
ال�سنة الثامنة: العدد ال�ساد�س والأربعون - حمرم 1432 - دي�سمرب 2010



يعلن مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث
عن بدء التسجيل في 

الدورة التأهيلية السابعة
في علم المكتبات والمعلومات

التزويد، الفهرسة الوصفية، الفهرسة الموضوعية، التصنيف، المكانز، 
قوائم رؤوس الموضوعات، خدمات المعلومات

  ·

     ·

      ·
شروط االشتراك: 

 
 

 
 

للتسجيل واالستفسار: 

يرجى إرسال المعلومات اآلتية : 
 

 
 
  
 
  

admin@almajidcenterforums.org




كما يعلن عن عقد

١- الدورة الدولية الثامنة لحفظ وترميم المخطوطات في الفترة من ٥-٢٠١١/٣/١٧ 
٢- الدورة التأهيلية الثانية في تحقيق المخطوطات في الفترة من ١٩-٢٠١١/٣/٣١



الحصاد السنوي.. وقفة وهدف.. 
بداية ونهاية












            
             


           

  





 

  
             







         
           

          







اتفاقية تركيا
2

حصاد عام ٢٠١٠
22

اا2ا

نوم الو3ال

4معارس

6دورا

سرا8حما

يارا12

الارية 16اة 

رة اديد م20

30اأم روا

32سة الاد


971 4 2625999 6074600

971 4 269 6950
info@almajidcenterorg

wwwalmajidcenterorg

يسرنا تواصلكم



الدور: اأ�س سرب - ر�س �س العا العامة والم
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االتفاقيات

     
      

       



        

       
 
       
      





        
          




       
       

      


       
    
 

       



        


          


 
      

       


        

       
 
       
 
       

 
       
 
       
 



توقيع اتفاقية مع المكتبة الوطنية في تركيا



         


        

 
        



مذكرة تفاهم مع مركز سعود البابطين الخيري في السعودية
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احتفاالت الدولة بالعيد الوطني

       
      










      
        




       




        
        
        
      
       





        

       



مركز جمعة الماجد يشارك 
المؤسسات الحكومية والخاصة احتفاالت الدولة بالعيد الوطنيالمؤسسات الحكومية والخاصة احتفاالت الدولة بالعيد الوطني

السة مر ية 

مر مواست الإمارات

مر فن القلم

مر ايد والبية



     
        
          
         
         


         






              
        

        








 –
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معرض الشارقة الدولي للكتاب ... متعة التواصل واللقاء

معارض






       

        

 

   

  
  



 

   

  
  

أحد عشر ألف عنواٍن في المكتبة القانونية
المركز يشارك في معرض الكتاب القانوني األول في المعهد القضائي بالشارقة 



5

معارض


       
       
         





معرض الكتاب المحلي 
في منتدى الثقافة العربية في عجمان

معرض الشيخ راشد بن سعيد في ندوة الثقافة والعلوم





  



           

 







  


           

 




معرض وجوه قيادية في أبو ظبي
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بناء الصورة الذهنية وإدارة السمعة

الوثائق التاريخية وتحديات الترجمة

دورات
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االتيكيت في الحياة الزوجية

دورات



       
       
       
       
        
        


        

       




         


          
         



        

        



المفاتيح الخمسة لعلم الطفل
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محاضرات

           



           








وبدأ عام .. ختام محاضرات مركز جمعة الماجد



         




العيد الوطني في مدرسة السالم بدبي


         





           





                 
            
          








الملتقى األول ألمناء المكتبات في أم القيوين






أهمية المكتبة المدرسية

            
          





كيف تبني مكتبتك الخاصة ؟
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أنشطة خارجية

     
      
      
         
      
    

        


        
       






      




     
     

    
       
         
        


        
        



مشاركة المركز في األسبوع الثقافي العماني للوثيقة 
     
      
      
 
    
    


رحلة باكستان

         

        
        


 –



        – 



 –
       



       – 






      – 



  – 

       
      

      





 –    – 
         
       


 –
       
       
       






أخبار سريعة
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زيارة مدير معهد االستشراق الروسي

    
    


 
     

     

أصبوحة شعرية في مستشفى خليفة بعجمان بمناسبة اليوم الوطني
            


        




            


        


وفد من المعهد األوربي العربي في إسبانيا يزور المركز 
           
        



           

   







           
        


           

   



أخبار سريعة
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زيارة عبد الباري عطوان 
          
          
           


       
           
          







          




















جمعة الماجد يلتقي وفد أدباء الخليج المشاركين في ملتقى اإلمارات لإلبداع الخليجي

زيارة  وزير الدولة للشؤون الخارجية السنغافوري 
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زيارات
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زيارات
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زيارات











      –
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15

زيارات
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دار الكتب الظاهرية

        
       

           




     




          



         


        
         
         



      


         
         
     

         
       


 
 


         



          
          





  

دار الكتب الظاهرية

الارية املكتبة 
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دار الكتب الظاهرية


         

          




  


        












        


         
       
 










  

 



        
         


       






         
   
        
       



مؤسس المكتبة: 

         



  

 
  
 
  
   
 
  
 
  
  
   
  
   




  

 
  
 
  
   
 
  
 
  
  
   
  رار اا سيخال
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دار الكتب الظاهرية





         
 







 
   

 
فهارس المكتبة الظاهرية: 



         



تاريخ مكان النشرالمؤلفالعنوان 
النشر
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دار الكتب الظاهرية

تاريخ مكان النشرالمؤلفالعنوان 
النشر


   

  

 

   

 




 


 

  

 

 

   







 

 






جديد مكتبة المركز

العالقات األسرية في الشعر 
اإلسالمي واألموي

ار ويدا الدكتور ليتا
الناسر ار الرفاع  ار القلم الرب – لب  �سوريا

 21 - 11 وة الالطب
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سرالب لبن �سند الوا ماع ليتا
قي  عما عبد الس رووف
الناسر الدار الربية للمو�سوعات

21 - 11 وة الالطب
   
 

  
                







   
 
   
 
   

                


مطالع السعود بطيب أخبار الوالي داود
تاريخ العراق ونجد

سنة ١١٨٨هـ/ ١٧٤٧م إلى سنة ١٢٤٢هـ/ ١٨٢٦م



جديد مكتبة المركز

فهرس مخطوطات علوم القرآن 
وتفاسيره في مكتبات العراق

لوجستار اة عبد المراج سبندسر النقا سامة�ا  اإعدا
لند - مالإ�س الل ارسة الس�مو سرالنا

21 11سرسنة الن�
        
        
        



          
       
     
        


   
    


   
   

  
  





         

       

 

   
    

   
   

  
  



تكافؤ الفرص
بين اإلسالم والنظم الوضعية

يو�س عل سا مطاور ليتا
الناسر ار اليق للنسر والتوي املنسور - مسر

 21 - 11 وة الالطب
        


 
        
       


        
        
        




        

    
    
   
   
   



    
    



       
       
         
   

     
       



    
    
   
   
   


    
    

21
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حصاد عام ٢٠١٠





االتفاقيات: 

    
    
    
     

  


     




الموقعالمنطقةاسم المدرسةالرقم

 
   
 

   




 
 
 
 

  


    




....ومن زرع حصد
حصاد المركز  ٢٠١٠

التاريخالبلدالجهةالرقم
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حصاد عام ٢٠١٠

الدورات : 

               
   

                


               


مالحظاتالتاريخالمدربمكان الدورةعنوان الدورةالرقم






































 







24

حصاد عام ٢٠١٠

المحاضرات:






التاريخالمكانالمحاضرعنوان المحاضرةالرقم
   

 


 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 

  

   


 


المعارض: 
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حصاد عام ٢٠١٠

وكان الحصاد :

التاريخالجهةعنوان المعرضالرقم




































المؤتمرات: 


 – –

•
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 –
    –        



               



المختبر الرقمي:




قسم المكتبات: 



عدد الكتبالصادر إلى
 

  

 
 



عدد الكتبالوارد من
 

   



  

خدمات الباحثين: 


الكتب المعارة عدد رواد القاعةالشهر

للقاعة
الرد على 

االستفسارات
الرد على 
الرسائل

المخطوطات الكتب المصورة
المصورة









 






•

•

حصاد عام ٢٠١٠
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التزويد واإلهداء والتبادل: 


         




الفهرسة والتصنيف: 
         – 


  –

    –
 –

                  




المخطوطات:




 
 

 التراث الوطني : 

  –


 –
                   

 –




الترميم: 






حصاد عام ٢٠١٠

نسخعناويننوع المادة
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ورش العمل: 

التاريخالجهةالنشاطالرقم








  




األعمال الداخلية

الكميةنوع العمل


 







 

الزيارات: 
       
          

       




         




االصدارات

  •


           •
          •

حصاد عام ٢٠١٠
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العالقات العامة واإلعالم
  

     
 

 
 

 
 

متفرقات:
            ·
    ·

         ·
          ·

   ·
               ·

               ·
                 ·


     ·

                ·
 

حصاد عام ٢٠١٠

 



المكتبات في اإلمارات قديماً
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أعالم رحلوا

الشيخ نوح علي القضاة
        

      
     

     
       







        







  



         
        

       




      
         




      
     

     

     

     
      




عبد المالك البلغيثي
        
        


 









      
         
 
          

 






عبد العزيز الدوري
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صور من األمس

عبد الرحمان الجياللي 
        
      


 
        
      


 


        
       



 
 
          
 


      




           





        
    


        

الدكتور عبد العزير أحمد إسماعيل
          





















       
 


















محمد عبده يماني 
 –




         







      

     















         

أعالم رحلوا



سيرة صحيفة

32

االتحاد .. سيرة صحيفة
    
      
     


     
     
     
     
    
    
     
     
      
    


 وا ال�س  ادال

           
          
         
         
          

         
       

         
          


 العدد الأو


        

       


  
        


     
       
      


ريدة اا اري

     
    
     
   
     
        
      
     
     
       




          –

         
       

           


  
   
  
 
  
 

   
  
   

 

    
      
     

     
     
     
     
    
    
     
     
      
    


  
   
  
 
  
 

   
  
   



إهداء مكتبة الشيخ أحمد بن ظبوي للمركز



القا�سمية بطنب الكربى  مدر�سة 
�سنة 1966 وعلم القوا�سم يرفرف على 

املدر�سة �سارية 

من كتاب رجال يف تاريخ الإمارات - ج2
عبد اهلل الطابور
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