحكم: الموضوع  

: المؤلف  

محمد بن عبد هللا بن مدلم: الناسخ   

: تاریخ النسخ  

5: عدد األوراق  

10: عدد األسطر   

سوداني : نوع الخط  

9×15: مقیاس النص  

بني: لون الحبر  

 شرح بسیطومع جیدة وتامة : حالة

 

  

  

  

  

  

  



    )38( 

    BJ 180  رقمالمخطوط

  

  قصیدة المبینة في مدح خیر البریة: العنوان 

المدح: الموضوع  

عبد الرحمن بن الحطف محمد السنوسي: المؤلف  

:الناسخ   

1929م/ھـ1328: تاریخ النسخ  

7: عدد األوراق  

12: عدد األسطر   

سوداني: نوع الخط  

5،17×11،5: مقیاس النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

 جیدة وكاملة: حالة

  

  

  

  

  

  

 



    )39( 

    BJ  181 رقمالمخطوط

  

  االستعداد لیوم المیعادكتاب المنبھات عند : العنوان 

موعظة: الموضوع  

: المؤلف  

:الناسخ   

: تاریخ النسخ  

27: عدد األوراق  

17: عدد األسطر   

سوداني: نوع الخط  

5،17× 10: مقیاس النص  

بني: لون الحبر  

  مصاب بالبلل كاملة سواد األطراف: حالة

  

  

  

  

  

  

  



    )40( 

    BJ  182 رقمالمخطوط

  

  تخمیس القصیدة: العنوان 

)المعراج( قصة : الموضوع  

الشیخ اإلمام القطب الغوث الشریف: المؤلف  

:الناسخ   

م1938/ھـ 1357: تاریخ النسخ  

6: عدد األوراق  

13: عدد األسطر   

سوداني:  نوع الخط  

18،9× 11،9: مقیاس النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

  متاكلة األطراف بخفة موشحة بالشروح:حالة



    )41( 

    BJ  183 رقمالمخطوط

  

  أحادیث في أحوال القیامة : العنوان 

موعظة : الموضوع  

أبو الفرج الجوزي: المؤلف  

: الناسخ   

دنسش: تاریخ النسخ  

6: عدد األوراق  

16: عدد األسطر   

سوداني: نوع الخط  

17×11,5: مقیاس النص  

بني:لون الحبر  

 تامة مصاب ببلل خفیف جیدة:حالة

  

  

  

  

  

  

  



    )42( 

    BJ  184 رقمالمخطوط

  قصیدة في التاریخ: العنوان 

التاریخ: الموضوع  

الشیخ القاضي الذكي: المؤلف  

بكري باب والضم: الناسخ   

  م1351/1932ھـ:تاریخ النسخ

25: عدد األوراق  

9: عدد األسطر   

سوداني : نوع الخط  

16×11: مقیاس النص  

بني: لون الحبر  

 جیدة موشحة بالشروح وتامة: حالة

 

 

 

 

 

   

      



    )43( 

    BJ  185 رقمالمخطوط

  الحدیث في أركان اإلیمان:العنوان

  الفقھ  :الموضوع

  الشیخ الفقیھ الولي الصالح سید عبد هللا سعید السنوسي:المؤلف

  :الناسخ

  :تاریخ النسخ

  6 :عدد األوراق

  13 :عدد األسطر

  سوداني :نوع الخط

  18، 5×10 :مقیاس النص

  بني وأحمر:لون الحبر 

  تامة وحالة جیدة :حالة

  

  

  

    )44( 

    BJ  186 رقمالمخطوط

  

  القصیدة المحمدیة  :العنوان

  مدح :الموضوع

  محمد بن عبد هللا بن عبد الفقیر عثمان بن محمد بن عثمان المعروف بابن فودي :المؤلف

  بكري باب والضم :الناسخ

  م1925/ھـ1344:تاریخ النسخ

  3:عدد األوراق

  9:عدد األسطر



  سوداني:نوع الخط

  9،16× 9،10:مقیاس النص

  بني وأحمر :لون الحبر 

  جیدة موشحة بالشروح وتامة :حالة

  

  

  

  

    )45( 

    BJ  187 رقمالمخطوط

  

  المضحى في صفة النبي صلى هللا علیھ وسلم :العنوان

  السیرة :الموضوع

  :المؤلف

  :الناسخ

  :تاریخ النسخ

  4 :عدد األوراق

  11 :عدد األسطر

  سوداني:نوع الخط

  5،15× 11 :مقیاس النص

  بني وأحمر:لون الحبر 

  جیدة تامة موشحة بالشروح :حالة

  

  

    )46( 

    BJ  188 رقمالمخطوط

  



  قصیدة الشیخ اإلمام القطب :العنوان

  )المعراج(قصة  :الموضوع

  الشیخ اإلمام القطب الغوث محمد بن عبد القادر بن موسى :المؤلف

  :الناسخ

  :تاریخ النسخ

  7 :عدد األوراق

  9 :عدد األسطر

  سوداني :نوع الخط

  9،16× 8،9 :مقیاس النص

  بني وأحمر :لون الحبر 

  جیدة موشحة بالشروح وتامة :حالة

  

  

  

  )47(  

    BJ  189 رقمالمخطوط

  

  مولود المحبوب :العنوان

  المدح:الموضوع

  :المؤلف

  :الناسخ

  م1929ھـ  1348 :تاریخ النسخ

  3 :عدد األوراق

  12 :عدد األسطر

  سوداني :نوع الخط

  17، 10×8 :مقیاس النص



  بني وأحمر :لون الحبر 

  .جیدة وتامة :حالة

  

  

  



    )48( 

    BJ  190  رقمالمخطوط

  

  آداب الجماع :العنوان

  الفقھ :الموضوع

  الشیخ البركة أبو العباس أحمد بن الصالح التدغي :المؤلف

  :الناسخ

  :تاریخ النسخ

  11 :عدد األوراق

  18 :عدد األسطر

  سوداني :نوع الخط

  3،16× 11 :مقیاس النص

  بني :لون الحبر 

  جیدة موشحة بالشروح وتامة :حالة

  

  

  

    )49( 

    BJ  191 رقمالمخطوط

  أحوال یوم القیامة :العنوان 

  موعظة :الموضوع 

  :المؤلف 

  :الناسخ 

  :تاریخ النسخ

  2 :عدد األوراق 

  15 :عدد األسطر 



  سوداني :نوع الخط

  16×12 :مقیاس النص

  أحمروبني  :الحبر لون 

  موشحة بالشروحوتامةالخط جید وممزق بعض األوراق و:  حالة

  

  

  

  

    )50( 

    BJ  192 رقمالمخطوط

  دون عنوان :لعنوان 

  الفقھ :الموضوع 

  :المؤلف 

  :الناسخ 

  :تاریخ النسخ

  52:عدد األوراق 

  17:عدد األسطر 

  صحراوي:نوع الخط

  11,16  :مقیاس النص

  بني:لون الحبر 

  الخط جید مفقود البدایة والنھایة :حالة

  

  

  

    )51( 

    BJ  193 رقمالمخطوط

  فضل الحمد:لعنوان 



  أذكار :الموضوع 

  :المؤلف 

  :الناسخ 

  :تاریخ النسخ

  2:عدد األوراق 

  12 :عدد األسطر 

  سوداني :نوع الخط

  13،16×7 :مقیاس النص

  أسود :لون الحبر 

  متأكلة األطراف مصاب ببلل وتامة: حالة

  

  

  

  

  

    )52( 

    BJ  194 رقمالمخطوط

  اللؤلو المسلوك في تاریخ بندك:العنوان 

  تاریخ :الموضوع 

  أبي یعقوب محمد بن یعقوب :المؤلف 

  بكري باب والضم :الناسخ 

  :تاریخ النسخ

  7:عدد األوراق 

  9:عدد األسطر 

  سوداني :نوع الخط

  5،14× 7،12 :مقیاس النص



  بني :لون الحبر 

  بالشروح وسواد طفیف في الطرفجیدة موشحة : حالة

  

  

    )53( 

    BJ  195 رقمالمخطوط

  قصیدة الشافعي :العنوان 

  نصائح :الموضوع 

  الشافعي:المؤلف 

  باب والضم:الناسخ 

  :تاریخ النسخ

  4 :عدد األوراق 

  11 :عدد األسطر 

  سوداني:نوع الخط

  5,17 ×5،10 :مقیاس النص

  بني وأحمر :لون الحبر 

  جیدة وتامة: حالة

  

  

  

  

    )54( 

    BJ  196 رقمالمخطوط

  وسیلة المحمدیة :العنوان 

  مدح النبي :الموضوع 

  القریب المختار :المؤلف 



  أبو بكر باب والضم :الناسخ 

  م1935/ھـ1354:تاریخ النسخ

  10:عدد األوراق 

  12:عدد األسطر 

  سوداني:نوع الخط

  15، 10×5:مقیاس النص

  بني :لون الحبر 

  بالشروح جیدة تامة موشحة: حالة

  

  

  

    )55( 

    BJ  197 رقمالمخطوط

  متن جوھرة في علم التوحید:العنوان 

  التوحید :الموضوع 

  الشیخ برھان الدین إبراھیم الفاني :المؤلف 

  باب األبیض :الناسخ 

  م1929/ھـ1348: تاریخ النسخ

  6 :عدد األوراق 

  9 :عدد األسطر 

  سوداني :نوع الخط

  15×12 :مقیاس النص

  بني وأحمر :لون الحبر 

  جیدة متأكلة األطراف وتامة: حالة

  

  



 

    )56( 

    BJ  198 رقمالمخطوط

  

  عوامل النحو :العنوان 

  النحو :الموضوع 

  الشیخ مصري الدكالي :المؤلف 

  :الناسخ 

  :تاریخ النسخ

  2 :عدد األوراق 

  12 :عدد األسطر 

  سوداني :نوع الخط

  17، 11×5 :مقیاس النص

  أحمروبني  :لون الحبر 

  .جیدة موشحة بالشروح وتامة: حالة

  

  

  

    )57( 

    BJ  199 رقمالمخطوط

  قصیدة الشیخ محمد الولي :العنوان 

  الوصیة :الموضوع 

  الشیخ الفقیھ العالم محمد الولي :المؤلف 

  بابا والضما :الناسخ 

  :تاریخ النسخ

  2 :عدد األوراق 



  12 :عدد األسطر 

  سوداني :نوع الخط

  17، 10×5 :مقیاس النص

  بني :لون الحبر 

  الخط جید متأكلة األطراف موشحھ بالشروح: حالة

  

  

  



    )58( 

    BJ  200 رقمالمخطوط

  الثمر الداني :العنوان 

  الفقھ :الموضوع 

  الشیخ الفقیھ أبو محمد عبد هللا بن أبي زید القیرواني :المؤلف 

  سلمان بن محمد تروري :الناسخ 

  :تاریخ النسخ

  231:عدد األوراق 

  9 :األسطر عدد 

  سوداني :نوع الخط

  9,16×2 :مقیاس النص

  بني :لون الحبر 

  بالشروح متأكلة األطراف ةجیدة تامة موشح: حالة

  

  

  



    )59( 

    BJ  201 رقمالمخطوط

  

  دالئل الخیرات :العنوان 

  األدعیة  :الموضوع 

  سلیمان الجزولي المغربي :المؤلف 

  :الناسخ 

  م1968/ھـ1388 :تاریخ النسخ

  133 :األوراق عدد 

  8 :عدد األسطر 

  سوداني :نوع الخط

  14، 9×5 :مقیاس النص

  بني وأحمر وأزرق :لون الحبر 

  جیدة ومتآكلة األطراف :  حالة

  

  

  

    )60( 

    BJ  202 رقمالمخطوط

  

  الصالة النبویة :العنوان 

  أذكار :الموضوع 

  :المؤلف 

  :الناسخ 

  :تاریخ النسخ

  6 :عدد األوراق 



  10 :عدد األسطر 

  سوداني :نوع الخط

  18× 2،9 :مقیاس النص

  بني :لون الحبر 

  ممزق متآكلة األطراف موشحھ بالشروح: حالة

  

  

  

    )61( 

    BJ  203 رقمالمخطوط

  

  كتاب األخضري :العنوان 

  القفھ :الموضوع 

  اإلمام العالم العالمة البحر الفخامة أبو زید عبد هللا :المؤلف 

  سلمان بن محمد تروري :الناسخ 

  :تاریخ النسخ

  17 :عدد األوراق 

  13 :عدد األسطر 

  سوداني :نوع الخط

  17× 3،10 :مقیاس النص

  بني وأحمر :لون الحبر 

  جیدة وتامة موشحة بالشروح: حالة

  

  

  

  

  



    )62( 

    BJ  204 رقمالمخطوط

  عقائد التوحید :العنوان 

  التوحید :الموضوع 

  الشیخ الولي الصالح أبو العباس أحمد بن عبد هللا الجزائري :المؤلف 

  أبو بكر باب والضم :الناسخ 

  :تاریخ النسخ

  25:عدد األوراق 

  9 :عدد األسطر 

  سوداني :نوع الخط

  14×11 :مقیاس النص

  بني وأحمر :لون الحبر 

  جیدة موشحة بالشروح وتامة: حالة

  

  

    )63( 

    BJ  205 رقمالمخطوط

  

  القصائد العشریات  :العنوان 

  )ص(مدح النبي  :الموضوع 

  أبي زید عبد الرحمن الفازازي األندلسي:المؤلف 

  يسلیمان بن محمد تراور :الناسخ 

  :تاریخ النسخ

  93 :عدد األوراق 

  9 :عدد األسطر 

  سوداني :نوع الخط



  17×11 :مقیاس النص

  أسود :لون الحبر 

  جیدة وكاملة: حالة

  

    )64( 

    BJ   206ط   رقمالمخطو

  كتاب الشفاء  :عنوان 

  الفقھ :الموضوع 

  أبو الفضل قاضي عیاض أبو موسى :المؤلف 

  أبو بكر :الناسخ 

  :تاریخ النسخ

  190 :عدد األوراق 

  22 :عدد األسطر 

  سوداني  :نوع الخط

  12،22×5 :مقیاس النص

  بني :لون الحبر 

  جیدة موشحة بالشروح متأكلة األطراف وتامة: حالة

  

  

  

  

    )65( 

    BJ  207 رقمالمخطوط

  

  الشجر المیمون :العنوان 

  مدح :الموضوع 



  :المؤلف 

  باب ولضم :الناسخ 

  :تاریخ النسخ

  3 :عدد األوراق 

  9 :عدد األسطر 

  سوداني :نوع الخط

  15، 5×10 :مقیاس النص

  بني وأحمر :لون الحبر 

  مصاب بالبلل تامة موشحة بالشروح قابل للقراءة: حالة

  

  

  

  

  )66(  

    BJ  208وط رقمالمخط

  

  أربعین مسألة في أحوال الدین :العنوان 

  التوحید  :الموضوع 

  محمد بن خلیل :المؤلف 

  باب ولضم :الناسخ 

  :تاریخ النسخ

  19 :عدد األوراق 

  12 :عدد األسطر 

  سوداني :نوع الخط

  11، 0×9,9 :مقیاس النص

  بني وأحمر :لون الحبر 



  ومثقوب ومصاب بالبللمتأكلة األطراف : حالة

  

)67(  

    BJ  209وط رقمالمخط

  

  الصفات اإللھیة :العنوان 

  التوحید :الموضوع 

  :المؤلف 

  :الناسخ 

  :تاریخ النسخ

  3 :عدد األوراق 

  13 :عدد األسطر 

  سوداني :نوع الخط

  10، 9×10,9 :مقیاس النص

  بني وأحمر :لون الحبر 

  متأكلة األطراف ومثقوب ومصاب بالبلل: حالة

  

 

 

 مخطوطات بوندوكو

الحاج یوسف وتارامكتبة   

الحاج یوسف وتارامكتبة   اسم المكتبة 

 المدینة أو القریة GBANGBO غونغو

 اسم المسؤول الحاج عبد هللا وتارا

 رقم التلفون 

 عدد المخطوطات مخطوطة  8



  

  

    )68(  

    GB   01رقمالمخطوط 

موطأ مالك: العنوان  

الحدیث: الموضوع  

أنس بن مالك رحمھ هللا: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

328: عدد األوراق  

15: عدد األسطر  

سوداني:نوع الخط   

8،24× 9،12: مقیاس  النص  

بني:لون الحبر  

متأكلة األطراف متكسرة األوراق موشحة بالشروح مصاب بالبلل ومفقود البدایة والنھایة : الحالة

  .اإلنھیارومصاب بذوبان الحبر وھي في حالة 

    )69(  

    02GBرقمالمخطوط 

القرآن كریم بروایة ورش: العنوان  

1قرآن مج: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

194: عدد األوراق  

8:  عدد األسطر  

سوداني : نوع الخط  

14×9،5: مقیاس  النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

  األوراق ناقص البدایة والنھایةمتآكلة األطراف مصاب بالبلل كاملة متكسرة : الحالة

    )70(  

    03GBرقمالمخطوط 

القرآن الكریم: العنوان  



2القرآن، مج: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

253: عدد األوراق  

13: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

18×10: مقیاس  النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

غیر جیدة، متكسرة ومتأكلة األطراف مصاب بابلل وطمس الخط : الحالة  

    )71(  

    04GBرقمالمخطوط 

 

القرآن الكریم بروایة ورش: العنوان  

3القرآن مج : الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

421: عدد األوراق  

13: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16×11: مقیاس  النص  

وأحمربني : لون الحبر  

غیر جیدة، متكسرة األطراف متأكلة األطراف مصاب بالبلل : الحالة  

 

 

  )72(  

    05GBرقمالمخطوط 

نیل األماني: العنوان  

األدب: الموضوع  

الحسن بن مسعود: المؤلف  

:الناسخ  



 تاریخ النسخ

27: عدد األوراق  

10:عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16×12: مقیاس  النص  

وأحمربني : لون الحبر  

  متآكلة األطراف متكسرة األوراق وطمس الخط: الحالة

 

 

    )73(  

  06GBرقمالمخطوط 

دالئل الخیرات: العنوان  

أدعیة: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

183: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

12×6,5: مقیاس  النص  

بني وأحمر وأسود: لون الحبر  

  جیدة وتامة سواد في األطرافحالة : الحالة

 

 

 

 

 

 

    )74(  

    07GBرقمالمخطوط 

 



~سورة یس: العنوان  

أدعیة: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

7: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

15×9,5: مقیاس  النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

مصاب بالبلل متأكلة األطراف:  الحالة  

 

 

 

 

    )75(  

  08GBرقمالمخطوط 

دعاء : العنوان  

أدعیة: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

8: عدد األوراق  

10: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

15×10: مقیاس  النص  

بني: لون الحبر  

متكسرة األطراف ومتأكلة األطراف ومصاب بالسواد وفیھ طمس ومصاب بالبلل:  الحالة  

 

 

 

 



 مخطوطات بوندوكو

الشیخ سعید بدر الدینمكتبة   

الشیخ سعید بدر الدینمكتبة   اسم المكتبة 

 تالیینیصوكورا

 TALAHINI SOKOURA 

 القریة

 اسم المسؤول الشیخ سعید وتارا

 رقم التلفون 

 عدد المخطوطات مخطوطة  11

  

  

    )76( 

 TS 01ط  رقمالمخطو

  

  القرآن  الكریم :العنوان

قرآن بروایة ورش: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

769:عدد األوراق  

12:عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

15، 9:مقیاس  النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

  متآكلة األطراف مصاب بالبلل ممزق بعض األطراف: الحالة

    )77( 

  TS 02ط رقمالمخطو

مقامات الحریري: العنوان  

اللغة واألدب: الموضوع  

القاسم بن علي بن محمد الحریريأبو محمد : المؤلف  

یوسف بن عمر كوتوي: الناسخ  



 تاریخ النسخ

181: عدد األوراق  

11: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

15،5×10,5: مقیاس  النص  

سوداني: لون الحبر  

  متأكلة بعض األطراف موشحة بالشروح:الحالة

 

 

 

    )78( 

 TS   03ط  رقمالمخطو

  الثمر الداني: العنوان 

الفقھ: الموضوع  

أبو زید القیرواني: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

238:عدد األوراق  

9: عدد األسطر  

سوداني:نوع الخط  

14×5,9: مقیاس  النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

  جیدة وتامة: الحالة

 

 

 

 

 

 

       )79( 

  TS 04ط  رقمالمخطو



  تفسیر سورة الرحمن: العنوان

تفسیر: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

6:عدد األوراق  

12:عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

18×12: مقیاس  النص  

بني أحمر:لون الحبر  

 مصاب بالبلل وذوبان الحبر موشحة بالشروح: الحالة

 

 

 

 

 

 

 

       )80( 

 TS      05ط  رقمالمخطو

  موصل الطالب إلى القواعد اإلعراب: العنوان

النحو: الموضوع  

خالد بن عبد هللا األزھري: المؤلف  

یوسف بن عمر كوني: الناسخ  

 تاریخ النسخ

58:عدد األوراق  

15:عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

11×17:مقیاس  النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

 بالشروح  ةجیدة متآكل األطراف موشح: الحالة

 

 



       )81( 

 TS 06ط  رقمالمخطو

  القرآن: العنوان

سورة الواقعة: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

75:عدد األوراق  

7: عدد األسطر  

سوداني:نوع الخط  

18، 7×17:مقیاس  النص  

أسود وأحمر:لون الحبر  

 متآكل األطراف تامة قابل للقراءة: الحالة

 

 

 

 

 

    )82( 

 TS  07ط  رقمالمخطو

  المیة األفعال: العنوان

الصرف: الموضوع  

محمد بن اإلمام جمال الدین أبي عبد هللا محمد بن ملك الطائيبدر الدین أبو عبد هللا : المؤلف  

یوسف بن عمر تلینوي بلدا كوتوي نسبا: الناسخ  

 تاریخ النسخ

  27: عدد األوراق

15: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

17، 5×10: مقیاس  النص  

بني أحمر:لون الحبر  

 جیدة موشحھ بالشروح تامة:الحالة

 



       )83( 

 TS 08ط  رقمالمخطو

  كتاب العشریات:العنوان 

المدح: الموضوع  

:المؤلف  

یوسف بن عمر كوتوي: الناسخ  

 تاریخ النسخ

38: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16×5، 10: مقیاس  النص  

بني أحمر: لون الحبر  

 موشحة بالشروح ممزق قلیالومتآكلة األطراف : الحالة

 

 

 

 

 

 

       )84( 

 TS   09ط رقمالمخطو

  مختصر في النحو: العنوان

النحو: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

9: عدد األوراق  

15: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

9،16× 11،1: مقیاس  النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

 جیدة موشحة بالشروح ممزق الطرف بخفة: الحالة



       )85( 

 TS  10ط  رقمالمخطو

  الخیراتدالئل : العنوان 

أدعیة: الموضوع  

سلمان الجزولي المغربي: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

174:عدد األوراق  

8: عدد األسطر  

سوداني:نوع الخط  

5،7× 6،5: مقیاس  النص  

أخضر وبني وأحمر: لون الحبر  

 جیدة وتامة: الحالة

 

 

 

 

 

 

 

       )86( 

 TS   11ط رقمالمخطو

  علم الحساب: العنوان

والعروض الضرب: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

18: عدد األوراق  

10: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

15× 9،9: مقیاس  النص  

أحمروبنی:لون الحبر  



 متأكلة األطراف متكسرة األوراق مثقوبة وتامة: الحالة

 

 

 مخطوطات بوندوكو

كرمغو سلیمان كمغتيمكتبة   

كرمغو سلیمان كمغتيمكتبة   اسم المكتبة 

 بناكنیصوكورا

BANAKAGNI SOKOURA 

ةقریال  

 اسم المسؤول كرمغو سلیمان

 رقم التلفون 

 عدد المخطوطات 1مخطوطة

  

  

)87(  

 

 BS  12ط رقمالمخطو

  تفسیر الجاللین:العنوان

تفسیر: الموضوع  

محمد بن أحمد المحلى: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

:عدد األوراق  

12:عدد األسطر  

سوداني:الخطنوع   

17×12,9: مقیاس  النص  

بني أحمر:لون الحبر  

 تامة متكسرة األطراف مصاب بالبلل: الحالة

 

 

  



 

 

 فهرس المخطوطات العربیة بكوت دیفوار

امخطوطات بون  

 اسم المكتبة مكتبة صالح حیدرا

 المدینة بونا

 اسم المسؤول صالح حیدرا

 رقم التلفون 

 عدد المخطوطات 46مخطوطة

  

)88(  

  01BNرقم المخطوطة 

المیة نصیحة اإلخوان :العنوان  

الحكم: الموضوع  

الفاضل السید الشریف مسعود بن محمد بن حسن بن أبي بكر الغناوي الشافعي: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

5: عدد األوراق  

9: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

15×13:مقیاس النص  

بني أحمر: لون الحبر  

  ومتأكلة األطرافممزق :الحالة

 )89(  

  BN 02رقم المخطوطة   

السنیة المسمات بالنفحاتالقدسیة المنسوبة البن بادیس القصیدة:العنوان  

تاریخ: الموضوع  

:المؤلف  

صالح أحمد حیدرا: الناسخ  

 تاریخ النسخ

4: عدد األوراق  



13: عدد األسطر  

 نوع الخط

24.9×25.5: مقیاس النص  

أزرق أسود: لون الحبر  

  جیدة وكاملة: الحالة

)90(  

   03BNرقم المخطوطة 

في التوحید مع التربیةالشیبانیة  متن: العنوان  

توحید: الموضوع  

الفوفبنيعلي بن أبي بكر: المؤلف  

:الناسخ  

ھـ1418/ م1998: تاریخ النسخ  

14: عدد األوراق  

6: عدد األسطر  

مغربي: نوع الخط  

:مقیاس النص  

أحمروأسود : لون الحبر  

 :الحالة

)91(  

   04BNرقم المخطوطة 

ملحمة علي كرم هللا وجھھ:العنوان  

:الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

6: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

26×17: مقیاس النص  

أسود وأحمر: لون الحبر  

  أجل الطيممزق الوسط من : الحالة

 

)92(  



   05BNرقم المخطوطة 

قصیدة النحو للحریري: العنوان  

النحو: الموضوع  

اإلمام أبو محمد القاسم بن علي الحریري: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

25: عدد األوراق  

9: عدد األسطر  

 نوع الخط

17.5×11.7: مقیاس النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

  مصاب بالبلل، ناقصة األطراف، موشحة بالشروح: الحالة

 

)93(  

  06BNرقم المخطوطة 

كتاب التوحید: العنوان   

توحید: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

3: عدد األوراق  

8: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

14×11: مقیاسالنص  

أسود وأحمر: لون الحبر  

  موشحة بالشروح: الحالة

 

)94(  

   07BNرقم المخطوطة 

موھوب المنان: العنوان  

مدح: الموضوع  

المعكوفعبید هللا : المؤلف  

محمد بن حسین: الناسخ  

 تاریخ النسخ



27: عدد األوراق  

10: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

17×12: مقیاس النص  

بني أسود أحمر: لون الحبر  

  أصیب بالبلل، موشحة بالشروح، متآكلة األطراف: الحالة

 

)95(  

   08BNرقم المخطوطة 

تفت: العنوان  

وصیة: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

النسخ تاریخ  

8: عدد األوراق  

9: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

14.5×12.5: مقیاس النص  

أسود أحمر: لون الحبر  

  .كاملة، متآكلة األطراف خفیفة، وموشحة بالشروح الجمیلة: الحالة

)96(  

   09BNرقم المخطوطة 

شرح مصطلحات فقھیة بلغة جوال: العنوان  

فقھ: الموضوع  

الفقھ: الموضوع: مالحظة  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

3: عدد األوراق  

7: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  14×10 :مقیاس النص

بني أحمر: لون الحبر  

  )جوال(كاملة، وشروح باللغة المحلیة :الحالة



 

  )10BN  )97رقم المخطوطة 

بستان العارفین: العنوان  

مدح النبي: الموضوع  

سفیان اللخميمحمد بن عبد العزیز بن : المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

290: عدد األوراق  

10: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16×9.5:مقیاس النص  

أسود أحمر: لون الحبر  

  كاملة، وخط واضح، موشحة بالشروح: الحالة

 

)98(  

  11BNرقم المخطوطة 

المیة العجم للطغرابي: العنوان   

لغة: الموضوع  

:المؤلف  

أبوبكر بن أحمد سعید بن إبراھیم حیدرا: الناسخ  

 تاریخ النسخ

3: عدد األوراق  

15: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

18×12 :مقیاس النص  

بني: لون الحبر  

  مصاب بالبلل، متآكلة األطراف، والخط مقروء: الحالة

  

  

)99(  

   12BNرقم المخطوطة 

الجیالني تخمیس قصیدة الشیخ اإلمام عبد القادر: العنوان  

المدح، والتصوف: الموضوع  



عبد القادر الجیالني: المؤلف  

إبراھیم شریف نجل الحاج كنیتھ مرُكَنِد شریف: الناسخ  

 تاریخ النسخ

9: عدد األوراق  

10: عدد األسطر  

 نوع الخط

16×11 :مقیاس النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

  مأكولة األطراف، موشحة بالشروح: الحالة

 

)100(  

   13BNرقم المخطوطة 

فقھ الطھارة: العنوان  

فقھ: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

9: عدد األوراق  

18: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

15×10 :مقیاس  النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

  ناقص البدایة والنھایة، موشحة بالشروح: الحالة

 

)101(  

   14BNرقم المخطوطة 

الحرم المكيتاریخ : العنوان  

تاریخ: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

24: عدد األوراق  

13: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  



17×10.6 :مقیاس النص  

بني وأحمر وأسود: لون الحبر  

  ناقص البدایة والنھایة، متآكلة األطراف: الحالة

)102(  

   BN 15 رقم المخطوطة

تفسیر سورة ق:العنوان  

تفسیر: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

3: عدد األوراق  

15: عدد األسطر  

 نوع الخط

16×12 :مقیاس النص  

بني أحمر: لون الحبر  

  ناقص النھایة، ممزق، متأكلة األطراف بخفة: الحالة

 

)103(  

   16BNرقم المخطوطة 

فضل مكة والمدینة: العنوان  

قصة: الموضوع  

:المؤلف  

منسوب إلى الحاج محما المعروف بالحاج بونا حیدرا: الناسخ  

 تاریخ النسخ

11: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

15×12 :مقیاس النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

  تامة، ممزق، مصاب بلل طفیف: الحالة

 

)104(  

   17BNرقم المخطوطة  



نیل األماني: العنوان  

أدب: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

32: عدد األوراق  

8: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

15×10 :مقیاس النص  

أسود وأحمر: لون الحبر  

  مفقود النھایة، حالة جیدة، موشحة بالشروح: الحالة

 

)105(  

   18BNرقم المخطوطة 

أخبار الزمان : العنوان  

تاریخ: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

16: األوراقعدد   

13: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

17×10 :مقیاس النص  

بني أحمر: لون الحبر  

  .مفقود النھایة، متآكلة األطراف، ذوبان المداد: الحالة

  

  

  

 

)106(  

   19BNرقم المخطوطة 

)ص(قصائد في صفة الرسول : العنوان  

صفة الرسول: الموضوع  



:المؤلف  

حیدرا في بوناُینسب نسخھ إلى إبراھیم : الناسخ  

 تاریخ النسخ

1: عدد األوراق  

15: عدد األسطر  

 نوع الخط

16×11 :مقیاس النص  

بني وأحمر:لون الحبر  

حالة غیر جیدة، متآكلة األطراف، ذوبان الحبر، طمس الخط، تامة، ومصاب بالبلل، ممزق، فیھ : الحالة

  .شروح مفردات

 

)107(  

   20BNرقم المخطوطة  

المسبوقأحكام : العنوان  

فقھ: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

8: عدد األوراق  

11: عدد األسطر  

 نوع الخط

18×13 :مقیاس  النص  

أسود أحمر: لون الحبر  

  تامة، ذوبان المداد ومثقوب: الحالة

)108(  

   21BNرقم المخطوطة 

وسیلة الطالب إلى معرفة اإلعراب:العنوان  

النحو: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

6: عدد األوراق  

10: عدد األسطر  

 نوع الخط



15×10 :مقیاس  النص  

أسود أحمر: لون الحبر  

 جیدة وتامة: الحالة

)109(  

   22BNرقم المخطوطة 

فقھ الدین: العنوان  

فقھ: الموضوع  

:المؤلف  

إبراھیم بن شریف الحاج مور كونادي شریف بن مدان: الناسخ  

 تاریخ النسخ

19: عدد األوراق  

13: عدد األسطر  

سوداني:  نوع الخط  

18×12 :مقیاس النص  

أسود أحمر: لون الحبر  

  سیئة، متكسرة، متآكلة األطراف، مصاب بالبلل ومفقودالبدایة: الحالة

)110(  

   23BNرقم المخطوطة 

أوقات الصلوات المفروضة: العنوان  

فقھ: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

5: عدد األوراق  

10: األسطرعدد   

 نوع الخط

14×11 :مقیاس النص  

بني وأزرق: لون الحبر  

  حالة جیدة، تامة، متآكلة األطراف بخفة: الحالة

 

)111(  

   24BNرقم المخطوطة 

قصة اإلمام العوفي: العنوان  



قصة: الموضوع  

:المؤلف  

سلیمان بغیوغو: الناسخ  

 تاریخ النسخ

9: عدد األوراق  

10: عدد األسطر  

نيسودا: نوع الخط  

14×11 :مقیاس النص  

أسود: لون الحبر  

  متآكلة األطراف بخفةجیدة، : الحالة

)112(  

   25BNرقم المخطوطة 

اللقانيعقیدة: العنوان  

التوحید: الموضوع  

أبو اسحق إبراھیم اللقاني: المؤلف  

عباس بن أبي بكر: الناسخ  

 تاریخ النسخ

5: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

17×10.5 :النص مقیاس  

بني: لون الحبر  

  سیئة، موشحة بالشروح، متكسرة، متآكلة األطراف: الحالة

 

)113(  

   26BNرقم المخطوطة 

فضل شھر ذي الحجة: العنوان  

موعظة: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

3: عدد األوراق  

18: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  



17×12 :مقیاس النص  

بني: لون الحبر  

  غیر جیدة، مفقود النھایة، متكسرة األطراف، متآكلة األطراف: الحالة

 

)114(  

   27BNرقم المخطوطة 

توحید هللا تعالى: العنوان  

توحید: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

2: عدد األوراق  

15: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

18×13.6 :مقیاس النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

  ممزق، متآكلة األطراف، تامة: الحالة

 

)115(  

   28BNرقم المخطوطة 

النجوم جبراأ:العنوان  

:الموضوع  

الفاسيالتلمساني  أحمد المغربي: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

8:عدد األوراق  

25:عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

17×13 :مقیاس النص  

أسود :لون الحبر  

  األوراقجیدة، تامة، سواد في طرف : الحالة

 

)116(  



   29BNرقم المخطوطة 

نبذة من الفقھ والموعظة: العنوان  

الفقھ والمواعظ: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

11: عدد األوراق  

14: عدد األسطر  

 نوع الخط

15×11.2 :مقیاس النص  

بني أحمر: لون الحبر  

  مفقود النھایةغیر جیدة، متآكلة األطراف، متكسرة، مصاب بالبلل، : الحالة

 

)117(  

   30BNرقم المخطوطة 

تسبیحات الرسول:العنوان  

أذكار: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

12: عدد األوراق  

10:عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

12×8.5:مقیاس النص  

بني: لون الحبر  

  ذوبان الحبرو تامة، مصاب بالبلل: الحالة

 

)118(  

  31BNرقم المخطوطة 

الثمرداني: العنوان  

الفقھ: الموضوع  

أبو زید القیرواني: المؤلف  

)أي أنھ كان دوما في البیت: ومعناه) (محما حیدرا (الحاج بونا : قیل إن الناسخ ھو: مالحظة: الناسخ  

)محما حیدرا( الحاج بونا : تاریخ النسخ  



146: عدد األوراق  

8: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

15×11 :مقیاس النص  

بني: لون الحبر  

  مصاب بالبلل، مفقود النھایة، متكسرة، موشحة بالشروح: الحالة

  

 

)119(  

  32BNرقم المخطوطة 

فقھ الحمد: العنوان   

أذكار: الموضوع  

:المؤلف  

)الحاج بونا(محماحیدرا :الناسخ  

 تاریخ النسخ

9: عدد األوراق  

10: عدد األسطر  

 نوع الخط

14×10.4 :مقیاس النص  

أحمروبني : لون الحبر  

  كاملة، متكسرة األطراف: الحالة

 

)120(  

  33BNرقم المخطوطة  

كتاب البشارات: العنوان   

وصیة: الموضوع  

أبو محمد عبد هللا بن مصطفى بن سلیمان بن عبد هللا المنكنوي: المؤلف  

: الناسخ  

 تاریخ النسخ

3: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

17×12 :النصمقیاس   



أحمروبني : لون الحبر  

  موشحة بالشروح، متكسرة، متآكلة األطراف: الحالة

)121(  

  34BNرقم المخطوطة 

قصة المھدي: العنوان  

قصة: الموضوع  

:المؤلف  

: الناسخ  

 تاریخ النسخ

3: عدد األوراق  

18: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

18×12 :مقیاس النص  

بني: لون الحبر  

  مصاب بالبلل، متكسرة، مفقود النھایة: الحالة

)122(  

  35BNرقم المخطوطة 

أنواع حروف وأعدادھا في القرآن: العنوان   

النحو: الموضوع  

:المؤلف  

: الناسخ  

 تاریخ النسخ

1: عدد األوراق  

13: عدد األسطر  

 نوع الخط

15×12.4 :مقیاس النص  

بني: لون الحبر  

  متكسرة األطراف، كاملة، ممزقة: الحالة

  

)123(  

  36BNرقم المخطوطة 

اختالف الكوفیین والبصریین في النحو: العنوان   

النحو: الموضوع  



:المؤلف  

مور بوط: الناسخ  

 تاریخ النسخ

9: عدد األوراق  

16: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16×10 :مقیاس النص  

بني: لون الحبر  

  ممزقة، متأكلة األطراف، مفقود الوسط: الحالة

  

)124(  

  37BNرقم المخطوطة 

الزروقیةاألنوار السنیة على الوظیفة : العنوان   

التصوف والزھد: الموضوع  

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي العیاشي: المؤلف  

: الناسخ  

 تاریخ النسخ

16: عدد األوراق  

21: عدد األسطر  

صحراوي: نوع الخط  

18×12 :مقیاس النص  

وأحمربني : لون الحبر  

متأكلة األطراف، مصاب بالبلل، فیھ ثقب، ناقص النھایة، خطوط متداخلة من أجل ذوبان الحبر : الحالة

  .بسبب الرطوبة

)125(  

  38BNرقم المخطوطة 

قصة شمعون: العنوان   

قصة: الموضوع  

:المؤلف  

: الناسخ  

 تاریخ النسخ

2: عدد األوراق  

27: عدد األسطر  



صحراوي: نوع الخط  

18×13 :مقیاس النص  

بني: لون الحبر  

  ناقص الطرفین، فیھ ثقب، مأكولة األطراف: الحالة

)126(  

  39BNرقم المخطوطة 

العقیدة األشعریة: العنوان   

توحید: الموضوع  

:المؤلف  

: الناسخ  

 تاریخ النسخ

4: عدد األوراق  

13: عدد األسطر  

 نوع الخط

18×12 :مقیاس النص  

بني وأسود: لون الحبر  

الطرفین والوسط، متأكلة األطراف، فیھ ثقب، موشحة بالشروح والتعلیقات، ومصاب ناقص : الحالة

  .بالبلل

)127(  

  40BNرقم المخطوطة 

أبیات المثلث من الكالم: العنوان   

لغة: الموضوع  

الشیخ الناظم قطرب بن أحمد النحوي اللغوي: المؤلف  

: الناسخ  

 تاریخ النسخ

2: عدد األوراق  

11: عدد األسطر  

صحراوي: الخطنوع   

17×14 :مقیاس النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

  موشحة بالشروح، مصاب بالبلل، متأكلة األطراف، ناقص النھایة: الحالة

)128(  

  41BNرقم المخطوطة 



المحمدیة في الفجر سمط الھدى: العنوان   

المدح: الموضوع  

:المؤلف  

: الناسخ  

م1264/ھـ 663: تاریخ النسخ  

9: عدد األوراق  

12: األسطر عدد  

سوداني: نوع الخط  

16×14 :مقیاس النص  

بني أحمر: لون الحبر  

  مقطوعة األطراف، متكسرة، ناقص النھایة: الحالة

)129(  

  42BNرقم المخطوطة

مختصر في الحكم: العنوان   

حكم: الموضوع  

:المؤلف  

إبراھیم شریف: الناسخ  

 تاریخ النسخ

2: عدد األوراق  

16: عدد األسطر  

صحراوي: نوع الخط  

17×13 :مقیاس النص  

أحمروبني : لون الحبر  

  مفقود البدایة، متآكلة األطراف: الحالة

)130(  

  43BNرقم المخطوطة  

مدح خیر البریة: العنوان   

مدح: الموضوع  

:المؤلف  

: الناسخ  

 تاریخ النسخ

5: عدد األوراق  

9: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  



16×12.5 :مقیاس النص  

بني أحمر: لون الحبر  

  مصاب بالبلل، مثقوب، مأكولة األطراف، متكسرة، ناقص النھایة: الحالة

)131(  

  44BNرقم المخطوطة 

: العنوان   

قرآن: الموضوع  

:المؤلف  

: الناسخ  

 تاریخ النسخ

40: عدد األوراق  

14: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

14×10 :مقیاس النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

  الطرفین والوسط، مصاب البلل، متآكلة األطرافناقص : الحالة

)132(  

  45BNرقم المخطوطة 

طیر الجنة: العنوان   

أدعیة: الموضوع  

:المؤلف  

: الناسخ  

 تاریخ النسخ

2: عدد األوراق  

5: عدد األسطر  

 نوع الخط

7×8.3:مقیاس النص  

بني أسود أحمر: لون الحبر  

  جیدة وكاملة : الحالة

)133(  

  46BNرقم المخطوطة 

دیوان الوسائل المتقبل: العنوان  

مدح النبي: الموضوع  



:المؤلف  

: الناسخ  

 تاریخ النسخ

3: عدد األوراق  

9: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

15×11.3 :مقیاس النص  

بني: لون الحبر  

.غیر جیدة ناقص الطرفین، متأكلة األطراف، متكسرة: الحالة  
 

 

 

 فهرس المخطوطات العربیة بكوت دیفوار

امخطوطات بون  

 اسم المكتبة مكتبة قاسم جباتي

 المدینة بونا

 اسم المسؤول مكتبة قاسم جباتي

 رقم التلفون /

 عدد المخطوطات 6مخطوطة

  

  

)134( 

   01BNرقم المخطوطة 

القرآن الكریم: العنوان  

قرآن: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

359: عدد األوراق  

15: عدد األسطر  

مغربي: الخطنوع   



16×9.5:مقیاس النص  

بني أحمر: لون الحبر  

غیر جیدة، طمس في بعض الصفحات، متاكلة األطراف، مصاب بالبلل، متكسرة األوراق، : الحالة

.ناقص بعض األسطر  
)135( 

   02BNرقم المخطوطة 

القرآن: العنوان  

القرآن: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

456: عدد األوراق  

14: األسطرعدد   

سوداني: نوع الخط  

15×19مقیاس النص  

بني: لون الحبر  

  جیدة، كاملة، فیھ بعض التعلیقات : الحالة

 

 

)136( 

   03BNرقم المخطوطة  

أسناد القرآن: العنوان  

األسناد: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

م1940/ھـ 1359: تاریخ النسخ  

2: عدد األوراق  

16: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

17×10:مقیاس النص  

بني: لون الحبر  

  مصاب بالبلل، وفیھ طمس الخط: الحالة

 

 



)137( 

   04BNرقم المخطوطة 

فاتح الرزق: العنوان  

أسرار: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

10: عدد األوراق  

10: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16×11:مقیاس النص  

بني: لون الحبر  

  وكاملةحالة جیدة : الحالة

 

 

)138( 

   05BNرقم المخطوطة 

فوائد عظیمة: العنوان  

أسرار: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

13: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

17×11:مقیاس النص  

أسود أحمر: لون الحبر  

  كاملة وواضحة: الحالة

 

 

)139( 

   06BNرقم المخطوطة 

فتح الرزق: العنوان  



أسرار: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

7: عدد األوراق  

11: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

18×11:مقیاس  النص  

أسود أحمر: لون الحبر  

  حالة جیدة وتامة: الحالة

 

 

 

 فهرس المخطوطات العربیة بكوت دیفوار

امخطوطات بون  

 اسم المكتبة مكتبة حلقة الحاج تیجان كامارا

 المدینة بونا

 اسم المسؤول كانغوتي محمد الملقب بمدني

 رقم التلفون 

مخطوطة 145  عدد المخطوطات 

  

  

 )140(  

  01BNرقم المخطوط  

مقامات البدیع: العنوان  

األدب: الموضوع  

عبید هللا أحمد بن عبد الحي الحلبي النحوي: المؤلف  

إبراھیم كمقتي العنطلوي: الناسخ  

:تاریخ النسخ  

156: األوراقعدد   



11: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16×9،9:مقیاس  النص  

بني:لون الحبر  

  متآكلة األطراف وكاملة: الحالة

)141(  

  02BNرقم المخطوط   

موطأ مالك: العنوان  

الحدیث: الموضوع  

مالك بن أنس: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

231: عدد األوراق  

15: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

5،15×5،9:مقیاس  النص , 

أسود: لون الحبر  

  متآكلة األطراف، وفیھ شروح بسیطة: الحالة

 

)142(  

  03BNرقم المخطوط  

القرآن الكریم: العنوان   

القرآنتفسیر: الموضوع  

محمد بن أحمد المحلي: المؤلف  

محمد بن أحمد: الناسخ  

 تاریخ النسخ

350: عدد األوراق  

17:عدد األسطر  

: نوع الخط  

5،17× 10:مقیاس  النص  

بني أسود: لون الحبر   

 حالة سیئة، تتساقط األوراق: الحالة



)143(  

  04BNرقم المخطوط  

كتاب سھاب الدین في األمثال واألدب والوصایا والمواعظ والحكم: العنوان   

األدب والحكم: الموضوع  

القضاعيمحمد بن سالمة بن جعفر بن محمد بن علي  أبو عبد هللالقاضي : المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

50: عدد األوراق  

14: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

18×11، 9:مقیاس  النص  

بني أسود: لون الحبر  

 جیدةكاملة، و: الحالة

 

)144(  

  05BNرقم المخطوط   

مختصر في الفقھ المالكي: العنوان   

الفقھ: الموضوع  

 بن مالكأبو محمد عبد الوھاب بن علي بن نضر بن أحمد بن الحسین بن ھارون  القاضي:المؤلف

 المالكي البغدادي

مور موسى أمْرُمَس  بن تجاني ككنتي: الناسخ  

 تاریخ النسخ

361: عدد األوراق  

9: عدد األسطر  

مغربي: نوع الخط  

2،13×8، 9: مقیاس  النص  

أحمروبني : لون الحبر  

 متأكلة األطراف: الحالة

)145(  

  06BNرقم المخطوط  

تفسیر القرآن:العنوان  

تفسیر من سورة مریم إلى سورة الفاتحة: الموضوع  



:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

415:عدد األوراق  

15: عدد األسطر  

مغربي: نوع الخط  

5،14×9، 9:مقیاس  النص  

أسود وبني: لون الحبر  

 تتساقط األوراق، ومتأكلة األطراف: الحالة

)146(  

  07BNرقم المخطوط   

موطأ مالك : العنوان   

الحدیث: الموضوع  

:المؤلف  

مرموسى بن محمد بن كرمك:الناسخ  

 تاریخ النسخ

301: عدد األوراق  

15: عدد األسطر  

: نوع الخط  

15×9، 9:مقیاس  النص  

أسود: لون الحبر  

 جیدة، متأكلة األطراف بخفة: الحالة

 

)147(  

  08BNرقم المخطوط    

قصید في الحكم: العنوان  

حكم: الموضوع  

:المؤلف  

یوسف بن إبراھیم كمغتي: الناسخ  

 تاریخ النسخ

3: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  



5،14×12: مقیاس  النص  

بني وأحمر:لون الحبر  

 كاملة ومصاب بالبلل: الحالة

)148(  

  09BNرقم المخطوط   

دالئل الخیرات: العنوان  

األدعیة: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

201: عدد األوراق  

8: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

15×11: مقیاس  النص  

بنيوأزرق وأحمر وأسود : لون الحبر  

 .جیدة وكاملة والخط واضح: الحالة

  

  

 

)149(  

  10BNرقم المخطوط  

معرفة أحكام الرمل وأشكالھا: العنوان  

علم الرمل: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

3: عدد األوراق  

28: عدد األسطر  

مغربي: نوع الخط  

:مقیاس  النص  

بني أحمر: لون الحبر  

 كاملة وحالة جیدة: الحالة



)150(  

  11BNرقم المخطوط 

ترجمة عقیدة أھل السنة: العنوان  

توحید: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

9: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني: الخطنوع   

8×11: مقیاس  النص  

أحمروبني : لون الحبر  

 كاملة، ومتأكلة األطراف بخفة: الحالة

 

)151(  

  12BNرقم المخطوط 

القصیدة الجزائریة: العنوان  

التوحید: الموضوع  

أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد هللا الجزائري: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

20: عدد األوراق  

11 :عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

14×11:مقیاس  النص  

بني وأسود: لون الحبر  

 كامل، متأكلة األطراف: الحالة

)152(  

  13BNرقم المخطوط  

تعلیم المتعلم طریق التعلم:العنوان  

األدب: الموضوع  

اإلمام الكاسعري الحنفي: المؤلف  



:الناسخ  

 تاریخ النسخ

36: عدد األوراق  

14: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

14×11:مقیاس  النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

 حالة جیدة، وكاملة، والخط واضح، وفیھ ثقب: الحالة

)153(  

  BN  14رقم المخطوط 

دون عنوان: العنوان  

مواعظ: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

7: عدد األوراق  

14: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16×14:مقیاس  النص  

أحمروبني : لون الحبر  

 .سیئة، أصیب بالبلل، وفیھ طمس، ومتأكلة األطراف، غیر قابل للقراءة أصال: الحالة

 

)154(  

  BN  15رقم المخطوط  

دون عنوان :العنوان  

مدح: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

3: عدد األوراق  

16: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  



17×11: مقیاس  النص  

بني: الحبرلون   

 غیر جیدة، تامة، ومتآكلة األطراف: الحالة

)155(  

  16BNرقم المخطوط  

كتاب التوحید: العنوان  

التوحید: الموضوع  

سلیمان بن أبي محمد الفالني : المؤلف  

عمر بن عثمان ككوتي: الناسخ  

 تاریخ النسخ

13: عدد األوراق  

14: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

17×12:مقیاس  النص  

بني أحمر: لون الحبر  

 تامة، ومتأكلة األطراف: الحالة

)156(  

  17BNرقم المخطوط  

أصول شھر رمضان فضلھ وصفاتھ: العنوان  

فضائل: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

20: عدد األوراق  

10: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  18×4،11:مقیاس  النص

بني أحمر: لون الحبر  

 جیدةو كاملة،: الحالة

 

)157(  

  18BNرقم المخطوط 



نسخ 2×سبع المثاني : العنوان  

فقھ: الموضوع  

محمد أبي الدرین: المؤلف  

:الناسخ  

م 1948/ ھـ  1367: تاریخ النسخ  

17:عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني : نوع الخط  

15× 13:مقیاس  النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

 واضحتامة، حالة جیدة، والخط : الحالة

)158(  

  19BNرقم المخطوط 

السعادة كمیاء: العنوان  

)أسرار(كمیاء : الموضوع  

اإلمام باني سلسلین الحق البغدادي الشیخ:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

17: عدد األوراق  

13: عدد األسطر  

سوداني:نوع الخط  

16×12، 1:مقیاس  النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

 جیدةوتامة، وحالة : الحالة

 

)159(  

  20BNرقم المخطوط 

قصیدة الالمیة المعروفة بالمیة العرب: العنوان  

الحكم: الموضوع  

األزدي الشنفري حارث: المؤلف  

بن محمودیممحمد بن ماموری: الناسخ  

 تاریخ النسخ



4: عدد األوراق  

13: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

2،17×11، 4:مقیاس  النص  

بني أحمر: لون الحبر  

 كاملة وتامة، ومصاب بالبلل في األطراف: الحالة

)160(  

  21BNرقم المخطوط  

نسخ 2×ذكر الخمسین فریضة : العنوان  

موعظة: الموضوع  

:المؤلف  

سعید بن محمد: الناسخ  

 تاریخ النسخ

11: عدد األوراق  

11: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

5،15×10، 5:مقیاس  النص  

بني أحمر: لون الحبر  

 متأكلة األطراف، وفیھ طمس في الخطتامة : الحالة

)161(  

  22BNرقم المخطوط 

مقصورة بن درید:العنوان  

وحكم لغة: الموضوع  

أبو بكر محمد بن درید األزدي: المؤلف  

أبو بكر بن تروم: الناسخ  

م1934/ھـ 1353: تاریخ النسخ  

14: عدد األوراق  

11: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

4،16×11، 1:مقیاس  النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

 فیھ شروح، والخط واضح، مصاب بالبلل في األطراف، وقابل للقراءة: الحالة



  

  

 

)162(  

  23BNرقم المخطوط  

الذكاة علم: العنوان  

فقھ: الموضوع  

:المؤلف  

موري موسى ككوتي بن كسب: الناسخ  

 تاریخ النسخ

5: عدد األوراق  

11:عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

15×11:النصمقیاس    

بني: لون الحبر  

 مبلل األطراف، ومتأكلة األطراف، فیھ شرح المفردات: الحالة

)163(  

  24BNرقم المخطوط  

مناقب الخلفاء األربعة: العنوان  

سیرة: الموضوع  

:المؤلف  

موري موسى ككوتي: الناسخ  

 تاریخ النسخ

3: عدد األوراق  

11: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

1،16×10:مقیاس  النص  

أسود: لون الحبر  

 ناقص البدایة، ومتأكلة األطراف: الحالة

 

)164(  

  25BNرقم المخطوط  



قصائد في التصوف والزھد: العنوان  

الزھد والتصوف: الموضوع  

عبد القادر الجیالني والكیالني:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

5: عدد األوراق  

12:عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

15×11:النصمقیاس    

بني وأحمر: لون الحبر  

 تامة، متأكلة األطراف:الحالة

)165(  

  26BNرقم المخطوط  

اإلسراف في مدح سید األشراف: العنوان  

المدح: الموضوع  

عبید هللا المعكوفي: المؤلف  

شیخ تیجاني:الناسخ  

م1833/ھـ 1249تاریخ النسخ   

28: عدد األوراق  

13: عدد األسطر  

مغربي: نوع الخط  

16×10: مقیاس  النص  

أحمروبني : لون الحبر  

 جیدة وكاملة، موشحة بالشروح: الحالة

)166(  

  27BNرقم المخطوط  

تقریب ضروري الدین: العنوان  

توحید: الموضوع  

:المؤلف  

وبالء سیسي: الناسخ  

 تاریخ النسخ

8: عدد األوراق  

15:عدد األسطر  



سوداني: نوع الخط  

17×10: مقیاس  النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

 مثقوبة  وكّل الصفحات : الحالة

 

)167(  

  28BNرقم المخطوط 

قصائد في اآلداب: العنوان  

أدب:الموضوع  

ابن أحمد النحوي: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

4: عدد األوراق  

9:عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

17×11: مقیاس  النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

 وجیدة قابل للقراءةمتأكلة األطراف : الحالة

)168(  

  29BNرقم المخطوط  

قصیدة في معجزات الرسل: العنوان  

تاریخ: الموضوع  

:المؤلف  

یحیى بن محمود: الناسخ  

 تاریخ النسخ

2: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

: نوع الخط  

15×10، 4:مقیاس  النص  

بني: لون الحبر  

 .كلة األطراف وجیدةامت:الحالة

 



)169(  

  30BNرقم المخطوط  

كتاب والبة اللواقع للفاھم اللبیب الساطع: العنوان  

الفلك: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

11: عدد األوراق  

13: عدد األسطر  

: نوع الخط  

16×10: مقیاس  النص  

أسود بني: لون الحبر  

 ناقص النھایة، متأكلة األطراف، موشحة بالشروح: الحالة

)170(  

  31BNرقم المخطوط  

نسخ 2×الصفات وصفات الصفات وأضدادھن : العنوان  

توحید: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

5: عدد األوراق  

13: عدد األسطر  

: نوع الخط  

16×11: مقیاس  النص  

بني: لون الحبر  

 تامة ومتأكلة األطراف: الحالة

)171(  

  32BNرقم المخطوط 

حب دار الخلوب مصرف الصدور عن: العنوان  

الحكم: الموضوع  

:المؤلف  

یوسف وتر: الناسخ  



 تاریخ النسخ

6: عدد األوراق  

13: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

18×11:مقیاس  النص  

بني: لون الحبر  

 .تامة والخط واضح: الحالة

)172(  

  33BNرقم المخطوط 

مقامات الحریري: العنوان  

األدب: الموضوع  

أبو محمد القاسم بن علي بن محمد الحریري الشیخ:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

251: عدد األوراق  

11: عدد األسطر  

: نوع الخط  

16×6، 1:مقیاس  النص  

بني أحمر: لون الحبر  

 جیدة وموشحة بالشروح، تامة: الحالة

)173(  

  34BNرقم المخطوط 

الجواھر الحسان في تحقیق معرفة أركان اإلیمان: العنوان  

توحید:الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

11: عدد األوراق  

15: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16×11: مقیاس  النص  

بني: لون الحبر  

 ناقص النھایة، متأكلة األطراف: الحالة



 

)174(  

  35BNرقم المخطوط 

نسخ 2×الثمر الداني : العنوان  

الفقھ: الموضوع  

هللا بن أبي زید القیروانيالشیخ أبو محمد عبد : المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

100: عدد األوراق  

11:عدد األسطر  

: نوع الخط  

18×10:مقیاس  النص  

بني: لون الحبر  

  كاملة، تامة، متأكلة األطراف: الحالة

  

 

)175(  

  36BNرقم المخطوط  

الكتاب المیمیة: العنوان  

مدح: الموضوع  

:المؤلف  

شیخ ابن تجان: الناسخ  

النسختاریخ   

2: عدد األوراق  

17: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

18×12:مقیاس  النص  

بني: لون الحبر  

 .متآكلة األطراف وتامة: الحالة

)176(  

  37BNرقم المخطوط 



مدح النبي صلى هللا علیھ وسلم: العنوان  

مدح النبي: الموضوع  

:المؤلف  

موسىبن موري سم ابن قأیوب بن الشیخ بن التجاني : الناسخ  

 تاریخ النسخ

7: عدد األوراق  

13: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

18×11: مقیاس  النص  

بني: لون الحبر  

 مصاب بالبلل، متآكلة األطراف،  ناقص البدایة: الحالة

 

)177(  

  38BNرقم المخطوط 

كتاب أخبار الزمان:العنوان  

تاریخ: الموضوع  

یحیى بن سعید: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

80: عدد األوراق  

11: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

15×10:مقیاس  النص  

أسود وأحمر: لون الحبر  

 ناقص اآلخر، مأكولة األطراف، ومصاب بالبلل: الحالة

)178(  

  39BNرقم المخطوط 

العقیدة األشعریة: العنوان  

توحید: الموضوع  

:المؤلف  

آدم بن إسماعیل: الناسخ  

 تاریخ النسخ

7 :عدد األوراق  



12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16×10:مقیاس  النص  

بني أحمر: لون الحبر  

 متآكلة األطراف قابل للقراءة: الحالة

 

)179(  

  40BNرقم المخطوط 

قصائد في الزھد: العنوان  

الزھد: الموضوع  

:المؤلف  

الشیخ ابن تجان كانغوتي: الناسخ  

 تاریخ النسخ

9: عدد األوراق  

10: عدد األسطر  

سوداني: الخط نوع  

16×11:مقیاس  النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

 جیدة موشحة بالشروح، ممزق األطراف: الحالة

)180(  

  41BNرقم المخطوط 

مدح النبي: العنوان  

المدح: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

3: عدد األوراق  

11: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

15×11:مقیاس  النص  

أسود وبني: لون الحبر  

 ناقص النھایة، متأكلة األطراف: الحالة



 

)181(  

  42BNرقم المخطوط  

قصیدة الثناء اإللھیة:العنوان  

الثناء: الموضوع  

:المؤلف  

بن سعد غسان:الناسخ  

 تاریخ النسخ

5: عدد األوراق  

15:  عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

17×10، 5:مقیاس  النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

 تامة، متأكلة األطراف: الحالة

  

 

)182(  

 43BNرقم المخطوط 

مدح النبي  صلى هللا علیھ وسلم: العنوان  

مدح: الموضوع  

:المؤلف  

: الناسخ  

 تاریخ النسخ

4: عدد األوراق  

12:  عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16×11: مقیاس  النص  

بني: لون الحبر  

 سیئة، متأكلة األطراف، مفقود البدایة: الحالة

 

)183(  

 44BNرقم المخطوط 



الحدیث مختصر في: العنوان  

الحدیث: الموضوع  

:المؤلف  

شرح تجان ككوتي: الناسخ  

 تاریخ النسخ

2: عدد األوراق  

12:  عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16×11: مقیاس النص   

بني أحمر: لون الحبر  

 مفقود البدایة، ممزق ومتأكلة األطراف: الحالة

 

)184(  

 45BNرقم المخطوط 

فضل مكة والمدینة: العنوان  

فضائل:  الموضوع  

:المؤلف  

: الناسخ  

 تاریخ النسخ

6: عدد األوراق  

15: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

15×11: مقیاس  النص  

بني وأحمر:لون الحبر  

 ممزق، مأكولة األطراف: الحالة

 

)185(  

  46BNرقم المخطوط 

أبي عبد هللا محمد المقنع في علم: العنوان  

فلك: الموضوع  

الشیخ الفقیھ اإلمام العالمة أبو عبد هللا محمد بن سعید السوسي: المؤلف  

: الناسخ  



:تاریخ النسخ  

9: عدد األوراق  

7: عدد األسطر  

16×10، 4:نوع الخط  

:مقیاس  النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

 تامة، ومتأكلة األطراف: الحالة

  

  

 

)186(  

  47BNرقم المخطوط 

األخوارسمط : العنوان  

النعت: الموضوع  

القاضي عیاض رحمھ هللا تعالى:المؤلف  

:الناسخ  

. م1714/ھـ 1127: تاریخ النسخ  

16: عدد األوراق  

15:عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

17×11، 3: :مقیاس  النص  

حبر وأحمر:لون الحبر  

متأكلة األطراف، متكسرة، ناقص البدایة: الحالة  

 

)187(  

  48BNرقم المخطوط  

قواعد اإلسالم: العنوان  

الفقھ: الموضوع  

أبو الولید الباجي: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

9: عدد األوراق  

13: عدد األسطر  



سوداني: نوع الخط  

16×9::مقیاس  النص  

أسود وبني: لون الحبر  

 مفقود النھایة، متكسرة، متأكلة األطراف: الحالة

 

)188(  

 49BNرقم المخطوط 

النبي صلى هللا علیھ وسلممدح : العنوان  

المدح:الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

4: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

14×10، 4::مقیاس  النص  

بني أحمر: لون الحبر  

 .غیر جیدة، تامة، متكسرة األوراق ومتأكلة األطراف: الحالة

 

)189(  

 50BNرقم المخطوط 

الوقادكتاب كوكب : العنوان  

توحید: الموضوع  

الدین علي بن محمد السخاوي علماإلمام : المؤلف  

آدم بن إسماعیل سیسي: الناسخ  

 تاریخ النسخ

4: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

18×12:مقیاس  النص   

بني أحمر: لون الحبر  

 تامة، متآكلة األطراف: الحالة



 

)190(  

  51BNرقم المخطوط 

مدح النبي صلى هللا علیھ وسلم: العنوان  

المدح: الموضوع  

:المؤلف  

أحمد تجاني: الناسخ  

 تاریخ النسخ

28:  عدد األوراق  

11:  عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

17×10: مقیاس  النص  

بني أحمر: لون الحبر  

 .جیدة، تامة، واضحة: الحالة

)191(  

 52BNرقم المخطوط  

دعاء الحفظ والرزق: العنوان  

أدعیة: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

4: عدد األوراق  

13: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

10×11:مقیاس  النص  

بني أحمر وأسود: لون الحبر  

 .طمس في الخطأصیب بالبلل، ومتأكلة األطراف، وفیھ : الحالة

)192(  

 BN  53رقم المخطوط 

كتاب ذكر خمسین فریضة:العنوان  

موعظة: الموضوع  

:المؤلف  



آدم بن إسماعیل: الناسخ  

 تاریخ النسخ

6: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

: نوع الخط  

              14×11:مقیاس  النص

أسود: لون الحبر  

  .فیھ طمس، مفقود البدایة، متكسرة األطراف: الحالة

  

  

 

)193(  

 54BNرقم المخطوط 

تخمیس عقیدة الشیخ أبي الفضل النحوي:العنوان  

أدعیة: الموضوع  

الشیخ الفقیھ أبي الفضل النحوي: المؤلف  

الشیخ ابن التجاني ابن خدیجة: الناسخ  

 تاریخ النسخ

6: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

: نوع الخط  

5،13×9، 1:مقیاس  النص  

أحمروبني : لون الحبر  

 .جیدة، متأكلة األطراف، كاملة، موشحة بالشروح: الحالة

)194(  

 55BNرقم المخطوط  

طریق السعادة: العنوان  

التوحید: الموضوع  

أبوبكر بن المختارنجّوي والكابري: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

  48: عدد األوراق



12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

15×8، 5::مقیاس  النص  

بني: لون الحبر  

 .متكسرة األوراق، ناقصة النھایة، أصیب بالبلل، متأكلة األطراف: الحالة

)195(  

 56BNرقم المخطوط 

حلة سودانیة: العنوان  

علوم، وحكم، ومواعظ: الموضوع  

محمد بن الشیخ الفُقلوي:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

25: عدد األوراق  

15: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16×10: مقیاس  النص  

بني وأسود: لون الحبر  

 واضحمتأكلة األطراف، ومصاب بالبلل، والخط : الحالة

)196(  

 57BNرقم المخطوط 

استخراج األمالك:العنوان  

أدعیة: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

2: عدد األوراق  

13: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16×11: مقیاس  النص  

بني أحمر: لون الحبر  

 .غیر جیدة، متأكلة األطراف، ناقص األطراف: الحالة

)197(  



 58BNرقم المخطوط 

وصیة الشیخ نجل الحسن:العنوان  

فقھ: الموضوع  

الشیخ نجل الحسن: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

2: عدد األوراق  

24: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16×14:مقیاس  النص  

بني: لون الحبر  

 متكلة األطراف، تامة: الحالة

)198(  

 59BNرقم المخطوط  

مختصر في التصوف: العنوان  

الزھد: الموضوع  

:المؤلف  

محمود بن سلیمان: الناسخ  

 تاریخ النسخ

9: عدد األوراق  

10: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16×10: مقیاس  النص  

أسود: لون الحبر  

 .مصاب بالبلل، متكسرة األوراق، ناقص البدایة: الحالة

)199(  

 60BNرقم المخطوط 

كتاب كعب األحبار: العنوان  

فلك: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ



7: عدد األوراق  

15: عدد األسطر  

سوادني: نوع الخط  

16×10: مقیاس  النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

 .تامة، جیدة: الحالة

)200(  

 61BNرقم المخطوط 

قصیدة الشیخ الفقلوي في التاریخ: العنوان  

التاریخ: الموضوع  

عبید هللا محمد بن الشیخ الفقلوي: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

17: عدد األوراق  

9: عدد األسطر  

مغربي: نوع الخط  

14×10، 2:مقیاس  النص  

بني: لون الحبر  

 جیدة، تامة، موشحة بالشروح: الحالة

)201(  

  62BNرقم المخطوط 

القرآن الكریم بروایة ورش: العنوان  

قرآن بشرح بعض المفردات:الموضوع   

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

180: األوراقعدد   

16: عدد األسطر  

مغري: نوع الخط  

16×10: مقیاس  النص  

أحمروبني : لون الحبر  

 .مصاب بالبلل، مأكولة األطراف، تعلیقات خفیفة، وُختم بسورة الفاتحة وتفسیرھا قابل للقراءة: الحالة



)202(  

  63BNرقم المخطوط 

مختصر علم التوحید: العنوان  

توحید: الموضوع  

محمد الصالح بن عبد الرحمن بن ُسلیم الشیخ: المؤلف  

شیخ تجاني ككوتي: الناسخ  

 تاریخ النسخ

16: عدد األوراق  

8: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

14×10: مقیاس  النص  

بني: لون الحبر  

 .جیدة، موشحة بالشروح، متأكلة األطراف، تامة: الحالة

)203(  

 64BNرقم المخطوط 

قصیدة في الحكم: العنوان  

الحكم: الموضوع  

:المؤلف  

الشیخ بن تجان بن خدیجة ككنتي: الناسخ  

 تاریخ النسخ

2: عدد األوراق  

11: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

15×11:مقیاس  النص  

بني: لون الحبر  

  واضح تامة، متأكلة األطراف، تعلیقات بسیطة، مصاب ببلل خفیف، خط: الحالة

 

)204(  

 65BNرقم المخطوط  

مذكرة في الفقھ: العنوان  

فقھ: الموضوع  

:المؤلف  



:الناسخ  

 تاریخ النسخ

7: عدد األوراق  

13: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

9،15: مقیاس  النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

 .مفقود البدایة والنھایة، متأكلة األطراف، موّشحة بالشروح: الحالة

)205(  

 66BNرقم المخطوط 

دون عنوان: العنوان  

الفقھ :الموضوع  

:المؤلف  

تجان كامار بن الشیخ ُغْروَ : الناسخ  

 تاریخ النسخ

10: عدد األوراق  

14: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

18×11:مقیاس  النص  

بني أحمر: لون الحبر  

 .مفقود البدایة، متأكلة األطراف: الحالة

)206(  

 67BNرقم المخطوط  

تفسیر القرآن الكریم: العنوان  

تفسیر: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

378: عدد األوراق  

29: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

17×9:مقیاس  النص  

أحمروأسود وبني : لون الحبر  



  .تفسیر من سورة البقرة وبذیلھ المقامات الحریري: مالحظة/ متكسر األوراق، متأكلة األطراف: الحالة

 

)207(  

 68BNرقم المخطوط  

سیرة المصطفى صلى هللا علیھ وسلممختصر : العنوان  

سیرة: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

12: عدد األوراق  

15: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

18×11:مقیاس النص  

بني: لون الحبر  

 .جیدة، متأكلة األطراف، موشحة بالشروح والتعلیقات: الحالة

)208(  

 69BNرقم المخطوط 

التوحیدمختصر في : العنوان  

توحید: الموضوع  

:المؤلف  

الشیخ ابن تجان: الناسخ  

 تاریخ النسخ

2: عدد األوراق  

16: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

17×11:مقیاس  النص  

بني أسود: لون الحبر  

  .حالة حمیدة، ونكت في بعض األماكن: الحالة

  

  

 



)209(  

 70BNرقم المخطوط  

التوحید:العنوان  

التوحید: الموضوع  

:المؤلف  

كوتالحسن : الناسخ  

 تاریخ النسخ

3: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

15×10: مقیاس  النص  

أحمروبني : لون الحبر  

 متأكلة األطراف، ممزق، ومشقوق: الحالة

)210(  

 71BNرقم المخطوط  

قصص مختلفة: العنوان  

قصة: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

42: األوراقعدد   

17: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16×10: مقیاس  النص  

بني: لون الحبر  

 .  مفقود البدایة، مصاب بالبلل، متكسرة األوراق، متآكلة األطراف: الحالة

)211(  

 72BNرقم المخطوط  

قرعة مباركة إلى هللا تعالى: العنوان  

علم القرعة: الموضوع  

اإلمام جعفر الصادق:المؤلف  

:الناسخ  



 تاریخ النسخ

12: عدد األوراق  

16: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16×12:مقیاس  النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

 .متأكلة األطراف، تامة، متكسرة األوراق: الحالة

)212(  

 73BNرقم المخطوط 

ذكر أحوال الناس یوم القیامة: العنوان  

موعظة: الموضوع  

:المؤلف  

حوىیحیى ماما : الناسخ  

 تاریخ النسخ

4: عدد األوراق  

15: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

15×10: مقیاس  النص  

بني أسود: لون الحبر  

  .غیر جیدة، متأكلة األطراف، متكسرة األواق: الحالة

 

)213(  

 74BNرقم المخطوط 

معاني كلمات سور نوح:العنوان  

تفسیر: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

4: األوراقعدد   

12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

17×12:مقیاس  النص  



أحمروبني : لون الحبر  

  .جیدة، متأكلة األطراف، كاملة: الحالة

 

)214(  

 75BNرقم المخطوط 

أحكام سجود السھو: العنوان  

الفقھ: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

30: عدد األوراق  

13: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

17×9، 5::مقیاس  النص  

أحمروبنی:لون الحبر  

 .متأكلة األطراف، ، فیھ تعلیقات ومعاني المفردات،مفقود البدایة: الحالة

)215(  

 76BNرقم المخطوط 

أحادیث في الموعظة:العنوان  

موعظة: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

5: عدد األوراق  

11: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

4،13×10: مقیاس  النص  

بني: لون الحبر  

 .فیھ ثقب، تامة: الحالة

)216(  

 77BNرقم المخطوط 



رد على أھل الضالل: العنوان  

العقیدة: الموضوع  

:المؤلف  

عمر بن عثمان بن محمد بن علي: الناسخ  

 تاریخ النسخ

18: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

: نوع الخط  

14×9:مقیاس  النص  

:لون الحبر  

 .غیر جیدة، مصاب بالبلل، مفقود البدایة، فیھ ثقب، طمس الخط : الحالة

)217(  

 78BNرقم المخطوط 

)صلى هللا علیھ وسلم(ذكر مولد النبي :العنوان   

األذكار: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

58: عدد األوراق  

11: عدد األسطر  

: نوع الخط  

15×10: مقیاس  النص  

بني: لون الحبر  

 .ناقصة النھایة، فیھ ثقب، متأكلة األطراف: الحالة

)218(  

 79BNرقم المخطوط 

علم النجوم: العنوان  

فلك: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

3: عدد األوراق  

15: عدد األسطر  



سوداني: نوع الخط  

16×10: مقیاس  النص  

أسود:لون الحبر  

  .جیدة، مصاب بالبلل، تامة: الحالة

  

  

  

 

)219(  

 80BNرقم المخطوط 

قصة الخلق:العنوان  

تاریخ: الموضوع  

الشیخ اإلمام أبو نضر محمد بن عبد الرحمن المھدي: المؤلف  

موري موسى تجان بن محمد غسم: الناسخ  

 تاریخ النسخ

99: عدد األوراق  

15: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

15×10:مقیاس  النص  

بني: لون الحبر  

 األطراف فیھ ثقب، متآكلة: الحالة

  

)220(  

  81BNرقم المخطوط 

خصائص النبي صلى هللا علیھ وسلم: العنوان   

وصف النبي: الموضوع  

التركي قطائيمالالشیخ اإلمام ناصر الدین : المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

8: عدد األوراق  

16: عدد األسطر  



صحراوي: نوع الخط  

17×12:مقیاس  النص  

بني: لون الحبر  

 .ببلل خفیف مصاب : الحالة

)221(  

 82BNرقم المخطوط  

الجوھر: العنوان  

األخالق: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

فزفش: تاریخ النسخ  

14: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

15×11:مقیاس  النص  

بني: لون الحبر  

 .مصاب بالبلل، متأكلة األطراف، تامة: الحالة

  )222(  

 83BNرقم المخطوط 

كتاب الھمزیة: العنوان  

المدح: الموضوع  

اإلمام البوصیري: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

18: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16×10:مقیاس  النص  

بني: لون الحبر  

 .مصاب بالبلل، طمس في الخط،متأكلة األطراف: الحالة

)223(  

 84BNرقم المخطوط  



المتقبلدیوان وسائل : العنوان  

مدح النبي: الموضوع  

بن محمد الداغري المالكي األشعري التیجاني غریم محمد: المؤلف  

موري موسى تجان: الناسخ  

 تاریخ النسخ

69: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16×10:مقیاس  النص  

:لون الحبر  

 .مفقود البدایة، موشحة بالشروح، متأكلة األطراف: الحالة

)224(  

 85BNرقم المخطوط  

علم الفلك والطبائع: العنوان  

الفلك: الموضوع  

سعید بن سلیمان السماللي: المؤلف  

محمد بن مصطفى:الناسخ  

م1946/ھـ 1366: تاریخ النسخ  

20: عدد األوراق  

26: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

18×12:مقیاس  النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

 تامةمتأكلة األطراف، : الحالة

)225(  

 86BNرقم المخطوط  

قصیدة في ثناء هللا عز وجل: العنوان  

الثناء: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

م1937/ھـ 1356: تاریخ النسخ  

12: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  



سوداني: نوع الخط  

18×12:مقیاس  النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

 .خط مقروءالمبلل، متأكلة األطراف، : الحالة

)226(  

 87BNرقم المخطوط  

مدح الرسول صلى هللا علیھ وسلم: العنوان  

المدح: الموضوع  

:المؤلف  

موري موسى تجان: الناسخ  

 تاریخ النسخ

24: عدد األوراق  

9: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16×11:مقیاس  النص  

أسود: لون الحبر  

 .موشحة بالشروح، ناقص من البدایة: الحالة

)227(  

 88BNرقم المخطوط  

التوحید األلوھیة: العنوان  

توحید: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

14: عدد األوراق  

13: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

15×11:مقیاس  النص  

بني وأحمر:لون الحبر  

 .ناقص النھایةوجیدة : الحالة

)228(  

 89BNرقم المخطوط 



نیل األمان: العنوان  

وحكم أدب: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

5: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

17×11:مقیاس  النص  

بني: لون الحبر  

 .جیدة، متأكلة األطراف، واضح الخط: الحالة

)229(  

 90BNرقم المخطوط  

تعریف قدر العلماء: العنوان  

فضائل: الموضوع  

:المؤلف  

أبوبكر الصدیق: الناسخ  

النسخ تاریخ  

24: عدد األوراق  

17: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

15×11:مقیاس  النص  

بني : لون الحبر  

 .ناقص البدایة، أصیب بالبلل، متأكلة األطراف: الحالة

)230(  

 91BNرقم المخطوط  

مختصر التوحید: العنوان  

التوحید: الموضوع  

ولي هللا سید بن سعید السنوسي: المؤلف  

إسماعیلآدم بن : الناسخ  

 تاریخ النسخ

6: عدد األوراق  

13: عدد األسطر  



: نوع الخط  

17×10:مقیاس  النص  

بني: لون الحبر  

 .مصاب بالبلل، متأكلة األطراف: الحالة

)231(  

 92BNرقم المخطوط  

كتاب فضائل رمضان: العنوان  

فضائل: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

3: عدد األوراق  

25: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

18×12:مقیاس  النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

 متـأكلة األطراف، تامة: الحالة

)232(  

 93BNرقم المخطوط  

مختصر الفلك: العنوان  

فلك: الموضوع  

الفقیھ العالمة أبو محمد بن الشیخ المشرق عبد الدین ذكرین یوسف بن أحمد اإلسكندري: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

2: األوراقعدد   

20: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

18×14:مقیاس  النص  

أحمروبني : لون الحبر  

 جیدة، تامة ومتأكلة األطراف : الحالة

)233(  

 94BNرقم المخطوط  



صلة األرحام: العنوان  

موعظة: الموضوع  

:المؤلف  

الشیخ بن تجان بن خدیجة بن سعید: الناسخ  

 تاریخ النسخ

3: عدد األوراق  

10: األسطرعدد   

سوداني: نوع الخط  

14×11:مقیاس  النص  

أحمروبني : لون الحبر  

 .متأكلة األطراف، تامة: الحالة

)234(  

 95BNرقم المخطوط 

مذكرة في الوعظ: العنوان  

موعظة ونصائح: الموضوع  

:المؤلف  

.إبراھیم كامارا بن عثمان: الناسخ  

 تاریخ النسخ

2: عدد األوراق  

11: عدد األسطر  

: نوع الخط  

158×16:مقیاس  النص  

بنيوأحمر : لون الحبر  

 .جیدة  تامة، وممزق في بعض الصفحات:الحالة

)235(  

 96BNرقم المخطوط 

مختصر في السیرة: العنوان  

سیرة : الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

2: عدد األوراق  

14: عدد األسطر  



سوداني: نوع الخط  

16×10:مقیاس  النص  

بني: الحبرلون   

 أصیب بالبلل والطمس في الخط، ناقص البدایة والنھایة: الحالة

)236(  

 97BNرقم المخطوط  

تحذیر من كید الشیطان: العنوان  

ترھیب: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

2: عدد األوراق  

14: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

18×13: مقیاس  النص  

بني: لون الحبر  

 جیدة، مصاب بالبلل، متأكلة األطراف بخفة: الحالة

)237(  

 98BNرقم المخطوط 

كتاب رفع  الشبھة في التشبیھ بالكفرة والظلمة والجھلة: العنوان  

نصائح: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

4: عدد األوراق  

21:عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

17×12:مقیاس  النص  

بني: لون الحبر  

 مصاب بالبلل، متآكلة األطراف: الحالة

)238(  

 99BN رقم المخطوط



دون عنوان : العنوان  

الفقھ: الموضوع  

المالكي القاضي الجلیل أبو محمد عبد الوھاب علي بن نضر بن الحسین بن ھارون : المؤلف

.البغدادي  

:الناسخ  

م1927/ھـ 1346: تاریخ النسخ  

426: عدد األوراق  

9: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

9×15:مقیاس  النص  

أسود وبني وأحمر: لون الحبر  

 جیدة، مصاب بالبلل، موشحة بالشروح، تامة: الحالة

)239(  

 100BNرقم المخطوط 

صفة الصالة: العنوان  

الفقھ: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

6: عدد األوراق  

13: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

17×12:مقیاس  النص  

بني وأحمر: الحبرلون   

  سیئة، متأكلة األطراف، متكسرة األوراق، مصاب بالبلل: الحالة

  

)240(  

  101BNرقم المخطوط  

قصة حجر األسود: العنوان  

قصة: الموضوع  

: المؤلف  

عباس بتىالحاج عبد المؤمن بن عثمان بن : الناسخ  



 تاریخ النسخ

28: عدد األوراق  

11: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

17×10:مقیاس  النص  

أحمروبني : لون الحبر  

  .جیدة وتامة: الحالة

  

 

)241(  

 102BNرقم المخطوط  

الجواھر الحسان: العنوان  

توحید :الموضوع  

: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

11: عدد األوراق  

15: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16×11:مقیاس  النص  

بني: لون الحبر  

 وتامة جیدة: الحالة

 

 

)242(  

 103BNرقم المخطوط 

الخطبة: العنوان  

مواعظ: الموضوع  

: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

2:  عدد األوراق  



14: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

18×13:مقیاس  النص  

بني: لون الحبر  

 .جیدة، متـكلة األطراف: الحالة

 

 

)243(  

 104BNرقم المخطوط  

قصص األنبیاء: العنوان  

قصة: الموضوع  

: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

2:  عدد األوراق  

14: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16×10:مقیاس  النص  

بني: لون الحبر  

 .، مفقود البدایة والنھایةاألوراق سیئة، متآكلة األطراف، مصاب بالبلل، متكسرة: الحالة

 

 

)244(  

 105BNرقم المخطوط  

كتاب أخبار الزمان: العنوان  

تاریخ :الموضوع  

: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

80: عدد األوراق  

15: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  



15×10:مقیاس  النص  

بني: لون الحبر  

 موشحة بالشروح: الحالة

 

 

)245(  

 106BNرقم المخطوط 

كتاب المیمیة: العنوان  

مدح النبي: الموضوع  

: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

2:  عدد األوراق  

17: األسطرعدد   

سوداني: نوع الخط  

18×12:مقیاس  النص  

بني: لون الحبر  

 متآكلة األطراف: الحالة

 

)246(  

 107BNرقم المخطوط 

)العقیدة األشعریة(كتاب التوحید : العنوان  

:الموضوع  

: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

13:  عدد األوراق  

14: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

17×12:مقیاس  النص  

بني: لون الحبر  

 متآكلة األطراف، متكسرة األوراق، تامة: الحالة



)247(  

 108BNرقم المخطوط  

الفقھ: العنوان  

فقھ: الموضوع  

: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

34: عدد األوراق  

9: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

14,2×8.5:مقیاس النص  

بني: لون الحبر  

 المفرداتفیھ شرح مفقود البدایةو: الحالة

 

 

)248(  

 109BNرقم المخطوط 

التوحید: العنوان  

توحید: الموضوع  

: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

21:  عدد األوراق  

10: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

9’12: مقیاس النص  

أسود: لون الحبر  

 .مفقود البدایة، متأكلة األطراف، مصاب بالبلل: الحالة

  

)249(  

 110BNرقم المخطوط 



كتاب الفرائض : العنوان  

المیراث: الموضوع  

: المؤلف  

:الناسخ  

:تاریخ النسخ  

20:  عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

11,2×8,5:مقیاس النص  

بنيوأسود : لون الحبر  

 .غیر جیدة، موشحة بالشروح، متأكلة األطراف، مصاب بالبلل، مثقوب: الحالة

 

 

  

)250(  

  111BNرقم المخطوط 

ألفات النقل وألفات الوصل: العنوان  

: الموضوع  

القرطبي: المؤلف  

إبراھیم شریف بن الحاج شریف: الناسخ  

 تاریخ النسخ

2: عدد األوراق  

14:عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

17×11:مقیاس  النص   

بني: لون الحبر  

 .مفقود النھایة، موشحة بالشروح، متأكلة األطراف، متكسرة: الحالة

)251(  

 112BNرقم المخطوط  

)صلى هللا علیھ وسلم(صفة الرسول : العنوان  

سیرة: الموضوع  

:المؤلف  



:الناسخ  

 تاریخ النسخ

6: عدد األوراق  

13: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

15‘3×10‘2مقیاس  النص  

بني: لون الحبر  

 .سیئة، مفقود النھایة، متكسرة: الحالة

)252(  

  113BNرقم المخطوط  

ذكر أبواب الجنة: العنوان  

موعظة:  الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

5: عدد األوراق  

17:عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

17‘1×11 :مقیاس  النص  

أسود: لون الحبر  

 وتامة جیدة: الحالة

)253(  

  

 114BNرقم المخطوط  

دعاء ختم القرآن : العنوان  

أدعیة: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

4: عدد األوراق  

15: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  



16×9‘9:مقیاس  النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

 متأكلة األطراف، تامةطمس في الخط، مصاب بالبلل، : الحالة

)254(  

  115BNرقم المخطوط  

موھوب المنان: العنوان  

مدح: الموضوع  

: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

23:  عدد األوراق  

13: األسطرعدد   

سوداني: نوع الخط  

16×10:مقیاس  النص  

أسود: لون الحبر  

 جیدة : الحالة

 

 

)255(  

 116BNرقم المخطوط 

شعر الشیخ عبد القادر الجیالني: العنوان  

الزھد والتصوف: الموضوع  

: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

5: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

15×11:مقیاس  النص  

بني: لون الحبر  

 جیدة: الحالة

 



 

)256(  

 117BNرقم المخطوط 

معرفة هللا سبحانھ وتعالى: العنوان  

توحید: الموضوع  

: المؤلف  

سمأحمد التجاني بن التجاني غ: الناسخ  

 تاریخ النسخ

1:عدد األوراق  

11: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16×10:مقیاس النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

 حالة جیدة: الحالة

 

)257(  

 118BNرقم المخطوط 

كتاب األبراج: العنوان  

فلك: الموضوع  

: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

2:  عدد األوراق  

15: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

15.5×9.5:مقیاس النص  

بني وأسود: لون الحبر  

 مفقود النھایة، متأكلة األطراف، متكسرة األوراق: الحالة

 

 

)258(  

 119BNرقم المخطوط 



قرة األبصار: العنوان  

سیرة: الموضوع  

: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

4:  عدد األوراق  

15: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

18×12:مقیاس النص  

بني أسود: لون الحبر  

 .متآكلة األطراف، مصاب بالبلل، موشحة بالشروح، ناقص البدایة: الحالة

 

 

)259(  

 120BNرقم المخطوط 

كتاب األخضري: العنوان  

فقھ: الموضوع  

أبو زید عبد هللا بن محمد بن عامر األخضري: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

4:  عدد األوراق  

13: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

18.7×13.5:مقیاس  النص  

بني: لون الحبر  

 متأكلة األطراف، تامة: الحالة

)260(  

 121BNرقم المخطوط  

المثلث من الكالم: العنوان  

النحو: الموضوع  

: المؤلف  

:الناسخ  



 تاریخ النسخ

4:  عدد األوراق  

9: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

17×11:مقیاس  النص  

أسود: لون الحبر  

 جیدة: الحالة

  

)261(  

 122BNرقم المخطوط  

قصة نوح: العنوان  

قصة: الموضوع  

: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

4:  عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

17×12:مقیاس  النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

 جیدة، متآكلة األطراف، تامة: الحالة

 

)262(  

  123BNرقم المخطوط  

أھوال یوم القیامة:: العنوان  

الحدیث: الموضوع  

: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

2:  عدد األوراق  

16: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  



17×11:مقیاس  النص  

بني أسود: لون الحبر  

 جیدة: الحالة

 

 

)263(  

 124BNرقم المخطوط 

أیام نحس وسعید: العنوان  

علم الفلك: الموضوع  

: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

4: عدد األوراق  

26: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

19×13:مقیاس النص  

أسود: لون الحبر  

 متآكلة األطراف: الحالة

)264(  

  125BNرقم المخطوط  

دون عنوان: العنوان  

حفظ األمصار: الموضوع  

: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

6: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

14×11:مقیاس النص  

أسود بني: لون الحبر  

 متآكلة األطراف: الحالة

 



)265(  

  126BNرقم المخطوط  

التوحید في المستحیالت:  العنوان  

توحید:الموضوع  

: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

7:  عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16×10:مقیاس النص  

أسود: لون الحبر  

  متأكلة األطراف، تامة: الحالة

  

  

 

)266(  

  127BNرقم المخطوط 

الزھد في الدنیا: العنوان  

الدعاء:الموضوع  

: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

2:  األوراقعدد   

11: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

18×16:مقیاس النص  

بني أسود: لون الحبر  

 .مصاب بالبلل: الحالة

)267(  

  128BNرقم المخطوط 



العقیدة الوسطیة: العنوان  

عقیدة: الموضوع  

: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

5:  عدد األوراق  

22: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

17×12.4:مقیاس النص  

أسود وبني: لون الحبر  

 متأكلة األطراف، مصاب بالبلل: الحالة

)268(  

  129BNرقم المخطوط  

نسخ 2×كتاب الشفاعة الكبرى : العنوان  

:الموضوع  

: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

2:  عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16×11:مقیاس النص  

أسود: لون الحبر  

 جیدة، متكسرة األطراف، تامةغیر : الحالة

)269(  

  130BNرقم المخطوط 

معرفة طبائع الناس: العنوان  

علم الفلك: الموضوع  

: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

3:  عدد األوراق  

15: عدد األسطر  



سوداني: نوع الخط  

16×10:مقیاس النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

 وقمتأكلة األطراف، ومشق: الحالة

)270(  

  131BNرقم المخطوط  

صفة الجنة وصفة درجتھا: العنوان  

ترھیب: الموضوع  

: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

72:  عدد األوراق  

15: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16×12:مقیاس النص  

أسود: لون الحبر  

 .متأكلة األطراف، متكسرة األوراق، تامة: الحالة

)271(  

  132BNرقم المخطوط 

العظیمالدعاء : العنوان  

أدعیة: الموضوع  

: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

4:  عدد األوراق  

13: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

15×11:مقیاس النص  

أسود: لون الحبر  

 .سیئة، متأكلة األطراف، مصاب بالبلل: الحالة

)272(  

  133BNرقم المخطوط 



كتاب الحدیث: العنوان  

حدیث: الموضوع  

: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

15:  عدد األوراق  

14: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

18×11:مقیاس النص  

أسود بني: لون الحبر  

 جیدة، مفقود البدایة: الحالة

)273(  

  134BNرقم المخطوط 

أرجوزة في النحو: العنوان  

النحو :الموضوع  

: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

2: عدد األوراق  

16: األسطرعدد   

سوداني: نوع الخط  

17×11:مقیاس النص  

أسود: لون الحبر  

 متأكلة  األطراف : الحالة

  

 )274(  

  135BNرقم المخطوط 

مختصرات من سورة البقرة: العنوان  

أدعیة: الموضوع  

: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ



5:  عدد األوراق  

21: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

17×10:مقیاس النص  

أحمروأسود : لون الحبر  

 مفقود البدایة والنھایةوجیدة : الحالة

)275(  

 

  136BNرقم المخطوط  

كتاب معرفة األحكام: العنوان  

مواعظ: الموضوع  

: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

6: عدد األوراق  

13: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

17×10:مقیاس النص  

أسود: لون الحبر  

 متكسرة األوراق، مصاب بالبللغیر جیدة، : الحالة

)276(  

  137BNرقم المخطوط  

إصالح األعمال الصالحة: العنوان  

التوحید: الموضوع  

: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

3:  عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

15× 10:مقیاس النص  

أسود: لون الحبر  

 متكسرة األوراق، مصاب بالبلل: الحالة



)277(  

  138BNرقم المخطوط  

البسملةدعاء: العنوان  

أدعیة: الموضوع  

: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

5: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16×10:مقیاس النص  

أسود وأحمر: لون الحبر  

 متكسرة األوراق تامة: الحالة

)278(  

  139BNرقم المخطوط  

كتاب معرفة الصالحین: العنوان  

سیرة: الموضوع  

: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

42:  عدد األوراق  

7: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16×10:مقیاس النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

 حالة جیدة وتامة: الحالة

)279(  

  140BNرقم المخطوط  

اإلیمان معرفة: العنوان  

التوحید: الموضوع  

: المؤلف  

:الناسخ  



 تاریخ النسخ

31:  األوراقعدد   

15: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

17×11:مقیاس النص  

بني أسود: لون الحبر  

 ناقص البدایةجیدة، متأكلة األطراف، : الحالة

)280(  

  141BNرقم المخطوط 

كتاب المنطق: العنوان  

المنطق :الموضوع  

: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

2: عدد األوراق  

15: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

17×11:مقیاس النص  

أسود: لون الحبر  

 حالة جیدة وتامة: الحالة

)281(  

  142BNرقم المخطوط  

كتاب الحكم: العنوان  

حكم: الموضوع  

: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

2: عدد األوراق  

11: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

15×11:مقیاس النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

 جیدة، متأكلة األطراف : الحالة



)282(  

  143BNرقم المخطوط  

صفة عذاب الناس یوم القیامة: العنوان  

موعظة: الموضوع  

: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

5:  عدد األوراق  

11: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

14×10:مقیاس النص  

بني: لون الحبر  

 جیدة، مفقود البدایة: الحالة

)283(  

  144BNرقم المخطوط  

أحكام الجنایة: العنوان  

الفقھ:الموضوع  

: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

7:  عدد األوراق  

13: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

15×9:مقیاس النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

 جیدة، متأكلة األطراف: الحالة

)284(  

  145BNرقم المخطوط 

طبائع الناسمعرفة أقوال األنبیاء فی: العنوان  

مواعظ: الموضوع  

: المؤلف  

:الناسخ  



 تاریخ النسخ

5:عدد األوراق  

23: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

18×13:مقیاس النص  

أسود وأحمر: لون الحبر  

  .متأكلة األطراف: الحالة

 فهرس المخطوطات العربیة بكوت دیفوار

 مخطوطات بوندوكو

 اسم المكتبة مكتبة إمام إسحاق سیسي

 المدینة بونا

 اسم المسؤول صالح سیسيونائبھ إبراھیم سیسىإمام 

 رقم التلفون /

مخطوطة 60  عدد المخطوطات 

  

 

)285(  

    BN 153رقمالمخطوط 

قصیدة النصائح: العنوان  

نصیحة: الموضوع  

:المؤلف  

عمر بن إبراھیم سیسي: الناسخ  

:  تاریخ النسخ  

4: عدد األوراق  

10: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

    16× 10,9: مقیاس  النص

أحمروبني : لون الحبر  

  .متآكلة األطراف ومصاب بالبلل وطمس في الخط: الحالة

 



  )286(  

  BN 154رقمالمخطوط 

المیة نصیحة اإلخوان: العنوان   

حكم: الموضوع  

ل السید الشریف مسعد بن حسن بن أبي بكر الفتاوىالفاض :المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

5: األوراقعدد   

9: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  16 × 9,5: مقیاس  النص

أسود وبني : لون الحبر  

  .جیدة والخط واضح:  الحالة

   



(287) 

    BN 155   رقمالمخطوط

نصائح أدبیة : العنوان   

أدب : الموضوع  

إبراھیم سیسي : المؤلف  

: الناسخ  

 تاریخ النسخ

3: عدد األوراق  

11: عدد األسطر  

سوداني: الخط نوع  

  16,5 × 11: مقیاس  النص

بني وأسود: لون الحبر  

.موشحة بالشروح ومثقوب ،جیدة:  الحالة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(288) 

    BN 156  رقمالمخطوط

شرح مثلث القطرب لإلمام السیوطي: العنوان   

أدب : الموضوع   

: المؤلف   

 اسم الناسخ

 تاریخ الناسخ 

  5: عدد األوراق 

10: عدد األسطر   

سوداني: نوع الخط   

10,17: مقیاس النص  



أسودو أحمر: لون الحبر   

. حمتآكلة األطراف مصاب بالبلل وموشحة بالشرو:  حالة   

 

 

 

 

 

 

 

)289(  

    BN 157   رقمالمخطوط

ملحمة علي بن أبي طالب : العنوان   

أدب : الموضوع  

أحمد بن الم سعد: المؤلف  

: الناسخ  

 تاریخ النسخ

8: عدد األوراق  

9: األسطر عدد  

سوداني : نوع الخط  

16,5 × 11: مقیاس  النص  

أحمر وبني : لون الحبر  

  .متآكلة األطراف وموشحة بالشروح  مصاب بالبلل وفیھ طمس: الحالة

 

   



)290(  

    BN 158   رقمالمخطوط

 

.الدر المكنون من كالم أمیر المؤمنین :العنوان  

نصائح: الموضوع  

: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

10: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

17 × 10,5: مقیاس  النص  

أسود: لون الحبر  

  .جیدة متآكلة األطراف تامة : الحالة

 

   



)291(  

    BN 159   رقمالمخطوط

 

دون العنوان : العنوان  

سیرة : الموضوع  

التجان بن اإلمام الحسن بن اإلمام السعید سیسي : المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

6: عدد األوراق  

10: عدد األسطر  

سوداني : نوع الخط  

16 × 12: مقیاس  النص  

أحمر وبنی:لون الحبر  

  تامةوممزق ومتآكلة األطراف : الحالة

 

   



)292(  

: رقم المخطوط  

BN  159  

قصیدة عظیمة لبعض الفضالء: العنوان  

نصائح في الزھد : الموضوع  

: المؤلف  

محمد بن إمام سعید سیسي : الناسخ  

: تاریخ النسخ  

8: عدد األوراق  

9: عدد األسطر  

سوداني : نوع الخط  

10×10: مقیاس  النص  

أحمروبني : لون الحبر  

  وفیھ ثقب  األوراق متآكلة األطراف موشحھ بالشروح متكسرة: حالة 

   



 )293(  

    BN 161   رقمالمخطوط

مدح خیر البریة :العنوان   

مدح : الموضوع  

: المؤلف  

ابن سعید سیسي: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

  2: عدد األوراق

9: عدد األسطر  

سوداني:نوع الخط  

15,10,5: مقیاس  النص  

أحمر وبني : لون الحبر  

س في الخططموكلة األطراف تامة مصاب بالبلل أمتكسرة ومت: الحالة  

   



)294(  

    BN 162   رقمالمخطوط

 

درید رحمھ هللا قصة ابن: العنوان  

قصة :الموضوع  

: المؤلف  

محمد بن اإلمام سعید سیسي: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

  14: عدد األوراق

11:عدد األسطر  

سوداني : نوع الخط  

13×12: مقیاس  النص  

أحمروبني: لون الحبر  

بالشروح متكسرة ةكلة األطراف موشحأمصاب بالبلل مت: الحالة  

   



)295(  

    BN 163  رقمالمخطوط

 

تعریف الكلمة : العنوان   

النحو :الموضوع  

ابن یوسف ابن أحمد بن عبد هللا بن ھشام األنصاري حمال الدین أبو محمد عبد هللا:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

36: عدد األوراق  

7: عدد األسطر  

سوداني : نوع الخط  

15×9: مقیاس  النص  

أسودوأحمر وبني : لون الحبر  

  بالشروح متكسرة األوراق مفقود الوسط والنھایة ةموشح: الحالة

 

   



)296(  

    BN 164   رقمالمخطوط

 

)ص(كتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفى : العنوان   

مناقب الرسول :الموضوع  

أبو الفضل عیاض ابن موسى بن عیاض البحعوي: المؤلف  

أحمد بن ابن اإلمام سعید سیسي مرفى بن كرو بن سیسي:الناسخ  

النسختاریخ   

  409: عدد األوراق

15: عدد األسطر  

سوداني : نوع الخط  

23,5×12,3: مقیاس  النص  

أسودوأحمر وبني : لون الحبر  

.كلة األطراف تامةأمتاألوراق، بالشروح متكسرة  ةموشح: الحالة  

 

 

   



)297(  

    BN 165رقمالمخطوط

 

تخمیس القصیدة : العنوان   

مدح: الموضوع  

بن محمد المعروف بابن جابر  یوسف:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

8:عدد األوراق  

9:عدد األسطر  

سوداني:نوع الخط  

16×10:مقیاس  النص  

بني أحمر:لون الحبر  

  .كلة األطراف تامةأمتاألوراق متكسرة : الحالة

 

   



)298(  

    BN 166رقمالمخطوط

 

وثیقة الرسول :العنوان   

موعظة : الموضوع  

أحمدالشیخ : المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

2: عدد األوراق  

17: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

13,1×11: مقیاس  النص  

أسودوأحمر وبني : لون الحبر  

  مصاب بالبلل تامة :الحالة

 

   



)299(  

    BN 167رقمالمخطوط

 

مرموز الطنطراني:العنوان   

مدح: الموضوع  

محمد بن اإلمام سعید سیسي:المؤلف  

: الناسخ  

 تاریخ النسخ

4: عدد األوراق  

10: عدد األسطر  

سوداني : نوع الخط  

13×10: مقیاس  النص  

بنيوأسود:لون الحبر  

متآكلة األطراف تامة: الحالة  

   



)300(  

    BN 168   رقمالمخطوط

تخمیس قصیدة الشیخ:العنوان   

أسرار: لموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

5: عدد األوراق  

9: عدد األسطر  

سوداني : نوع الخط  

14,5×10: مقیاس  النص  

أحمر وبنی:لون الحبر  

  كلة األطراف طفیفةأمصاب بالبلل مت: الحالة

   



)301(  

    BN 169رقمالمخطوط

عربیةشرح مفردات : العنوان   

لغة: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

3: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني : نوع الخط  

17×10: مقیاس  النص  

أحمر وبني : لون الحبر  

بالشروح ةكلة األطراف موشحأمت: الحالة  

   



)302(  

    BN 170   رقمالمخطوط

)ص(ذكر وفاة الرسول هللا :العنوان   

سیرة : لموضوعا  

:المؤلف  

محمد بن اإلمام سعید سیسي: الناسخ  

:تاریخ النسخ  

12:عدد األوراق  

13:عدد األسطر  

سوداني:نوع الخط  

18×12: مقیاس  النص  

أسود:لون الحبر  

كلة األطراف تامة مصاب بالبللأمت: الحالة  

   



)303(  

    BN 171رقمالمخطوط

عالمة الساعة : العنوان   

موعظة : الموضوع  

:المؤلف  

محمد بن اإلمام سعید سیسي: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

4:عدد األوراق  

15:عدد األسطر  

سوداني : نوع الخط  

13×16: مقیاس  النص  

أسود:الحبرلون   

ومتأكلة األطراف حالة جیدة :الحالة  

   



)304(  

    BN 172   رقمالمخطوط

مواعظ أبي زید القیرواني : العنوان   

موعظة : الموضوع  

محمد عبد هللا بن أبي زید القیرواني :المؤلف  

أبو دا الرحمن بن أبي بكر بن اإلمام سعید سیسي : الناسخ  

 تاریخ النسخ

2:عدد األوراق  

15:األسطرعدد   

سوداني:نوع الخط  

16×12:مقیاس  النص  

بني:لون الحبر  

متآكلة األطراف تامة وجیدة: الحالة  

 

   



)305(  

    BN 173   رقمالمخطوط

تكملة تفسیر القرآن الكریم: العنوان  

تفسیر: الموضوع   

اإلمام محمد بن أحمد المحتي: المؤلف  

اإلمام سعید بن بكر عبد القادر سیسي: الناسخ  

 تاریخ النسخ

537: عدد األوراق  

  17: عدد األسطر

سوداني : نوع الخط  

16,5×10: مقیاس  النص  

أسودوأحمر وبني : لون الحبر  

بالشروح مصاب بالبلل ةمتآكلة األطراف تامة موشح: الحالة  

 

  

)306(  

    BN 174رقمالمخطوط

كتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفى:العنوان   

سیرة :الموضوع  

أبو الفضل قاضي عیاض بن موسى :المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

409: عدد األوراق  

15: عدد األسطر  

سوداني : نوع الخط  

23,5×.12 .3:مقیاس  النص  

أحمروبني : لون الحبر  

أكلة األطراف متكسرة األوراق، تامةمت:الحالة  

 

 

)307(  



    BN 175رقمالمخطوط

قصائد في التوحید:العنوان   

التوحید : الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

4: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني : نوع الخط  

  15,2×12: مقیاس  النص

أحمروبني : لون الحبر  

.س في الخط تامةكلة األطراف ثقب مصاب بالبلل فیھ طمأمت:الحالة  

 

 

 

   



)308(  

    BN 176   رقمالمخطوط

كتاب األرحام: العنوان   

سیرة : الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

3:عدد األوراق  

  14: عدد األسطر

سوداني : نوع الخط  

18,9×12: مقیاس  النص  

أسود أحمر : لون الحبر  

النھایة مصاب بالبلل متآكلة األطراف ناقص: الحالة  

 

   



)309(  

    BN 177   رقمالمخطوط

أجوبة في علم التوحید: العنوان   

التوحید : الموضوع  

یوسف بن أبي بكر بن موسى بن یوسف : المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

11: عدد األوراق  

11: عدد األسطر  

سوداني : نوع الخط  

14,5× 9,5: مقیاس  النص  

أسودوبني : لون الحبر  

كلة األطرافأتامة مت: الحالة  

   



)310(  

    BN 178   رقمالمخطوط

إال هللا تحلیل كلمة ال إلھ:العنوان   

التوحید : الموضوع   

: اسم المؤلف   

:الناسخ  

:تاریخ الناسخ   

  6: عدد األوراق

  12: عدد األسطر 

  سوداني : نوع الخط 

   18× 10,5: مقیاس النص 

  بني: لون الحبر 

  مصاب بالبلل تامة:  حالة 

    



)311(  

    BN 179    رقمالمخطوط

  شافیة القلوب: العنوان 

توحید: الموضوع  

محمد الطقوغي ابن محمد: المؤلف  

: الناسخ  

 تاریخ النسخ

17: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

17×9,5: مقیاس  النص  

بني: لون الحبر  

كلة األطرافأتامة حالة جیدة مت: الحالة  

 

 

 

 

   



)312(  

    BN 180  رقمالمخطوط

أقسام الكلمة : العنوان   

النحو: الموضوع  

الدین البصريشمس : المؤلف  

ابن أبو بكر الصدیق: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

8: عدد األوراق  

13: عدد األسطر  

:نوع الخط  

16,5×9,9: مقیاس  النص  

أحمروبني : لون الحبر  

.كلة األطراف تامة أمت االوراق متكسرة: الحالة  

 

   



)313(  

    BN 181   رقمالمخطوط

دون عنوان: العنوان   

موعظة : الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

2: عدد األوراق  

13: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

17,5×11: مقیاس  النص  

أسودوبني : لون الحبر  

دایة متأكلة األطرافمفقود الب: الحالة  

 

   



)314(  

    BN 182    رقمالمخطوط

علم الذات والصفات :العنوان   

التوحید : الموضوع  

محمد الصالح بن عبد الرحمن بن سلیم األوجلي: المؤلف  

با عمر بن إبراھیم سیسي: الناسخ  

 تاریخ النسخ

12: عدد األوراق  

11: عدد األسطر  

 نوع الخط سوداني

16,1×10,1: مقیاس  النص  

بني وأسودوأحمر : لون الحبر  

كلة األطراف موشحھ بالشروح مصاب بالبللأتامة مت:الحالة   

   



)315(  

    BN 183    المخطوطرقم

شعر في الحكم : العنوان   

األدب : الموضوع   

أبو شعر محمد بن الحسین بن درید األزدري: المؤلف  

محمد بن اإلمام سعید سیسي: الناسخ   

:تاریخ الناسخ   

4: عدد األوراق   

11:عدد األسطر   

سوداني:نوع الخط   

13,5×10,5: مقیاس النص   

بني: لون الحبر   

األوراق األطراف مصاب بالبلل موشحھ بالشروح متكسرة كلةأمت:حالة   

   



)316(  

    BN 184   رقمالمخطوط

العقیدة: العنوان   

توحید : الموضوع  

أبو عبد هللا لبیدي محمد بن عمر : المؤلف  

أبو بكر بن اإلمام سعید سیسي: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

4: عدد األوراق  

11: عدد األسطر  

سوداني : نوع الخط  

15×10: مقیاس  النص  

أحمروبني : لون الحبر  

كلة األطراف تامة موشحھ بالشروحأمت: الحالة  

 

 

 

 

)317(  

 

  BN 185رقمالمخطوط

  كتاب كوكب الوقاد:العنوان 

توحید: الموضوع  

اإلمام علي الدین علي بن محمد الشخاوي: المؤلف  

أحمد بن اإلمام سعید بن الصدیق سیسي: الناسخ  

 تاریخ النسخ

5:األوراقعدد   

13:عدد األسطر  

 نوع الخط  سوداني 

17 × 9,5: مقیاس  النص  

بني : لون الحبر  

بالشروح ةبالبلل موشحس  ومصاب بالطم: الحالة  

   



)318(  

    BN 186   رقمالمخطوط

علم التجوید : العنوان    

التجوید: الموضوع   

أبو الحسن علي ابن بري: اسم المؤلف  

سعید سیسيأحمد بن اإلمام :اسم الناسخ   

:تاریخ الناسخ   

29:  عدد األوراق   

5: عدد األسطر   

سوداني: نوع الخط   

13×10: مقیاس النص   

بني و أحمر: لون الحبر   

سواد في الخطة بالشروح تامة مثقوب متكسرة موشح غیر جیدة، :حالة   



)319(  

    BN 185   رقمالمخطوط

  نبذة في علم التصوف والتوحید والمنطق: العنوان

التوحید والمنطق: الموضوع   

محمد بن الشیخ الفقالوي: المؤلف   

:الناسخ   

:تاریخ الناسخ   

3: عدد األوراق   

13: عدد األسطر   

سوداني: نوع الخط   

16×10: مقیاس النص   

بني: لون الحبر   

كلة األطراف ممزقأمتكسرة مت غیر جیدة، :حالة   

 

   



)320(  

    BN 186   رقمالمخطوط

إعداد الحروف األبجدیة : العنوان  

الفلك: الموضوع  

: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

3: عدد األوراق  

9: عدد األسطر  

سوداني : نوع الخط  

16×11,9: مقیاس  النص  

أسود:لون الحبر  

.بالشروح  ةكلة األطراف موشحأممزق مصاب بالبلل مت: الحالة  

 

   



)321(  

    BN 187   رقمالمخطوط

الجواھر: العنوان   

حكم : الموضوع   

صالح الولي حبیب هللا: المؤلف   

:الناسخ   

:تاریخ الناسخ   

6: عدد األوراق   

12: عدد األسطر   

سوداني: نوع الخط   

14,2×10: مقیاس النص   

بني: لون الحبر  

كلة األطراف مصاب بالبلل متكسرةأمت: حالة   

   



)322(  

    BN 188   رقمالمخطوط

كتاب الدالدل: العنوان   

الحكم : الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

2: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16,5×10,1: مقیاس  النص  

أسود أحمر: لون الحبر  

متكسرة طفیفة  ةكلة األطراف شروح بسبطیأمت: الحالة   

 

   



)323(  

    BN 189   رقمالمخطوط

قرة األبصار: العنوان   

سیرة : الموضوع   

:اسم المؤلف  

اإلمام سعید سیسي: اسم الناسخ   

:تاریخ الناسخ  

17: عدد األوراق  

11: عدد األسطر   

سوداني: نوع الخط  

16,5×10,9: مقیاس النص   

أسودوأحمر : لون الحبر  

بالشروح في األطراف موشحة تامة سواد: حالة   

   



)324(  

  BN 190رقمالمخطوط

  )ص(المیة العرب عند النبي : العنوان

  حكم: الموضوع

  : المؤلف 

  محمد بن اإلمام سعید سیسي: الناسخ

  :تاریخ النسخ

  4: عدد األوراق

  12: عدد األسطر

  سوداني: نوع الخط 

  15×10,5: مقیاس النص

  بني: لون الحبر

 موشحة بالشروح جیدة  : الحالة

)325(  

  BN 191رقمالمخطوط

  تخمیس قصیدة اإلمام قطب الفوش الشریف: العنوان

سیرة : الموضوع  

محي الدین بن محمد السید عبد قادربن موسى بن عبد هللا الزاھدي: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

2: عدد األوراق  

9: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

15×13,5: مقیاس  النص  

:لون الحبر  

كلة األطرافأمتكسرة طفیفة مت: الحالة  

 

   



)326(  

    BN 192رقمالمخطوط   

عقیدة سیدي أحمد مندیل: العنوان   

توحید: الموضوع  

: المؤلف  

عمر بن عبد هللا: الناسخ  

 تاریخ النسخ

26: عدد األوراق  

16: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

15,5×9,5: مقیاس  النص  

أسود :لون الحبر  

بالشروح مصاب بالبلل  ةحالة جیدة موشح: الحالة  

 

   



)327(  

    BN 192رقمالمخطوط  

دون عنوان: لعنوان ا  

حكم: الموضوع  

:المؤلف  

سكنو األبیض فوفانا بن فتق: الناسخ  

:تاریخ النسخ  

16: عدد األوراق  

13: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16,5×10: مقیاس  النص  

أسودوبني : لون الحبر  

جیدة، موشحھ بالشروح والخط واضح مفقود البدایة :الحالة   

 

   



)328(  

    BN 193رقمالمخطوط  

دون عنوان: لعنوان ا  

مدح النبي: الموضوع  

: المؤلف  

محمد بن اإلمام سعید: الناسخ  

 تاریخ النسخ

7: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط   

16×10: مقیاس  النص  

بني: لون الحبر  

سبالشروح فیھ طم ةمفقود البدایة متآكلة األطراف مصاب بالبلل  موشحاألوراق متكسرة : الحالة  

 

   



)329(  

    BN 194رقمالمخطوط   

)ص(مدح النبي : العنوان   

مدح: الموضوع  

أبو عبد هللا شمس الدین محمد السماسي: المؤلف  

أبو بكر بن اإلمام سعید سیسي: الناسخ  

 تاریخ النسخ

11: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

15,5×10,5: مقیاس  النص  

أحمروبني : لون الحبر  

األوراق لل متكسرة ه األطراف وفیھ سواد في طرفبالشروح مصاب بالب ةموشح: حالة  

 

   



(330) 

    BN 195رقمالمخطوط   

قصیدة الحكم: العنوان   

الحكم: الموضوع  

المنسوب لعلي بن أبي طالب :المؤلف  

أحمد بن إمام سعید سیسي: الناسخ  

 تاریخ النسخ

اانغ: مكان النسخ  

2: عدد األوراق  

17: األسطرعدد   

سوداني: نوع الخط  

17,5×4,9: مقیاس  النص  

أحمروبني : لون الحبر  

شرح مفردات متآكلة األطراف متكسرة غیر جیدة، :الحالة   

   



(331) 

    BN 196رقمالمخطوط   

القیامة  لذكر ھو: العنوان   

موعظة : الموضوع  

: المؤلف  

مور موسى بن التجاني سیسي: الناسخ  

 تاریخ النسخ

6: األوراقعدد   

11: عدد األسطر  

 نوع الخط سوداني

15,5×10,5: مقیاس  النص  

أحمر وبني : لون الحبر  

تامة مصاب بالبلل حالة جیدة: الحالة  

 

   



(332) 

    BN 197رقمالمخطوط   

مدح الرسول: العنوان   

  مدح : الموضوع

: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

16: عدد األوراق  

10: عدد األسطر  

سوداني: الخطنوع   

13,5×9,4: مقیاس  النص  

أحمروبني : لون الحبر  

. صیرة متكسرة األطراف ذوبان الحبرالشروح ق: الحالة  

 

   



                                                   (333) 

    BN 198رقمالمخطوط  

صرف الھمزة  : العنوان   

مدح: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

أبو بكر بن اإلمام سعید سیسي : تاریخ النسخ  

78: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

14×15,5: مقیاس  النص  

أحمر وبني : لون الحبر  

موشحھ بالشروح مصاب بالبلل مجلد من طرف األدل حالة جیدة مفقود بعیدا الصفحة األول من : الحالة

.البدایة  

 



(334) 

    BN 199رقمالمخطوط   

النھي عن حب الدنیا:العنوان  

موعظة : الموضوع  

: المؤلف  

بالى طوري بن مال غمر صوري: الناسخ  

 تاریخ النسخ

13: عدد األوراق  

12:عدد األسطر  

سوداني : نوع الخط  

15,5×10:مقیاس  النص  

اسود أحمر : لون الحبر  

اف شروح قلیلة مصاب بذوبان الحبر متكسرة األطر:  الحالة  

 

   



(335) 

    BN 200رقمالمخطوط  

تحفة الودود : العنوان  

الصرف: الموضوع  

جمال الدین ابن عبد هللا بن مالك  العطائي: المؤلف  

اإلمام سعید بن الحسن بن إمام سعید سیسي: الناسخ  

 تاریخ النسخ

7: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

15,5×11,5: مقیاس  النص  

بنيو أحمر: لون الحبر  

. ة بالشروحكلة األطراف موشحأمتسیئة، مصاب بالبلل فیھ طمس الخطو: الحالة  

 

   



                                                         (336) 

    BN 201رقمالمخطوط  

قصة موسى علیھ السالم: لعنوانا  

قصة: الموضوع  

: المؤلف  

محمد بن اإلمام سعید سیسي: الناسخ  

النسختاریخ   

25: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني : نوع الخط  

16,7×9,10:مقیاس  النص  

أحمروبنی:لون الحبر  

جیدة، متكسرة األطراف الخط واضح: الحالة  

 

   



(337) 

    BN 202رقمالمخطوط  

إضاءة الدجن : العنوان  

عقیدة: الموضوع  

أحمد الفقیر المغربي المالكي األشعري :المؤلف  

أحمد بن اإلمام سعید: الناسخ  

 تاریخ النسخ

26: عدد األوراق  

9: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

15×5,10: مقیاس  النص  

بني أسود أحمر: لون الحبر  

مفقود النھایة ،بالشروح ةمصاب بالبلل متكسرة األطراف موشح: الحالة  

 

   



(338) 

    BN 203رقمالمخطوط  

المعراج الھدى: العنوان  

الحكم: الموضوع  

عبد القادر: المؤلف  

أبو بكر بن األمام سعید سیبسي: الناسخ  

 تاریخ النسخ

6: عدد األوراق  

9: عدد األسطر  

 نوع الخط سوداني

8,13×12:مقیاس  النص  

بني أحمر: لون الحبر  

مفقود البدایةوبالشروح  ةكلة موشحأمصاب بالبلل متكسرة ومت: الحالة  

 

 ( 339)                                         

  BN 204رقمالمخطوط  

قاموس: العنوان  

لغة: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

ھـ1933/1333: تاریخ النسخ  

3: عدد األوراق  

12:عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

10,16: مقیاس  النص  

بني: لون الحبر  

متكسرة األطرافوبالشروح  ةموشح: الحالة  

)340( 

    BN 205رقمالمخطوط  

فضل شھر رمضان: العنوان   

موعظة : الموضوع  

:المؤلف  



تومني ابن إدریس :الناسخ  

 تاریخ النسخ

15:عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني:نوع الخط  

9,16×5,11: مقیاس  النص  

بني أحمر: لون الحبر  

ومصاب بالبلل األوراق ومتكسرةاألطراف متآكلة : الحالة   

   



                                                 (341) 

    BN 206رقمالمخطوط  

تعریف بعض الحیوانات: العنوان  

علم الحیوانات: الموضوع  

فارق الرباني ابن محمد سیدي الحلج الصالح: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

2: عدد األوراق  

8: عدد األسطر  

سوداني : نوع الخط  

16×11,5: مقیاس  النص  

بني أحمر: لون الحبر  

ف بعض الحیواناتیتعروم بیق األطراف متآكلةجیدةو :الحالة  

 

 

(342) 

    BN 207رقمالمخطوط  

قرعة مباركة: العنوان  

أدعیة : الموضوع  

جعفر الصادق: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

10:عدد األوراق  

19: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16×13,2: مقیاس  النص  

بنيوأحمر : لون الحبر  

ب ومصاب بالسوادوثق،ممصاب بالبلل ،متآكلة األطرافغیر جیدة، : الحالة  

   

(343) 



    BN 208رقمالمخطوط  

للطغرانيالمیة العجمی:  العنوان  

حكم : الموضوع  

: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

4:عدد األوراق  

9: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

17×12: مقیاس  النص  

أسود بني:  لون الحبر  

األوراق  متكسرة ،بالشروح ةمصاب بالبلل موشح: الحالة  

(344) 

    BN   209رقمالمخطوط  

  ذكر الجنة والنار: العنوان

  موعظة : الموضوع 

  : المؤلف

  محمد بن اإلمام سعید سیسي: الناسخ 

  تاریخ النسخ 

  7: عدد األوراق

  13:عدد األسطر 

  سوداني: نوع الخط

  17,9×10,5: النصمقیاس 

  أحمروبني : لون الحبر

  .كلة األطرافأمتوذوبان الحبرومصاب بالبلل األوراق ومتكسرة غیر جیدة، : حالة

  

  



 فهرس المخطوطات العربیة بكوت دیفوار

مانكونومخطوطات    

 

 اسم المكتبة أحمد فوفانامابوندوديمكتبة 

 

 المدینة مانكونو

 اسم المسؤول فوفانا محمد

التلفونرقم    

مخطوطة   80  عدد المخطوطات 

 

 

345)                         ( 

  

 MAN01:  رقم المخطوطة

مقامات الحریري :العنوان  

األدب: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

288: عدد األوراق  

8: عدد األسطر  

السوداني: نوع الخط  

13X10 : مقیاس النص  

أحمر وبني: لون الحبر  

  جیدة، موشحة بالشروح، متأكلة األطراف، كاملة: الحالة

  

)346(  



 

   Man 02:رقم المخطوطة 

 كتاب الشفاء : العنوان

  السیرة:الموضوع

  قاضي عیاض :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  288 :عدد األوراق

  19:عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  أحمر وبني :لون الحبر

  متأكلة األطراف مصاب بالبلل :الحالة

  

)347(  

  MAN03:رقم المخطوطة 

  تفسیرالجاللین: العنوان

  :الموضوع

  العالمة محمد بن احمد المحلي :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  956 :عدد األوراق

  12 :عدد األسطر

  السوداني:  نوع الخط

  10،9×20  :مقیاس  النص

  بني  أحمر:لون الحبر

  . األطراف مصاب بالبلل، مثقوب، الخط قابل للقراءة  خاصة المتن، موشحة با لشروح  متأكلة:الحالة

)348(  

 MAN04: رقمالمخطوطة

  متن العشماوي : العنوان

  فقھ:الموضوع

  العالمة عبد الباري العشماوي الرفاعي :المؤلف

  محمد فوفان :لھ الناسخ



  تاریخ النسخ

  20 :عدد األوراق

   10 :عدد األسطر

  السوداني : نوع الخط

  17X12:  مقیاس النص

  بني وأحمر :لون الحبر

  متأكلة األطراف ممزق :الحالة

  

)349(  

 MAN05رقم المخطوطة 

  فقھالطھارة: العنوان

  فقھ :الموضوع

  :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  10 :عدد األوراق

  14:عدد األسطر

  السوداني:  نوع الخط

 18X14:مقیاس  النص

  اسود:لون الحبر

  مصاب بالبلل حالة سیئة :الحالة

  

)350(  

 MAN06رقم المخطوطة 

  دونعنوان: العنوان

  فقھ :الموضوع

  :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  279 :عدد األوراق

  9:عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط



 14x10:مقیاس  النص

  بني أحمر:لون الحبر

  البدایةوالنھایةمتأكلةاألطرافمحروقاألطرافمتكسرةمصاببالبللناقص:الحالة

  

  

  

)351(  

 MAN07: رقم المخطوطة

  أھوااللكبرى: العنوان

  موعظة :الموضوع

  :المؤلف

  محمد :خناسال

  تاریخ النسخ

  105 :عدد األوراق

  15 :عدد األسطر

  سوداني: نوع الخط

  11×18،5 :مقیاس  النص

  أسودوبني  :لون الحبر

  الحالة مثقوب متأكلة األطراف محروق، حالة سیئة

  

)352(  

 MAN08رقم المخطوطة 

  صغرىالوتریةالكتاب: العنوان

  مدح :الموضوع

  :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  4 :عدد األوراق

  12:عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  18.5X12:مقیاس  النص

  بني وأحمر :لون الحبر



  تامةومصاببذوبانالحبرومتأكلةاألطراف:الحالة

  

)353(  

 MAN09: رقم المخطوطة

  دعاءالسیف: العنوان

  أدعیة :الموضوع

  :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  2 :عدد األوراق

  17:عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

 17X10:مقیاس  النص

  أسود :لون الحبر

  متأكلةاألطرافمثقوبومصاببالبلل:الحالة

  

)354(  

 MAN   10: رقم المخطوطة

  عقیدةالسنوسي:العنوان

  عقیدة :الموضوع

  الشیخ الفقیھ أبو عبد هللا محمد بن یوسف السنوسي الحسیني :المؤلف

  غوث فوفانا بن أحمد :الناسخ

  : تاریخ النسخ

  7 :عدد األوراق

  10:عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

 11×15 :مقیاس  النص

  أحمر/أسود :لون الحبر

  مصاببالبللوذوبانالمداد،متكسرةاألطراف:الحالة

  

  

)355(  



 MAN  11:  رقم المخطوطة

  1 الخصائصوالمعجزات،جزء: العنوان

  سیرة  :الموضوع

  السیوطي :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  297 :عدد األوراق

  17:عدد األسطر

  الصحراوي: نوع الخط

 11×16 :مقیاس  النص

  أحمر/ بني :لون الحبر

  متأكلةاألطراف:الحالة

  

  

)356(  

 MAN  12:  رقم المخطوطة

  2الخصائصوالمعجزات،ج: العنوان

  السیرة :الموضوع

  السیوطي :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  221 :عدد األوراق

  23:عدد األسطر

  الصحراوي: نوع الخط

 10،5×16 :مقیاس  النص

  أحمر/بني :لون الحبر

  .مصاببالبللمتكسرةاألطراف،حالةجیدة:الحالة

)357(  

 MAN  13:  رقم المخطوطة

  كتابالتلقین: العنوان

  فقھ :الموضوع

  أبو محمد عبد الوھاب بن علي بن نضر بن أحمد بن الحسین البغدادي المالكي :المؤلف



  أبوبكر فوفانا :الناسخ

  تاریخ النسخ

  214 :عدد األوراق

  6:عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

 11×17 :مقیاس  النص

  بني و أسود :لون الحبر

  متأكلةاألطرافموشحةبالشروح،مصاببالبلل:الحالة

)358(  

 MAN  14:  رقم المخطوطة

  عقیدةالشیخالواغلیشي: العنوان

  عقیدة :الموضوع

  محمد سلیمان:المؤلف

  سلیمان فوفانا :الناسخ

  تاریخ النسخ

  36 :عدد األوراق

  10:عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

 11،5×17 :مقیاس  النص

  بني :لون الحبر

  متأكلةاألطرافتامة،مصاببالبللوذوبانالحبر:الحالة

)359(  

 MAN  15:  رقم المخطوطة

  نسخ 2×كتابأخبارالزمان: العنوان

  قصة :الموضوع

  نجلي سعید یحي :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  69 :عدد األوراق

  14:عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

 11×17 :مقیاس  النص



  أسود وأحمر :لون الحبر

  حالةجیدةوخطواضح:الحالة

)360(  

 MAN  16:  رقم المخطوطة

  نصحاإلسالموالمسلمین: العنوان

  نصائح :الموضوع

  محمد بن عمر بن أبي محلي :المؤلف

  :الناسخ

  :تاریخ النسخ

   31 :عدد األوراق

  11:عدد األسطر

  سوداني: نوع الخط

 11×16 :مقیاس  النص

  أحمروأسود:لون الحبر

  قابل للقراءةناقصالنھایة،:الحالة

(361)                                                          

 MAN  17:  رقم المخطوطة

  كتابالعروض: العنوان

  عروض :الموضوع

  :المؤلف

  :الناسخ

  1962: تاریخ النسخ

  13 :عدد األوراق

  5:عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

 11×12 :مقیاس  النص

  بني/ أحمر :لون الحبر

  وتامةحالةجیدة:الحالة

  

  

)623(  

 MAN  18:  رقم المخطوطة



  نسخ 2× مقصورةابندرید: العنوان

  مدح :الموضوع

  الشیخ أبو بكر بن محمد بن الحسین درید :المؤلف

  محمد بن یوسف األبیض فوفانا :الناسخ

  تاریخ النسخ

  17 :عدد األوراق

  9:عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

 12×16 :مقیاس  النص

  أسود و أحمر :لون الحبر

  جیدة،مصاببالبللموشحةبشروح،مفقودالنھایة:الحالة

  

(363)                                                                       

 MAN  19:  رقم المخطوطة

  قصیدةلبعضالفضالء: العنوان

  مدح :الموضوع

  :المؤلف

  فبا فجوي:الناسخ

  تاریخ النسخ

  7 :عدد األوراق

  9:األسطرعدد 

  السوداني: نوع الخط

 13،5×16 :مقیاس  النص

  أحمر/ أسود :لون الحبر

 حالةجیدةممزقبعضاألطراف:الحالة

(364)                                                                                

 MAN   20: رقم المخطوطة

  عقیدةالعشریة: العنوان

  التوحید :الموضوع

  :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ



  8 :عدد األوراق

  15 :عدد األسطر

  السوداني : نوع الخط

 11×15 :مقیاس  النص

  بني :لون الحبر

  ،الخطواضحومفقودالبدایةوالنھایة:الحالة

  

(365)  

 MAN  21:  رقم المخطوطة

  عقیدة: العنوان

  التوحید :الموضوع

  :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  3 :عدد األوراق

   9:األسطرعدد 

  سوداني: نوع الخط

 13×17 :مقیاس  النص

  أسود و بني :لون الحبر

  مصاببالبلل،ممزقاألطراف:الحالة

  

  

  

)636(  

 MAN  22:  رقم المخطوطة

  الجوھر: العنوان

  عقیدة  :الموضوع

  الشیخ أبو مدین التلمساني :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  70 :عدد األوراق

  10 :عدد األسطر



  السوداني: نوع الخط

 14،5×15 :مقیاس  النص

  بني :لون الحبر

  تامة،متأكلةاألطراف:الحالة

(367)  

 MAN  23:  رقم المخطوطة

  دونعنوان: العنوان

  توحید  :الموضوع

  :المؤلف

  أحمد فحمر بن أحمد :الناسخ

  ھـ1365/م1946: تاریخ النسخ

  44 :عدد األوراق

  11 :عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

 11×17 :مقیاس  النص

  أحمر/ بني :لون الحبر

  مفقودالبدایةمتأكلةاألطرافممزقنموشحةبالشروح،والخطواضح:الحالة

                                                (368)                                                    

 MAN  24:  رقم المخطوطة

  حكم: العنوان

  :الموضوع

  :المؤلف

  :الناسخ

  یخ النسختار

  201 :عدد األوراق

  11 :عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

 11×16 :مقیاس  النص

  أحمر/ بني :لون الحبر

  مفقودالبدایةوالنھایةمتأكلةاألطرافموشحةبالشروحمتكسرة:الحالة

369)(  

 MAN  25:  رقم المخطوطة



  دونعنوان: العنوان

  توحید  :الموضوع

  :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  3 :األوراقعدد 

  9 :عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

 10×16 :النص مقیاس

  أحمر /بني :لون الحبر

  حالةجیدةوتامة:الحالة

370)(  

 MAN  26:  رقم المخطوطة

  ستصفات: العنوان

  توحید :الموضوع

  :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  13 :عدد األوراق

  9 :عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

 10،5×16 :النص مقیاس

  أحمر/بني :لون الحبر

 مفقودالبدایةمتأكلةاألطرافبخفة:الحالة

 

(371)                                                                                                                           

 MAN  27:  رقم المخطوطة

  دونعنوان: العنوان

  علم الصرف :الموضوع

  :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ



  6 :عدد األوراق

  11 :عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

 13×19 :النص مقیاس

  أسود/ أحمر :لون الحبر

  متأكلةاألطرافمصاببالبلل:الحالة

  

(372)  

 MAN  28: رقم المخطوطة

  عقیدةاألوجلي: العنوان

  :الموضوع

  األوجليالشیخ محمد الصالح بن عبد الرحمن بن سلیم  :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  11 :عدد األوراق

  6 :عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

 11،2×17 :النص مقیاس

  أسود/أحمر  :لون الحبر

  متأكلةاألطرافممزقموشحةبالشروحناقصالنھایة،مصاببالبلل:الحالة

  

  

)733(  

 MAN  29:  رقم المخطوطة

  نافعةالطالب: العنوان

  التوحید :الموضوع

  ابن الصالح محمد الفشل :المؤلف

  محمد فوفانا بن أحمد فوفانا :الناسخ

  1946: تاریخ النسخ

  24 :عدد األوراق

  13 :عدد األسطر

  سوداني: نوع الخط



 10،5×18 :النص مقیاس

  أسود/أحمر/بني :لون الحبر

  متأكلةاألطرافموشحةبالشروح:الحالة

  

)374(  

 MAN  30:  رقم المخطوطة

  إضاءةالدجنة: العنوان

  عقیدة :الموضوع

  أحمد المغربي المالكي األشعري :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  19 :عدد األوراق

  9 :عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

 12×17،2 :النص مقیاس

  أحمر/بني :لون الحبر

  واضحة،موشحةبالشروح:الحالة

)375(  

 MAN  31:  رقم المخطوطة

  سراجالمریدینفیبیانسھولةالتوحید: العنوان

  توحید :الموضوع

  یوسف بن بكر بن موسى بن یوسف :المؤلف

  محمد فوفانا :الناسخ

  تاریخ النسخ

  12 :عدد األوراق

  10 :عدد األسطر

  سوداني: نوع الخط

 12،4×17 :النص مقیاس

  أحمر/ بني :لون الحبر

  مثقوبمتأكلةاألطرافموشحةبالشروح،والخطواضح:الحالة

  

)637(  



 MAN   32: رقم المخطوطة

  حجةالمسؤولعلىعلمالتوحید: العنوان

  توحید :الموضوع

  أبو بكر بن محمد :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  12 :عدد األوراق

  9 :عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

 11×16،9 :النص مقیاس

  أحمر/ بني  :لون الحبر

  مفقودالوسط،متأكلةاألطرافمثقوب:الحالة

  

  

  

)737(  

 MAN   33: رقم المخطوطة

  كتابقواعدالصالة: العنوان

  فقھ :الموضوع

  :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  6 :عدد األوراق

  13 :عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

 12،9×18 :النص مقیاس

  أسود/ أحمر :لون الحبر

  جیدة،متأكلةاألطراف:الحالة

  

)837(  

 MAN  34:  رقم المخطوطة

  نسخ 2× تخمیسقصیدةاإلمامعبدالقادر: العنوان



  مدح  :الموضوع

  :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  6 :عدد األوراق

  9 :عدد األسطر

  سوداني: نوع الخط

 12×17،6 :النص مقیاس

  أسود :لون الحبر

  األوراق 7 متكررةوالثانیة/  مصاببالبللمتأكلةاألطراف،خطواضح،تامة:الحالة

  

)937(  

 MAN  35: رقم المخطوطة

  دونعنوان: العنوان

  نصائح مواعظ :الموضوع

  :المؤلف

  إبراھیم شر :الناسخ

  تاریخ النسخ

  6 :عدد األوراق

  11 :عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

 13×19 :النص مقیاس

  أسود/ بني :لون الحبر

  نسخةكاملة،ممزقاألطراف:الحالة

)038(  

 MAN  36:  رقم المخطوطة

  ملحمةعلیرضیاللھعنھ: العنوان

  وصایا :الموضوع

  :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  6 :عدد األوراق



  13 :عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

 17×21 :النص مقیاس

  بني/أحمر :لون الحبر

  موشحةبالشروححالةجیدة:الحالة

  

  

  

)138(  

 MAN  37:  رقم المخطوطة

  ذكرمولدالنبیصلىاللھعلیھوسلم: العنوان

  الحدیث :الموضوع

  :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  37 :عدد األوراق

  14 :عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

 9×16،5 :النص مقیاس

  أسود/أحمر/بني :لون الحبر

  متأكلةاألطرافوفیھاثقبوتامة:الحالة

)238(  

 MAN   38: رقم المخطوطة

  أحكامالصالة: العنوان

  فقھ :الموضوع

  :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  8 :عدد األوراق

  12 :عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

 12×17 :النص مقیاس



  أحمر/بني :لون الحبر

  مفقودالبدایة،ممزقاألطراف:الحالة

  

)338(  

 MAN  39:  رقم المخطوطة

  قصةبناءالكعبة: العنوان

  قصة :الموضوع

  :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  6 :عدد األوراق

  20 :عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

 11،5×18 :النص مقیاس

  أسود/بني :لون الحبر

  .جیدةوكاملة:الحالة

)438(  

 MAN  40:  رقم المخطوطة

  قصیدةمدحالنبیصلىاللھعلیھوسلم: العنوان

  مدح النبي :الموضوع

  أبو محمد یحي بن زكریاء :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  35 :عدد األوراق

  20 :عدد األسطر

  السوداني : نوع الخط

 14×27 :النص مقیاس

  أسود/بني :لون الحبر

  .ومتأكلةاألطرافوتامةجیدة:الحالة

  

)538(  

 MAN  41:  رقم المخطوطة



  كتابالذكاة: العنوان

  فقھ :الموضوع

  :المؤلف

  محمد بن الحسن فوفانا :الناسخ

  تاریخ النسخ

  4 :عدد األوراق

  15 :عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

 13،5×20،5 :النص مقیاس

  أسود/بني :لون الحبر

  بالشروح،مثقوبةمتأكلةاألطرافموشحة:الحالة

)638(  

 MAN   42: رقم المخطوطة

  قصةالحجاجبنیوسف: العنوان

  قصة :الموضوع

  :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  7 :عدد األوراق

  21 :عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

 15×18 :النص مقیاس

  بني :لون الحبر

  متأكلةاألطراف:الحالة

)738(  

 MAN  43:  رقم المخطوطة

  الشیخسیدیأبیالعباسأحمدمناقب: العنوان

  السیرة :الموضوع

  سیدي العباس أحمد بن جعفر :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  24 :عدد األوراق



  12 :عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

 10،5×16،9 :النص مقیاس

  بني :لون الحبر

  جیدة،مصابببللخفیف:الحالة

  

  

388)(  

 MAN  44:  رقم المخطوطة

  نسخ 2× الثمراني: العنوان

  الفقھ :الموضوع

  أبو محمد عبد هللا بن أبي زید القیرواني :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  127 :عدد األوراق

  10 :عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

 11×14،9 :النص مقیاس

  أسود /أحمر/بني :لون الحبر

  .،ومصاببالبلل7 ورقة،أسطر 395 وھینسختینالثانیة/  الكتابةفیحالةجیدة،بعضاألطرافممزق:الحالة

  

)938(  

 MAN   45: رقم المخطوطة

  أحوااللقیامة: العنوان

  الحدیث :الموضوع

  :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  6 :عدد األوراق

  9 :عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

 12×15،5 :النص مقیاس



  أزرق/أحمر/ بني :لون الحبر

  مصاببالبللوممزقاألطراف:الحالة

  

)039(  

 MAN  46:  رقم المخطوطة

  القرآنالكریم: العنوان

  من الفاتحة إلى الناس :الموضوع

  :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  278 :عدد األوراق

  12 :عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

 10×17 :النص مقیاس

  بني/أحمر :لون الحبر

  متأكلةاألطرافقابلللقراءة:الحالة

  

)139(  

 MAN  47:  رقم المخطوطة

  تفسیرالجاللین: العنوان

  تفسیر سورة مریم إلى الصفات :الموضوع

  :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  242 :عدد األوراق

  12 :عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

 11×16،5 :النص مقیاس

  بني/أحمر :لون الحبر

  وھي نسختان، والثانیة من سورة النمل إلى الناس  / متأكلة األطراف متكسرة األوراق، حالة سیئة:الحالة

  

  



)239(  

 MAN  48:  رقم المخطوطة

  تفسیرالجاللین: العنوان

  من سورة النمل إلى سورة الناس :الموضوع

  :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  309 :عدد األوراق

  17 :عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  8،5×15 :النص مقیاس

  أحمر/بني :لون الحبر

  مفقودالبدایة،ممزقاألطراف،مصاببالبلل:الحالة

    

)339(  

 MAN  49:  رقم المخطوطة

  كتاب الشفاء :: العنوان

  السیرة:  الموضوع

  القاضي عیاض :المؤلف

  أبو بكر إبراھیم سانوغو :الناسخ

  تاریخ النسخ

  360 :عدد األوراق

  13 :عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  10×15 :النص مقیاس

  أحمر/بني/أسود :لون الحبر

  مصاببالبللوتامة:الحالة

)439(  

 MAN   50: رقم المخطوطة

  نسخ 2× قصیدةالشیخسیدیالمختار: العنوان

  مدح :الموضوع

  :المؤلف



  محمد بن ففقي :الناسخ

  تاریخ النسخ

  16 :عدد األوراق

  8 :عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  12،5×11 :النص مقیاس

  أحمر/ بني :لون الحبر

  متأكلةاألطرافوواضحةوتامة،وموشحةبالشروح:الحالة

  

)539(  

 MAN  51:  رقم المخطوطة

  أھمیةالتوحید: العنوان

  توحید :الموضوع

  :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  5 :عدد األوراق

  10 :عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  11،9×17 :النص مقیاس

  أحمر/بني :الحبرلون 

  .مصاببالبللوذوبانالمداد،حالةسیئة:الحالة

  

(396)                                                 

 MAN   52: رقم المخطوطة

  دونعنوان: العنوان

  مدح :الموضوع

  محمد بن عبد العزیز الوراق ابن محمد اللخمي :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  98 :عدد األوراق

  9 :األسطرعدد 



  السوداني: نوع الخط

  11،5×16 :النص مقیاس

  أحمر/أسود :لون الحبر

  متأكلةاألطراف،متكسرةاألوراق،مفقودالنھایة:الحالة

)739(  

 MAN   53: رقم المخطوطة

  أقسامالكالم: العنوان

  نحو :الموضوع

  :المؤلف

  :الناسخ

  :تاریخ النسخ

  2 :عدد األوراق

  10 :عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  11×17 :النص مقیاس

  بني :لون الحبر

  متأكلةاألطراف،مصاببالبلل،وكاملة:الحالة

  

)839(  

 MAN  54:  رقم المخطوطة

  الكالمعلىخمسةأوجھ: العنوان

  نحو :الموضوع

  :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  3 :عدد األوراق

  10 :عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  11،5×16،4 :النص مقیاس

  أسود/بني :الحبرلون 

  مفقودالنھایةمصاببالبللموشحةبالشروحومتأكلةاألطرااف:الحالة

  



)939(  

 MAN  55:  رقم المخطوطة

  المثلثمنالكالم: العنوان

  نحو :الموضوع

  اإلمام اللغوي أحمد النحو :المؤلف

  فوفانا بن محمد بن مصطفى فوفانا:الناسخ

  تاریخ النسخ

  4 :عدد األوراق

  10 :عدد األسطر

  السوداني: الخط نوع

  10×15 :النص مقیاس

  بني/أحمر :لون الحبر

  متأكلةاألطرافموشحةبالشروح:الحالة

  

  

  

)040(  

 MAN   56: رقم المخطوطة

  حقیقةالتوحید: العنوان

  توحید :الموضوع

  یوسف بن أبي بكر بن موسى بن یوسف :المؤلف

  أحمد فوفانا بن محمد :الناسخ

  1349: تاریخ النسخ

  12 :عدد األوراق

  12 :عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  11،5×13 :النص مقیاس

  أحمر/بني :لون الحبر

  متأكلةاألطرافمصاببالبللمثقوبة،ممزقةموشحةبالشروح،حالةسیئة:الحالة

  

401)(  

 MAN  57:  رقم المخطوطة



  دونعنوان: العنوان

  الحكم :الموضوع

  :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  3 :عدد األوراق

  13 :األسطرعدد 

  السوداني: نوع الخط

  12،5×17،5 :النص مقیاس

  بني :لون الحبر

  مفقودالنھایةمتأكلةاألطراف:الحالة

  

402)(  

 MAN  58:  رقم المخطوطة

  )مرموزالطنطراني( تخمیسالقصیدة: العنوان

  مدح  :الموضوع

  األمام أحمد بن أبي بكر :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  5 :عدد األوراق

  10 :األسطرعدد 

  السوداني: نوع الخط

  12×15 :النص مقیاس

  بني :لون الحبر

  جیدةموشحةبالشروح،وتامة:الحالة

)403(  

 MAN   59: رقم المخطوطة

  القصیدةالالمیةالمسماةبأبنیةاألفعالفیعلمالتصریف: العنوان

  الصرف :الموضوع

  اإلمام جمال أبي بن محمد بن عبد هللا بن مالك :المؤلف

  غوث :الناسخ

  تاریخ النسخ



  221 :عدد األوراق

  11 :عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  11،9×17 :النص مقیاس

  أحمر/أسود :لون الحبر

  .موشحةبالشروح،مصاببللخفیف،حالةجیدة:الحالة

  

  

  

)404(  

 MAN  60:  رقم المخطوطة

  علمالتوحید: العنوان

  توحید :الموضوع

  :المؤلف

  :الناسخ

  :تاریخ النسخ

  8 :عدد األوراق

  11 :عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  10،9×19 :النص مقیاس

  أسود/أحمر/بني :لون الحبر

  مفقودالبدایةموشحةبالشروح،مصاببالبللمتأكلةاألطراف،جیدةوتامة:الحالة

  

405)(  

 MAN  61:  رقم المخطوطة

  تقریبالطالبإلىمعرفةالوھاب: العنوان

  توحید :الموضوع

  اإلمام أبو محمد سیدي سالم الكسمي بن محمد :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  3 :عدد األوراق

  11 :عدد األسطر



  السوداني: نوع الخط

  11×16 :النص مقیاس

  أحمر/بني :لون الحبر

  مصاببالبللمتأكلةاألطراف،تامة:الحالة

)640(  

 MAN  62:  رقم المخطوطة

  التھذیبوالریاضة: العنوان

  التصوف :الموضوع

  :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  36 :عدد األوراق

  15 :عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  11×16 :النص مقیاس

  أحمر/بني :لون الحبر

  موشحةبالشروحمثقوب،متأكلةاألطراف،الحالةسیئة،ومفقودالنھایة:الحالة

)740(  

 MAN   63: رقم المخطوطة

  نزھةالمجالس: العنوان

  قصص :الموضوع

  أبو اللیث السمرقندي :المؤلف

  عثمان وار بن محمد وار وموسى كومغ بن سلیمان كرمغ :الناسخ

  م1833/ھـ1249: تاریخ النسخ

  220 :عدد األوراق

  26 :عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  15×25 :النص مقیاس

  أحمر/بني :لون الحبر

  مفقودالبدایة،حالةسیئةومتأكلةاألطراف:الحالة

)408(  

 MAN  64:  رقم المخطوطة



  دعاءكمیاء: العنوان

  أدعیة :الموضوع

  :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  6 :عدد األوراق

  11 :عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  7،3×14 :النص مقیاس

  أحمر/بني :لون الحبر

  ممزق،مفقودالنھایة،موشحةبالشروح:الحالة

409)(  

 MAN   65: رقم المخطوطة

  نسخ 2× لیھودمععمربنالخطابمحاورةا: العنوان

  الحوار :الموضوع

  :المؤلف

  :الناسخ

  :تاریخ النسخ

  2 :عدد األوراق

  8 :عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  10،3×13،7 :النص مقیاس

  بني :لون الحبر

  .،وھیسیئة9،7×16 المقیاس/21 األسطر/4 األوراق: وھینسختان،النسخةالثانیة/ حالةجیدة،مفقودالنھایة:الحالة

)041(  

 MAN  66:  رقم المخطوطة

  دونعنوان: العنوان

  الموعظة :الموضوع

  :المؤلف

  إبراھیم شریف :الناسخ

  تاریخ النسخ

  10 :عدد األوراق



  14 :عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  11،6×17 :النص مقیاس

  بني/أسود :لون الحبر

  قابلللقراءة،مفقودةالبدایةومصاببالبلل،مثقوباألطراف:الحالة

  

  

  

)141(  

 MAN   67: رقم المخطوطة

  مسائاللتوحیدواإلنجیلوالزبوروالفرقانالعظیم: العنوان

  ثماني مسائل :الموضوع

  :المؤلف

  یحي بن زكریاء بن إسحاق بن یعقوب :الناسخ

  تاریخ النسخ

  2 :عدد األوراق

  12 :عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  11،7×15،7 :النص مقیاس

  أحمر/أسود/بني :لون الحبر

  كتابةواضحة،ممزقاألطرافوتامة:الحالة

)241(  

 MAN  68:  رقم المخطوطة

  القصائدالعشرینیاتللفازازي: العنوان

  مدح :الموضوع

  الشیخ أبو زید الفازازي :المؤلف

  مصطفى بن سنوذفافب :الناسخ

  تاریخ النسخ

  155 :عدد األوراق

  6 :عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  12،5×15 :النص مقیاس



  أسود/بني :الحبرلون 

  جیدةوتامة:الحالة

)341(  

 MAN  69:  رقم المخطوطة

  وظیفةالشیخابنالعباسأحمدبنأحمدبنأحمد: العنوان

  أدعیة :الموضوع

  :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  9 :عدد األوراق

  8 :عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  8×7،4 :النص مقیاس

  أسود :لون الحبر

  جیدةوكاملةوقابلللقراءةعرضةللطمس،حالةغیر:الحالة

)441(  

 MAN  70:  رقم المخطوطة

  قصةملكسلیمانعلیھالسالم: العنوان

  القصة :الموضوع

  :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  7 :عدد األوراق

  22 :عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  13×18 :النص مقیاس

  أسود/بني :لون الحبر

  مفقودالبدایةوالنھایةقابلللقراءة:الحالة

)541(  

 MAN  71:  رقم المخطوطة

  القصائدفیمدحالنبیصلىاللھعلیھوسلم: العنوان

  )ص(مدح النبي  :الموضوع



  :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  9 :عدد األوراق

  5 :عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  8،5×14 :النص مقیاس

  أحمر/أسود :لون الحبر

  حالةجیدة،مفقودالبدایةوالنھایة:الحالة

  

)641(  

 MAN   72: رقم المخطوطة

  العنوان

  األدب والحكم  :الموضوع

  :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  51 :عدد األوراق

  9 :عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  10،5×15 :النص مقیاس

  أحمر/أسود/أزرق :لون الحبر

  حالةجیدةومفقودالبدایة:الحالة

)741(  

 MAN  73:  رقم المخطوطة

  )أرشدناهللا( العقیدةالمعروفبـمختصرفی: العنوان

  التوحید :الموضوع

  :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  1 :عدد األوراق

  13 :عدد األسطر



  السوداني: نوع الخط

  12×17 :النص مقیاس

  بني :لون الحبر

  جیدة:الحالة

  

  

  

  

)841(  

 MAN  74:  رقم المخطوطة

  )وسلمصلى هللا علیھ (قصة نبي هللا الصالح  ومحمد : العنوان

  قصةوسیرة:الموضوع

  :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  4 :عدد األوراق

  14 :عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  14،8×19،8 :النص مقیاس

  بني/أسود :لون الحبر

  جیدةوتامة:الحالة

  

)941(  

 MAN  75:  رقم المخطوطة

  الفرقاإلسالمیة: العنوان

  علم الكالم :الموضوع

  :المؤلف

  :الناسخ

  النسختاریخ 

  61 :عدد األوراق

  10 :عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط



  10×15 :النص مقیاس

  أسود/بني :لون الحبر

  حالةجیدة،مفقودالبدایة:الحالة

)042(  

 MAN  76:  رقم المخطوطة

  أصواللفقھلمحمدبنالسنوسي: العنوان

  علم أصول الفقھ  :الموضوع

  :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  6 :عدد األوراق

  10 :األسطر عدد

  السوداني: نوع الخط

  10،5×16،5 :النص مقیاس

  بني :لون الحبر

  جیدةوتامة:الحالة

)142(  

 MAN  77:  رقم المخطوطة

  عقیدةعبدالقادرالفاسي: العنوان

  عقیدة :الموضوع

  :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  7 :عدد األوراق

  9 :عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  11×16 :النص مقیاس

  أسود :الحبر لون

  سیئة،مفقودالنھایة:الحالة

  

  

  



)242(  

 MAN  78:  رقم المخطوطة

  المستحالت: العنوان

  التوحید :الموضوع

  :المؤلف

  :الناسخ

  م1944: تاریخ النسخ

  10 :عدد األوراق

  7 :عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  55،5×16 :النص مقیاس

  أسود/بني :لون الحبر

  جیدةومفقودالبدایة:الحالة

  

)342(  

 MAN  79:  رقم المخطوطة

  عقیدةالواجبات: العنوان

  العقیدة :الموضوع

  :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  4 :عدد األوراق

  12 :عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  11،2×14،3 :النص مقیاس

  أحمر/بني :لون الحبر

  متأكلةاألطرافوتامةقابلللقراءة:الحالة

  

)442(  

 MAN  80:  رقم المخطوطة

  تعریفالكلمةالعربیة: العنوان

  اللغة :الموضوع



  أبو الحسن علي بن ھشام الكیالني الشافي :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  26 :عدد األوراق

  6 :عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  8،6×15 :النص مقیاس

  بني :لون الحبر

  .جیدة،وتامة:الحالة

 80عدد 

 فهرس المخطوطات العربیة بكوت دیفوار

مانكونومخطوطات    

فوفاناسیناليمكتبة  اسم المكتبة 

 المدینة مانكونو

 اسم المسؤول فوفوناسینالي

 رقم التلفون 

 عدد المخطوطات مخطوطة      43

  

 

)542( 

  01MAN: رقم المخطوطة

 القرآن الكریم بروایة الورش: العنوان

  )یبدأ من سورة البقرة إلى سورة الناس(قرآن مجزء : الموضوع

  :المؤلف

  عبد القادر بن كرمغ :الناسخ

  م1893ھـ1311: تاریخ النسخ

  لكل جزء 26 23یتراوح ما بین : عدد األوراق

  11: عدد األسطر



  السوداني : نوع الخط

  9،5×14،5: مقیاس النص

  بني/أحمر: لون الحبر

  )30 جزءعوضاعن 24 وجد( حالةجیدة،مفقودالبدایةوالوسطوالنھایة،:الحالة

  

)642(  

  02MAN:  رقم المخطوطة

 نصائح: العنوان

  ثمانیة مسائل: الموضوع

  حاتم األصم :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  2: عدد األوراق

  13: عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  10×16: مقیاس النص

  أحمر/بني: لون الحبر

  سیئة،متأكلةاألوراقومحروقة:الحالة

  

  

)742(  

  03MAN:   رقم المخطوطة

 الحكمالعقلي: العنوان

  العقیدة: الموضوع

  أبو عبد هللا محمد بن یوسف السنوسي :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  9: عدد األوراق

  10: عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  10،5×16،4: مقیاس النص

  أحمر/بني: لون الحبر



  كتابةواضحة،متأكلةاألطرافموشحةبالشروح:الحالة

  

)842(  

  04MAN:   رقم المخطوطة

 بیانكیفیةسؤالتوحید: العنوان

  توحید: الموضوع

  محمد بن محمود بن محمد بن محمد الكنكوي :المؤلف

  موسى بن محمد بن یوسف فوفانا :الناسخ

  :تاریخ النسخ

  8: عدد األوراق

  12: عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  11،5×13،9: مقیاس النص

  أحمر/بني: لون الحبر

  سیئةمتأكلةاألطرافحالة:الحالة

)942(  

  05MAN:  رقم المخطوطة

 نصیحةعظیمة: العنوان

  توحید: الموضوع

  :المؤلف

  :الناسخ

  :تاریخ النسخ

  4: عدد األوراق

  12: عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  9،5×16،7: مقیاس النص

  أسود/بني: لون الحبر

  حالةجیدة:الحالة

)043(  

  06MAN:  رقم المخطوطة

 نسخ 2× العقیدةالسنوسیة: العنوان

  توحید: الموضوع



  محمد بن یوسف السنوسي :المؤلف

  محمد :الناسخ

  تاریخ النسخ

  2: عدد األوراق

  11: عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  11×17: مقیاس النص

  بني: لون الحبر

  سیئة،وھینسختان:الحالة

)143(  

  07MAN:  رقم المخطوطة

 والولدانالصالةكتابالتوحیدالمسماتبعقیدةالبیانللنساء: العنوان

  توحید: الموضوع

  محمد بن سلیمان  :المؤلف

  موسى یتالب :الناسخ

  :تاریخ النسخ

  3: عدد األوراق

  13: عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  12×17: مقیاس النص

  أحمر/بني: لون الحبر

  .وھینسختان/ مصاببالبلل،متأكلةاألطراف:الحالة

  

)243(  

  08MAN:   رقم المخطوطة

 نسخ 2× كتابحدیثالشفاعةوأھوالیومالقیامة: ھوااللقیامةأ: العنوان

  مواعظ: الموضوع

  :المؤلف

  :الناسخ

  :تاریخ النسخ

  17: عدد األوراق

  10: عدد األسطر



  السوداني: نوع الخط

  9×15: مقیاس النص

  أحمر/بني: لون الحبر

  وھینسختان/ مفقودالوسطوالنھایة،مصاببالبللوممزقاألطراف:الحالة

  

)343(  

  09MAN:  رقم المخطوطة

 تفسیرالقرآنالكریم: العنوان

  سورة مریم: الموضوع

  :المؤلف

  :الناسخ

  :تاریخ النسخ

  97: عدد األوراق

  12: عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  9×14،5: مقیاس النص

  أحمر/أسود: لون الحبر

  مفقودالنھایة،حالةجیدة:الحالة

  

)443(  

  10MAN:   رقم المخطوطة

 الدعاء: العنوان

  دعاء الحرز: الموضوع

  :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  8: عدد األوراق

  9: عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  8×14: مقیاس النص

  بني/أسود: لون الحبر

  حالةجیدة،وكتابةواضحة:الحالة



  

)543(  

  11MAN:  رقم المخطوطة

 كیفیةالضرب: العنوان

  علم الضرب: الموضوع

  :المؤلف

  :الناسخ

  :النسخ تاریخ

  6: عدد األوراق

  8: عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  8×6: مقیاس النص

  بني/أحمر: لون الحبر

  حالةجیدةوتامة:الحالة

  

)643(  

  MAN:    رقم المخطوطة

 الخطبة: العنوان

  موعظة: الموضوع

  :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  1: عدد األوراق

  16: عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  14×20: مقیاس النص

  أسود: لون الحبر

  حالةجیدةوالخطواضح:الحالة

  

    )743(  

  13MAN:   رقم المخطوطة

 القرآنالكریمبروایةورش: العنوان



  سورة الدخان، االنشقاق، الشمس، الزلزلة، والنصر : الموضوع

  :المؤلف

  موسى بن موي :الناسخ

  ھـ1344: تاریخ النسخ

  : عدد األوراق

  : عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  : مقیاس النص

  بني/أسود: لون الحبر

  حالةجیدة:الحالة

  

  

)843(  

  14MAN:   رقم المخطوطة

 حزبالبحر: العنوان

  األدعیة  : الموضوع

  :المؤلف

  سنمو اإلمام:الناسخ

  تاریخ النسخ

  8: عدد األوراق

  11: عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  10،5×16: مقیاس النص

  أسود: لون الحبر

  حالةجیدةوتامة:الحالة

  

)943(  

  15MAN:  رقم المخطوطة

 قصیدةالشیخأبوعبدهللا: العنوان

  الشیخ أبو عبد هللا المخمس: الموضوع

  :المؤلف

  :الناسخ



  :تاریخ النسخ

  8: عدد األوراق

  9: عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  18×13،5: مقیاس النص

  بني: لون الحبر

  جیدة،مفقودالنھایة:الحالة

  

)404(  

  16MAN:   رقم المخطوطة

 إمارةالنجاة: العنوان

  العقیدة: الموضوع

  :المؤلف

  میكیا فوفانا بن داؤد :الناسخ

  : تاریخ النسخ

  2: عدد األوراق

  17: عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  12،2×20: مقیاس النص

  أحمر/أسود: لون الحبر

  سیئة،متأكلةاألطراف:الحالة

  

)144(  

  17MAN :  رقم المخطوطة

 الكوكبالوقاد: العنوان

  توحید: الموضوع

  :المؤلف

  فالیمامو بن محمد كرامغو:الناسخ

  :تاریخ النسخ

  3: عدد األوراق

  10: عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط



  9،9×15: مقیاس النص

  أسود: لون الحبر

  مفقودالبدایة،متأكلةاألطراف،مصاببالبلل:الحالة

  

  

)244(  

  18MAN:  رقم المخطوطة

 صفاتالخالق: العنوان

  العقیدة: الموضوع

  :المؤلف

  محمد فوفانا بن موسى فوفانا :الناسخ

  : تاریخ النسخ

  4: عدد األوراق

  8: عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  10،5×17: مقیاس النص

  أسود/أحمر/بني: لون الحبر

  مصاببالبلل،جیدةالخطقابلللقراءة:الحالة

  

)344(  

  19MAN:   رقم المخطوطة

 قصیدةأحمدبنمحمدطھروي: العنوان

  دعاء: الموضوع

  أحمد بن محمد بن إبراھیم طھروي :المؤلف

  :الناسخ

  :تاریخ النسخ

  2: عدد األوراق

  10: عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  10،9×16،9: مقیاس النص

  أسود: لون الحبر

  جیدة،متأكلةاألطراف:الحالة



  

)444(  

  20MAN:   رقم المخطوطة

 قصیدةأبوالحسنالواعظي: العنوان

  حكم: الموضوع

  أبو الحسن الواعظي :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  4: عدد األوراق

  10: عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  11×17: مقیاس النص

  أحمر/بني: لون الحبر

  ذوبانالمدادأكثرمنموضع،تامة:الحالة

  

)454(  

  21MAN:   رقم المخطوطة

 تفسیرالجاللین: العنوان

  سورة البقرة إلى الكھف: الموضوع

  أحمد بن محمد المحلى :المؤلف

    :الناسخ

  تاریخ النسخ

  460: عدد األوراق

  19: عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  13×16: مقیاس النص

  أحمر/أسود: لون الحبر

  حالةجیدةمعشرحالمفردات:الحالة

    

  

)644(  

  22MAN:  رقم المخطوطة



 فضلالإلھإالهللا: العنوان

  األذكار: الموضوع

  :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  7: عدد األوراق

  9: عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  13×16،9: مقیاس النص

  أحمر/بني: لون الحبر

  مفقودالنھایة،موشحةبالشروح:الحالة

  

)474(  

  23MAN:  رقم المخطوطة

 نسخ 2×) رضیاللھعنھ( عقیدةإمامعلیبنأبیطالب: العنوان

  التوحید: الموضوع

  :المؤلف

  محمد بن عثمان فوفانا :الناسخ

  تاریخ النسخ

  4: عدد األوراق

  8: عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  13×14: مقیاس النص

  أحمر/أسود: لون الحبر

  متكسرة األوراق، طمس في الحط، مصاب بالبلل، وھي نسختان :الحالة

  

)844(  

  24MAN:  رقم المخطوطة

 ھانيتخمیسقصیدةأم: العنوان

  القصیدة: الموضوع

  أم ھاني رضي هللا عنھا :المؤلف

  علي بن موسى فوفانا :الناسخ



  :تاریخ النسخ

  3: عدد األوراق

  12: عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  11،5×15: مقیاس النص

  أحمر/ بني: لون الحبر

  سیئة متأكلة األطراف :الحالة

)494(  

  25MAN:   رقم المخطوطة

 الشافعيعقیدة: العنوان

  توحید: الموضوع

  :المؤلف

  موسى :الناسخ

  :تاریخ النسخ

  3: عدد األوراق

  12: عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  11×16: مقیاس النص

  أحمر/بني: لون الحبر

  موشحة بالشروح، مفقود البدایة، متكسرة األوراق، ومصاب بالبلل :الحالة

  

  

  

)045(  

  26MAN:  رقم المخطوطة

 ازازيشرحالف: العنوان

  المدح: الموضوع

  :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  2: عدد األوراق

  10: عدد األسطر



  السوداني: نوع الخط

  11×17: مقیاس النص

  أحمر/ بني: لون الحبر

  مفقود البدایة والنھایة، ممزق األطراف، مصاب بالبلل :الحالة

  

)145(  

  27MAN:   رقم المخطوطة

 وصیةالشیخالصالح: العنوان

  الوصیا: الموضوع

  شھاب الدین أحمد موسى :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  2: عدد األوراق

  15: عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  13×18،5: مقیاس النص

  أسود: لون الحبر

  حالة جیدة والخط واضح :الحالة

  

)245(  

  28MAN:  رقم المخطوطة

 نسخ 2× تفسیرآیةالكرسي: العنوان

  التوحید: الموضوع

  :المؤلف

  موسى فوفانا :الناسخ

  تاریخ النسخ

  3: عدد األوراق

  9: عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  12،2×16: مقیاس النص

  أسود: لون الحبر

  وھي نسختان/ مصاب بالبلل، كتابة واضحة :الحالة



  

)345(  

  29MAN:   رقم المخطوطة

 قصیدةالشیخعبدالعزیز: العنوان

  المدح: الموضوع

  عزیز بن عبد الواحد الفاسيعبد ال :المؤلف

  عثمان بن علي فوفانا :الناسخ

  : تاریخ النسخ

  2: عدد األوراق

  11: عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  11×17: مقیاس النص

  أسود: لون الحبر

  مفقود الوسط، موشحة بالشروح :الحالة

  

  

)445(  

  30MAN:   رقم المخطوطة

 نسخ 3× العقیدةالسنوسیة: العنوان

  العقیدة: الموضوع

  :المؤلف

  یموسىفوفانا:الناسخ

  :تاریخ النسخ

  3: عدد األوراق

  9: عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  11،5×17: مقیاس النص

  أحمر/بني: لون الحبر

  وھي ثالث نسخ/ ممزق األطراف، مصاب بالبلل :الحالة

  

)545(  

  31MAN:  رقم المخطوطة



 إرشادالسالكفیالفقھالمالكي: العنوان

  الفقھ: الموضوع

  عبد هللا بن محمد البغدادي :المؤلف

  :الناسخ

  :تاریخ النسخ

  108: عدد األوراق

  11: عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  11×16،5: مقیاس النص

  أحمر/أسود: لون الحبر

  سیئة، متأكلة األطراف ومصاب بالبلل :الحالة

  

)645(  

  32MAN:  رقم المخطوطة

 علومالقرآن: العنوان

  : الموضوع

  الشیخ أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا المحاصبي :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  74: عدد األوراق

  9: عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  7×13،9: مقیاس النص

  بني/ أسود: لون الحبر

  جیدة، مفقود النھایة :الحالة

  

)745(  

  33MAN:   رقم المخطوطة

 المشفعالمختارقرةاألبصارفیسیرة: العنوان

  سیرة: الموضوع

  :المؤلف

  :الناسخ



  تاریخ النسخ

  6: عدد األوراق

  11: عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  11×17: مقیاس النص

  بني/أسود: لون الحبر

  مفقود النھایة، حالة جیدة :الحالة

  

  

)845(  

  34MAN:  رقم المخطوطة

 تعریفمعنىالإلھإالهللا: العنوان

  توحید: الموضوع

  :فالمؤل

  محمد محمد :الناسخ

  تاریخ النسخ

  5: عدد األوراق

  8: عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  12×16،1: مقیاس النص

  أحمر/أسود: لون الحبر

  .متأكلة األطراف، تامة :الحالة

  

)945(  

  35MAN:   رقم المخطوطة

 فضائاللحمد�: العنوان

  أسرار: الموضوع

  :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  4: عدد األوراق

  8: عدد األسطر



  السوداني: نوع الخط

  12،5×17: مقیاس النص

  أحمر/بني/أسود: لون الحبر

  سیئة، ممزق األطراف :الحالة

  

)046(  

  36MAN:  رقم المخطوطة

 دونعنوان: العنوان

  الفقھ المالكي: الموضوع

  :المؤلف

  عثمان بن علي فوفانا :الناسخ

  :تاریخ النسخ

  7: عدد األوراق

  12: عدد األسطر

  سوداني: نوع الخط

  11×15: مقیاس النص

  أسود: لون الحبر

  مفقود البدایة موشحة بالشروح :الحالة

  

)146(  

  37MAN:   رقم المخطوطة

 القصیدةالسنیةالمسماةبالنفخاتالقدسیة: العنوان

  المدح: الموضوع

  ابن بادیس :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  11: عدد األوراق

  10: عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  9×15: مقیاس النص

  أحمر/بني: لون الحبر

  متأكلة األطراف :الحالة



)246(  

  38MAN:  رقم المخطوطة

 عقیدةالشیخالواغلسي: العنوان

  العقیدة: الموضوع

  محمد بن سلیمان :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  26: عدد األوراق

  12: عدد األسطر

  سوداني: نوع الخط

  9،5×16: مقیاس النص

  سوداني: لون الحبر

  حالة سیئة، متأكلة األطراف :الحالة

  

)346(  

  39MAN:   رقم المخطوطة

 الخطب: العنوان

  موعظة: الموضوع

  :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  81: عدد األوراق

  13: عدد األسطر

  سوداني: نوع الخط

  9،5×13: مقیاس النص

  بني: لون الحبر

  جیدة، مفقود النھایة والبدایة :الحالة

  

)446(  

  40MAN:   رقم المخطوطة

 الثمرداني: العنوان

  الفقھ: الموضوع



  أبو زید القیرواني :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  88: عدد األوراق

  9: عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  8×14: مقیاس النص

  بني: لون الحبر

  وتامة جیدة :الحالة

  

)546(  

  41MAN:   رقم المخطوطة

 القرآنالكریم: العنوان

  سورة الصفات إلى سورة الھمزة: الموضوع

  :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  39: عدد األوراق

  11: عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  6،3×11،6: مقیاس النص

  أحمر/بني: لون الحبر

  مصاب بالبلل، وذوبان المداد :الحالة

  

  

)646(  

  42MAN:   رقم المخطوطة

 قصائدالبندرید: العنوان

  مدح:الموضوع

  أبو بكر محمد بن الحسین درید األزدي :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ



  4: عدد األوراق

  9: عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  7×13: مقیاس النص

  أحمر/بني: لون الحبر

  جیدة، موشحة بالشروح ، خط واضح :الحالة

  

)746(  

  42MAN:   رقم المخطوطة

 نظمالشیخعلىاألجھوریفیالتوحید: العنوان

  توحید: الموضوع

  الشیخ علي األجھوري :المؤلف

  :الناسخ

  تاریخ النسخ

  7: عدد األوراق

  10: عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  9،2×14،3: مقیاس النص

  أحمر/بني: لون الحبر

  حالة جیدة، متأكلة األطراف :الحالة

  

)846(  

  43MAN:   رقم المخطوطة

 قصائدفیالحكم: العنوان

  حكم ومواعظ: الموضوع

  ابن الفضیة سنببوض :المؤلف

  عمر جباتي :الناسخ

  تاریخ النسخ

  2: عدد األوراق

  12: عدد األسطر

  السوداني: نوع الخط

  12×15،2: مقیاس النص



  أحمر/بني: لون الحبر

  حالة جیدة، مصاب بالبلل :الحالة

  

  

  

 

المخطوطات العربیة بكوت دیفوارفهرس   

مانكونومخطوطات    

الشیخ غوثبا مكتبة  اسم المكتبة 

 المدینة مانكونو

 اسم المسؤول محمد نماغا

 رقم التلفون 

 عدد المخطوطات   60مخطوطة

  

 

)946( 

 01MAN:   رقمالمخطوطة

 المقامات الحریري المدرك: العنوان

 األدب: الموضوع

 عبید هللا أحمد بن عبد الحي الخلبي :المؤلف

 محمد بن علي واسحاق بن الشیخ :الناسخ

 1094: تاریخالنسخ

 146: عدداألوراق

 10: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

 11،5×17: مقیاسالنص

 أحمر/أسود/بني: لونالحبر

  ..متأكلة األطراف ممزق، موشحة بالشروح مصاب بالبلل: الحالة



 

)047( 

 02MAN:  رقمالمخطوطة

 الشفاء بتعریف حقوق المصطفى : العنوان

 السیرة: الموضوع

 القاضي أبو الفضل عیاض:المؤلف

 :الناسخ

 تاریخالنسخ

 396: عدداألوراق

 12: عدداألسطر

 السودني: نوعالخط

 9،5×15: مقیاسالنص

 أسود/بني: لونالحبر

  .ورقة 227الثانیة : نسختانوھي / متأكلة األطراف، موشحة بالشروح، ولكن الخط واضح: الحالة

  

 

)147( 

 03MAN:  رقمالمخطوطة

 كتاب ابن عطاء هللا في التصوف: العنوان

 النصوف: الموضوع

 الشیخ أبو الفضل أحمد ین محمد بن عبد هللا الكریم بن عطاء هللا األسكندري :المؤلف

 :الناسخ

 تاریخالنسخ

 37: عدداألوراق

 11: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

 10×15،5: مقیاسالنص

 أحمر/بني: لونالحبر

  موشحة بالشروح متأكلة األطراف الخط غیر واضح: الحالة

 

)247( 

 04MAN:  رقمالمخطوطة



 مقامات الحریري: العنوان

 أدب: الموضوع

 أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحریري البصري:المؤلف

 محمد بن أبي بكر :الناسخ

 م1917ھـ1336: تاریخالنسخ

 271: عدداألوراق

 12: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

 13×16: مقیاسالنص

 أحمر/بني/أسود: لونالحبر

  مفقود النھایة، ممزق متأكلة األطراف: الحالة

)347( 

 05MAN:  رقمالمخطوطة

 مقامات الحریري: العنوان

 أدب: الموضوع

 الحریري البصريأبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان :المؤلف

 محمد بن أبي بكر :الناسخ

 م1917ھـ1336: تاریخالنسخ

 358: عدداألوراق

 7: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

 11،5×16،5: مقیاسالنص

 أسود: لونالحبر

  .جیدة موشحة بالشروح: الحالة

  

 

)447( 

 06MAN:   رقمالمخطوطة

 قصیدة في بنیة األفعال وما یتصل بھا : العنوان

 الصرف: الموضوع

 الشیخ بدر الدین أبو عبد هللا مالك الطائي :المؤلف



 :الناسخ

 تاریخالنسخ

 17: عدداألوراق

 13: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

 11×15،5: مقیاسالنص

 أحمر/أسود: لونالحبر

  حالة جیدة وكاملة: الحالة

  

 

)547( 

 07MAN:  رقمالمخطوطة

 كتاب مؤطأ مالك: العنوان

 حدیث: الموضوع

 مالك بن أنس رحمھ هللا :المؤلف

 عبد القادر ففب مع أخیھ :الناسخ

 م1916/ھـ 1335: تاریخالنسخ

 464: عدداألوراق

 15: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

 10،5×16: مقیاسالنص

 أحمر/بني: لونالحبر

  .حالة جیدة متأكلة األطراف بخفة، وفیھ شروح: الحالة

 

)647( 

 08MAN:   رقمالمخطوطة

 كتاب العشرینیات : العنوان

 مدح: الموضوع

 الفازازي:المؤلف

 الشیخ بن محمد بن إبي بكر كرمغ :الناسخ

 تاریخالنسخ

 100: عدداألوراق



 9: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

 11،5×15،5: مقیاسالنص

 أحمر/بني: لونالحبر

  .سطرة 16ورقة،  256وھي نسختان، والثانیة . مصاب بالبلل، موشحة بالشروح، متأكلة األطراف: الحالة

 

)747( 

 09MAN:   رقمالمخطوطة

 سبل المعارف: العنوان

 توحید: الموضوع

 الشیخ الفقیھ محمد بن عمر القدامسي :المؤلف

 الشیخ بریقو :الناسخ

 :تاریخالنسخ

 49: عدداألوراق

 18: عدداألسطر

 السوداني: الخطنوع

 11،5×17: مقیاسالنص

 بني/أحمر: لونالحبر

  .موشحة بالشروح خفیفة حالة جیدة وكاملة: الحالة

 

)847( 

 10MAN:   رقمالمخطوطة

 نیل األماني: العنوان

 أدب: الموضوع

 محمد بن عبد هللا بن الطاھر :المؤلف

 :الناسخ

 :تاریخالنسخ

 44: عدداألوراق

 6: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

 11×13: مقیاسالنص

 أسود/بني: لونالحبر



  .ورقة 41والثالثة /ورقة 36الثانیة : وھي ثالث نسخ/ موشحة بالشروح، متأكلة األطراف، مثقوب، مصاب بالبلل: الحالة

  

 

)947( 

 11MAN:   رقمالمخطوطة

 الدرر البھجة على متن العشماوي : العنوان

 فقھ: الموضوع

 ري الرفاعي العشماويالشیخ عبد البا :المؤلف

 :الناسخ

 م1920/ھـ1339: تاریخالنسخ

 3: عدداألوراق

 16: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

 12×17: مقیاسالنص

 أحمر/أسود: لونالحبر

  .متأكلة األطراف، حالة جیدة: الحالة

 

)048( 

 12MAN:  رقمالمخطوطة

 )ص(قصیدة الھائیة في مدح النبي : العنوان

 مدح: الموضوع

 :المؤلف

 إبراھیم بن عمرو بابا بوجاد :الناسخ

 :تاریخالنسخ

 5: عدداألوراق

 12: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

 11،5×18: مقیاسالنص

 أسود: لونالحبر

 .كاملة، حالة جیدة: الحالة

(481)                                       



 13MAN:   رقمالمخطوطة

 ذوي األنام واألوزاربحر األنور في تطھیر : العنوان

 مدح: الموضوع

 .محمود بن اإلمام محمد :المؤلف

 :الناسخ

 :تاریخالنسخ

 11: عدداألوراق

 9: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

 9،9×16،5: مقیاسالنص

 بني/أحمر : لونالحبر

 .متأكلة األطراف، حالة جیدة: الحالة

 

)248( 

 14MAN:   رقمالمخطوطة

 عقیدة السنوسي: العنوان

 التوحید: الموضوع

 .الشیح أبو عبد هللا محمد بن یوسف السنوسي :المؤلف

 :الناسخ

 تاریخالنسخ

 38: عدداألوراق

 9: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

 10×15: مقیاسالنص

 أحمر/أسود: لونالحبر

 .حالة سیئة، مثقوب، متأكلة األطراف :الحالة

 

 

)348( 

 15MAN:  رقمالمخطوطة

 الجواد الموبوء على تحفة المودود: العنوان

  التصوف والزھد: الموضوع



 إبراھیم بن أدفع الخطاط :المؤلف

 محمد بن نوح بن إبراھیم بن نوح :الناسخ

 تاریخالنسخ

  16: عدداألوراق

  27: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

  12،7×18: مقیاسالنص

  بني: لونالحبر

  .كاملة ومتأكلة األطراف :الحالة

 

)448( 

 16MAN:  المخطوطةرقم

 تحفة المودود في معرفة المقصور والممدود: العنوان

  : الموضوع

 الشیخ جمال الدین بن عبد هللا بن ملك الطائي :المؤلف

 إسحاق بن محمد :الناسخ

 :تاریخالنسخ

  8: عدداألوراق

  11: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

  13،5×18: مقیاسالنص

  أسود: لونالحبر

  .ة متأكلة األطراف، بعض األسطر مفقودحالة سیئ :الحالة

 

)548( 

 17MAN:  رقمالمخطوطة

 نافعة الطالب: العنوان

  توحید: الموضوع

 ابن صالح محمد الفسل :المؤلف

 :الناسخ

 م1979: تاریخالنسخ

  27: عدداألوراق



  12: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

  15×17: مقیاسالنص

  بني/أسود: لونالحبر

  .ورقة وفي حالة جیدة 29الثانیة : وھي نسختان./ خط واضح، مثقوب ومتأكلة األطراف :الحالة

 

)648( 

 18MAN:  رقمالمخطوطة

 عقیدة السنوسي: العنوان

  عقیدة: الموضوع

 أبو عبد هللا محمد بن یوسف السنوسي :المؤلف

 عمر بن أبي بكر بن الشیخ البركة :الناسخ

 :تاریخالنسخ

  7: عدداألوراق

  14: األسطرعدد

 السوداني: نوعالخط

  11×17،5: مقیاسالنص

  بني/أسود: لونالحبر

  حالة جیدة :الحالة

  

 

)748( 

 19MAN:  رقمالمخطوطة

 مرآة الطالب: العنوان

  علم الصرف: الموضوع

 الحاج سالم :المؤلف

 موسى فلت :الناسخ

 :تاریخالنسخ

  61: عدداألوراق

  9: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

  11،9×16: مقیاسالنص



  بني: لونالحبر

  .متأكلة األطراف، مصاب بالبلل، موشحة بالشروح :الحالة

 

)848( 

 20MAN:  رقمالمخطوطة

 تعریف علم الكالم وموضوعھ وغایتھ: العنوان

  عقیدة: الموضوع

 :المؤلف

 :الناسخ

 تاریخالنسخ

  6: عدداألوراق

  13: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

  11،5×17: مقیاسالنص

  أسود: الحبرلون

  .حالة جیدة وكاملة :الحالة

 

)948( 

 21MAN:  رقمالمخطوطة

 شرح المیة األفعال المسماة بأنیة األفعال األفعال: العنوان

  علم الصرف: الموضوع

 جمال الدین محمد بن عبد هللا بن ملك  :المؤلف

 :الناسخ

 :تاریخالنسخ

  19: عدداألوراق

  22: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

  10،5×16،5: مقیاسالنص

  بني: لونالحبر

  .مفقود النھایة مثقوب، متأكلة األطراف :الحالة

 

)049( 



 22MAN:  رقمالمخطوطة

 توحید ابن سلیم األوجلي: العنوان

  توحید: الموضوع

 محمد الصالح بن سیدي عبد الرحمان المعروف بابن سلیم األوجلي :المؤلف

 :الناسخ

 :تاریخالنسخ

  3: عدداألوراق

  12: داألسطرعد

 السوداني: نوعالخط

  12،5×18: مقیاسالنص

  بني/أحمر: لونالحبر

  .تامة، وجیدة موشحة بالشروح :الحالة

  

 

)149( 

 23MAN:  رقمالمخطوطة

 قصیدة الالمیة العرب: العنوان

  : الموضوع

 حارث الشنفري األزدي :المؤلف

 :الناسخ

 :تاریخالنسخ

  4: عدداألوراق

  10: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

  11،5×19،5: مقیاسالنص

  بني: لونالحبر

  .ورقة 11والثانیة : وھي نسختان. تامة وموشحة بالشروح حالة جیدة :الحالة

 

)249( 

 24MAN:  رقمالمخطوطة

 كتاب كوكب الوقاد: العنوان

  توحید: الموضوع



 علي بن محمد السخاوي :المؤلف

 :الناسخ

 :تاریخالنسخ

  4: عدداألوراق

  13: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

  11×16،5: مقیاسالنص

  أسود/بني: لونالحبر

  .متأكلة األطراف موشحة بالشروح :الحالة

 

)349( 

 25MAN:  رقمالمخطوطة

 )ص(مجموعة أسماء النبي : العنوان

  مدح: الموضوع

 :المؤلف

 محمد بن صدیق :الناسخ

 :تاریخالنسخ

  2: عدداألوراق

  19: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

  11،7×17: مقیاسالنص

  أسود: لونالحبر

  .مصاب بالبلل متأكلة األطراف متكسرة، حالة سیئة :الحالة

 

)449( 

 26MAN:  رقمالمخطوطة

 جوھرة التوحید: العنوان

  توحید: الموضوع

 أبو اسحاق بن میم اللقاني :المؤلف

 صدیق بن محمد كرمغو :الناسخ

 :تاریخالنسخ

  15: عدداألوراق



  9: عدداألسطر

 سوداني: الخطنوع

  10،5×13: مقیاسالنص

  بني/أسود: لونالحبر

  .مصاب بالبلل ممزق ومتأكلة األطراف :الحالة

  

 

)549( 

 27MAN:  رقمالمخطوطة

 مختصر أحكام النحو: العنوان

  نحو: الموضوع

 :المؤلف

 :الناسخ

 :تاریخالنسخ

  7: عدداألوراق

  9: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

   8،5×14،5: مقیاسالنص

  بني/أسود: لونالحبر

 طمس في الخط، مصاب بالبلل :الحالة

  

)649( 

 28MAN:  رقمالمخطوطة

 كتاب قرة األبصار في نظم مدح سیدي المختار: العنوان

  مدح: الموضوع

 :المؤلف

 شیخ كرمغو بن سرف كرمغو بن محمد كرمغو :الناسخ

 :تاریخالنسخ

  16: عدداألوراق

  14: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

  10،8×17،2: مقیاسالنص



  أحمر/أسود: لونالحبر

  .األوراق 9الثاني : وھي نسختاان./ مصاب باللبلل، موشحة بالشروح :الحالة

 

)749( 

 29MAN:  رقمالمخطوطة

 مختصر في علم التوحید : العنوان

  توحید: الموضوع

 :المؤلف

 محمد كرمغو :الناسخ

 :تاریخالنسخ

  13: عدداألوراق

  7: عدداألسطر

 السوداني: الخطنوع

  10،5×15: مقیاسالنص

  بني: لونالحبر

  مفقود البدایة، متأكلة األطراف، وطمس في الخط :الحالة

 

)849( 

 30MAN:  رقمالمخطوطة

 عقیدة محمد بن الشیخ الفالني: العنوان

  توحید: الموضوع

 محمد الوالي بن الشیخ بن محمد الفالني األسقري :المؤلف

 :الناسخ

 :تاریخالنسخ

  13: األوراقعدد

  15: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

  11،5×17: مقیاسالنص

  أسود/أحمر : لونالحبر

  .مصاب بالبلل، مفقود النھایة متأكلة األطراف :الحالة

  

 



)949( 

 31MAN:  رقمالمخطوطة

 خطبة بناء المسجد و تجدیده: العنوان

  : الموضوع

 :المؤلف

 اسماعیل بن ففیساكرمغو :الناسخ

 ھـ1385: تاریخالنسخ

  5: عدداألوراق

  9: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

  9،6×14: مقیاسالنص

  أحمر/أسود: لونالحبر

  وتامة حالة جیدة :الحالة

 

)050( 

 32MAN:  رقمالمخطوطة

 مختصر الفقھ: العنوان

  فقھ: الموضوع

 :المؤلف

 :الناسخ

 :تاریخالنسخ

  12: عدداألوراق

  12: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

  10×15: مقیاسالنص

  بني/أحمر: لونالحبر

  .مفقود النھایة متأكلة األطراف، موشحة بالشروح :الحالة

 

)150( 

 33MAN:  رقمالمخطوطة

 نزھة األلباب: العنوان

  الحكم: الموضوع



 عبد هللا بن علي القرشي :المؤلف

 :الناسخ

 :تاریخالنسخ

  14: عدداألوراق

  15: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

  10،5×15: النصمقیاس

  بني: لونالحبر

  متأكلة األطراف ذوبان المداد :الحالة

 

)250( 

 34MAN:  رقمالمخطوطة

 دون عنوان: العنوان

  خكم ومواعظ: الموضوع

 :المؤلف

 فابوكوباكرمغو:الناسخ

 :تاریخالنسخ

  4: عدداألوراق

  9: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

  12،5×18: مقیاسالنص

  أسود/أحمر: لونالحبر

  .جیدة ومتأكلة األطراف :الحالة

  

 

)350( 

 35MAN:  رقمالمخطوطة

 دون عنوان: العنوان

  الحكم: الموضوع

 :المؤلف

 إبراھیم بغیغ :الناسخ

 تاریخالنسخ



  2: عدداألوراق

  2: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

  12،5×17: مقیاسالنص

  أحمر/بني: لونالحبر

  متأكلة األطراف :الحالة

 

)450( 

 36MAN:  رقمالمخطوطة

 قصیدة حفظ المسك: العنوان

  مدح: الموضوع

 الفقیھ محمد بن محمد الصالح :المؤلف

 :الناسخ

 تاریخالنسخ

  3: عدداألوراق

  9: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

  10،5×16: مقیاسالنص

  أحمر/بني: لونالحبر

  .مصاب بالبلل، متأكلة األطراف :الحالة

 

)550( 

 37MAN:  رقمالمخطوطة

 دون عنوان: العنوان

  توحید: الموضوع

 :المؤلف

 محمد بن صدیق كرمغ :الناسخ

 تاریخالنسخ

  7: عدداألوراق

  14: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

  12،7×16،5: مقیاسالنص



  بني/أحمر: لونالحبر

  متأكلة األطراف، طمس في الخط :الحالة

 

)650( 

 38MAN:  رقمالمخطوطة

 توحید أبو العباس الجزائري: العنوان

  توحید: الموضوع

 أبو العباس أحمد بن عبد هللا الجزائري :المؤلف

 :الناسخ

 تاریخالنسخ

  26: عدداألوراق

  8: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

  10،7×14،3: مقیاسالنص

  أحمر/أسود: لونالحبر

  .حالة جیدة موشحة بالشروح، متأكلة األطراف :الحالة

  

 

)750( 

 39MAN:  رقمالمخطوطة

 )الوتریة(بستان العارفین : العنوان

  مدح: الموضوع

 محمد بن عبد العزیز بن الغقیھ مجد الدین أبي محمد عبد الملك بن شعبان :المؤلف

 یوسف كرمغ :الناسخ

 :تاریخالنسخ

  155: عدداألوراق

  10: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

  10×15: مقیاسالنص

  أحمر/أسود: لونالحبر

  .ورقة 96الثانیة : وھي نسختان/ حالة جیدة ممزق األطراف، مصاب بالبلل الخفیف :الحالة

 



)850( 

 40MAN:  رقمالمخطوطة

 العقیدة السنوسیة: العنوان

  العقیدة: الموضوع

 أبو عبد هللا محمد بن عمر :المؤلف

 سلیمان بن علي بن سلیمان :الناسخ

 تاریخالنسخ

  13: عدداألوراق

  12: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

  12×16: مقیاسالنص

  بني/أحمر: لونالحبر

  .حالة سیئة، متأكلة األطراف، ومفقود من الوسط :الحالة

 

)950( 

 41MAN:  رقمالمخطوطة

 رسالة أبي زید القیرواني: العنوان

  فقھ: الموضوع

 ابن أبي زید القیرواني :المؤلف

 :الناسخ

 تاریخالنسخ

  168: عدداألوراق

  9: عدداألسطر

 السوداني: الخطنوع

  9،9×16: مقیاسالنص

  أسود/أحمر/بني: لونالحبر

  .حالة سیئة ممزق األطراف، متأكلة األطراف مفقود الوسط :الحالة

 

)051( 

 42MAN:  رقمالمخطوطة

 2-1تفسیر القرآن ج: العنوان

  تفسیر: الموضوع



 :المؤلف

 محمد بن أبي یكر صدیق بن الشیخ كرمغو:الناسخ

 م1937: تاریخالنسخ

  258: عدداألوراق

  17: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

  13×18،5: مقیاسالنص

  أسود/بني /أحمر : لونالحبر

  ورقة 236والجزء الثاني : وھو جزءان ./ حالة جیدة مصاب بالبلل الخفیف، موشحة بالشروح :الحالة

  

 

)151( 

 43MAN:  رقمالمخطوطة

 )المغنيشرح (المقنع في اختصار علم أبي مقرع : العنوان

  علم الفلك: الموضوع

 محمد سعید بن محمد بن یحي السوسیالمركشي :المؤلف

 :الناسخ

 تاریخالنسخ

  16: عدداألوراق

  21: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

  11،5×18،5: مقیاسالنص

  أحمر/بني: لونالحبر

  .حالة جیدة موشحة بالشروح تامة :الحالة

 

)251( 

 44MAN:  رقمالمخطوطة

 قصیدة الھمزیة: العنوان

  مدح: الموضوع

 :المؤلف

 إسحاق بنبا بن ألموف :الناسخ

 تاریخالنسخ



  10: عدداألوراق

  10: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

  12،5×16: مقیاسالنص

  بني أحمر/أسود: لونالحبر

  .حالة جیدة، مفقود البدایة، موشحة بالشروح  :الحالة

 

)351( 

 45MAN:  رقمالمخطوطة

 في الزھدقصیدة : العنوان

  الزھد: الموضوع

 :المؤلف

 :الناسخ

 تاریخالنسخ

  2: عدداألوراق

  10: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

  10×15،5: مقیاسالنص

  بني/أحمر: لونالحبر

  .حالة جیدة وكاملة :الحالة

 

)451( 

 46MAN:  رقمالمخطوطة

 بیان كیفیة سؤال التوحید: العنوان

  توحید: الموضوع

 محمد بن محمود بن محمد بن محمد الكنكاوي :المؤلف

 :الناسخ

 تاریخالنسخ

  8: عدداألوراق

  13: عدداألسطر

 سوداني: نوعالخط

  12×18،5: مقیاسالنص



  أحمر/أسود: لونالحبر

  .مفقود النھایة حالة جیدة :الحالة

  

  

)551( 

 47MAN:  رقمالمخطوطة

 العربتفریج الكرب عن قلوب أھل األرب في معرف المیة : العنوان

  : الموضوع

 محمد بن قاسم بن عبد الواحد بن راكورا :المؤلف

 محمد بن عمر بن أبي بكر بن عبد القادر كرمغو :الناسخ

 ھـ 1112 تاریخالنسخ

  18: عدداألوراق

  20: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

  12،2×16،5: مقیاسالنص

  أحمر/ بني: لونالحبر

  .حالة جیدة وتامة :الحالة

 

)651( 

 48MAN:  المخطوطةرقم

 تحفة المصلي: العنوان

  الفقھ: الموضوع

 أبو الحسن المالكي الشاذلي :المؤلف

 :الناسخ

 تاریخالنسخ

  62: عدداألوراق

  13: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

  9،8×17: مقیاسالنص

  أحمر / بني: لونالحبر

  .جیدة، متأكلة األطراف :الحالة

 



)751( 

 49MAN:  رقمالمخطوطة

 البستان في شرح ألفاظ القرآن: العنوان

  النحو: الموضوع

 اإلمام محمد الحناني أبو عبد هللا :المؤلف

 :الناسخ

 تاریخالنسخ

  12: عدداألوراق

  18: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

  11،8×17: مقیاسالنص

  أحمر/بني: لونالحبر

  .حالة سیئة، متأكلة األطراف، ممزق :الحالة

 

)851( 

 50MAN:  رقمالمخطوطة

 تخمیس قصیدة عبد القادر: العنوان

  محي الدین بن محمد بن عبد القادر بن موسى عبد هللا بن عبد المحي: الموضوع

 :المؤلف

 سلیمان سكر :الناسخ

 تاریخالنسخ

  6: عدداألوراق

  9: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

  11×16،5: مقیاسالنص

  أحمر/بني: لونالحبر

  .موشحة بالشروح تامة، متأكلة األطراف :الحالة

  

 

)951( 

 51MAN:  رقمالمخطوطة

 كتاب البسملة: العنوان



  فقھ: الموضوع

 :المؤلف

 :الناسخ

 تاریخالنسخ

  58: عدداألوراق

  12: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

  10،5×16،5: مقیاسالنص

  أحمر/أسود: لونالحبر

  .حالة جیدة، ممزق، موشحة بالشروح، خط واضح  :الحالة

 

)052( 

 52MAN:  رقمالمخطوطة

 عقیدة السنوسي: العنوان

  عقیدة: الموضوع

 الولي أبو محمد بن یوسف السنوسي :المؤلف

 :الناسخ

 تاریخالنسخ

  8: عدداألوراق

  10: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

  11×16: مقیاسالنص

  أحمر/أسود: لونالحبر

  .حالة جیدة تامة :الحالة

 

)152( 

 53MAN:  رقمالمخطوطة

 مسائل التوحید: العنوان

  توحید: الموضوع

 :المؤلف

 :الناسخ

 تاریخالنسخ



  17: عدداألوراق

  9: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

  10×16: مقیاسالنص

  بني: لونالحبر

  .حالة جیدة، مفقود النھایة:الحالة

 

)252( 

 54MAN:  رقمالمخطوطة

 لیس المقام: العنوان

  حكم: الموضوع

 الحسن علي الوعظي :المؤلف

 غوث كرمغ و محمد كومغ :الناسخ

 تاریخالنسخ

  6: عدداألوراق

  9: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

  13×17: مقیاسالنص

  أحمر/أسود: لونالحبر

  .تامة ومصاب بالبلل :الحالة

  

 

)352( 

 55MAN:  رقمالمخطوطة

 مختصر في فقھ العبادات: العنوان

  فقھ: الموضوع

 :المؤلف

 :الناسخ

 تاریخالنسخ

  66: عدداألوراق

  13: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط



  10×15،5: مقیاسالنص

  أحمر/أسود: لونالحبر

  .خط واضح، حالة جیدة، مفقود البدایة مع شروح خفیفة :الحالة

 

)452( 

 56MAN:  رقمالمخطوطة

 اإلستخارة بالمسبحة: العنوان

  أدعیة: الموضوع

 :المؤلف

 :الناسخ

 تاریخالنسخ

  6: عدداألوراق

  13: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

  7،8×13: مقیاسالنص

  بني: لونالحبر

  حالة جیدة :الحالة

 

)552( 

 57MAN:  رقمالمخطوطة

 تفسیر سورة الشمس: العنوان

  تفسیر: الموضوع

 :المؤلف

 :الناسخ

 تاریخالنسخ

  11: عدداألوراق

  10: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

  9،8×14: مقیاسالنص

  بني: لونالحبر

  .حالة جیدة وتامة :الحالة

 



)652( 

 58MAN:  رقمالمخطوطة

 مختصر في تعبیر الرؤیا: العنوان

  تفسیر الرؤیا: الموضوع

 :المؤلف

 :الناسخ

 تاریخالنسخ

  2: عدداألوراق

  23: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

  11×16: مقیاسالنص

  أحمر/بني: لونالحبر

  كاملة وجیدة :الحالة

  

 

)752( 

 59MAN:  رقمالمخطوطة

 المیة األفعال: العنوان

  علم الصرف: الموضوع

 :المؤلف

 :الناسخ

 تاریخالنسخ

  21: عدداألوراق

  13: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

  13،5×19،3: مقیاسالنص

  أحمر/أسود: لونالحبر

 .وتامة حالة جیدة :الحالة

 

)852( 

 60MAN:  رقمالمخطوطة

 قصة غالم من بني اسرائیل: العنوان



قصة: الموضوع  

 :المؤلف

 غوث كرمغو بن محمد كرمغو :الناسخ

 تاریخالنسخ

  4: عدداألوراق

  9: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

  11×15: مقیاسالنص

  بني: لونالحبر

  .حالة جیدة، مصاب بالبلل، تامة :الحالة

 60عدد 

 فهرس المخطوطات العربیة بكوت دیفوار

مانكونومخطوطات    

)1(لوسینا فالني كرامغو   مكتبة  اسم المكتبة 

 المدینة مانكونو

 اسم المسؤول AMARAR Karamogoعمر كرامغو

 رقم التلفون 

 عدد المخطوطات مخطوطة

  

   )952( 

    

        01man رقمالمخطوط

نصیحة عظیمة للمسلمین: العنوان  

توحید: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

النسختاریخ   

2: عدد األوراق  

11: عدد األسطر  



سوداني: نوع الخط  

16,5×12: مقیاس  النص  

بني أزرق: لون الحبر  

  مفقود النھایة جیدة: الحالة

   )053( 

        02man رقمالمخطوط

مدح النبي: العنوان  

مدح: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

2: عدد األوراق  

9: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16×10,5: مقیاس  النص  

بني أسود: لون الحبر  

  مفقود البدایة جیدة: الحالة

   )153( 

        03man رقمالمخطوط

تفسیر القرآن: العنوان  

تفسیر النازعات: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

3: عدد األوراق  

10: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

15,5×9,7: مقیاس  النص  

بنيوأسود : حبرلون ال  

  مفقود البدایة حالة جیدة موشحة بالشروح: الحالة

   )253( 

        04man رقمالمخطوط



وسیلة الطالب: العنوان  

النحو: الموضوع  

عبید الرب الرؤوف: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

5: عدد األوراق  

8: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

12×9,5: مقیاس  النص  

وأحمربني : لون الحبر  

  .ناقص الوسط  حالة جیدة: الحالة

   )353( 

        man    05 رقمالمخطوط

األخضري: العنوان  

فقھ: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

7: عدد األوراق  

9: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

18×12: مقیاس  النص  

بني أسود: لون الحبر  

 مفقود البدایة مصاب بالبلل: الحالة

(534)              

        06man رقمالمخطوط

نصائح : العنوان  

موعظة : الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

10: عدد األوراق  

11: عدد األسطر  



سوداني: نوع الخط  

16×11: مقیاس  النص  

بني وأسود: لون الحبر  

  مفقود البدایة وذوبان الحبر: الحالة

   )553( 

        07man رقمالمخطوط

اإلعراب: العنوان  

نحو:الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

22: عدد األوراق  

9: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

13,9×10,2: مقیاس  النص  

بني: لون الحبر  

 مصاب بالبلل مفقود البدایة والنھایة متـأكلة األطراف: الحالة

   )653( 

        08man رقمالمخطوط

نیل األماني : العنوان  

أدب: الموضوع  

أبو علي الحسن بن مسعود البوني: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

27: عدد األوراق  

11: عدد األسطر  

سوداني:نوع الخط  

15,5×11,5:مقیاس  النص  

أسود وأحمر: لون الحبر  

 موشحھ بالشروح متأكلة األطراف مصاب بالبلل مفقود النھایة: الحالة

   )753( 

        man 09 رقمالمخطوط



موھوب المنان: العنوان  

مدح : الموضوع  

عبید هللا المعكوف: المؤلف  

صالح: الناسخ  

 تاریخ النسخ

28: عدد األوراق  

10: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

17,5×12: مقیاس  النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

  موشحة بالشروح ومصاب بذوبان المدار حالة قابل للقراءة: الحالة

  

)853(  

        10man رقمالمخطوط

نسخ 2×رسالة لطیفة في مبادئ الصرف: العنوان  

علم الصرف: الموضوع  

نور الدین عبد القادر: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

39: عدد األوراق  

20: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

19×12,5: مقیاس  النص  

أسود وأحمر: لون الحبر  

  حالة جیدة مفقود النھایة:الحالة

)953(  

        11man رقمالمخطوط

كتاب التصریف زھر مختصر المدائن: العنوان  

علم الصرف: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ



8: عدد األوراق  

10: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

17×13: مقیاس  النص  

أحمروبني : لون الحبر  

  تامةوجیدة : الحالة

)054(  

        12man رقمالمخطوط

تاریخ ھجرات قبیلة كرامغو: العنوان  

تاریخ: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

2: عدد األوراق  

17: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

19×14: مقیاس  النص  

بني أحمر: لون الحبر  

  جیدة تامة : الحالة

)154(  

        13man رقمالمخطوط

:العنوان  

النحو : الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

10: عدد األوراق  

6: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

13×8: مقیاس  النص  

أسود أحمر: لون الحبر  

  مفقود البدایة والنھایة موشحة بالشروح: الحالة



)254(  

        14man رقمالمخطوط

قصیدة عظیمة لبعض الفضالء:  العنوان  

الزھد: الموضوع  

:المؤلف  

إبراھیم بن الحسن: الناسخ  

 تاریخ النسخ

6: عدد األوراق  

10: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16×11: مقیاس  النص  

أسود: لون الحبر  

  جیدة ومتآكلة األطراف : الحالة

 

)354(  

        15man رقمالمخطوط

مختصر في التوحید وللعبادة للبوسي: العنوان  

توحید: الموضوع  

أبو علي سید الحسن بن مسعود البوس: المؤلف  

عثمان إبراھیم سیسي: الناسخ  

 تاریخ النسخ

22: عدد األوراق  

11: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

15×9,5: مقیاس  النص  

أحمر وبني: لون الحبر  

  .متآكلة األطراف وتامة: الحالة

 

 

)454(  

        16man رقمالمخطوط



مقامات المدرك: العنوان  

:الموضوع  

الجعبي النحوي اللغوي الفاسيعبد هللا أحمد بن عبد الحي : المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

89: عدد األوراق  

13: عدد األسطر  

سوداني : نوع الخط  

16,5×10,4: مقیاس  النص  

بني أحمر وأسود: لون الحبر  

  مفقود الوسط والنھایة موشحة بالشروح حالة جیدة: الحالة

)554(  

       17man رقمالمخطوط

  نسخ 3× تفسیرالقرآنللجاللین:العنوان

تفسیر: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

643: عدد األوراق  

13: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

24×12,5: مقیاس  النص  

أسود: لون الحبر  

  جیدة : الحالة

 

)654(  

    18man رقمالمخطوط

  الثمر الداني:العنوان

فقھ: الموضوع  

أبو زید القیرواني: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

124: عدد األوراق  



9: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16,5×10,7: مقیاس  النص  

بني وأحمر : لون الحبر  

  مفقود البدایة موشحة بالشروح: الحالة

 

)754(  

        19man رقمالمخطوط

اعتقاد الشافعي : العنوان  

توحید: الموضوع  

: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

5: عدد األوراق  

9: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

15×10,5: مقیاس  النص  

أحمر وأسود: لون الحبر  

  . جیدة موشحة بالشروح: الحالة

 

)854(  

        20man رقمالمخطوط

نصائح : العنوان  

)الواقعة ( موعظة في ذكر الموت ویوم القیامة : الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

04:عدد األوراق  

9: عدد األسطر  

سوداني : نوع الخط  

15×11: مقیاس  النص  

أحمروأسود : لون الحبر  



  كاملة واضحة الكتابة: الحالة

 

)954(  

        21man رقمالمخطوط

)إنا وجدنا( كتاب التوحید للسنوسي : العنوان  

توحید: الموضوع  

السنوسي: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

5: عدد األوراق  

11: عدد األسطر  

سوداني : نوع الخط  

15×10: مقیاس  النص  

أحمر بني: لون الحبر  

  موشحة بالشروح مصاب بالبلل متآكلة األطراف حالة متوسطة: الحالة

 

)055(  

        22man رقمالمخطوط

أقسام الكالم: العنوان  

الصرف: الموضوع  

شمس الدین البصري: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

04: عدد األوراق  

06: األسطرعدد   

سوداني: نوع الخط  

13×7: مقیاس  النص  

أحمروبني : لون الحبر  

  جیدة ،كتابة واضحة ومفقود النھایة: الحالة

551)                                                        (  

        23man رقمالمخطوط



  

مواعظ وحكم: العنوان  

موعظة: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

8: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16,5×13: مقیاس  النص  

بنيوأسود : لون الحبر  

  مفقود البدایة والنھایة: الحالة

 

)255(  

        24man رقمالمخطوط

قصیدة : العنوان  

)ص(مدح النبي : الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

04: عدد األوراق  

7:عدد األسطر  

سوداني: نوع الخطٍ   

15,5×11: مقیاس  النص  

أسود بني: لون الحبر  

  كتابة واضحة وحالة جیدة: الحالة

 

(553)  

        25man رقمالمخطوط

مرآة الطالب : العنوان  

النحو: الموضوع  

سنوسي: المؤلف  



:الناسخ  

 تاریخ النسخ

02:عدد األوراق  

09: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16×11: مقیاس  النص  

أسود وأحمر وبني: الحبرلون   

  كتابة واضحة متآكلة األطراف ومصاب ببلل خفیف:  الحالة

 

554)                           (  

        26man رقمالمخطوط

األجرومیة: العنوان  

نحو: الموضوع  

أبو زید القیرواني: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

2: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16,5×7: مقیاس  النص  

بني وأسود: لون الحبر  

  مفقود النھایة متآكلة األطراف موشحة بالشروح: الحالة

 

)555(  

   

        27man رقمالمخطوط

دون عنوان: العنوان  

توحید : الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

10: عدد األوراق  



7: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

4×2,5: مقیاس  النص  

أحمر أسود: لون الحبر  

  حالة جیدة: الحالة

 

)655(  

        28man رقمالمخطوط

)ص(وصف النبي : العنوان  

مدح: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

     3:عدد األوراق

12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

17×10,5: مقیاس  النص  

أسود: لون الحبر  

  مصاب بالبلل وذوبان الحبر مفقود البدایة متكسرة األوراق: الحالة

 

)755(  

        29man رقمالمخطوط

قصائد في المدح: العنوان  

مدح: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

5: عدد األوراق  

9: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

15,5×11,5: مقیاس  النص  

أحمر وبني: لون الحبر  



  مصاب بالبلل متآكلة األطراف ناقص البدایة والنھایة وذوبان الحبر : الحالة

 

  

  

  

  

 فهرس المخطوطات العربیة بكوت دیفوار

مانكونومخطوطات    

)2(لوسینا فالني كرامغو   مكتبة  اسم المكتبة 

 المدینة مانكونو

كرامغوداود DaoudaKaramogo اسم المسؤول 

 رقم التلفون 

المخطوطاتعدد  143 مخطوطة   

  

 

)855( 

  01MANرقم المخطوطة 

المیة العرب :العنوان  

حكم: الموضوع  

حارث الشنغري األزدي: المؤلف  

محمد بن محمد: الناسخ  

 تاریخ النسخ

4: عدد األوراق  

9: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16×10.8: مقیاس النص  

أحمر وأسود وبني: لون الحبر  

  ضحة مع الشروحاحالة جیدة، وكتابة و: الحالة

 



)955( 

  02MANرقم المخطوطة 

عقائد التوحید: العنوان  

العقیدة: الموضوع  

:المؤلف  

الجي بكر: الناسخ  

 تاریخ النسخ

24: عدد األوراق  

7: عدد األسطر  

 نوع الخط

12×6.7: مقیاس النص  

بني أحمر: لون الحبر  

  حالة سیئة، متآكلة األطراف، ومصاب بالبلل، مع الشروح: الحالة

 

)056( 

  03MANرقم المخطوطة 

صقالالجواھر : نسخالعنوان 3×  

حكم: الموضوع  

شعیب التلمساني الشیخ أبو مدین:المؤلف  

یوسف مایوما: الناسخ  

 تاریخ النسخ

6: عدد األوراق  

13: عدد األسطر  

 نوع الخط

17.8×13: مقیاس النص  

بنيوأحمر : لون الحبر  

  متأكلة األطراف، والخط واضح: الحالة

)156( 

  04MANرقم المخطوطة  

كتاب السبعینیات في مواعظ البریات: العنوان   

مواعظ: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  



 تاریخ النسخ

5: عدد األوراق  

16: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16×10.5: مقیاس النص  

بني وأحمر وأسود: لون الحبر  

  مثقوب، متأكلة األطراف، مصاب بالبلل: الحالة

)256( 

  05MANرقم المخطوطة 

القطب الثالث:العنوان    

التصوف: الموضوع  

)كرمغو(الحسن بن محمود : المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

48: عدد األوراق  

13: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

15.2×9.7: مقیاس  النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

  مفقود البدایة، متأكلة األطراف وجیدة: الحالة

)356( 

  06MANرقم المخطوطة 

التوحید السنوسي: العنوان  

توحید: الموضوع  

أبو عبد هللا محمد بن عمر السنوسي:المؤلف  

محمد بن الحسن بن إبراھیم: الناسخ  

 تاریخ النسخ

15: عدد األوراق  

11: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

13.5×8.5: مقیاس النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

  موشحة بالشروح وتامةومتآكلة األطراف : الحالة

)456( 



  07MANرقم المخطوطة 

وصایا علي بن أبي طالب: العنوان  

وصایا: الموضوع  

:المؤلف  

عمر بن الحج كرمغو: الناسخ  

 تاریخ النسخ

19: عدد األوراق  

14: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

17×11،5: مقیاس النص  

أحمر وبني: لون الحبر  

  حالة جیدة وتامة: الحالة

 

)556( 

  08MANرقم المخطوطة 

كتاب الحكم والوصایا واآلداب: العنوان   

حكم ومواعظ: الموضوع  

أبو عبد هللا محمد بن السالم بن جعفر بن محمد بن علي: المؤلف  

الحج یوسف بن محمد كرامغو: الناسخ  

 تاریخ النسخ

23:عدد األوراق  

18: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

15.5×10.8: مقیاس النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

 حالة جیدة وتامة: الحالة

)656( 

  09MANرقم المخطوطة 

دون عنوان: العنوان   

توحید: الموضوع  

ابن صالح محمد الفسل: المؤلف  

أبو بكر سواري: الناسخ  

 تاریخ النسخ

28: عدد األوراق  



13: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

14×9.7: مقیاس النص  

بني: لون الحبر  

 حالة جیدة، مع شروح وتامة: الحالة

)756( 

  10MAN رقم المخطوطة

توحید السخاوي: العنوان  

توحید: الموضوع  

الدین علي بن محمد السخاوي علم:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

5: عدد األوراق  

9: عدد األسطر  

 نوع الخط

14.6×10.8: مقیاس النص  

بني وحمر: لون الحبر  

  حالة جیدة، وتامة: الحالة

)856( 

  11MANرقم المخطوطة 

الوسطى: العنوان   

عقیدة: الموضوع  

الشیخ أبو عبد هللا السنوسي: المؤلف  

الحسن بن محمد بن إبراھیم: الناسخ  

 تاریخ النسخ

41: عدد األوراق  

9: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

14×8.8: مقیاس النص  

أسود وأحمر: لون الحبر  

  .، موشحة بالشروحسیئةغیر جیدة متأكلة األطراف، مصاب بالبلل، تامة، حالة :  الحالة

)956( 

  12MANرقم المخطوطة 



على الضروري من الدین المسكین ھادیة:العنوان  

توحید: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

8: عدد األوراق  

11: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  16.5×11.5مقیاس النص

أسود بني: لون الحبر  

  موشحة بالشروح، حالة جیدة، تامة: الحالة

)057( 

  13MANرقم المخطوطة 

قصائد في صفة الجنة: العنوان   

مواعظ: الموضوع  

عبید هللا محمد بن إبراھیم بن محمد: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

8: عدد األوراق  

14: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  16.3×9.6:مقیاس النص

أحمر بني: لون الحبر  

  حالة جیدة وتامة: الحالة

  

)157( 

  14MANرقم المخطوطة 

كتاب نھي الناھین : العنوان  

نصائح: الموضوع  

أبو بكر الزمان: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

17: عدد األوراق  



11: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  16×11.7:مقیاس النص

بني وأحمر: لون الحبر  

  كتابة واضحة، مفقود النھایة: الحالة

)257( 

  15MANرقم المخطوطة 

)ص(قصیدة الحسن بن محمد في مدح النبي : العنوان  

مدح: الموضوع  

:المؤلف  

الحسن بن محمد بن الحسین كرامغو: الناسخ  

 تاریخ النسخ

12: عدد األوراق  

9: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  17×10:مقیاس النص

بني وأحمر: لون الحبر  

  جیدة، مصاب بالبلل، متأكلة األطراف طفیفة: الحالة

 

)357( 

  16MANرقم المخطوطة 

من كتاب الفازازي) ص(مجموعة أسماء النبي : العنوان  

مدح: الموضوع  

:المؤلف  

الحسن بن محمود بن إبراھیم بن محمود: الناسخ  

 تاریخ النسخ

12: عدد األوراق  

15: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

 15×10:النصمقیاس 

بني: لون الحبر  

  حالة جیدة محروق األطراف: الحالة



 

)457( 

  17MANرقم المخطوطة 

سیرة ابن حجر الھیثمي: العنوان  

السیرة: الموضوع  

العالمة ابن الحجر الھیثمي: المؤلف  

یوسف بن محمود: الناسخ  

ھـ 1275تاریخ النسخ  

10: عدد األوراق  

9: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  16×10.2:مقیاس النص

أسود وأحمر: لون الحبر  

  محروق األطراف ومتآكلة األطرافوموشحة بالشروح: الحالة

  

  

 

)557( 

  18MANرقم المخطوطة 

معنى ال إلھ إال هللا: العنوان  

العقیدة: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

3: عدد األوراق  

11: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  17×12.5:مقیاس النص

أسود وأحمر: لون الحبر  

  حالة جیدة، تامة: الحالة

 

)657( 



  19MANرقم المخطوطة 

أربعة جواھر: العنوان  

حكم: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

5: عدد األوراق  

15: عدد األسطر  

 نوع الخط

  16×9:مقیاس النص

بني وأحمر وأزرق: لون الحبر  

  الوسط، متأكلة األطراف، تامة مفقود:الحالة

 

)757( 

  20MANرقم المخطوطة 

كتاب أشعار الزھد: العنوان  

زھد: الموضوع  

:المؤلف  

الحسن بن محمود بن إبراھیم: الناسخ  

 تاریخ النسخ

9: عدد األوراق  

10: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  16×12:مقیاس النص

  بني وأحمر: لون الحبر

  وتامةحالة جیدة  : الحالة

 

)857( 

  21MANرقم المخطوطة 

دون عنوان: العنوان   

توحید: الموضوع  

الشیخ أو عبد هللا محمد بن سلیمان بن أبي بكر بن سلیمان: المؤلف  



:الناسخ  

 تاریخ النسخ

304: عدد األوراق  

13: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  17×11:مقیاس النص

بني وأحمر: لون الحبر  

  بالشروح وتامةموشحة : الحالة

  

  

 

)957( 

  22MANرقم المخطوطة 

كتاب شمس القصائد: العنوان  

فضائل: الموضوع  

أبو بكر محمد بن المفضل بن محب بن زید الفازازي: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

499: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  15.5×9.7:مقیاس النص

بني وأحمر: لون الحبر  

  مفقود النھایة، حالة جیدة: الحالة

 

)058( 

  23MANرقم المخطوطة 

كتاب العشرینیات للفازازي: العنوان   

مدح: الموضوع  

:المؤلف  

أحمد بن الحسن بن إبراھیم بن محمود كرامغو: الناسخ  

 تاریخ النسخ

299: عدد األوراق  



5: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  13×8.5:مقیاس النص

أسود وبني: لون الحبر  

  موشحة بالشروح، تامة: الحالة

 

)158( 

  24MANرقم المخطوطة 

مجلدات 4× تفسیر الجاللین : العنوان  

سورة ص ــ الناس ثم الفاتحة: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

1047: عدد األوراق  

10: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

 13×9.5:مقیاس النص

بني: لون الحبر  

  بالشروح تامة وجیدةموشحة : الحالة

 

)258( 

  25MANرقم المخطوطة 

تخمیس الوتریة: العنوان  

مدح: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

130: عدد األوراق  

10: عدد األسطر  

سودني: نوع الخط  

  14.5×7.5:مقیاس النص

بني وأحمر: لون الحبر  



  مفقود البدایة والنھایة: الحالة

  

  

 

)358( 

  26MANرقم المخطوطة 

موطأ مالك: العنوان  

:الموضوع  

یحیى بن یحیى اللیثي: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

210: عدد األوراق  

15: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  16×9.3:مقیاس النص

أسود: لون الحبر  

  مفقود الوسط، حالة جیدة: الحالة

 

)458( 

  27MANرقم المخطوطة 

الثمرداني: العنوان  

فقھ: الموضوع  

محمد عبد هللا بن أبي زید القیرواني أبو:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

80: عدد األوراق  

10: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  16×8.5:مقیاس النص

أسود: لون الحبر  

  موشحة بالشروح، متكسرة األطراف، حالة غیر جیدة، ناقص النھایة: الحالة

 



)558( 

  28MANرقم المخطوطة 

القرآن الكریم بروایة ورش: العنوان   

الصافاتـ مریم: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

253: عدد األوراق  

10: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

 16×9:مقیاس النص

 

أسود أحمر: لون الحبر  

  حالة سیئة، متكسرة األطراف: الحالة

 

)658( 

  29MANرقم المخطوطة 

القرآن: العنوان   

العنكبوت، سورة اللیل: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

384: عدد األوراق  

13: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  16×8:مقیاس النص

بنيوأحمر : لون الحبر  

  مصاب بالبلل، متكسرة األوراق، حالة غیر جیدة: الحالة

  

  

 

)758( 

  30MANرقم المخطوطة 



الثمرداني:العنوان  

فقھ: الموضوع  

:المؤلف  

عبد هللا الحسن بن محمود بن إبراھیم كرامغو: الناسخ  

 تاریخ النسخ

277: عدد األوراق  

10: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  15.5×7.5:مقیاس النص

أسود: لون الحبر  

  تامة، متكسرة، متآكلة األطراف: الحالة

 

)858( 

  31MANرقم المخطوطة 

قصة جمل حبیر:العنوان  

قصة: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

7: عدد األوراق  

19: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط   

  15×10:مقیاس النص

أحمروبني : لون الحبر  

  مصاب بالبلل، متأكلة األطراف: الحالة

 

)958( 

  32MANرقم المخطوطة 

)یعلم(العقیدة السنوسیة : العنوان  

توحید: الموضوع  

الزاھد السنوسي الفقیھالفقیھ محمد بن : المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ



14: عدد األوراق  

10: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

 14.5×9:مقیاس النص

بني: لون الحبر  

  تامة، حالة جیدة: الحالة

 

)059( 

  33MANرقم المخطوطة 

نسخ 4× كتاب البرھان: العنوان   

التوحید: الموضوع  

عبد هللا محمد یوسف سنوسي: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

21: عدد األوراق  

9: عدد األسطر  

 نوع الخط

  15.5×10.2:مقیاس النص

أحمروأسود : لون الحبر  

  متكسرة األوراق، ممزقة، متآكلة األطراف: الحالة

  

  

 

)159( 

  34MANرقم المخطوطة 

األضحىخطبة عید : العنوان   

خطبة: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

7: عدد األوراق  

9: األسطرعدد   



سوداني: نوع الخط  

  15.5×10:مقیاس النص

أسود وأحمر: لون الحبر  

  حالة جیدة وتامة: الحالة

)259( 

  35MANرقم المخطوطة 

نسخ 3× خطبة عبد الفطر: العنوان   

خطبة: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

3: عدد األوراق  

11: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  15×9.5:مقیاس النص

أسود وأحمر: لون الحبر  

  موشحة بالشروح: الحالة

 

)359( 

  36MANرقم المخطوطة 

يئرالمیة العجمي للطغ:العنوان  

حكم: الموضوع  

الطغرائي البغدادي: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

4: عدد األوراق  

11: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  18.8×11.5:مقیاس النص

أسود أحمر: لون الحبر  

  متأكلة األطراف، متكسرة األوراق: الحالة

 



)459( 

  37MANرقم المخطوطة 

تخمیس الشیخ عبد القادر الجیالني: العنوان  

التصوف: الموضوع  

عبد القادر الجیالني: المؤلف  

الحسن بن محمود بن إبراھیم بن محمود كرامغو:الناسخ  

 تاریخ النسخ

4: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  20×11.4:النصمقیاس 

أسود: لون الحبر  

  سیئة، ممزق األطراف، موشحة بالشروح: الحالة

 

)559( 

  38MANرقم المخطوطة 

نسخ 2×وصایا علي كرم هللا وجھھ: العنوان  

نصائح وحكم: الموضوع  

علي بن الحسین: المؤلف  

الحسن بن محمد كرامغو: الناسخ  

 تاریخ النسخ

19: عدد األوراق  

9: عدد األسطر  

سوداني: الخطنوع   

  14×7.4:مقیاس النص

أسود وأحمر: لون الحبر  

  متآكلة األطراف، حالة غیر جیدة: الحالة

 

)659( 

  39MAN رقم المخطوطة

البدماسيمدح النبي للشیخ شمس الدین: العنوان  

مدح: الموضوع  



عبد هللا شمس الدین محمد البدماسي: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

5: عدد األوراق  

10: األسطرعدد   

سوداني: نوع الخط  

 15×8:مقیاس النص

 

أحمر وبني: لون الحبر  

  حالة جیدة، موشحة بالشروح، مفقود النھایة:الحالة

 

)759( 

  40MANرقم المخطوطة 

نسخ2× قصیدة عبد القادر الجیالني: العنوان  

التصوف: الموضوع  

عبد القادر الجیالني: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

6 :عدد األوراق  

9: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  15.5×13:مقیاس النص

بني وأسود وأحمر: لون الحبر  

  متآكلة األطراف، تامة: الحالة

  

  

 

)859( 

  41MANرقم المخطوطة 

من الدنیا فزودقصیدة : العنوان   

الزھد: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  



 تاریخ النسخ

2: عدد األوراق  

13:عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  14.8×9.4: مقیاس النص

أسود: لون الحبر  

  حالة جیدة وتامة: الحالة

 

)959( 

  42MANرقم المخطوطة 

دعاء اللطیف: العنوان   

أدعیة: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

2: عدد األوراق  

14: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  16×9.3:مقیاس النص

أسود وأحمر: لون الحبر  

  جیدة وتامةحالة : الحالة

 

)060( 

  43MAN رقم المخطوطة

دون عنوان: العنوان   

وصیة:الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

2: عدد األوراق  

18: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

 16×12:مقیاس النص



 

أسود: لون الحبر  

  مصاب بالبلل وتامة: الحالة

 

)160( 

  44MANرقم المخطوطة 

وصایا ابن عباس: العنوان   

حكایة: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

4: عدد األوراق  

13: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  17×10.5:مقیاس النص

بني وأحمر: لون الحبر  

  متآكلة األطراف وتامة وجیدة: الحالة

  

  

 

)260( 

  45MANرقم المخطوطة 

)اعلم أرشدك هللا(الجواھر : العنوان   

عقیدة: الموضوع  

الشیخ أبو عمرو عثمان بن عبد هللا الساللجي: المؤلف  

الحسن بن محمد بن الحسن بن محمود بن إبراھیم بن محمود كرامغو: الناسخ  

 تاریخ النسخ

  15: عدد األوراق

7: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  14×9.2:مقیاس النص

أسود: لون الحبر  

  حالة جیدة، متأكلة األطراف: الحالة



 

)360( 

  46MANرقم المخطوطة 

القرآن الكریم: العنوان   

سورة الفجر، الفلق: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

7: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  15×10:مقیاس النص

أسود وأحمر: لون الحبر  

  مفقود البدایة والنھایة: الحالة

)460( 

  47MANرقم المخطوطة 

نسخ 2×مقصورة ابن درید: العنوان   

حكم: الموضوع  

الشیخ أبو بكر محمد بن الحسن بن درید:المؤلف  

:الناسخ  

: تاریخ النسخ  

14: عدد األوراق  

10: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  15.5×12.5:مقیاس النص

أسود: لون الحبر  

 متأكلة األطراف: الحالة

)560( 

  48MANرقم المخطوطة 

نسخ 2×الواحد  وصفاتدلیل القائد لكشف أسرار : العنوان  

توحید: الموضوع  

الشیخ محمد الصالح بن عبد الرحمن بن سلیم: المؤلف  

: الناسخ  



: تاریخ النسخ  

2: عدد األوراق  

9: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  9×15:مقیاس النص

بني: لون الحبر  

  .جیدةوتامة: الحالة

)660( 

  49MANرقم المخطوطة  

)ص(كتاب حدیث النبي : العنوان  

موعظة: الموضوع  

: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

5: عدد األوراق  

14: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  17.5×12:مقیاس النص

بني وأحمر: لون الحبر  

  حالة سیئة، مصاب بالبلل، متأكلة األطراف: الحالة

)760( 

  50MANرقم المخطوطة  

) ص(وصایا الرسول : العنوان  

وصایا ومواعظ: الموضوع  

: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

10: عدد األوراق  

10: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  15.3×10.5:مقیاس النص

أسود وأحمر وبني: لون الحبر  

  ممزق، متأكلة األطراف: الحالة



  

)860( 

  51MANرقم المخطوطة 

الجزائریةالقصیدة : العنوان  

توحید: الموضوع  

أبو العباس بن عبد هللا الجزائري: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

14: عدد األوراق  

9: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  15×11.5:مقیاس النص

بني وأحمر: لون الحبر  

  مفقود النھایة، جیدة: الحالة

)960( 

  52MANرقم المخطوطة 

ألفیة بن مالك: العنوان  

النحو والصرف: وعالموض  

محمد: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

2: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  16.5×10:مقیاس النص

أسود: لون الحبر  

  مفقود النھایة جیدة: الحالة

)061( 

  53MANرقم المخطوطة 

سریة الجیش الكبیر: العنوان  

التصوف:الموضوع  

: المؤلف  



: الناسخ  

1247: النسختاریخ   

19: عدد األوراق  

15: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  17.5×11:مقیاس النص

أسود وأحمر: لون الحبر  

  متأكلة األطراف، موشحة بالشروح: الحالة

)161( 

  54MANرقم المخطوطة 

قرة األبصار: العنوان  

السیرة: الموضوع  

: المؤلف  

كرامغوالحسن بن محمود بن إبراھیم بن محمود : الناسخ  

: تاریخ النسخ  

15: عدد األوراق  

14: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  15.2×9.5:مقیاس النص

أسود وبني: لون الحبر  

  موشحة بالشروح: الحالة

)261( 

  55MANرقم المخطوطة 

فضل التوحید: العنوان  

توحید: الموضوع  

: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

7: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  15.2×11:مقیاس النص

بني وأحمر: لون الحبر  



  جیدة ومفقود النھایة: الحالة

)361( 

  56MANرقم المخطوطة 

نسخ 2×معنى كلمة ال إلھ إال هللا : العنوان   

توحید: الموضوع  

: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

3: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  15×11:النصمقیاس 

أسود: لون الحبر  

  حالة جیدة، تامة: الحالة

  

)461( 

  57MANرقم المخطوطة 

الوغلیسيعقیدة : العنوان   

العقیدة: الموضوع  

: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

4: عدد األوراق  

11: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  13.5×11.3:مقیاس النص

بني وأحمر: لون الحبر  

  متأكلة األطراف و تامةجیدة، :  الحالة

)561( 

  58MANرقم المخطوطة 

تحمس قصیدة زھیر بن أبي سلمى: العنوان  

مدح: الموضوع  



: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

17: عدد األوراق  

10: عدد األسطر  

السوداني: نوع الخط  

  15×8:مقیاس النص

أسود: لون الحبر  

  حالة جیدة وتامة: الحالة

)661( 

  59MANرقم المخطوطة 

دالئل الخیرات: العنوان  

أدعیة: الموضوع  

سلمان: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

19: عدد األوراق  

9: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  15.2×11:مقیاس النص

أسود بني: لون الحبر  

  مفقود البدایة والنھایة، موشحة بالشروح، مصاب بالبلل: الحالة

)761( 

  60MAN رقم المخطوطة

تحفة المودود في معرفة المقصور والممدود: العنوان  

النحو: الموضوع  

جمال الدین أبي عبد هللا الطائي: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

18:  عدد األوراق  

8: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  12×15: مقیاس النص



أحمر وأسود وبني: لون الحبر  

  موشحة بالشروح طمس الخط، ذوبان المداد، مثقوب،: الحالة

)861( 

  61MANرقم المخطوطة 

علم مصطلح الحدیث:العنوان  

مصطلح الحدیث: الموضوع  

: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

9: عدد األوراق  

6: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  12×11.7:مقیاس النص

بني وأسود وأحمر: لون الحبر  

  مفقود البدایة، موشحة بالشروح: الحالة

)961( 

  62MANرقم المخطوطة 

تنبیھ الغافلین للسمرقندي: العنوان  

مواعظ وحكایات: الموضوع  

أبو اللیث النصر بن محمد بن إبراھیم السمرقندي: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

115: عدد األوراق  

20: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  22.8×14:مقیاس النص

بني وأحمر وأسود: لون الحبر  

  ناقص النھایة، مصاب ببلل خفیف: الحالة

  

)062( 

  63MANرقم المخطوطة 

وسیلة الطالب: العنوان  



النحو: الموضوع  

الرؤوف حیدر: المؤلف  

الحسن بن محمد بن محمود بن إبراھیم كرامغو: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

6: عدد األوراق  

10: عدد األسطر  

السوداني: نوع الخط  

  14×8.5:مقیاس النص

أحمر وبني: لون الحبر  

  حالة جیدة وتامة: الحالة

)162( 

  64MANرقم المخطوطة 

قصیدة أبي زید القیرواني: العنوان  

مدح: الموضوع  

أبو محمد عبد هللا أبي زید القیرواني: المؤلف  

الحسن بن محمد بن الحسن بن محمود كرامغو: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

9: عدد األوراق  

10: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  14×8:مقیاس النص

أسود وأحمر: لون الحبر  

  حالة جیدة وتامة: الحالة

)262( 

  65MANرقم المخطوطة 

قصیدة الدالیة نیل األماني: العنوان  

أدب: الموضوع  

الیوسيالحسن بن مسعود : المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

41: عدد األوراق  

7: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  



  13×9:مقیاس النص

أسود وبني وأحمر: الحبرلون   

  جیدة، موشحة بالشروح: الحالة

)362( 

  66MANرقم المخطوطة 

عقیدة السنوسي: العنوان  

عقیدة: الموضوع  

أبو عبد هللا بن یوسف السنوسي: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

95: عدد األوراق  

8: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  5،2×12: مقیاس النص

أحمر/أسود: لون الحبر  

  جیدة واضحة وكاملة: الحالة

)462( 

  67MANرقم المخطوطة 

أذھان الصوفیة: العنوان  

التصوف: الموضوع  

محمد بن عبد العزیز الوراق اللخمي: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

2: عدد األوراق  

15: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  16×9.5:مقیاس النص

أسود: لون الحبر  

  جیدةومفقود النھایة : الحالة

)562( 

  68MANرقم المخطوطة 

فجوز التجنیس الناقص : العنوان   



)ص(مدح النبي : الموضوع  

: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

8: عدد األوراق  

11: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  15×9.5:مقیاس النص

بني وأحمر: لون الحبر  

  النھایةمتآكلة األطراف، مفقود : الحالة

  

)662( 

  69MANرقم المخطوطة 

المقنع شرحالمتمتع في : العنوان  

علم الفلك: الموضوع  

الشیخ أبو مقرع: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

36: عدد األوراق  

13: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  15.2×9.7:مقیاس النص

بني: لون الحبر  

  متأكلة األطراف، حالة جیدة: الحالة

)762( 

  70MANرقم المخطوطة 

دون عنوان: العنوان  

الفقھ: الموضوع  

: المؤلف  

الحسن بن محمود بن إبراھیم كرامغو: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

11: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  



سوداني: نوع الخط  

  15×10.5:مقیاس النص

أسود: لون الحبر  

  جیدة، ناقص البدایة: الحالة

)862( 

  71MANرقم المخطوطة 

توحید السنوسي: العنوان  

التوحید: الموضوع  

أبو عبد هللا محمد بن یوسف السنوسي: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

2: عدد األوراق  

15: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  15.8×9:مقیاس النص

أحمر وبني: لون الحبر  

  كتابة واضحة، متأكلة األطراف: الحالة

  

)962( 

  72MANرقم المخطوطة 

تعریف علم الكالم: العنوان  

العقیدة : الموضوع  

: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

8: عدد األوراق  

9: عدد األسطر  

السوداني: نوع الخط  

  16×10.5:مقیاس النص

بني وأحمر: لون الحبر  

  متكررة/ جید، شروح طفیفة: الحالة

  



)063( 

  73MANرقم المخطوطة 

للكعب مدح الرسول: العنوان  

مدح :الموضوع  

: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

1: عدد األوراق  

17: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  16.5×9.5:مقیاس النص

أحمر وبني: لون الحبر  

  محروق األطراف وتامة: الحالة

  

  

)163( 

  74MANرقم المخطوطة  

فضل موسى: العنوان  

قصة: الموضوع  

: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

2 :عدد األوراق  

11: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  16×12.5:مقیاس النص

بني: لون الحبر  

  متأكلة األطراف، مصاب بالبلل: الحالة

)263( 

  75MANرقم المخطوطة 

فجوز التجنیس الناقص: العنوان  

المدح: الموضوع  



المعكوف عبید هللا: المؤلف  

الحسن بن محمود بن إبراھیم بن محمود كرمغ: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

23: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  16×11:مقیاس النص

أسود: لون الحبر  

  موشحة بالشروح: الحالة

  

  

)363( 

  76MANرقم المخطوطة 

من النار منجیةالعقائد : العنوان  

التوحید:  الموضوع  

: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

2: عدد األوراق  

11: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  16×10.3:مقیاس النص

بني: لون الحبر  

  مفقود النھایة، مصاب بالبلل، متآكلة األطراف: الحالة

  

)463( 

  77MANرقم المخطوطة 

موعظة: العنوان   

حكم: الموضوع  

: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  



2: عدد األوراق  

15: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  18×14.3:مقیاس النص

أسود: لون الحبر  

  متآكلة األطراف، مثقوب، مصاب ببلل خفیف:الحالة

  

)563( 

  78MANرقم المخطوطة 

)ص(مدح الرسول : العنوان   

: الموضوع  

: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

12: عدد األوراق  

15: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  17×9:مقیاس النص

أسود: لون الحبر  

  بالبللجیدة، مصاب : الحالة

  

)663( 

  79MANرقم المخطوطة  

نسخ 2×العقیدة السنوسیة: العنوان   

العقیدة: الموضوع  

: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

55: عدد األوراق  

10: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  14.9×9.9:مقیاس النص



أحمر وبني: لون الحبر  

  .متآكلة األطراف، تامة: الحالة

  

)763( 

  80MANرقم المخطوطة 

تخمیس عقیدة أبي الفضل: العنوان  

العقیدة: الموضوع  

أبو الفضل النحوي: المؤلف  

أحمد بن الحسن كرامغو: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

6: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  17×10.5:مقیاس النص

أحمر وبني: لون الحبر  

  كتابة واضحة، متآكلة األطراف: الحالة

  

  

  

)863( 

  81MANرقم المخطوطة 

عقیدة أبي عبد هللا محمد بن عمر: العنوان   

العقیدة: الموضوع  

أبو عبد هللا محمد بن عمر: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

4: عدد األوراق  

11: عدد األسطر  

: نوع الخط  

  15.2×8.3:مقیاس النص

أحمر وأسود: لون الحبر  

  تامة، جیدة، متآكلة خفیفة من طرف: الحالة



  

)963( 

  82MANرقم المخطوطة 

صفات الذات: العنوان   

العقیدة: الموضوع  

: المؤلف  

حمد الغربغ الحسن نموسمھ یابان :الناسخ  

: تاریخ النسخ  

4: عدد األوراق  

14: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  16×9.5:مقیاس النص

بني وأحمر: لون الحبر  

  متآكلة األطراف: الحالة

  

)064( 

  MAN 83 رقم المخطوطة

كشف المشكالت شرح المقامات: العنوان  

أدب وحكم: الموضوع  

: المؤلف  

: الناسخ  

1343: تاریخ النسخ  

466: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  14.5×10.5:مقیاس النص

أحمر وبني: لون الحبر  

  ناقص الوسط وجیدة: الحالة

  

)164( 

  84MANرقم المخطوطة 

شافیة القلوب: العنوان   



التوحید: الموضوع  

ابن محمدالطغوعیمحمد : المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

11: عدد األوراق  

10: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  16×10.2:مقیاس النص

أسود: لون الحبر  

  مفقود من الوسط، متآكلة األطراف: الحالة

  

  

  

)264( 

  85MANرقم المخطوطة 

)للمقدمة العزیة(المصلي تحفة : العنوان  

فقھ: الموضوع  

المالكي أبو الحسن: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

115: عدد األوراق  

9: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  15×8.5:مقیاس النص

أسود: لون الحبر  

  موشحة بالشروح وتامة: الحالة

)364( 

  86MANرقم المخطوطة 

عقیدة الجوراني: العنوان  

عقیدة: الموضوع  

أبو عمر: المؤلف  

: الناسخ  



: تاریخ النسخ  

4: عدد األوراق  

9: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  15.3×12.4:مقیاس النص

بني وأحمر: لون الحبر  

  تامة، جیدة وتامة: الحالة

  

)464( 

  87MANرقم المخطوطة 

معنى ال إلھ إال هللا: العنوان   

توحید: الموضوع  

: المؤلف  

اشمھ كرما: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

3: عدد األوراق  

14: عدد األسطر  

: نوع الخط  

  16×10:مقیاس النص

بني: لون الحبر  

  غیر جیدة متماسك األوراق ومتقطعة: الحالة

  

)564( 

  88MANرقم المخطوطة 

نسخ 3× الشغرطشیةكتاب : العنوان  

مدح: الموضوع  

: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

12: عدد األوراق  

9: األسطرعدد   

سوداني: نوع الخط  



  14.5×10.5:مقیاس النص

بني وأحمر: لون الحبر  

  جیدة وتامة: الحالة

  

  

  

)664( 

  89MANرقم المخطوطة 

عقیدة الشیخ أحمد بن مندیل: العنوان  

: الموضوع  

: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

27: عدد األوراق  

13: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  17×11:مقیاس النص

أسود وبني: لون الحبر  

  متأكلة األطراف، موشحة بالشروح، ناقص النھایة: الحالة

)764( 

  90MANرقم المخطوطة 

علم الحروف: العنوان  

فلك: الموضوع  

محمد القاسم الناوي: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

21: عدد األوراق  

25: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  15×9.5:مقیاس النص

أسود: الحبرلون   



  متآكلة األطراف، مصاب بالبلل: الحالة

)864( 

  91MANرقم المخطوطة 

)الضرب(عروض األسرار : العنوان  

أسرار: الموضوع  

الغثانالشیخ أبو : المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

10: عدد األوراق  

15: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  15×8.7:مقیاس النص

بني وأحمر: لون الحبر  

  ناقص النھایة،: الحالة

  

)964( 

  92MANرقم المخطوطة 

األجرومیة: العنوان  

النحو: الموضوع  

)ابن جروم(أبو عبد هللا محمد بن داود : المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

25: عدد األوراق  

11: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  16.5×11:مقیاس النص

بني وأحمر: لون الحبر  

  موشحة بالشروح وتامةجیدة، :  الحالة

  

)065( 

  93MANرقم المخطوطة 

الخریدة البھیة: العنوان   



العقیدة: الموضوع  

أحمد المشھور بالدردیر: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

4: عدد األوراق  

10: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  14.5×11.5:مقیاس النص

بني وأحمر: لون الحبر  

  تامةمتآكلة األطراف، : الحالة

  

)165( 

  94MANرقم المخطوطة 

الجود المؤبد على تحفة المودود على المقصور والممدود: العنوان   

نحو: الموضوع  

: المؤلف  

القع القطاطإبراھیم بن : الناسخ  

: تاریخ النسخ  

8: عدد األوراق  

20: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  16×13:مقیاس النص

بني وأحمر: لون الحبر  

  متآكلة األطراف، مفقود النھایة، محروقة األطراف: الحالة

  

)265( 

  95MANرقم المخطوطة 

مدح علقمة لحارث ابن أبي شمر الغساني: العنوان   

مدح: الموضوع  

: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  



12: عدد األوراق  

9: عدد األسطر  

صحراوي: نوع الخط  

  13×9:مقیاس النص

أحمر وأسود: لون الحبر  

  مصاب بالبلل، متأكلة األطراف، تامة: الحالة

  

  

)365( 

  96MANرقم المخطوطة 

حكایة في األدب: العنوان  

قصة: الموضوع  

: المؤلف  

الحسن بن أحمد كرمغ: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

5: عدد األوراق  

10: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  14×9:مقیاس النص

بني: لون الحبر  

  وقابل للقراءةمصاب بالبلل وتامة : الحالة

  

)465( 

  97MANرقم المخطوطة 

صفات الذات وصفات األفعال: العنوان   

التوحید: الموضوع  

: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

4: عدد األوراق  

10: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  



  14.5×9:مقیاس النص

بني: لون الحبر  

  متآكلة األطراف: الحالة

  

)565( 

  98MANرقم المخطوطة 

) هللا رشدنااعلم أ(توحید السنوسي :  العنوان   

التوحید: الموضوع  

: المؤلف  

الحسن بن محمد كرمغ: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

3: عدد األوراق  

10: عدد األسطر  

السوداني: نوع الخط  

  14×9:مقیاس النص

  

بني أحمر: لون الحبر  

  متآكلة األطراف، وممزق: الحالة

  

56)                                                                                                      6( 

  99MANرقم المخطوطة 

الكوكب الدریة في مدح خیر البریة : العنوان   

أدعیة: الموضوع  

: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

50:  عدد األوراق  

8:  عدد األسطر  

سوداني: الخطنوع   

  6×13: مقیاس النص

أسود وبني: لون الحبر  

  مصاب بالبلل، متآكلة األطراف، : الحالة



  

  

  

  

  

)765( 

  100MANرقم المخطوطة 

أھدنا هللا اعلم :العنوان  

التوحید: الموضوع  

: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

4: عدد األوراق  

9: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  16×9.5:مقیاس النص

بني: لون الحبر  

  جیدة وتامة: الحالة

  

)865( 

  101MANرقم المخطوطة 

شھاب في الموعظة واآلداب: العنوان   

الموعظة: الموضوع  

محمد بن سالمة بن جعفر: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

32: عدد األوراق  

11: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  15.5×11.5:مقیاس النص

بني وأحمر: لون الحبر  



  جیدة ومتآكلة األطراف وتامة: الحالة

  

)965( 

  102MANرقم المخطوطة 

دون عنوان: العنوان   

قصة: الموضوع  

: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

53: عدد األوراق  

13: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  16.5×11:مقیاس النص

بني: لون الحبر  

  حالة جیدة وتامة: الحالة

  

)066( 

  103MANرقم المخطوطة 

)ص(أقوال الصحابة في مدح النبي : العنوان   

مدح النبي: الموضوع  

: المؤلف  

علي بن شیخ كریخ: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

2: عدد األوراق  

9: عدد األسطر  

السوداني: نوع الخط  

  17×12:مقیاس النص

بني: لون الحبر  

  متأكلة األطراف، مصاب بالبلل وتامة: الحالة

  

  



  

  

  

)166( 

  104MANرقم المخطوطة 

نبراس الھدایة في الدین الحنفیة: العنوان  

فقھ: الموضوع  

أبو بكر بن المختار الزنجوي: المؤلف  

العباس بن محمد بن الحسین بن محمد بن المصطفى: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

78: عدد األوراق  

13: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  15.5×9:مقیاس النص

أسود: لون الحبر  

  حالة جیدة، متآكلة األطراف: الحالة

  

)266( 

  105MANرقم المخطوطة 

بروایة ورش قرآن الكریم: العنوان   

المجادلة والحشر سورة: الموضوع  

: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

85: عدد األوراق  

9: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  15×11:مقیاس النص

بني أحمد: لون الحبر  

  وتامة جیدة: الحالة

  



)366( 

  106MANرقم المخطوطة

نور القلوب: العنوان   

مدح المصطفى في قصة المعراج: الموضوع  

عبد هللا الحاج محمد بن عثمان بن أحمد المغربي أبو: المؤلف  

یوسف بن محمد: الناسخ  

  م1278/1861ھـ: تاریخ النسخ

11: عدد األوراق  

16: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  17×11:مقیاس النص

بني وأحمر: لون الحبر  

  وق األطراف، مصاب بالبلل، حالة غیر جیدةحرم: الحالة

  

)466( 

  107MANرقم المخطوطة 

توحید أحمد المغربي األشعري: العنوان   

توحید: الموضوع  

أحمد المغربي األشعري: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

26: عدد األوراق  

11: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  16×9.2:مقیاس النص

أسود: لون الحبر  

  جیدة وتامة: الحالة

  

  

  

)566( 

  108MANرقم المخطوطة 



قصائد في الزھد: العنوان   

الزھد: الموضوع  

: المؤلف  

عمر بن الحج: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

3: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  17×12:مقیاس النص

بني وأحمر: لون الحبر  

  متآكلة األطراف، موشحة بالشروح: الحالة

  

  

  

  

  

  

)666( 

  109MANرقم المخطوطة 

متن ابن عاشر: العنوان  

فقھال: الموضوع  

ابن عاشر: المؤلف  

الحسن بن محمد: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

20: عدد األوراق  

9: عدد األسطر  

: نوع الخط  

  15×11:مقیاس النص

أسود: لون الحبر  

  محروق األطراف، مصاب بالبلل، طمس الخطغیر جیدة، : الحالة

)766( 



  110MANرقم المخطوطة 

كتاب فضل العلم: العنوان  

أدب: الموضوع  

: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

3: عدد األوراق  

16: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  18×11:مقیاس النص

أسود: لون الحبر  

  محروق األطراف، ، خط واضحوتامة: الحالة

)866( 

  111MANرقم المخطوطة 

قصائد عمر الشریف في المدح: العنوان   

الحكم: الموضوع  

محمد الشریف: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

3: عدد األوراق  

22: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  17.5×10.3:مقیاس النص

بني وأحمر: لون الحبر  

  محروق األطراف : الحالة

  

)966( 

  112MANرقم المخطوطة 

النابغة شعر: العنوان   

شعر: الموضوع  

: المؤلف  

الحج یوسف بن محمد: الناسخ  

: تاریخ النسخ  



21: عدد األوراق  

13: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  16.5×10.5:مقیاس النص

أسود وأحمر: لون الحبر  

  محروق األطراف وتامة: الحالة

  

)067( 

  113MANرقم المخطوطة  

األجسام حرز األقسام وحصن: العنوان  

أسرار: الموضوع  

محمد بن أبي القاسم الناوي: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

8: عدد األوراق  

11: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  8×15 :مقیاس النص

أسود: لون الحبر  

  قابل للقراءة متآكلة األطراف، مصاب بالبلل: الحالة

  

)167( 

  114MANرقم المخطوطة 

الفضالء لبعض قصیدة: العنوان   

مدح: الموضوع  

: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

16: عدد األوراق  

10: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  15.5×11:مقیاس النص



بني وأحمر: لون الحبر  

  جیدة وتامة: الحالة

  

)267( 

  115MANرقم المخطوطة 

أخطاء في مدح نبي الھدى: العنوان  

المدح: الموضوع  

محمد البصريالسیخ : المؤلف  

أحمد قغوي بن الحسن بن إبراھیم بن محمود غرمغ: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

15: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  11×10.2:مقیاس النص

بني وأحمر: لون الحبر  

  متآكلة األطراف وتامة: الحالة

  

  

)367( 

  116MANرقم المخطوطة 

قطب العارفین في ذات هللا : العنوان  

توحید: الموضوع  

اللحاءبن یوسف عبد الرحمن  ناالرحمالشیخ اإلمام أبو القاسم عبد : المؤلف  

الحسن بن محمود بن إبراھیم بن محمود فرمع: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

57: عدد األوراق  

15: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  14.5×9:مقیاس النص

بني وأحمر: الحبرلون   

  متآكلة األطراف وتامة قابل للقراءة: الحالة

  



)467( 

  117MANرقم المخطوطة 

كتاب مدح سید الوجود: العنوان  

المدح: الموضوع  

: المؤلف  

الحاج یوسف بن محمد: الناسخ  

1280: تاریخ النسخ  

14: عدد األوراق  

19: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  15×9.9:مقیاس النص

بني: الحبرلون   

  جیدة وتامة: الحالة

  

)567( 

  118MANرقم المخطوطة 

كتاب قواعد الصالة: العنوان  

فقھ: الموضوع  

: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

7: عدد األوراق  

10: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  14×9:مقیاس النص

بني وأحمر: لون الحبر  

  جیدة وتامة: الحالة

  

)667( 

  119MANرقم المخطوطة 

أوقات الصالة: العنوان   

فقھ: الموضوع  



أحمد بن الحسن كرمغ: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

4: عدد األوراق  

10: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  16×11:مقیاس النص

بني: لون الحبر  

  متأكلة األطراف، مصاب بالبلل: الحالة

  

  

  

)767( 

  120MANرقم المخطوطة 

البریةمدح خیر : العنوان  

مدح: الموضوع  

: المؤلف  

أحمد كرمغ ــ الحسن بن الحسن: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

2: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  16.4×11:مقیاس النص

بني وأحمر: لون الحبر  

  متآكلة األطراف، ناقص النھایة: الحالة

  

)867( 

  121MANرقم المخطوطة 

كتاب أخبار الساعة: العنوان   

موعظة: الموضوع  

: المؤلف  

: الناسخ  



: تاریخ النسخ  

7: عدد األوراق  

14: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  16×10:مقیاس النص

بني وأحمر: لون الحبر  

  محروق األطراف، متآكلة األطراف: الحالة

  

)967( 

  122MANرقم المخطوطة 

المسمى بالرباعیة) ص(صفة النبي : العنوان   

)ص(مدح النبي : الموضوع  

: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

12: عدد األوراق  

10: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  18×9.5:مقیاس النص

بني وأحمر: لون الحبر  

  حالة جیدة وتامة: الحالة

  

)068( 

  123MANرقم المخطوطة 

الزبور: العنوان  

الوعظ: الموضوع  

: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

11: عدد األوراق  

11: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  



  15×11:مقیاس النص

بني وأحمر: لون الحبر  

  جیدة، مفقود النھایة: الحالة

  

  

  

)168( 

  124MANرقم المخطوطة 

الزالل لمداد الشرب المنھل السیال: العنوان  

فقھ: الموضوع  

مصطفى البوال: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

16: عدد األوراق  

28: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  18×12:مقیاس النص

أسود وأحمر: لون الحبر  

  ق األطرافمحرومفقود النھایة، : الحالة

)268( 

  125MANرقم المخطوطة 

كتاب الفلك: العنوان   

الفلك: الموضوع  

الشیخ محمد الغزالي: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

3: عدد األوراق  

15: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  15×9:مقیاس النص

بني: لون الحبر  



  متآكلة األطراف وتامة: الحالة

  

683)                                                                                       ( 

  126MANرقم المخطوطة 

قصة موسى ویوشع: العنوان  

قصة: الموضوع  

الشیخ أبو بكر الزمان: المؤلف  

الحسن نجل محمد كرمغ: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

15: عدد األوراق  

9: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  8×12:مقیاس النص

أحمروبني : لون الحبر  

  جیدة  وتامة: الحالة

  

)468( 

  127MANرقم المخطوطة 

المقدمة في علم النحو: العنوان   

نحو: الموضوع  

: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

14: عدد األوراق  

7: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  1.3×8:مقیاس النص

أسود: لون الحبر  

  . حالة سیئة، مثقوب، وموشحة بالشروح: الحالة

  

)568( 

  128MANرقم المخطوطة 



مناجاة موسى بن عمران ربھ علیھ السالم: العنوان   

قصة: الموضوع  

الحسن بن محمود بن إبراھیم بن محمود قرمغ: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

29: عدد األوراق  

13: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  15×9.5:مقیاس النص

بني وأحمر: لون الحبر  

  متأكلة األطراف وتامة: الحالة

  

)668( 

  129MANرقم المخطوطة 

عقیدة اإلمام علي رضي هللا عنھ: العنوان  

التوحید: الموضوع  

: المؤلف  

مما بن محمد الحسن: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

16: عدد األوراق  

8: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  16×11:مقیاس النص

بني وأحمر: لون الحبر  

  جیدة وكتابة واضحة وتامة: الحالة

)768( 

  130MANرقم المخطوطة 

لیس المقام: العنوان   

مدح: الموضوع  

أبو الحسن علي الواعظي: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

5: عدد األوراق  



9: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  15.5×11.5:مقیاس النص

أسود وأحمر: لون الحبر  

  كتابة واضحة، مصاب ببلل خفیف، ممزقة األطراف: الحالة

  

  

  

)886( 

  131MANرقم المخطوطة 

القدسیةالقصیدة الدینیة المسماة بنفحة : العنوان   

فضائل: الموضوع  

ابن بادیس: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

5: عدد األوراق  

11: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  15×11:مقیاس النص

أسود: لون الحبر  

  حالة سیئة، ذوبان المداد، مصاب بالبلل وتامة: الحالة

  

)968( 

  132MANرقم المخطوطة 

المثلث من الكالم: العنوان  

مدح: الموضوع  

قطرب بن أحمد النحوي اللغوي: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

4: عدد األوراق  

11: عدد األسطر  



سوداني: نوع الخط  

  14.5×9:مقیاس النص

بني وأحمر: لون الحبر  

  مصاب بالبلل وتامة: الحالة

  

)069( 

  133MANرقم المخطوطة  

عقیدة السیوطي: العنوان  

العقیدة: الموضوع  

السیوطي: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

14: عدد األوراق  

7: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  14×11:مقیاس النص

أسود: لون الحبر  

  متأكلة األطراف، محروقة، ناقص البدایة: الحالة

  

)169( 

  134MANرقم المخطوطة  

قصائد في التوحید: العنوان   

التوحید: الموضوع  

: المؤلف  

الحسن بن أحمد بن الحسن بن محمود بن إبراھیم: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

4: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  15.5×11.5:مقیاس النص

بني وأحمر: لون الحبر  

  سطمتآكلة األطراف، مصاب بالبلل، مفقود من الو: الحالة



  

  

  

)269( 

  135MANرقم المخطوطة 

قصة تمیم الداري: العنوان   

قصة: الموضوع  

: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

16: عدد األوراق  

14: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  16×10.6:مقیاس النص

بني وأحمر: لون الحبر  

  متآكلة األطراف: الحالة

  

)369( 

  MAN 136رقم المخطوطة 

)ص(معجزات مولد النبي : العنوان   

سیرة: الموضوع  

: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

16: عدد األوراق  

20: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  14×8.5:مقیاس النص

أسود: لون الحبر  

  محروقة األطراف، تامة: الحالة

  



)469( 

  137MANرقم المخطوطة  

عقیدة الشیخ: العنوان   

العقیدة: الموضوع  

أبو مدین شعیب: المؤلف  

ابن محمد الحسن: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

2: عدد األوراق  

10: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  14×9:مقیاس النص

بني وأحمر: لون الحبر  

  .جیدة كتابة واضحة وتامة: الحالة

  

)569( 

  138MANرقم المخطوطة 

علم الفلك: العنوان   

)صدقات األیام(الفلك : الموضوع  

: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

4: عدد األوراق  

13: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  16×12:مقیاس النص

أحمر و بني: لون الحبر  

  مصاب بالبلل وتامة: الحالة

  

)669( 

  139MANرقم المخطوطة  

للولدان والنساء تفھیم كتاب: العنوان   

توحید: الموضوع  



: المؤلف  

كرمغابن محمد الحسن : الناسخ  

:تاریخ النسخ  

6: عدد األوراق  

9: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  17×11:مقیاس النص

بني وأحمر: لون الحبر  

  جیدة كتابة واضحة  وتامة: الحالة

  

)769( 

  140MANرقم المخطوطة 

تحفة المرید: العنوان  

فقھ: الموضوع  

: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

29: عدد األوراق  

13: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  16×11:مقیاس النص

بني وأحمر: لون الحبر  

  متأكلة األطراف: الحالة

  

)869( 

  141MANرقم المخطوطة  

كتاب التوحید: العنوان   

العقیدة: الموضوع  

شیخنا محمد بن محمود بن محمد بن محمود الكنكوي: المؤلف  

الحسن بن محمد بن الحسن كرمغ: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

21: األوراقعدد   



7: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  13.5×10.5:مقیاس النص

بني وأحمر: لون الحبر  

  متآكلة األطراف وتامة وقابل للقراءة: الحالة

  

)969( 

  142MANرقم المخطوطة  

)ص(مدح محمد : العنوان  

مدح: الموضوع  

: المؤلف  

بن إبراھیم بن كبھ ببَ إبراھیم بن: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

2: عدد األوراق  

9: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

  14.6×11.5:مقیاس النص

بني: لون الحبر  

  جیدة، كتابة واضحة وتامة: الحالة

  

)070( 

  143MANرقم المخطوطة 

عقیدة اإلیمان: العنوان  

العقیدة: الموضوع  

: المؤلف  

: الناسخ  

: تاریخ النسخ  

5: عدد األوراق  

10: عدد األسطر  

توحید: نوع الخط  

  14.5×9:مقیاس النص

بني أحمر: لون الحبر  



  حالة جیدة وتامة: الحالة

  143عدد 

  

  

  

  

 فهرس المخطوطات العربیة بكوت دیفوار

مانكونومخطوطات    

ماسرانغامكتبة   اسم المكتبة 

 المدینة مانكونو

كرامغوغوث  اسم المسؤول 

 رقم التلفون 

مخطوطة 35  عدد المخطوطات 

 

  

)170( 

 01MAN:  المخطوطةرقم

  تفسیر الجاللین: العنوان

 تفسیر: الموضوع

 جالل الدین  :المؤلف

 :الناسخ

 تاریخالنسخ

 185: عدداألوراق

 12: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

 12×22،5: مقیاسالنص

 أسود/بني/أحمر: لونالحبر



 موشحة بالشروح، متأكلة األطراف: الحالة

)702( 

 02MAN:   رقمالمخطوطة

 أحكام الجار والمجرور: العنوان

 النحو: الموضوع

 :المؤلف

 :الناسخ

 تاریخالنسخ

 4: عدداألوراق

 23: عدداألسطر

 مغربي: نوعالخط

 10×16: مقیاسالنص

 بني: لونالحبر

 جیدة، متأكلة األطراف، مصاب بالبلل: الحالة

)703( 

 03MAN:   رقمالمخطوطة

 ھادیة المسكین: العنوان

 العقیدة: الموضوع

 :المؤلف

 :الناسخ

 تاریخالنسخ

 6: عدداألوراق

 14: عدداألسطر

 مغربي: نوعالخط

 11×17: مقیاسالنص

 بني/أحمر: لونالحبر

 خط واضح، حالة جیدة، مصاب بالبلل: الحالة

)704( 

 04MAN:   رقمالمخطوطة

 تفسیر الجاللین: العنوان

 تفسیر: الموضوع

 محمد بن أحمد المحلي :المؤلف



 :الناسخ

 النسختاریخ

 340: عدداألوراق

 12: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

 14×27: مقیاسالنص

 بني/أحمر: لونالحبر

 جیدة: الحالة

)705( 

 05MAN:   رقمالمخطوطة

 كتاب كوكب الوقاد: العنوان

 : الموضوع

 علم الدین بن محمد السخاوي :المؤلف

 مختار موسى :الناسخ

 تاریخالنسخ

 4: عدداألوراق

 11: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

 11،5×16: مقیاسالنص

 بني/أحمر: لونالحبر

  مصاب بالبلل، متأكلة األطراف، موشحة بالشروح، كاملة: الحالة

  

 

)706( 

 06MAN:   رقمالمخطوطة

 كتاب الذبح: العنوان

 فقھ: الموضوع

 إبراھیم :المؤلف

 :الناسخ

 تاریخالنسخ

 4: عدداألوراق

 14: عدداألسطر



 السوداني: نوعالخط

 10×15،5: مقیاسالنص

 بني/أسود: لونالحبر

  ممزق، مصاب بالبلل، متأكلة األطراف :الحالة

 

)707( 

 07MAN:   رقمالمخطوطة

 دون عنوان: العنوان

 األدعیة: الموضوع

 :المؤلف

 :الناسخ

 تاریخالنسخ

 67: عدداألوراق

 12: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

 7×12،5: مقیاسالنص

 بني/أحمر: لونالحبر

 .مفقود الطرفین، مصاب بالبلل: الحالة

)708( 

 08MAN:  رقمالمخطوطة

 وردة الجیوب في الصالة على الحبیب المحبوب: العنوان

 أدعیة: الموضوع

 محمد بن عبد هللا العزیز الجزولي السموكي الیعقوبي :المؤلف

 :الناسخ

 تاریخالنسخ

 3: عدداألوراق

 18: عدداألسطر

 يالسودان: نوعالخط

 11،5×16: مقیاسالنص

 أحمر/بني: لونالحبر

 متأكلة األطراف، تامة: الحالة

)709( 



 09MAN:   رقمالمخطوطة

 دون عنوان : العنوان

 اللغة: الموضوع

 أبو بكر كرمغ :المؤلف

 أبو بكر كرمغ :الناسخ

 تاریخالنسخ

 7: عدداألوراق

 11: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

 12×17: مقیاسالنص

 أسود/بني: لونالحبر

 مفقود البدایة حالة جیدة: الحالة

)710( 

 10MAN:   رقمالمخطوطة

 شرح األسماء واألفعال الخمسة: العنوان

 النحو: الموضوع

 :المؤلف

 :الناسخ

 تاریخالنسخ

 20: عدداألوراق

 12: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

 10×15،5: مقیاسالنص

 أحمر/بني: لونالحبر

  خفیف، مفقود الطرفین، مصاب بالبلل، ذوبان الحبرجیدة، شرح : الحالة

 

)711( 

 11MAN:   رقمالمخطوطة

 الفرق بین المؤمن والكافر: العنوان

 الغقیدة: الموضوع

 أبو عبد هللا محمد بن عمر:المؤلف

 :الناسخ



 :تاریخالنسخ

 5: عدداألوراق

 11: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

 16×9،9: مقیاسالنص

 أحمر/بني: لونالحبر

  مصاب بالبلل، متأكلة األطراف، مفقود النھایة، موشحة بالشروح: الحالة

 

)712( 

 12MAN:  رقمالمخطوطة

 دعاء قضاء الحاجة: العنوان

 األسرار: الموضوع

 :المؤلف

 :الناسخ

 تاریخالنسخ

 5: عدداألوراق

 12: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

 8×14: مقیاسالنص

 أحمر/بني: لونالحبر

  مصاب بالبلل، متكسرة األطراف، بعض األجزاء منھا غیر قابلة للقراءة: الحالة

 

)713( 

 13MAN:   رقمالمخطوطة

 محاورة مع الیھود: العنوان

 الحدیث: الموضوع

 :المؤلف

 :الناسخ

 :تاریخالنسخ

 8: عدداألوراق

 17: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط



 10،5×16: مقیاسالنص

 أسود/أحمر: لونالحبر

  مفقود النھایة، متأكلة األطراف، مصاب بالبلل، ذوبان المداد: الحالة

 

)714( 

 14MAN:   رقمالمخطوطة

 القصیدة المباركة :العنوان

 مدح: الموضوع

 عبد القادر الجیالني :المؤلف

 :الناسخ

 :تاریخالنسخ

 7: عدداألوراق

 9: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

 10،5×15،5: مقیاسالنص

 أحمر/بني: لونالحبر

  جیدة،موشحة بالشروح وكاملة :الحالة

 

)715( 

 15MAN:   رقمالمخطوطة

 كتاب األخضري: العنوان

 الفقھ: الموضوع

 أبو زید أبو عبد هللا األخضري :المؤلف

 یعقوب فوفانا :الناسخ

 تاریخالنسخ

 13: عدداألوراق

 13: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

 14،5×19،5: مقیاسالنص

 أحمر/ أسود: لونالحبر

 مصاب بالبلل، متكسرة، وتامة، ذوبان الحبر: الحالة

 



)716( 

 16MAN:   رقمالمخطوطة

 القصیدة في المقصورة والممدود وتقصیر: العنوان

 مدح: الموضوع

 أبو بكر محمد بن الحسین بن درید األزدي :المؤلف

 :الناسخ

 تاریخالنسخ

 7: عدداألوراق

 15: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

 11×15،5: مقیاسالنص

 أسود/أحمر/بني: لونالحبر

 جیدة، موشحة بالشروح:الحالة

 

  

)717( 

 17MAN:   رقمالمخطوطة

 الدعاءالمبارك: العنوان

 األدعیة: الموضوع

 :المؤلف

 :الناسخ

 تاریخالنسخ

 65: عدداألوراق

 6: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

 16،5×9: مقیاسالنص

 أحمر/بني: لونالحبر

  وتامةجید: الحالة

  

)718( 

 18MAN:   رقمالمخطوطة

 حرزاألقسام: العنوان



 دعاء: الموضوع

 الشیخمحرز:المؤلف

 محمدبنیحیكربر:الناسخ

 تاریخالنسخ

 23: عدداألوراق

 10: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

 10،5×15،5: مقیاسالنص

 أحمر/بني: لونالحبر

 جیدة،ناقصبعضاألسطرفیأعلىالصفحة: الحالة

)719( 

 19MAN:   رقمالمخطوطة

 القرآنالكریمبروایةورش: العنوان

 سورةالكھف: الموضوع

 :المؤلف

 :الناسخ

 تاریخالنسخ

 21: عدداألوراق

 11: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

 2،7×15: مقیاسالنص

 بني/أسود: لونالحبر

 ممزقمتكسرةاألطراف: الحالة

)720( 

 20MAN:  رقمالمخطوطة

 األنبیاءخصوصیات: العنوان

 قصة: الموضوع

 :المؤلف

 :الناسخ

 :تاریخالنسخ

 1: عدداألوراق

 14: عدداألسطر



 السوداني: نوعالخط

 4،7×14: مقیاسالنص

 أحمر/بني: لونالحبر

  مصاببالبلل: الحالة

 

)721( 

 21MAN:  رقمالمخطوطة

 التوحید: العنوان

 عقیدة: الموضوع

 المحليالفقیھالشیخمحمدبنعمربنالعزیزبنأبی:المؤلف

 :الناسخ

 تاریخالنسخ

 2: عدداألوراق

 13: عدداألسطر

 مغربي: نوعالخط

 12×16،5: مقیاسالنص

 بني: لونالحبر

  متكسرةاألطراف: الحالة

 

)722( 

 22MAN:   رقمالمخطوطة

 : العنوان

 التوحید: الموضوع

 سنببنبوریالفالنیماسنى:المؤلف

 :الناسخ

 تاریخالنسخ

 36: عدداألوراق

 10: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

 9×15: مقیاسالنص

 أحمر/بني/أسود: لونالحبر

  مفقودالنھایةمصاببالبلل: الحالة



 

)723( 

 23MAN:   رقمالمخطوطة

 دعاء: العنوان

 األدعیة: الموضوع

 :المؤلف

 :الناسخ

 تاریخالنسخ

 37: عدداألوراق

 7: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

 8×10: مقیاسالنص

 بني: لونالحبر

  مصاببالبلل،طمسفیالخطفیأغلباألماكن: الحالة

 

)724( 

 24MAN:   رقمالمخطوطة

 قصیدةفیالصرف: العنوان

 الصرف: الموضوع

 اإلمامجمااللدینأبیعبداللھمحمدبنمالك:المؤلف

 محمدكرمغبنداؤد:الناسخ

 تاریخالنسخ

 19: عدداألوراق

 9: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

 11×15: مقیاسالنص

 أسود/بني: لونالحبر

  حالةجیدة،ناقصالبدایة: الحالة

 

)725( 

 25MAN:   رقمالمخطوطة

 مناقبالشیخأبیالعباسأحمدبنجعفرالسبتي: العنوان



 مدح: الموضوع

 :المؤلف

 :الناسخ

 تاریخالنسخ

 37: عدداألوراق

 9: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

 15،9×15،4: مقیاسالنص

 بني: لونالحبر

  بالبلل،متكسرةاألطرافناقصالطرفینمصاب: الحالة

 

)726( 

 26MAN:   رقمالمخطوطة

 موھوبالمنان: العنوان

  مدح: الموضوع

 :المؤلف

 :الناسخ

 :تاریخالنسخ

 24: عدداألوراق

 9: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

 10×15،5: مقیاسالنص

 أحمر/بني: لونالحبر

  .مصاببالبلل،ناقصالبدایة،موشحةبالشروح: الحالة

 

)727( 

 27MAN:   المخطوطةرقم

 األجرومیة: العنوان

 النحو: الموضوع

 الشیخأبوعبداللھمحمدبنداودالصنھاجي:المؤلف

 :الناسخ

 تاریخالنسخ



 23: عدداألوراق

 11: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

 11×16: مقیاسالنص

 أحمر/بني: لونالحبر

  وتامة مفقودالنھایة،حالةجیدة: الحالة

  

 

)728( 

 28MAN:   رقمالمخطوطة

 الجوھر: العنوان

 : الموضوع

 السیدأبومدینشعیبالحسیناألنصاراألنصاریالتلمساني:المؤلف

 :الناسخ

 تاریخالنسخ

 5: عدداألوراق

 13: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

 9×16: مقیاسالنص

 أسود: لونالحبر

  مصاببالبلل،فیھطمسفیالخطغیرواضح: الحالة

 

)729( 

 29MAN:   رقمالمخطوطة

 قصیدةالوتریة: العنوان

 مدح: الموضوع

 :المؤلف

 :الناسخ

 :تاریخالنسخ

 161: عدداألوراق

 10: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط



 10×16: مقیاسالنص

 أحمربني: لونالحبر

  جیدة،مصاببالبلل،خطواضح: الحالة

 

)730( 

 30MAN:   رقمالمخطوطة

 واسطةالسلوك: العنوان

 توحید: الموضوع

 محمدبنعلیالحوض:المؤلف

 :الناسخ

 تاریخالنسخ

 5: عدداألوراق

 13: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

 10،5×16،1: مقیاسالنص

 بني: لونالحبر

  جیدة،موشحةبالشروح،متأكلةاألطراف: الحالة

 

)731( 

 31MAN:  رقمالمخطوطة

 صلةالرحم: العنوان

 موعظة: الموضوع

 :المؤلف

 محمد:الناسخ

 :تاریخالنسخ

 2: عدداألوراق

 11: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

 11×17: مقیاسالنص

 أحمر/بني: لونالحبر

  متأكلةاألطراف،مصاببالبلل،كاملة: الحالة

 



 

 

)732( 

 32MAN:   رقمالمخطوطة

 حدیقةاألزھار: العنوان

 مدح: الموضوع

 الشیخبدرالدینمحمدبنیعقوب:المؤلف

 الحاجكرمغوبنالشیخمسرانغا:الناسخ

 تاریخالنسخ

 19: عدداألوراق

 12: األسطرعدد

 السوداني: نوعالخط

 13×18: مقیاسالنص

 أحمر/بني: لونالحبر

  .جیدة،موشحةبالشروحكاملة،متأكلةاألطراف:الحالة

  

)733( 

 33MAN:   رقمالمخطوطة

 دعاء: العنوان

 أسرار: الموضوع

 :المؤلف

 :الناسخ

 تاریخالنسخ

 12: عدداألوراق

 13: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

 7×14: مقیاسالنص

 أحمر/بني: لونالحبر

  جیدة،تامة: الحالة

  

 

)734( 



 34MAN:   رقمالمخطوطة

 )ص( كتابالحدیث،ولدالنبي: العنوان

 فقھ: الموضوع

 :المؤلف

 ألفاعمربنألفا:الناسخ

 تاریخالنسخ

 2: عدداألوراق

 22: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

 12×18،9: مقیاسالنص

 بني/أحمر: لونالحبر

  األطراف،الخطواضحمتأكلة: الحالة

 

)735( 

 35MAN:   رقمالمخطوطة

 قصةآدم: العنوان

 قصة: الموضوع

 :المؤلف

 عبدالقادرمسلنغا:الناسخ

 تاریخالنسخ

 4: عدداألوراق

 22: عدداألسطر

 السوداني: نوعالخط

 12،5×18: مقیاسالنص

 بني: لونالحبر

  .كاملةمصاببالبللمتأكلةاألطراف: الحالة

  

  

  

  

 



العربیة بكوت دیفوارفهرس المخطوطات   

مانكونومخطوطات    

أبو بكر الصدیق فوفانا مكتبة  اسم المكتبة 

 المدینة مانكونو

 اسم المسؤول فوفاناإسماعیال

 رقم التلفون 

 عدد المخطوطات مخطوطة10

  

 

     )736( 

 man 01رقمالمخطوط 

  

كتاب أخبار الزمان: العنوان  

قصة: الموضوع  

نجل سعید یحیى: المؤلف  

محمد فوفانا بن عثمان بن أبي بكر: الناسخ  

1929م/ھـ1342: تاریخ النسخ  

92: عدد األوراق  

10: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

13,8×10: مقیاس  النص  

أسود وأحمر: لون الحبر  

  مصاب بالبلل ممزق األطراف موشحة بالشروح: الحالة

 

 

 

 

 

 

 



   )737( 

  man 02  رقمالمخطوط

لبعض الفضالءقصیدة : العنوان  

حكم: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

1925/1341: تاریخ النسخ  

8: عدد األوراق  

9: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

13,5×10,5: مقیاس  النص  

أحمر وأسود وبني: لون الحبر  

  مصاب بالبلل متآكلة األطراف موشحة بالشروح متآكلة األطراف: الحالة

 

 

  

  

   )738( 

  man 03  رقمالمخطوط

مجموعة العقائد القصیرة: العنوان  

كثیر الفوائد: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

1935م/ھـ 1354: /تاریخ النسخ  

30: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

15×10: مقیاس  النص  

أسود وبني : لون الحبر  

  حالة جیدة وتامة: الحالة

 

  



  

  

   )739( 

  man  04  رقمالمخطوط

توحید الجوراني: العنوان  

توحید : الموضوع  

أبو عمر ابن الجوراني: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

5: عدد األوراق  

11: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

14×11,5: مقیاس  النص  

أسود: لون الحبر  

  جیدة مصاب بالبلل وتامة: الحالة

  

  

  

  

   )740( 

 man 05رقمالمخطوط

لغات القبائل في القرآن الكریم : العنوان  

علوم القرآن: الموضوع  

أبي القاسم بن سالم: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

11: عدد األوراق  

16: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16×10,5: مقیاس  النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

  جیدة وتامة: الحالة



  

  

  )741( 

 man 06 رقمالمخطوط

فوائد البسملة : العنوان  

األدعیة: الموضوع  

:المؤلف  

محمد فوفانا نسابي بن عثمان فوفانا بن أبي بكر فوفانا بن فوفانا: الناسخ  

 تاریخ النسخ

4: عدد األوراق  

13:عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

15×10,5: مقیاس  النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

  متآكلة األطراف وتامة: الحالة

  

  

  )742( 

 man 07رقمالمخطوط

  

نسخ 2× موطأ مالك: العنوان  

الحدیث: الموضوع  

ابن مالك: المؤلف  

: الناسخ  

 تاریخ النسخ

503: عدد األوراق  

15: عدد األسطر  

سوداني:  نوع الخط  

9،5×15،5:مقیاس  النص  

أسود وأحمر: لون الحبر  

  موشحھ بالشروح حالة جیدة بعض األطراف متآكلة طفیف: الحالة

  



  

  

  )743( 

 man  08رقمالمخطوط

كفایة الطالب الرباني: العنوان  

: الموضوع  

علي أبو الحسن مالكي: المؤلف  

الحاج أبو بكر فوفانا: الناسخ  

 تاریخ النسخ

390: عدد األوراق  

20: عدد األسطر  

سوداني:  نوع الخط  

17,5×11: مقیاس  النص  

بني وأحمر وأسود: لون الحبر  

  ممزق بعض األطراف وتامة حالة جیدة مصاب بالبلل: الحالة

  

  

  

  

  )744( 

 man 09رقمالمخطوط

القرآن الكریمبروایة ورش: العنوان  

سورة كھف: الموضوع  

:المؤلف  

: الناسخ  

 تاریخ النسخ

  282: عدد األوراق

12: عدد األسطر  

سوداني:  نوع الخط  

15×9,5: مقیاس  النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

  جیدة ومصاب بالبللوتامة: الحالة



  

  )745( 

 man 10رقمالمخطوط

فاتحة القول: العنوان  

)ص(مدح النبي: الموضوع  

:المؤلف  

محمد فوفانا نسبا بن عثمان فوفانا: الناسخ  

 تاریخ النسخ

12: عدد األوراق  

6: عدد األسطر  

سوداني : نوع الخط  

13×8,5: مقیاس  النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

  وقابل للقراءةمتآكلة األطراف مصاب بالبلل : الحالة

  

  

 فهرس المخطوطات العربیة بكوت دیفوار

مانكونومخطوطات    

كراموغو عثمانمكتبة  اسم المكتبة 

 المدینة مانكونو

 اسم المسؤول محمد كراموغو بن نیكي سیت

 رقم التلفون 

 عدد المخطوطات مخطوطة19

  

 

 )746( 

       man 01رقمالمخطوط

المعرفة الدنیا والدینبستان العارفین في : العنوان  

:الموضوع  

محمد بن عبد العزیز الوراق بن سفیان: المؤلف  



:الناسخ  

 تاریخ النسخ

87: عدد األوراق  

11: عدد األسطر  

سوداني : نوع الخط  

16×11,5: مقیاس  النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

  جیدة موشحة بالشروح متآكلة األطراف بخفة: الحالة

   )747( 

       man 02رقمالمخطوط

 

  

)ص(مدح النبي : العنوان  

مدح : الموضوع  

يمحمد بن الشیخ الو نكر: المؤلف  

محمد بن عائشة: الناسخ  

 تاریخ النسخ

7: عدد األوراق  

8: عدد األسطر  

سوداني : نوع الخط  

16,9×7: مقیاس  النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

  حالة سیئة ناقص النھایة متكسرة األوراق: الحالة

   )748( 

       03man رقمالمخطوط

 

عقیدة الشیخ محمد بن عمر: العنوان  

عقیدة: الموضوع  

الشیخ بن محمد بن عمر بن عبد العزیز المحلى: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

3: عدد األوراق  



10: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

17×12: مقیاس  النص  

أسود وبني: لون الحبر  

  .متكسرة األوراق وشروح طفیفة ومصاب بالبللمتآكلة األطراف، : الحالة

   )749( 

       04man رقمالمخطوط

 

)ص(منظومة حب النبي : العنوان  

مدح: الموضوع  

:المؤلف  

محمد بن نابقسا: الناسخ  

 تاریخ النسخ

2: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16,5×12: مقیاس  النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

  جیدة موشحة بالشروح متآكلة األطراف وتامة: الحالة

   )750( 

       05man رقمالمخطوط

 

منھج األصول الدرر  : العنوان  

عقیدة: الموضوع  

الشیخ عبد الواحد الفاسي المكاني: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

5: عدد األوراق  

11: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16,5×12: مقیاس  النص  

أسود وبني وأحمر: لون الحبر  

  سیئة موسخة متآكلة األطراف: الحالة



 )751( 

       06man رقمالمخطوط

 

النوافح العطریة : العنوان  

)ص(مدح النبي : الموضوع  

محمد عبریم بن محمد الداغري األشعري التجاني: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

27: عدد األوراق  

9: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

15×12: النصمقیاس    

أسود وأحمر: لون الحبر  

  متآكلة األطراف ناقص النھایة محروقة ومتكسرة حالة سیئة: الحالة

   )752( 

       07manرقمالمخطوط

كتاب النحو : العنوان  

النحو: الموضوع  

الشیخ الفقیھ أبو محمد بن أبي زید القیرواني: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

15: عدد األوراق  

7: األسطرعدد   

سوداني: نوع الخط  

16,5×10: مقیاس  النص  

أسود وبني: لون الحبر  

  سیئة مفقود النھایة متآكلة األطراف وموشحة بالشروح ومتكسرة األوراق: الحالة

 

   )753( 

       08man رقمالمخطوط

دون العنوان: العنوان  

توحید: الموضوع  



:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

23: عدد األوراق  

15: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16×10: مقیاس  النص  

أسود: لون الحبر  

  مفقود البدایة والنھایة متآكلة األطراف مصاب بالبلل: الحالة

   )754( 

       09manرقمالمخطوط

أقسام الكالم : العنوان  

النحو: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

2: عدد األوراق  

8: عدد األسطر  

سوداني: لخطنوع ا  

13×10,5: مقیاس  النص  

أسود وأحمر وبني: لون الحبر  

  موشحة بالشروح وتامة: الحالة

   )755( 

       10man رقمالمخطوط

عقیدة عالء محمد بن محمود: العنوان  

توحید: الموضوع  

الفقیھ إعالء دین هللا محمد بن محمود بن محمد بن محمود : المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

11: األوراقعدد   

10: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

15×11,5: مقیاس  النص  



بني وأسود وأحمر: لون الحبر  

  متآكلة األطراف تامة موشحة بالشروح وتامة: الحالة

   )756( 

       11man رقمالمخطوط

كتاب نصیحة إبلیس: العنوان  

نصائح: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

14: عدد األوراق  

13: عدد األسطر  

سوداني : نوع الخط  

16×12: مقیاس  النص  

أحمر وأسود: لون الحبر  

  متآكلة األطراف ومحروقة ومتكسرة وحالة سیئة وتامة: الحالة

   )757( 

       12man رقمالمخطوط

 

)ص(مدح المصطفى : العنوان  

مدح: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

4: عدد األوراق  

9 :عدد األسطر  

سوداني : نوع الخط  

11×9,9: مقیاس  النص  

أحمر وبني: لون الحبر  

  ناقص النھایة ومتآكلة األطراف وتامة: الحالة

   )758( 

       13man رقمالمخطوط



 

علوم العقیدة :العنوان  

منطق وعقیدة: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

4: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

17×11: مقیاس  النص  

أسود وبني: لون الحبر  

  متكسرة األوراق ومتآكلة األطراف مفقود بعض األسطر في أعلى الصفحة: الحالة

   )759( 

       14man رقمالمخطوط

أجوبة أبي حازم على بعض المسائل الفقھیة: العنوان  

فقھ: الموضوع  

الشیخ أبي حازم: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

6:األوراقعدد   

12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16,9×12,5:مقیاس  النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

  .تامة متآكلة األطراف: الحالة

   )760( 

       15man رقمالمخطوط

وسیلة المتعبدین : العنوان  

تاریخ: الموضوع  

أبو حفص عمر بن محمد: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

22: عدد األوراق  



16: األسطرعدد   

سوداني: نوع الخط  

17×12,5: مقیاس  النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

  ناقص النھایة متآكلة األطراف مصاب بالطمس ومثقوب: الحالة

  

  

   )761( 

   16man رقمالمخطوط

فقھ السنوسي: العنوان  

فقھ: الموضوع  

الشیخ محمد بن یوسف السنوسي: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

1 :عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

17,4×11: مقیاس  النص  

أسود وبني: لون الحبر  

  متآكلة األطراف ممزق مصاب بالبلل ناقص النھایة: الحالة

   )762( 

       17man رقمالمخطوط

كتاب االخضري : العنوان  

الفقھ: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

6: عدد األوراق  

14: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

17×11,5: مقیاس  النص  

أسود وأحمر: لون الحبر  



  مفقود البدایة والنھایة متآكلة األطراف ومصاب ببلل خفیف: الحالة

   )763( 

       man 18 طرقمالمخطو

مدح خیر البریة : العنوان  

)ص(مدح النبي: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

1: عدد األوراق  

13: األسطرعدد   

سوداني: نوع الخط  

17×11,5: مقیاس  النص  

بني : لون الحبر  

  سیئة مصاب بالبلل غیر قابل للقراءة : الحالة

 )764( 

       19man طرقمالمخطو

قصیدة في الحكم: العنوان  

حكم: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

1: عدد األوراق  

13: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16,5×12: النص  مقیاس  

أسود وبني : لون الحبر  

  ناقص البدایة والنھایة: الحالة

  

  

  

 



 فهرس المخطوطات العربیة بكوت دیفوار

مانكونومخطوطات    

علي إمام  كرامغو مكتبة  اسم المكتبة 

 المدینة مانكونو

 اسم المسؤول إمام محمد كرامغو

 رقم التلفون 

 عدد المخطوطات 16مخطوطة

  

 

)765(  

       01man المخطوطرقم

)ص(كتاب في مدح النبي : العنوان  

مدح: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

1: عدد األوراق  

19: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

15×12: مقیاس  النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

  متآكلة األطراف مثقوب وتامة: الحالة

 

 )766( 

       02manرقمالمخطوط

مجلدات 4×تفسیر القرآن الكریم من سورة البقرة إلى األنعام جزء األول: العنوان  

:الموضوع  

محمد بن أحمد المحلى: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ



310: عدد األوراق  

10: عدد األسطر  

سوداني : نوع الخط  

9،5×16: مقیاس  النص  

سوداني :لون الحبر  

  جیدة بعض األوراق متكسرة األطراف: الحالة

 

   )766( 

       man  02رقمالمخطوط

جزء الثانيتفسیر القرآن العظیم : العنوان  

من سورة األعراف إلى سورة الكھف: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

278: عدد األوراق  

10: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16×9,5: مقیاس  النص  

أسود أحمر: لون الحبر  

  حالة خط واضح متكرر: الحالة

 

 

   )766( 

       02man رقمالمخطوط

تفسیر القرآن الكریم: العنوان  

جزء الثالث سورة مریم إلى سورة الصافات: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

292: عدد األوراق  

10: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  



: مقیاس  النص  

أسود بني: لون الحبر  

  وتامة حالة جیدة: الحالة

 

 

   )766( 

       02man رقمالمخطوط

تفسیر القرآن الكریم جزء الرابع: العنوان  

سورة ص إلى الفاتحة: الموضوع  

:المؤلف  

كلمخ بن محمد(علي كرامغو بن محمد : الناسخ  

 تاریخ النسخ

312: عدد األوراق  

: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

:مقیاس  النص  

:لون الحبر  

  حالة جیدة وتامة: الحالة

   )767( 

       03man رقمالمخطوط

  3×ملحمة علي كّرم هللا وجھھ : العنوان

:الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

7: عدد األوراق  

11: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

17×12,9: مقیاس  النص  

بني أسود: لون الحبر  

  تامة متآكلة بخفة األطراف جیدة: الحالة

 



 

   

   )768( 

       04man رقمالمخطوط

مقامات الحریري: العنوان  

أدب وحكم: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

109: عدد األوراق  

14: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

11,8×6,9: مقیاس  النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

  مفقود البدایة والنھایة مثقوب متآكلة األطراف: الحالة

 

 

 

 

 )769( 

       man  05رقمالمخطوط

من كتاب الفازاري) ص(مجموعة أسماء النبي : العنوان  

)ص(مدح النبي : الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

5: عدد األوراق  

11: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16×10,8: مقیاس  النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

  جیدة وتامة: الحالة



 

 

   )770( 

       06man رقمالمخطوط

القرآن بروایة ورش: العنوان  

سورة یّس ودعاء: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

4: عدد األوراق  

14: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

13×8: مقیاس  النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

  متآكلة األطراف وتامة: الحالة

 

 

 

   )771( 

       07man رقمالمخطوط

األسانید: العنوان  

أسانید القرآن: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

4: عدد األوراق  

14: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

18×12,5: مقیاس  النص  

أسود بني: لون الحبر  

متآكلة األطراف: الحالة  

 



 

   )772( 

       08man رقمالمخطوط

أبیات التضّرح: العنوان  

:الموضوع  

الشیخ الكبیر الحاج سالم بن محمد فاطم ألقسمي: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

2: عدد األوراق  

8: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

19×9: مقیاس  النص  

سوداني: لون الحبر  

وتامةحالة جیدة : الحالة  

 

 

   )773( 

       09man رقمالمخطوط

كتاب قواعد الصالة: العنوان  

فقھ: الموضوع  

الشیخ اإلمام: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

6: عدد األوراق  

9: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

15×10,5: مقیاس  النص  

أحمروبني : لون الحبر  

وتامة حالة جیدة: الحالة  

 

 

  



)774( 

       man 10 رقمالمخطوط

عقیدة السنوسي: العنوان  

:الموضوع  

بن یوسف السنوسي الشیخ الفقیھ أبو عبد هللا محمد: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

3: عدد األوراق  

10: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16,5×9: مقیاس  النص  

أسودوأحمر : لون الحبر  

حالة جیدة تامة : الحالة  

 

 

 

 

 

 )775( 

       man     11 رقمالمخطوط

 

عقیدة أھل التوحید: العنوان  

العقیدة: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

10: عدد األوراق  

13: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16×10,9: مقیاس  النص  

أسودوأحمر : لون الحبر  

مفقود البدایة موشحھ بالشروح: الحالة  



 

   )776( 

       12man رقمالمخطوط

السبعنییاتللبغوي: العنوان  

:الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

:تاریخ النسخ  

4 :عدد األوراق  

14 :األسطرعدد   

سوداني :نوع الخط  

17×12 :مقیاس النص  

بني :لون الحبر  

مفقود البدایة مصاب بالبلل خط واضح: الحالة  

 

 

    

)777( 

       13man رقمالمخطوط

القصیدة العشرینیات :العنوان  

مدح :الموضوع  

الوراق :المؤلف  

علي بن عثمان كرامغو :الناسخ  

:تاریخ النسخ  

307 :عدد األوراق  

5 :األسطرعدد   



سوداني :نوع الخط  

  13×9:مقیاس النص

أحمروبني  :لون الحبر  

بالشروح ةموشحوحالة جیدة تامة  :الحالة  

 

 )778( 

       14man رقمالمخطوط

تخمیس الدریة السنیة في مدح خیر البریة :العنوان  

البردة) ص(مدح النبي :الموضوع  

الشیخ البوصري :المؤلف  

:الناسخ  

:تاریخ النسخ  

89 :عدد األوراق  

5 :عدد األسطر  

سوداني :نوع الخط  

12×11 :مقیاس النص  

أحمروبني  :لون الحبر  

وتامة حالة جیدة :الحالة  

 

 )779( 

       15man رقمالمخطوط

القصائد العشریات :العنوان  

مدح :الموضوع  

أبو بكر محمد بن مھیب :المؤلف  

:الناسخ  



:تاریخ النسخ  

02 :عدد األوراق  

9 :األسطرعدد   

سوداني :نوع الخط  

14×8,4 :مقیاس النص  

أحمروبني  :لون الحبر  

كلة األطرافأمفقود النھایة ومت :الحالة  

 )780( 

       man 16 طرقمالمخطو

القصیدة  :العنوان  

)ص(مدح النبي( :الموضوع  

الفازاري:المؤلف  

:الناسخ  

:تاریخ النسخ  

96 :عدد األوراق  

9 :عدد األسطر  

سوداني :نوع الخط  

16×11 :مقیاس النص  

أحمر/بني  :لون الحبر  

مفقود البدایة :الحالة  

 

 

 

 

 



 فهرس المخطوطات العربیة بكوت دیفوار

مانكونومخطوطات    

مباديمحمد فوفاناكومكتبة   اسم المكتبة 

 المدینة مانكونو

فوفانابن سعید الحسن  اسم المسؤول 

 رقم التلفون 

 عدد المخطوطات مخطوطة 8

  

 

 )781( 

       01man رقمالمخطوط

تخمیس القصائد الوتریة: العنوان  

مدح: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

102: عدد األوراق  

9: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

14,5×12: مقیاس  النص  

أسود بني: لون الحبر  

 بالشروححالة جیدة ولكن مثقوب بعض الصفحات ومتآكلة بعض األطراف موشحھ : الحالة

 

 )782( 

       02man رقمالمخطوط

)ص(تخمیس  الذریة السنیة في مدح خیر البریة : العنوان  

مدح: الموضوع  

أبو عبد هللا محمد: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ



87: عدد األوراق  

5: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

14,5×9,5: مقیاس  النص  

أسود أحمر بني: لون الحبر  

 صفحة منھا ُبدلت بأوراق جدیدة 11و/ حالة جیدة ممزق األطراف : الحالة

 

   )783( 

       03man رقمالمخطوط

كتاب الشفاء في تعریف حقوق المصطفى: العنوان  

سیرة: الموضوع  

أبو الفضل عیاض بن موسى: المؤلف  

: الناسخ  

 تاریخ النسخ

301: عدد األوراق  

14: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

27,5×15: النصمقیاس    

بني وأسود: لون الحبر  

 مثقب ومتآكل األطراف ومصاب بالبلل: الحالة

 

 

 

 

   )783( 

       03manرقمالمخطوط

كتاب الشفاء: العنوان  

السیرة: الموضوع  

أبو الفضل عیاض:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

296:عدد األوراق  



12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

22,5×12: مقیاس  النص  

بني: لون الحبر  

 ب ومصاب بالبللوممزق األطراف ومثق: الحالة

 

 

 

 

   )784( 

       04manطرقمالمخطو

القصیدة العشریات للفازاري: العنوان  

سیرة: الموضوع  

أبو بكر محمد بن مفضل بن مھیب: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

152: عدد األوراق  

10: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

15×11,5: النص  مقیاس  

أسود بني: لون الحبر  

 متآكل األطراف مصاب بالبلل الكتابة واضحة وجیدة: الحالة

 

  

)785( 

       05man رقمالمخطوط

للفازاريكتاب العشریات وتخمیسھا : العنوان  

)ص(مدح رسول هللا : الموضوع  

أبو بكر محمد بن مفضل بن مھیب: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

276: األوراقعدد   



05: عدد األسطر  

سوداني : نوع الخط  

13,5×11: مقیاس  النص  

بنيوأسود : لون الحبر  

 مفقود النھایة حالة جیدة: الحالة

 

 

 )786(  

       06man رقمالمخطوط

القصیدةالبنیةالمسماتبالنفحاتالقدسیة:العنوان  

مدح: الموضوع  

الشیخ عبد لقادر الجیالني: المؤلف  

الحاج بن أبي بكر بن أبو محمد : الناسخ  

 تاریخ النسخ

4: عدد األوراق  

13: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

15×10,4: مقیاس  النص  

أسودوأحمر : لون الحبر  

 ممزق األطراف متآكلة األطراف موشحھ بالشروح مثقوب: الحالة

 

   )787( 

       07manرقمالمخطوط

تفسیر الجاللین:العنوان  

تفسیر سورة البقرة: وعالموض  

المحلى: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

6: عدد األوراق  

13: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

15,8×8,4: مقیاس  النص  



أحمروبني : لون الحبر  

 مفقود الوسط والنھایة موشحھ بالشروح مثقوب: الحالة

 

 )787( 

       07man رقمالمخطوط

تفسیر الجاللین : العنوان  

من سورة البقرة إلى سورة یوسف: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

230: عدد األوراق  

13: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16×10: مقیاس  النص  

بنيوأسود أحمر : لون الحبر  

 حالة سیئة وناقص الطرفین متآكلة األطراف ومثقوب:  الحالة

  

 

 )788( 

       08man رقمالمخطوط

)ص(النظم في مدح النبي  :العنوان  

مدح: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

17: عدد األوراق  

5: عدد األسطر  

سوداني:نوع الخط  

13×12: مقیاس  النص  

أسود: لون الحبر  

 بالشروح ةمفقود البدایة موشح: الحالة

 



 فهرس المخطوطات العربیة بكوت دیفوار

مانكونومخطوطات    

فوفاناالحاج مامادو مكتبة  اسم المكتبة 

 المدینة مانكونو

 اسم المسؤول مامادوفوفانا

 رقم التلفون 

 عدد المخطوطات مخطوطة 18

  

 

  

)789(  

        man)01( رقمالمخطوط

بستان العارفین في معرفة الدنیا والدین: العنوان  

:الموضوع  

محمد بن عبد العزیز الوّراق بن الفقیھ أبو محمد: المؤلف  

الحسن البصري األصفر بن أبي بكر فوفانا: الناسخ  

21352: تاریخ النسخ  

149: عدد األوراق  

6: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

14×11,5: مقیاس  النص  

أحمروبني : لون الحبر  

  واضحوالخط جیدة موشحھ بالشروحو: الحالة

)790(  

        man)02( رقمالمخطوط

القصائد العشرینیات: الموضوع  

الحافظ أبو بكر محمد بن مجیب:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

298: عدد األوراق  



5: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

12,5×9,5: مقیاس  النص  

أسودوأحمر بني : لون الحبر  

 ذوبانة المداد مصاب بالبلل موشحھ بالشروح: الحالة

  

 

 )791(  

       man)03( رقمالمخطوط

إجالح قلوب العابدبینمعدن الذھب في : العنوان  

:الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

135: عدد األوراق  

10: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16,5×12,5: مقیاس  النص  

أسودوأحمر بني : لون الحبر  

  ممزق متكسرة األوراق متآكلة األطراف حالة سیئة ناقص النھایة مصاب بالبلل: الحالة

  

  

 

)792(  

        man)04( رقمالمخطوط

أحكام الصرف: العنوان  

علم الصرف: الموضوع  

:المؤلف  

غوث فوفانا بن أبي بكر فوفانا: الناسخ  

1935/1354: تاریخ النسخ  

11: عدد األوراق  

14: عدد األسطر  



سوداني: نوع الخط  

16×12,5: مقیاس  النص  

أحمروبني : لون الحبر  

  المدادناقص البدایة متآكلة األطراف ذوبان : الحالة

)793(  

       man)05( رقمالمخطوط

المقامات الحریري: العنوان  

أدب وحكم: الموضوع  

أحمد بن عبد الحي الحلبي النحوي اللغوي: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

97: عدد األوراق  

11: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

20,5×13: مقیاس  النص  

بني وأحمر: لون الحبر  

  متآكلة األطراف ناقص النھایة مصاب بالبللحالة سیئة : الحالة

 

  )794(  

       man)06( رقمالمخطوط

تفسیر الجاللین : العنوان  

تفسیر سورة البقرة إلى آخر اإلسراء: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

16: عدد األوراق  

10: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16,5×12: مقیاس  النص  

أحمروبني : لون الحبر  

  مفقود الوسط متكسرة األطراف: الحالة

  )795(  



        man)07( رقمالمخطوط

تفسیر الجاللین: العنوان  

تفسیر: الموضوع  

: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

65: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

15×11: مقیاس  النص  

أسودوأحمر وبني : لون الحبر  

  حالة جیدةناقص الطرفین : الحالة

 

)796(  

  

       man)08( رقمالمخطوط

تفسیر الجاللین: العنوان  

تفسیر سورة مریم إلى آخر الناس: الموضوع  

:المؤلف  

صالح بن محمد بن صالح تراوري: الناسخ  

ھـ1311: تاریخ النسخ  

510: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني : نوع الخط  

16×10,5: مقیاس  النص  

أحمروبني : لون الحبر  

  موشحھ بالشروح متآكلة األطراف: الحالة

)797(  

  

        man)09( رقمالمخطوط

مقامات الحریري: العنوان  



أدب  وحكم: الموضوع  

الشیخ أبو محمد القاسم بن علي بن محمد الحریري البصري: المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

166: عدد األوراق  

11: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16,5×9,5: النصمقیاس    

بني: لون الحبر  

  مفقود الوسط ممزق متآكلة األطراف حالة سیئة بعض الصفحات غیر قابل للقراءةف: الحالة

 

 

)798(  

  

       man)10( رقمالمخطوط

الفقھ: العنوان  

:الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

439: عدد األوراق  

18: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

17×10,5: النصمقیاس    

بنيوأحمر : لون الحبر  

.مصاب بالبللوبالشروح  ةمفقود الطرفین موشح: الحالة  

 

  )799(  

        man) 11( رقمالمخطوط

 

  القرآن الكریم بروایة ورش: العنوان

:الموضوع  

:المؤلف  



:الناسخ  

 تاریخ النسخ

288: عدد األوراق  

12:عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

16×10,5: مقیاس  النص  

بني:لون الحبر  

  سیئة متكسرة األوراق متآكلة األطراف ممزق ناقصة النھایة مصاب بالبلل: الحالة

 

  

  )800(  

        man)12( رقمالمخطوط

أحداث القیامة : العنوان  

موعظة : الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

5: عدد األوراق  

15: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

17,3×10,5: النصمقیاس    

  أحمروبني : لون الحبر

  مفقود البدایة والنھایة وجیدة: حالة

  

  

 )801(  

        man)13( رقمالمخطوط

مختصر المیزاني: العنوان  

علم الصرف: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ



7: عدد األوراق  

  11: عدد األسطر

سوداني: نوع الخط  

16×11: مقیاس  النص  

  بني وأحمر: لون الحبر

  مفقود البدایة والنھایة وطمس في الخط في واضح ومصاب بالبلل: حالة

  

)802(  

  

  man)14( رقمالمخطوط

ما یستحیل في حقھ تعالى: العنوان  

عقیدة: الموضوع  

:المؤلف  

إبراھیم أبوبكر: الناسخ  

 تاریخ النسخ

4: عدد األوراق  

8: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

14×9: مقیاس  النص  

  أحمروبني : لون الحبر

  ناقص البدایةوممزق ومصاب بالبلل : حالة 

  

  

  

)803(  

  

  man)15( رقمالمخطوط

عقیدة سیدي أحمد بن مندیل: العنوان  

قواعد اإلیمان وأقسامھ: الموضوع  

سیدي أحمد بن مندیل: المؤلف  

:الناسخ  



 تاریخ النسخ

31: عدد األوراق  

11: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

15,5×12,5: النصمقیاس    

  بنيوأحمر وأسود : لون الحبر

  :حالة 

  

)804(  

  man)16( رقمالمخطوط

تفسیر الجاللین: العنوان  

تفسیر :الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

184: عدد األوراق  

12: عدد األسطر  

سوداني  : نوع الخط  

12×10: مقیاس  النص  

  بني وأحمر:لون الحبر 

  والنھایة والخط واضح ومتآكلة األطرافناقص البدایة : حالة

  

  

  

)805(  

  man)17( رقمالمخطوط

العقیدة : العنوان  

التوحید/ حق هللا على العباد: الموضوع  

أبو العباس احمد بن عبد هللا الجزائري:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

7: عدد األوراق  



9: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

15×12,5: مقیاس  النص  

  أحمروبني : لون الحبر

  ناقص النھایة: حالة

  

  

)806(  

  man)18( رقمالمخطوط

كتاب الشفاء في تعریف حقوق المصطفى: العنوان  

قاضي عیاض: الموضوع  

:المؤلف  

:الناسخ  

 تاریخ النسخ

278: عدد األوراق  

20: عدد األسطر  

سوداني: نوع الخط  

22×12,5: مقیاس  النص  

  أسود وأحمر: لون الحبر

  جیدة وتامة :حالة 

  2016دیسمبر  39الحمد تم طور األول من مخطوطات كوت دیفوار وذللك بتاریخ 

 .لبرنامج حمایة المخطوطات 915EAPتحت مشروع رقم 

  موسى كوناتي. ـتحت إشراف د
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