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مقاالت

وما  معارفنا  من  نقترب  اآلمنة  ضفافنا  على  نعيش  عندما 
توارثناه من علمائنا المسلمين والعرب. ونبسط اهتمامنا بهذه 
المشتركة،  الواحدة  أفالكنا  ونتداول  والعلوم،  المعارف 
األسئلة  من  كبرى  سماء  في  ونتناقش  ونتحاور  فنتدارس 
من  نستطيع  وتآليف  بحثية  نتاجات  عنها  تنتج  التي  المعرفية 
خاللها إثراء المكتبة العربية اإلسالمية ودعم محتواها المعرفي 
وتوثيق الحركة العلمية، فتجد األجيال الالحقة إرثًا حضاريًّا قابًال 
المسيرة  وتكمل  البحثي  عالمها  األجيال  تلك  عليه  تبني  ألن 

الثقافية. 
ثم نلتفت يمينًا ويسارًا فنرى وجوهنا المتعددة والمتشابهة 
والمتقاربة في مرايا تعيد تشكيلنا كلَّ مرة، وتتبادل أصواتنا في 
وقعها  يأتي  أخرى  أصواتًا  نسمع  ونحن  وحدنا  بنا  خاص  َحراك 
َة عالمًا آخر، يطرح قضايانا  البعيد من مرايا ال نراها، فندرك أن ثمَّ

ويناقش إرثنا العربي واإلسالمي. 
عنه،  وكتبت  الشرق  بدراسة  اهتمت  أصواٌت  المستشرقون 
هو  وكم  نغفلها.  أن  علينا  وليس  نظر،  ووجهات  جهود  ولها 
جميل أن نفتح دائمًا أذهاننا وحواراتنا مع الجميع، فنحن ال ندرك 
من أي زاوية في الكون نستطيع أن نتلمس المعرفة وأن نحصل 
عليها، ويدرك المتابع لحركة االستشراق أنها أنتجت لنا نتاجات 
نشر  في  الفضل  للمستشرقين  كان  كثيرة  مواضع  وفي  مهمة 

بعض المخطوطات.
كتابه  في  العقيقي  نجيب  األستاذ  عنهم  يقول 
للشرق  ما  كل  عالجوا  فقد  المستشرقون  ا  "أمَّ (المستشرقون): 
ودرسًا،  وتعليقًا  وترجمة  متنًا  ونشروه  وثقافة،  وحضارة  دين  من 
وجهزوا  المكتبات  ونظموا  التعليم  منابر  سبيله  في  وأنشأوا 

المطابع ونشروا المجالت وعقدوا المؤتمرات" .
ولقد أدرك القائمون على مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 
أهمية التواصل مع الضفاف المتنوعة للحياة العلمية المعرفية، 
والتثاقف  للِحوار  طاولة  تفتح  التي  والملتقيات  الندوات  فعقدوا 
والمعرفة، وطرحوا القضايا المتعلقة بالمخطوطات المحفوظة في 
المستشرقين  واشتغال  تحقيقها  وقضايا  العالمية  المكتبات 

عليها. 
وبهذا نصل للعالمية في الطرح، ونجد ما يعيننا على اإللمام 
األرض،  بقاع  كل  في  والمطبوعات  المخطوطات  قضايا  بكافة 
الموضوعات  اتساع  مدى  وأنشطته  للمركز  المتابع  ويدرك 

المطروقة وتنوعها. 
وسيستمر المركز في فتح قنوات التواصل والتفاعل للوصول 

إلى التكامل اإلنساني المعرفي.
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وفود محلية ودولية

 زار وفد من أساتذة وطلبة جامعة ميشيغان األمريكية المركز، برئاسة الدكتور راسل لوكاس، مدير برنامج 
اآلداب  اإلنسانية، والدكتورة كاميليا سليمان، أستاذ مساعد في كلية  العالمية لآلداب والعلوم  الدراسات 

التابعة للجامعة، يوم االثنين ٣ يناير، بهدف التعرف إلى الثقافة العربية واإلسالمية في الخليج.
    بدأت الزيارة في معرض مسيرة العطاء، حيث اطلع الوفد على المقتنيات الموجودة في المعرض، والصور 
تحقيق  أجل  من  والشخصيات  الدول  من  العديد  مع  التواصل  في  الماجد  جمعة  السيد  جهود  توضح  التي 

التعاون الثقافي وتبادل المخطوطات واألوعية الثقافية األخرى. 
كما زار الوفد قاعة المطالعة، ووقف على الخدمات التي تقدم للباحثين والدارسين سواء من داخل الدولة 
فيها على بعض  واطلع  األصلية،  المخطوطات  يضم خزانة  الذي  المخطوطات  الوفد قسم  زار  ثم   ، أو خارجها 
المقتنيات من المصاحف والمخطوطات العلمية األصلية، وزار أيضًا قسم المكتبات الخاصة واستمع إلى شرح 
مفصل عن بعض المكتبات الخاصة التي يقتنيها المركز، واطلع على المعمل الرقمي وطريقة تحويل األوعية 

الثقافية إلى أوعية رقمية لسهولة الحفظ والتخزين.
فئات  لعموم  مختلفة  خدمات  من  يقدمه  وما  بالمركز  األمريكي  الوفد  رئيس  أشاد  الزيارة  نهاية  وفي    
اختالف علومها  المخطوطات على  أهم  اقتناء  المركز على  بحرص  ونوَّه   ، باحثين وطلبة علم  المجتمع من 

وفنونها.

وفد أكاديمي وطالبي من جامعة
 ميشيغان األمريكية يزور مركز جمعة الماجد 

الوفد خالل الجولة في قسم المخطوطات



وما  معارفنا  من  نقترب  اآلمنة  ضفافنا  على  نعيش  عندما 
توارثناه من علمائنا المسلمين والعرب. ونبسط اهتمامنا بهذه 
المشتركة،  الواحدة  أفالكنا  ونتداول  والعلوم،  المعارف 
األسئلة  من  كبرى  سماء  في  ونتناقش  ونتحاور  فنتدارس 
من  نستطيع  وتآليف  بحثية  نتاجات  عنها  تنتج  التي  المعرفية 
خاللها إثراء المكتبة العربية اإلسالمية ودعم محتواها المعرفي 
وتوثيق الحركة العلمية، فتجد األجيال الالحقة إرثًا حضاريًّا قابًال 
المسيرة  وتكمل  البحثي  عالمها  األجيال  تلك  عليه  تبني  ألن 

الثقافية. 
ثم نلتفت يمينًا ويسارًا فنرى وجوهنا المتعددة والمتشابهة 
والمتقاربة في مرايا تعيد تشكيلنا كلَّ مرة، وتتبادل أصواتنا في 
وقعها  يأتي  أخرى  أصواتًا  نسمع  ونحن  وحدنا  بنا  خاص  َحراك 
َة عالمًا آخر، يطرح قضايانا  البعيد من مرايا ال نراها، فندرك أن ثمَّ

ويناقش إرثنا العربي واإلسالمي. 
عنه،  وكتبت  الشرق  بدراسة  اهتمت  أصواٌت  المستشرقون 
هو  وكم  نغفلها.  أن  علينا  وليس  نظر،  ووجهات  جهود  ولها 
جميل أن نفتح دائمًا أذهاننا وحواراتنا مع الجميع، فنحن ال ندرك 
من أي زاوية في الكون نستطيع أن نتلمس المعرفة وأن نحصل 
عليها، ويدرك المتابع لحركة االستشراق أنها أنتجت لنا نتاجات 
نشر  في  الفضل  للمستشرقين  كان  كثيرة  مواضع  وفي  مهمة 

بعض المخطوطات.
كتابه  في  العقيقي  نجيب  األستاذ  عنهم  يقول 
للشرق  ما  كل  عالجوا  فقد  المستشرقون  ا  "أمَّ (المستشرقون): 
ودرسًا،  وتعليقًا  وترجمة  متنًا  ونشروه  وثقافة،  وحضارة  دين  من 
وجهزوا  المكتبات  ونظموا  التعليم  منابر  سبيله  في  وأنشأوا 

المطابع ونشروا المجالت وعقدوا المؤتمرات" .
ولقد أدرك القائمون على مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 
أهمية التواصل مع الضفاف المتنوعة للحياة العلمية المعرفية، 
والتثاقف  للِحوار  طاولة  تفتح  التي  والملتقيات  الندوات  فعقدوا 
والمعرفة، وطرحوا القضايا المتعلقة بالمخطوطات المحفوظة في 
المستشرقين  واشتغال  تحقيقها  وقضايا  العالمية  المكتبات 

عليها. 
وبهذا نصل للعالمية في الطرح، ونجد ما يعيننا على اإللمام 
األرض،  بقاع  كل  في  والمطبوعات  المخطوطات  قضايا  بكافة 
الموضوعات  اتساع  مدى  وأنشطته  للمركز  المتابع  ويدرك 

المطروقة وتنوعها. 
وسيستمر المركز في فتح قنوات التواصل والتفاعل للوصول 

إلى التكامل اإلنساني المعرفي.

وفود محلية ودولية

وفد من دار اإلفتاء في أستراليا
 والواليات المتحدة األمريكية يزور المركز 

  استقبل مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، يوم الخميس الموافق ٣ مارس ٢٠٢٢م، الشيخ الدكتور 
والية  الفتوى في  أمين  الحالق،  بالل  الدكتور  والشيخ  أستراليا،  الفتوى في  دار  رئيس  الحسيني،  سليم علوان 

كاليفورنيا.
هدفت الزيارة إلى االطالع على أنشطة المركز وجهوده في حفظ التراث العالمي، وكان في استقبال الوفد 
الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام المركز، واألستاذ أنور الظاهري، رئيس شعبة العالقات العامة في المركز، 
وقد رحب مدير عام المركز بالضيوف، وتحدث معهم عن الدور الذي يقوم به المركز في حفظ التراث اإلنساني، 
ثم اصطحبهم في جولة موسعة في أقسام المركز، وقد بدأت من معرض مسيرة العطاء، وانتهت في قسم 

المخطوطات.
وفي ختام الزيارة قام الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني، رئيس دار الفتوى في أستراليا، بإهداء المركز 
مجموعة من مؤلفاته، وقد تسلم اإلهداء الدكتور محمد كامل، مدير عام المركز، وشكر له إهداءه، واعتبر 

مؤلفاته إضافة نوعية لمكتبة المركز. 

۳

الدكتور سلیم علوان الحسیني يھدي المركز مؤلفاته
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زار وفد من إدارة اإلعالم األمني في شرطة دبي يوم األربعاء ٢٣ مارس ٢٠٢١ م مركز جمعة الماجد      
األمني،  اإلعالم  إدارة  مدير  محمد،  إبراهيم  منال  األستاذة  من  كال�  الوفد  وضمَّ  بدبي،  والتراث  للثقافة 

واألستاذة غدير عصام دبالن، مسؤولة العالقات اإلعالمية، وعدد من موظفي اإلدارة. 
   هدفت الزيارة إلى التعرف إلى المركز والدور الذي يقوم به في خدمة الباحثين والدارسين، باإلضافة 

إلى بحث تعزيز التعاون في المجاالت المشتركة.
أنور  واألستاذ  المركز،  عام  مدير  جاد،  كامل  محمد  الدكتور  من  كلٌّ  الوفد  استقبال  في  وكان     
بإهدائهم  وقام  بالوفد،  المركز  عام  مدير  ب  رحَّ وقد  بالمركز،  العامة  العالقات  شعبة  رئيس  الظاهري، 
مجموعة من إصدارات المركز، كما شكرهم على الزيارة وأبدى استعداد المركز للتعاون ، ثم رافق الوفد 
األستاذ أنور الظاهري في جولة ألقسام المركز زاروا خاللها معرض مسيرة العطاء، وقاعة المطالعة التي 

اطلعوا فيها على الخدمات المقدمة للباحثين، وقسم المكتبات الخاصة.
  وفي نهاية الزيارة أشاد الوفد بالدور الذي يقوم به المركز في حفظ التراث والخدمات التي يقدمها 

للباحثين والمؤسسات.
  ومن الجدير بالذكر أن المركز في العام الماضي كان قد تعاون مع إدارة اإلعالم األمني في شرطة دبي 

من خالل مساعدتهم في رقمنة بعض من أعداد مجلة األمن التي تصدر عن شرطة دبي.

 وفد من إدارة اإلعالم األمني
في شرطة دبي يزور المركز

وفود محلية ودولية

صورة جماعیة لوفد شرطة دبي
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وفود محلية ودولية

للثقافة  الماجد  جمعة  مركز  استقبل      
والتراث بدبي، يوم الجمعة الموافق  ٢٥ مارس 
للحضارة  العربية  الجمعية  من  وفدًا  ٢٠٢٢م، 
كال�  الوفد  ضمَّ   ، القاهرة  في  اإلسالمية  والفنون 
رئيس  زينهم،  علي  محمد  الدكتور  من 
الجعفراوي،  الدين  صالح  والدكتور  الجمعية، 
إلى  ينتمون  الذين  الجمعية  أعضاء  من  وعدد 

جامعات ومؤسسات ثقافية عربية مختلفة. 
  هدفت الزيارة إلى التعرف إلى الخدمات التي 
التعاون بين  آلية تعزيز  المركز، وبحث  يقدمها 
اتفاقية  ترتيب  خالل  من  والجمعية  المركز 

تعاون في المجاالت المشتركة.

عام  مدير  جاد،  كامل  محمد  الدكتور  رحب  وقد     
الذي  الدور  عن  إليهم  وتحدث  الزائر  بالوفد  المركز، 
يقوم به المركز في حفظ التراث اإلنساني في العديد 
للتعاون  المركز  أبدى استعداد  العالم، كما  من دول 
المستقبلي مع الجمعية، ثم قام األستاذ أنور الظاهري، 
باصطحاب  المركز،  في  العامة  العالقات  شعبة  رئيس 
مسيرة  بمعرض  بدأت  المركز  أقسام  في  بجولة  الوفد 
العطاء حيث شاهدوا فيه توثيقًا بالصور لمسيرة السيد 
من  العديد  يزور  وهو  المركز،  رئيس  الماجد،  جمعة 
إلى  باإلضافة  تعاون،  اتفاقيات  لعقد  العالم  بلدان 
التكريمات التي نالها تقديرًا لجهوده في حفظ التراث 
ونشر الثقافة، كما شاهدوا بعض مقتنيات المركز من 

مخطوطات وكتب نادرة.
  وفي ختام الزيارة أشاد الدكتور محمد علي زينهم، 
يقدمه من خدمات مختلفة  وما  بالمركز  الوفد،  رئيس 
وقام  علم،  وطلبة  باحثين  من  المجتمع  فئات  لعموم 

بإهداء المركز ميدالية الجمعية

وفد من الجمعية العربية للحضارة
والفنون اإلسالمية يزور المركز 

وفد الجمعیة العربیة للحضارة َّ والفنون اإلسالمیة

خالل زيارة الوفد لمعرض مسیرة العطاء



زار وفد من إدارة اإلعالم األمني في شرطة دبي يوم األربعاء ٢٣ مارس ٢٠٢١ م مركز جمعة الماجد      
األمني،  اإلعالم  إدارة  مدير  محمد،  إبراهيم  منال  األستاذة  من  كال�  الوفد  وضمَّ  بدبي،  والتراث  للثقافة 

واألستاذة غدير عصام دبالن، مسؤولة العالقات اإلعالمية، وعدد من موظفي اإلدارة. 
   هدفت الزيارة إلى التعرف إلى المركز والدور الذي يقوم به في خدمة الباحثين والدارسين، باإلضافة 

إلى بحث تعزيز التعاون في المجاالت المشتركة.
أنور  واألستاذ  المركز،  عام  مدير  جاد،  كامل  محمد  الدكتور  من  كلٌّ  الوفد  استقبال  في  وكان     
بإهدائهم  وقام  بالوفد،  المركز  عام  مدير  ب  رحَّ وقد  بالمركز،  العامة  العالقات  شعبة  رئيس  الظاهري، 
مجموعة من إصدارات المركز، كما شكرهم على الزيارة وأبدى استعداد المركز للتعاون ، ثم رافق الوفد 
األستاذ أنور الظاهري في جولة ألقسام المركز زاروا خاللها معرض مسيرة العطاء، وقاعة المطالعة التي 

اطلعوا فيها على الخدمات المقدمة للباحثين، وقسم المكتبات الخاصة.
  وفي نهاية الزيارة أشاد الوفد بالدور الذي يقوم به المركز في حفظ التراث والخدمات التي يقدمها 

للباحثين والمؤسسات.
  ومن الجدير بالذكر أن المركز في العام الماضي كان قد تعاون مع إدارة اإلعالم األمني في شرطة دبي 

من خالل مساعدتهم في رقمنة بعض من أعداد مجلة األمن التي تصدر عن شرطة دبي.

أثناء زيارة الوفد لمعمل ترمیم المخطوطات 

٦

وفود محلية ودولية

زار وفد من جامعة نيويورك بأبوظبي يوم الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢١م، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، بهدف 

التعرف إلى جهود المركز في ترميم وصيانة الكتب والمخطوطات، وضمَّ الوفد كال� من الدكتورة أنيكا لينسن، الباحثة في 
العلوم اإلنسانية، والدكتورة أناهي ألفيسو، والفنان عصام كرباج، والدكتور إبراهيم علي، واألستاذة ريما فضة، وكان في 

استقبالهم الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام المركز، واألستاذ أنور الظاهري، رئيس شعبة العالقات العامة.
العلمية  الزيارات  توثق  وصورًا  األصلية،  المخطوطات  من  عددًا  يضم  الذي  العطاء  مسيرة  معرض  في  الزيارة  بدأت     
واالتفاقيات التي عقدها المركز، كما زار خزانة المخطوطات األصلية حيث اطلع فيها على بعض المقتنيات من المصاحف 

والمخطوطات األصلية.
   

وفد جامعة نیويورك في أبوظبي

مركز جمعة الماجد يستقبل 
وفدًا من جامعة نيويورك 

ثم انتقل الوفد إلى معمل الترميم التابع للمركز في منطقة القصيص بدبي، حيث رافقهم األستاذ أنور الظاهري، وكان 
في استقبالهم األستاذ محمد الدالي، رئيس شعبة الترميم، الذي أوضح لهم بشكل تفصيلي تجربة المركز الرائدة في 

مجال حفظ ومعالجة وترميم المخطوطات والمطبوعات.
   وفي ختام الزيارة أشاد الوفد بالجهود التي يقوم بها المركز في حفظ للتراث اإلنساني.



وفود محلية ودولية

الماجد  جمعة  مركز  ٢٠٢٢م،  يونيو   ١٤ الثالثاء  يوم  الجميلة،  للفنون  الفجيرة  أكاديمية  من  وفد  زار     
في  التعاون  سبل  وبحث  التراث،  حفظ  في  المركز  جهود  على  االطالع  بهدف  بدبي،  والتراث  للثقافة 
المجاالت المشتركة، وضمَّ الوفد كال� من سعادة علي عبيد الحفيتي، مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون 
األكاديمية،  في  التنفيذي  والمساعد  العامة  العالقات  قسم  رئيس  الشرع،  شيخة  واألستاذة  الجميلة، 
شيخة  األستاذة  استقبالهم  في  وكان  األكاديمية،  في  اإلعالمي  المنسق  الزحمي،  انجود  واألستاذة 
الظاهري،  أنور  واألستاذ  المركز،  واإلعالم في  العامة  والعالقات  الوطنية  الثقافة  رئيسة قسمي  المطيري، 

رئيس شعبة العالقات العامة.
    بدأت الزيارة في معرض مسيرة العطاء الذي يضمُّ عددًا من المخطوطات األصلية، وصورًا توثق الزيارات 
المكتبات  قسم  الوفد  زار  ثم    ، عالمية  ثقافية  مؤسسات  مع  المركز  عقدها  التي  واالتفاقيات  العلمية 
الخاصة واطلع على عمليات التحويل الرقمي لجميع الكتب والوثائق في المختبر الرقمي ، وُخِتَمت الزيارة 

في قسم المخطوطات، حيث شاهد الوفد بعض المقتنيات من المصاحف والمخطوطات األصلية. 
مًا خشبيًّا منحوتًا، وقد  وفي ختام الزيارة أهدى األستاذ علي الحفيتي المركز لوحة قرآنية خطية وُمَجسَّ

تسلََّم اإلهداء نيابة عن المركز األستاذة شيخة المطيري، وشكرت الوفد على الزيارة واإلهداء.

 وفد من أكاديمية الفجيرة
للفنون الجميلة يزور مركز جمعة الماجد

۷

وفود محلية ودولية

وفد األكاديمیة يھدي المركز لوحة قرآنیة خطیة



الرابعة من  الدفعة  ٢٠٢٢م  ٢٩يونيو  األربعاء  يوم  بدبي  والتراث  للثقافة  الماجد     تسلم مركز جمعة 
الكتب التي قامت بلدية دبي ممثلة بإدارة النفايات بجمعها ضمن مبادرة "كتاب الخير " التي تحمل شعار 

"إستثمر كتابك المهمل فـــــــي نشر ثقافة القراءة" . 
    يأتي هذا التعاون بين بلدية دبي ومركز جمعة الماجد ثمرة من ثمرات المبادرات التي تطلقها الدولة 
في إطار التشجيع على ثقافة القراءة، واالستفادة من الكتاب حتى بعد االنتهاء من قراءته، وذلك من 

خالل إتاحته لقارئ آخر. 
    وقد شكر الدكتور محمد كامل جاد ، مدير عام المركز ، وفد بلدية دبي مثمثًال باألستاذ عماد جمعة 
محمد، مدير قسم الدراسات والتصاريح ، واألستاذ ناجي ابراهيم  آل علي ، رئيس شعبة الدراسات الفنية ، 
واألستاذ هاني شاكر النصيرات، ضابط تثقيف وتوعية  في البلدية ، على تعاونهم في تحقيق هذه الفائدة 

للمجتمع.
المهملة  الكتب  من  القصوى  االستفادة  إلى  تهدف  مجتمعية  مبادرة  هي  الخير"  "كتاب  ومبادرة      
لألعمال الخيرية داخل وخارج الدولة بالتنسيق مع المركز وقد جرى تخصيص عدة صناديق لجمع الكتب 
المستعملة من الجمهور، وذلك في عدد من المواقع مثل مراكز بلدية دبي في الطوار والكفاف والمنارة، 
وفي عدد من المرافق العامة التابعة لبلدية دبي، باإلضافة إلى مشاركة عدد من المؤسسات التعليمية 

واألهلية الخيرية.

وفود محلية ودولية

۸

بلدية دبي تسلم
مركز جمعة الماجد ثالثة آالف كتاب 

وفد بلدية دبي يسلم المركز كتب المبادرة



مشاركات ثقافية

۹

عن  محاضرة  ٢٠٢٢م،  مارس   ١٧ الخميس  يوم  بدبي،  والتراث  للثقافة  الماجد  جمعة  مركز  قدَّم 
مكتبة النخيل في المركز، وذلك على هامش فعاليات أيام الشارقة التراثية في مدينة دبا الحصن، 

ِمن تنظيم معهد الشارقة للتراث.
والعالقات  الوطنية  الثقافة  قسمي  رئيسة  المطيري،  اهللا  عبد  شيخة  األستاذة  المحاضرة  قدَّم 
السيد  واهتمام  بالنخيل،  المحلي  المجتمع  ارتباط  عن  تحدَّثت  حيث  المركز،  في  واإلعالم  العامة 
جمعة الماجد بالنخلة، وهو ما نتج عنه تأسيس مكتبة للنخيل تضم ما يقارب ٥٠٠ كتاب، وتتناول 
هذه المكتبة النخلة من الناحية الزراعية، واالقتصادية، واألدبية، كما تغطي منطقة الخليج والوطن 

العربي كله.  
وفي ختام المحاضرة التي القت تفاعًال من قبل الجمهور الحاضر قام الدكتور خالد الهنداسي، 
باإلنابة  التكريم  تسلم  وقد  المركز،  بتكريم  الحصن،  دبا  في  للتراث  الشارقة  معهد  فرع  مدير 

األستاذة شيخة المطيري.

شیخة المطیري أثناء تقديمھا المحاضرة

مركز جمعة الماجد يشارك 
في أيام الشارقة التراثية 



مشاركات ثقافية

۱۰

   شارك مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي في ملتقى التجارب والممارسات اإلدارية الناجحة لعام ٢٠٢٢م تحت عنوان "إدارة المؤسسات 

التراثية"، والذي نظمته المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، خالل يوَمي السابع والثامن من يونيو، بالتعاون مع معهد المخطوطات العربية، وذلك فى 

مقرها الرئيسى بالقاهرة، برئاسة الدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة، والدكتور مراد الريفي، مدير معهد المخطوطات العربية، وبحضور عدد 

من مديري المؤسسات الثقافية العربية في الوطن العربي.  

  هدف الملتقى إلى التعريف بالتجارب الناجحة في إدارة المراكز التراثية وتدبيرها، وزيادة الوعي لدى المسؤولين عن المؤسسات التراثية من 

التراث  العربي وخارجه بما يصب في صالح  الوطن  المعنية داخل  إلى إقامة جسور تواصل بين الجهات  العربي، باإلضافة  التراث  أجل الحفاظ على 

العربي.

   وقد مثل المركز في هذا الملتقى الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام المركز، حيث قدم ورقة عمل عنوانها "جهود مركز جمعة الماجد 

للثقافة والتراث في فهرسة المخطوطات وبناء قواعد البيانات"، تناول فيها الجهود الذي بذلها المركز في مجال فهرسة المخطوطات وبناء قواعد 

بياناتها والتطويرالذي قدمه المركز فيها، وأشار إلى أن أهم هدف من أهداف المركز التي وضعها مؤسسه السيد جمعة الماجد، أن يكون في 

خدمة المخطوط أينما وجد حفظًا ورقمنًة وترميمًا، ونتيجة لجهود المركز في حفظ ورقمنة المخطوطات في العديد من الدول خاصة في وسط وغرب 

ر، من نحو ١١٢٧ جهة، وهذا العدد الكبير ال يمكن االستفادة منه  َع لدى المركز ما يزيد عن مليون مخطوط  مصوَّ إفريقيا وجنوب شرق آسيا، تجمَّ

ومعرفة ما فيه دون فهرسته، وألنَّ النُُّظَم التقليدية للفهرسة ال يمكنها أن تنجز هذا العدد الضخم من المخطوطات إال بعد زمان طويل، فقد سعى 

المركز إلى التطوير على صعيد فهرسة المخطوطات وقواعد بياناتها بما يحقق النتيجة المرجوة، وكان التطوير من خالل محاور أربعة وهي: المنهج 

الفني للفهرسة ، والمعيار اإلداري ودائرة العمل في الفهرسة ، وتطوير النظم التقنية وقواعد البيانات، وتطوير القدرات البشرية المنظومة وفق إطار 

نهج التطوير الفني واإلداري الدائم في دبي، في المؤسسات العامة والخاصة، والمستمدة من الرؤية التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

    ومن الجدير بالذكر أن الجامعة العربية كانت قد اختارت المركز في عام ٢٠١٧ ليكون مؤسسة العام التراثية؛ لما له من إنجازات وإسهامات 

ملموسة في مجال الحفاظ على التراث المخطوط، وقد كّرمت الجامعة أيضًا رئيس المركز، جمعة الماجد، بجائزة التميز لدعم التراث العربي.

مركز جمعة الماجد يشارك في ملتقى
حول إدارة المؤسسات التراثية في القاهرة 

د.محمد كامل جاد مع المشاركین في الملتقى



مشاركات ثقافية

۱۱

   في إطار التبادل العلمي والثقافي بين مركز جمعة الماجد والمؤسسات الثقافية والعلمية الدولية، 
زار الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام المركز، يوم الخميس ٩ يونيو ٢٠٢٢م، معهد الدراسات الشرقية 
لآلباء الدومنيكان بالقاهرة، وقد استقبله د. عامينويل بيزاني، مدير المعهد، ود. جون درويل، الباحث 
ومدير برنامج دايموند، ومدير المعهد سابقًا، واألستاذة إنجي الجمال، رئيس قسم الفهرسة في المعهد.  
   بدأت الزيارة بعرض لتاريخ المعهد، واستعراض لمحتوياته من أوعية ثقافية متنوعة؛ إذ تعد مكتبته 
من أبرز المكتبات المتخصصة في اإلسالميات في العالم، حيث تضم نحو ١٥٠ ألف كتاب، و١٨٠٠ عنوان دورية.  
   وقد استمع الدكتور محمد إلى  شرح مفصل لُنُظم الفهرسة في المعهد، وتحديدا نظام دايموند 
يقدمها،  التي  الدقيقة  الفنية  والحلول   ،FRBR فريبر  معايير  بتطبيق  المعهد  طوره  الذي   Diamond ILS
التعاون  أوجه  إلى  اللقاء  وتطرق  لتطويره.  المستقبلية  والرؤية  عليه،  العاملة  الدولية  والمؤسسات 
وسبل  المشتركة  المجاالت  في  والمعهد  بدبي  والتراث  للثقافة  الماجد  جمعة  مركز  بين  المشترك 

تعزيزها في المستقبل.
للدير  كفرع  ١٩٣٠م،  عام  القاهرة  في  تأسس  الذي  الدومنيكان  اآلباء  دير  يتبع  المعهد  أن  يذكر     
الموجود بالقدس، ثم استقل بعد ذلك، وأسس الدير المعهد بعد الحرب العالمية الثانية، واْفُتِتح عام 
١٩٥٣م بهدف التقارب بين األديان وتعزيز التعاون اإلسالمي المسيحي وتعميق الفهم المتبادل، وتحظى 

مكتبة المعهد باهتمام جمع كبير من الباحثين والدارسين في العالم.

مركز جمعة الماجد يبحث التعاون مع معهد
الدراسات الشرقية لآلباء الدومنيكان في مصر 

صورة جماعیة مع موظفي معھد الدراسات الشرقیة لآلباء الدومنیكان



ندوات

۱۲

   شارك مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي في ملتقى التجارب والممارسات اإلدارية الناجحة لعام ٢٠٢٢م تحت عنوان "إدارة المؤسسات 

التراثية"، والذي نظمته المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، خالل يوَمي السابع والثامن من يونيو، بالتعاون مع معهد المخطوطات العربية، وذلك فى 

مقرها الرئيسى بالقاهرة، برئاسة الدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة، والدكتور مراد الريفي، مدير معهد المخطوطات العربية، وبحضور عدد 

من مديري المؤسسات الثقافية العربية في الوطن العربي.  

  هدف الملتقى إلى التعريف بالتجارب الناجحة في إدارة المراكز التراثية وتدبيرها، وزيادة الوعي لدى المسؤولين عن المؤسسات التراثية من 

التراث  العربي وخارجه بما يصب في صالح  الوطن  المعنية داخل  إلى إقامة جسور تواصل بين الجهات  العربي، باإلضافة  التراث  أجل الحفاظ على 

العربي.

   وقد مثل المركز في هذا الملتقى الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام المركز، حيث قدم ورقة عمل عنوانها "جهود مركز جمعة الماجد 

للثقافة والتراث في فهرسة المخطوطات وبناء قواعد البيانات"، تناول فيها الجهود الذي بذلها المركز في مجال فهرسة المخطوطات وبناء قواعد 

بياناتها والتطويرالذي قدمه المركز فيها، وأشار إلى أن أهم هدف من أهداف المركز التي وضعها مؤسسه السيد جمعة الماجد، أن يكون في 

خدمة المخطوط أينما وجد حفظًا ورقمنًة وترميمًا، ونتيجة لجهود المركز في حفظ ورقمنة المخطوطات في العديد من الدول خاصة في وسط وغرب 

ر، من نحو ١١٢٧ جهة، وهذا العدد الكبير ال يمكن االستفادة منه  َع لدى المركز ما يزيد عن مليون مخطوط  مصوَّ إفريقيا وجنوب شرق آسيا، تجمَّ

ومعرفة ما فيه دون فهرسته، وألنَّ النُُّظَم التقليدية للفهرسة ال يمكنها أن تنجز هذا العدد الضخم من المخطوطات إال بعد زمان طويل، فقد سعى 

المركز إلى التطوير على صعيد فهرسة المخطوطات وقواعد بياناتها بما يحقق النتيجة المرجوة، وكان التطوير من خالل محاور أربعة وهي: المنهج 

الفني للفهرسة ، والمعيار اإلداري ودائرة العمل في الفهرسة ، وتطوير النظم التقنية وقواعد البيانات، وتطوير القدرات البشرية المنظومة وفق إطار 

نهج التطوير الفني واإلداري الدائم في دبي، في المؤسسات العامة والخاصة، والمستمدة من الرؤية التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

    ومن الجدير بالذكر أن الجامعة العربية كانت قد اختارت المركز في عام ٢٠١٧ ليكون مؤسسة العام التراثية؛ لما له من إنجازات وإسهامات 

ملموسة في مجال الحفاظ على التراث المخطوط، وقد كّرمت الجامعة أيضًا رئيس المركز، جمعة الماجد، بجائزة التميز لدعم التراث العربي.

 نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، يوم الخميس ٩ يونيو ٢٠٢٢م، ندوة افتراضية عبر المنصة 
اإللكترونية بمناسبة اليوم العالمي لألرشيف الذي يوافق التاسع من شهر يونيو من كل عام ، شارك في الندوة 
الدكتور عصام عبيد، أستاذ مشارك في إدارة المعرفة والتعلم المؤسسي وُنُظم األرشفة الذكية ، واألستاذ 
عبد النور سامي ، مستشار األمن السيبراني ، واألستاذ أحمد عبيد ، مستشار ومدرب في إدارة الوثائق واألرشفة 

اإللكترونية.  
قبل  من  اإللكترونية  األرشفة  في  االستثمار  ضرورة  عن  تحدث  الذي  عصام  الدكتور  مع  الندوة  بدأت      
المحتوى  استثمار  جانب  إلى  المستمر،  والتحسين  االرتقاء  في  ذلك  يساهم  حيث  والشركات،  المؤسسات 
المعرفي للوثائق، فيصبح مصدرًا ماليًّا وفكريًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا ، ويساعد في خلق تنمية مستدامة تحافظ 
على ذاكرة المؤسسات من الضياع، وتشجع العاملين على أهمية الوعي اإلداري بأهمية الحفاظ على الوثائق 

والمستندات.
    ثم تحدث األستاذ عبد النور سامي عن أهمية منظومة أمن المعلومات في حماية األرشيف الرقمي قائًال: 
"مع موجة التحول الرقمي زاد االستهالك للبيانات وتخزينها، وأصبح من الضروري أن يكون هنالك نظام أرشيف 
رقمي شخصي أو عائلي في كل منزل لتوثيق وحفظ الملفات والمستندات والمرئيات الهامة؛ للحيلولة دون 
ضياعها أو إتالفها، مع تطبيق أفضل الممارسات في أمن المعلومات؛ لكي ال تتسرب هذه الملفات وتقع في 

أيدي العابثين".
    وفي ختام الندوة تناول األستاذ أحمد عبيد موضوع أرشيفات الصور الفوتوغرافية ، والتحديات التي تواجه 
الصور  طبيعة  اختالف  إلى  مشيرًا  الفوتوغرافية  الصور  وأرشفة  حفظ  في  والتراث  التاريخ  حفظ  مؤسسات 
المؤهل  البشري  العنصر  أيضًا  ويختلف  وحفظها،  أرشفتها  طرق  تختلف  حيث  النصوص،  عن  الفوتوغرافية 

للتعامل معها.

مركز جمعة الماجد ينظم ندوة احتفاًء باليوم العالمي لألرشيف

المحاضرون في الندوة



ندوات
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ندوة  الكريم،  القرآن  مخطوطات  مبادرة  مع  بالتعاون  بدبي،  والتراث  للثقافة  الماجد  جمعة  مركز  نظم 
والمخطوطات  فتسشتاين  ُكُتب:  وتجار  مستشرقون،  "قناصلة،  ،بعنوان  ٢-٣-٢٠٢٢م  االربعاء  يوم  افتراضية 
مخطوطات  مبادرة  على  ومشرف  باحث  شاكر،  وسام  أحمد  من  كل  الندوة  في  شارك  دمشق".  في  العربية 
القرآن، والدكتور فراس كريمستي، أمين المجموعة الشرقيَّة بمكتبة جوته لألبحاث، وكريستوف راوخ، مدير 
الحرة،  برلين  بجامعة  دكتوراه  باحث  الغوابي،  وفريد  الحكومية،  برلين  بمكتبة  الشرقيَّة  المخطوطات  قسم 
الثقافة  قسمي  رئيسة  المطيري،  شيخة  وأدارتها   ، المخطوط  العربي  التراث  في  باحث  الطباع،  خالد  وإياد 

الوطنية والعالقات العامة واإلعالم بالمركز.
المخطوطات  نقل  الغربيين ودورهم في  والرحالة  المستشرقين  الضوء على  إلى تسليط  الندوة     هدفت 

الشرقية إلى المكتبات الغربية.
المستشرق  ة في مجموعة  القرآنيَّ المخطوطات  الذي تحدث عن  أحمد شاكر  األستاذ  الندوة مع  بدأت      
األلماني يوهان فتسشتاين، وقال: "إن مجموعته القرآنية موزعة بين مكتبتين: المجموعة األولى وهي في 
مكتبة الدولة في برلين، وتشتمل على ٤٦ قطعة قرآنية، والمجموعة الثانية في مكتبة جامعة توبنجين، وقد 

أظهر اختبار الكربون المشع أن أقدم مخطوط قرآني في هذه المجموعة يعود إلى القرن األول الهجري".  
ة في      ثم تحدث الدكتور فراس عن المستشرق أولريخ ياسبر زيتسن ودوره في نشأة المجموعة الشرقيَّ
مكتبة جوته البحثيَّة، وهو مستشرق ورحالة ألماني سافر إلى مصر والحجاز واليمن، ويعتبر من أهم جامعي 

المخطوطات والتحف الشرقية بألمانيا في القرن التاسع عشر الميالدي. 
    وكانت مداخلة  فريد الغوابي عن األرشيف الخاص بفتسشتاين وعالقته مع تجار المخطوطات في تلك 

الحقبة، ومن بينهم جمال المصري. 
    ثم عرض كريستوف للدور الذي قام به فتسشتاين في جمع المخطوطات القرآنية الدمشقية عندما كان 
يعمل قنصًال لبالده في دمشق في الفترة من (١٨٤٨-١٨٦٨م)، وكشف عما كان له من نشاط تجاري في مجال 

جمع وتجارة المخطوطات. 
   واْخُتِتَمت الندوة مع إياد خالد الطباع الذي تحدث عن المخطوطات الدمشقية بين الهجرة واإلرث، فذكر 
أهم وأشهر المكتبات الدمشقية ومآلها مثل المكتبة العمرية في القرن السادس الهجري، ومكتبة الشيخ 

محمود الحمزاوي، ومكتبة الشيخ جمال الدين القاسمي، ومكتبة آل الشطي.

ندوة حول المخطوطات العربية والمستشرقين 

المحاضرون من منصة زوم



محاضرات

۱٤

م مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، يوم األربعاء ١٢ يناير، محاضرة افتراضية علمية بعنوان   نظَّ
مها األستاذ الدكتور أمين عبد اهللا الرشيدي، أستاذ التصوير  "التذهيب في تصاوير المخطوطات األثرية "، قدَّ

اإلسالمي، ورئيس قسم اآلثار اإلسالمية في كلية اآلثار بجامعة الفيوم في جمهورية مصر الشقيقة.
التذهيب  وتاريخ  واصطالحًا،  لغة  التذهيب  تعريف  أبرزها  من  عدة  محاور  في  الرشيدي  الدكتور  ث  تحدَّ   
ومصادره في الجزيرة العربية، وطرق صناعة التذهيب، وأنواع التذهيب في المخطوطات، ومواضع التذهيب فى 

تصاوير المخطوطات.
  ثم تناول فنون التذهيب، وأفاد أن التذهيب ُيَعدُّ من أقدم فنون الِكتاب التى عَرفها اإلنسان، وهو طريقة 
قديمة من طرق التزيين عَرفها المصريون القدماء والرومان والبيزنطيون، مبينا أن العرب ورثوا من البيزنطيين 
والزينة من  الحلي  واستخدامها فى  الذهب  استعماله وطوروه، وكانت صياغة  وتوسعوا فى  األسلوب،  هذا 
األمور الشائعة في شبة الجزيرة العربية، وأشار إلى تنوع طرق التذهيب فى صور المخطوطات األثرية كاللصق 

والطالء والرش.
 وأوضح خالل المحاضرة تنوع أماكن التذهيب فى صور المخطوطات األثرية، فتكون خلفية للمنظر التصويرى، 

أو زخارف منفذة، أو إطارات محيطة بتصاوير المخطوطات األثرية.
الجمهور  معها  تفاعل  وقد  المذهبة،  المخطوطات  صور  من  جميلة  لمجموعة  عرضًا  المحاضرة  وشهدت   
المشارك في المنصة اإللكترونية، وعبروا عن إعجابهم بموضوع المحاضرة من خالل األسئلة التي طرحوها على 

المحاضر.

محاضرة علمية بعنوان 
التذهيب في المخطوطات األثرية  

د. أمین عبد اهللا الرشیدي أثناء تقديم المحاضرة



محاضرات
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ندوة  الكريم،  القرآن  مخطوطات  مبادرة  مع  بالتعاون  بدبي،  والتراث  للثقافة  الماجد  جمعة  مركز  نظم 
والمخطوطات  فتسشتاين  ُكُتب:  وتجار  مستشرقون،  "قناصلة،  ،بعنوان  ٢-٣-٢٠٢٢م  االربعاء  يوم  افتراضية 
مخطوطات  مبادرة  على  ومشرف  باحث  شاكر،  وسام  أحمد  من  كل  الندوة  في  شارك  دمشق".  في  العربية 
القرآن، والدكتور فراس كريمستي، أمين المجموعة الشرقيَّة بمكتبة جوته لألبحاث، وكريستوف راوخ، مدير 
الحرة،  برلين  بجامعة  دكتوراه  باحث  الغوابي،  وفريد  الحكومية،  برلين  بمكتبة  الشرقيَّة  المخطوطات  قسم 
الثقافة  قسمي  رئيسة  المطيري،  شيخة  وأدارتها   ، المخطوط  العربي  التراث  في  باحث  الطباع،  خالد  وإياد 

الوطنية والعالقات العامة واإلعالم بالمركز.
المخطوطات  نقل  الغربيين ودورهم في  والرحالة  المستشرقين  الضوء على  إلى تسليط  الندوة     هدفت 

الشرقية إلى المكتبات الغربية.
المستشرق  ة في مجموعة  القرآنيَّ المخطوطات  الذي تحدث عن  أحمد شاكر  األستاذ  الندوة مع  بدأت      
األلماني يوهان فتسشتاين، وقال: "إن مجموعته القرآنية موزعة بين مكتبتين: المجموعة األولى وهي في 
مكتبة الدولة في برلين، وتشتمل على ٤٦ قطعة قرآنية، والمجموعة الثانية في مكتبة جامعة توبنجين، وقد 

أظهر اختبار الكربون المشع أن أقدم مخطوط قرآني في هذه المجموعة يعود إلى القرن األول الهجري".  
ة في      ثم تحدث الدكتور فراس عن المستشرق أولريخ ياسبر زيتسن ودوره في نشأة المجموعة الشرقيَّ
مكتبة جوته البحثيَّة، وهو مستشرق ورحالة ألماني سافر إلى مصر والحجاز واليمن، ويعتبر من أهم جامعي 

المخطوطات والتحف الشرقية بألمانيا في القرن التاسع عشر الميالدي. 
    وكانت مداخلة  فريد الغوابي عن األرشيف الخاص بفتسشتاين وعالقته مع تجار المخطوطات في تلك 

الحقبة، ومن بينهم جمال المصري. 
    ثم عرض كريستوف للدور الذي قام به فتسشتاين في جمع المخطوطات القرآنية الدمشقية عندما كان 
يعمل قنصًال لبالده في دمشق في الفترة من (١٨٤٨-١٨٦٨م)، وكشف عما كان له من نشاط تجاري في مجال 

جمع وتجارة المخطوطات. 
   واْخُتِتَمت الندوة مع إياد خالد الطباع الذي تحدث عن المخطوطات الدمشقية بين الهجرة واإلرث، فذكر 
أهم وأشهر المكتبات الدمشقية ومآلها مثل المكتبة العمرية في القرن السادس الهجري، ومكتبة الشيخ 

محمود الحمزاوي، ومكتبة الشيخ جمال الدين القاسمي، ومكتبة آل الشطي.

محاضرة 
عن صناعة المحتوى اإلعالمي 

م مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، يوم  األربعاء ٢٦ يناير، محاضرة افتراضية بعنوان "صناعة   نظَّ
المحتوى ... اإلعالم الجديد"، قدمتها األستاذة ياسمين العيساوي، صحفية وصانعة محتوى، وذلك بحضور نخبة 

من المتخصصين والمهتمين بهذا بالموضوع.
    ارتكزت المحاضرة على أربعة محاور أساسية: أولها التعريف بمعنى "صناعة المحتوى"، وهو خلق فكرة 
وتسويقها عبر مواقع التواصل االجتماعي، سواء بالكتابة أو بالصوت أو بالصورة، وذلك بعد تحديد الجمهور 

المستهدف.
   وكشف المحور الثاني من المحاضرة عن مدى تأثير صناعة المحتوى في الصحافة بمفهومها التقليدي، فقد 
االجتماعي  التواصل  مواقع  سيطرة  بسبب  الجماهيري  االهتمام  وقلة  اإلعالنات  عزوف  من  تعاني  أصبحت 

وهيمنتها على صناعة المحتوى اإلخباري والثقافي والترفيهي.
   أما المحور الثالث من المحاضرة فلخص أسرار صناعة المحتوى الناجح من أول اختيار فكرته حتى اختيار 
المنصَّات المناسبة لعرض تلك الفكرة وإيصالها، باإلضافة إلى طرق التسويق المختلفة التي يمكن اعتمادها 

للوصول بالفكرة إلى أكبر شريحة جماهيرية ممكنة.
 وعرضت األستاذة ياسمين العيساوي في المحور الرابع ِلَما يعيشه اإلعالم من حالة تطور غير متناٍه  لم يعد 
معها خوض التجارب الجديدة لهذا العالم اختيارًا بل أصبح فرضًا على كل من يحاول مواكبة العصر واقتناص 
الفرص في سوق العمل واالبتكار، فصناعة المحتوى ما هي إال خطوة أولية، وستليها خطوات أكثر سرعة وقوة، 

وستغير من مفهوم اإلعالم بشكل جذري.
السرعة  عالم  في  المحتوى"  "صناعة  مستقبل  عن  بالحديث  المحاضرة  العيساوي  األستاذة  واختتمت    

الالمتناهية التي تفرض على المجتمعات االندماج مع كل جديد.

األستاذة ياسمین العیساوي
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بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون بدبي
مركز جمعة الماجد يقدم محاضرة في القصيدة النبطية اإلماراتية

نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون بدبي، يوم الخميس ٢٢ 
فهد  األستاذ  قدمها  وأرشيف"،  وثائق  اإلماراتية:  النبطية  القصيدة   " بعنوان  افتراضية  محاضرة  ٢٠٢٢م،  فبراير 
الثقافة  لهيئة  التابعة  اآلداب  إدارة  في  والنقد  الكتابة  قسم  ومدير  اإلماراتي  التراث  في  الباحث  المعمري، 

والفنون في دبي.
     تسلط هذه المحاضرة الضوء على أهمية القصائد النبطّية، وتكشف عن دورها في توثيق وأرشفة كل 
الحادي  القرن  بداية  حتى  الميالدي  عشر  السابع  القرن  منتصف  من  ابتداًء  المنطقة  هذه  في  الحياة  مناحي 
والسياسي،  الجغرافي،  الجانب  وكذلك  للمنطقة،  التاريخي  الجانب  على  ُمطاِلُعها  فيقف  والعشرين، 

واالقتصادي، واللغوي، والعادات والتقاليد.
    وأوضح المعمري أن دراسة القصيدة النبطية يجب أن تراعي شكلها المتمثل في الوزن والقافية، وتراعي 
ألفاظها وأساليبها التيُ بنيت عليها، وما ينتج عن ذلك من إشارات ودالالت لها أهميتها في تاريخ القصيدة 

النبطّية وتحديد زمانها ومكانها وقائلها.
    ومن الجدير بالذكر أن المركز يحتوي على مكتبة متخصصة في الشعر الشعبي اإلماراتي والفصيح، تسمى 
مكتبة القصيد، وقد بلغت عناوين الكتب فيها أكثر من ١٥٠٠ عنوان، وتهدف المكتبة إلى توثيق وجمع كافة 

الدواوين الشعرية اإلماراتية والدراسات األدبية المتخصصة فيها، ضمن تراث دولة االمارات.

األستاذ فھد المعمري
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 محاضرة
تقدير ُعمر المخطوطات والوثائق

نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي بالتعاون مع جامعة الفيوم في جمهورة مصر العربية، يوم 
مها  قدَّ وتقنيات"،  نظريات  والوثائق:  المخطوطات  ُعمر  "تقدير  بعنوان  افتراضية  محاضرة  فبراير   ١٠ الخميس 
الدكتور مدين حامد عبد الهادي، مدرس ترميم اآلثار بجامعة الفيوم والخبير والمدرب المعتمد في دراسة 

األحبار وتزييف وتزوير وترميم اآلثار والمخطوطات.
الفيزيائية والكيميائية لحواملها السليلوزية  أبرزها: مكونات المخطوط  تناولت المحاضرة محاور عدة، من 
والبروتينية وغير العضوية، وأحبار وَأِمدَّة المخطوط ومواد تذهيبه وزخرفته المختلفة، فضًال عن مناقشة نظرية 
لتقدير  تخصصية  علمية  تقنيات  مع  عمرها  وتقدير  تأريخها  ودالالت  والمخطوطات،  اآلثار  عمر  وتقدير  التأريخ 
والطرق  العظام  الفلور في  SAM، وتحليل  الثاقب  والمجهر  الحراري،  والتألق  السنوية لألشجار  العمر كالحلقات 

 .AMS اإلشعاعية  كالكربون المشع ١٤، وطيف الكتلة التسارعي
وقد شهدت المحاضرة تفاعًال كبيرًا من الحضور، وكانت نقاشاتهم ثرية، وقد راقهم موضوع المحاضرة الذي 
يهم كثيرًا من المتخصصين في علوم اآلثار والترميم والكيمياء والفيزياء والكوديكولوجيا والكرونولوجيا 

وتحقيق التراث وغيرها.
كانت  حيث  للمركز،  الثقافي  الموسم  فعاليات  ضمن  الرابعة  هي  المحاضرة  هذه  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
المحاضرة األولى عن التذهيب في تصاوير المخطوطات األثرية، والثانية عن صناعة المحتوى واإلعالم الجديد، 

والثالثة عن فن الموشحات األندلسية. 

الدكتور مدين حامد عبد الھادي



محاضرات

۱۸

 نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، بالتعاون مع مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية 
الكتاب  تسمية  نسبة  "تحقيق  بعنوان  افتراضية  محاضرة  ٢٠٢٢م،  مارس   ١٧ الخميس  يوم  المنورة،  بالمدينة 
العلمي  المستشار  العوفي،  حميد  بن  محمد  الدكتور  قدَّمها  أنموذجًا"،  الساري  ُهَدى  المخطوط:  العربي 

بمجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة. 
   تناول الدكتور محمد العوفي في محاضرته أربعة محاور رئيسية أولها: االسم الثابت    لمقدمة ابن حجر 
العسقالني وهو المقدمة، أو مقدمة فتح الباري، أو مقدمة شرح البخاري. وفي المحور الثاني تحدث عن هدى 
الساري، وهو اسم كتاب قديم البن حجر في سيرة اإلمام البخاري. ثم بيََّن في المحور الثالث ضعف نسبة تسمية 
الموضع  إن  بالقول:  الرابع  المحور  في  وختم  ونقًال.  ا  َخطًّ حجر  ابن  للحافظ  الباري  فتح  لمقدمة  الساري  هدى 

ق إذا لم ُتْجَمْع ُنَسُخه المختلفة وُيَقاَبْل بعُضها ببعض فال يكاد يتبين الخطأ فيه.  الُمْشِكل في النص الُمَحقَّ
  وجرى خالل المحاضرة طرح العديد من األسئلة واالستفسارات على المحاضر، وقد أجاب عليها جميعًا، وفي 

نهاية المحاضرة شكر المركز للدكتور محمد العوفي تقديمه الرائع .
 

محاضرة في تحقيق 
نسبة تسمية الكتاب العربي المخطوط 

الدكتور محمد العوفي



محاضرات

۱۹

مركز جمعة الماجد يحتفي باليوم العربي للمكتبات

 بمناسبة اليوم العربي للمكتبات الذي يوافق العاشر من شهر مارس من كل عام، وتزامنًا مع 
للثقافة  الماجد  للقراءة، نظم مركز جمعة  اإلمارات شهرًا وطنيًّا  الذي تعتبره دولة  القراءة،  شهر 
المكتبات"،  "تاريخ مهن  بعنوان  افتراضية  ١٠ مارس ٢٠٢٢م، محاضرة  الخميس  يوم  بدبي،  والتراث 
العامة  والعالقات  الوطنية  الثقافة  قسمي  رئيسة  المطيري،  اهللا  عبد  شيخة  األستاذة  قدمتها 

واإلعالم .
بأهمية  المعرفّية  والثقافة  الوعي  نشر  إلى  اليوم  بهذا  االحتفال  خالل  من  المركز  يهدف    

الكتب والمكتبات، التي لها الدور الكبير في حفظ الذاكرة والهوية الثقافّية للجيل الصاِعد.
   تناولت شيخة في محاضرتها الحديث عن أهمية التأريخ في مجال المكتبات، وذكرت مجموعة 
من أوائل األبحاث والرسائل الجامعية في هذا المجال ، كما تحدثت عن أهمية التأريخ للعاملين 
المعلومات  ورود  وكيفية  بالمكتبة،  مرتبطة  كانت  التي  والمهن  التاريخ  امتداد  على  بالمكتبة 

التي تتضمن تاريخ المهن في كتب التاريخ وكتب دراسات المكتبات.
والمعلومات،   المكتبات  مجال  في  متخصصين  من  المداخالت  من  عددًا  اللقاء  شهد  وقد     
بها  يقوم  التي  وأدواره  المختلفة  وأسمائه  الحالي  المكتبة  أمين  حول  مجملها  في  ودارت 

ومستقبل هذه المهنة.    

أ.شیخة المطیري



محاضرات

۲۰

 نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، بالتعاون مع جامعة ليدن في هولندا والمنظمة الهولندية 
للبحث العلمي ، يوم األربعاء  ١٣ إبريل ٢٠٢٢م، محاضرة افتراضية بعنوان " سرح العيون البن َنباتة: رحلة كتاب 

عربي حول العالم "، قدمها الدكتور بيتر ويب، أستاذ األدب العربي بجامعة ليدن الهولندية .
اللغة في الشرق األوسط في فترة العصر العثماني من خالل تحليل دقيق  تناولت المحاضرة مسألة ثنائية 
لجملة فارسية واردة في مخطوطة " سرح العيون "، وتساءل المحاضر: هل نجح النساخ في نقل لفظة أعجمية 
ضمن كتاب عربي بشكل سليم؟ وهل اهتم القراء بفهمها؟ وأفاد أن ثمة إشارات واردة في المخطوطات 

تدل على مدى فعالية ثنائية اللغة على مستوى القارئ العادي في تلك الفترة.
وقال الدكتور بيتر: على الرغم من عدم شهرة كتاب سرح العيون في وقتنا الحاضر، فإنه من أكثر    
انتشرت  وقد  الهجريين،  عشر  الثاني  القرن  حتى  التاسع  القرن  من  الناس  أيدي  بين  تداوًال  األدبية  الكتب 
مخطوطاته في كل أنحاء دار اإلسالم من مالي غربًا إلى الهند شرقًا، وكثرة مثل هذه المخطوطات أتاحت لنا 
إمكانيات ممتازة الختبار قضايا عديدة مهمة متعلقة بتلقي األدب العربي في تلك القرون وكيفية استخدام 

المخطوطات وقراءتها.
وقد جرى خالل المحاضرة طرح العديد من األسئلة واالستفسارات على المحاضر، وقد أجاب عنها جميعًا، وفي 

نهاية المحاضرة شكر المركز للدكتور بيتر ويب وجامعة ليدن الهولندية تعاونهم مع المركز.

بالتعاون مع جامعة ليدن الهولندية
مركز جمعة الماجد يقدم محاضرة حول مخطوطة " سرح العيون " البن َنباتة

الدكتور بیتر ويب



محاضرات

۲۱

جلسة علمية 
في فضائل شهر رمضان المبارك 

 بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي ، يوم 
الخميس ٣١ مارس  جلسة علمية افتراضية بعنوان " قراءة في كتاب فضائل رمضان لإلمام ابن 
أبي الدنيا"، قدَّمها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم األنيس، كبير باحثين أول وعضو هيئة 

كبار العلماء في دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري بدبي.
   وقد ُعِقدت هذا العام هذه الجلسة العلمية بأسلوب جديد؛ إذ آثر فيها الدكتور األنيس 
أن يحيي تقليًدا علميًّا قديمًا من تقاليد التراث اإلسالمي، وذلك بقراءة كتاب تراثي ألحد كبار 
المؤلفين الُمَحدِّثين، وهو كتاب فضائل شهر رمضان البن أبي الدنيا ، المتوفى سنة ٢٨١ هـ، وقد 

ُعِرف بغزارة إنتاجه العلمي وتنوعه وثرائه.
م المركز في نهاية الجلسة شهادة    حضر الجلسة العلمية عدد كبير من المهتمين، وقدَّ

فيها إجازٌة بحقِّ رواية الكتاب ممهورة باإلسناد إلى المؤلف.

الشیخ الدكتور عبد الحكیم األنیس



محاضرات

۲۲

الثالثاء ٢٤-٥-٢٠٢٢م،   يوم  الوصل بدبي،  بالتعاون مع جامعة  والتراث،  للثقافة  الماجد   نظم مركز جمعة 
محاضرة افتراضية بعنوان "خطوات كتابة األبحاث والرسائل العلمية"، قدمها الدكتور إبراهيم ربابعة، عميد 

الدراسات العليا في جامعة الوصل بدبي ، وذلك بحضور نخبة من المتخصصين والمهتمين بهذا بالموضوع  .
    ارتكزت المحاضرة على ثالثة محاور أساسية وهي: أهمية البحث العلمي وأهدافه، وهيكلية بناء خطة 

األبحاث والرسائل العلمية، وأهم الملحوظات الواردة على الرسائل الجامعية.
   وقد تناول الدكتور إبراهيم في محاضرته خصائص البحث العلمي وأركانه، وأبان عن كيفية كتابة خطة 
من  نماذج  تقديم  مع  الدراسة،  وملخص  واألهداف  اإلشكالية  صياغة  وكيفية  علمية،  رسالة  أو  علمي  بحث 
الماجستير  ورسائل  العلمية  األبحاث  في  الشائعة  األخطاء  على  الوقوف  أجل  من  العلمية  المناقشات 
والدكتوراه بهدف تجنب الوقوع في مثلها من ِقَبل الباحثين، باإلضافة إلى ما ينبغي أن تشتمل عليه هذه 

األبحاث والرسائل من نتائج وتوصيات. 
إعجابهم  عن  المشاركون  ر  عبَّ كما  الرائع،  تقديمه  على  المحاضر  المركز  شكر  المحاضرة  نهاية  وفي     
المنصة  دردشة  في  المحاضر  على  طرحوها  التي  األسئلة  خالل  من  كبيرًا  تفاعًال  وأبدوا  المحاضرة،  بموضوع 

اإللكترونية. 

محاضرة في كتابة األبحاث والرسائل العلمية

الدكتور إبراھیم ربابعة



معارض

۲۳

شارك المركز في المعرض الخيري الخامس للكتاب المستعمل الذي أقيم في الفترة من ٩ إلى ١٠ مارس ٢٠٢٢م، 
حسين  الدكتور  وافتتحه  الشارقة،  جامعة  في  المساندة  األكاديمية  الخدمات  بعمادة  المكتبات  إدارة  ونظمته 
الجامعة،  في  المكتبات  إدارة  مدير  مسعود،  نادية  واألستاذة  المساندة،  األكاديمية  الخدمات  عميد  المهدي، 

واألستاذ أنور الظاهري، رئيس شعبة العالقات العامة بالمركز.
إلى  باإلضافة  والعلمية،  األدبية  المخطوطات  العديد من  بمعرض مخطوطات ضمَّ  المركز  تمثلت مشاركة  وقد 
عرض نماذج من طرق ترميم وصيانة المخطوطات، ويهدف المركز من خالل هذه المشاركة التي تأتي بالتزامن مع 
شهر القراءة إلى زيادة االهتمام بالبحث العلمي، والتحفيز على القراءة، وتسليط الضوء على دور المركز في حفظ 

التراث اإلنساني. 
وفي ختام المعرض قام الدكتور حسين المهدي بتقديم درع جامعة الشارقة للمركز تقديرًا لدور المركز في 

دعم أنشطة الجامعة، وقد تسلم الدرع األستاذ أنور الظاهري، رئيس شعبة العالقات العامة في المركز.

خالل مشاركة المركز في المعرض

مركز جمعة الماجد يشارك في معرض الكتاب المستعمل
 



۲٤

معارض

اختتم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي مشاركته في حفل مسابقة الفجيرة الدولية للخط العربي، الذي أقيم 
في فندق ومنتجع البحر بالفجيرة، بتاريخ ٢٨ يونيو الماضي، وافتتحه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي 

عهد إمارة الفجيرة، ونظمته أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة.
معرض  زار  ثم  للحفل،  المصاحب  الفني  المعرض  في  الشرقي  محمد  بن  حمد  بن  محمد  الشيخ  سمو  تجول  وقد   
المخطوطات الذي نظمه مركز جمعة الماجد، وأثنى على مشاركة المركز، وأشاد بجهوده في االهتمام بالمخطوطات 
، رئيسة قسمي الثقافة الوطنية والعالقات العامة  وحفظها، واستمع من األستاذة شيخة عبد اهللا بن جاسم المطيري 
واإلعالم، إلى شرح موجز حول المخطوطات التي شارك المركز بها، وتمثلت مشاركة المركز في خمس عشرة مخطوطة 
المعروضة  المخطوطات  أوراق  تميزت  وقد  والفقه،  والنحو  والفلسفة  والشعر  األدب  في  مواضيع  على  اشتملت  أصلية 

بجمالية التذهيب والزخرفة وتنوع الخطوط.
  وفي نهاية حفل تكريم الفائزين بمسابقة الفجيرة الدولية للخط العربي قام سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد 
الشرقي، ولي عهد إمارة  الفجيرة، بتكريم المركز على مشاركتة المتميزة بدرع تذكاري ، وقد تسلم التكريم نيابًة عن 

المركز األستاذة شيخة عبد اهللا المطيري.

خالل مشاركة المركز في المعرض

مركز جمعة الماجد يشارك في مسابقة الفجيرة الدولية للخط العرب
 



۲٥

معارض

شارك المركز في المعرض الخيري الخامس للكتاب المستعمل الذي أقيم في الفترة من ٩ إلى ١٠ مارس ٢٠٢٢م، 
حسين  الدكتور  وافتتحه  الشارقة،  جامعة  في  المساندة  األكاديمية  الخدمات  بعمادة  المكتبات  إدارة  ونظمته 
الجامعة،  في  المكتبات  إدارة  مدير  مسعود،  نادية  واألستاذة  المساندة،  األكاديمية  الخدمات  عميد  المهدي، 

واألستاذ أنور الظاهري، رئيس شعبة العالقات العامة بالمركز.
إلى  باإلضافة  والعلمية،  األدبية  المخطوطات  العديد من  بمعرض مخطوطات ضمَّ  المركز  تمثلت مشاركة  وقد 
عرض نماذج من طرق ترميم وصيانة المخطوطات، ويهدف المركز من خالل هذه المشاركة التي تأتي بالتزامن مع 
شهر القراءة إلى زيادة االهتمام بالبحث العلمي، والتحفيز على القراءة، وتسليط الضوء على دور المركز في حفظ 

التراث اإلنساني. 
وفي ختام المعرض قام الدكتور حسين المهدي بتقديم درع جامعة الشارقة للمركز تقديرًا لدور المركز في 

دعم أنشطة الجامعة، وقد تسلم الدرع األستاذ أنور الظاهري، رئيس شعبة العالقات العامة في المركز.

بدعوة من دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي
مركز جمعة الماجد يشارك في معرض خزائن المعرفة في خمسين عامًا

ضمن  اإلمارات  دولة  أطلقته  الذي  القراءة  شهر  مع  تزامنًا    
اإلستراتيجية الوطنية للقراءة في شهر مارس من كل عام، شارك 
معرض  فعاليات  في  بدبي  والتراث  للثقافة  الماجد  جمعة  مركز 
خزائن المعرفة في خمسين عامًا، بمقرِّ مكتبة زايد المركزية في 
مدينة العين، وهو معرض تنظمه دائرة الثقافة والسياحة في أبو 

ظبي خالل الفترة من ٢٣ مارس، ويمتد نحو ستة أشهر. 
في  المكتبات  بمسيرة  الجمهور  تعريف  إلى  المعرض  ويهدف     
بناء  في  األوائل  الرواد  وجهود  عامًا،  خمسين  مدار  على  الدولة 
وتطوير المكتبات العامة، والخاصة، والتخصصية في إمارة أبو ظبي، 

والدولة بشكل عام.
نوادر  من  مجموعة  عرض  في  المركز  مشاركة  تمثلت  وقد     
المطبوعات المتوافرة في مكتبة المركز، والتي تمثل اهتمامات 
بلغات  عرضها  وجرى  اإلمارات،  في  الخاصة  المكتبات  أصحاب 

مختلفة مثل العربية، واإلنجليزية، والفرنسية، واأللمانية، وغيرها.
المطيري،  شيخة  األستاذة  شاركت  المعرض  فعاليات  وضمن      
رئيسة قسمي الثقافة الوطنية والعالقات العامة واإلعالم بالمركز، 
وأهم  اإلماراتية،  الخاصة  المكتبات  تاريخ  عن  خاصة  ندوة  في 

المقتنيات الموجودة في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث.
   وجدير بالذكر أن المركز يمتلك أكثر من ١٢٠ مكتبة خاصة لكبار 
األدباء والعلماء والمثقفين اإلماراتيين والعرب، وقد وصلت هذه 
أو  اإلهداء  أو  كالشراء  متعددة  بطرق  المركز  إلى  المكتبات 
والعلوم  األدب  في  الكتب  نوادر  من  كثيرًا  وتضمنت  الوقف، 

الشرعية والتاريخ وغيرها من العلوم والفنون.
مخطوطات المركز في المعرض



۲٦

دورات

بالتعاون مع نادي فرسان اللغة العربية
مركز جمعة الماجد يقدم  فن الموشحات األندلسية

نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي بالتعاون مع نادي فرسان اللغة العربية في الجامعة العالمية ببيروت، 
مها األستاذ الدكتور وافي حاج  يوم األربعاء ٢ فبراير، حلقة تدريبية افتراضية بعنوان "فن الموشحات األندلسية "، قدَّ

ماجد، المستشار اللغوي والخبير المجمعي ورئيس قسم اللغة العربية وآدابها في الجامعة العالمية ببيروت.
    تضمنت الحلقة التدريبية جانبين: الجانب النظري الذي تحدث فيه الدكتور وافي عن بيان أجناس الشعر عند العرب 
احين، وأبرز الخصائص األدبية والفنية للموشحات من حيث الشكل  باعتبار القافية، ونشأة فن الموشحات، وأشهر الوشَّ
الموشحات  وأهمية  للموشحات،  األدبية  واألغراض  ألقابه،  وأشهر  والتوشيح،  الموشح  تعريف  وبيان  واللغة،  والمضمون 

وأثرها في الشعر العربي والشعر العالمي.
    وتجدر اإلشارة إلى أن فن الموشحات األندلسية يمثل نقطة تحول كبرى في تاريخ الشعر العربي وظاهرة األدب الشعبي، 
ومحطة تأثير بارزة في الشعر العالمي عمومًا، ومهدت لتطور مفهوم اإليقاع الشعري الموسيقي لدى شعراء جنوب فرنسا 

(التروبادور Trovadores) وشعراء إسبانيا وإيطاليا ثم بريطانيا، وهذا بشهادة كبار المؤرخين والمستشرقين األوربيين. 
ث عن الجانب التطبيقي، وذكر فيه نسق الموشحة وأنواعها وبنية الموشحة من خالل بيان أجزائها وأسمائها     ثم تحدَّ

وضوابطها، وأشكال الموشحات وأشهر صورها وقوالبها التركيبية، وأوزانها العروضية والمستحدثة.
  واختتم الدكتور وافي الحلقة التدريبية بنماذج تطبيقية على أجزاء الموشحة وأشكالها المختلفة، وقد شاركه فيها 

المشاركون في دردشة المنصة، وأبدوا تفاعًال كبيرًا في هذا الجانب.

الدكتور وافي حاج ماجد



۲۷

دورات

حماية البيانات الرقمية من انتهاكات الخصوصية 

     نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، يوم الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢م ، دورة عن بعد بعنوان " حماية البيانات 
الرقمية من انتهاكات الخصوصية "، قدمها األستاذ عبدالنور سامي، مستشار األمن السيبراني وخبير التوعية الرقمية ، 
والتي هدفت إلى نشر ثقافة الخصوصية الرقمية والتوعية بها، وتنبيه األفراد بضرورة الحفاظ على بياناتهم وتخصيصها ، 

للحد من تسريبها أو الوصول إليها.
   تناولت الدورة مفهوم وسياسة الخصوصية الرقمية ، وملفات تعريف االرتباط " الكوكيز" وتأثيرها على بياناتنا الشخصية، 
وطرح المحاضر بعض األمثلة الحية على خصوصيات التطبيقات مثل فيسبوك وواتساب وانستغرام وتكتوك ، وجرى عمل 
تسريب  تم  إذا  ما  باكتشاف  قاموا  بعد،  عن  مشاركًا   ٢٦١ عددهم  بلغ  الذين  الجمهور  فيها  تفاعل  عملية  تطبيقات 
وسائل  تطبيقات  في  الحديثة  اإلعدادات  بعض  على  التعرف  وجرى  ال،   أم  العالمي  الصعيد  على  الشخصية  بياناتهم 

التواصل اإلجتماعي، باإلضافة إلى البحث اآلمن ومنع اإلعالنات المنبثقة.
     ويقول عبدالنور سامي في دورته : إننا نعيش في عالم كثير التغيرات والتحديثات، وأصبحت خصوصية البيانات  ضرورة 
أساسية وليست اختيارية، باألخص في ظل استحداث قانون حماية البيانات الشخصية اإلماراتي الذي دخل حيز التنفيذ 
في ٢ يناير ٢٠٢٢م، وهو يكفل لألفراد حقهم في ذلك، لذلك وجب على الفرد أن يقوم بدوره الشخصي بحماية وتخصيص 
بياناته ومشاركة الحد األدنى منها حسب ما تقتضيه الحاجة في التعامل لكي يقي نفسه من تسريب البيانات الذي ينتج 

عنه االختراق وانتحال الشخصية والمكالمات الدعائية المزعجة.
التي  واالستفسارات  األسئلة  خالل  من  ثرية  نقاشاتهم  وكانت  الحضور،  من  كبيرًا  تفاعًال  الدورة  شهدت  وقد      

طرحوهاعلى المحاضر في دردشة المنصة، والذي بدوره قام مشكورًا بالرد عليها .

األستاذ عبدالنور سامي



۲۸

زيارات

 عبدالله عفيف
رئيس دار نشر في الكويت

       ٢٨-٦-٢٠٢٢

وفد من طالب األزهر الشريف
          ٢٩-٤-٢٠٢٢

الدكتورة أنيكا لنسن، من جامعة كالفورنيا
  ٢٨-٢-٢٠٢٢

أحمد منصور، من صحيفة اليوم السابع
 واألستاذ جمال فتحي، من صحيفة الجمهورية

    ٢٠-٥-٢٠٢٢

 د.سلوى خليل األمين
رئيسة ديوان أهل القلم في لبنان

٣-٣-٢٠٢٢

الشاعر حسن علي النجار
           ١٧-١-٢٠٢٢

 طالل بن محمد الشمري، وفهاد بن علي سعد السهلي
مكتبة الملك فهد الوطنية        

           ٢٣-٣-٢٠٢٢

وفد أكاديدي من جامعات سوريا
٣٠-٣-٢٠٢٢



۲۹

زيارات

محمد بن سيف العامري
   ٢٣-٢-٢٠٢٢

وفد من الرئاسة العامة لشؤون المسجد
الحرام والمسجد النبوي 

٢٦-٥-٢٠٢٢

وفد من مؤسسة إحياء التراث اإلسالمي في القدس - ميثاق
برئاسة خليل قراجة الرفاعي ،عميد المؤسسة

٢-٦-٢٠٢٢

د.علي حداد
رئيس مؤسسة إيشان للثقافة الشعبية

١-٢-٢٠٢٢

نصرت رمضان
رئيس الجمعية الثقافية والخيرية في مقدونيا 

١٥-٣-٢٠٢٢

 دكتور بيتر ويب
جامعة ليدن في هولندا 

١-٤-٢٠٢٢

وفد ثقافي إيراني
برئاسة السيد محمد رضا 

٣٠-١-٢٠٢٢

وفد أكاديمي من جامعة نيويورك بأبوظبي
٢٥-٣-٢٠٢٢



۳۰

زيارات

الدكتور حاتم جالل التميمي من جامعة القدس
وعضو لجنة التحكيم في جائزة دبي للقرآن الكريم 

٧-٤-٢٠٢٢

 وفد من وكالة األمم المتحدة إلغاثة
وتشغيل الالجئين الفلسطنيين

 برئاسة دوروثي كالوس
١٦-٣-٢٠٢٢

 د.زيد حارث
الجامعة اإلسالمية العالمية في إسالم آباد

٢١-٢-٢٠٢٢

 الدكتور محمود الكبيسي
الجامعة العراقية في بغداد 

٢٣-٦-٢٠٢٢

وفد من طالب جامعة ميشيغان األمريكية
٣-١-٢٠٢٢

الكاتبة الهندية ديفياتا رجرام
٧-٣-٢٠٢٢

الشاعر قاسم سعودي
١٥-٣-٢٠٢٢

 د.رضوان الحصري
 أستاذ في جامعة محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية

٢١-٣-٢٠٢٢



۳۱

زيارات

 وفد طالبي
جامعة محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية 

١٢-٣-٢٠٢٢

 الدكتور حسين األنصاري
الجامعة العربية المفتوحه لشمال أمريكا 

٩-٥-٢٠٢٢

الدكتور مصطفى لهاللي، من جامعة ليدز
والدكتور خالد تواكل، و د.خليفة بوجادي، من جامعة الوصل 

٣-٦-٢٠٢٢

د.عبدالمجيد حمد السبيد
جامعة أم القرى-السعودية

 ٣٠-١-٢٢

الدكتور حكيم شيخ أحمد
١٧-٣-٢٠٢٢

الدكتور محمد رضا شهابي
١٥-٣-٢٠٢٢

فهد الواحدي ،باحث في تاريخ اإلمارات
٢٧-٦-٢٠٢٢

 مطر بن عايش الحربي
موظف سابق في وزارة التربية والتعليم في السعودية

٣٠-٥-٢٠٢٢



۳۲

مقاالت
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۳۷۳
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۳۸
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من  العثمانية  أوربا  في  اإلسالمية  الزخرفية  الفنون   : الكتاب  عنوان 
نهاية القرن ٨هـ/١٤م حتى نهاية القرن ١٣هـ/١٩م

تأليف: الدكتور حسن محمدنور عبدالنور
موضوع الكتاب : يسلط الكتاب الضوء على الفنون الزخرفية اإلسالمية 
في أوربا العثمانية متناوًال التصاوير المتعددة،وصناعة الخزف والفخار 
والزجاج والسجاد،وكذلك شواهد القبور العثمانية مع إرفاقها بألواح 

وصور موضحة وداعمة.

عنوان الكتاب : الترفيه في العراق والشام (من العصر العباسي األول 
العاشر  القرن  إلى  الثامن  القرن  من  الهجري  الرابع  القرن  نهاية  إلى 

الميالدي) نماذج مختارة
تأليف: حمدة محمد حيدر الزرعوني

موضوع الكتاب : يسلط الكتاب الضوء على وسائل الترفية والتسلية 
التي سادت في العصر العباسي ، من خالل النطاق المكاني والزماني 
العربية  الحضارة  جوانب  من  مهم  جانب  على  لالطالع  المحدد، 
التطور  من  إليه  وصلت  الذي  المدى  إدراك  إلى  للوصول  اإلسالمية، 

الحضاري خالل الحقبة الزمنية لموضوع الدراسة .

من  واألندلس  بالمغرب  العربية  األثرية  :الكتابات  الكتاب  عنوان 
الفتح اإلسالمي إلى سقوط الزيريين (دراسة في الشكل والمضمون)

تأليف: أ.د.صالح يوسف بن قربة
المحفوظة  الكتاب عبارة عن دراسة ميدانية للكتابات الشاهدية 
في المتاحف المغربية والوطنية ، كما تعد هذه الدراسة من أوائل 
في  دراسة  المغربية،  األثرية  "الكتابات  تناولت  التي  الدراسات 
الشكل والموضوع "من الفتح العربي اإلسالمي للمغرب واألندلس، 
المرابطين  حكم  نهاية  إلى  الطوائف  وملوك  الوالة  فترة  خصوصا 
بالنسبة لألندلس، وحتى سقوط حكم الزيريين والحماديين بالنسبة 

لبالد المغربين األدنى واألوسط.

جديد اإلصدارات

٤۰

جديد اإلصدارات




