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 العروض قسم
 شعبان ا/ اميرة ابراهيمإشراف 

 المدرس المساعد بقسم المكتبات والمعلومات
 جامعة األسكندرية –بكلية االداب 

 

 -ويتضمن االتي :
ِْ هللاُ »ِوزَبُة: " ػشع ٌشعبٌخ ِبعغز١شثؼٕٛاْ :  -ٔ ُْ فِٟ اٌمُْشآ َْٔغب ِّٟ  «ٚا٦ِ ُِ ا١ٌَبثَبِٔ ٌٍَؼبٌِ

ػجبط ػجذ اٌؾ١ّذ أؽّذ اٌذوزٛس/  ئػذاد ِدَساَعخٌ رَْؾ١ٍِ١ٍَِّْخٌ :(T. Izutsuاٌَىج١ِِش: د. ئ٠ضٚرغٛ)

َ  إٌّغك ا٦ل١ٍّٟ ٌٍغخ اٌؼشث١خ ثبٌّذاسط ا٤ٌّب١ٔخ- ع٩َّ

 

 ئػذاد سؽٍخ اٌّٛاد اٌغّؼ١خ ٚاٌجظش٠خ ٚاٌٛعبئؾ اٌّزؼذدح " ػشع ٌىزبة ثؼٕٛاْ : " -ٕ

                                ا٦عىٕذس٠خِذسط اٌّىزجبد ٚاٌّؼٍِٛبد ثى١ٍخ ا٢داة عبِؼخ  -د/ِٙب ِؾّذ ٌإٜ ؽبرُ

د ثى١ٍخ ا٢داة عبِؼخ ِذسط اٌّىزجبد ٚاٌّؼٍِٛب - د/دػبء أؽّذ خٍف ِؾّذ

 .ا٦عىٕذس٠خ

 

اٌزٛعٙبد اٌّغزمج١ٍخ ٌٍّإعغبد اٌّؼٍِٛبر١خ: سؤ٠خ رؾ١ٍ١ٍخ  "ٌىزبة ثؼٕٛاْ : ػشع -ٖ

عزبر ا٤ - فزؾٟ د١ٔب ٗ٘ج اٌذوزٛسح / ئػذاد "  ٌزشاخ١ض اعزخذاَ اٌّؾز٠ٛبد اٌشل١ّخ

 .عبِؼخ ؽٕطب -و١ٍخ ا٢داةّغبػذ ثمغُ اٌّىزجبد ٚاٌٛصبئك ٚاٌّؼٍِٛبد اٌ
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 العرض االول

 ػشع ٌشعبٌخ ِبعغز١شثؼٕٛاْ : 

 «واإِلْنَضاُى فِي القُْزآىِ هللاُ »ِكحَاُب: "

 :(T. Izutsuللَعالِِن اليَابَانِيِّ الَكبِيِز: ت. إيزوجضو)

"ِدَراَصةٌ جَْحلِْيلِيَّةٌ 
ٔ

 

 ئػذاد

معباس عبذ الحويذ أحوذ اٌذوزٛس/   صَّلَّ

   إٌّغك ا٦ل١ٍّٟ ٌٍغخ اٌؼشث١خ ثبٌّذاسط ا٤ٌّب١ٔخ

٩حُ   ١ْٓ، ٚاٌظَّ ِّ ذ هلُلِ سةِّ اٌَؼبٌَ ّْ ذٍ اٌَؾ َّّ َؾ ُِ ، َع١ِِّذَٔب  ِٓ ١ْ ِِ ِّٟ ا٤َ َُ ػٍَٝ إٌَّجِ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ  ٚاٌغ٩َّ

 ،، ٚثؼذٚعٍُ 

ًَّ ػ٩لخ اٌىبرت اٌغشثٟ ثبٌضمبفخ اٌششل١خ  ػ٩لخٌ  -ف١ّب ُػِشَف ثبٌذِّساَعبِد ا٨عزششال١خ-ٌؼ

ٍِزجغخٌ؛ رزشاٚػ ث١ٓ اٌّإاِشح راد اٌظجغ ا٤وبد٠ّٟ اٌشبئٗ
ٕ

اٌغذ٠خ ، ئٌٝ ا٦ػبفخ اٌؼ١ٍّخ ٚ

 ا٤وبد١ّ٠خ.

ٌٚىٓ: ِبرا ػٓ اٌؼبٌُِ اٌششلٟ، ؽ١ّٕب ٠ىزت ػٓ اٌضمبفخ اٌؼشث١خ، فٟ اٌج١ئخ اٌغشث١خ، ثبٌٍغخ 

 ا٦ٔغ١ٍض٠خ؟! 

 ِّٟ ِخ ا١ٌَبثَبِٔ َِ ؟! ثبٌطجغ ٔؼُ؛ ٌٚمذ اعزّغ رٌه وٍِّٗ فٟ اٌؼ٩َّ ٌّٟ أ٘زا اثزذاًء افزشاٌع ٚالؼ

ًِ ا٤عزَبِر اٌذوزُِٛس/ رٛش١ٙ١ىٛ ئ٠ اِؽ ُظُٗ اٌشَّ َْٕٙب: اٌَؼشث١َِّخُ، ٚرََخظُّ ِِ ضٚرغٛ اٌزٞ أََعبَد ٌَُغبٍد َوض١َِشحً؛ 

بُصطِ  َّ ْٓ ػّك َؽبٌِخ اٌزَّ ًَ أعزَبًرا ثغبَِؼبٍد ػذ٠ذٍح َخبِسَط ث٩ِِدُٖ.ٚلذ َػجََّش ػ ِّ ٨ٌََِخ، َٚػ ُُ اٌذَّ اٌذَّل١ُك: ِػٍ

١َّخُ ٌِش٠َ  ِّ َإٌٍِّف أٍْ٘زُٗ ِٛعٛػ١ِّزُُٗ اٌؼٍ ُّ ٌ ِّٞ ب ٠ذُػٛ ئٌٝ ئْفَشاِد أََؽِذ اٌؾَؼبِس َّّ ِِ بَدٍح أوبد١ّ٠ٍخ ١ََِّّضٍح، 

َساَعِخ اٌزَّْؾ١ٍِ١ٍَِِّْخ، ٚلذ رخ١شد اٌجبؽضخُ أََؽَذ وزجٗ؛ ٚ٘ٛ وزبة: ِٗ ثبٌذِّ بٌِ َّ ِْ »أػ ُْ فِٟ اٌمُْشآ َْٔغب « هللاُ ٚا٦ِ

ِّٞ ِضّش ا٠ْ٦َغبثِ  ١ًٍّب ٌٍز٩َّلِٟ اٌؾَؼبِس َّ َٛرًعب ؽم١مًّب َػ ُّ ْٔ ػش٠مز١ٓ أْط١ٍِز١ٓ؛  ١ّخ؛ ث١ٓ صمبفز١ٓثٛطفٗ أُ

؛ ٘ٛ اٌٍغخ ا٦ٔغ١ٍض٠خ، ٚػٍٝ أسع غشث١خٍ  ٍّٟ ا١ٌَبثَب١ُِّٔخ، ٚاٌؼشث١خ ا٦ع١ِ٩خ، ػجش ٚػبٍء فىشٞ غشث

ؼِخ ِبوغ١ً، ِٚغ  ِِ ١َِّخ ثَغب ِِ فٟ اٌؼبٌُ اٌغذ٠ذ؛ ٟ٘ ِٛٔزش٠بي ثىٕذا؛ ؽ١ُش:ِْؼُٙذ اٌذِّساَعبِد ا٦ْع٩َ

ٟ ثبٌشٚافذ اٌششل١خ؛ ثً ؽمَّك ِش١ًغب ِضع١ًب؛ ساعخ اٌششل١خ، ِغ رٌه: ِب ػظف اٌّإصش اٌغشث

ئفبدٍح ِٓ إٌّزظ اٌؼٍّٟ اٌغشثٟ اٌٍغٛٞ، ٌٚزا ٨ رُذسط دساعبرٗ ػّٓ ا٨عزششاق؛ فٙٛ ثذٚسٖ 

ب ٠َُظَُّٕف ثٛطفٗ ِغزؼشثًب ِٕظفًب ٌٍؼشث١خ ٌغخً، ٧ٌٚع٩َ د٠ًٕب ٚصمبفخً  ؛ ٚئَّّٔ ًٌ ٌّٟ أط١ ٚرَُؼذُّ ؛ششل

                                                           
1

كس:  هبيل مسوة
ُ

اُب: ”فؤاد عبد هللا ش
َ
 ِفي »ِكخ

ُ
َظان

ْ
ْسآنهللُا وؤلِاو

ُ
ِبيِر: ث. إًصوحظى للَعاِلِم « الق

َ
 :ِد   (T. Izutsu)“الَياَباِوّيِ الك

ٌ
ت ْحِلْيِليَّ

َ
 ج

ٌ
،زطالت َزاَطت

س، إشساف/ طعيد حظين مىصىز . كليت آلاداب، جامعت ؤلاطكىدزيت، اإلاؤلفت، 
ْ
ك

ُ
م، 0201/ 0202ماجظخير، إعداد/ مسوة هبيل فؤاد عبد هللا ش

 ص،  11+  983

 من مىخصف القسن الخاطع عشس ًبرل هؤالء اإلاظدشسقىن ك 0
ً
ه بداًت

َّ
ا، فئه

ًّ
ل ما في وطعهم، ًقىل ألاطخاذ الدكخىز عبد السحمن بدوي: "حق

ا في اإلاىهج اللغىي، لكن دون فائد
ً
، وأكثر جدقيق

ً
 ومىضىعيت

ً
 وأكثر جدًت

ً
ٍة، ذلك ألنَّ ليبدوا مىضىعيين في كخاباتهم، وفي جعل كخاباتهم أكثر داللت

 ل اشدادث جأجًجا.الدوافع الداخليت التي جضطسم بالحقد في قلىبهم ضد ؤلاطالم وكخاب ؤلاطالم اإلاقدض وهبي ؤلاطالم ظلذ كم هي؛ ب

 إلى جىافس وشس  
ً
 فهم اللغاث مىر بداًت القسن ألاخير حتى ًىمىا هرا، إضافت

ُ
اب قد جىفسث لهم أدواث

َّ
خ

ُ
وبسغم أنَّ هؤالء الك

هم أصسوا على جقدًم هظسياتهم الخاطئت، من خالل جصىزاتهم الصائفت للقضاًا الىهميت التي طسحىها حىل القسآن  أنَّ
َّ

وطسحىا  اإلاخطىطاث، إال

ىا إليها"..عبد السحمن بدوي )ألاطخاذ الدكخىز(: دفاًعا عن القسآن ضد مىخقدًه، جسجمت/ كمال جاد هللا، دزاطت وج
ُ
ل  جىصَّ

ً
قدًم هخائج شائفت

 .10ص هـ، 1391وحعليق/ محمد عمازة )ألاطخاذ الدكخىز(، مجلت ألاشهس، مطابع ألاهسام الخجازيت، هدًت مجلت ألاشهس اإلاجاهيت لشهس زجب 
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2122لعام   ًُ َْٔمٍَخً َِٔٛػ١َّخً فٟ  دساعبرُُٗ   ضِّ َّ َٛرًعب فَزَّ اٌش٠بدح ٌٍذِّساَعبِد اٌمُشآ١َِّٔخ اٌَؾذ٠ضَِخ، ٚرُ ُّ ِْ أَٔ َِ ٚاٌمشآ ِٓ ا٦ْع٩ َػ

ِح. ُُ ثبٌِغذَّ َِّغ َِْٕٙغ١َّخٌ رَز َِ بُد٘ب ُسؤ٠خٌ  َّ ، ِػ ِّٟ  اٌذَّْسِط اٌمُْشآِٔ

َّذ ثؼغ أػّبٌٗ ئٌٝ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، ِٚغ رٌه ٌُ ٠ُ  مذَ اٌجبؽضْٛ ػٍٝ دسط ٚلذ رُْشِع

ب ٨ ٠مٜٛ ػ١ٍٗ وض١ٌش ِٓ اٌجبؽض١ٓ، فٙٛ ٠زغبٚص اٌزخظض اٌذل١ك ئٌٝ  َِ أػّبٌٗ دسًعب رفظ١ٍ١ًب؛ رٌه 

ٓ فشٚع ػٍَٛ  ِِ ب ٠زطٍت أدٚاٍد ِٕٙغ١خً رشًّ: اٌٍغ٠ٛبد، ٚا٤دة، ٚغ١شّ٘ب  َّّ ا٦ؽبؽخ اٌشبٍِخ، ِ

 اٌؼشث١خ، خ٩ف ؽمٛي اٌذسط ا٦ع٩ِٟ ػٍٝ رؼذد٘ب.

أػٍُ أؽشٚؽخً أوبد١ّ٠خً رظذَّْد ٌذسعٗ لجً اٌجبؽضخ/ ِشٚح ٔج١ً فإاد ػجذ هللا ُشْىش، ٌُٚ 

اٌزٟ رمذِذ ثأؽشٚؽزٙب ١ًٌٕ دسعخ اٌّبعغز١ش فٟ ا٢داة ِٓ لغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚآداثٙب ثى١ٍخ 

عبِؼخ ا٦عىٕذس٠خ، ٚ٘زا ِب أػفٝ ػٍٝ سعبٌزٙب عذحً ٚؽشافخً ِٕجؼّٙب عٍٛوٙب دسثًب  –ا٢داة 

الُْٛ ئ١ٌٗ؛  غ١ش َٛ ِؼجٍذ، ٠ٕذس عبٌىٖٛ ٌٛػٛسرٗ، ٠ٚشؼ ػبسفٖٛ ػٍٝ ٚفشح ِبئٗ، ٠ٚؾغُ ػٕٗ اٌزَّ

 شفمخً ثأٔفغُٙ.

ٌُٚ رزشدد اٌجبؽضخ ػٓ خٛع غّبس ِب ٠ىزٕف دسعٙب ِٓ ِظبػت شزٝ، ٚػمجبد 

ًِّ ِب رؾزبعٗ ِٓ أدٚاٍد،ٚاِزبصد  ِزٛا١ٌخ، ٚرٌه فٟ دساعٍخ ٌّٛػٍٛع ع١ٍِّذ ِز١ٍّّض ِؾبؽًب ثُِى

ثب٤عٍٛة اٌشش١ك اٌج١ٍغ، ٚاٌغ٩ِخ اٌٍغ٠ٛخ، ٚدلخ اٌزٕبٚي، ٚعذاد إٌّٙظ اٌزؾ١ٍٍٟ، ٚاٌمذسح ػٍٝ 

إٌّبلشخ، ٚاٌٛطٛي ئٌٝ ا٢ساء اٌّغذ٠ذح، ٚا٤ِبٔخ اٌؼ١ٍّّخ اٌىبٍِخِٚضبثشح اٌظجش رٕم١جًب فٟ 

ٚرٛظ١فٙب اٌّظبدس ٚاٌّشاعغ اٌٛف١شح؛ ٚص١مخ اٌظٍخ ثّٛػٛع دسعٙب، فٟ عّؼٙب اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ 

ب رفزمذٖ اٌذساعبد ا٦ع١ِ٩خ  ًّ ٚاعزمشائٙب ٚاعزخ٩ص إٌزبئظ ِٕٙب، ٠ٚغطٟ ِٛػٛػٙب عبٔجًب ِٙ

َُّ رٛطٍذ ئٌٝ ٔزبئظ ػ١ٍّخ عذ٠ذح.  ؛اٌؾذ٠ضخ، ػجش اٌجؼذ اٌج١ٕٟ اٌؼ١ّك، ٚٔمذ إٌمذ ٓ صَ ِِ ٚ 

شبلًب ٠فٛق أظٙشد رٛف١مًب وج١ًشا فٟ رؾم١ك أ٘ذاف دساعزٙب إٌّشٛدح، ِغ ثزٌٙب عًٙذا وّب 

اٌطبلخ، أٔزظ ػ٩ًّ ػ١ًٍّّب لٍّب رغٛد اٌغبِؼبد ثّضٍٗ، ٠َُٚؼذُّ ئػبفخً ل١ّخً ٌٍّىزجخ ا٤وبد١ّ٠خ فٟ 

ثبثٗ،ٚثٙزا ثشٕ٘ذ ػٍٝ دسثزٙب، ٚرغبٚص٘ب وٛٔٙب ثبؽضخً ِجزذئخً؛ ِشرم١خً ِشرجخ اٌزّىٓ 

 اٌجؾضٟ.ٚارغّذ اٌشعبٌخ ثؾغٓ ا٦خشاط؛ رٕغ١مًب ٚؽجبػخً.

، ِزىئخً ػٍٝ اعزْمَشاِء أُُعِظ ِدَساَعِخ  ْد فٟ ِدساَعزِٙبمذ اْسرََىضَ ٌٚ ِّٟ ٘زٖ ػٍٝ إٌَِّٙظ اٌزَّؾ١ٍٍِ

٠ِخ  ؛ ٚط٨ًٛ ٌٍشؤَّ ِْ ًَّ ٚا٦َٔغب ْؾُٛس ؽَٛي: هللاِ اٌخبٌك ػضَّ ٚع َّ ُِ اٌزٟ رز ِْ اٌَىِش٠ ئ٠ضٚرغٛ ٌٍمشآ

 ِّ ِٗ اٌِؼٍ ْٕجَبِؽ ِِٕٙظ َدْسِع ِٗ: اٌمشآ١َِّٔخ ٌٍُٛعِٛد ٚرؾ١ٍٍِٙب، ِغ اعز  «.هللاُ واإلنَضاُى في القَُزآىِ »ِّٟ فٟ وزبثِ

ٚأثبٔذ ثٛفبٍء ػٓ سٚافذ اٌّذسعخ ا٤وبد١ّ٠خ اٌزٟ رزٍّزد ف١ٙب؛ ٚأسعؼذ عزٚس٘ب ئٌٝ 

ِخ ئ٠ضٚرغٛ  ، -اٌؼ٩َّ ًِّ اِسفَِخ اٌظِّ َٚ َشحً ٠ْ٤َىٍخ  َّ ْرِذساَعزَٙب ٘زٖ ص اٌزٞ ػىفذ ػٍٝ رؾ١ًٍ أؽذ وزجٗ؛ ئر َػذَّ

ًِ ا٤عزبِر ساِعَخِخ اٌُغُزٚسِ  ُِ اٌَغ١ٍِ ١َِّخ؛ ٟ٘ ِذسَعخُ اٌؼبٌِ ِّ ِح اٌؼشٚػ فٟ أسَعبِء اٌج١ِئبِد ا٤َوبِد٠ زَذَّ ّْ ُِ  ،

 .. ْذسَعخُ إٌَّضِّ َِ َساَعخِ »اٌذوزِٛس/ عؼ١ذ ِٕظٛس َؽفِظَُٗ هللاُ..  ِٖ «.. إٌَّضُّ أَعبُط اٌذِّ ٘زا ٘ٛ ِشَؼبُس ٘ز

١َِّخ اٌزٞ اسرَؼبُٖ سائذُ  ِّ ُغَٙب ٌَٙب.اٌّذسَعِخ ا٤وبِد٠  َ٘ب ِٚإعِّ

ِِخ ئ٠ضٚرغٛ؛ ثً أثبٔذ  ْد فٟ ِشؽٍٍخ ِٓ ِشاؽٍَِٙب ثُِغْم١َب اٌؼ٩َّ َٛ ِٚ٘زٖ اٌّذَسعخُ عُزُٚس٘ب اسر

ِخ ئ٠ضٚرغٛ  َِ َْٕؾٝ اٌؼ٩َّ َّْ ئؽَذٜ دساَعبِد سائِذ٘ب ا٤عزبِر اٌذوزِٛس/ عؼ١ذ ِٕظٛس رَُؼذُّ اِزذاًدا ٌّ ػٓ أ

ِٗ « سؤ٠ِخ اٌُٛعٛدِ »فٟ  ُّٟ ٌىزبثِ ُْ اٌفشِػ ِٖ اٌذساَعِخ:  ئر َعبء اٌؼٕٛا ُُ َد٨ٌَِخ اٌشؤ٠َِّخ »ِؾِٛس ٘ز ػٍ

 ُِ بئٍَخ ٚأٌٍف -« اٌمشآ١َِّٔخ ٌٍَؼبٌَ َّ ََ أسثٍغ ٚعز١ٓ ثؼَذ رِْغِؼ ِٗ ا٤ٌٚٝ ػب ٚلذ َطَذَس وزبثُٗ ٘زا فٟ ؽجؼزِ
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ِٗ: ثِذسَ  ِْ »اعزِ ا َٛ ِِخ ئ٠ضٚرغٛ، فٟ ِؼٙذ «ْٔظشحُ اٌَغبِؽِع ئٌٝ اٌُٛعِٛد فٟ وزَبِة اٌَؾ١ ، ثاْششاِف اٌؼ٩َّ

َّْ ِظطٍؼ:  « إٌظشحُ ئٌٝ اٌُٛعٛدِ »اٌذساَعبِد ا٦ع١ِ٩َِّخ ثغبِؼخ ِبوغ١ً ثىٕذا، ٚأٚػؾذ أ

 ٓ ِِ ِخَ ئ٠ضٚرغ«سؤ٠ِخ اٌَؼبٌَُ»رشعّخٌ أدقُّ  َّْ اٌؼ٩َّ ب ٠ؼِٕٟ أ َّّ ِِ َص ؽذَٚد رطج١ِك سؤ٠زِٗ ،  َٚ ٛ رََغب

 ..ِٗ ِٗ ثزطج١ِِك إٌّظُِٛس َرارِ ِع١ « إٌظشحُ ئٌٝ اٌُٛعٛدِ »إٌّٙغ١ِخ فٟ دسِط إٌَّضِّ اٌمشآٟٔ، ئٌٝ اٌزَّٛ

ٓ شخظ١ِخ ئ٠ضٚرغٛ ا٤وبد١ّ٠َِّخ اٌؼ١ٍَّّخِ  ِِ ب ٠ُجشُص عبٔجًب  َِ ْٓ ػٍٝ ٔضٍّ ِخزٍٍِف، ٚ٘زا   .ٌى

ِّْ اٌٍغِخ ٚاٌزفِغ١ِش ٚاٌؾِذ٠ِش ٚاٌؼمَبئِذ ٚاعزْذَػْذ ِدساَعزٙب َ٘زٖ ِشا ْٓ ِظَب ِِ عَؼخَ اٌَىض١ِش 

َساَعبِد ا٤َدث١َِّخ، ٚاٌزَّبس٠خِ،  ْؼش٠َِّخ ٚاٌذِّ ِٓ اٌشِّ ا٠ٚ َٚ خً، ِػ٩ٚحً ػٍٝ ثؼِغ اٌذَّ َِّ ١َِش ٚا٦ْع١ِ٩ََّبِد َػب ٚاٌغِّ

ِخَ ئ٠ضٚرغٛ   َّْ اٌؼ٩َّ ب ٠غزخذَ ا٦ؽ -وّب روشد اٌجبؽضخ-رٌه أ ب٨د اٌّشعؼ١خ فٟ ؽٛاشٟ لٍَّّ

 ِّٟ ِْ ٚاٌزَّفِغ١ِش اٌُّٛػِٛػ ِْ ثبٌمُْشآ ُذ ئٌٝ: ٔٙظٍ ألشة ٌٍغّغ اٌٍغٛٞ ٚرفغ١ِش اٌمُْشآ َّ ًْ ٠َْؼ دساعبرٗ؛ ثَ

، ٚفٟ ِٛاِػِؼٙب ِٓ آ٠بٍد لشآ١ٍٔخ ػذ٠ذٍح، ِغزْخًٍِظب  ِّٟ ٍِ٘ ْؼِش اٌَغب ؛ِززجًِّؼب ٌفظخً ثؼ١ٕٙب فٟ اٌشِّ ِْ ٌٍمُشآ

١َِّخ.َد٨ٌََخَ اٌٍَّْفظَ  ِِ ًِّ اٌج١ئِخ ا٦ع٩  ِخ ٚرطَٛس َد٨ٌزِٙب فٟ ظ

ِٗ، ِٚغ رٌَه؛ فمذ أزٙذ ئٌٝ رٛافِك أغٍِت   َْٙظ فٟ وزبثِ ٚلذ أٚػَؾذ ػٓ لْظَذُٖ ََ٘زا إٌَّ

َٙبِد وزِت اٌزَّفغ١ِش ٚغ١ِش٘ب َِّ ٓ أ ِِ ْغزَمَبِح  ُّ ؤ٠َِخ ا٦ع١ِ٩ِِّخ اٌ ِّٟ ِغ اٌشُّ ْٕجَبِؽ ِٗ ا٨عز   .ٔزبئِِظ َدْسِع

؛ اٌزفغ١ِش ثبٌّٕمُِٛي  ارخَزدْ ذ ٌمٚ ِٓ ئ١َِْغز١َْ ِٗ اٌشَّ ِّٟ ثّذَسَعز١َْ ِّٟ اٌزفغ١ِش اٌمشآِٔ َّ ٓ َػٍَ ِِ اٌجبؽضخ 

ِّٟ ِْٔجَشاًعب رشعُغ ئٌٝ  َِ اٌمُْشؽُجِ ِٙب ا٦ِب ْؼمُِٛي ٚسأِع َّ / اٌ ِٞ ْأ ، ٚاٌزَّْفغ١ِش ثبٌشَّ ِّٞ َِ اٌطَّجِش ٚسائذ٘ب ا٦ِب

ُِ ا٠٢بِد اٌمشآ١َّٔ  ِّ٘ب فٟ فٙ ِِ٘ذ فٟ ا٠٢ِخ أؽِذ ب ِٓ اٌشَّ ِٛؽ َّ ِػّٙب ٌ َِ رََؼشُّ ِخ، ٚرؾذ٠ِذ ِمَبطِذَ٘ب، ٚؽبَي ػذ

ِّٞ اٌشَِّش٠ِف،  ِٛ ٓ اٌّفغش٠ٓ اٌمَُذاِٝ أٚ اٌّْؾَذص١ٓ، ُٚشُشَٚػ اٌؾذ٠ِش إٌج ِِ ساعَؼْذ غ١َشُّ٘ب 

، ٚخ٩ف رٌه. َُ  ٚاٌّؼبِع

َّْ ثؼُغ اٌغٛأِت أَفَبَدْد ف١ٙب ِٓ وزبثبٍد ربس ذ ئٌٝ أ ْفُش إٌَّف١ُِْظ: ٚٔجَّٙ ٍخ اٌغِّ ٠خ١ٍخ؛ ٚثَخبطَّ

« َِ ًَ ا٦ْع٩َ ًُ فٟ رَبِس٠ِخ اٌَؼَشِة لَْج فَظَّ ُّ وّب ٚصَّمَْذ ا٤َؽبِد٠َش  ؛٥ٌعزبر اٌذوزِٛس/ عٛاد ػٍٟ« اٌ

ْؼِش٠َّخَ  َِ٘ذ اٌشِّ ا َٛ  .إٌج٠ََّٛخَ ٚاٌش

ْزُٗ فٟ ا٦َؽبٌَخِ ِٕٕبؽ١ٍخ أخشٜ، فمذ  َِ ٌْزََض َْٙظ اٌزٞ ا َشاِعِغ ؽ١ُش  أثبٔذ ػٓ إٌَّ َّ َظبِدِس ٚاٌ َّ ٌٍ

َعَضْد  ْٚ ، ٚفٟ ا٦ؽب٨ِد اٌزَّب١ٌِخ: أُ ًٍ ًِّ فظ ٍَخً ِغ ا٦ؽبٌِخ ا٤ٌٚٝ ٌُٗ فٟ ُو ِِ رُضجُِذ ث١بَٔبِد اٌىزبِة وب

َّْ ٘زٖ ١ٌَغْذ ا٦ؽبٌخَ ا٤ٌَٚٝ ٌٙزَ  ََ ِرْوُشُٖ؛ ئشبسحً ئٌٝ أ ب: رَمَذَّ ُّ ْٟ اٌّإٌِِّف ٚاٌىزَبِة، ٚوزجَْذ ثؼَذ٘ َّ ا اْع

 ًِ  .اٌىزبِة فٟ َ٘زا اٌفَْظ

راَصةُ إلى ها يلي: لو  قذ انقضَوْث هذه الذِّ

خٍ  َِ  :ِمذِّ

أثبٔذ ف١ٙب ػٓ أ١ّ٘خ دساعزٙب، ِٕٚٙغٙب، ٚألغبِٙب، ٚاٌزجب٠ٓ ث١ٓ رمغ١ّٙب اٌشعبٌخ ٚرمغ١ُ 

اٌىزبة، اٌزٞ رٕبٌٚذ ؽجؼبد رشعّزٗ ثبٌٕمذ اٌزفبػٍٟ اٌذل١ك؛ ِؼٍٍخً ٨رخبر٘ب ئؽذاّ٘ب أط٩ً 

ٌَذ ػ١ٍٗ، ٚرفؾظذ اٌذساعبد اٌغبثمخ؛ ٟٚ٘ أٚساٌق ثؾض١خٌ لظ١شحٌ، ثبٌزم١١ُ اٌز١١ّضٞ اٌذل١ك،  َّٛ َػ

 ِغ رفؼ١ً ثؼؼٙب ػٍٝ ثؼٍغ ٨ػزجبساٍد ػ١ٍٍّخ ِؼزَجََشٍح.

١ِٙذٌ ر٩٘ب    :رّ
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خُ اٌَّظبِدِس ٚاٌَّشاِعغِ،  َّ ٍخ، رٍََْزَٙب لبئِ َّ ِّٟ ٌِذَساَعِخ إٌَّضِّ اٌمُْشآِٟٔ. ٚخَّغخ فُظٍٛي ٚخبر ٌِ٨ ًِ اٌذِّ ْذَخ َّ ٌٍ

ُْ اٌِىزبِة:  ْٕٛا ََٕٙب ُػ َّّ ْٟ اٌِؼ٩لَِخ ا٤َعبِع١َِّخ اٌزٟ رََؼ بًدا ػٍٝ ؽَشفَ َّ َساَعِخ، اػز هللاُ »ٍِٚؾُك اٌذِّ

 «القُزآىِ  واإلنَضاُى في

يُ ٌمذ اخزَضَّ   َّٚ ًُ ا٤ ئ١ِِْظ.. اٌَخبٌِِك/  اٌفْظ ، ٚ هللاِ ثبٌطََّشِف اٌشَّ ًَّ رزجَؼْذ ف١ٗ ػضَّ ٚع

ِخ ئ٠ضٚرغٛ اٌؼذ٠ذح اٌزٟ ٠ذسط ػجش٘ب  ًَّ  «/ اٌخبٌكهللا»ِٕظٛساد اٌؼ٩َّ ػٍٝ ِذاس وزبثٗ،  ػضَّ ٚع

بٌّفَٙٛ ِغزٕجطًب اٌزظٛس اٌمشآٟٔ ٌٗ؛ ثّب ٠ز١ؼ اعزىشبف ِؼبٌُ اٌشؤ٠خ اٌمشآ١ٔخ ٌٍٛعٛد، ٚثذأَْد ث

، ِٚفَٙٛ «هللاَّ »اطط٩ًؽب، صُ د٨٨د ٌفع اٌغ٩ٌخ « هللا»، فٍفع اٌغ٩ٌخ «هللا»ٌٍفع اٌغ٩ٌخ اٌٍغٛٞ 

« هللاَّ »فبٌّفَٙٛ اٌىزبثٟ ٌٍفع اٌغ٩ٌخ  فٟ اٌٛص١ٕخ اٌؼشث١خ اٌشبئغ ػٕذ ػشة اٌغب١ٍ٘خ،« هللا»

ٌذٜ اٌؾٕفبء، ٌؼٍّٗ « هللا»اٌّزذاٚي ػٕذ ا١ٌٙٛد ٚإٌظبسٜ؛ ٠ٚؼٕٟ ئٌٗ اٌىزبة اٌّمذط، ِٚفَٙٛ 

ا٤لشة فٟ ط١بغزٗ ئٌٝ اٌّفَٙٛ اٌزٛؽ١ذٞ اٌمشآٟٔ، ٚرشرت ػ١ٍٗ دساعخ ا٤صش ػٍٝ اٌّغبس؛ أٞ: 

شآٟٔ، صُ أخ٩ل١خ ِفَٙٛ ا٦ٌٗ فٟ اٌزفى١ش اٌذ٠ٕٟ ٚاٌؼٛط فٟ اٌّفَٙٛ اٌم هللا ٚؽش٠ك ا٨عزمبِخ

اٌغبِٟ ٚأصشٖ ػٍٝ ػ٩لخ هللا ثب٦ٔغبْ، اٌغٛأت اٌؼذ٠ذح هلل؛ ثٛطفٗ ئٌٗ اٌخ١ش ٚاٌؼمبة؛ ِٚب 

ٓ اٌؼذاٌخ ا١ٌٙ٦خ، ِٚب ٠زشرت ػ١ٍٙب ِٓ: اٌٛػذ ٚاٌٛػ١ذ. ِِ  ٠شرجؾ ثزٌه 

ِْ ػٍٝ اٌطََّشِف اٌضَّبِٟٔ اٌّخٍُِٛق/  الفْصُل الثَّانِيث١ّٕب رٛفََّش  ِٗ،  ا٦َٔغب ِٗ ثَخبٌِمِ فٟ ػ٩لَز

َّْ سؤ٠خ/  ِؾٛس اسرىبصٖٚ ب ا٦ٔغبْ ئ٠ضٚرغٛ  ِٕظٛسأ ١ٌظ ا٦ٔغبْ فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ِغشًدا، ٚئَّّٔ

ًَّ  فٟ ػ٩لزٗ ثخبٌمٗ  .ػضَّ ٚع

ىش٠ُ، ِشرىًضا ػٍٝ ِضا٠ب ٘زا ا٦ٔغبْ وّب فٟ اٌمشآْ اٌثذأ ثذسط ِفَٙٛ ا٦ٔغبْ ٌغخً، ٚ 

ًَّ  دٚس لذسرٗ اٌز١ٕ٘خ فٟ رٍمٟ آ٠بد هللا أّٔبؽ اٌؼ٩لخ ث١ٓ هللا ٚا٦ٔغبْ؛ ٟٚ٘: ، ٚرزجغ  ػضَّ ٚع

اٌؼ٩لخ اٌٛعٛد٠خ، ٚاٌؼ٩لخ اٌزٛاط١ٍخ ث١ٓ هللا ٚا٦ٔغبْ؛ ٚعبئٍٙب ٚطٛس٘ب، ثشم١ٙب: اٌٍفظـٟ 

اٌؼجذ، اٌؼ٩لخ ا٤خ٩ل١خ. ٚوزا – ٚغ١ش اٌٍفظـٟ، ٚارغب١٘ٙب؛ ِٓ أؽذ اٌطشف١ٓ ٣ٌخش، ػ٩لخ اٌشة

ا٘زُ ثّغز٠ٛبد اٌؼ٩لبد ا٦ٔغب١ٔخ ا٨عزّبػ١خ، ٚاٌّؼب٩ِد اٌّب١ٌخ، اٌزٟ ٨ ٠غزغٕٟ ػٕٙب اٌّغزّغ 

 ٓ ِِ ٓ ِٕظٍٛس اػزمبدٞ؛ ئر عؼً  ِِ ا٦ٔغبٟٔ، ِغ: سطذ أّٔبؽ ا٦ٔغبْ فٟ إٌّظٛس ا٦ع٩ِٟ 

 :اٌزّب٠ض اٌؼمبئذٞ ِؼ١بًسا ٌزمغ١ُ أّٔبؽ ا٦ٔغبْ

َُّ ا٦ٔغبْ ث١ٓ ػبٌّٟ اٌغ١ت -إٌّبفمْٛ د -اٌّغٍّْٛ ط -أً٘ اٌىزبة ة -أ  اٌىفبس، صُ

ٚاٌشٙبدح، ٚسثؾ رٌه ثمؼ١خ اٌخٍك، ٚاٌّظ١ش ا٦ٔغبٟٔ فٟ اٌغب١ٍ٘خ، سؤ٠خ ا٦ٔغبْ اٌغبٍٟ٘ 

 ٌٍخبٌك، ٚؽذٚد ػ٩لزٗ ثٗ، رغ١١ش اٌمشآْ ٌشؤ٠خ اٌؾ١بح ا٦ٔغب١ٔخ، اٌشؤ٠خ اٌمشآ١ٔخ ف١ّب ثؼذ اٌّٛد،

 ا٦سادح ا١ٌٙ٦خ ٚا٦ٔغبْ. 

ِّٟ ٘زٖ اٌؼ٩لَِخ.. اٌخبٌِك ٚاٌّخٍِٛق/ هللاِ عجؾبَُٔٗ ٚرََؼبٌَٝ  َٓ ؽَشفَ ًٍ ث١ ْٓ رٛاط ِِ ٨ٚ ثُذَّ 

؛ ٠زَأرَّٝ ػجَش:  ِْ ِٟ ٚا٦َٔغب خزض ثشطذ دسط ئ٠ضٚرغٛ ، ئر االفْصُل الثَّالِثُ اٌزٞ رٛفََّش ػ١ٍٗ  اٌْٛؽ

ًَّ  ثٗ؛ ثبػزجبسٖ عج١ً اٌزٛاطً ث١ٓ هللا ٚا٦ٔغبْ.. اٌخبٌك ٚػٕب٠زٗ اٌفبئمخ ٌٍٛؽٟ،  ػضَّ ٚع

بي ث١ٓ هللا/ اٌخبٌك ًٍ فؼَّ َّْ اٌٛؽٟ أْظََٙش ٚعٛد رٛاط  ٚاٌّخٍٛق؛ أٚ خ١ٍفخ هللا فٟ ا٤سع، رٌه أ

 ًَّ  ٚا٦ٔغبْ/ اٌّخٍٛق. ػضَّ ٚع
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2122لعام   اٌٛؽٟ  ت ا٢ر١خ:ِٓ خ٩ي اٌغٛأَدَسَعٗ ئ٠ضٚرغٛ ِٓ صٚا٠ب ػذ٠ذح ػجش آ٠بٍد اٌمشآْ؛ٌمذ ٚ  

ِشادفبد اٌٛؽٟ: اٌٛؽٟ رٕض٠ً، اٌٛؽٟ  ؛ٌغخً، اٌٛؽٟ اطط٩ًؽب، ِٕظٛس ِغز٠ٛبد اٌزٛاطً

؛  ٌَ ٓ ، ٚأصش وْٛ إٌَّّض اٌمشآٟٔ ٚؽ١ًّب ئ١ًٌّٙب ػٍٝ إٌَّضِّ رارٗ ٚوٍّبرٗو٩ ِِ اٌٛؽٟ لٛي: اٌمٛي 

ٌٙبَ، فٛس٠خ فُٙ ئسادح ِشادفبد اٌٛؽٟ، ِمظذ صمً اٌمٛي، اٌفشق ث١ٓ اٌى٩َ ٚاٌمٛي، اٌٛؽٟ ٚا٦

ًَّ ، هللا ًَّ  سطذ ِٕظٛس ئ٠ضٚرغٛ ٌٍٛع١ؾ اٌزٞ ٠ٕمً اٌشعبٌخ ث١ٓ هللاػضَّ ٚع ٚإٌجٟ  ػضَّ ٚع

أصش ،  ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا طٍٝ : أ١ِٓ اٌٛؽٟ، أصش اٌٛؽٟ ػٍٝ إٌجٟٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا طٍٝ اٌّظطفٝ

ث١ٓ إٌّبداح ٚإٌّبعبح[،  اٌٛؽٟ اٌؼمبئذٞ؛ رجذي اٌؼ٩ي ً٘ذٜ، ِغز٠ٛبد اٌٛؽٟ اٌظٛر١خ ]اٌٛؽٟ

 ِغز٠ٛبد اٌزٛاطً فٟ دائشح اٌٛؽٟ اٌى١ِ٩خ، ارغب٘بد اٌزٛاطً اٌٍفظـٟ ث١ٓ هللا ٚا٦ٔغبْ.

َِٙذا٠َخُ ئٌٝ  ًِ اٌ اُط َٛ ًَّ  ا٦ْع٩َِ ٠ٚزََشرَُّت ػٍٝ ٘زا اٌزَّ َٓ هللاِ ع ضَب١ٌَِّخَ ث١ ِّ ًُ اٌِؼ٩لَخَ اٌ اٌزٞ ٠َُشىَّ

َٛ ِب اخزَ  ُ٘ٚ ، ِْ ابعُ ضَّ ٚػ٩ ٚا٦َٔغب ِٗ،ِززجًؼب سؤ٠خ ئ٠ضٚرغٛ ٌّفَٙٛ ا٦ع٩َ، اٌزٞ  الفصُل الزَّ ثَذْسِع

ُِٙش ا٦ع٩َ ارغبق ا٦ٔغبْ/ اٌّخٍٛق ِغ ٔٙظ اٌؾ١بح  ٠َُشىًَّ اٌؼ٩لخ اٌّضب١ٌخ ث١ٓ هللا ٚا٦ٔغبْ؛ ئر ٠ُْظ

ٍٟ فٟ ِٕظِٛخ اٌم١ُ اٌزٞ سعّٗ ٌٗ هللا اٌخبٌك ٓ رطٍٛس ئ٠غبث ِِ ًَّ ؛ ثّب أؽذصٗ  ا٤خ٩ل١خ  ػضَّ ٚع

ٓ اٌخؼٛع ٤ٞ لٍٛح ئ٨ اٌزّغ١ٍُ اٌّطٍك هلل، ٠ُٚجشص ئ٠ضٚرغٛ رٌه  ِِ ٧ٌٔغبْ، ثٛطفٗ رؾشًسا وب٩ًِ 

ّب ارّؼؼ فٟ: ا٦ع٩َ ٌغخً  ِِ ِٟ ٌٍىٍّبِد اٌّفزبؽ١ِخ اٌذاٌِخ ػٍٝ ٘زا اٌزؾٛي؛  ػجش سطِذ اٌزطِٛس اٌذ٨ٌ

ب اٌذ١ٌ٨خ فٟ اٌج١ئخ ا٦ع١ِ٩خ، دائش٠خ ٚاطط٩ًؽب، د٨ٌخ ا٦ع٩َ ٚاٌزغ١ٍُ فٟ اٌغب١ٍ٘خ ٚرؾ٨ٛرٙ

اٌؼ٩لخ ث١ٓ ا٦ع٩َ ٚا٠٦ّبْ، أسوبْ ا٦ع٩َ؛ ٚػ٩لزٙب ثب٠٦ّبْ، ػجٛد٠خ ا٦ٔغبْ فٟ ا٦ع٩َ، 

٠ٓ ٚاٌٍّخ: أ٠ٓ ٠ٍزم١بْ ِٚزٝ ٠فزشلبْ، أصش  ٠ٓ ٚا٦ٔغبْ )ا٦ٔغبْ ٚاٌزغ١ٍُ فٟ ا٦ع٩َ(، اٌذِّ اٌذِّ

اٌخٛاسط، ا٦ع٩َ ٚاٌجؼش: اٌمشآْ ٚشجٙبد ِٕىشٞ اٌجؼش ا٦ع٩َ ػٍٝ ا٦ٔغبْ، اٌّغٍُ ػٕذ 

. اٌغب١ٍ٘خ ٌغخً ٚاطط٩ًؽب،  ٌٓ : أعبؽ١ش ا١ٌٚ٤ٓ، أػغبس أؽ٩َ، عؾٌش ِج١ ٚرف١ٕذ٘ب؛ ثٛطفُٙ ٌٗ أَّٔٗ

، اٌؾٍُ ٌغخً، اٌفشق ث١ٓ اٌؾٍُ ٚاٌغًٙ، اٌّؼبٌُ « ا٦ع٩َ»فٟ ػ٩لزٗ ثـ« اٌؾٍُ» ٍٟ ٓ ِٕظٍٛس رؾ١ٍٍ ِِ

ٓ اٌؾٍُ ئٌٝ ا٦ع٩َ.اٌّؼجشح ػٓ اٌؾٍُ،  ِِ  اٌؾشان 

ِْ َِٚذاُسُٖ َدْسُط  الفْصُل الَخاهشُ ٠ٍَِٟٚ َ٘زا   ب َّ ِّٟ ا٠٦ ِّٞ ٚا٤خ٩لِ ِٓ اٌؼمَبئِِذ ١َْ٠ َٛ ؛ ػٍٝ اٌّغزَ

زََشرِّجَخً َػٍَٝ  ُِ ١ٍَْب  حً ُػ َٚ ِٗ ُرْس ؛ ثٛطفِ ِْ ب َّ َِ ا٠٦ َػِخ ػٓ ِفٙٛ ْمزََؼ١َبِد ا٤خ٩ل١َِِّخ اٌّزفَشِّ ُّ خ٩َي اٌ

، ٚلذ رٕبٚي: ا٠٦ّبْ ٌغخً ٚاطط٩ًؽب، أ٨ًٚ: ف١ّب ٠خض رؼش٠ف ا٦ِبَ اٌشبفؼٟ ٠٧ٌّبْ:  َِ ا٦ْع٩َ

ِغزٜٛ اٌمٍت )ا٨ػزمبد/ ا١ٌم١ٓ(، ِغزٜٛ اٌٍغبْ )اٌمٛي(، ثُْؼذ اٌزىبًِ ا٦ٔغبٟٔ ٠٧ٌّبْ؛ ث١ٓ 

ب١ًٔب: ِفَٙٛ ا٠٦ّبْ اػزمبد اٌمٍت ِٚغئ١ٌٛخ اٌؾٛاط، ِغزٜٛ اٌؼًّ، ثُْؼذ ص٠بدح ا٠٦ّبْ ٚٔمظبٔٗ، ص

ػٕذ ا٤شؼشٞ، صبٌضًب: ِفَٙٛ ا٠٦ّبْ ػٕذ اٌغ٠ٕٟٛ. ا٠٦ّبْ ٚعذ١ٌخ اٌضجبد أَ اٌزضا٠ذ ٚإٌمظبْ، 

ِفَٙٛ اٌىفش، ٚرطٛس د٨٨رٗ، اٌىفش ٌغخً ٚاطط٩ًؽب، رؼذد ِغز٠ٛبد اٌىفش ٚد٨٨رٗ فٟ إٌض 

َ ٚا٠٦ّبْ، اٌزمبسة ث١ٓ ا٦ع٩َ اٌمشآٟٔ، اٌشىش ٚاٌىفش؛ اٌّمزؼ١بد ٚا٢صبس. اٌفشق ث١ٓ ا٦ع٩

ٚا٠٦ّبْ، ا٠٦ّبْ ػٕذ اٌّشعئخ، ا٠٦ّبْ ػٕذ اٌىشا١ِخ، ا٤خٛح ا٠٦ّب١ٔخ ثبػزجبس٘ب ثذ٩ً٠ ٌٍؼظج١خ 

 :اٌمج١ٍخ.صُ أَرٝ ثْؼَذ رٌه

  ِِط١َّبد ْٛ ُُّ اٌزَّ َساَعِخ َٚٔزَبئُِغَٙب ٚأَ٘  .َخبرِّخُ اٌذِّ

  ٟخُ اٌَّظبِدِس ٚاٌَّشاِعِغ؛ اٌز َّ ْشِعٍغ، رشًّ اٌمشآْ لَبئ َِ ْٟ ِْظَذٍس ٚ ثٍَغْذ أسثؼخً ِٚبئزَ

 اٌىش٠ُ، ِٛصػخً ػٍٝ اٌّذاخً اٌى١ف١خ ا٢ر١خ:

 اٌؼذد اٌّذخً اٌى١فٟ ِغٍغً

ِخ ئ٠ضٚرغٛ اٌّزشعّخ ئٌٝ اٌٍغخ اٌؼشث١خ  (ٔ  ٖ أػّبي اٌؼ٩َّ
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2122لعام    6 اٌّؼبعُ اٌٍغ٠ٛخ  (ٕ 

 ٖٓ وزت اٌزفغ١ش ٚػٍِٛٗ  (ٖ

 ٖٕ وزت اٌؾذ٠ش ٚششٚؽٗ ٚػٍِٛٗ  (ٗ

 2ٕ وزت اٌؼمبئذ ٚاٌفشق  (٘

 ٗٔ وزت اٌزشاعُ ٚاٌغ١ش  (ٙ

 6ٕ وزت ئع١ِ٩بد أخشٜ  (7

 ٕٖ دٚا٠ٚٓ اٌشؼش ِٚغّٛػبرٗ  (2

 ٘ وزت ٌغ٠ٛخ  (6

 ٗٔ وزت أدث١خ ٚث٩غ١خ ٚٔمذ٠خ  (ٓٔ

 ٕ وزت ربس٠خ١خ  (ٔٔ

 ٖ وزت ِزشعّخ ئٌٝ اٌٍغخ اٌؼشث١خ  (ٕٔ

 7 دٚس٠بد ]دساعبد ِٚمب٨د ػٓ ئ٠ضٚرغٛ[  (ٖٔ

 ٗ وزت ثٍغخ أعٕج١خ  (ٗٔ

 ٕٗٓ ئعّبٌٟ ػذد اٌّظبدس ٚاٌّشاعغ شبٍِخ اٌمشآْ اٌىش٠ُ 

 ٗٔ ئعّبٌٟ ػذد اٌّذاخً اٌى١ف١خ/ إٌٛػ١خ 

ب ٠ُجشص رشؼت اٌؾمٛي اٌّؼشف١خ اٌّزّبعخ ِغ ٘زٖ ا٤ؽشٚؽخ اٌم١ّخ.  َّّ ِ 

 ِٛخ ئ٠ضٚرغ َِ ُٓ ُطًٛسا ػذ٠َذحً ٌٍؼ٩َّ َّّ َساَعِخ؛ اٌزٞ ٠زَؼ  .ٍَِؾُك اٌذِّ

ٓ فظٌٛٙب فٟ ٚلذ اعزْذَػْذ َ٘زا  ِِ  ًٍ ًَّ فظ ًِّ ِب ٠ُخضُّ و اٌزمغ١ُ اٌّزمذَ ٌٍذساعخ رزجَُّغ و

 ، ًُ ًُ ِٕٙب اٌفْظ ِٗ ؽْغَت ١ََْ٘ىٍٍَخ ِخزٍَِفٍَخ ٠زَشىَّ ِٗ، ٚعَّؼُٗ ًِؼب، ِغ رٕغ١مِ ْخزٍََِف صَٕب٠َب اٌىزَبِة ٚفظٌِٛ ُِ

ًِّ ِؾٍٛس ِٓ ِؾ ِّٟ ؽَٛي و َساَعِخ ثّفشِدِٖ وٟ ٠زََغَّٕٝ اعزخ٩ُص ِٕظِٛس ئ٠ضٚرغٛ اٌُىٍِّ   .بِٚس اٌذِّ

 نحائج الذراصة:

ِْ »٘زٖ ا٤ُْؽُشَٚؽخُ فٟ رؾ١ٍٍَِٙب ٌىزَبِة: ٌمذ رٛطٍذ  ُْ فٟ اٌمشآ ِّٟ « هللاُ ٚا٦َٔغب ُِ ا١ٌَبثَبِٔ ٌٍَؼبٌِ

 :، ٌؼً أّ٘ٙب ِب ٠ٍٟٔزبئِِظ ػذح اٌَىج١ِش/ رٛش١ٙ١ىٛ ئ٠ضٚرغٛ ئٌٝ 

  َِْٕؾٝ اٌزَّْفِغ١ش َِ خُ ئ٠ضٚرغٛ  َِ ٌَِِٚخ ٌٍُّٛػٛعِ  َٔؾب اٌَؼ٩َّ ُِّ ا٠٢بِد اٌّزََٕب ِّٟ فٟ َػ ُٛػِٛػ َّ اٌ

َْٕٙب ئؽذا٘ب ِٕفشدحً، ثً  ُٓ ػ َك، اٌزٟ ٨ رَج١ِْ َّ َْٕٙب َد٨ٌَزَٙب اٌُى١ٍَِّّخَ ا٤ػ ِِ ًؼب، ِْغزَم١ًِب  َِ اِؽِذ  َٛ اٌ

 ِْ ِْ ثبٌمُشآ ٓ ِغز٠َٛبِد رفِغ١ِش اٌمُشآ ِِ  ٜ ًٛ ًَّ ٘زا ٠َُؼذُّ ِغز ًُ ًِؼب، ٌٚؼ َِ  .رَزََىب

  ٓ ِِ ؛ ثززجُِّغ َد٨ٌََِخ اٌٍَّْفظَِخ  ِّٞ ِٛ ِخُ ئ٠ضٚرغٛ ًٔٙغب ِخزٍِفًب؛ ٘ٛ ألشُة ئٌٝ اٌغِّغ اٌٍَُّغ ارجغ اٌؼ٩َّ

غَ  ِِ ِِ٘ذ اٌمُشآ١َِِّٔخ، ساِطًذا  ا َٛ حً ػٍٝ اٌشَّ َٚ ١ٍَِِِّ٘خ، ِػ٩َ ْؼِش٠َِّخ فٟ اٌِؾْمجَِخ اٌَغب ِِ٘ذ ا٤َدث١َِِّخ اٌشِّ ا َٛ بَؽخَ اٌشَّ

ْجِشًصا وزٌه اٌزَّمَبُسِة اٌ ُِ  ، ِّٞ ًِّ اٌزََّغ١ُِّش اٌَؼمَبئِِذ ، فٟ ِظ ِّٟ ٌِ٨ ِي اٌذِّ ُّٛ ْٕجِطًب ِِٕطم١َِّخَ اٌزََّؾ ّشزَشَوِخ، ِغز

اَؽذِ  َٛ ِّٞ اٌ ِٛ َٓ ِشزمَّبِد اٌِغْزِس اٌٍَُّغ َّٟ ث١ ٌِ٨َ َٓ اٌذِّ  .اٌزَّجَب٠ُ
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2122لعام      َاٌّز َٓ ِِ ِخُ ئ٠ضٚرغٛ ثؼُؼٙب  ُِ٘ذ اٌزٟ ٠زََخ١َُّشَ٘ب اٌؼ٩َّ ا َٛ ُِ اٌٍَُّغ٠َِّٛخ، ٚػَٕذ اٌشَّ ٛارِش فٟ اٌّؼبِع

 : َٛ ، ْٔؾ َٓ ُْ اٌَؼَشةِ »اٌّفغِّش٠ ِّٟ « ٌغب ِّٞ ٚاٌمُْشؽُجِ ْٞ اٌطَّجَِش ْٕظٍُٛس، ٚرْفِغ١َْش َِ  ِٓ   .٨ث

  َب ٌَغأ َّ ِؽِك ثبٌغَّبثِِك، و ِْ ػٍٝ ل١ِبِط ا٩ٌَّ ِّٟ ٌَؼشث١َِّخ اٌمشآ ِٖ اٌؼْمٍِ َذ ئ٠ضٚرغٛ فٟ ِٕظِٛس َّ اػز

ًِ إٌَّ  ١ٌِ ض٩ًَّ فٟ ا٠٢ِخ اٌمُْشآ١ِّٔخِ ٌٍذَّ َّ ُِ  ِّٟ  .ْمٍِ

  َِغ ِٗ ُٓ ِِٕٙغ١َّزِ ِخ ئ٠ضٚرغٛ إٌبِدَسحُ ِٚٛعٛػ١َّزُُٗ اٌّؾ١ْطَخُ، ٚرجب٠َ َِ ظَٙشْد ثَغ٩ٍء ػم١ٍخُ اٌؼ٩َّ

٩ََؽظَِخ، ٚاٌزَّْظ١ِِٕف،  ُّ اِؽِذ، ِٚدلَِّخ اٌ َٛ ِش اٌ ِْ ٥ٌ ِٗ ْٕظَُٛسارِ َِ ِد ِغز٠ََٛبِد  ِٖ، ثزََؼذُّ ٚاٌزَّْج٠ِٛت، َغ١ِْش

ب لذ ٠جُذٚ ِزَجَب٠ًِٕب َِ  َٓ ز١َِِْٕخ ث١ َّ ٩ِد اٌ  .ٚر١ٌَِِٛذ اٌظِّ

 َسارِٙب ُّٛ ١ٍَِِِّ٘خ ٚرظ َِ ٌٍَغب ب ػٍٝ سطِذ َْٔغِخ ا٦ْع٩َ ًِّ خُ ئ٠ضٚرغٛ ِؽْشًطب رب َِ  .َؽَشَص اٌَؼ٩َّ

 ا ًِ َِ ٌَفِع اٌغ٩ٌخ ػَٕذ أ٘ خً ثّفٙٛ َُ خبطَّ ِخُ ئ٠ضٚرغٛ َِؼبٌِ ٌِىزبِة فٟ اٌَغض٠شحِ رزَجََّغ اٌؼ٩َّ

ِْ اٌىزَبث١َِّخِ،  َٓ اٌٛص١َِّٕخ ٚا٤د٠َب َغبَؽبِد اٌزأص١ِش ٚاٌزأصُِّش اٌّزجبَدٌَِخ فٟ اٌج١ئِخ اٌؼشث١ِخ ث١ ِِ اٌؼشث١ِخ، ٚ

 ِٓ ٓ ِو٩ اٌطََّشف١َ ِِ  ِّٞ ِس اٌَؼمَبئِِذ ُّٛ ِّٞ ٌٍزََّظ ِٖ فٟ اٌزَّمَبُسِة اٌفِْىِش ِّٟ ٚدِٚس بِػ َّ ، َٚعبِٔت اٌّزَغ١ِِّش ا٨عز

 ِّٟ ِِ  .ٚػ٩لَِخ رٌه ثبٌّٕظِٛس ا٦ْع٩َ

  :ِؾمِّمًب ثٙزا ،ِٖ ًغب ػٍٝ غ١ِش ِِ ِٗ ثُْشَ٘بًٔب َدا ِخُ ئ٠ضٚرغٛ ِب لذ ٠جُذٚ ِزجبِػًذا ثٛطفِ ظُِّف اٌؼ٩َّ َٛ ُ٠

َبلُغِ  َُ اٌزَّٕ ُّ٘ َٛ ب ٠ٕفِٟ رَ َّ َْٕؾبُٖ؛ ث َِ ِّٟ فٟ  ِِ / اٌَى٩َ ِّٟ  .إٌّظُِٛس اٌَغَذٌِ

 خُ ئ٠ض َِ ١ََّض اٌؼ٩َّ َّ ِح فٟ دساَعِخ اٌؼم١ِذِح، ر ُُ ثبٌِغذَّ ٚرغٛ ثمذسٍح ػٍٝ ْٔؾِذ اٌّظطٍَؾبِد اٌزٟ رزَِّغ

ِػَؼْذ ٌٗ؛ ٔؾٛ:  ُٚ لَِّخ فٟ أطجَبلِٙب ػٍٝ ِب   «.اٌزِٛؽ١ُذ اٌَّإلَّذُ »ٚاٌذِّ

  ؛ َٓ ِخ١ َِ ا٦ع١ِ٩َِّخ، أٚ اٌّإسِّ بء اٌُؼٍٛ َّ ٌُِٛؽعَ رمَبُسُة ِب ٠ْخٍُُض ئ١ٌٗ ئ٠ضٚرغٛ ِغ ثؼِغ ػٍ

بِء داسِعٟ ا٤َدةِ  ِضً: َّ  .اٌذوزِٛس/ عٛاد ػٍٟ، ٚثؼِغ اٌؼٍ

  ِاٌٍَُّغخ ُِ ٍْ ِّٞ دٞ عٛع١ش فٟ ِػ ُُ اٌغ٠ٛغِش ِٗ اٌؼبٌِ  .رأصََّش ئ٠ضٚرغٛ ثّب َخٍَُض ئ١ٌ

  ظٛاَِ٘ش ٓ ِِ ِّٟ ٌٍّغز٠ََٛبِد اٌَؼبِوَغِخ ٌّب ٠شُطُذُٖ  ٓ اٌم١ِبِط ا٨عزمَظبئِ ِِ ٠ّبسُط ئ٠ضٚرغٛ ًٔٛػب 

 ِْ اٌَىِش٠ُ، ٚوزا ٠ّبسُط ا٨عزمَظبَء فٟ ِخزٍَِف اٌج١ئبِد اٌؼشث١ِخ؛ ِىخَ ؽ١ُش ِشوض٠َّخُ فٟ اٌمُْشآ

َُ اٌزٟ رؼٍٛ ف١ٙب ِغبؽبُد اٌز٩َّلِؼ اٌّخزٍفخُ،  ٨ً ئٌٝ ا٤ؽشاِف؛ ؽ١ُش اٌزُّخٛ ُّٛ اٌؼم١ذِح، رؾ

َغبؽبِد اٌزَّأص١ِِش ٚاٌزَّأصُّشِ  ِِ خً اٌؼمبئذ٠خَ، ػجَش سْطِذ   .ٚخبطَّ

َراَصةِ  جَوِصيَّاتُ   :الذِّ

  ٛاٌَىج١ِِش/ رٛش١ٙ١ى ِّٟ ُِ ا١ٌَبثَبِٔ بِي اٌَؼبٌِ َّ َٛ أػ ِٗ ٔؾ عُّ َٓ ثبٌزَّٛ َساَعخُ اٌجَبِؽض١ِ َطْذ اٌذِّ ْٚ أَ

، فٟ ثؾٛصُِٙ ٚأُْؽُشَٚؽبرُِٙ، فٍُ رأُخْز شخظ١زُُٗ Toshihiko Izutsuئ٠ضٚرغٛ

 ِّٟ ِّ ب ثؼُذ فٟ َعبَؽِخ اٌذَّْسِط ا٤َوبِد٠  .ٚأػّبٌُُٗ ؽمَّٙ

  رطج١مًب ػٍٝ وّب ِٗ ، ِٕٚٙغ١َّزِ ِّٟ ِّ ِٗ اٌِؼٍ ٓ ٔزبِع ِِ ًِ ػٍٝ ا٦فَبَدِح  َّ َطْذ ثبٌؼ ْٚ أَ

 .أُْؽُشَٚؽبٍد ثؾض١ٍَّخ أخَشٜ

َّْ رؾظٝ ثؼٕب٠خ ثبؽضٟ اٌؼٍَٛ اٌؼشث١خ؛ ػٍٝ  َّْ ٘زٖ اٌذساعخَ اٌم١ّخَ عذ٠شحٌ ثأ ٚثؼذ ، فا

َّْ رؼّٙب  اخز٩ف رخظظبرُٙ اٌذل١مخ، ِٚشبسثُٙ؛ ثبؽززائُٙ ؽزٚ٘ب؛ ًٔٙغبً ِٚؼًّٛٔبً، ٚأ

ب ٌٍٕفغ اٌؼٍّٟ.  ًّ  اٌّىزجبد ا٤وبد١ّ٠خ اٌّزخظظخ؛ رؼ١ّ
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 العرض الثاني

 3رحمة المواد السمعية والبصرية والوسائط المتعددة " عرض لكتاب بعنوان : "

 إعداد

 د/دعاء أحمد خمف محمد                                د/ميا محمد لؤى حاتم

مدرس المكتبات والمعمومات بكمية اآلداب جامعة اإلسكندرية                             مدرس المكتبات والمعمومات بكمية اآلداب 
 اإلسكندريةجامعة 

maha2904@hotmail.com                                           
dr.doaakhalaf@gmail.com  

 تمهيد:  

في اآلونة األخيرة،  Information mediaلقد تنامت أشكال وسائط المعمومات     
وأصبحت الحاجة ممحة إلى دراسة تمك التطورات التكنولوجية الحديثة، وربما يكمن 

السبب الرئيس في تقديم المحتوى الفكرى بيذا الكتاب إلى التعرف عمى مالمح تطور 
المواد السمعية والبصرية، ورحمة تطورىا عبر العصور الزمنية المختمفة، وما توصمت 

عصر الحالي من أشكال متنوعة من الوسائط المتعددة، بيدف مواكبة تمك إليو في ال
 التطورات السريعة، واستقراء متطمبات مستقبل مجتمع المعرفة المعاصر. 

كما ييدف المحتوى إلى اصطحاب تمك الفئة من مصادر المعمومات الرقمية في 
رحمتيا، وتقديميا إلى كافة فئات مجتمع المعمومات المستفيد منيا بشكل عام، 

والمتخصصين بالمجال وطالب المراحل الدراسية المختمفة عمى وجو الخصوص؛ 

                                                           

3
ميا محمد لؤى حاتم ، ودعاء أحمد خمف محمد. رحمة المواد السمعية والبصرية  

 ص.032. 0202والوسائط المتعددة.اإلسكندرية: دار الثقافة العممية، 
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 عمى استكمال حمقات الوصل بين الماضى والحاضر، ورسم مالمح المستقبل.

من رحمة الكتاب في فصمو األول : "تعريفات المواد  المحطة األولىتعرض 
السمعية والبصرية والوسائط المتعددة" إلى جانب نبذة تاريخية مختصرة عنيا، وذلك 

تنوعة من مصادر المعمومات: سواء أكانت من من خالل االعتماد عمى مجموعة م
خالل القواميس ودوائر معارف، وتعريفات المنظمات الدولية، والمقاالت والمؤلفات 
العممية وكل ما يتعمق بأدب الموضوع المتخصص بالمجال؛ ثم عرضت المؤلفتان 

م أغراض مسميات الوسائط المتعددة التقميدية منيا والحديثة، ونبذة تاريخية عنيا، وأى
استخداماتيا؛ وانتيى الفصل بتساؤالت عامة تقيس الميارات المعرفية ، وميارات 

 التحميل المنطقي واإلبداع ، وتنمى الميارات البحثية لدى الدارسين والباحثين.

من رحمة الكتاب في فصمو الثاني إلى عرض  المحطة الثانيةوتنتقل 
المتعددة وفئاتيا وأشكاليا"، سواء بمجال "مجاالت المواد السمعية والبصرية والوسائط 

التعميم والتاريخ، واإلعالنات والصحافة واإلعالم، ومجال صناعة األلعاب، والعموم 
والتكنولوجيا، ..الخ. كما استعرض الفصل فئات وأشكال المواد السمعية والبصرية 

كترونى والوسائط المتعددة، وأىم ما يميزىا من مالمح عامة، وخصائص النشر اإلل
من مميزات وعيوب، والمراجع اإللكترونية، وقواعد البيانات وغيرىا من مصادر 
المعمومات غير التقميدية؛ ثم اختُتم الفصل بتساؤالت لقياس الميارات البحثية 

 والمعرفية ، وميارات التحميل المنطقي واإلبداع لممستفيد منو.

الثالث :"نماذج من من رحمة الكتاب في فصمو  المحطة الثالثةوتستعرض 
والتي تمثل  -تطبيقات المواد السمعية والبصرية والوسائط المتعددة" بداية باإلنترنت 

ومرورا بنماذج  -بدورىا النموذج األكبر لممواد السمعية والبصرية والوسائط المتعددة 
التطبيقات التكنولوجية المتنوعة بمجال التعميم، واالتصاالت وشبكات التواصل 
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2122لعام   اعي، ووحدات األلعاب اإللكترونية؛ وانتياًء بالخرائط الرقمية، ومعايير االجتم 

تقييميا،ونماذج المواقع الخاصة بيا. وكالعادة اختُِتم الفصل بتساؤالت لقياس 
 الميارات البحثية والمعرفية ، وميارات التحميل المنطقي واإلبداع لدى المستفيد منو.

اب في فصمو الرابع المستفيدين من من رحمة الكت المحطة الرابعةوتصطحب  
الكتاب إلى "عالم الروبوتات" وما يندرج بو من تطورات تكنولوجية مذىمة، ومفيوم 
الذكاء االصطناعي؛ الذى يشير إلى أليات القدرة عمى التعمم، والتعامل مع البيانات 

اوالت المعقدة، واستخدام ميارات التفكير العميا من تفكير وتحميل واستنتاج، في مح
 دؤوبة لمحاكاة العقل البشرى.

كما اشتمل الفصل عمى تعريف لمفيوم الروبوتات، ونبذة تاريخية عنيا،  
ومكوناتيا، ومجاالت استخداماتيا المتنوعة، وأشير نماذجيا ورؤيتيا المستقبمية؛ ثم 
انتيى الفصل بتساؤالت لقياس الميارات البحثية والمعرفية، وميارات التحميل المنطقي 

 واإلبداع لدى القارئ.

من رحمة الكتاب في فصمو الخامس حول  لمحطة الخامسةاوتدور مالمح 
"نظم المواد السمعية والبصرية والوسائط المتعددة من أنشطة وخصائص وتحديات 
ومكونات"، حيث اشتمل الفصل عمى أىم األنشطة القائم عمييا مجال المواد السمعية 

زيون، والشركات والبصرية والوسائط المتعددة ومتطمباتيا الميارية عبر قنوات التمف
المسئولة عن تقديم المحتوى الفكرى عبر الوسائط المختمفة، والسمطات والييئات 
العامة المنظمة لمعمل. كذلك يعرض الفصل ألىم الوظائف المينية القائم عمييا 
مجال المواد السمعية والبصرية والوسائط المتعددة، ومدى تشعبو في مختمف 

ية والتقنية واإلدارية.. الخ. كما يعرض الفصل ألىم قطاعات األعمال والوظائف الفن
المتطمبات الميارية والمعرفية المرتبطة بتصميم الوسائط المتعددة، والتي تشترك في 
إنتاجيا، إلى جانب خصائص أنظمة وتطبيقات المواد السمعية والبصرية والوسائط 
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2122لعام   نص المكتوب، ومرورا المتعددة وأىم مميزاتيا، وأىم مكونات تمك األنظمة بداية بال 

بالممفات الصوتية والصور والرسوم المتحركة، ونياية بالرسوم والتكوينات الخطية 
والبرمجيات الحديثة.وينتيى الفصل بتساؤالت عامة لقياس الميارات المعرفية والبحثية 

 ، وميارات التحميل المنطقي واإلبداع لمقارئ والمستفيد.

لكتاب في فصمو السادس أىم نماذج من رحمة ا المحطة السادسةوتشمل 
"المواد السمعية والبصرية والوسائط المتعددة في المكتبات"، حيث تمعب تمك المواد 
دورا ىاما في مجال التعميم والبحث العممى في شتى مجاالت المعرفة البشرية، 
وتتعامل المكتبات كونيا وسيطًا فعااًل لنقل وتداول المعمومات بمختمف أشكاليا. 

عرض الفصل ألىم تحديات مجتمع المعرفة المعاصر والتي تواجييا المكتبات وي
ومؤسسات المعمومات، ودور تمك المؤسسات في تخطى العقبات، وتقديم الحمول 
المتنوعة إلتاحة المعمومات والوصول إلييا وحفظيا عمى المدى الطويل. كما تركز 

تقييم مصادر المعمومات، والتي المكتبات في رحمة االختيار واالقتناء عمى معايير 
يتم تفعيميا بمختمف قطاعات المكتبة لمتحقق من مدى مصداقية المعمومات المتاحة 
لممستفيدين منيا. ويعد ذلك من أخطر األدوار والتحديات التي تواجو المكتبات في 
ظل التطورات التكنولوجية اليائمة. ويعرض الفصل أيضا نماذج من تقنيات الذكاء 

ناعي، والمستخدم بشكل مباشر في المكتبات العالمية وخاصة نماذج االصط
الروبوتات التي تقوم بدور أخصائي المكتبات والمعمومات، إلى جانب كافة الخدمات 
المنوط بيا قطاع المكتبات، باإلضافة إلى نموذج المنصات السحابية لمحمول 

المعارف المكتسبة من  التعميمية. وينتيى الفصل بعرض تساؤالت لقياس مدى إدراك
 خاللو،وكذلك ميارات التحميل المنطقي واإلبداع .

في الفصل السابع ؛ حيث الحديث   المحطة السابعةوتنتيى رحمة الكتاب عند 
حول "المواد السمعية والبصرية والوسائط المتعددة لذوى االحتياجات الخاصة 
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الخاصة، وخدمات المعمومات المقدمة ليم، ومرورا باألنظمة المبتكرة لتقديميا وتيسير 
سبل االستفادة منيا، ىذا إلى جانب األجيزة الخاصة بتقديم المعمومات بمختمف 
أشكاليا، لخدمة مختمف أنواع وفئات اإلعاقة، مع عرض ألىم الصفات التي ينبغي 

الوسائل التعميمية. وينتيى الفصل بعرض بعض التساؤالت التي تساعد  توافرىا في
دراك المحتوى الفكرى بالفصل، وتنمى بعض الميارات البحثية  في قياس مدى فيم وا 

 والمعرفية واإلبداع لدى القارئ والمستفيد. 

 وختامًا : 

، انتيى الكتاب بخاتمة تشير إلى ما توصل إليو المحتوى الفكرى من نتائج  
وتفتح آفاق البحث في تطورات عالم الوسائل السمعية والبصرية والوسائط المتعددة، 
بوصفيا جزء ال يتجزأ من الموروث الفكرى والثقافى والحضارى، فيى تحمل في 
طياتيا كمًا ىائاًل من المعمومات المتنوعة والثرية  ، والتي تتطمب الحفظ واإلتاحة 

 لكافة فئات المستفيدين. 

تيت رحمة الكتاب، ولكنيا بمثابة بداية رحمة العقل في التدبر والتفكر في لقد ان
آليات وتطورات الوسائط المتعددة، وما ستحققو في المستقبل القريب والبعيد، وفى 
ذلك الحين يندمج لدى اإلنسان مشاعر الفرح باإلنجازات المبيرة لالختراعات 

بدقة متناىية الستقراء مالمح  الحديثة، مع مشاعر القمق وترقب تمك التطورات
 المستقبل الواجب مواكبتيا.

والسؤال هنا إلى أي مدى ستصل بنا التطورات الحديثة لمختمف تقنيات  
دراكها؟ أم عميها  االتصاالت والمعمومات، وهل ستسمح لنا بالسيطرة عميها وا 

 إدراكنا؟!!! 
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2122لعام   مومات، ولقد اعتمدت المؤلفتان في استقاء المعمومات عمى مصادر مع 

ومراجع عربية وأجنبية ) إنجميزية، وفرنسية( ؛ حيث ضمت قائمة المصادر والمراجع 
العربية ثالثًة وعشرين مصدرًا؛ بينما تكونت قائمة مصادر المعمومات والمراجع 

 األجنبية من ستٍة وأربعين مصدرًا؛ بإجمالي ستة وتسعين مصدر ومرجع .

قد  اتسمت بالحداثة لتشمل أحدث  وجدير بالذكر أن مصادر ومراجع الكتاب 
تطورات مجال البحث، كما حرصت المؤلفتان عمى دعم المحتوى بالصور والرسوم، 

 مما أسيم بدوره في إيضاح المحتوى والمقصود منو. 

في فتح آفاق جديدة  -التي تتوج نيايات الفصول -كما ساعدت التساؤالت 
إلجراء العديد من الدراسات  لدراسات عديدة بالمجال؛ فما زال المجال ِخصباً 

 واألبحاث التي ال تنتيى إال بنياية تكنولوجيا المعمومات والتقنيات الحديثة. 

وخالصة القول؛ فإن ىذا الكتاب يعد نقطة بداية لقطاع عريض من البحث 
العممى، يقدم نماذج إرشادية لمخطوط العريضة لذلك العمم، ويؤكد عمى الدور الحديث 

تقوم بو المكتبات ومؤسسات المعمومات لدعم ذلك القطاع وتقديم التي البد أن 
الخدمات المنوطة بو، وتحديث قاعدة البيانات المعرفية والخدمية لدييا لتحقيق اليدف 
األسمى من المعمومات، أال وىو إتاحتيا وتوفير إمكانات االستفادة منيا لتنمية الفكر 

 تية لدى أفراد مجتمع المعرفة المعاصر.وتحقيق القدر الكافي من الثقافة المعموما
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 العرض الثالث

 لكتاب بعنوان : عرض

التوجهات المستقبلية للمؤسسات المعلوماتية: رؤية تحليلية لتراخيص استخدام  " 

"  المحتويات الرقمية
4

 

 إعداد 

 فتحي دنيا ههب الدكتورة / 

 متسذعد بقتسم المكتبذت والوثذئق والمعلومذت التستذ  األ

 جذمعة طنطذ -كلية اآلداب

heba.basuni@art.tanta.edu.eg 

 تمهيد:

في التسنوات األخيرة وجدت مرافق ومؤتستسذت المعلومذت نفتسهذ وتسط العديد من المشكالت    

وعية التقليدية في خصذئصهذ اإلدارية تجذه المحتويذت الرقمية التي تقتنيهذ لكونهذ تختلف عن األ

وصعوبة التعذمل معهذ ككيذنذت مذدية ملموتسة ضمن عهده مؤتستسذت المعلومذت، فضال عن 

الصعوبذت المتعلقة بذلحصول علي ه ه المصذدر وتأمين اتستخدامهذ، بذإلضذفة إلي حذجتهذ 

ذوض لمتخصصين لديهم خبرات بذلمصذدر الرقمية وطرق الحصول عليهذ ومن ثم مهذرات التف

وتوقيع اتفذفيذت الترخيص بذالتستخدام للحصول علي أفضل المميزات والشروط وبمذ يحقق 

 وهو مذ يعرف في أدبيذت علوم المكتبذت والمعلومذت  ،االتستفذدة المثلي من المصذدر الرقمية

أي وضع اتفذق مكتوب لتحديد إطذر اتستخدام ؛بذتفذقيذت ترخيص اتستخدام المحتويذت الرقمية

 المعلومذت الرقمية.مصذدر 

ولعل ه ا الكتذب جذء ليتسد ثغرة ندرة الدراتسذت العربية المعنية بصيذغة اتفذقيذت نمو جية   

ورغم صعوبة اإلتفذق  ؛لتراخيص اتستخدام المحتويذت الرقمية علي غرار الدراتسذت األجنبية

                                                           
.التوجهذت المتستقبلية (6102) الجندي، محمود عبد الكريم، عصذم محمود عبد الرحمن 4

.أبوظبي: 0لتراخيص اتستخدام المحتويذت الرقمية. طللمؤتستسذت المعلومذتية: رؤية تحليلية 

 (6وزارة الثقذفة وتنمية المعرفة. )دراتسذت في المكتبذت والمعلومذت؛

 

mailto:heba.basuni@art.tanta.edu.eg
mailto:heba.basuni@art.tanta.edu.eg
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2122لعام   مؤتستسذت إلختالف  نظرا  -علي اتفذقيذت نمو جية لتراخيص اتستخدام المحتويذت الرقمية  

إال أن تلك اإلختالفذت يمكن التغلب عليهذ  -المعلومذت في أهدافهذ واختالف ظروف المجتمعذت

عن طريق التوحيد والتقنين بمذ يحمله من عدالة ومزايذ تشهد لهذ التجذرب التسذبقة تسواء في 

 مجذل المكتبذت أو في غيره من المجذالت. 

مة والمكتبذت العربية بصفة ت العربية بصفة عذويأتي ه ا الكتذب إلفذدة مرافق المعلومذ   

حيث نجح في تقديم تصور مقترح إلتفذقية ترخيص نمو جية عربية التستخدام المحتويذت خذصة،

العربية، ومن ثم يمكن أن يكون ه ا التصور لبنة يمكن البنذء عليهذ نحو بنذء اتفذقية نمو جية 

ومرافق المعلومذت العربية، وتمهد الطريق لتراخيص اتستخدام المحتويذت الرقمية في مؤتستسذت 

 لعمل مواصفذت قيذتسية تضع األمور في نصذبهذ وتعيد الحقوق ألصحذبهذ. 

اإلتفذقية  يشمل األولملحقين؛ ويتألف ه ا الكتذب من تستة فصول وخذتمة فضال عن     

و ج اتفذقية نميضم  الملحق الثانيوالنمو جية المقترحة لترخيص اتستخدام المحتويذت الرقمية، 

(، ونمو ج )اتفذقية Elsevier النذشر دولية لتراخيص اتستخدام المحتويذت الرقمية )اتفذقية

ProQuest و لك في مذئتي وخمتسة وثالثين صفحة؛ ،) 

 وفيمذ يلي بيذن بفصول الكتذب:

 الفصل األول: مصادر المعلومات الرقمية

صص ه ا الفصل لصيذغة إطذر نظري يجمع في طيذته ويحدد مذهيه المصذدر الرقمية خ     

، ويقذرن بين أنواعهذ وأشكذلهذ )الكتب الرقمية، الدوريذت الرقمية، وقواعد البيذنذت الرقمية( 

التعرض لمتستقبلهذ وأتسبذب التحول إليهذ، كمذ يفرد جذنبذ ألهم القضذيذ والمعضالت فضال  عن 

 هذ.  التي تواجه

 الفصل الثاني: حقوق الملكية الفكرية

نذقش ه ا الفصل قضية حقوق الملكية الفكرية ومشكالتهذ في العصر الرقمي، حيث تنذول    

نين حمذية حقوق الملكية ثم تطرق للتطور التذريخي لقواحقوق الملكية الفكرية وأقتسذمهذ، مذهية

هدات العربية وحمذية حق المؤلف في البيئة منذقشة اإلتفذقذت الدولية والمعذ تكمذ تمالفكرية،

 التعرض للمنظمذت العربية التي تسذهمت في تطوير حمذية حق المؤلف.   معالرقمية، 

 الفصل الثالث: اتحادات المكتبات: مكونات البناء والبقاء وعوامل الفناء



.  714. العدد   17مجلة كلية اآلداب. جامعة اإلسكندرية . المجلد   
2122لعام   المعلومذت لدعم التعذون بين مؤتستسذت  ات المهنية في المجذلإنطالقذ من أهمية االتحذد     

التطورات التكنولوجية وتعقد  بتسبب ومواجهه أي مشكالت مذلية وإدارية وفنية قد تواجههذ

 ،علي اتحذدات المكتبذت من حيث مذهيتهذ فقد جذء ه ا الفصل مركزا   ؛احتيذجذت المتستفيدين

 ومقومذتهذ، وأنواعهذ، وعوامل ومقومذت نجذحهذ.  ،وأهدافهذ ،وتطورهذ،ونشأتهذ

 الرابع: اتحادات المكتبات: نماذج عالمية وإقليمية ومحليةالفصل 

فقد تنذول الفصل الرابع بعض النمذ ج العذلمية واإلقليمية ،ارتبذطذ بموضوع الفصل التسذبق     

و لك من  ؛والعربية(،األتسيويةواألوروبية،ووالمحلية التحذدات المكتبذت )التجذرب األمريكية،

يمكن البنذء عليه لتكوين  مع اقتراح نمو ج اتسترشذدي ؛وتنظيمهذ،وطرق إدارتهذ ،حيث أهدافهذ 

 اتحذدات المكتبذت العربية.  

 الفصل الخامس: متطلبات التفاوض حول تراخيص استخدام المحتويات الرقمية

المواقف التفذوضية لألفراد ومؤتستسذت المعلومذت واتحذدات المكتبذت نظرا ألهمية تعزيز    

عند توقيع اتفذقيذت تراخيص اتستخدام المحتويذت الرقمية بين مؤتستسذت المعلومذت وموردي تلك 

لمتطلبذت التفذوض المصذدر أو من في حكمهم، كذن من الضروري التعرض في ه ا الفصل 

 ،وخطواتهذ ،وأركذنهذ ،وأنواعهذ ،من حيث مذهيتهذية،اخيص اتستخدام المحتويذت الرقمحول تر

مع التعرض إليجذبيذت وتسلبيذت التراخيص النمو جية للمحتويذت ؛التفذوضومتطلبذت ومهذرات 

 الرقمية.

 الفصل السادس: اتفاقيات تراخيص استخدام المحتويات الرقمية: البنود واألحكام

وأحكذم مجموعة من التراخيص النمو جية  يتعرض ه ا الفصل بذلمقذرنة والتحليل لبنود   

Elsevier ,التستخدام المحتويذت الرقمية ألشهر نذشري وموزعي المحتويذت الرقمية )

ProQuest, Springer, Wiley, EBSCO Gale )بذإلضذفة إلي إتفذقيذت التراخيص  ؛

 ((Licensing Modelsالمتذحة علي موقع 

وبنذء علي ه ا التحليل تم تقديم تصور مقترح التفذقية نمو جية لترخيص اتستخدام المحتويذت  

 الرقمية.

  اً،وختام
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2122لعام   و و فذئدة كبيرة لدارتسي فإن الكتذب ال ي بين أيدينذ يعد إضذفة حقيقية للمكتبة العربية،      

وخذصة من ؛والعذملين في مؤتستسذت المكتبذت والمعلومذت ،برامج المكتبذت والمعلومذت 

الموضوعذت الشذئكة في  إلي واحد من فقد تعرض ن إدارة مصذدر المعلومذت الرقمية؛يتولو

نجح مؤلفذ الكتذب في لقد  تخصص المكتبذت وهو تراخيص اتستخدام المحتويذت الرقمية، و

لمحتويذت الرقمية تراعي اتستكمذل مقترح التفذقية نمو جية لترخيص اتستخدام ا روضع تصو

من جهه، وتراعي التوازن بين مصذلح أطراف اإلتفذقية  -بعد تحليلهذ -بنود اإلتفذقيذت التسذبقة 

 ،والقذنونية،والتنظيمية ،بحيث تبدو علي أعلي متستوي من النذحية الشكلية ؛من جهه أخري 

ضعف اهتمذم الدراتسذت كل  لك في ظل  ...وغيرهذ ممذ يصب في مصلحة طرفي اإلتفذقية

 العربية به ا الموضوع.

تميز الكتذب بلغة رصينة، وبإخراج طبذعي علي درجة عذلية من الجودة، وبأشكذل كمذ  

  ة وجداول تثري الكتذب وتحقق أهدافه.يتوضيح

 

 

 

 


