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3 

 

 



4 

 

 ُأريدكلمة االمانة العامة ملنصة 

يم   الَرْْحَن   اّللَ   ْسم  ب    َأْسَتع ي   َوب ه   الَرح 

َ   احلَْمد    الَعاَلم َي،  َرب    ّلل 

 َأْْجَع َي،  َوَأْصَحاب ه    آل ه   َوَعَلى ُم ََمٍد، َسي  د ان َعَلى  األْكَمَلن   األََتَان   والسَلم    َوالَصََلة  

َعال   َأْصَحابَ  الَساَدة
َ
 والَسَعاَدة   َوالع ط وَفة   امل

 الف َضَلء   اأَلَسات َذة  

ث ون ثَات   الَباح   والَباح 

 الَكر ي   احل ض ور  

يعا    عليك م الَسَلم    وبعد   وبركات ه ، للا   َوَرْْحَة   ْجَ 

 

لن  َيابَة    في سعد ن   ْحَفل    مؤَترات    ور ؤساء    اريد  ملنصة  العامة   االمانة  َعنْ   ِب 
َ
َان ه  امل تَـَعد  َدة    َوِل 

 
بَ   َأن  امل   فعاليات  ف    بكم  ترحيبٍ   أْجلَ   أ رح  

ْحَفل  
َ
  القعدة   ذي  9-5  املوافق  م 2021  حزيران  19-15  للفرتة  بـ ْعٍد،   َعنْ   سيـ ْعَقد    اَلذ ي  الثامنة،  ن ْسَخت ه    ف    الدَُّول     الع ْلم ي    امل

 ه1442

 الف َضََلء  اأَلَسات َذة

َية    األنشطة    م نَ   بيئة  لتوفري  الَعَمل،  َوو َرش    الَدورات    م نَ   الَعد يد    إقَاَمة     على   احملفل   دأب  َا  واحد،   علمي   حدث   ف    الع ْلم    ل ْلم َشار كيَ   ي ت يح    ِم 
يع ا  م ْنها االْست َفاَدة   . البينية  والبحوث  البحثية  الشراكات من يعزز  ِما ْجَ 

 َوالَساَدة  الَسي  دات  

َباد ر  َوَدْورهمْ  ، َوالع َلَماء    اأَلَكاد مي ي  يَ   عاتق   على   اجملتمعية   املسؤولية  َأَه  َية  َحَضرَات ك م  َعَلى   ََيَْفى   اَل 
 
  الَصاد َقة    الَرَسائ ل    إْرَسال   ف   َدائ م ا  امل

نَـَها  ل تَـْنم وَ   واجملتمعات    ل لشُّع وب    واإلجيابية   َام    احل ب     َعَلَقات    بـَيـْ ْحرت    نـََواة    ل َتك ونَ   املؤَترات    َهذ ه    م ْثل    َعَلى  َمْعق ود    اأَلَملَ   فإنَ   َواأل خ َوة ؛  َواال 
 . العاملية العلمي  البحث حركة ف  معاصرة واجتاهات ِبفكار  وتنويرهم الباحثي  لتجميع

ْنطََلق    َهَذا  َوم نْ 
 
َا  م نْ   اَلت    الدراسات    ف    رواد ا   َنك ونَ   َأنْ   جيَ ب    فإن نا   امل   َوالد  ين َية    والَتارَي َية    َوالثـََقاف َية    َوالع ْلم َية    األَكاد مي َية    الروابط    تـَْقو يَة    َشْأِن 

ْجَتَمعات   َبْي 
 
ْجَتَمعات   م نْ  َوَغرْي َها َوالَعَرب َية    الرتُّْك َية امل

 
َية امل ْسََلم   . اإل 
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لقاةَ   املسؤوليات    إنَ 
 
ر    تـَْقو يَة    ف    َكب ريَة    َعات ق َنا  َعَلى   امل َحَبة    َأَواص 

َ
لف ْعل    الَقائ َمة    َوالَصَداَقة    َواأل خ َوة    امل   َوالَعَرب َية    الرتُّْك َية    الشُّع وب    َبْيَ   ِب 

َية   ْسََلم    النسخة   استضافة   على   معقودا  االمل   وكان   الثان   الدول   العلمي  احملفل   فعاليات   ِبستضافة  سنوات  3  قبل   تشرفنا  فقد  واإل 
  حنن   فها   ، "  انفعة   ضارة  ور ب"  ونقول   العامليت  رب   هلل  واحلمد  اقامته   واعاقت   منعت   الت   كوروان  جائحة  لوال   أيضا  تركيا  ف   احلالية 
 . تقدموِنا  الت والعلوم  املعارف  اطياف من  ونلهل  االثري عرب بكم  نلتقي

َم يع    الشُّْكر    ب َواف ر    نـَتَـَقَدمَ   َأنْ   إاَل   َيَسع َنا   اَل   اخل َتام    َوف   تحد  ث يَ   ِل 
 
ث يَ   الرَئ يسي  َي،   امل َشار ك َي،  والَباح 

 
  م َشارََكاِت  م  َعَلى   اِلَلَسات    َور َؤَساء    امل

َْعَضاء    َمْوص ول    َوالشُّْكر    الَقي  َمة ،  ري يَة ،:  الل  َجان    أل  َية ،   والتنظيمَية ،   الَتْحض  َلة ،   ج هود ه م  َعَلى   ة  واإلعَلميَ   َوالع ْلم  تَـَواص 
 
ه مْ   امل ْرص    َعَلى  َوح 

ْحَفل   إْْنَاح  
َ
 . وفـََعال َيات ه   الع ْلم ي    امل

َْعَضاء   الشُّْكر   َعظ يمَ  نـ َقد  م    َكَما ،  َدْعم ه م َعَلى " أريد"  مَنَصة    أل  تَـَواص ل 
 
ي  امل َؤَسَسات   ل ْلَجام َعات   َواْمت َنان َنا   تـَْقدير انَ   َِبل غَ  َونـ ْزج 

 
َنظ  َمة   َوامل

 
  امل

يع َها   َعَلى ،   َوَدْعم ها   َتْشج  ،  ش ْكر انَ   َعن   نـ ْعر بَ   َأن   يـَف وتـ َنا   َواَل   الَكام ل  ْحَفل    َهَذا   ل ر َعاة    األَت     وتـَْقد ير انَ   اِلَم  
َ
  َعَلى  وفـََعال َيات ه،   الع ْلم ي     امل

ََذا  م َساَنَدِت  م ْلتَـَقى  ِل 
 
 . الع ْلم ي   امل

ق  قَ   أنْ   َنْسأل    وللاَ   والفَلَح،   الن جاحَ   ملؤََتر ك مْ   ونـ َؤم  ل     م نْ   ُت  بُّونَ   َوَمنْ   وي َسل  َمك م   َُيَْفَظك مْ   أنْ   ع َله   ف   جلَ   َنْسأَل ه    كما  املرج َوة،  أهداَفه    ُي 
 .  ك ور وان   َوَِبء  

 الَعاَمة  اأَلَمانَة   َعنْ 

ْحَفل 
َ
 الدَُّول    الع ْلم ي   امل

 جيولك  شوقي يعقوب الدكتور  األستاذ

تركيا  -  ِبيزيد  يلدرم  أنقرة جامعة 
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 كلمة املشرف العام 

 للا  رسول على والسَلم  والصَلة  هلل احلمد

  العلم"شعار  ُتت   بعد   عن  يعقد   والذي   الثامن   ُمفلهم  ف   اريد  منصة   وِبحثي  وخرباء  بعلماء  مرحبا 
  التقوي   ف   القعدة  ذي   من   9-5  املوافق   حزيران   من   19-15  من   للمدة "   اجملتمعية   واملسؤولية

 . اِلجري
 

  للم جتمع   ت قدمه   ما   حبجم  اليوم  ي قاس   ِبلتنمية  املعنية   والربامج   املؤسسات  حجم   أن   على  املعاصرة  والتطوير  التنمية   دراسات  أغلب   تتفق
جتمعية   املسؤولية "  م سمى  ُتت   ومنافع  إْنازات  من   اإلنسان

 
  اِنا   النسخة   هذه   ف  املميز  أن   وجدان  القاعدة  هذه  اعتمدان   وإذا   ، "امل

ناقشة  والعلمية  االنسانية  العلوم  من واخل رباء  الع لماء جتمع
 
 .  االساس ِبلدرجة  فيه  يعيش الذي  واجملتمع  االنسان  تنمية  منظور  مل

  ،   وتعمقت  ،  وتريِتا   ارتفعت  الت  اإلحتياجات  تلك.    اجملتمعية  اإلحتياجات   مع  التعامل  ف  الباحثي  دور  تعزيز   اىل  ِندف  حيث
  ومواردان   احتياجاتنا   مع   نتعامل  أن   إال   فَليسعنا   ،   كوروان   جائحة  مع   وخصوصا    واجملتمعات   الدول  من   الكثري   كاهل   أرهقت  حىت

  والعديد   ،   والطبيعية   والفنية   واملالية   البشرية   املوارد   من   واسع   لطيف  املبتكرة  االدارة  دور   من   ونعزز  ،   اإلحتياجات   لتلك   لتلبية   املتاحة 
  وحبثي   علمي  جهد  دون   تتحقق،   أن  الميكن  الرغبة   وهذه  النتائج  هذه.    وجمتمعاتنا  دولنا  على  املوارد  هذه  أثر  لعظم  وذلك  املوارد،   من

 . أمثالكم متخصصون  ِبحثون  عليه  يقوم  ،  رصي

  علمية ،   وفعالياتٍ   أنشطة    يستوعب    الذي  العلمي  الوعاء  كان  2017  العام  ف  انطَلقته   فمنذ  نوعها  من  فريدة  وفلسفته  فكرته   احملفل
ق  ق    وتواصلية ،  ،   وفكرية    ،  وثقافية     وزمان   وقت   ف  ِلا   واملتابعي  املنصة   اعضاء   من   واسعة   شرُية   لتخاطب  وأعضائها   للمنصة    الفائدةَ   ُت 
 . واحد

  منه   االوىل  اخلمسة   النسخ  وانعقدت   كوروان   فايروس  من   احلد  اجراءات  استمرار  بسبب   بعد   عن  ِبلكامل   يعقد   العام   هذا   احملفل
   الكرتونية نسخة   نسخة  كل  توافق كانت   وكذلك حضوراي

 . احلالية  النسخة  اىل  واستمر  االنرتنت عرب  ِبلكامل عقده  فتقرر  السادس  احملفل من  بدءا  اما

 :   فكااليت النسخة هذه ختص  الت  واالرقام االحصائيات  ببعض  وملشاركتكم
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 . جلسة   33: اِللسات عدد

 .  حبث ا 91: العلمية  البحوث  عدد

 . عضو  2300: املسجلي األعضاء  عدد

 .  علمية  وْجعية حبثيا  ومركزا جامعة  32:   الشريكة اِلامعات عدد

 . مؤَترات 9: املؤَترات عدد

 . ندوات 5: العلمية  الندوات عدد

 .ُماضرة  23: العلمية  احملاضرات عدد

  146: املقبولة البحوث  عدد جمموع

 (. وستون  اثنان ٪ ) 62: القبول  نسبة 

 

(  اليوم  اعن )  االول   اليوم   ففي  وخرباء  علماء   استضافة  فيها  يتم  نقاشية   وندوات  علمية   وُماضرات   متنوعة   حبثية  جلسات  احملفل  سيضم
  عن   ندوة   ستكون   الثان   اليوم  وف   والنشر   التأليف   حول   أ ريد   منصة   من  ِميزة   خدمات   إطَلق   وسيتم  التأليف   صناعة   ندوة   ستكون 

  ِبلدورايت  اِلودة   معايري "   ندوة الثالث   اليوم   وف   C-Index معامل  وفق "  اصلية التو   اِلامعات   وتصنيف  العلمي   التواصل   معامل "
  اجملاميع   دور   تفعيل "  عن   ندوة  الرابع   اليوم   وف   العربية   العلمية   الدورايت   جمال   ف  خرباء   استضافة  وسيتم"  العاملية   وتصنيفاِتا  العربية

  جامعات   رؤساء   هبا  وسيشارك"  العربية   اِلامعات  تطوير "   عن  ندوة   واالخري   اخلامس   اليوم   وف "  املشرتك  العلمي   االنتاج   لزايدة   البحثية
 . والتصنيفات   الرقمي والتحول   اِلامعات تطوير  عن ختصصي علمي  مؤَتر  الطَلق

 . اخلتام  وحفل  الشريكة واملؤسسات   اِلامعات مع  اتفاقيات توقيع جلسة  ستكون  حيث  سادس  ليوم  سيمتد  احملفل  ان وانوه 

 . واستمرارها  الْناحها  العلمية الفعالية هبذه  اسهمت راعية جهة  سبعي  من أكثر   لدينا  حيث للرعاة  اِلزيل  ِبلشكر أتقدم  وختاما 

"  العلمية   القيادة  وسام"  منح  فسيتم  اريد  وملنصة  للمحفل   الشريكة  واملؤسسات  اِلامعات  ِلذه  التعليم  وقيادات   لرؤساء   ِبِلميل  وعرفاان 
  لبعض   اريد   ملنصة   اخلامسة   السنوية   الذكرى   ف   عنه   اعلن   الذي"  اجملتمعية   املسؤولية "  وسام   منح   سيتم   وكذلك   القيادية   النخب   ِلذه

 . البناء تواصله و  بعلمه  اجملتمع وافاد   االجتماعة االنشطة  ف  واضح دور  له   كان  ِمن املنصة اعضاء من   الشخصيات
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  ملنصة   العامة  االمانة   ومنهم  القيمة   ِلهودهم  أبمسائهم  ذكرهم  اَتىن  وكنت   الكواليس   وراء   تعمل  الت   والفرق  اللجان   اىل  ِبلشكر   واتقدم 
  التطوع   فريق  ، االعَلمية  اللجنة  ، التقن  القسم  ، التنسيقية  اللجنة  ، اريد  ملنصة   االستشارية   اللجنة   ، اريد  منصة  ادارة  جملس   ،   اريد

 للا  ورْحة  عليكم  والسَلم  القيمة ومشاركاتكم بوجودكم  الفعالية هذه ْناح  اَتىن .العلمي 

 د.سيف السويدي  

امن املشرف العام على فعاليات احملفل العلمي الدول الث
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 مجهورية العراق  -  كلمة اجلامعة العراقية
 اجلبورياألستاذ الدكتور علي حسني 

 الراعي الرمسي للمحفل العلمي يف العراق 

 بسم للا الرْحن الرحيم 

 والصَلة والسَلم على سيدان وحبيبنا ُممد صلى للا عليه وعلى آله وصحبه وسلم  

 االحبة احلضور الكري كل حسب مقامه ومنزلته  

 السَلم عليكم ورْحة للا وبركاته 

يطيب ل ويشرفن أن التقي هبذا اِلمع املبارك من علماء االمة وخربائها وِبحثيها األكارم ف  
لذي ِبت يشكل عَلمة فارقة ف مسرية  افتتاح احملفل العلمي الدول الثامن ملنصة أريد للعلماء واخلرباء والباحثي الناطقي ِبلعربية وا 

البحث العلمي العريب الت زاد القها مع ظهور هذه املنصة املباركة الباحثة عن كل ما َيدم الباحث وبيئته البحثية ِبخَلص وعمل  
 تطوعي خالص لوجه للا تعاىل . 

االستفادة من خدماِتا ف شىت اجملاالت العلمية  األحبة الكرام .. لقد سعت اِلامعة العراقية لتكون إمنوذجا ف دعم منصة أريد و 
والثقافية، فمنذ انطَلق نسخ احملافل العلمية الدولية وحىت يومنا احلاضر كان اسم اِلامعة العراقية يتصدر مشهد اِلامعات الراعية  

معات واملؤسسات األكادميية ليس ف  ِلذه احملافل ال لشيء إال إلمياِنا أبن هذه املنصة ميكن ِلا أن تلعب دورا فعاال ف خدمة اِلا
العربية واالسَلمية وهو ما جتسد فعَل خَلل السنوات اخلمس املنصرمة من عمرها وحنن متفائلون أبِنا   البَلد  العراق بل ف كل 

 ستكون أفضل ف قادم األايم إبذن للا تعاىل . 

 احلضور الكري  

ِلا بصمتها ف املسرية العلمية ُمليا وعربيا ودوليا وقد َتكنت مَلكاِتا العلمية  إن اِلامعة العراقية مؤسسة أكادميية عراقية عريقة  
والفنية من ُتقيق إْنازات علمية كبرية ف ظل الظروف الصعبة ِلائحة كوروان كفاان للا وكفاكم شرورها، إذ تؤكد إحصائيات أنشطتها  

( حبثا دوليا  155ه ت تسجيل أربع براءات اخرتاع علمية ونشر )العلمية خَلل العام املاضي والنصف األول من العام اِلاري أن 
( حبثا ت نشرها ف اجملَلت العلمية احملكمة ف العراق، فيما بلغ عدد    595ألساتذة كليات اِلامعة العشر وِبحثيها، وأكثر من )  

 خمتلف التخصصات الطبية والتطبيقية  ( حبثا متنوعا ف   321البحوث الت ت نشرها ف مستوعبات سكوبس وكَلرفيت العاملية )  
( ورشة وندوة  101( مؤَترا علميا و)   14واإلنسانية واالجتماعية . واألمر مل يتوقف عند هذا احلد بل ْنحت اِلامعة ف تنظيم ) 

ة، وكان اإلْناز  ( أطروحة دكتورا43( رسالة، و )232علمية، فيما بلغ عدد رسائل املاجستري الت ت مناقشتها خَلل املدة ذاِتا )
والعلمية والتطبيقية   الطبية  العراقية هي خترجيها ألكثر من مخسة اآلف طالب وطالبة ف خمتلف االختصاصات  للجامعة  األكرب 

 واإلنسانية رافدة سوق العمل ف العراق بكوكبة من املهارات الشبابية املتميزة . 
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 أيها االعزة الكرام  

 قوة ف األنشطة العلمية الت تنظمها منصة أريد إمنا تؤكد بَل أدىن شك جاهزيتها املستمرة للتفاعل  إن اِلامعة العراقية وهي تشارك ب 

معها ومع كل اِلامعات العربية واالسَلمية والدولية املنضوية ُتت خيمتها وتوقيع االتفاقيات العلمية والثقافية الت من شأِنا أن  
بية ويكفيها فخرا أِنا كانت وستبقى ساحة علم وجد واجتهاد ُتث اخلطى وتشحذ اِلمم  ختدم مسرية العلم والعلماء الناطقي ِبلعر 

لتحقيق اِلدف األمسى وهو أن يكون الباحث العريب ومنتجه البحثي حاضرا وبقوة َيدم اإلنسانية ْجعاء وكما تسعى لذلك وتعمل  
 حبرص منصة أريد لتحقيقه .. 

رتام حضوران الكري ونسال للا ان يوفقنا ْجيعا لنشر العلم الناطق بلغة القرآن وأهل اِلنة  ختاما تقبلوا منا كل احلب والتقدير واالح
ي  ف أرجاء املعمورة وف كل مكان يوفقنا للا للوصول اليه .. مثلما نسأله أيضا أن يزيد منصة أريد للعلماء واخلرباء والباحثي الناطق

 ما يقومون به من جهود نبيلة .. والسَلم عليكم ورْحة للا وبركاته. ِبلعربية والعاملي عليها ثباات وتوفيقا في

 أ.د. علي حسي اِلبوري .

 رئيس اِلامعة العراقية 
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 السودان   -كلمة جامعة القرآن الكرمي وأتصيل العلوم 
 األستاذ الدكتور أبكر عبدالبنات آدم

 ضيف شرف رئيس للمحفل العلمي الدويل 

 واألخوات من العلماء واخلرباء والباحثي املشاركي ف احملفل العلمي الدول الثامن اإلخوة 

 السَلم عليكم ورْحة للا تعاىل وبركاته، وبعد 

يسرن ويسعدن بل وميلؤن فخرا  أن أكون ضيف شرف رئيس ِلذا احملفل العلمي الدول والذي  
م، وأن  2021يونيو    19-15لفرتة ما بي  جييء ُتت شعار ) العلم واملسؤولية اجملتمعية( ف ا

أنقل إليكم كل مشاعر االمتنان والتقدير من الباحثي وأعضاء هيئة التدريس جبامعة القرآن الكري  
السودان؛ لتأكيد التعاون األكادميي والعلمي بي منصة أريد واِلامعة؛ خلدمة العلم والعلماء بي كافة جامعاتنا    - وأتصيل العلوم

 اإلسَلمية.   العربية و 

وِبلرغم من امتَلك    .Covid19ينعقد هذا احملفل العلمي الدول العلمي ف ظل ظروف ِبلغة التعقيد جراء تفشي ظاهرة كوروان
اإلنسان القدرة  على التعامل مع الواقع االجتماعي ف إطار املسؤولية  اجملتمعية على ضوء اختَلف البيئات والثقافات، إال أن قدرته  

ش تسري وفق العناية املتكاملة بي اِلانبي املادي والروحي والتوازن بينها دون غلبة ِلانب على آخر، وبذلك ُيصل على  ف العي
وهذه    غذاء متوازن ملكوانته املادية والروحية. فاإلنسان ف هذه احلياة يعيش وفق قيٍم اجتماعية م عي نٍة ي طب قها أو َيسعى للوصول إليها،

ا من أنواع الغاايت يكتسبها اإلنسان أو يسعى  على األقل الكتساهبا ِبلبحث العلمي ألجل ُتقيق ضرورايت  القيم تشكل نوع
حياته، وهذا ما ي طلق عليه ِبلتنمية املستدامة. وف ظل هذه اِلائحة)كوروان( فاإلنسان ككائن اجتماعي ال يستطيع أن يعيش مبعزل  

نفسه مع ذاته ومع اِلماعة الكتساب معارف علمية واجتماعية جديدة خاصة ف    عن اِلماعة، وف كل مرحلة يستطيع أن يكيف 
ظل التطور التكنولوجي واملعرف؛ ذلك ألن اجملتمع بكل مكوانته ميثل احمليط الذي ينشأ فيه الشخص اجتماعيا وثقافيا وفكراي، وعلى  

 لم االجتماعي دورا كبريا ف تعديل وتغيري السلوك.  ضوئه يتحقق أهداف املسؤولية اجملتمعية أاي كان نوعها وبذلك يلعب الس

وعلى ذات النسق يطيب لنا توجيه الدعوة لقيام شراكة علمية بي املنصة وجامعة القرآن الكري وأتصيل العلوم؛ وللجامعة أربع عشرة  
ات وستة مراكز حبثية؛ إضافة إىل  العلوم اإلنسانية واالجتماعية والتطبيقية والرتبوية، وسبع عماد  -كلية  ف خمتلف التخصصات  

 إذاعة التأصيل؛ وهي إذاعة واسعة التأثري ف ُميطها .  

وف اخلتام امسحوا ل مرة   أخرى أن أ حي كل من شارك ف هذا احملفل العلمي الدول، سائَل املوىل عز وجل أن يعظ  م حصاده،  
 ويعمم فائدته، وأن جتد خمرجاته السبيل إىل التطبيق . 

 رف احملفل/ بروفيسور/ أبكر عبدالبنات آدم ضيف ش

السودان  -مدير/ جامعة القرآن الكري وأتصيل العلوم
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 مجهورية العراق  -كلمة جامعة ميسان  
 عبدالباسط حمسن عيال أ.د. 

 ضيف شرف رئيس للمحفل العلمي الدويل 

 بسم للا الرْحن الرحيم 

 السيدات والسادة احلضور السَلم عليكم ورْحة للا وبركاته: 

ف البدء نتمىن للجميع الصحة والسَلمة ف ظل الظروف الصحية الصعبة الت مير هبا العامل     
نا حنيي القائمي على هذا احملفل العلمي الذين مل تثنهم  اْجع نتيجة تفشي جائحة كوروان، ومن ه

االوضاع احلالية عن أقامت هذا اللقاء والذي يعكس حاجة العامل أبسره اىل التواصل والتكامل ف  
 ْجيع مؤسساته السيما العلمية والبحثية منها . 

هة التحدايت والت اجربت املَليي على اِللوس ف منازِلم  أِنا مناسبة جلية تربز أهية املنصات العلمية االلكرتونية ِبلوقوف ف وج
من خَلل استمرار أقامت النشاطات البحثية ودميومة ثقافة التعريف ِبلباحثي ونشر منتوجهم العلمي وكذلك استمرار التبادل الثقاف  

كنولوجي احلديث، والبد من االشارة هنا  والعلمي ولعل هذه املنصة خري دليل على ان التواصل االلكرتون هو احد مسات العصر الت
اىل ان على ْجيع الباحثي عدم االستسَلم امام ما مير به العامل من ازمة صحية واالبقاء على دوام التواصل وامتَلك الشخصية  

 العلمية التواصلية القادرة على نشر منتوجاِتم العلمية للجميع. 
األ اِنا ومن خَلل ما تضم من اساتذة وِبحثي    ٢٠٠٧د أتسيسها اىل العام  ان جامعة ميسان من اِلامعات الشابة حيث يعو   

من خرية االساتذة    ٨٠٠كان واليزال ِلا دورا ِبرزا ف احلياة العلمية والثقافية ف ُميط أتثريها وان جامعتنا تتوافر على ما يقارب  
نسانية وينتسب اليها ما يقارب ثَلثة وعشرون الف طالب  والباحثي ف خمتلف التخصصات الطبية واِلندسية والعلوم الصرفة واال 

وطالبة وف الدراستي االولية والعليا ومذلك تصدر عن اِلامعة أربعة جمَلت علمية ُمكمة تنشر البحوث العلمية وفق سياسة علمية  
 رصينة ومعرتف هبا . 

ؤسسات العلمية املختلفة وأقامت فرق حبثية بينية لَلرتقاء  ان الظروف الراهنة تدفع اِلميع اىل تبن سياسة التواصل املستمر مع امل
بنوعية وكمية االنتاج البحثي كما وندعو من هذا املنرب العلمي اىل االنفتاح على اِلامعات ذات االختصاصات املماثلة وكذلك عقد  

ية غري رحبية تقدم خدماِتا الواسعة للباحثي  اتفاقيات تعاون وشراكة علمية من خَلل هذه املنصة العلمية الرائدة ِبعتبارها منصة جمان 
   الناطقي ِبللغة العربية. 

وف اخلتام ال يسعنا اال ان نقف اجَلال واكراما اىل الكوادر الطبية والتمريضية الت كانت خط الدفاع االول لإلنسانية ضد تفشي  
وِبء كوروان املستجد. ُتيايت ِلميع العاملي ف منصة " أريد" على هذا احملفل وشكرا ِلم على هذا التواصلوالسَلم عليكم ورْحة للا  

 وبركاته  
 . عبدالباسط ُمسن عيال أ.د 

 رئيس جامعة ميسان 
ْجهورية العراق 
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 مجهورية العراق  – كلمة جامعة املوصل  
 أ.د. قصي كمال الدين االمحدي 

 ضيف شرف رئيس للمحفل العلمي الدويل 

ف الساحل    تعد جامعة املوصل، إحدى أبرز مراكز اإلشعاع العلمي والفكري ف املنطقة. تقع اِلامعة 
األيسر من مدينة املوصل وتضطلع مبهمة التعليم العال والبحث العلمي اللذان يشكَلن مرتكزا حقيقيا  

، وتبنت منذ  ١٩٦٧نيسان من العام ١للنهوض أبوجه ومفاصل احلياة. أتسست جامعة املوصل ف  
 ءها وكفاءآِتم العلمية. نشأِتا سبل التواصل والتفاعل مع اجملتمع وتقدي اخلدمة له عرب خربات علما

سجلت جامعة املوصل ورغم كل الظروف الصعبة الت مرت هبا حضورا ف التصنيفات العلمية العاملية  
 وتسارع اخلطى عرب اتباع االسس الرصينة لتحقيق اِلودة ف التعليم . 

ستشارية   ( مكاتب ا8( مراكز حبثية و)٧( ختصصا علميا وانسانيا ، و)97( كلية و)24تضم اِلامعة )
 ( مستشفيات تعليمية وحبثية . 5( متاحف، و)7و)

(  ٦٢٠٠٠( موظفا . وبعديد طلبة يتجاوز )3587( تدريسيا ف حي يبلغ عدد موظفيها )4064يبلغ عدد تدريسيي اِلامعة )   
 طالب وطالبة خترج جامعة املوصل اآلالف سنواي، وتعمل على  ِتيئتهم لسوح العمل. 

ال  التعليم  بيئة  تندرج مهام  العلمي واخلدمي ف اجملتمعات من أجل ُتسي مستوايت العيش ف  النهوض ِبلواقع  عال ُتت مظلة 
متطورة ف كل جماالت احلياة، من خَلل األحباث العلمية لتجد منافذ متجددة ومواكبة حلركة وديناميكية الوجود البشري املتسارعة  

 ضمن أطر التحديث املستدي للمعلومة. 

ث العلمية ِبلتأكيد  ِلا مساحات نشرية ُملية وعاملية تتحصن فيها من أجل وضعها حيز التنفيذ مىت ما دعت احلاجة  هذه األحبا
 إليها. 

منصة أريد للباحثي العرب إحدى اهم تلك املساحات العلمية الت يضع فيها الباحثي األكادمييي خَلصة علمهم وحبثهم العلمي.  
املنصة حضورا مهما ف مشهد البحث العلمي وسبل نشره، تؤكد جامعة املوصل وعرب ِبحثيها املنضويي  اليوم وقد حققت هذه  

العلمية وعرب ختصصاِتم    العلمي والبحثي ف هذه املنصة، فالعشرات من اساتذِتا وكفاءآِتا  ُتت رأيتها اِنا حاضرة بكل ثقلها 
نصة بشكل ملفت على الرغم من كل املعوقات والصعاب الت واجهت  العلمية املختلفة يعملون بشكل مستدي على دخوِلم امل

٪  ٨٠اِلامعة وآليات البحث العلمي مبا فيها البنية التحتية واملختربات واملواد البحثية بل وحىت الفنية الت دمرت بنسبة تقرب من  
ليسجل أولئك األفذاذ إمسا مرموقا بي أفضل  خَلل فرتة سيطرة العصاِبت اإلرهابية على املوصل و جامعتها األم جامعة املوصل،  

الباحثي واألحباث العلمية أيضا ، من خَلل غزارة الناتج البحثي وعمق املواضيع البحثية، وِبلفعل فقد كرمت املنصة العديد منهم  
 مشيدة بكفاءِتم وحسن اختباراِتم البحثية. 
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العلم والعلماء ف مشهد ينم عن عمق االنتماء والبعد املستقبلي    جامعة املوصل مؤسسة تعليمية وعلمية كبرية ..  ستبقى حاضرة
الرامي اىل إجياد أفضل صور احلياة الكرمية للمجتمعات، وهي تعمل على اللحاق بعجلة التحديث ومواكبة التطور العلمي العاملي  

ت التعليم والتعلم وإنتاج املعرفة ونشرها وخدمة  من أجل رفعة الوطن وبناء اإلنسان، وتسعى لتحقيق رؤيتها ف القيادة والتميز ف جماال
 اجملتمع للوصول إىل مكانة متقدمة بي اِلامعات العراقية والعربية والدولية. 

 

 االستاذ الدكتور 
 قصي كمال الدين االْحدي 
رئيس جامعة املوصل 
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 مجهورية العراق  –كلمة جامعة القادسية  
 اجلبوري أ.د.كاظم جرب  

 ضيف شرف رئيس للمحفل العلمي الدويل 

 احلمد هلل رب العاملي والصَلة والسَلم على نبيه وآله وصحبه أْجعي.... 

 السيدات والسادة رؤساء اِلامعات العربية والعاملية الفضَلء... 

 فضيلة الرئيس التنفيذي ملنصة أريد العاملية الدكتور سيف يوسف عبدللا السويدي احملرتم 

 لعلماء والباحثون الكرماء ْجيعا ... ا

 طاب ِناركم والسَلم عليكم ورْحة للا وبركاته.... 

ترحيب، شاكرا دعوتكم ل   بكم أْجل  أحييكم وأرحب  الغراء، أساتذة  وِبحثي،  القادسية  العراق، وجامعة  بلدي احلبيب  ِبسم 
 د(للعلماء والباحثي املنعقد  ُتت شعار)العلم واملسؤولية اجملتمعية(. للحديث ف برانمج افتتاح احملفل العلمي الدول الثامن ملنصة )أري

 أيها الفضَلء..... 

يشهد العامل اليوم ُتوالٍت وانعطافاٍت كثريٍة ف العلوم اإلنسانية واالجتماعية والتطبيقية، وذلك بسبب تطور وسائل العمل وآليات  
واملنظومة االكادميية عامة، أما جائحة كوروان فقد أاثرت ف العلماء والباحثي  اإلنتاج، وهو ما ألقى بظَلله على التعليم والرتبية  

ومؤسسات الدولة مكامن االبداع، وحفزت آليات االبتكار،حبثا عن احللول البديلة للتعليم التقليدي واملواجهة املباشرة بي املعلم  
ن،وتصميم الندوات وورشات العمل، فضَل عن املؤَترات العلمية، وقد  واملتعلم،عرب استثمار وسائل االتصال احلديثة والتعليم االلكرتو 

شجع ذلك من جتاوز أبعاد املكان والزمان واندغامهما ف صورة ُماضرات وسَليدات سريعة تستوف املادة العلمية، وتعيد انتاج  
ولية والعليا . لقد رفعت جامعة القادسية شعار  اِلهد املبذول ف إيصال املواد الدراسية للطلبة والباحثي ضمن برامج الدراسات األ 

للتعليم   نيبور  الرقمية(و)منصة  اِلامعة   ( مثل  علمية  افرتاضية  مشاريع  جمموعة  ُمققة   أوراق(  بَل  عامل  اسوار،  بَل  )جامعة 
ال  covidااللكرتون(و)منصة   للنشاط  أما ِبلنسبة  بحثي فقد أْنزت  االلكرتونية( ِما سهل مستودعا رقميا كبريا لدى اِلامعة، 

( براءة اخرتاع،فضَل  29( استشهادا علميا ، و )13979( حبثا علميا منشورا ضمن مستوعبات سكوِبص، و )  2302اِلامعة )  
( مؤَترا علميا افرتاضيا ،  22ف حي بلغ عدد املؤَترات ف فرتة اِلائحة )  (-index  H( معامَل ضمن )    48عن ُتقيق )

 . ( ندوة ، وورشة عمل 865و)
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 أيها العلماء..... 

املستدامة(و)تصنيف    - جبهود مبدعيها  – لقد احتلت اِلامعة   للتنمية  )التاميز  و)تصنيف  (RURمواقع متميزة ضمن تصنيف 
Green Matric)  تصنيف(وWeb)   تصنيف(وQS    العريب( و)تصنيفSimageo)   كذلك دخول مكتبات اِلامعة

 االفاق لربامج التعاون االكادميي مع جامعات دولية وعربية وُملية متعددة. اخلارطة الرقمية العاملية كما ت فتح 

 أيها الفضَلء...... 

أجدد شكري وامتنان الستضافت ف هذا املشهد العلمي،كما أِبرك لكم انطَلق فعاليات ُمفلكم العلمي الدول الثامن، كما أثن  
منصة   تبذِلا  الت  الطيبة  اِلهود  السويدي  على  سيف  الدكتور  لألستاذ  خاصا  شكرا  موجها  والباحثي،  واخلرباء  )أريد(للعلماء 

احملرتم،الرئيس التنفيذي للمنصة العلمية. مباركا لكم تلك اِلهود النرية ف خدمة العلم والعلماء ألجل ُتقيق النجاحات الكربى على  
 كافة األصعدة. 

 ركاته شكرا إلصغائكم والسَلم عليكم ورْحة للا وب 

 األستاذ الدكتور 
 كاظم جرب اِلبوري
رئيس جامعة القادسية/العراق 
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 اجلمهورية اليمنية  -كلمة جامعة أبني  
 حممود امليسري األستاذ الدكتور  

 ضيف شرف رئيس للمحفل العلمي الدويل 

 احلمد هلل، والصَلة والسَلم على رسول للا  

 السيدات والسادة ف اِليئة اإلدارية العامة ملنصة أريد احملرتمون 

 السيدات والسادة من علماء وأعضاء وِبحثي ف املنصة احملرتمون 

يسعدان ف جامعة أَْبَي ف اِلمهورية اليمنية أن نشارككم أعراسكم وُمافلكم العلمية والثقافية  
للتطورات   ومسايرة   العلمي،  للبحث  خدمة   ِنجها،  على  أريد  منصة  دأبت  الت  الدولية، 

العلمي، واالرتقاء   الباحثي والعلماء ف تطوير آليات البحث  التقن والفن والرقمي، ومساعدة  ملعشر  العمل  املتسارعة ف ميدان 
 مبسرية اللغة العربية، وتسهيل الوصول إىل املعلومة. 

معرفتنا، فإن منصة أريد َتثل مشروعا علميا عربيا، وصرحا تعليميا متكامَل، ومؤسسة أكادميية متخصصة للباحثي    ومن خَلل
ة  الناطقي ِبللغة العربية، تسعى ِبلسمو ِبلبحث العلمي، ومواكبة الثورة املعلوماتية واالنفجار املعرف، وُماولة تقدي احللول، ومعاِل 

وتطوير البحث ِبللغة العربية، ِبعتبارها اللغة الرشيقة واملتجددة لغة القرآن الكري، وتقدي خدمات    املشكَلت، وطرح التصورات، 
 جليلة للباحثي الناطقي هبا، والنهوض بواقعهم، ومنح الشهادات واألومسة ملستحقيها. 

علمية حقيقية، وفتح آفاق رحبة للتعاون  وف سعي املنصة إدخال اِلامعات العربية، واالنفتاح على احمليط العلمي، وعقد شراكات  
العلمي اِلاد، واملشاركة الفاعلة، واستثمار األفكار والطاقات واخلربات، واستيعاب القدرات والكفاءات، فإننا ف جامعة أْبَي ف  

الصعوِبت، وتقدي    اِلمهورية اليمنية نرحب هبذه الشراكات، ومستعدون إلبرام اتفاقيات هادفة، وتسهيل كل اإلجراءات، وتذليل 
كل اإلمكاانت املتاحة، ف سبيل جتسري وإثراء البحث العلمي، وتفعيل التَلقح الثقاف، وتشبيك التزاوج املعرف، وتطوير املستوى  

 العلمي واملهن واالقتصادي واالجتماعي والفكري ألمتنا وجمتمعنا، وُتقيق تواصل حضاري ومعرف فعال. 

حاتكم الكبرية، سواء ف زخم انعقاد املؤَترات والندوات واحملافل العلمية الدولية، وف توال النشر ف كل  ف اخلتام ِننئكم على ْنا
ميادين العلوم واملعارف، وف توسيع دوائر الشراكات مع اِلامعات واملؤسسات البحثية، وف كثافة اإلقبال على التسجيل ف املنصة  

 ا النجاح احلقيقي، وتبشر مبستقبل علمي واعد.  واالنتساب إليها، وهي مؤشرات جتسد هذ

 نتمىن لكم مزيدا من العطاء والتقدم والرايدة 

 والسَلم عليكم ورْحة للا وبركاته 
 األستاذ الدكتور/ ُممود امليسري 

 اِلمهورية اليمنية  -رئيس جامعة أَْبَي 
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 اليمنية اجلمهورية    - كلمة جامعة حضرموت 
 األستاذ الدكتور حممد سعيد خنبش

 ضيف شرف رئيس للمحفل العلمي الدويل 

 احلمد  هلل رب العاملي والصَلة  والسَلم  على نبينا ُممٍد وعلى آل ه  وَصحب ه أْجعي 

 أ.د. سيف السويدي املدير  التنفيذي ملنصة أريد املشرف  العامُّ للمحفل العلمي الدول الثامن  -

 أصحاَب املعال والسعادة  ضيوَف شرف  احملفل  -

 املشاركون ف احملفل  العلمي الدول الثامن   -

 السَلم  عليكم ورْحة  وبركاته 

يسرُّن ونيابة  عن ْجيع  منتسيب جامعة حضرموت أْن أ هن  َئكم بعقد  احملفل العلمي الدول الثامن الذي تنظم ه منصة  أريد للعلماء  
 حثي برعاية  عدٍد من اِلامعات العربية.  واخلرباء والبا

بب  استمرار   إن تنظيم هذا احملفل الدول ف نسخته الثامنة وبنسخت ه اإللكرتونية  الثالثة  أييت ف ظل   الظروف  الت يَـم رُّ هبا العاملَ  بس 
َلْت   على توسيع  م ساحة  تفاعل  املؤسسات  األكادميية  والبحثية  جائحة  كوروان فقد أَسَسْت هذه احملافل  اإللكرتونية  الثَلثة  اَلية  َعم 

لبحث   وشَجَعْت على  مشاركة  أعداٍد كثريٍة من األكادمييَي والباحثَي ف هذه املؤسسات و هنا بَرَزْت  أهية  م نصة  أريد ف تنشيط  ا
م البحثية وتبادل  اخل   َتجاِت  ا ي عز  ز  اَليَة التواصل  فيما بيَنهم لزايدة  اإلنتاج  املعر ف وأتصيل ه  العلمي والتعريف  ِبلباحثَي وَعرض  م نـْ رْبات   مب 

تاَحة. م ْن خَلل تَباد ل  اخل رْبات وَتَلق ح  األفكار  البحثية وتنسيق  اِل هود  بَي املؤسسات   البحثية واالستغَلل  األمَثل  لإلمكاان
 
 ت  امل

 احلفل  الكري 

فل  ُتت شعار   : )العلم  واملسؤولية  اجملتمعية( يعك س  منهجيَة م نصة  أريد ف َربط  البحث  العلمَي مب شك َلت  اجملتمع  إن انعقاَد هذا احمل
م كما يـ َعدُّ هذا احملَفل  الظاهرَة العلميَة األكرَب للناطقَي ِبللغة  العربية  إذْ  اَه جمتمعاِت  على ت سعة    يشتم ل   وإبراز  مسئولية  الباحثَي جت 

َعٍة م َن العلماء  والباحثَي ف ْجيع   التخصصات   مؤَتراٍت علمية ِبإلضافة  إىل ُماضراٍت وورش  عمٍل تطبيقية وَنَدواٍت علمية مب شاركٍة واس 
 العلمية. 

 احلفل  الكري 

سالتَـْينا وتَقار ب  أهداف نا. جامعة  حضرموَت  ح َق لنا ف جامعة  حضرموَت أن نعتَز ونفخَر ب َشراكت نا مع منصة  أريد وذلك النسجام  ر  
َسْت ف أبريَل عاَم   ا  1993هي جامعة  مينية  حكومية أ س   ن  اثني  وستَي برانجم ا للبكالوريوس وواحد  م وتضمُّ مخَس عشرَة كلية  ُتتض 

َسْت ِبِلامعة  مخسة   أ س   ) ماجستري ودكتوراه(. كما  العليا  للدراسات  برانجم ا  مراكَز حبثية وت نظ  م  جامعة  حضرموَت سنوايا  وستَي   
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َنْت خ طة   مؤَتراٍت علمية  ف الع لوم  التطبيقية  والعلوم  االجتماعية  واإلنسانية ومؤَتر ا علمياا سنوايا لب حوث  طَلب  اِلامعة وقد تضمَ 
اكة  مَع عدٍد م َن اِلامعات  املاليزية  واجملموعة  البحثية  لعلماء   م تنظيَم عشرة  مؤَتراٍت علميٍة دوليٍة ِبلَشر 2021اِلامعة  ِلذا العام   

 اليمن. 

 السادة  والسيدات 

َْلق  َشراكاٍت علميٍة وحبثيٍة فاعلٍة مَع اِلامعات  واملؤسسات  األكادميية  والبحثية فقد َعَقَدت  اِلامع  ة  أكثَر  تسعى جامعة  حضرموَت خل 
ٍد م َن اِلامعات  العربية  واألسيوية  واألوربية  والكندية وت ْسه م  هذه الشراكات  ف تشجيع  إجراء  الب حوث   من ستَي اتفاقيَة تعاوٍن مع عد

ْعر ف. 
َ
 البَـْيـــن َية  عرَب اجملاميع  البحثية اإلقليمية  والدولية ؛ لتعميق  البحث  العلمي وزايدة اإلنتاج  امل

 احلفل  الكري  

َل َأْن َأخت َم حديثي أْن أتقدَم ِبلشكر  والتقدير  واالمتنان ملنصة  أريد على تنظيم  هذا احملَفل  العلمي   الدول وَدْعَوت نا  م َن الواجب  علَي قب 
حَفل وأتقدم  كذلك بشكٍر خاصٍ  لألستاذ  الدكتور سيف السويدي املشرف  العام   للمحفل  

َ
للمشاركة  كضيف  شرٍف رئيٍس هبذا امل

 ميَع على ح ْسن  اإلصغاء. كما أشك ر  اِل

والسَلم  عليكم ورْحة  للا  وبركات ه            
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 تونس    - كلمة جامعة منوبة 
 األستاذة جهينة غريب  

 ضيف شرف رئيس للمحفل العلمي الدويل 

The University of Manouba was officially established in 2000. 

Created around the Faculty of Letters, Arts and Humanities, the 

University is now a large campus. In 2017, the university had a total 

of 20.000 students, 1600 faculty and 600 administration and 

management staff. Fourteen academic and research institutions 

make up the University of Manouba providing academic training 

and research in four broad disciplines: 1) Humanities and 

Information, 2) Economics and Management, 3) Computer Sciences 

and Arts and 4) life and environmental sciences. 

Thanks to a solid development, the University of Manouba enjoys today a privileged position 

in the Tunisian academic landscape supported by the following characteristics 

• Courses exclusively offered by the University’s institutions, often not offered anywhere 

else in Tunisia such as courses offered by the Institute of Press and Information Sciences (IPSI), 

the Institute of Documentation (ISD), the School of Digital Economy (ESEN), the National 

School of Veterinary Medicine (ENMVT), the Institute of Special Education (ISES) and the 

History of Contemporary Tunisia Research Institute (ISHTC). 

• Pluridisciplinarity and cohabitation within the university between prestigious and 

mature institutions (FLAHM, ESCT, ISCAE, ENSI, ISSEPS, ENMVT), with rich 

academic traditions as well as young, dynamic and proactive institutions working in 

emerging fields (ESEN, ISAMM, ESSTED, ISBST, ISES) ensure both synergy 

between the generations and sustainability. 

• A quality of training warranting that the creativity of the students and researchers of 

the University is both valued and often rewarded; prestigious awards have been 

received in various fields such as literature, design, cinema, computer science or 

management. 

• The geographical unity of the large and beautiful campus, unique of its type in 

Tunisia, hosting the majority of the institutions, enables exchanges and 

complementarity between the human, social, technical and experimental sciences, 

literature and the arts. 

• A strong territorial anchorage in the promising governorate of Manouba, about ten 

kilometers from the capital Tunis, allows the university to take up its social 

responsibility and to act both on central and peripheral levels. 

• With a staff-student ratio that is among the highest in Tunisia and productive research 

structures, the University of Manouba is a global reference and acquired a solid 

reputation in various fields of human, biological, technological and economic sciences. 
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 تونس    -افريل(  9عميد كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ) كلمة 
 السيد عبد احلميد فنينة  

 رئيس للمحفل العلمي الدويل ضيف شرف 

بداية نتوجه ِبلشكر اِلزيل ملنصة أريد وكافة املشرفي عليها وعلى رأسهم الدكتور سيف السويدي  
جامعات   مع  والشراكة  التشبيك  مبدأ  ودعم  الدولية  العلمية  اللقاءات  هذه  ملثل  فرص  ااتحة  على 

ي للجامعات التونسية  ضمن هذا  واختصاصات متعددة. ويشرفنا أن ندعم اِلانب العلمي واحلضور 
أفريل( هي ما يعرب    9احملفل  من خَلل مؤسستنا اِلامعية،كلية العلوم االنسانية واالجتماعية بتونس )

مؤسسة    15وهي حاليا تتبع جامعة تونس الت تعم    1958عنه أبم اِلامعة التونسية أتسست سنة  
أقسام : قسم اتريخ قسم جغرافيا قسم علم    8جتماعية هي جامعة تظم  جامعية واختصاصها األساسي هو العلوم اإلنسانية واال

أفريل من أقدم    9النفس قسم الفلسفة قسم علم االجتماع قسم اللغة العربية قسم اللغة الفرنسية قسم اللغة اإلْنليزية تعد جامعة  
بعد االستقَلل وِلا جمَلت علمية ذات اشعاع دول خنص ِب الت ت أتسيسها  التونسية واجمللة  املؤسسات  الكراسات  لذكر منها 

اِلغرافية إضافة إىل احتضاِنا لقسم خمتص ف نشر املؤلفات العلمية خاصة اطروحات وأعمال جامعية يؤطرها بعض الزمَلء اضافة  
فقيد البَلد    اىل بعض املراجع األساسية األخرى . در س وختر ج من هذه املؤسسة العديد من الباحثي والقامات املرموقة وآخرهم

التونسية املرحوم األستاذ هشام جعي ط درس ِبِلامعة لفرتة طويلة وأان أحد طلبته إضافة إىل املرحوم ُممد اِلادي شريف أستاذ ف  
علم التاريخ كذلك املرحوم ُممد الطاليب، األستاذ يعَلوي وغريه.... ف علم االجتماع ْند رائد علم االجتماع االستاذ عبد الوهاب  

حديبة املرحوم أيضا األستاذ عامل اجتماع منصف وانس وكما نَلحظ فكبار املختصي ف اآلداب والعلوم اإلنسانية أغلبهم خترج   بو
من اِلامعة التونسية ولو أن البعض منهم واصل دراسته ِبخلارج إال أِنم عادوا للتدريس ف صلب اِلامعة ذاِتا وهي اِلامعة التونسية  

رى للجامعة مدرسة خاصة ِبملرحلة الثالثة وهي مدرسة الدكتوراه وأغلب الباحثي  انية واالجتماعية. من جهة أخكلية العلوم اإلنس
املهتمي مبجال العلوم اإلنسانية من كافة اِلمهورية التونسية معصمهم استفاد من خدماِتا وأتطريها لبحوثهم طيلة سنوات. ولدينا  

وحىت مشاريع ما بعد الدكتوراه. هذه الكلية ف البداية كانت منصهرة مع ما يعرف اليوم    رصيد هام وكبري من األطروحات العلمية 
حيث أصبحت كل جامعة مستقلة بذاِتا وِبلرغم من ختصصها ف جل العلوم    1986جبامعة منوبة وقد ت الفصل بينهما سنة  

 ت. االنسانية واالجتماعية إال انه أصبح لكل جامعة أقسام متشاهبة االختصاصا 

وختاما حنن نرحب بكل املبادرات واللقاءات من هذا القبيل وعلى أمل التواصل ف فرص قادمة تفضلوا منا كل الشكر والتقدير  
  على جل اجملهودات الت بذلتموها خلدمة البحث العلمي والباحثي والسَلم. 
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 مجهورية العراق  -  كلمة جامعة األنبار
 مشتاق طالب الندا   األستاذ الدكتور

 ضيف شرف رئيس للمحفل العلمي الدويل 

  السيدات  والسادة  احلضور  األعزاء.. كلٌّ ِبمس ه  ومنصب ه  ومقام ه..

 السَلم عليكم ورْحة للا وبركاته..  

يَــتَـَملَـك ـن شعور  بفخٍر كبري، وإحساس  ِبعتزاٍز عميق، وأان أتكلم  حبضرة  جمموعٍة طيبٍة من  
( ف ُمفل ها العلمي   الَدْول    Aridالعلماء  والباحثَي املتكلمَي ِبللغة  العربية  ُتَت م ظََلة  م َنَصة  أريد )

التطبيقية ،   العلوم   ف ختصصات   املؤَترات   من  العديَد  يتضمن   الذي  املبارك   احملفل   هذا  الثامن، 
، و   العلوم  اإلنسانية  واالجتماعية ، فضَل عن الورش  التدريبية  والندوات  واحملاضرات.  والتنمية  املستدامة ، والذكاء  االصطناعي  

ـنا، جامعة   إنه لَـَتَجمُّع  علميٌّ طيب  مبارك  ي ْسع د  النفوَس ويـ ق ـرُّ العيون، وِما أَفْـَرَحنا: أن هذا احملفَل يلتقي مع أهداف  جامعت  
هداف ها الرئيسة : تطويَر البحث  العلمي   وَدْفَع عجلت ه  وصوال إىل اِلدف  األمسى للجامعات، أعن  األنبار، إذ َوَضَعت  اِلامعة  ضمَن أ 

بريا  خدمَة اجملتمع  وتطويَر عمل  املؤسسات  احلكومية  ومؤسسات  الَقطَاع  اخلاص. وبفضل  للا  تعاىل حققت  جامعة  األنبار  تقدُّما ك
 علمي   والنشر  ف املستوعبات  العاملية.  ف هذا اجملال، جمال  البحث  ال

السيدات  والسادة  احلضور األعزاء.. ي َشك  ل  البحث  العلميُّ الركيزَة األساَس للمؤسسات  العلمية  وتصنيف  اِلامعات، من  
ق  السُّب ل  الت من شأِنا تشجيع   هنا أتيت عناية  اِلامعات  ف ْجيع  أحناء  العامل ِبلبحث العلمي، وأصبحت اِلامعات  تتسابَـق  ف َخلْ 

 جتمع   الباحثَي على البحث  العلمي   الرصي  والنشر  ف املستوعبات  العاملية. وأصبحت  احلاجة  ملحة  إىل إنشاء  املنصات  العلمية  الت 
 الباحثَي على اختَلف  ختصصاتـ هم وتـَْعر ض  نتاَجهم العلمي. 

مليَة للجامعات  تقوم  على النشر  ِبللغات  األجنبية، وهي تـ ْعىَن ِبلبحوث املنشورة  هبذه اللغات،  واملَلَحظ  أن التصنيفات  العا
ٍة كبريٍة من  األمر  الذي أدى إىل إهال  نتاٍج حبثيٍ  ضخٍم ك ت َب ِبللغة  العربية، وتسَبَب ف حرمان  اِلامعات  العربية  واإلسَلمية  من نسب 

ها البحثي   ومل ي    وَضْع ذلك بَنظَر  االعتبار  ف هذه التصنيفات. نتاج 

حثوَن الناطقوَن  من هذا املنطلق، تـَْبـر ز  احلاجة  إىل إنشاء  م َنَصاٍت علميٍة تـ ْعىَن بتصنيف  اِلامعات  العربية  واإلسَلمية  الت يشكل  البا
هؤالء  الباحثَي على َوْفق  معايرَي رصينٍة، وفتح  آفاق  التواصل  العلمي      ِبللغة  العربية  نسبة  كبرية  من ِبحثيها، وإبراز  هذا النتاج  وتصنيف  

َنَصات  فرصَة التواصل  بي الباحثي؛ ألِنا ستشكل  جمتمعا علميا جيمع هم ُتَت م ظَلَ  ٍة واحدة،  البَـَناء  فيما بينهم؛ إذ ستوف  ـر  هكذا م 
 إليها الباحث  الناطق  ِبللغة  العربية.    وغرَي ذلك من اخلََدمات  العلمية  الت يفتقر  
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َنَصة  )أريد( العلمية  للناطقَي ِبللغة  العربية  لتليب هذه احلاجة، ولـ تـ ْبـر َز النتاَج البحثَي للباحث  ا لعريب، وت َسه  َل  فجاَء أتسيس  م 
النشر  العلمي   الرصي  عن طريق  احملفل  العلمي   الَدْول   الذي تقيم ه     تواصَله  مع العلماء  واخلرباء  ف أحناء  العامل، وتـَْرش َده  حنَو طريق  

 املنصة  ألعضائ ها بشكٍل َدْوريٍ  نصف  َسَنوي.  

َنَصة  )أريد( وِلميع  أعضائ ها أصدَق مشاعر  التهان، وأرَق عبارات  التربيكات  ..  وختاما ي ْسع د ن أْن أ قد  َم للقائمَي على م 
اوَيطي  ِبللغة   الناطَق  الباحَث  يَـْخد م   مبا  َعَمل ها  ف  املنصة   هذه  تستمَر  أن  ف  ِبألمل   العميق   شعورَي  عن  أ َعـب  ـَر  أْن  ل  لعربية   ب  

 واملؤسسات  العلميَة ف العامل  العريب   واإلسَلمي.  

 والسَلم عليكم ورْحة للا وبركاته... 

 
 أ.د. مشتاق طالب الندا

 جامعة األنبار رئيس 
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 مجهورية العراق   -دائرة البحث والتطوير   -وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

 األستاذ الدكتور أوس هالل جاسم الرحال. 
 ضيف شرف رئيس للمحفل العلمي الدويل 

  آله وصحبه أْجعي:بسم للا الرْحن الرحيم والصَلة والسَلم على أشرف املرسلي سيدان ُممد وعلى  

سعادة األمي العام للمحفل العلمي الدول الثامن احملرتم، السادة املشرفون على منصة أريد احملرتمون،   

العلمي   احملفل  فعاليات  املشاركة ف  يشرفن  احملرتمون،  واأللقاب  األمساء  احلضور مع حفظ  السادة 

مــ املوافق    2021شهر يوليو/حزيران من عام  من    19اىل    15الدول الثامن املنعقد للفرتة ما بي  

هـــ، والذي أصبح لدينا موعدا مهما ف منهاج نشاطاتنا العلمية السنوية    1442للخامس اىل التاسع من شهر ذي القعدة ف عام  

َتيز منصة أريد ليس ف  ملا ملسنا فيه تكامَل ودروس ف اإلصرار لتحقيق األهداف رغم ْجيع املعوقات واألزمات احمللية والعاملية، و 

ُتقيق النجاح فحسب، بل برقي خططها االسرتاتيجية والسنوية للمحافظة على هذا النجاح وتطويره، ليصل عدد أعضاء املنصة اىل  

مشارك قابلة للزايدة وهي أرقام كبرية    1200ألف ِبحث وعامل وخبري، وبلغ عدد املسجلي ف احملفل اىل أكثر من    70أكثر من  

عامل واإلنسانية  ف  العلمية  التخصصات  بي  لَلهتمام  توازن  أريد وجود  منصة  به  َتيزت  ما  العلمية، كذلك  واملؤَترات  املنصات   

 والتقنيات احلديثة الت تضمها املنصة، ِما أكسب املنصة ما شاء للا، زايدة كبرية ملتابعيها  واملشرتكي هبا واملستشهدين بنتاجتها. 

للا العلي القدير أن يوفقكم  ويثبت خطاكم لتحقيق  أهدافكم النبيلة خدمة للعلماء كافة، السيما الناطقي ِبللغة  أرجو من  ،  ختاما 

  العربية، ِبعتبارها منصتهم األوىل والرائدة ف توثيق نتاجاِتم العلمية وحاضنة التواصل فيما بينهم، وفقكم للا والسَلم عليكم ورْحة 

 للا وبركاته . 

 الدكتور أوس هَلل جاسم الرحال. األستاذ 

 وزارة التعليم العال والبحث العلمي. 

 دائرة البحث والتطوير.  

 ْجهورية العراق .  

 cbanرئيس الفريق الوزاري 
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 " العمل التطوعي مسؤولية اجلميع لبناء الوطن" 
 مجهورية العراق  -  كلمة جامعة الكرخ 

 األستاذ الدكتور اثمر عبد االمري احلسن
 شرف رئيس للمحفل العلمي الدويل ضيف 

 بسمه تعاىل 

اِلادي االمي ُممد            الرسول  املرسلي  العاملي والصَلة والسَلم على سيد  واحلمد هلل رب 
 املصطفى وعلى اهله الطيبي وصحبه املنتجبي.  

عامل اىل بر االمن واالمان  وحنن نتطلع ف ضل األزمة الوِبئية العاملية اىل الرعاية االِلية للعبور ِبل        
والصحة والسَلمة ْند من الضروري جدا ُتمل التشكيَلت االكادميية والبحثية، وبشقيها احلكومي واالهلي ومنظمات اجملتمع املدن  
والصحي   اجملتمعي  وامنها  الشعوب  أبقتصاد  تقصف  والت  املالية،  واالزمات  للمشكَلت  احللول  لوضع  التصدي  ف  مسؤوليتها 

عليمي من خَلل خرباءها وأكادمييها وِبحثيها، كما وجيب التواصل مع العلماء واخلرباء واالكادميي والباحثي مبا ُيقق التكامل  والت 
االنسان وُيقق اهداف التنمية املستدامة وعدم التوقف ازاء املشاكل واملعوقات واجياد البديل النوعي كما ُيدث ف االجتماعات  

 الواقعية الت شهدِتا سنوات الوِبء، وال بد من التأكد على ضرورات استمرار النتاج املعرف والفكري والثقاف.  االفرتاضية بديَل عن

فكري  والبد لنا هنا ف هذا املقام اال ان نذكر منصة أريد ودورها الفاعل ف ُتقيق اهداف التنمية املستدامة املتعلقة ِبلنتاج املعرف وال 
 ِلا من انتشار عاملي.   والثقاف وتسويقه ملا 

ان الدور الذي تلعبه املنصة والقائمي عليها لتحقيق هدفها السامي ف التعريف ِبملنتج املعرف لَلكادميي والباحثي واخلرباء من  
 الناطقي ِبللغة العربية يعد دورا رئيسيا ف استدامة التواصل حنو التكامل األنسان. 

ذا األنتشار الواسع على املستوى العاملي والذي اتيح للجامعات العربية ولباحثيها فرصة األنتشار  كما ونتاجها النوعي الذي حقق ه 
والتواصل العاملي وكما نشاطاِتا املستمرة والدؤوبة وِلاِنا املتخصصة وجوائزها النوعية جعلت مساحة التنافس كبرية والتحقق مشهدا  

 مهما ف مسرح احلياة. 

العراق احلكومية اىل مشاركة واسعة مع كل نشاط تقوم به هذه املنصة وأنمل كذلك أن يكون للجامعة    نتطلع كجامعة من جامعات
دورا مهما ف األرتقاء بواقع التعريف ِبِلامعة وتدريسيها وِبحثيها وشراكتها مع ِبحثي وخرباء واعضاء هذه املنصة ليكون املنتج  

 ي ف هذه املنصة املباركة. املعرف والفكري والثقاف يليق مبستوى املشرتك

 وما التوفيق اال من عند للا وان اخر دعواان ان احلمد هلل رب العاملي والسَلم عليكم ورْحة للا وبركاته. 
 ا.د. اثمر عبد االمري حسن  

 رئيس اِلامعة 
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 العراق   مجهورية  -  التكنلوجية   اجلامعة رئيس  كلمة 
   الغبان حسن  حممد  أمحد   األستاذ الدكتور

 ضيف شرف رئيس للمحفل العلمي الدويل 

  ،   ختصصية  مراكز  ٨  و     علميا  قسم ا  ١٦  على  موزعي  تدريسية  هيئة  عضو  ١٤٣٧  من  اكثر  وجود  مع
  التكنولوجية   اِلامعة   ان .  العراق   ف   والتكنولوجيا   العلوم   مؤسسات  رايدة   ف   التكنولوجية   اِلامعة   تقف 
  خمتلف   ف  اليها  يشار  ان  على  اعتادت علمية  قامة  و  كأسم  نفسها فرضت  ١٩٧٥ عام  أتسيسها ومنذ 
  العراقية   اِلامعات  صدارة  على  تربعها  واخرها  العاملية   التصنيف   قوائم  ف  الصعب  الرقم  فهي  التكري،   ُمافل

 . ٤٠٠- ٣٥١ التسلسل ضمن الربيطان  التاميز تصنيف ف

  اعلى   ف  العلمي  النشر  قوائم   ِبحثيها   تصدر   عرب  احملفوظة  مكانته   الرصي   العلمي   وللبحث   هذا
  وأبعلى  حبثية   ورقة  ٢٦٠٠  ال   جتاوز  علمي  نشر   برصيد  و  clarivate  و  web of science  رصانة   العاملية  املستوعبات

citations   مستوعبات   ف   النشر  كذلك   و  الكم   مع   جنب   اىل   جنب ا   اِلودة   يعكس  الذي   االمر  scopus   جتاوز   حبوث   برصيد  
  reviewers  ال  قوائم  وتصدرها  للبحوث   العلمية   املراجعة   ف  اِلامعة   َتيز   اىل   االشارة   ايضا    املهم  من   ان .    علمي   حبث   االف   اخلمسة
  ملحة   ضرورة  العاملية  حنو  االنطَلق   ف  التفكري  اصبح  تقدم  ما  لكل  وفق ا.    املوثوقية   عال   publons  ال  موقع  احصائيات  ضمن

  العمل   تتبىن   حديثة   ومفاهيم اسس  على   قائمة   جديدة  إلسرتاتيجية   التخطيط   ت لذا التكنولوجية  ومكانة   اسم  على   واحلفاظ   لَلرتقاء 
  ِمن   اخلارج   ف  العراق   علماء  من   خنبة  يضم  عاملي   استشاري  جملس  اول   أتسيس   عن  االعَلن  ت   وهنا  واخلربات   االفكار   وتبادل  التعاون 
  اِلامعية   جماالتنا  مبستوى  االرتقاء  و  املستوى  عالية  التصنيف  دخول  ف  لنا  سند  خري  ليكونوا  عاملية  جامعات  ف  رفيعة  مناصب  يتبوئون

  الساتذة  علمية   ُماضرة  ٢٥  ال  خَلل  من   صدها   القت  اِلديدة  االنفتاح   سياسة   ان.  وتعزيزها  املستدامة  التنمية  مفاهيم  تطوير   و
  جنب ا   سارت   التعليم  وجودة  رصانة  فان   اخر  وليس   اخريا  .    الزائر   االستاذ  ُماضرات   برانمج   ضمن   املرموقة  اِلامعات  خمتلف   من  عامليي

  اعتمادها   خَلل  من   واحرتافية  رصانة   االلكرتون   التعليم   منصات  اعلى   اِلامعة   اعتمدت   حيث   ،   اليه   االشارة  ت   ما   كل  مع  جنب   اىل
 . العزيز  بلدان ف  للتكنولوجيا  الرايدة استحقاق  عن  اخرى مرة  لنعلن  canvas ال منصة

 التكنولوجية  اِلامعة 
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 ليبيا   -  انلوت  جامعة رئيس كلمة 
   قنان  سامل مسعود حممد   األستاذ الدكتور

 ضيف شرف رئيس للمحفل العلمي الدويل 

 بسم للا الرْحن الرحيم 

  واألكادمييي سعادة الدكتورة: سيف السويدي رئيس منصة أريد للعلماء واخلرباء والبحاث  
 الناطقي ِبلعربية 

 العلمي الدول الثامن  لسعادة الدكتورة ابتسام احلَلل املدير التنفيذي للمحف 

 ل ِبمسه وصفته كالسادة والسيدات احلضور األفاضل والفضليات  

 السَلم عليكم ورْحة للا وبركاته 

والذي يضم خنبة من العلماء والعاملات كرئيس ِلامعة  ،  العلمي الكبريامسحوا ل أن انتهز فرصة لقائي األول بكم ف هذا احملفل  
دعوتكم لنا وتشريفكم للمشاركة    ىل العاملي ِبِلامعة، وألتقدم لكم جبزيل الشكر واالمتنان علكأن أنقل لسيادتكم ُتيات    ،لوتان

 وبشكل منهجي وعلمي دقيق.  ،تواجه األمة   ف هذا احملفل العلمي الكبري، والذي يعاجل جمموعة من املشاكل والتحدايت الت

اتفاقيات تعاون مع احملفل أو املنصة ف جماالت النشر والبحث   مونفيدكم حنن كجامعة ليبية حكومية أبننا على استعداد كامل إلبرا
 ، وعقد املؤَترات، ورعايتها، واالستفادة من خربتكم ف هذه اجملاالت. العلمي 

ن أتقدم ِبلشكر  اِلزيل للدكتور إلياس البارون عميد كلية ق و ع سياسية ِبِلامعة على مساهته وإصراره  وف اخلتام، ال يسعن إال أ
 على إدراج جامعة انلوت ف بوابة منصة أريد، وَتكيننا من التواصل مع سيادة رئيس املنصة الدكتور سيف السويدي. 

أجد ال  د جمددا،  واملدير  املنصة  رئيس  من  لكل  وتقديري  العلمية  شكري  اللجان  ولكل  الثامن،  الدول  العلمي  للمحفل  تنفيذي 
 واإلعَلمية والتقنية على ما قاموا به إلْناح هذا احملفل العلمي الكبري. 

 أَتىن لكم التوفيق، ودمتم 

 والسَلم عليكم ورْحة للا وبركاته 
 األستاذ الدكتور مسعود قنان 
 رئيس جامعة انلوت 
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 لعلمي الدويل الثامن كلمة الرئيس التنفيذي للمحفل ا 
 جامعة سبها  – ليبيا  – د.ابتسام علي سامل حاليل 

 . والصَلة والسَلم على أشرف املرسلي، سيدان ُممد وعلى آله وصحبه أْجعي احلمد هلل رب العاملي  

 

إنه لتطيب لنا نفسا أن نرحب بلكم ْجيعا، فحي    السَلم عليكم ورْحة للا وبركاته،أيها اِلمع الطيب الكري، أحييكم ُتية طيبة أن  
للا ْجعا التقينا فيه مبمثلي الوزارات، ورؤوساء اِلامعات، وعمداء الكليات، وأصحاب القرار ف جمتمعنا العلم، حي للا ْجعا لىب  

ارات، ورؤساء اِلامعات، وعمداء  حي للا ْجعا ْجع ِمثلو الوز نداء الدعوة من أجل حضور حفل ختام احملفل العلمي الدول الثامن،   
 الكليات، والعلماء واخلرباء والناشي ف جمال البحث العلمي. 

 حي للا ْجعا احتم فيه الناشئ مع اخلبري من أجل الصقل والتحسي والتطوير ُتت مظلة العلم واملعرفة ُتقيقا للمسؤولية اجملتمعية. 

قاف الفكري بديَل للتباعد االجتماعي الذي فرضته جائحة كوروان، فما كان من  حي للا ْجعا عزز وأكد وأثبت التقارب العلمي الث 
 منصة أريد للناطقي ِبلعربية إال إكمال معادلة التباعد االجتماعي بتعزيز التقارب الفكري مصطلحا وتطبيقا. 

الضيوف الكرام )مع حفظ األلقاب واملقامات( أنتم أهل املقام الرفيع بعلمكم فَل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون، وإن  
سعادتنا لغامرة عامرة ملتابعتكم فعاليات احملفل العلمي الدول الثامن الذي عقدت فعالياته ف صورة إلكرتونية قهرا ملا فرضته جائحة  

 . ُتت مظلة املسؤولية اجملتمعية  حدود الزمان واملكان قاهرين  لنعزز بدوران التقارب العلمي اجتماعي   كوروان من تباعد

ونرحب بكم ضيوفا كراما ملتفي حول مائدة احملفل العلمي الدول الثامن، وال ننَس ف هذا املقام أن نقدم من الشكر أجزله وأوفره  
الشرف، واللجان االستشارية، والعلمية، واملتحدثي، والداعمي، واللجان التنفيذية،    لرعاة احملفل العلمي الدول الثامن، ولضيوف 

 والتنسيقية، والتنظيمية. 

ضيوفنا الكرام، وحضوران الطيب، وأنتم أهل الطيب حبضوركم، أضع بي أيديكم سرية موجزة عن  احملفل العلمل الدول الثامن منذ  
 اإلعَلن عنه حىت بداية هذه اللحظة: 

 تشكل ِلان عليمة، واستشارية، ةُتت شعر )املسؤولية اجملتمعية( ت اإلعَلن عن احملفل العلمي الدول الثامن؛ فسجل ف احملفل  ت
حبث ف مؤَترات احملفل، وبعد   200 يزيد عن ِبحث وِبحثة عن طريق منصة أريد، ، وت استقبال ما  2000العلمي ما يزيد عن 

 حبث.   150ملشارك هبا ت قبول ما يزيد عن التحكيم املبدئي للملخصات ا

 وتنوعت املشاركات البحثية ف ختصصاِتا وفق املؤَترات، وهي:  

 املؤَتر الدول اخلامس للمخطوطات والواثئق التارَيية 
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 املؤَتر  الَدولُّ السابع لَلجتاهات احلديثة ف الع لوم االنسانية واالجتماعية واللغوية واألدبية  

 املؤَتر  الَدولُّ السابع لَلجتاهات املتقدمة ف الدراسات االسَلمية  

ستدامة 
 
 .املؤَتر  الَدولُّ السابع للتنمية امل

 املؤَتر  الَدولُّ السابع لَلجتاهات احلديثة ف العلوم التطبيقية  

 املؤَتر الرتبوي الدول للدراسات الرتبوية  

 ات املعلومات والتواصل العلمي: بي النظرية والتطبيق املؤَتر الدول الثان لقياس 

 عَلم الرقمي وصناعة الوعي اِلماهريي املؤَتر الدول الثان لإل 

 املؤَتر الدول الثان لتطبيقات الذكاء االصطناعي ف العلوم املتنوعة  
واخلرباء، ساهت ف ُتقيق إثراء علمي؛ فبارك للا  ُماضرة قدمها خنبة من العلماء    15كما اشتمل احملفل العلمي الدول الثامن على  

 اِلهود املبدولة، والعطاء العلمي، وتوزعت هذه احملاضرات على األايم اخلمسة من احملفل. 
ندوات علمية على هامش فعاليات احملفل    5وكذلك من فعاليات احملفل العلمي الدول الثامن الندوات العلمية، حيث ت تقدي  

 ، ويستمر اليوم السادس ِللسة توقيع االتفاقيات يليه حفل اخلتام. اخلمسخَلل األايم 
ضيوفنا الكرام، وأنتم أهل الكرم حبضوركم الفاعل، إن هذه النسخة من احملفل العلمي الدول قد تفردت ِبإلدارة اإللكرتونية لربانمج  

 احملفل العلمي عن طريق منصة أريد للناطقي ِبلعربية )بوابة احملفل(. 
 ت توزيع الباحثي إىل عدة جلسات حسب املؤَترات عرب قاعتي إلكرتونيتي متوازيتي. 

 وَتت إدارة احملفل إدارة إلكرتونية من قبل فريق عمل مل يدخر جهدا ف سبيل إْناح احملفل ف أايمه الستة. 
ية، نسأل للا أن تكون فعاليات احملفل العلمي  ضيوفنا األفاضل، وتفضلتم علينا حبضوركم الكري لفاعليات احملفل مخسة أايم متتال

 الدول الثامن قد حققت اِلدف من اطَلقه، وهي اإلثراء العلمي، والتواصل العلمي من خَلل املناقشات الت أثرت جلساته. 
الوزارات،و   رؤوساء اِلامعات وعمداء  ختاما، رمبا قد وقعت ثغرات وهنات فما إال أن الكمال هلل، وْندد شكران للسادة ِمثلو 

الكليات الذين لبوا الدعوة، وحضروا فعاليات احملفل العلمي الدول الثامن، والشكر موصول للباحثي والعلماء الذين قضوا ساعات  
 طوال من أجل متابعة فعاليات احملغل العلمي الدول الثامن. 

الكري من شر بَلء كوران ومن كل األوبئة، و  الذي ال تضيع ودائعه، وْندد شكران واحرتاما  حفطكم للا حبفظه  نستودعكم للا 
 وتقديران لكم ْجيعا، مع حفظ األلقاب واملناصب، وندعوكم لَللتحاق بفعاليات منصة أريد للناطقي ِبلعربية . 

 والسَلم عليكم ورْحة للا وبركاته. 
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 العراقية يف ماليزيا كلمة امللحقية الثقافية

   

 الثامن،   الدول  العلمي  املحفل  هذا إلقامة  ريدأ    منصة ال  وتقدير شكر

  وتوليه   املعارصة  االزمات   وحل   املجتمع  بناء  ف   العلم  دور   عل   املحفل  يركز 

  إقليميا   مركزا    كواالملبور   ف  العراقية   الثقافية  دائرتنا   ت عد.  جمتمعية   مسؤولية

  ماليزيا   ف   الدارسي  العراقيي   الطلبة   شؤون   متابعة   عل   تقترص  ال   مسؤوليته

  ال   التطورات   هذه   ونقل   والثقافية  والتقنية   العلمية  التطورات   مواكبة   وإنام

 إطار  ف والثقافية والرتبوية العلمية  القضايا  ف  متثيلنا  طريق من  العزيز بلدنا 

 

  لمية الع  احلركة   ف  والكمية  النوعية  للتغيريات  الراصدة  العي   الثقافية  امللحقية  ت عد  لذا  العراقية،  الدبلوماسية  البعثة

  عددها   بوفرة   تقاس   ال  ومكانتها   املجتمعات   قيمة   أن  يعلم   فكلنا .  التطور   هلذا   والناقل   الواصل  االرتباط   وحلقة 

  هي   ليست   املالية   واملوارد  الثروات   ان  كام   واألفضل،  االرقى   هي  عددا    األكثر   االمة   فليست   السكانية،  وكثافتها 

  او   طبيعية  موارد  من  أخرى  قارات    دول  متتلكه  ما   ربع  متتلك  ال  الدول   فبعض  املجتمع،  تقدم  ف  األساس  العامل

  القوة   ف   املجتمعات   تقدم  مقياس   فإن  لذا .  والرقي  التقدم  ال   قادهتم   التي   واألفكار  العقول  يمتلكون   لكنهم   سكانية

  االفراد   قوة  مصدر   مها   واالبداع  فالكفاءة  والعملية،   العلمية   والقدرات   والكفاءات  العلامء  ف  املتمثلة   النوعية 

  املشكالت   ومعاجلة   االزمات  حلل   الطبيعية   طاقاته  جانب  ال  علمه  يستخدم  من  هو  األقوى  واملجتمع  والشعوب

 وابتكار  أخر  يشء   أي   من  أكثر   واملعرفة   العلم   ال   بحاجة  اليوم  فنحن   كورونا   جائحة   ظل  ف   اليوم   العال   يشهده  ما   وهذا
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  هو   املؤثر  العامل  يبقى  هنا   ومن.  اليوم  هدفنا   هي   البحثية  والدراسات  الطبية  واالستشارات  الدواء   وصناعة  العالج

 ,APPLE  رشكة   مثل  أبناءها   وعقول   أفكار  تبنت  عمالقة  عاملية  رشكات  من  فكم   واملعرفة  العقول  امتالك

GOOGLE, SAMSUNG  تعتمد  املستقبل   صناعة فإن  لذا  الطبيعية،   باملوارد   غنية دول   تفوق   ميزانيتها  وأصبحت  

  عل   نحث   العلمي   املنب   هذا   ومن  لذا  طبيعية،   موارد  من  األرض  خترجه   ما   عل   اعتامدها   من   أكثر   والعلم   األفكار  عل 

 . املجتمع  خدمة   ف دوما   العلم يكون   كي اخلالقة  األفكار ومكافأة الشابة الطاقات  استثامر

 لفته  نعمه  أحالم . د . م .أ

ي ف ماليزيا عراقامللحلق الثقاف ال
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 املكتبُة الرقميُة للمخطوطاِت ابملركِز الوطنِّ للمخطوطاِت ابجلزائِر منوذًجا  -التقنياُت احلديثُة وأثُرها يف حفِظ املخطوطاتِ 
 خلضر بن عيسى ذيب 

 اِلزائر  -األغواط جامعة عمار ثليجي 
dib.lakhder@yahoo.fr      

 امللخص 

ف خضم التطورات املتسارعة الت يعرفها العامل  ال يكاد َيتلف اثنان على أَن احلفاظ على الرتاث ُيتاج إىل جتديد وتطوير ملواجهة  
فرضتها التقنيات  العصرية، ولقد قَدمت التقنية  احلديثة فرص ا مثينة  للمكتبات ف أن تصبح م وز  ع ا إلكرتونيا  التحدايت والضغوطات الت  

للمعرفة ملن يريدها ف أي   مكان يتواجد فيه، وهذا ما أَدى إىل ظهور جيل جديد من املكتبات الرقمية من أجل البعد عن التقليدية  
من اإلمكانيات التقنية احلديثة، لعَل أبرز هذه التجارب على املستوى الوطن : جتربة املكتبة الرقمية  ف حفظ الرتاث، واالستفادة  

للمخطوطات ِبملركز الوطن للمخطوطات، وذلك ملا تتيحه من وظائف وخدمات جديدة ت سهم ف التحكم ف الكم اِلائل من  
 عن طريق القضاء على األعمال الروتينية.  املعلومات من جهة، وتسهيل العمل املكتيب   من جهة أخرى

 تسعى الدراسة  لإلجابة عن التساؤالت اآلتية : 

 •ما مدى وعي املسؤولي بضرورة رقمنة املخطوطات ؟ 

 •ما اخلدمات الت ميكن أن تقدمها املكتبة الرقمية للمخطوط من جهة، و للباحث ف هذا اجملال من جهة أخرى ؟ 

 والصعوِبت الت تعيق الباحث ف جمال املخطوطات ف البيئة الرقمية؟ •ما التحدايت  

سوف نعتمد  على منهج البحث الوصفي عن طريق دراسة حالة املكتبة الرقمية للمخطوطات ِبملركز الوطن للمخطوطات، والذي  
احلقائ  بواسطة ْجع  دقيقا،  وصفا  بوصفها  ويهتم  الواقع،  ف  توجد  الظاهرة كما  بدراسة  وتفسريها؛  يقوم  وُتليلها،  ومعاِلتها،  ق 

الستخَلص نتائج دقيقة. كما سيتمُّ االعتماد على األسلوب املسحي  ف ْجع بياانت الدراسة؛ الستطَلع رأي املكتبي  ي والعاملي  
 ِبملكتبة حول مدى احتياجاِتم التدريبية ف البيئة الرقمية. 

 الدراسة إىل:  و هذا ما جيعل الدراسَة ميدانية تطبيقية. وِتدف 
 •معرفة طبيعة اخلدمات املقدمة عن طريق املكتبة الرقمية للمخطوطات. 

 •معرفة مدى مشاركة املكتبيي ف االستفادة من خدمات املكتبة الرقمية. 
 •إبراز مدى تردد املستفيدين على املكتبة الرقمية للمخطوطات. 

 : كلمات مفتاحية
  املركز  الوطن   للمخطوطات  ِبِلزائر   -ة   املكتبة  الرقمي - التقنيات  املخطوطات   

mailto:dib.lakhder@yahoo.fr
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 - عرضا ووصفا -مناذج خمتارة من املخطوطات اإلسالمية يف األوبئة والطواعني  
 د. فؤاد بن أمحد عطاء للا 

 جامعة اجلوف كلية الشريعة والقانون
fouadatallah1982@gmail.com  

 امللخص 

يقدم هذا البحث دراسة وصفية لنماذج خمتارة من املخطوطات اإلسَلمية ف موضوع األوبئة والطواعي، وهو موضوع مهم من  
ا، وينطلق البحث من أسباب واقعية ملح ة، منها عناية  قضااي الساعة، الت ُتتاج البحث والدراسة من اِلانب الشرعي خصوص

ِبلتأليف ف هذا املوضوع من اِلانب الشرعي والفقهي ومن اِلانب الوقائي الصحي، ويهدف البحث    -رْحهم للا– علمائنا األبرار  
ومبؤلف  هبا،  والتعريف  والطواعي،  األوبئة  الشرعية ف  اإلسَلمية  املخطوطات  من  عدد  يروم  سد  إىل عرض ووصف  أنه  يها، كما 

الفجوات العلمية املوجودة ف الدراسات السابقة ملوضوع األوبئة والطواعي ف الرتاث اإلسَلمي، وأما املناهج العلمية املعتمدة ف  
ة،  إْناز هذا البحث، فهي املنهج الوصفي، واملنهج التارَيي، فقد قام الباحث جبمع عدد من النسخ اخلطية للمخطوطات املختار 

وقام بوصفها، والتعريف هبا، ومبؤلفيها، كما خرج البحث جبملة من النتائج املهمة، والت منها كثرة املخطوطات اإلسَلمية ف هذا  
املوضوع، عرب العصور التارَيية املختلفة، فهي تربو على سبعي مؤلفا وكتاِب، كما رصد الباحث العناية الشرعية والصحية الفائقة  

األوبئة والطواعي، كما خرج البحث بعدد من التوصيات العلمية املهمة، والت منها ضرورة العناية هبذا الرتاث    للمسلمي بشأن
  اإلسَلمي الزاخر، حفظا، وفهرسة، ودراسة، وُتقيقا. 
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 أوقاف املخطوطات يف احلضارة اإلسالمية املفهوم، والتجربة، واملستقبل
 د. مصطفى عطية مجعة  

 الكويت  -اهليئة العامة للتعليم التطبيقي    -اسية كلية الرتبية األس
mostafaateia@gmail.com  

 امللخص 

إن وقف املخطوطات فرع من شجرة ِبسقة، جذورها الصدقة والوقف، بكل ما ُتمله من حوافز للمسلم لفعل اخلريات، واقتناص  
املثوبة بعد وفاته؛ وساقها  مشروعات تستهدف إدامة الرب، ومثراِتا سد احتياجات اجملتمع، سواء كان ُمليا صغريا  احلسنات، وإدامة  

ف القرية واحلي، أو مدينة، أو دولة، أو عامة املسلمي. فقد كان الوقف مبثابة منظمات اجملتمع املدن حاليا، ولكن ضمن أطر  
العلم، خاصة  الشريعة اإلسَلمية. وساهم وقف املخط املعرفة والتعلم، لطَلب  الكتب وما ف حكمها من وسائل  بتيسري  وطات 

 للفئات والشرائح غري القادرة، وما أكثرها، فَل ِنضة علمية دون دعم، وال إنتاج علمي بدون تيسري. 

 إشكالية الدراسة: 

املسلمي على نشر العلم، وتطورت مواكبة للحضارة  واملتمثلة  ف سؤال ُموري مفاده: كيف برهنت أوقاف املخطوطات عن حرص 
 اإلسَلمية وسبل االستفادة منها ف عصران احلديث؟ 

 أسئلة الدراسة: 

تتفرع عن اإلشكالية منها ْجلة من األسئلة، تسعى إىل تقدي إحاطة شاملة حول قضااي الوقف عامة، ووقف املخطوطات خاصة،  
ء جتربة األوقاف اإلسَلمية التارَيية؟ وكيف تطورت أوقاف العلم واملكتبات مع صعود  وأبرزها: ما مفهوم وقف املخطوطات ف ضو 

احلضارة اإلسَلمية؟ وكيف عربت هذه األوقاف عن اإلسَلم بوصفه احلافز األول واألكرب لبناء احلضارة اإلسَلمية بكل خصوصيتها  
 املعرفية، وهويتها الثقافية؟ 

ري، الذي يتعامل مع األوقاف بوصفها ظاهرة حضارية، رافقت تطور احلضارة اإلسَلمية،  مفاهيم الفقه احلضا  منهجية الدراسة:
احلضارة   ِبزدهار  إال  واملكتبات  املخطوطات  وقف  يتقدم  فلم  فيها،  العلمية  احلركة  وتقدم  جمتمعاِتا،  ومنو  وغرِب،  شرقا  وَتددها 

تغريات ف األمة، كما اعتمدان املنهج الوصفي التحليلي، مع املنهج  اإلسَلمية، ف داللة على أن العقلية الفقهية اإلسَلمية واكبت امل
 التارَيي، مع حضور رؤية استشرافية حول ما ميكن أن يكون عليه املستقبل.  

 مفهوم أوقاف املخطوطات واملكتبات.  -ُماور الدراسة: 

 خصوصية احلضارة اإلسَلمية تكوينا وأوقافا. -      

 كتبات ف عصور اإلسَلم.  مناذج من أوقاف امل -       

 اخلاَتة   -      
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اثيِّ   املعرفُة املعجميُة وأمهيُتها يف التحقيِق العلميِّ للمخطوِط الرتُّ
 إبراهيم كالسن 

 جـــامعة السلطـان موالي سليمان 
ibrahimguellasni@gmail.com  

  
 امللخص 

  بسم للا الرْحن الرحيم، والصَلة والسَلم على املبعوث رْحة للعاملي، احملقق لصفات الكمال واِلَلل، الداعي إىل التثبت ف األقوال،
 احلريص على حسن األعمال، الناطق أبفصح لسان، واملبلغ رسالة ربه أت تبليغ وأكمل بيان.                    

فغنٌّ عن البيان عند اخلاصة والعامة، ما خلفه أجداد ان من تراث غن وثري، ف جماالت متعددة، وعلوم خمتلفة؛ من طب وهندسة      
دة،  واتريخ وفلسفة، وعلوم شرعية: التفسري، الفقه، األصول، العقيدة...ـ وخباصة، علوم اللغة العربية؛ بفنوِنا املختلفة، ومباحثها املتعد

فوا كتب ا كثرية ف النحو والصرف والبَلغة و فقه اللغة، وكذا علم العروض ف جمال الشعر، ما يزال أغلب ها خمطوط ا مسجوان   فقد صن
ف رفوف املكتبات اخلاصة والعامة، ُيتاج إىل تضافر جهود املؤسسات العلمية والباحثي والدارسي إلخراجها من دهاليز العنكبوت  

يتحقَق هذا إال ِبالهتمام بعلم التحقيق. ولذلك نقول: "لو َوصلنا ج لُّ ما كتبه املتقدمون ف شىت العلوم،  إىل حيز الوجود، ولن  
ة  لوصلنا منهم اخلري  الكثري، ولكن ملَا تقاصرت اِلمم ، ضاع منا اخلري  الغزير". فالتحقيق يهدف ـ أساسا ـ إىل إخراج النصوص الرتاثي

بناء معارفهم وتطويرها، وي عدُّ هذا اجملال من األولوايت العلمية الت ينبغي أن تستأثر على اهتمام  إىل الناس لَلستفادة منها ف  
 الدارسي للرتاث، والباحثي فيه بشكل عام. 

املعرفة    ومن مثة، فإَن املهتم هبذا العلم الشريف، ُيتاج إىل التسلح مبجموعة من العلوم والتقنيات العلمية واملنهجية، ولعَل من أهها
املعجمية، أي: التزود برصيٍد م عجميٍ  رصي، وضبط الفروق اللغوية بي األلفاظ واملصطلحات، وكل ما يتعلق بداللة اللفظ تبعا  
لسياقات استعماله، وجماالت تداوله، الشيء الذي من شأنه أن ميكن احملقق من ُتقيق الغاية الت من أجلها قصد التحقيق، وهي  

 أراده صاحبه أو مؤلفه أبمانة وإتقان، سريا على ِنج السابقي من علماء التحقيق.  إخراج النص كما 

  من هنا ارأتيت الَنبَش ف هذه اِلزئية املهمة، وسرب أغوارها، سعي ا إىل توضيح مكانة املعرفة املعجمية، وأهيتها، ودورها ف إخراج 
 ا، وجعله ف متناول القراء والباحثي، حىت يضاف إىل املكتبة العربية واإلسَلمية.املخطوط العريب   إىل َحي  ز الوجود إخراجا علميا منهجي

ولتحقيق هذه الغاية، بنيت املقالة على مبحثي، إىل جانب املقدمة واخلاَتة؛ حيث سأخصص املبحث األول للجانب النظري،  
يف ف حفظ الرتاث اإلسَلمي. مث جعلت املبحث  أسلط الضوء فيه على مفهوم التحقيق لغة واصطَلحا، وأهية هذا العلم الشر 

  الثان منصباا على اِلانب التطبيقي اإلجرائي، أبرز  فيها ـ قدر اِلهد ـ أهيَة املعرفة املعجمية ف ُتقيق اإلخراج العلمي للمخطوط 
 الرتاثي. أما اخلاَتة، فسأضم  نها خَلصات  البحث ونتائجه، وبعَض التوصيات ف هذا املضمار. 

اثيُّ   - لمات مفتاحية: املعرفة  املعجمية  التحقيق  العلميُّ ك  املخطوط  الرتُّ

mailto:ibrahimguellasni@gmail.com


37 

 

 َمعايرُي تقديِر ُعْمِر املخطوِط  
Criteria for estimating the age of the Arabic manuscript 

 الدكتور بن عراج عمر 
 جامعة جياليل اليابس سيدي بلعباس اجلزائر 

bino.omar@gmail.com  
 امللخص 

ت عدُّ مشكلة تقدير ع ْمر املخطوط، ومكان نسخه من املسائل املهمة، والشائكة ف علم املخطوطات، وهذه املسألة ُيتاج إليها  
وها، والباحثون ف جمال الرتاث العريب ، واحملققون، وكلُّ مَ  ْن له عناية بشأِنا. إَن أول شيء  أخصائيو املخطوطات، وم فهرسوها، وم َرِم  

ميكن قوله ف هذا املوضوع؛ وهو إَن املخطوط هو ابن بيئته وعصره، وأتويل ذلك أَن كثريا ما تكون املواد املصنوعة منه كالورق،  
ف الذي أنقه، واجمللد  وامل داد، واِللد آتية من املكان الذي صنع منه الكتاب، إضافة إىل كون الناسخ الذي قام على كتابته، واملزخر 

الذي اعتىن بتجليده، وِتذيبه، قاموا بفعل ذلك حسب القواعد واألعراف، والتقاليد اِلارية ف عصرهم، لذلك فإَن ظهوَر مسات  
ومكان  العصر الذي َت فيه صنع  املخطوط أمر  بديهي ، وال يبقى على الباحث إال تلمس ذلك؛ لتقدي  ُتديد تقرييب  لع ْمر  املخطوط،  

 نسخه. 

  -تقدير عمر املخطوط – كلمات مفتاحية: علم املخطوطات 

ABSTRACT 

The problem of estimating the age of the manuscript, and the location of its transcription, are 
important issues in manuscript science, and very intersting  for manuscript specialists, indexers, 
authors, researchers in the field of Arab heritage, investigators, and everyone who cares  about 
the manuscript. In this respect,  the manuscript is the product of its environment and its age, and 
the interpretation of that is that the materials that materials are are made of are like paper and 
leather, come from the place from which the book was made. In addition to the fact that the 
transcriber who wrote it, and the decorator who refine  it, did so according to the rules, customs, 
and traditions of their time. So the appearance of the features of the era in which the manuscript 
was made is self-evident, and the researcher only has to touch this to provide an approximate 
determination of the age and place of copying it. 
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 األعداِد يف القرِن الثالِث عشر، الزجناينّ مثال  نظريٌة يف  
 سيف الدين التومي  

  جامعة تونس 
toumi.seif@yahoo.fr  

 امللخص 

الديوفنتطسي و منهج أقليدس(  يَعدُّ ج لُّ املؤرخي ف الرايضيات العربية أَن البحث ف علم  نظرية ف األعداد) وهو توافق بي الفكر  
احنصر فقط ف أواسط القرن العاشر امليَلدي، بداية من القرن احلادي عشر على يد ثـ َلة من العلماء كاخلجندي، اخلازن، السجزي،  

نعيد    ه(  جتعلنا نفند هذه الفكرة، و  655ت  -وابن الليث إال أَن دراستنا لكتاب عمدة احلساب للزْنان  )القرن الثالث عشر  
  كتابة اتريخ البحث ف نظرية ف األعداد، فجلُّ النتائج الت توصل إليها الباحثون العرب ف أواسط القرن العاشر، ْندها عند الزْنان  

(    Fermatمع بعض االكتشافات القيمة، من بينها أنُّه ال يوجد مثلث قائم الزاوية تكون مساحته عددا مربع ا ) تنسب لفريما )
السابع عشر( كذلك ي عدُّ الزْنان أحد مؤسسي الرباهي اِلربية ف علم األرمثاطيقي ) تنسب هذه الرباهي إىل فرينيكل    ف القرن 

(Frenicle( وفريما )Fermat  .ف القرن السابع عشر  ) 

النظرايت وذلك إلبراز   سوف يتطرق عرضي إىل احلديث عن نظرية ف األعداد ف الرايضيات العربية مع إبراز السنن العلمية لبعض
 مكانة عمل الزْنان ف النظرية ف األعداد. 

 علم األرمثاطيقي  -الزْنان    – نظرية األعداد  كلمات مفتاحية: 
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  أمهيُة الرتاِث العرّبِّ املخطوِط وقواعد حتقيقهِ 
 أ.صالح الدين هدوش| أ.عطــية عبد الكامل 

 ألخضر الـــــــوادي|جــــامعة محه ا 01جامعة احلاج خلضر ابتنة 
abdelkamel18@yahoo.fr  

 امللخص 

ي عدُّ الرتاث  احلضاري ألي   أمة ف العامل األساَس الذي تبن عليه مكانتها، وُتدد به ه و يَتها ومسريِتا، ويتعرف عن طريقه مدى  
إسهامات رجاِلا ف حركته، ومدى أتثريها فيه، وأتثرها به، فهو هبذا، إما أن يكون كشجرة طيبة أصلها  عراقتها ف التاريخ، ونوعية  

 اثبت وفرعها ف السماء، وإما أن يكون كشجرة خبيثة اجتثت من فوق األرض ماِلا من قرار. 

، وامتدت فروع  حضارته ف آفاق األمم املختلفة،  وِما ال َيتلف فيه اثنان أَن أمتنا من النوع األول الذي ثبت أصله ف أعماق التاريخ
لتمسها بنور علومها، وما كان ِلذا أن يكون لوال تلك احلركة الواسعة للعلماء واملخطوطات ف ْجيع األصقاع واألمصار املختلفة،  

ويورثون أهلها كنوز ا أعيت احلذاق    اإلسَلمية وغري اإلسَلمية، قريبة كانت أم بعيدة، يبثون ف صدور أبنائها ما آاتهم للا من علمه،
 أن يدركوا نظريا ِلا. 

العريب  ف حال   العريَب املخطوط، واخلدمة الت يقدمها إىل الرصيد احلضاري  إبراز أهية الرتاث  العلمية إىل  الورقة  نسعى ف هذه 
قنا إىل ُتقيقه وحفظه، واملواصفات الت جيب  االهتمام والعناية به، إضافة إىل الشروط الت يتوجب توخيها، واالعتماد عليها ف طري

 أن تتوفر ف َمْن يشتغل عليه. 

 قواعد ُتقيق املخطوط  -املخطوط    - كلمات مفتاحية: الرتاث العريب  
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اجلزائري أمنوذجا  تطبيقاُت الرقمنِة ودورها يف حفِظ املخطوطاِت، والواثئِق التارخيية: جتربُة األرشيِف الوطنّ ِ
 الباسط   د. القري عبد

 2جامعة قسنطينة  
abdelbassitelguerri@gmail.com 

 امللخص 

الفكرية   املوثق إلْنازاِتا  والدليل  الشاهد   فهي  واحلضارات،  األمم  خمتلف  لدى  وأهية   قيمة   التارَيية  والواثئق   املخطوطات   َتتلك  
عدُّ احلضارة اإلسَلمية من أهم احلضارات الت أسهمت بشكل كبري ف تطوير العلوم واملعارف سواء العلوم اإلنسانية  واحلضارية، وت  

أم التطبيقية، وعلى الرغم ِمَا تعرضت له املخطوطات  من ِنب وسرقة وضياع إال أَن املكتبات ومراكز األرشيف واملخطوطات ال  
 والدرر الثمينة الشاهدة على عظم احلضارة العربية اإلسَلمية. تزال تزخر بكمٍ  كبري من النفائس  

امليادين، عملت مراكز  حفظ  املخطوطات   الرقمية ف خمتلف  التكنولوجية احلاصلة، والغزو  الكبري للتقنيات  التطورات  ضم    ف خ 
والواثئق التارَيية ومؤسساِتا على مواكبة التطورات احلاصلة، واستغَلِلا ف حفظ وأرشفة وإاتحة ما َتتلكه من خمزون معرف مثي  

من قبل الباحثي ف خمتلف امليادين، ِتدف هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه تطبيقات  قصد االستفادة منه  
التحليلي   الوصفي  املنهج  على  ذلك  ف  معتمدين  الوطن،  األرشيف  مراكز  ف  التارَيية  والواثئق  املخطوطات  حفظ  ف  الرقمنة 

ا يسعى البحث  إىل وضع ْجلة من املقرتحات من أجل توفري بيئة للحفظ الرقمي  واالستبيان بوصفها أداة  أساسية ِلمع البياانت، كم
 اآلمن للمخطوطات والواثئق التارَيية.  

 .الكلمات املفتاحية: املخطوطات؛ الواثئق التارَيية؛ احلفظ؛ الرقمنة؛ األرشيف الوطن
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الُعلوِم اإلنسانيِة  املؤمتُر الدَّويلُّ الثامُن لالجتاهاِت احلديثِة يف 
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نِّ  ِكباِر السِّ  أثُر التشّيِخ السُّكاينّ يف ِصحة ِ
 د. دميم فاطمة الزهراء 

 اجلزائر  - أبو بكر بلقليد تلمسان
Demim3dfz@gmaim.com  

 
 امللخص 

مل تكن الشيخوخة  سياسة  عامة  ِبرزة ، وقضيَة صحٍة عامة حىت السنوات األخرية، عندما بلغت نسبة  السكان املسني املستوى الذي  
ر  عل - ف البلدان النامية والبلدان املتقدمة - يؤثر بشكل كبري ف التنمية االقتصادية والرفاهية االجتماعية. تشي خ  سكان  العامل ى  مؤش  

ُتس ن الصحة العاملية. غري أَن هناك، إىل جانب هذه الفوائد، مشكَلٍت صحية ُمد دة ِبتت مطروحة ف القرن احلادي والعشرين.  
وعلى هذا االساس فَل بد  للمجتمع من كسر  الصور النمطية اخلاصة ِبملسني،واستحداث مناذج جديدة ف جمال الشيخوخة؛ حىت  

 من اجملتمعات احمللية، وأماكن العمل واجملتمعات الت تشج ع مشاركة املسني على حنو نشط وظاهر.  ميكن لكل   فرد االستفادة 

وعن طريق هذا ِتدف الدراسة  إىل ُتريك النقاش حول االستجاِبت الصحية العمومية األكثر مَلءمة  لتشيخ السكان إىل جمال   
ناسبة وبتطبيقها ميكن النظر إىل تشيخ السكان على أنه فرصة  جديدة  جديد أكثر اتساع ا بكثري. بوجود السياسات واخلدمات امل

ومهمة سواء ِبلنسبة لألفراد أم اجملتمعات. معتمدين ف ذلك على املنهج الوصفي التحليلي لبياانت خمتلف التقارير والدراسات  
بة املسني، ما االسرتاتيجيات والتدابري املقدمة من  األكادميية. واإلشكال املطروح، إنه ف ظل التوقعات املستقبلية لزايدة أعداد ونس

 الدولة لضمان الرعاية الصحية والرعاية طويلة األمد للمسني؟ 

أكدت نتائج  الدراسة أَن النهوَض بصحة ك بار السن، ورفاههم من االجتاهات ذات األولوية، وعنصر  رئيسيٌّ يشجع على النمو  
فيما َيص األفراد من كبار السن، ت سهم الصحة اِليدة ف الرفاه الشخصي، وَت ك ن كباَر السن  والتنمية االقتصاديي للمجتمعات. و 

 من املشاركة بنشاطات خمتلفة ف احلياة االقتصادية واالجتماعية الثقافية جملتمعاِتم. 

تكزة على املرض حنو توفري رعاية  تتطلب هذه االستجابة اجملتمعية لتشيخ السكان ُتوال ف النظم الصحية عن النماذج الشافية املر 
. إىل جانب تناسق خمتلف القطاعات   متكاملة تركز على املسني، وستتطلب تطويَر نظم شاملة للرعاية طويلة األمد، من الصفر أحياان 

ملستقبل اجملتمع،  مع خمتلف مستوايت احلكومة. مع أن هذه األفعال ُتتاج ِبلتأكيد إىل موارد، من املرجح أن تشكل استثمار ا سليم ا  
 وهو املستقبل الذي مينح املسني احلرية ليعيشوا حياة مل تتصورها األجيال  السابقة 

ن      -كلمات مفتاحية:  التشي خ السُّكان     رعاية طويلة األمد  -ك بار  الس  
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 حماولة التأسيس ألنثروبولوجيا وجودية يف فلسفة كريكجارد 
 م.م سعد رفعت سرحت      

 يت       جامعة تكر 
srafat@gmail.com  

 
 امللخص 

تتناول هذه الدراسة وجودي ة سورن كريكجارد،هبدف الكشف عم ا تتضم نه من أفكار تتعلق بعلم اإلنسان )األنثروبولوجيا( هذا العلم  
اإلنسان من جانبه الفيزيقي والثقاف واالجتماعي وفق نظرة وضعي ة  الذي توحد ت جهود كل  اجتاهات ه ومدارسه حول البحث عن  

علمية ترتكز على الَنسق بدال  من الذات،األمر الذي انتهى به إىل تغييب اإلنسان،إم ا بدعوى الكلَية االجتماعَية،أو جبعله مقولة  
 صوريَة جمر دة ف الَنسق. 

األنثروبولوجي مفهوم  إذا كان  ,فإنَه  من)إنسان إْجاال  مرك ب ا  وجوديَة  -ا  املمكن وصف  من  اىل)علم_لوغوس(فإن ه  أنثروبوس(إبضافته 
كريكجارد أبِن ا توج ه حنو )ذات اإلنسان(بدل)العلم( على خَلف كل  األنساق الت َتس كت مبركزية العلم و تسل حت بقناعاته،ِم ا  

أو لي ة األنساق ومركزيتها اىل مركزية  الذات وأو ليتها .وإذا ِتي أ  لنا  يعن أن  احلديث ف وجودية كريكجارد هو حديث عن التحو ل من  
احلديث عن ذلك فإننا نستطيع احلديث عن  الن زعة األنثروبولوجية ف فلسفة كريكجارد.فقد انطلق كريكجارد من رؤية إنسانية حبتة  

ك ف ُماولة عظيمة من كريكجارد اىل إعادة النظر  تتجاوز التوجهات العقَلنية الت كانت فلسفة هيجل تشك ل خَلصة ِلا،وذل
 ف)الذات(و الَسعي إىل انتشاِلا من كل  توج ه ماهوي صوري من شأنه استعبادها وتقييدها إبرغامات الَنسق وجربيته. 

إذا كان ذلك فإنَه يسوغ  تكمن أهية الدراسة ف أن  وجودية كريكجارد تشك ل ُتو ال  جوهرايا من مركزية األنساق إىل مركزية الفرد،و 
لنا احلديث عن النزعة األنثروبولوجية  ف فلسفته,فقد انطلقت وجودية كريكجارد من رؤية أنثروبولوجي ة تتجاوز التوجهات العقَلنية  

شاِلا من كل   الت كانت فلسفة هيجل تشك ل خَلصة  ِلا، وذلك ف ُماولة من كريكجارد اىل إعادة الَنظر ف الذات اإلنساني ة,  وانت
 توج ه مثال  من شأنه استعبادها وتقيدها إبرغامات الَنسق وجربيته . 

 جاءت الدراسة,بعد هذه املقد مة,على أربعة مطالب,تعقبها خاَتة توجز النتائج الت انتهت إليها الدراسة,وعلى هذا النحو: 
 املطلب األول: بي املاهوي ة وعينية الوجود. -
 ي ة األنثروبولوجي ة ومسايرة الفلسفات املاهوي ة املطلب الثان:النظر -

 املطلب الثالث:جوهراني ة هيجل,امتثال الذات للنسق 
 املطلب الرابع:وجودي ة كريكجارد,الذات ف مواجهة النسق.  

 املفاتيح:  الكلمات 
  الذات(. -النسق-املاهوية-الوجودية-كريكجارد-)األنثروبولوجيا الوجودية 
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 – مهارة القراءة أمنوذجا    -يم مهارات اللغة العربية و إعداد الكتاب املدرسي  اجتاهات حديثة يف تعل
 د. صابر كنوز 

 – اجلزائر   – جامعة العرّب بن مهيدي أم البواقي 
didactique16@gmail.com  

 
 امللخص 

أيخذ نشاط القراءة أهيته العامة من أهية اللغة ف حياتنا، أما أهيته الرتبوية اخلاصة فتأيت من مكانته املتميزة بي األنشطة       
الدراسية، ومن اإلسهام املنتظر منه ف تكوين شخصية التَلميذ، فكل إنسان حباجة إىل القراءة كي يتمكن من اإلفصاح عما ف  

ف حدود طاقاته ومستواه    – بغريه، والتعبري عن أفكاره ومشاعره، والتمرن على تقنيات القراءة والكتابة، وهو يسعى  نفسه، واالتصال  
إىل تنمية قدراته اللغوية واملنهجية وتطوير أسلوبه القرائي و التعبريي، والتصرف ف املعرفة الت حصلها واخلربة الت    -الدراسي...

ف ِمارسة القراءة استهواه التفنن ف توليد املعان، وابتكار األفكار، وختيل الصور استجابة مليول إنسانية  اكتسبها، وإذا تقدم أشواطا  
 تواقة إىل إضفاء مسحة من اِلمال الفن على ما تنتجه. 

ة: منها ما َيص  حنن ف حبثنا هذا اغرتفنا من ختصصات معرفية متعددة استثمرِتا مقاربة حديثة  لإلجابة عن تساؤالت متنوع      
 العوامل املتفاعلة ف تعليم القراءة داخل املدرسة، ومنها ما ميس أثر إعداد املنهاج و الكتاب املدرسي ف قراءات و كتاِبت التَلميذ. 

 مشكل البحث، أهدافه ونتائجه :  

 يتحدد املشكل الذي يواجه عملنا ف البحث عن جواب للتساؤل املركب اآليت:      

ستثمار االجتاهات و االسرتاتيجيات احلديثة ملمارسة تعليم وظيفي من شأنه إثراء مهارات القراءة، وتطوير منهاج و  "كيف ميكن ا
كتب هادفة ومتماسكة،ال تلغي املوجود بل تفحصه و تقومه لتمكن من تنظيم األسس والعناصر املتفاعلة ف تعليمية القراءة بكيفية  

 لتعبريية تنمو بشكل فعال ؟". جتعل قدرات التَلميذ القرائية و ا 

وقد تبي لنا ف أعقاب صفحات حبثنا مدى التطور السريع و النشاط احلثيث اللذين مييزان ميدان التعليمية و  إعداد الكتاب         
عند الغربيي خاصة، ف سعيه ألن يصري صناعة حديثة وبناء أْنع مناهج التعليم، بوضعها و مراجعتها وفق أسس و مناذج نظرية و  

ه،كمظهر السرتاتيجيات التخطيط، األمر الذي مسح بتحصيل املهام التعليمية  جملموعة من الرؤى و املقاييس،  تطبيقية ف اآلن نفس
املرتبطة بضرورة ختطيط مواز يراعي خصوصيات تعليمية القراءة، من خمتلف اِلوانب و َتث ل لطبيعة هذا األخرية كواقع جمرد و ِمارسة  

دات )اللغوية( النظرية كتبتا ومناهجا و العملية و التعليمية و التحصيلية ِلا، و غري ذلك من  ف الوقت نفسه، و للعَلقة بي املستن
املبادئ اِلامة الت َتتلك قيمة علمية كبرية. 
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 املشروع احلضاري النهضوي يف فكر املؤرخ عماد الدين خليل 
 د. مصطفى عطية مجعة  

 الكويت –يقي  اهليئة العامة للتعليم التطب  -كلية الرتبية األساسية 
mostafaateia@gmail.com  

 امللخص 
يظل هاجس النهضة احلضارية ملحا منذ بداايت القرن التاسع عشر إىل يومنا هذا،  وال يزال كثري من املفكرين واملثقفي يتعاورون     

الزمان على  نشوئه،  وهو ما يدفع ِبملفكرين والباحثي إىل مواصلة البحث والنقاش ف    اِلاجس بعد مضي أكثر من قرني من 
مشكَلت النهضة العربية واإلسَلمية، وف تقييم ما حققته مشروعات النهضة املعاصرة على أرض الواقع، مبا يعن أن أحَلم النهضة  

ن خمفقة إن كانت األسس واهية واخلطط  والتنمية لن تكتمل إن كانت بدأت بداية صحيحة وِنضت على أسس قوية، أو تكو 
بعيدة عن هوية األمة، ِما يستلزم املزيد من الرؤى واألفكار، ف ضوء تعدد مشروعات النهضة وتوجهاِتا، بتعدد عقائد مفكريها  

متغرية،  ومشارهبم، وهو يشكل أزمة ف حد ذاِتا، ألنه اختَلف على األصول، وليس على الفروع، ِما جيعل خطط التنمية مشتتة  
 مادام مفكروها منقسمي .  

 إشكالية الدراسة: 
معامل املشروع احلضاري النهضوي ف فكر املؤرخ عماد الدين خليل، والذي اشرتك مع جمايليه وسابقيه ف مناقشة إشكالية النهضة،     

مَلمح مشروعه َتتاح من دراسته وحبوثه    وَتيز عنهم بكونه ِبحثا اترَييا، إسَلمي املنزع، متنوع ف إنتاجه املعرف، فَل عجب أن ْند 
ف كتابة التاريخ اإلسَلمي بفكر ومنهجية جديدين ؛ جبانب تعمقه ف علوم الشريعة، وإنتاجه األديب املوزع بي األدب )قصة،  

إىل الشاعرية    ومسرحا، ومقاال ( والنقد األديب، وهذا ما أضفى أبعادا عديدة على رؤيته النهضوية، حيث صاغ أفكاره أبسلوب أقرب 
والروح األدبية، مشبع بروح اإلسَلم ومقاصده، مرصع آبايت القرآن الكري، مستفيدا من اتريخ احلضارات عامة، واحلضارة اإلسَلمية  

 خاصة ف رقيها التارَيي.  
 خطة الدراسة:  

ي، لغة واصطَلحا، ودور اإلرادة  جاءت هذه الدراسة على قسمي : األول : يتناول أتسيسا ملفهوم املشروع احلضاري النهضو    
اِلمعية من قبل النخبة والعامة ف الدفع ِبلنهضة والرقي هبا، وتقدي إطَلالت على أبرز املشروعات احلضارية لدى مفكري النهضة  

 من املنظور اإلسَلمي ؛ وصوال إىل مفهوم املشروع احلضاري النهضوي ذاته.  
قراءة     تناول  فقد  الثان،  املبحث  أدبياته وحبوثه    أما  تبدى ف  ما  الدين خليل، من خَلل  النهضة لدى عماد  لفكر  الباحث 

ودراساته ومقاالته، موضحا أبعاد مشروعه، وكيفية تشربه من روح القرآن ومقاصد الشريعة، والبعد التارَيي احلضاري وكيفية استفادة  
ابية بي حضارة املسلمي السابقة، وحضارات األمم الغابرة واحلضارة  عماد الدين خليل من ختصصه ف التاريخ ف املقارنة البناءة اإلجي

 الغربية الراهنة .  
آمل من للا سبحانه وتعاىل أن أكون قد و ف  قت ف دراسة جهود عماد الدين خليل ؛ الذي لن توفيه دراسة صغرية حقه، ولن    

ُتيط أببعاد فكره، وال جبوامع نتاجه . 
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 من قبل الطالب يف اجلامعات املاليزية   19- ستخدام وسائل التواصل االجتماعي اثناء جائحة كوفيد دور ا
Ali Nasser Ali Al-Tahitah 

UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM) 
Altahitah.ali@gmail.com 

 امللخص 

( ف إحداث أتثري مباشر وخطري على نظام التعليم ف ْجيع  COVID-19تسبب انتشار فريوس كوروان )  2020ف بداية عام  
أثناء جائحة   تعليمية  التواصل االجتماعي كأداة  الطَلب من استخدام وسائل  الدراسة إىل معرفة موقف  العامل. أتت هذه  أحناء 

COVID-19   ( بناء  على وجهة نظر منوذج املعتقدات الصحيةHBM  شارك ف هذه الدراسة ما جمموعه كبريه من طَلب .)
( لتحليل البياانت الت ت ْجعها  PLS-PMاِلامعات املاليزية. ت استخدام منذجة املعادالت البنائية للمربعات الصغرى اِلزئية )

املتصورة املتصورة، والعوائق  املتصورة، والشدة  احلساسية  أن  إىل  النتائج  أشارت  الدراسة.  املتصورة،  ف هذه  )الصحية(  والدوافع   ،
والفوائد املتصورة والكفاءة الذاتية كانت مهمة ف التنبؤ مبوقف الطَلب من استخدام وسائل التواصل االجتماعي كأداة تعليمية أثناء  

التحقق من صحة  COVID-19جائحة   نتائج هذه الدراسة ف األدبيات املوجودة من خَلل  ف    HBM. وقد ساهت 
 اليزي وتقدي مساهات نظرية وآاثر عملية للنظرية واملمارسة. السياق امل

- اِلامعات املاليزية 19-جائحة كوفيد  - منوذج املعتقدات الصحية   -الكلمات املفتاحية وسائل التواصل االجتماعي
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 جتليات احلجاج ابلتمثيل يف النص الكاريكاتريي 
 د. فتحية بنت السيد أمحد بديري

 جامعة جده 
fabd1234@hotmail.com  

 

 امللخص 

للغة دور ف إقامة التفاهم بي األفراد ف اجملتمع، ويعد اخلطاب احلجاجي ركيزة ف إيصال األفكار وُتقيق املقاصد الت تتجلى   
  فيه،فاللغة اإلنسانية مبضامينها الت ينقلها اخلطاب جتسد مورواثِتا اجملتمعية والثقافية ف التقارب ؛ لتحقيق البعد التواصلي، ولعل 

اريكاتريية الت تعكس  هوم اجملتمع  وُتمل الكثري من املضامي االجتماعية والثقافية،جتسد تطلعات وطموحات اجملتمع  النصوص الك
ككل؛ فهي وسيلة نقل وتواصل، تثري ف املتلقي اإلمتاع والتأمل وتعرب عن جمموعة من القواعد من خَلل السياق املشرتك القائم  

  عا ف خمتلف مناحي احلياة.    على بنية الواقع الذي يعيشونه م 

املتلقي   التأثري ف  الفاعلية؛ لقدرته على  الفردي والسلوك االجتماعي بقصد  القول  إبداعيا حيث يتضافر فيه  ي عد عمَل  والتمثيل 
التوظيف  كونه استلهام حجاجي فن داخل بنية فنية أخرى ؛ لإلمت  اع  وإيصال الداللة وتكثيفها بصورة أفضل، وتكمن ْجالية 

 والتأثري ؛للتفكري والبحث عن احللول ِبلتوجيه املنطقي املباشر أو غري املباشر. 

َتثلت مادة املعاِلة: ف التمثيل الوارد ف النص الكاريكاتريي لدى الفنان عبد السَلم اِلليل ف جريدة الرايض للتعبري عن بعض  
قة حجاجية طريفة تعكس بعض املواقف واألوضاع االجتماعية؛ ومن  السلبيات اجملتمعية ف احلياة اليومية؛ حيث يعلق عليها بطري

 . النتائج املتوقعة ِلذه الدراسة معرفة بعض السلوكيات املرفوضة ف اجملتمع وتسليط الضوء عليها؛ لتقدي احللول التوجيهية البديلة ِلا
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 جتليات احلجاج ابلتمثيل يف النص الكاريكاتريي 
 د.جنوى غامل

 سيدي بلعباس جامعة 
nadjwaghalem@gmail.com  

 
 امللخص 

يقتضي التحول الرقمي ُتول اِلامعة إىل بيئة رقمية أساسها احلاسب اآلل واألجهزة الذكية وتطبيقاِتا املتنوعة، وهو أمر  
والعاملي والطلبة على املهارات التكنولوجية واملعلوماتية، ما َيلق إمكانية  ال جمال للوصول إليه إال بتدريب أعضاء هيئة التدريس  

التعليم ِبعتماد الفصول االفرتاضية واجراء االمتحاانت عن بعد والتصحيح األوتوماتيكي وهي أمور تصب ف صاحل التطور العلمي  
عال ملسايرته وهو ما سنحاول التطرق إليه من خَلل  واملعرف، وعليه أضحى التحول الرقمي ضرورة حتمية يسعى قطاع التعليم ال

 موضوعنا الذي يعاجل اإلشكالية التالية: كيف واجهت اِلامعات ضرورة التحول الرقمي؟ 
 وهي اإلشكالية الت ينبثق عنها تساؤلي أساسيي: 

 ما مفهوم التحول الرقمي، مناذجه، وأسس تطبيقه؟ -
 ف اِلامعات اِلزائرية؟ ما هي اِلهود املبذولة للتحول الرقمي -

 هذه األسئلة سنحاول اإلجابة عليها من خَلل التطرق للمبحثي التاليي:      
 املبحث األول: دعائم التحول الرقمي ف قطاع التعليم العال 

معايري تقييم درجة  والذي سنحاول من خَلله التطرق ملفهوم التعليم الرقمي وسبل تطبيقه ف اِلامعات العربية، مع القاء الضوء على  
 التحول الرقمي وسبل ُتسينها. 

 املبحث الثان: التجربة اِلزائرية ف التعليم الرقمي 
والذي سنحاول من خَلله التطرق ألهم التغريات الت مست قطاع التعليم العال ف جمال رقمنة خدمات التعليم والتعلم العاليي،  

علمية، حيث استفاد أعضاء هيئة التدريس من تربصات وتدريبات تتَلءم وضرورات هذا  والذي ركز على جانيب العملية التعليمية الت 
التحول كما أصبحت اِلوية االلكرتونية البحثية أمرا إلزاميا بدءا من مرحلة التسجيل ف الدراسات العليا، ِبملقابل خصصت أرضية  

ساب هذا األخري لبعض املهارات واألدوات الت يقتضيها  رقمية لكل جامعة تشرك الطالب ف هذا التحول الذي يقتضي ضرورة اكت
 التحول الرقمي. 

وعليه ستكون دراستنا دراسة موضوعية وصفية تعتمد التعرف على سبل رقمنة قطاع التعليم ومعوقات هذا التحول هبدف       
طالب"، وهي  -ية التعليمية التعلمية "أستاذالوقوف على واقع التعليم الرقمي ف اِلامعات اِلزائرية وإجيابيات هذا التحول ف العمل 

 الدراسة الت يتوقع منها الوصول للنتائج التالية: 
 سلبيات التحول الرقمي. -
  سبل ُتسي التحول الرقمي ف قطاع التعليم العال. -

mailto:nadjwaghalem@gmail.com
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 فاعلية التصوير املرئي للغة يف االكتساب اللغوي   
 د. رتيبة حممدة بولوداين 

 لألساتذة آسيا جبار قسنطينة  املدرسة العليا  
mbhoria@hotmail.com  

 
 امللخص 

شكل االنفجار الرقمي اِلائل للثورة الرقمية ف العصر احلديث ُتداي لإلنسان املعاصر  على ْجيع األصعدة،وذلك بفضل  
منها يهدف إىل ُتصيل زاد معرف أكرب لتوظيفه خدمة لَلرتقاء ِبإلنسان ماداي وفكراي  وسائل االتصال املسموعة واملرئية واملقروءة كل  

املعلوماتية مبراوغتها   الصورة  املعرفة، والن  للبصر ف حقل  االعتبار  وإعادة  الظَلل  ألفية ُماكمة  اِناء  التطور على  . وعمل هذا 
وتسمع ِلا حسا ونغما ُياكي الواقع ويتجاوزه والصورة ف عاملنا  للتعارض بي الوجود والتشابه والواقع فتوشك أن ترى ِلا صوت  

املعاصر ذات ثقافة وفكر وإنتاج اقتصادي وتكنولوجي وليست جمرد متعة أو ُماكاة فنية،وهي لغة عصرية يشرتط فيها تطابق القول  
نطلق مستقبلي وعليه فهي ف مفهومها الكلي  مع الفعل وَتثل احلقيقة التكنولوجية مبا إن الصورة عَلمة تكنولوجية ومؤشر إنتاجي وم 

ليست إال تعبريا بصراي و إبداعيا  يسلك سبيل التخيل واحلكي وترْجة ألفكار  ومعان  مستمدة من البيئة الثقافية الت  يتحرك  فيها  
الت هي دائما متعددة،ختزن  خطاب  الصورة، والذي َيتلف ِبختَلف  الصور، و ِبختَلف  العَلقة  التواصلية الت  ُتمل مع الصورة  

 أشياء كثرية، ومنهم دالالت كثرية والتجذر الثقاف جيعل منها إطارا قابل التأويل املختلفة  . 

·        تعد الصورة من أبرز القوى التعبريية  ف اجملال املعرف فقد امتازت بكوِنا لغة إنتاج  املفاهيم واملعارف منذ القدم  
مت  فنية  إثراء  لتشهد ُتوالت   والتعليمية، وتسهم ف  التواصلية  الوسائل  فترتبع على عرش  الراهن،  العصر  تطور  نوعة مع 

األنشطة الثقافية مكتنزة جمموعة من املعان والقيم اِلمال تشك ل الصورة مصدرا ملعرفة املتعلم للعامل من حوله وللمسم يات  
ا الصورة ف طياِتا، بل قد يتعرف على بعض األشياء ووظائفها  اِلديدة، فهو يتساءل ِبستمرار عن املستجدات الت ْحلته

من خَلل خلق عَلقة بينها وبي املوجودات املعروفة لديه، وهو بذلك » ُيوِلا إىل منظومة لغوي ة نصح حها له ونقومها  
 23.املهارة اللغوية«بواسطة الصحة واخلطأ، وبذلك تتحقق فاعلية الصورة ف كتاب التلميذ لتكون جزءا ُموراي الكتسابه 

·        ختلق الصورة للمتعلم مت سعا للتعبري غري ُمدود، فقد أيخذ املتعلم جزءا كبريا منها ليكون ُمور تعبريه، فَل يقع ف  
يسمح له بتفعيل ملكة اخليال عنده وخلق عامل خاص به من منطلق  أي حرج، وِلذا فالصورة جمال رحب وخصب للمتعلم  

 أنه يتفاعل معها تلقائيا دون حدود قد ُتد  من حريته ف الت عبري. 

·        تنم ي الصورة الت عليمية كفاءات عديدة وسهلة يستطيع املتعلم امتَلكها واإلبداع فيها؛ مثل: الوصف والسرد والنقد  
 وغريها. 

ه ل الص ورة عملية اإلدراك وإنتاج األفكار بغزارة، لذا ْند أن أرسطو يصر ح قائَل: إن  التفكري مستحيل من دون  ·        تس
 صور. 

mailto:mbhoria@hotmail.com
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 ·        الت در ب على فهم الن صوص الل ـــغوية وترسيخها واختزاِنا بعد ُتويلها إىل صور ف خمي لته. 

نت تنبع من احتياجاته و تعرب  عن رغباته، حيث إن الصور الثابتة أو  ·        تستثري الصور اهتمام املتعلم، خاصة إذا كا
 املتحر كة، أو اجملس مات أو غريها تقدم معارف خمتلفة، يستطيع املتعلم من خَلِلا إشباع ميوالته وتوسيع مداركه. 

عرفي ة مهما كانت صعوبتها، وهذا  ·        تساعد الصورة على أن يكون املتعلم أكثر استعدادا ورغبة للتعلم وتقبَل للمادة امل
ما نَلحظه عند تقدي صور اثبتة أو متحر كة)فيديو( له، حيث يزيد شغف املتعلم وحبه للمادة الت عليمي ة أكثر من قراءة  

 الن ص املكتوب، كما أن تفاعله يكون مضاعفا ِم ا يزيد من حجم استيعابه. 

واس ف الت عل م واالستيعاب، حيث تشحذ ذهنه حنو الت فكري والت أويل  ·        تدفع الصورة املتعلم إىل إشراك ْجيع احل 
 والت حليل، وهذا ما جيعله قادرا على الت لقي )فهم الصورة( واإلنتاج)الت عبري(، وها قطبا الكفاءة الت واصلي ة. 

كبرية ف الت عليم والت علم(، وذلك من  ·        تساعد الصورة على جتاوز الفروقات الفردي ة بي املتعل مي) والت تشك ل عقبة  
خَلل الت نويع ف أساليب الت عل م، ألن لكل متعل م ذكاء خاص، َيتلف عن ِبقي ذكاءات زمَلئه، وهبذا الت نوع ميكننا أن  

 ندفع ْجيع املتعلمي للتعلم، وبذلك نشبع رغباِتم وحنقق الكفاءات املستهدفة. 

ستقبال والتأويل لدي كافة املتعلمي؛ ِبعتبار أِنا ال ُتتاج إىل القراءة، بل إن استقباِلا  ·        تعد الصورة مصدرا سهَل لَل
ال ُيتاج ف الغالب إىل الكلمات والعبارات أصَل، وهنا ميكن القول إننا أصبحنا نتعامل مع لغة جديدة هي لغة الصور  

وصناعة الداللة، ولعل أهم ما تتميز به هذه اللغة    وليست لغة الن صوص، وهو ما يفرض قواني جديدة ف القراءة والفهم
أِنا واضحة يفهمها اِلميع دون استثناء رغم ما قد ُتمله من معان دقيقة وعميقة تعجز اللغة عن اإلفصاح به، وُتويله إىل  

 رموز مكتوبة ف أسطر قليلة. 

ن إدراكا للكليات وليس جملموعة من اِلزئيات  ·        تكمن أهية الصورة من وجهة نظر جشطلتي ة أن اإلدراك احلس ي يكو 
الصورة تشكل   فإن  املفهوم  املكونة للكل، وهبذا  لندرك اِلزئيات  يتم ُتليلها  أول ما ندرك، مث  فالكليات هي  املرتابطة، 

 الكل)املعىن أو املضمون( الذي ميكننا من فهم األجزاء الت يفسرها النص املكتوب. 

يتها ِبعتبارها تشكل منوذجا ف التفكري والتعلم والذكاء والذاكرة، حيث إن  أول مشكل قد يصادف  ولعل هذه الن ظرة أثبتت فعال 
املتعلم ف قراءته للن ص هو عدم إدراك املضمون العام واملتكامل له بسهولة، والصورة املرفقة هي السبيل والوسيط الذي ميكنه من  

هذا الصدد يقول "ارشيبالد ماكليش": إن القيمة الت ختلقها الصورة أو الصور    اجتياز هذه العقبة بسهولة ودون تضييع الوقت، وف 
 24.هي تنظيم التجربة اإلنسانية عامة وُتقق وحدة الوجود أو إدراك حلظة التجانس الكون العام 

عمليات االنتباه واإلدراك والت ذكر والت صو ر والت خي ل، وهي العمليات املهمة أيضا ف الت عليم والتعلم،    إذا، فالصورة تساهم ف "تنشيط 
وأن العامل احلاسم هو الطريقة الت تقدم من خَلِلا، وكذلك طرائق الت عرض اليومية ِلذه الصور وأساليب توظيفها بطرائق إجيابية أو  

https://aleph-alger2.edinum.org/1968#ftn24
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، ومن هنا فإن على القائمي على إعداد الكتب املدرسية أن يراعوا جوانب متعددة ف اختيار الصورة وتوظيفها لكي ُتقق  25سلبية" 
 يمي ة التعلمي ة. األهداف املرجوة منها، ألِنا إذا و ظ فت بطريقة غري مناسبة فإِنا ستؤثر سلبا ال إجياِب على العملية الت عل

ا ف كثري من   ختاما، ميكن القول إن الصورة وسيلة فعالة ف االتصال والت واصل، وهي ال تقل فعالي ة عن الن صوص اللغوية، بل إِن 
ي حنقق  األحيان تتجاوز الن ص ف الت عبري عم ا جيول ف خواطران، وِلذا وجب توظيفها بفعالية ف هذا اجملال احلساس )تعليم اللغة( لك

  الكفاءات املستهدفة منه)الكفاءة الت واصلي ة( بكل يسر وسهولة. 
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Abstract 

This research seeks to identify the reality of teaching the Arabic language to non-native speakers in the 

Turkish Republic in conditions and atmosphere of the Corona crisis, and the effect of e-learning in 

teaching Arabic skills and its elements, depending on the properties  and difficulties aspects of this type 

of education from the viewpoint of teachers and students . 

It has been found through the research that e-learning has some advantages, which makes it very 

effective in teaching Arabic to speakers of other languages, however this type of teaching includes a 

number of difficulties; Including what is due to the nature of these skills and their requirement for 

direct communication, some of which are due to the nature of the technology used in teaching, which 

is summarized by the lack of devices or their weaknesses and the lack of the Internet or frequent 

interruptions of it, and difficulties related to the teacher as a weak use of this technology, and the 

preparation of the necessary requirements for it, From lectures, training and tests, including what 

relates to students, such as their lack of a class environment that they are accustomed to, their feeling 

of distance from the university, the teacher, peers and curricula, and the failure to create appropriate 

conditions in their places to study . 

The study proposed a set of solutions and recommendations to overcome the problems that emerged 

during the period of e-learning, the most important of which is Training courses should be held for 

those working in the Arabic education programs for Turkish students to inform them of the latest 

techniques and ways to apply them in the education of Arabic students, and that skills lessons are 

designed according to the latest methods that meet the needs of students, and compensate them for the 

absence of the class environment They are used to . 

Keywords: Corona crisis, e-learning, teacher, learner, Arabic for non-native speakers, Turkish 

universities . 
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 إبراهيم مقري  احلقول الداللية وتوليد دالالت جديدة لأللفاظ املتصاحبة يف شعر 
 د. أمني يهوذا  

 نيجريي - قسم اللغة العربية، كلية اآلداب، جامعة والية كدوان 
bunyahuza@gmail.com  

 

 امللخص 

يتكون احلقل الدالل من جمموعة من املعان أو الكلمات املتقاربة الت تتميز بوجود عناصر أو مَلمح داللية مشرتكة، ألن  
الكلمة ال معىن ِلا مبفردها، ولكنها تكتسب معناها ف ضوء عَلقاِتا ِبلكلمات األخرى، وأن معىن الكلمة ال يتحدد إال ِبلبحث  

ف إطار جمموعة واحدة، وتنطلق املصاحبة اللغوية من البنية وهي هبذا جزء من العَلقات األفقية،    عنها مع أقرب الكلمات إليها
وهي ختتلف عن العَلقة النحوية األفقية حبيث أنـها تقوم أساس ا على اإلطار األفقى املعجمي. وأما احلقل الدالل فإنـه ينطلق من  

لرأسية ألنـها تتعلق ِبختيار األلفاظ اللغوية على اإلطار الرأسي ال األفقي، وتلتقي  النظام، والنظام يتمثل ف العَلقات العمودية ا
املصاحبة اللغوية مع احلقول الداللية ف إطار النص العام حيث تتكرر الكلمة ف سياقات األلفاظ املتصاحبة املتعددة حبيث تؤدي  

ون منها وحدات معجمية داللية تؤدي وظيفتي ف آن واحد وها  إىل تغري  احلقل الدالل نتيجة مصاحبات خمتلفة، فمن مَث تتك
العَلقة األفقية من جانب املصاحبة والعَلقة العمودية من احلقل الدالل، وغالبا ما يكون ذلك عند التعرف على املعجم الكَلمي  

ت األلفاظ املتصاحبة ف شعر إبراهيم  أو الشعري للجماعة اللغوية أو الكاتب أو الشاعر. ِتدف هذه الدراسة إىل البحث عن دالال
أْحد مقري من خَلل حقوِلا الداللية للتعرف على ُموريته املركزية والفرعية وما نتج من انتقال الداللة من حقل إىل حقل آخر  

وتتمحور هذه  حملاولة الوصول إىل داللة األلفاظ متصاحبة  مع بعضها البعض ِمثلة ِبأللفاظ الدالة على اإلنسان وأعضائه فقط،  
 املقالة حول النقاط التالية:  

 التعريف بصاحب النص وشعره   ●

 احلقول الداللية واملصاحبة اللغوية مفهوما وإطارا   ●

 دراسة لبعض النماذج    ●

  اخلاَتة   ●



54 

 

 آليات االتصال يف الدائرة اللغوية الكالمية وجوانبها الفكرية والداللية 
 

 امللخص 

والداللة ف الدائرة اللغوية الكَلمية، ويناقش ما يتعلق بعملية اإلرسال واالستقبال بي املتكلم  يتناول البحث جوانب الفكر  
 والسامع، من آليات النطق والسماع، واآلاثر املرتتبة لدى السامع من َتثُّل فكرة الكَلم املنطوق ودالالته بواسطة العقل. 

الداللة اللغوية الفكرية املباشرة، ونظريِتا غري املباشرة ف الدائرة   وانقش البحث انقسام داللة الكَلم املنطوق إىل قسمي:
 الكَلمية. 

abstract 

The research deals with the aspects of thought and evidence in the verbal 
language circle and discusses the transmission and reception process between the 
speaker and the hearing, from the mechanisms of pronunciation and hearing, and 
the implications for the hearing of the idea and evidence of spoken speech by 
reason. The research discussed the division of the operative speech connotation 
into two parts: direct intellectual linguistic connotation, and its indirect 
counterpart .in the speech circle. 

  املؤَتر الدول الثالث لقياسات املعلومات والتواصل العلمي: بي النظرية والتطبيق 
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 معامل اتثري مقروئية الطالب  
 سليماين صربينة 

 جامعة عبد احلميد مهري قسنطينة      
slimanisab@yahoo.fr   

 
 امللخص 

تتبىن هذه الدراسة فكرة تطويرية لبطاقة املطالعة ِبستخدام الرموز السريعة االستجابة ف تشجيع للمقروئية العلمية  
راءة لدى الطالب أبسلوب كمي  واالدبية ِبملكتبات اِلامعية او املدرسية من خَلل قياس معامل أتثري مستوى الق 

وكيفي وفقا لقاعدة البياانت ملختلف االستعارات االلكرتونية والورقية من املكتبة، يتم خَلِلا ِبلتقييم األكادميي خَلل  
ِناية املوسم الدراسي للجامعة. فأهية معامل أتثري املقروئية للطالب مرتبط أكثر بتحسي   اللغة العربية الت تعان  

الدول الغري الناطقة ِبللغة العربية ومن جهة وُتسي نوعية اخلدمات املكتبية من جهة اخرى من خَلل معرفة  منها  
 اجتاهاِتم وميوالِتم املعرفية كقيمة مضافة ِلا، ِما يعمل على تنمية وتغذية املستمرة للمتعلم. 

  الكلمات املفتاحية: معامل أتثري، املقروئية، الطالب. 
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 اإلنتاجية البحثية والقدرات العلمية لدول منظمة التعاون اإلسالمي: دراسة سينتومرتية 
 إبراهيم كرثيو 

 مركز اجملدد للبحوث والدراسات  
kertiou.brahim@gmail.com  

 امللخص 

ة كبرية ومفتاح  للتقدم حنو اقتصاد قائم على املعرفة أو االقتصاد مدفوع  يعترب البحث ف جمال العلوم والتكنولوجيا ذو أهي
ِبالبتكار. حيث ان البحث العلمي يعزز فهم ا أفضل ِلوانب احلياة املختلفة ويساعد على ُتسي مستوى املعيشة من خَلل  

لتصبح اقتصادايِتا أكثر تنافسية   خلق معرفة جديدة وابتكار تكنولوجي. ف عصران اليوم، هناك منافسة شديدة بي الدول  
وهو أمر ذو أهية خاصة للبلدان األعضاء ف منظمة التعاون اإلسَلمي    - ومعتمدة  على املعرفة. يعتمد اكتساب ميزة تنافسية 

 على مدى جودة االداء ف األنشطة البحثية.  -ف اللحاق بركب اقتصادايت املعرفة 

للمؤسسات األكادميية يوفر معلومات مفيدة لصانعي السياسات واملنظمات الدولية والوطنية من  كما أن التحليل العلمي  
اجل االستثمار ف جماالت البحث واحلصول على املزيد من املخرجات العلمية بتكلفة أقل.  اِلدف من هذه الورقة هو تقييم  

(. ُتاول هذه الدراسة  OICف منظمة التعاون اإلسَلمي )اإلنتاجية البحثية وحالة مؤسسات التعليم العال للدول األعضاء 
 االجابة عن التساؤالت التالية: 

 من هي الدول األكثر إنتاج للبحوث ف دول منظمة التعاون اإلسَلمي؟   •

 ما هي أنواع الواثئق ومصادر النشر األكثر شيوعا  ف الدول األعضاء ملنظمة التعاون اإلسَلمي؟  •

 اِلامعات األعضاء ف منظمة املؤَتر اإلسَلمي؟  ما هي قائمة أفضل  •

 من هي الدولة الت َتتلك أكرب عدد للباحثي ف منظمة املؤَتر اإلسَلمي؟  •

ت أخذ بياانت هذه الدراسة من مصادر ذات وصول مفتوح متاحة جماان على االنرتنت، كما  ت تنزيل بياانت اإلنتاجية  
( لعام  THE. ت أيضا استخدام تصنيف جامعة اتميز للتعليم العال )SCImage  البحثية وعدد اجملَلت من موقع مؤشر

ملعرفة اِلامعات ذات اِلودة العالية ف دول منظمة التعاون اإلسَلمي، كما ت احلصول على بياانت عدد الباحثي    2021
 لكل مليون شخص من موقع البنك الدول. وت عرض البياانت ف شكل جدول. 

، املؤسسات  SCImageفتاحية: اإلنتاجية البحثة، البحث العلمي، دول منظمة التعاون اإلسَلمي، مؤشر  الكلمات امل
 البحثية.  
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Bakhtin’s Chronotpoe in Layla AlAtrash’s Nesa’a Ala Almafareq 
Eman Hijazi 

emanhijazi258@gmail.com  
 

Abstract 

           This study is an analytical descriptive investigation of some features of chronotope Layla 
AlAtrash’ famous novel Nesa’a Ala Almafareq, in which the researcher relies on Mikhail  
Bakhtin's theory. Bakhtin introduced the concept of the chronotope as a process of organization 
of time and space, which is another way of defining the complexity and uniqueness of the novel 
by emphasizing the importance of reality and world-building. He wrote that chronotope is the 
intrinsic connectedness of temporal and spatial relationships that are artistically expressed in 
literature.  

     Accordingly, The researcher investigated how the Indian novelist linked time to space 
simultaneously in the narrative discourse to introduce some different ideological implications 
about women and children's lives under the catastrophic situation in the selected novel  Nesa’a 
Ala Almafareq. Moreover, this study tackles two types of chronotope according to Bakhtin's 
theory:  family and love Idyllic chronotopes.  The results show that the writer innovatively relied 
on the flashback technique and the past form in the Arabic Narrative discourse to present women 
and childhood issues.  

Keywords: Chronotope  - Bakhtin’s Theory - Layla AlAtrash - Nesa’a Ala ALmafareq -Narrative 
discourse. 

 

 

 

 

 

 

mailto:emanhijazi258@gmail.com


58 

 

راِع بني الدُّوِل الكربى على منطقِة الشرِق األوسِط وأثره يف انتشاِر الُعنِف والفوضى فيها   إشكاليُة تداعياِت الصِّ
 زهرة شوشان | عمر حسين 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة البويرة 
zahrachouchane20@gmail.com  

 املّلخص 

هدفت هذه الورقة  البحثية إىل التعرف على إشكالية تداعيات الصراع بي الدول الكربى على منطقة الشرق األوسط، وأثره ف  
األوسط ف ظل تدخل الدول الكربى، وركزت الدراسة على ُتديد    انتشار العنف والفوضى فيها دراسة للواقع األمن لدول الشرق 

واقع األمن ف  ظل تدخل الدول لكربى، و ُتديد أثر ذلك التدخل ف سَلمة األمن فيه لدى األفراد ف الدول العربية عن طريق  
إىل ُتديد أكثر اجملاالت الت تتأثر هبذه  الفروق ف تلك االنعكاسات الت تعود إىل متغريات ) الصراع والواقع األمن  (، كما هدفت  

الصراعات بي القوى الكربى العاملية ف تلك الدول، ِبإلضافة إىل التعرف على اقرتاحات بعض املختصي ف جمال الشرق األوسط  
 من أجل إجياد حلول ِلذه الظاهرة الت تواجه الوطن العريب. 

 . -شرق ألوسط ال -الدول الكربى –الكلمات املفتاحية: الصراع  

Abstract: 

This research paper aimed to identify the problem of the repercussions of the conflict between 
the major countries on the Middle East and its impact on the spread of violence and chaos in it, 
a study of the security reality of the countries of the Middle East in light of the intervention of 
the major countries. On the safety of security in individuals in the Arab countries through the 
differences in these reflections due to variables(Conflict, the Middle East and the security reality) 
.It also aimed to identify the areas most affected by these conflicts between the world’s major 
powers in those countries, in addition to identifying the suggestions of some specialists in the 
field of the Middle East in order to find solutions to this phenomenon facing the Arab world.

mailto:zahrachouchane20@gmail.com


59 

 

 التحليُل السوسيولوجيُّ لَضحاي جرميِة النصِب واالحتيالِ 
 _  _ دراسٌة لعينٍة من الضحاي يف اجملتمِع اجلزائريِّ

 د. صربينة رماش                                                 أ . ميينة لعبيدي            
 اجلزائر   –اجلزائر                                     جامعة ابجي خمتار    –جامعة ابجي خمتار        

sabriranim23@gmail.com                      yaminalabidi12@gmail.com 

 امللخص 

ذلك لكوِنا تقوم أساسا ت عدُّ جرمية  النصب واالحتيال من أبرز اِلرائم االقتصادية املنتشرة بكثرة ف اجملتمعات املعاصرة سواء الغربية منها أم العربية؛ و    
وحيلته من جهة، ومن جهة أخرى تقوم على جمموعة من اخلصائص الت تربز ف شخصية الضحية، حيث يكون ِلذا األخري   على ذكاء اجملرم "احملتال"

 "الضحية" دور  ِبرز  ف حدوث هذه اِلرمية.

لفت انتباه األفراد، وتوعيتهم للتفطن وأتيت هذه الدراسة  امليدانية عن طريق القيام ِبلتحليل السوسيولوجي لعينة من الضحااي ف اجملتمع اِلزائري، هبدف     
 ف اجملتمع.  إىل ْجلة اخلصائص واألسباب الت جتعل شخص ا ما ضحية للنصب واالحتيال، وذلك سعي ا منا إىل احلد   من انتشار هذه الظاهرة اإلجرامية 

الكلمات املفتاحية: الضحااي، اِلرمية، النصب واالحتيال، اجملتمع 
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  وُر اللغويُّ يف ظلِّ جائحِة كوروانالتط
 جمدي أمحد إبراهيم حممد  
 السودان  - جامعة القرآن الكرمي وأتصيل العلوم 

majdiibrahim723@gmail.com  

 امللخص 

يت أهية هذا البحث  ف أنه تناول ِبلدراسة التطوَر اللغوَي، واالستخدامات  اللغويَة  جاء هذا البحث  بعنوان : التطور  اللغويُّ ف ظل   جائحة كوروان، وأت
، ومدى  ف ظل   جائحة الكوروان، وهدف البحث  إىل بيان املصطلحات الت وصف هبا فريوس كوروان واالستخدامات اللغوية املختلفة ف جائحة كوروان

روان والوقاية منه، واتبع الباحث ف هذه الدراسة املنهج الوصفي والتارَيي، واشتمل البحث على مقدمٍة وخاَتٍة  إسهام اللغة ف احلد   من انتشار فريوس كو 
ه فريوس وثَلثة  مباحث، وتوصل الباحث  إىل عدٍد من النتائج منها :  ي عد مصطلح ) جائحة ( األكثر شيوٍعا واستخدام ا ف وصف املرض الذي يسبب

 كوروان واقع ا لغوايا مغاير ا، وأكسب اللغة قاموس ا لغوايا ذاخر ا، فاستحدثت كلمات جديدة، وأعيد استخدام مفردات أخرى قدمية،  كوروان، وأحدث فريوس  
 وأسهمت اللغة ف احلد   من انتشار املرض والوقاية منه . 

  كوروان  -جائحة  –كلمات مفتاحية: التطور اللغوي 

Abstract:  

The research discusses the language development in Corona Virus time. It studies language 
development and uses during Pandemic of Corona. The research aims at illustrating the terms 
used to describe Corona virus and the different language uses in this regard. It also aims at showing 
the language contribution to reduce the wide spread of Corona as well as protecting from it. The 
researcher adopted the historical descriptive method to run this research, and it is divided into an 
introduction, three chapters and a conclusion. The research concluded that: the term "pandemic" 
is a wide spread form that used in describing the disease which is caused by the Corona Virus. 
The corona Virus created a different language reality and contributed to enrich the language 
dictionary by coining new words and reusing old ones. The language contributed to reduce the 

spread of the disease and protect from it. 
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  التعليُم اإلعالميُّ واللغة العربية
 د. حيىي املهدي 

  جامعة قطر 
yalmahdi@qu.edu.qa  

 امللخص 

مية برمتها؛ فَل إعَلم بدون لغة، بل إَن اللغة تكاد تكون سَلَح اإلعَلمي   الوحيد ف  ال ينكر أحد  ُموريَة اللغة ف املنظومة اإلعَل 
مرحلة اإلعداد )التعليم اإلعَلمي( وف مرحلة اإلنتاج )الرتبية اإلعَلمية(. وترتبع اللغة  األم على عرش اللغات الت جيب إكساب  

ة اإلعَلم. وإال فَل قيمة ملنظومة إعَلمية ال تعمل جاهدة  لرتسيخ ه ويَة اجملتمع،  مهاراِتا لإلعَلمَي؛ كوِنا لغة اجملتمع املتلقي لرسال 
 .  الت من أبرز  مظاهرها لغت ه األصيلة؛ ومن هنا تربز أهية  اللغة العربية ف التكوين اإلعَلمي   العريب  

  – ا تلفازايا أو إذاعياا ملرة واحدة، أو يقرأ مقاال  ف جريدة ويكفي الباحَث عن واقع اللغة العربية ف التعليم اإلعَلمي أن يتابَع برانجم  
يكفيه ذلك إلدراك حجم املشكلة ومكمن اخللل الذي تعان منه اللغة العربية ف التعليم اإلعَلمي ، وتتفاقم هذه املشكلة  يوم ا بعد  

ية ِبلتعليم اإلعَلمي ف افتتاح برامج اإلعَلم الناطقة  يوم ف وسائل اإلعَلم املختلفة دومنا ُتريك ساكٍن، بل تتوسع اِلهات  املعن
بلغات أجنبية، انهيك عن أن تدَق هذه اِلهات  أو غري ها انقوَس اخلطر، أو تعلَن حالة النفري، كما حصل ف الوالايت املتحدة  

  م )تقرير: األمة ف خطر(. 1983األمريكية عام 

  اإلجابة عن األسئلة اآلتية: وبناء  على ما تقدم.. تسعى هذه الدراسة  إىل

 ما مكانة  اللغة العربية ف مناهج التعليم اإلعَلمي  العريب ؟  -1

 ما السبل  الكفيلة لتَلف القصور اللغوي  ف خمرجات التعليم اإلعَلمي ؟  -2

 لألمة بواسطة اإلعَلم؟ كيف ميكننا االستفادة العملية من ُتوالت العصر الرْقمي ف ترسيخ اِل و يَة اللغوية   -3

 اِل و يَة اللغوية  –التعليم اإلعَلمي    – كلمات مفتاحية: اللغة العربية 
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 التغرُي النوعيُّ لسكاِن الدُّوِل العربيِة وآاثره   
The qualitative change in the population of Arab countries and its ffects 

 أ.م.د. ملياء أمحد حُمسن خَملف  
  ة املستنصرية، العراق اجلامع 

lamyaaastst1995@gmail.com  

 امللخص 

يهدف  البحث  إىل التعرف  على الرتكيب النوعي لس كان الدول العربية ِبستخدام نسبة النوع، ومعرفة التباين املكان ِلا، أي الدول    
(، وتوضيح خطورة حصول خلل ف نسب النوع  2018-2010س، مع توضيح اجتاهات التغري للمدة)  الت ترتفع فيها و ِبلعك

 السكانية على مستوى الدول العربية على اخلصائص السكانية األخرى ِلم . 

- 2000مشكلة البحث مفادها: أَن نسب النوع لسكان الدول العربية ت عان من خلل، أو حالة اضطراب دميوغراف أثناء املدة       
 ؟   واذ وجد ما أسبابه؟ وما مدى التباين املكان لنسب النوع؟ وما اآلاثر الناجتة؟ 2018

ت تظهر عن طر يق التباين املكان لنسب الذكور و اإلانث من  فرضية البحث أَن نسب النوع السكان تعان من تغري و تفاو   
  ( للمدة  العربية  الدول  و    2018-2010سكان  اقتصادية،  بي  اآلاثر  تباينت  دولة، كما  خمتلفة حسب كل  ألسباب  و   ،)

 اجتماعية، و سياسية . 

ن     العربية، ِبعتماد  النوعي  لسكان الدول  للمدة  تكمن أهية البحث ف توضيح الرتكيب  النوع، ومدى تغريها  -2000سبة 
، وإذا ما كانت تعان هذه النسبة من خلل له أتثري ف شكل وحركة سكان جمتمع منطقة الدراسة ِبلرتكيز على طبيعة هذا  2018

 التأثري وأسبابه.   

إلحصائية لسكان الدول العربية،  اعتمد البحث على املنهج اِلغراف الوصفي التحليلي، وِبالعتماد على بياانت البنك الدول  ا    
 إضافة إىل الكتب والدورايت األكادميية. 

مبعدل منو   2018و  2010توصل البحث إىل عدة نتائج أمهها ارتفاع عدد الذكور من سكان الدول العربية  بني عامي     
ارتفع عدد اإلانث    %(، كما 0.2%(، مع ارتفاع بسيط يف نسبتهم من جمموع السكان  بتغري بلغ قدره )  1.92بلغ ) 

  2010%( بني عامي  0.2- %( مع تراجع يف نسبتهم من جمموع السكان بتغري بلغ قدره )1.84مبعدل منو سكاين بلغ ) 
(، حيث ارتفعت من   2018 - 2010، متيزت نسبة النوع لسكان الدول العربية ابلتغري اإلجياّب للمدة )  2018و 

(، أعلى  1.2بتغري بلغ )  2018أنثى عام   100( ذكر لكل  107.6إىل )   2010انثى عام    100( ذكر لكل 106.8)
نسبة للنوع كانت من نصيب دول اخلليج العرّب، حيث ترتفع إىل أقصاها يف دولة اإلمارات العربية املتحدة؛ ذلك بسبب  

ققت يف دول  % من القوى العاملة، أما أدىن نسب النوع حت 95احلجم الكبري للعمالة الوافدة حيث يشكل الوافدين حنو  
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أدىن نسبة  يف دولة  املغرب العرّب اليت تعد دول طاردة للسكان بسبب عدم االستقرار السياسي و االقتصادي، إذ متثلت  
 ( كانت هلا آاثر خطرية يف  املؤشرات احليوية مثل:  املواليد و الوفيات وحاالت الزواج .   2018  -2010تونس وللمدة ) 

  -سكان الدول العربية   –وعّي  التغري الن  كلمات مفتاحية:

Abstract 

The research aims to identify the qualitative composition of the population of Arab countries 

by using the ratio of gender and knowing the spatial variance thereof, the countries in which 

they rise and vice versa, while clarifying trends of change for the period (2010-2018), and 

clarifying the risk of a defect in the proportions of the population type at the level of Arab 

countries on the characteristics The other population of them. 

     The research problem is: Is the type of population of Arab countries suffering from a defect 

or a demographic disorder during the period 2000-2018? And if he finds what are his causes? 

And the extent of spatial variation of type ratios? What are the effects? 

The research hypothesis is that the proportions of the population type suffer from a change and 

inequality that appears through the spatial variation of male and female proportions of the 

population of Arab countries for the period (2010-2018), and for various reasons according to 

each country. The effects also varied between economic, social and political. 

     The importance of the research lies in clarifying the qualitative composition of the 

population of Arab countries, by adopting the gender ratio and the extent of its change for the 

period 2000-2018, and if this percentage suffers from a defect that has an impact on the shape 

and movement of the population of the study area community by focusing on the nature of this 

effect and its causes. 

The research relied on the geographic descriptive and analytical method, and based on the 

World Bank statistical data for the population of Arab countries, in addition to books and 

academic publications. 

The research reached several results, the most important of which is the increase in the number 

of male residents of Arab countries between 2010 and 2018 with a growth rate of (1.92%), with 

a slight increase in their percentage of the total population with a change of (0.2%), and the 

number of females has increased with a population growth rate of (0.2%) With a decrease in 

their percentage of the total population by a change of (-0.2%) between 2010 and 2018, the 

gender ratio of the population of Arab countries was characterized by its relative stability for 

the period (2010-2018), as it increased from (106.8) males per 100 females in 2010 To (107.6) 

males for every 100 females in 2018, with a change of (1.2), and the percentage of gender 

increases in the Arab Gulf countries to the highest in the United Arab Emirates due to the large 

size of employment For the expatriate, where the expatriates constitute about 95% of the 

workforce. As for the lowest percentages of the type achieved in the Arab Maghreb countries 

that are expelling countries due to political and economic instability, the lowest percentage was 

in the state of Tunisia and for the period (2010-2018) had serious implications for Vital signs 

such as births, deaths and marriages
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  التوازي الصَّويتُّ يف ِديوان من أرِض بلقيس.. دراسٌة مجاليةٌ 
   د. مسعد عامر إبراهيم سيدون

 ماليزي  - جامعة املدينة العاملية 
bj514@lms.mediu.edu.my  

 امللخص 

احلركة  يهدف  البحث  إىل دراسة ظاهرة التوازي الصويت ف شعر عبدللا الربدون، وهو من الشعراء اليمنيي املعاصرين الذين  أثروا  
الشعرية واألدبية ف املشهد الثقاف اليمن، وتكمن مشكلة البحث ف استجَلء  ظاهرة التوازي الصويت  وعَلقتها ببنية النص   الشعري  
على املستوى الصويت  الدالل ، حيث إَن الربدون قد استفاد من خمتلف إمكاانت اللغة، ووظَفها خدمة  للمضمون الشعري، والشك  

حدات الصوتية أعمق األثر ف تشكيل اللغة الشعرية، وقد ت اختيار ديوان من أرض بلقيس نظرا للمضمون الشعري  املشبع  إن للو 
ِبلروح الوطنية، وكل أعماله الشعرية على النسق عينه، وإن بدا الديوان أبرزها، أما منهج البحث فهو املنهج الوصفي التحليلي،  

ية، ورصد ظاهرة التوازي الصويت، وتشكيَلِتا ف النص الشعرية، وأثرها ف املستوى الدالل واِلمال  القائم  على تتبع النصوص الشعر 
على السواء،  ويهدف البحث  إىل استجَلء أمناط التوازي ف هذا الديوان املذكور، بدءا بتكرار الوحدات الصوتية املفردة، ومرورا  

ظواهر اإليقاعية املتمثلة ف البديع، رغبة منه ف إحداث األثر املوسيقي املتوازي الذي  ِبلتوازي املقطعي، وانتهاء بتوظيف الشاعر ال
ون  يلقي بظَلله اِلمالية والداللية على بنية النص الشعري . ويفرتض البحث ْجلة  من النتائج، لعَل من أهها أَن الشاعر عبدللا الربد

الديوان توظيفا ش التوازي الصويت ف هذا  الناحية اإليقاعية واِلمالية وامتَد ذلك إىل انحية املضمون  وَظف  عرايا مناسبا، فع ل به 
د يوان من أرض     - الشعري، والرسالة األدبية الت بشر هبا الشاعر أثناء مشواره اإلبداعي .    كلمات مفتاحية: التوازي الَصويتُّ  

عبدللا الربدون   -بلقيس
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 ٌدراسٌة حنويٌة داللية   – وّي اجلملُة العربيُة والزمن اللغ
 د. عباس حممد أمحد عبد الباقي 

 جامعة زالنجي
abasskbr5@gmail.com   

 امللخص 

بشقيه الصرف     ت لقي الورقة  الضوَء على العَلقة بي النحو واملعىن، عن طريق دراسة كيفية تعبري اِلملة العربية عن الزمن اللغوي    
ت  والنحوي ؛ فالتعبري  عن الزمن ف اللغة شغَل الفكَر اللغوَي قدميا وحديثا. فالزمن مرتبط ِبلصيغ الفعلية وبعدد من القيود واملركبا 

لعكس بتأثري  الزمنية، ولكَن الصيغة ال ت عرب عن الزمن تعبريا مطلقا؛ فهي ال ت عرب عن اِلهة، وقد تتحول من املاضي إىل املستقبل، وا 
 من السياق. 

هدفت الورقة  إىل الوقوف  على النسق الزمن ف العربية والكشف عن مكوانته، م تبعة املنهج الوصفي التحليلي، وتبدو أهيتها عن    
خارج    طريق معاِلتها للعَلقة بي اللغة والزمن معاِلة  بينت أَن الزمن اللغوي زمن حنوي سياقي، ال ميكن الوقوف على حقيقته

 السياق.    

 .  الكلمات املفتاحية: الزمن اللغوي  ــ الزمن النحوي  ــ املركبات الزمنيةـــ القيود الزمنية ــ النسق الزمن  ــ الزمن السياقي 
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  والتغلقيني  اخللجيني واالمراء  املماليك  سلطة  عصر خالل اهلند يف  واجلواسيس  للعيون واالقتصادي السياسي الدور 
 ( م١٤١٤ - ١٢٠٦ \  هج٨١٧  -٦٠٢)

 م.د. ازهار هادي فاضل | م.د. لقاء خليل امساعيل
 جامعة املوصل | مديرية تربية نينوى
azhar_hade@yahoo.com  

 امللخص 

لعبه العيوُن واجلواسيُس يف اهلند يف َعْصَري سلطة  يهدف البحُث إىل تسليط الضوء على الدور السياسيِّ واالقتصاديِّ الذي  
م(. فقد اعتمدت بالد اهلند شأهنا يف ذلك شأن كثري  1414- 1206هـ/  817- 602املماليك وسلطة األمراء اخلَْلِجيني )

ساعدته  من البالد األخرى على اجليش يف احلفاظ على أمنها واستقرارها، مما استدعى األمر إىل إنشاء نظام داعم للجيش مل
يف أداء مهامه ووظائفه العسكرية، وتوفري األمن وما ينتج عنه من رخاء اقتصادّي يف كافة أرجاء البالد، ومتثلت هذه القوة  
العيون واجلواسيس. ونظرا ألمهيته أوىل سالطنُي سلطنة دهلي وخاصة يف َعْصَري سلطة املماليك وسلطة   الساندة يف نظام 

ما كبريا به، وظل هذا االهتماُم قائما حىت زوال سلطنة دهلي يف اهلند، ومن مظاهر هذا االهتمام واملؤكد  األمراء اخلَْلِجيني اهتما
على أمهية دور نظام العيون واجلواسيس هناك، حصَر السلطاُن بيده أمَر تعيني العيون واجلواسيس، إال يف حاالت اندرة كان  

 وانتقائه.  افراد هذا النظام .  يوكل أمر التعيني لرئيس ديوان الربيد يف اختيار

يي  - املماليك -العيون واِلواسيس  ف اِلند - كلمات مفتاحية : الدور  السياسيُّ واالقتصاديُّ    األمراء  اخلَْلج 

mailto:azhar_hade@yahoo.com


67 

 

: حتديُت الرتبيِة املعاصرِة واحللول يف ضوِء السريِة النبويةش   الطفولُة يف العامِل اإلسالميِّ
  بريوة د. نضرية 

 اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزي 
Briouanadira39@gmail.com  

 امللخص 

م مستقبل  األم ة اإلسَلمية ومشعل الغد، وصَلحهم من صَلح اجملتمع واألم ة وفسادهم فساد و   البنون زينة احلياة وهبجتها إذ أِن 
ريين. يهدف هذا البحث  إىل تسليط الضوء على املنهج النبوي   ف التعامل مع األطفال، حيث يركز على أهية التنشئة  هَلك لألخ

يار  السليمة لألطفال و الرتبية اإلسَلمية مبختلف جوانبها: اِلسدية و املادية، العقلية و الفكرية، الرتبية السلوكية و النفسية. جاء اخت
من الواقع اآلن املتعدد التحدايت الت تواجه اآلِبء واألمهات ف تربية أطفاِلم ف العامل اإلسَلمي  ف ظل الغزو    هذا املوضوع انطَلقا

حكم  الثقاف  الغريب ، على غرار تربية األوالد ف بَلد املهجر. ِبإلضافة إىل تفاقم معاانة و شكاَوى الوالَدْين من صعوبة الرتبية،و الت
التكنولوجيا، وتعدد وسائل االحنراف اخللقي  ف ظل األم العاملة و قلة الرقابة. فجاء هذا البحث  إلحياء النموذج    ف األطفال ف زمن 

  النبوي   ف التعامل مع األوالد حلل مشكلة الرتبية ف وقتنا املعاصر. وتكمن أهية هذا البحث ف إبراز أهية املنهج النبوي وتكامله 
ل وإظهار مدى احلاجة إىل إحياء اِلدي الن بوي ف التكوين اِلسدي، و املادي، و الفكري، و العقلي و  ف رعاية وتربية األطفا

السلوكي و حىت النفسي لألوالد. وقد اعتمدت الباحثة ف هذا البحث املنهج االستقرائي ف ْجع األحاديث الواردة ف مواقف  
لوصفي التحليلي ف بيان وُتليل األحاديث واستخراج الفوائد املستنبطة ف  مع األوالد، واملنهج ا  -صلى للا عليه وسلم- الرسول  

موضوع سياق مشكلة هذا البحث وحلوِلا. ومن أهم النتائج الذي توصلت إليها الباحثة: هي أن  السن ة النبوية خري  منهج ف تنشئة  
ة الوحيدة حيث كان أِب، وراعيا، و مربيا، و معلما  هو القدو   -صلى للا عليه وسلم-األوالد. كما توصل البحث إىل أن  الرسول  

سول  لألطفال فكان مدرسة  متكاملة  ف التنشئة الفكرية، و العقلية، و الرتبوية، واِلسدية و النفسية لألطفال. وأن  االقتداء مبعاملة الر 
ين ف تربية األطفال ف عصران. وعليه على  مع األوالد هي احلل األمثل ف حل  املشاكل الت تواجه الوالد  - صلى للا عليه وسلم-

الوالدين واجملتمع اإلسَلمي إدراك عمق أهية وضرورة االهتمام ِبألطفال، وتطبيق اِلدي الن بوي ف توفري الرعاية مبختلف جوانبها  
 ِلذه الفئة. 

ة األطفال، السّنة النبو الكلمات املفتاحية: الطفولة، الرتبية والتحديت املعاصرة، جوانب رعاي
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كمجاٍل علميٍّ أكادمييٍّ حديثٍ   العلوُم اإلنسانيُة الصحية ُ
 م.د. بشرى جوحي جاين 
 كلية الطب/جامعة النهرين 

bushrajani@nahrainuniv.edu.iq  / bushrajj@yahoo.com  

 امللخص 

إَن العلوَم اإلنسانية الصحية هي جمال  جديد  ومتعدد التخصصات وسريع النمو، حيث يتم فيه دمج جوانب الفنون والعلوم اإلنسانية  
ف الصحة والرعاية الصحية. وُيتضن هذا االختصاص اِلديد خمتلف فروع العلوم اإلنسانية واالجتماعية مثل الدراسات الدينية،  

اللغوية، والتاريخ، والفلسفة، واألنثروبولوجيا وعلم االجتماع حيث إَن العلوم اإلنسانية الصحية قابلة للتطبيق  والدراسات الثقافية و 
بشكل واسع النطاق ف التعليم الطيب  واملمارسات الصحية. وظهر هذا االختصاص األكادميي ف القرن احلادي والعشرين رغم أن  

يدرس ف جامعات الدول االنكلوفونية)أو الناطقة ِبللغة اإلنكليزية( للحصول على الشهادة    له جذور ا أقدم من هذا التاريخ، وأصبح 
األولية واملاجستري والدكتوراه. وميكن للخرجي العمل ف البحث التقن والتسويق واإلعَلم والنشر والصحافة، وإدارة األعمال، أو  

اخلدمات االستشارية واملؤسسية غري الرحبية، والصحة العامة واإلدارة العامة.  إدارة صيدلية، والبحث اإلكلينيكي، والقانون البيئي، و 
لذلك جيب العمل على إدخال هذا االختصاص إىل جامعاتنا، والعمل بشكل مرحلي على التعريف هبذا االختصاص، ومن مثَ  

 تشجيع البحوث والورش واحملاضرات عن كيفية االستفادة منه.  

التحدايت الت تواجه إدخال مثل هذا االختصاص إىل جامعاتنا، وأما أسلوب معاِلة اإلشكالية فهو عن    إَن إشكالية البحث هو
العلم   التعريف هبذا  إىل  يهدف  الدراسة هو موضوعيٌّ وصفيٌّ  منهَج  إَن  والندوات واحملاضرات.  التحدايت ِبملؤَترات  طريق طرح 

 واكبة التطور احلاصل ف اِلامعات العاملية. اِلديد. إن الدراسة هي نظرية مكتبية، وِتدف إىل م 

  جامعات الدول االنكلوفونية.  -التعليم الطيب   – كلمات مفتاحية: العلوم  اإلنسانية  الصحية 
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 القيمُة اجلماليُة و القيمُة اإلنسانيُة يف أشعار _مأمون النطاح 
 أ.د. خبشان صابر محد 

 جامعة سؤران /اقليم كردستان العراق 
pakhshan.hamad@soran.edu.iq  

 امللخص 

شاعر  إَن القيمة اِلمالية و القيمة اإلنسانية قطبان ِلدف واحد، أال و هو الوصول إىل اخللود و القمة و املثالية مبعناها املتكامل، و ال
القيمة االنسانية بشىت التعابري و املواقف و إظهار شجاعته الرجولية بكل ما    )مأمون النطاح( واحد من هؤالء الذين يدافعون عن 

املتلقي   الشعرية،حيث ُيس  لغته  و  الفنية  العناصر  عرب  اِلمالية  القيمة  إىل  ليصلنا كمتلقي  معان  و  من دالالت  الكلمة  ُتمله 
وراء خمتاراته الداللية، و خاصة يعدُّ ثنائية املرأة و الوطن    ِبللمحات الفنية ف ثنااي كلماته املعربة عن كل حملة ْجال معلن أو خمفي

من أهم تشكيَلته ف اخلطاب الشعري ،ي توق املتلقي لإلحساس بتشكيلته اِلمالية ف ثنااي دالالته املشبعة ِبلرقي للحصول على  
ان، و هو يعيش ف جلباب الغربة و لكن  لذة اِلمال و معرفة املَلمح اِلمالية حيث للشاعر نظرة خاصة ِبلتقاط اِلمال أينما ك

روحه الصادقة و شاعريته األصدق ت رفرف فوق مساء وطنه، و ال يفارق خياله اخلَلب جغرافية الوطن، ليشكل من الوطن لوحة  
عَل)وطن  أبلوان قوس قزح األمل، و من هناك يعطينا شحنة من اآلمال الَل متناهية، و يوقظ ف داخلنا املشاعر املكنونة، و هو ف 

ف حنجرة و صوت يروي ألف حكاية(،ُيمل  خيال الشاعر احلبيبة املرأة،و احلبيبة الوطن ف الوقت نفسه، و هو ف تصوير حبه  
 فريد  من نوعه: 

 اتركن أحبك مثلما أريد   

 خلي اترجم لك عظيم إحساسي 

هذا إىل ))القيمة اِلمالية و القيمة اإلنسانية ف  حىت يصل إىل اإلدمان و هذه حالة اندرة)أان مدمن ُمبتك(،لذلك خصصنا حبثنا  
أشعار )مأمون النطاح(  ((و اخرتان  املنهج التحليلي لتناسبه مع خطوط حبثنا كدراسة نظرية مكتبية، و اِلدف الرئيسي الختياران  

 املشاعر ف الوقت نفسه. الشاعر العراقي )مأمون النطاح( نصوصه الشعرية املتميزة،فأشعاره سهل ِمتنع و عميق املعان، و 

الكلمات املفتاحية: القيمة اِلمالية، املرأة، الغربة، الوطن، النقد، القيمة اإلنسانية، مأمون النطاح 
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 اللغُة العربيُة وإشكاليُة الرتمجِة والتـََّعدُِّد اللغويِّ يف اجملتمِع اإلمارايتّ 
 د.هند عبدالرمحن املشموم 

 التقنية العليا كليات  
halmashmoom@hct.ac.ae  

 امللخص 

 مقدمة:  

نها  ت عدُّ اللغة  العربية من أكثر اللغات أهية ، ويعود أصلها إىل اللغات السامية، وَتتد أهية اللغة العربية إىل العَلقة الوطيدة بي     
.    وبي الثقافة واِل و يَة اخلاصة ِبلشعوب. ويتناول هذا البحث التأثرَي الذي أحدثته الرتْجة  والتعدد  اللغويُّ ف واقع اإلمارات  اجملتمعي 

كما ميكن للرتْجة أن يكون ِلا أتثري  شاسع  ف تطوير اللغات عن طريق املفردات واألساليب املعجمية. كما أَن للواقع االجتماعي   
رات   ف دولة اإلمارات تغرياٍت لسانية أسهمت ف احلراك الثقاف ، واالندماج املعرف ، والصراع الفكري  على مر   العصور، نتج عنه مؤث

 ف الوضع اللسان  والثقاف  للفرد.   

 إشكالية البحث: 

ؤال  بيان  العَلقة الثنائية بي الفكر املعاصر والتأصيل اللغوي ، مع بيان مشروعية التعدد  اللغوي  ومدى أتثريه ف اللغة العربية، فالس 
اللغويُّ خاصية  مشرتكة  ف اجملتمعات املعا التعدد   اللغة  اإلشكال : هل ميثل  الفكرية عائق ا ف استخدام  تـ َعدُّ األنساق  صرة؟ وهل 

 العربية.   

 اجملتمع اإلمارايت   -والتعدد  اللغويُّ  - الرتْجة   – كلمات مفتاحية: اللغة  العربية  
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 املُراجعُة املَُمنهجُة للدراساِت السابقِة وجودة الرسائِل العلميِة اللغويِة والرتبويةِ 
 لدكتور ميكائيل إبراهيم | صاحل بن محود بن انصر السناوي األستاذ املشارك ا

 جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية 
ibidun18@yahoo.com    

 امللخص 

وأساس ا متينا من أسسها    تـ َعدُّ مراجعة  أدبيات البحث والدراسات السابقة ذات صبغة علمية ِمنهجة؛ عمودا فقراي للبحث العلمي،
األصيلة. وال يسهم البحث  العلمي إسهام ا علمياا وعملياا فاعَل بدون مراجعة أدبيات البحث والدراسات السابقة بصورة علمية  
عميقة. وهذه املراجعة ليست رصدا سطحيا عشوائيا للمعلومات؛ بل تتبع أسلوِب علميا ومنهجيا تربهن مدى استيعاب الباحث  

والرتبوية  ملوض اللغوية  الدراسات  عليها. وطبيعة  علمية جديدة  مفاهيم  بناء  مث  مناقشتها وغربلتها،  وقدرته على  الدراسة،  قيد  وع 
قة  املعقدة؛ تتطلب املراجعة املعمقة واملتطورة. وعلى الرغم من أهية الرسائل اِلامعية )املاجستري أو الدكتوراه( فإَن الدراسات الساب

اجملاالت احلساسة مل ترَق إىل مستوى هذه الرسائل اِلامعية. لذا، ُتاول هذه املقالة  العلمية مناقشة عملية مراجعة    املقدمة ف هذه
أدبيات البحث والدراسات السابقة ف جمال اللغة والرتبية خاصة، والعلوم اإلنسانية بصفة عامة، ودورها ف تطوير هذه اجملاالت حبثا  

قي الضوء على معايري تقييم جودة الدراسات السابقة ف الرسائل العلمية. وتشري كذلك إىل املهارات العلمية  وتنظريا ومنهجا.  كما تل 
واملنهجية الت تؤهل الباحث ليكون متخصصا فاعَل ف جماله اللغوي، أو الرتبوي ، أو اإلداري والت تساعده ف التحليل التوليفي  

ملتحصلة منها، وتقييمها ونقدها نقدا علميا ِمنهجا. وت عدُّ هذه املهارات العلمية واملنهجية  للدراسات السابقة، وغربلة املعلومات ا
 حجرة الزاوية ف تطوير مستوى الرسائل العلمية، وُتسي البحوث اللغوية والرتبوية.  

  الكلمات املفتاحية: املراجعة املمنهجة، معايري التقييم، أدبيات البحث، الدراسات السابقة 
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 شِكالُت الصَّوتيُة يف تعليِم اللغِة العربيِة للناطقنَي بغريِها املُ 
 "ٌ ُحلوٌل وتطبيقاٌت َعملية  "

 أمرية زبري رفاعي مَسَْبس 
 اململكة العربية السعودية  -جامعة أم القرى  

azsambas@hotmail.com  
 

من    - يف علِم اللغِة    - األساسيِة للغاِت اإلنسانيِة هي األصواُت، ومن هنا كانت دراسُة األصواِت أكثَر أمهيًة  إنَّ اللبناِت  
 دراسِة الكتابِة نفسها. 

 . واملقدرُة على النطِق الصحيِح لألصواِت األجنبيِة تُعدُّ من أعقِد مهاراِت َتعلُِّم اللغة، فهي حتتاُج إىل تدريٍب ُمنظٍم وُمكثَّفٍ 
 ويهدُف البحُث إىل أمرين: 

 الوقوِف على أهمِّ املشكالِت الصوتيِة لدى ُمتعلمي العربيِة من الناطقني بغريها.  - 1
 اقرتاِح بعِض احللوِل للمشكالِت الصوتية، والتطبيقاِت املناسبِة هلا.  - 2

، واخلصائِص الصوتيِة للغة العربية، وتتلوها  يشتمل البحُث على ثالثِة حماوٍر، يسبقها متهيٌد عن مكانِة اللغة العربية بني اللغات
 خامتٌة تتضمُن أهمَّ النتائِج والتوصياِت اليت أسفَر عنها البحُث. 

 أَما احملاور  فهي: 
 احملوُر األول: النظاُم الصَّويتُّ للغِة العربيِة. 

 احملوُر الثاين: مشكالُت النظاِم الصَّويّتِ للغِة العربيِة. 
 ٌل وتطبيقاٌت َعمليٌة. احملوُر الثالث: ُحلو 

تكمُن    ومن أهمِّ نتائِج البحِث: إنَّ من أهمِّ املشكالِت الصوتية يف تعلُِّم اللغة العربية اليت يُواِجُهها الدارسوَن غرُي الناطقني هبا
 الصوائِت القصريِة والطويلِة  يف صعوبِة نطِق بعِض األصواِت اخلاصِة ابللغِة العربيِة، والتمييِز بني أصواِِتا املُتشاهبة، والتمييِز بني

 املّد. 
 الناطقون بغرِي العربية.  – تعليُم اللغِة العربيِة   -املُشكالُت الصوتية    -النظاُم الصويتّ   – الكلمات املفتاحية: علُم األصوات 

 

 املعابُر احلدوديُة واجلَْمرَكة يف املغرِب القدمِي مدينة زراي أمنوذجا 
 قيدوم  صاحل الدين بل -توفيق زعبار  

 2جامعة عبد احلميد مهري قسنطينة
toufik.zaabar@univ-constantine2.dz  

 امللخص 
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القدمية،    سنحاول  ف هذه املداخلة إبراز نقطة مهمة ف جمال االقتصاد والتجارة القدميي للمغرب القدي، وِبلتحديد ف الفرتة     
"، والت تبي األهية االقتصادية  Tarif de Zaraïواملتمثلة ف املراقبة واِل باية، أين ملسناها ف موقع زراي من خَلل نقيشتها "  

للمدينة ف ظل االحتَلل الرومان، إضافة لكوِنا بوابة للعبور بي منطقة األوراس ومنطقة اِلضاب العليا، وموقعها ف هذا املضيق  
ل منها هزة وصل بي خمتلق املناطق مشاال، وجنوِب، و شرقا، وغرِب، دون أن ننسى دورها ف احلماية والرقابة خاصة بي اِلنوب  جع

والشمال، كما سنتطرق ف هذا املوضوع إىل عدة نقاط، أهها معاِلة جمموعة من املصطلحات واملفاهيم فيما َيص نقاط العبور،  
باية، والق  واني التنظيمية ف الفرتة القدمية، مث نربز اإلطارين اِلغراَف والتارَيَي للموقع، وموقعها فيما َيص شبكة الطرق  الضريبة، واِل 

"  Tarif de Zaraïواملواصَلت عرب املصادر القدمية، مرورا إىل أهية املوقع جغرافيا واترَييا، وف األخري سنقوم بقراءة لنقيشة "
ندثر،  لنربَز موضوع النقيشة "اِل باية" وربطها بوظيفة املدينة قدمي ا، وِبلتال سنلقي الضوء على أحد أهم املواقع الت وإن مل نقل تكاد ت 

ومل تنل حقها من الدراسة، ولندعَو اِلهات املعنية للتدخل حلماية ما تبقى منه، وف األخري وكخاَتة ستكون جمموعة من النقاط  
 عن نتائج وتوصيات حول املوقع واآلاثر بصفة عامة.    عبارة 

 مدينة زراي  - اِلمركة  ف املغرب  القدي   -كلمات مفتاحية: املعابر  احلدودية   
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، الرتادُف يف املعجِم الوسيِط منوذجا   املعجُم العرّبُّ وإشكاُل التمثيِل الداليلِّ
 آمال ايت قليلة  

 املغرب -جامعة حممد اخلامس  
amal.aitqlila@gmail.com  

 امللخص 

(: » إَن املعىن هو القدح املقدس الذي ال تسعى وراءه اللسانيات فقط، ولكن أيضا الفلسفة  2002يقول جاكندوف )   
ية واألدبية«. تربز هذه املقولة أهية املعىن بوصفه اِلدف الذي  وعلم النفس وعلم األعصاب. دون ذكر جماالت أبعد كالنظرية الثقاف

 تسعى علوم خمتلفة إىل اإلمساك بتَلبيبه، وإدراك كنهه، وكشف كيفية َتثله وَتثيله. 

م  وت عدُّ الصناعة  املعجمية من اجملاالت الت جتعل هدفها األول هو َتثيل دالالت الوحدات املعجمية، سواء كانت معاجم لفظية أ
موضوعية. وهنا يطرح إشكال التمثيل الدالل الذي يعتمده املعجم العريب. هذا اإلشكال جيعلنا نطرح السؤال: هل يستفيد املعجم   

 العريب ف َتثيله الدالل  للمفردات ِما قَدمته، أو ت قد  مه الدراسات  الداللية النظرية قدميها وحديثها؟ 

ة عن هذا السؤال. حيث سننطلق من الفرش النظري  العريب  والغريب ، ونقارنه مبا يـ َقد  مه املعجم   وهدف  هذه الورقة هو ُماولة اإلجاب
العريب، مع حصر العمل ف ظاهرة الرتادف، واالشتغال على م َدَونة " املعجم الوسيط" معتمدين بذلك منهجا ُتليليا مقاران. لنقف  

طبيقي ، وعلى مدى قدرة املعجم العريب على تقدي َتثيل دالل  ي سهم ف أداء الوظيفة  ف النهاية على مدى التوافق بي النظري  والت 
 األساس للغة بوصفها وسيلة للمعرفة الواضحة عن طريق ُتقيق الفهم واإلفهام. 

  اللسانيات الغربية.  –اللسانيات العربية   –املعجم   – الرتادف  –الكلمات املفتاحية: الداللة  
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Abstract: 
“Meaning is the sacred goblet that not only linguistics pursues, but also 
philosophy, psychology and neuroscience. Without mentioning further 
fields such as cultural and literary theory.” Jackndoff (2002). This saying 
highlights the importance of meaning as the goal that various sciences seek 
to grasp, realize its meaning, and reveal how it is represented and 
represented. 
The lexical industry is considered one of the fields that makes its primary 
goal is to represent the semantics of lexical units, whether they are verbal 
or objective dictionaries. Here, the problem of the semantic 
representation adopted by the Arabic dictionary is presented. This 
problem makes us ask the question: Does the Arabic dictionary benefit in 
its semantic representation of the vocabulary of what was presented or 
presented by the theoretical semantic studies, both old and recent? 
The aim of this paper is to try to answer this question. Where we will start 
from the Arab and Western theoretical brushes and compare it with what 
the Arabic lexicon offers, with the work being limited to the phenomenon 
of synonymy, and working on the "Al-Waseet Lexicon" blog, adopting a 
comparative analytical approach. Let us finally stand on the extent of 
compatibility between theoretical and applied, and the extent of the ability 
of the Arabic dictionary to provide a semantic representation that 
contributes to the performance of the basic function of language as a 
means of clear knowledge through achieving understanding and 
understanding. 
Key words: semantics - synonyms - Dictionary - Arabic linguistics - 
Western linguistics 
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 النَّسُق يف الّصناعِة املعجميِة الوسيط منوذجا
 أمين الطيب بن جني 

 معجم الدوحة التارخيي للغة العربية
aymen.nji@gmail.com 

 امللخص 

عجم الوسيط ُمَلا للد راسة،   
 
تسعى هذه الد راسة  إىل البحث ف موضوع الن سق ف الص ناعة املعجمي ة العربي ة، وقد اختارت امل

وللوصول إىل اِلدف، ستحاول هذه الد راسة اإلجابة عن عد ة أسئلة مهم ة تثريها هذه القضي ة، هي: هل هناك اختَلف بي مدخل  
، وما   عجم الوسيط، سواء ف ترتيبه، أم ومسه، أم تعريفه؟ هل َيتلف ُترير املدخل املعجمي  ِبختَلف احملر ر املعجمي 

 
وآخر ف امل

عجمي ة، وتنميطها َوفق منهجي  
 
ة  يستَـْتب ع  ذلك من اختَلف ف الث قافة، واملستوى الل غوي ، والعلمي ؟ هل ميكن ضبط ُترير املداخل امل

ى فريق ُمر ري املعجم؟ وللوصول إىل إجاِبت وافية عن األسئلة املطروحة، ستستخدم الد راسة املنهج الوصفي  الت حليلي ،  واحدة لد 
عجم الوسيط ِبالستقراء والر صد واملقارنة، للخروج بنتائج جتيب عن هذه األسئلة. وأييت اِلدف من اإلجابة عن هذه  

 
لتتب ع ماد ة امل

اتي ة،   األسئلة من أه ي ة أن  نجز، وأن تبتعَد عن الت أليف  والر ؤية الذ 
 
  تلتزم الص ناعة املعجمي ة الن مطي ة واإلتقاَن، واملمارسَة الد قيقَة للعمل امل

اه تطويع املعاجم للمعاِلة اآللي ة، فاحلاسوب ُيتاج    إىل  - عند تنفيذ األوامر املوج هة له-كما تربز أه ي ة هذه الد راسة ف دفعها ِبجت 
 بياانت م َتماث لٍة ومنتظمٍة داخل املعجم، وعدم  الت ماثل وانعدام االت ساق، ي عط ل  تنفيذ هذه األوامر. 

 وقد انتهت الد راسة حبمد للا إىل عدد من الن تائج، نستعرض أه ها فيما أييت: 
تيب والوسم والت عريف من مدخل إىل آخر  .1  ف الن ماذج املختارة للد راسة.  ختتلف مداخل املعجم الوسيط ف عناصر الرت 
تيب يورد املعجم الوسيط بعض املرك بات مداخل رئيسة، وبعضها مداخل فرعي ة دون ضابط يوض ح سبب ذلك،   .2 ف الرت 

 (. 1كما ْنده يرت ب بعضها أسفل جذر الل فظ األو ل، وبعضها أسفل جذر الل فظ الث ان ف اختَلل منهجي ، كما جاء ف اِلدول )
ف الوسم، ْند املعجم الوسيط يذكر وسوم ا مل يثبتها ف املقد مة، مثل فارسي  لل فظ الفارسي ، كما ي َلحظ عدم ثباته على   .3

، ومر ة بصورته املختصرة، كما جاء ف اِلدول )  (. 2صورة الوسم، فمر ة يورده بلفظه كامَل 
فة داخل احلقل الواحد، فتجده مر ة يتوس ع ف الت عريف، ومر ة  ف الت عريف يستخدم الوسيط الت عريف املنطقي  بصور خمتل  .4

 أييت به مقتضب ا كما ف لفظي )الوشق( و )ابن آوى( ف حقل احليواانت. 
 املعجم الوسيط  –الص ناعة  املعجمية    - كلمات مفتاحية: الَنسق  
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 النِّفايُت املنزليُة وأضرارُها وأثُرها يف البيئِة  
House hold waste and its damage and its impact on the environment 

 مجيل فاضل خضر  
  الشركة العامة للسمنت العراقية 

jameel.ilhan007@gmail.com 

 امللخص 

األنشطة الت ينتج عنها مثل هذه األشياء، وُتديدا املنزلية؛    ي عدُّ وجود  النفاايت أمر ا طبيعياا جدا؛ ألن  اإلنسان ميارس الكثري من 
لذلك ال بد  من التخلص منها بطرق سليمة؛ للتقليل من آاثرها السلبية ف الفرد واجملتمع ككل؛ ألن  تراكمها وعدم إزالتها يسبب  

على أِنا جمموعة من املخلفات الت تنتج    لإلنسان الكثري من األمراض واملشاكل الصحي ة اِلضمية والتنفسية بشكل أكثر، وت عرف 
 عن أنشطة أفراد البيت جبميع األعمار، وتكون دون فائدة، أو مل يعد ِلا حاجة، أو استخدام. 

 آاثر  النفاايت املنزلية السلبية ف الصحة والبيئة: 

الت تتم ف التعامل والتخلص منها. وهذه اآلاثر  هناك العديد من اآلاثر السلبية الناجتة عن هذه النفاايت املنزلية، واألساليب اخلاطئة  
 تعود ِبلضرر على صحة اإلنسان، وعلى البيئة واالقتصاد العام بشكل أساسي: 

كثرة النفاايت املنزلية تؤدي إىل كثرة انتشار كلٍ  من غاز اثن أكسيد الكربون، وأكسيد اآلزوت. ِبإلضافة إىل أحادي أكسيد    -1
، وإصابة اإلنسان ِبلعديد من األمراض اخلطرية مثل: السرطاانت املختلفة، امراض  الكربون، وكلها غازات ت ؤدي إىل تلوث البيئة أوال 

 اِلهاز التنفسي املتنوعة، وكذلك أمراض القلب والرَب و. 

 النفاايت املنزلية سبب رئيسي ف زايدة تلوث املياه والرتبة الزراعية نتيجة وجود الكثري من اِلراثيم.   -2

احرتاق النفاايت املنزلية ي عد من األسباب األوىل لزايدة ظاهرة االحتباس احلراري، وثقب طبقة األوزون نتيجة تلوث اِلواء من    -3
 الغازات السامة املنبعثة نتيجة االحرتاق. 

 سبب ف زايدة احلشرات والقوارض الت ِتدد صحة وسَلمة االنسان.   -4

 واد احلادة، والزجاج املكسور قد تكون سببا كبريا ف تعرض اإلنسان لعدد كبري من اِلروح. النفاايت الصلبة وعلى رأسها امل -5

عدم التعامل السريع والصحيح مع النفاايت املنزلية يؤدي إىل انتشار الروائح الكريهة ليس فقط ف إطار املنزل، ولكن على    -6
 املشاكل الصحية.  –تلوث البيئة   – فتاحية: النفاايت  املنزلية  كلمات منطاق اوسع وينتج عنها تسمم غذائي  وخلل ف البيئة.
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Abstract 

The presence of waste is considered very natural because a person carries out many activities 

that result in such things, especially the household. Therefore, it must be disposed of in a safe 

way. To reduce its negative effects on the individual and society as a whole; Because its 

accumulation and lack of removal causes people to have more diseases and digestive and 

respiratory health problems, and it is known as a group of wastes that result from the activities 

of household members of all ages, and are useless or no longer needed or used. 

The negative effects of household waste on health and the environment: 

There are many negative effects resulting from this household waste and the wrong methods 

of dealing and disposing of it. These effects are primarily harmful to human health, the 

environment and the general economy: 

1- The large number of household waste leads to a large spread of both carbon dioxide 

and nitric oxide. In addition to carbon monoxide, all gases lead to environmental pollution first 

and infect humans with many dangerous diseases such as: various cancers, various respiratory 

diseases, as well as heart disease and asthma. 

2-  Household waste is a major cause of increased pollution of water and agricultural soil 

due to the presence of many germs 

3 - The combustion of household waste is one of the first reasons for the increase in global 

warming and the hole in the ozone layer as a result of air pollution from the toxic gases emitted 

as a result of combustion. 

4 - A reason for the increase in insects and rodents that threaten human health and safety 

5 - Solid waste, especially sharp materials and broken glass, may be a major cause of 

human exposure to a large number of wounds 

6 – Failure to deal quickly and correctly with household waste leads to the spread of 

unpleasant odors not only within the home, but on a larger scale, and results in food poisoning 

and an imbalance in the environment.
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 غويِّ يف احملافلِ أمهيُة اخلطاِب الل 
 أ.د. صباح علي السليمان  

 جامعة تكريت -العراق  
sabah1975ab@gmail.com  

 امللخص 

أساليب  اخلطاب    يعدُّ اخلطاب  ذا ركيزٍة مهمة ف ْناح  القضية املراد ِلا، وكل ما كان اخلطاب  رصينا زادْت درجات  ْناحه . وتتنوع       
األغنياء   وطبقة   واِله ال،  العلماء  وطبقة   والعم ال،  التج ار  وطبقة   والعامة،  السياسيي  طبقة   فهناك  خاطَبة، 

 
امل الطبقة   حسَب 

ة وسياقاته،  والفقراء...إخل. إال أن   ف هذه احملاضرة أرك ز  على اخلطاب  اللغوي   ذي اخلصائص الصوتية، والصرفية، والنحوية، والداللي 
 وقوة  أتثريه ف املتلقي. 

نَه  إَن قوَة اخلطاب ي سهم  ف ْناح  احملافل أبنواعها، فتجدُّ أَن خطاَب القرآن الكري للمسلمي وغريهم، قد أث ر ف جمرى حياِتم؛ أل   
اىل الكف اَر وهم أهل  فصاحة أبقوى معايري  متماسك  أبلفاظه ومعانيه وسياقاته وصوره، ويعجز  الَبَشر  عن وصفه؛ وِلذا خاطَب للا  تع

 البيان، من هذا تنطلق  اخلطاِبت  الرصينة كي تؤثَر ف القضااي املراد طرحها ف الساحة املخصصة ِلا. 

 

 . اخلصائص الداللية –اخلصائص النحوية والصرفية    –اخلصائص الصوتية   –احملافل   –كلمات مفتاحية: اخلطاب اللغوي  
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 إيقـاُع الّتضادِّ بني َوقــْــِع الَفْصـــِل َوَوِقيَعــــِة الَوْصــلِ 
 .من خالِل قصيدة "عنرتة بن شّداد الَعْبِســّي " امليميّـة 

 .د. انصــر ظاهـــــــري،تونس
naceur1971ammar@gmail.com  

 امللخص 

مات   استقَر عند نق اد الشعر  احملدثي شرق ا وغرِب  أمر  مَلكه  أن  اخلطاَب الشعري  نظام  لغويٌّ له طريقة  خمصوصة ف استعمال  العَل 
ْنَجز  الفن   عن الكَلم العام ي مبَا يتحقق فيه  من ا ْخت َيارَاٍت داخَل نظام العَلمات  املوجو 

 
دة مسبقا وِبلقياس  واختيار  معي    ينأى هبذا امل

 خطاٍب  إىل عموم  الكَلم  . فتتشك ل  عرَب هذا االختيار اخل طايب  مَلمح  الذ ات  املتكل مة  وترتسم  هويتها، ومن مث ة، ينشأ اخلطاب  أيُّ 
ريها م َوقـََعــــــــــة  على حنو خمصوٍص دا خل نظام عَلمي  تنخرط  طي ه  األصوات  واملفردات   و فْـــــــــــــــَق طريقة  اخلطيب  ف استعمال العَلمات  جي 

القول  انجع ا وم بين ا. فيجعل املت الن ظام  املعىن ويكون   كل م خطابه  واملرك بات  واملرئيات  متماسكة  ف ك ل يٍة جامعٍة مانعٍة حىت  يعضَد 
ر األقاويل  الشعرية ف بوتقة  الذ ايت   لتحق ق َمزي  ْت اإلمتاع   الشعري  املتخي َل جماال رحب ا وعاملا فسيح ا تتقاطع  صلبه األضداد ، وتنصه

. وال يتأت ى ذلَك إال  مبخاطبة الس مع  وقلب املسموع بصرا. ويتيح  هَذا الَتَصَور  إ َعاَدَة م ساءلة  املسل مات  الن   قدية  املوصولة   واإلقناع 
اهية  الشعر  عنَد الَعَرب  الق َدَماء  بوصفه   ي َل، وله  معىن. ويدفعنا إىل تدب ر مسألة  اإليقاع  برؤي مب  ة جديدة  َكـــــــــــــــــــــــــََلم ا َمْوز ونـ ــــــــــــا م َقفاى خم 

َتك ننا من إعادة الن ظر  ف أهم  السمات التكوينية لإليقاع  ف نصوص  مَن األدب العريب القدي، وحبث آليات  املتكل م ف تشكيل  
  إيقاع خطابه دون أسره ف قيود أوزان العروض اخلليلي ة والتكرار  والرتديد واستجَلء وجوه إيقاعية اخلطاب  كل ه الت ترتبط مبا يراه 

"هنري ميشونيك " ف كتابه " نقد اإليقاع " ضرورة ب " تنظيم املوضوع وتكوينه ف اخلطاب ". ونسعى إىل مقاربة إيقاع قصيدة  
" امليمية، وقد احتاجت الذات املتكل مة  إىل الَتضاد   اسرتاتيجية حىت تلتقط أوجاعها وتوق عها وتبوح آبماِلا، فينقلب     "عنرتة بن شداد  

م ا له  املدح عمَل خطابي ا منتظما موقـ ع ا يستوي فيه  الضد ان، وت ْطوى بينهما املسافة عرب آلية الت ضاد  الت كانت عمدَة اإليقاع  ومق و 
لشعري . فتلجأ   اء نظام احلركــــــة، ووجوه الن قلة  من جمال إىل آخر، بَــــــــــــــــــــْل تراءْت اخليط الن اظم لإليقاعي  ف هذا اخلطاب اعرب اقتف

ا من بث  ما يعتمل ف  الذات  املتلف ظة  عرب آلية الت ضاد لتفصيل القول ف نظام احلركات  النفسية على حنو م نس ٍق وم نظ ٍم وم َوَقٍع ميك ن ه
النفس من رغبات وما ينشأ ف الذهن من رؤى. مل ا يتقاطع عنصرا املرئي واملسموع تقاطعا خمصوصا يضحي اإليقاع عنصرا ديناميكيا  

،  ف نسج األخيلة واستدعاء املرئي ف هيئة موقـََعٍة عرب آلية الت ضاد الذي جيعل للخطاب  هندسة  خمصوصة. ولبلوغ هذه األهداف
 نسعى إىل معاِلة مسألة اإليقاع ف قصيدة عنرتة وفق هذا املخط ط:  

 تعريف اإليقاع لغة واصطَلحا.   - أ

.  -ب  إيقاع الذات  ووجوه حركة الذات متقل بة  بي ح ْرَقة  الو َصال  وشهوة  املال 

 إيقاع نظام التصوير والبيان عامة.  -ت

 إيقاع الت ضاد  يصنع  املعىن.  -ه عن طريق الثنائيات. ج الت ضاد آلية خطابية  إيقاعية وجتليات  -ث
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   دراسٌة وفق نظريِة النحِو الوظيفيِّ  - بؤرُة النشاِط النصيِّ يف سورِة اجلاثيةِ 
 أ.م.د. يونس حيىي عبد للا  العزي  
   كلية الرتبية للبنات / اجلامعة العراقية 

 alsalman78younis@gmail.com       

 امللخص 

 احلمد هلل وحده وصلى للا وسلم على من ال نيب من بعده، أما بعد : 

فبؤرة النشاط النصي ، هي عنصر لغوي ِبلدرجة األوىل، قد يكون حرفا، أو كملة مفردة، أو ْجلة، أو ْجَل متتابعة، تؤدي وظيفة  
املكون احلامل للعنصر األكثر األهية ف النص، عند الوظيفيي، فدراسة البؤرة ف النص الرتاثي  هي    تواصلية، بناء على أَن البؤرة هي

ُماولة لتوظيف احلداثة لصاحل النص الرتاثي مع احملافظة على أصالته ؛ لذا جاءت العينة الت اخرتِتا من القرآن الكري،  وقد قَسمت  
هيٍد،  وهو ف خصائص سورة اِلاثية وموضوعها، وخاَتة ظهرت فيها أهم ما توصلت  إليه  البحَث على مطلبي س ب قا مبقدمٍة، وَت

من نتائج، وكان عنوان املطلب األول: بؤرة النشاط النصي التأصيل والتعريف،وقد تضمن : التعريف ِبلبؤرة ف اللغة واالصطَلح،  
 املرتكز الضوئي عند الدكتور ُممد ْحاسة عبد اللطيف، ليأيت اقرتاحي  مث مقارنة بي البؤرة ف النحو الوظيفي عند أْحد املتوكل، وبي 

أبن : بؤرة النشاط،مبينا ماهيته، وعنوان املطلب الثان : بؤرة النشاط النصي ف سورة اِلاثية وقد تضمن: السياق، ووحدة املوضوع،   
ملصادر فقد تنوعت بي مصادر النحو الوظيفي، وكتب  وبؤرة النشاط  ف السورة، و مقاطع السورة و بؤرة النشاط النصي . أما ا

 النحو والداللة، وكتب التفسري الت عنيت أبسرار اللغة. 

ولعَل من أهم النتائج الت توصلت إليها أن قضية بؤرة النشاط النصي ميكن ِلا أن توظف ف قراءة جديدة للتفسري القرآن الكري  
 دة إىل األجيال القادمة الت واكبت تطورات احلداثة. على سبيل املثال تصدير الرتاث حبلة جدي

 سورة  اِلاثية   - نظرية  النحو  الوظيفي     –كلمات مفتاحية: بؤرة  النشاط  النصي    
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  دراسٌة علميٌة وجتريبيٌة لتأثرِي النشاِط املضاِد للبكتريي يف العسلِ 
 د.ذكرى كمال طه احلديثي  

  املعلمني والتدريب والتطوير الرتبوي املديرية العامة العداد  
dukra.k.t@gmail.com  

 امللخص 

َت ف هذا البحث دراسة عملية لعينات من العسل الطبيعي ، وبعد التخفيف بنسب خمتلفة من املاء، وتضمنت الدراسة العملية ثَلثة  
 جوانب:  

دراس  األول:  )اِلانب  جهـاز  بـــوســاطــة  بواسطة  للعينات  االمتصاص  طيف   CARY 100 Conc UV-visibleة 
spectrophotometer ) 

 اِلانب الثان: ت فحص مخس عينات من العسل الطبيعي ف هذه الدراسة الت أجريت ف معامل علم اِلراثيم  
 اِلانب الثالث: قياس الرقم اِليدروجين للعسل 

الدراسة ف حبثي املوسوم أن للعسل نشاط ا مضاد ا للبكترياي يشبه املضادات احليوية تقريب ا ضد كائنات االختبار ويوفر  أثبتت هذه  
عَلج ا بديَل ضد بعض البكترياي. و قد تكون الطريقة الوحيدة لعَلج اِلروح امللتهبة وهذا دليل  علمي  لقول للا تعاىل ف سورة  

َ ك ل ي  النحل يقول للا تعاىل: )  َا يـَْعر ش وَن، مث  م ْن ك ل   الَثَمرَات   َوأَْوَحى َربَُّك إ ىَل الَنْحل  َأن  اختَ ذ ي م َن اِلْ َبال  بـ ي وات  َوم َن الَشَجر  َوِم 
ل لنَ  َفاء   ف يه  ش  أَْلَوان ه   َشرَاب  خم َْتل ف   َا  ب ط وِن  م ْن  ََيْر ج   ذ ل َل  َرب  ك   النحل  فَاْسل ك ي س ب َل  يـَتَـَفَكر وَن( سورة  ل َقْوٍم  آليَة   َذل َك  إ َن ف   اس  

 ( . 69-68اآليتان)
 طيف االمتصاص.   –العسل    – كلمات مفتاحية: النشاط  املضاد  للبكترياي  
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Abstract 
In this research, a process was studied for samples of natural honey and after dilution 
with different proportions of water The practical study included three aspects: 
The first aspect: studying the absorption spectrum of samples by means of a device 
CARY 100 Conc UV-visible spectrophotometer) The second aspect: Five samples 
of natural honey were examined in this study that was conducted in bacteriology 
laboratories 
The third aspect: measuring the pH of honey  This study proves in my research 
tagged that honey has an almost antibiotic-like antibacterial activity against test 
organisms and provides an alternative treatment against some bacteria. And it may 
be the only way to treat infected wounds and this scientific proof of the words of 
God in Surah Allah Almighty says (and your Lord inspired the bees to Atakve of 
homes in the mountains and in the trees and what they erect, then eat of all the 
fruits and follow the ways of your Lord made easy come out of a drink of varying 
colors, their bellies In it is a cure for people, for in that is a sign for a people who 
reflect.” Surah An-Nahl, verses 68-69. 
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 داللُة الصوِت يف قصيَديتَْ 
 "أستمع إىل إستانبول" لـ"أورخان ويل" و"هنا القاهرة" لـ "سيد حجاب" 

 د. عائشة عبد الواحد  
 جامعة طنطا  -كلية اآلداب  

aishaabdelwahed@art.tanta.edu.eg  

 امللخص 

ت عدُّ قصيدات "استمع إل إستانبول" للشاعر الرتكي أورخان ول قانيق، و "هنا القاهرة" للشاعر املصري سيد حجاب من القصائد  
القاهرة" أثناء القرن العشرين، وي عدُّ اِلانب الصويت من أبرز اِلوانب الت تشكل البناء  املهمة الت ُتدثت عن مدينت "إستانبول" و"

الشعري ِلاتي القصيدتي، و من مث يهدف البحث إىل الكشف عن مسات مدينت القاهرة، وإستانبول وإحساس الشاعرين هبما  
التعبري  عن شعور كل منهما حنو مدينته. وِبلرغم من أهية    عن طريق الكشف عن اخلصائص الصوتية للقصيدتي، و دورها ف 

القصيدتي فإَن أحدا مل يتناوِلما ِبلدراسة من قبل، حيث مل تصل الباحثة إىل أي حبث به أي نوع من املقارانت بي "أوخان ول"  
وتلك الت تناولت األديبي  و"سيد حجاب"، ومن مث اعتمدت ف البحث على املصادر واملراجع العامة ف الشعر العريب والرتكي،  

 بشكل خاص، وذلك ِبستخدام املنهج التقابلي اعتمادا على األسلوبية الوصفية لتحقيق اِلدف من البحث. 
 ومن أجل التعرف على املَلمح الصوتية ف النص سوف ينقسم البحث إىل مدخل وأربعة مباحث:  

 املدخل: نص القصيدتي. 
 ت املفرد ف القصيدتي. املبحث األول: البناء الصويت للصو 

ف هذا املبحث تلقي الباحثة الضوء على داللة أصوات احلروف املفردة سواء عن طريق مَلحظة توزيعها على مدار القصيدتي، أو  
 عند بناء القافية والسمات العامة ِلا. 

 املبحث الثان: البناء الصويت  للكلمة ف القصيدتي. 
 تية للكلمة ف القصيدتي مثل التكرار، واِلناس، والداللة الصوتية ألبنيتها الصرفية.  يتناول هذا املبحث اخلصائص الصو 

 املبحث الثالث: البناء الصويت للجملة ف القصيدتي. 
يعرف هذا املبحث أبهم اخلصائص الصوتية الت برزت ف بناء كلٍ  منهما للجمل، مثل: التكرار، والسجع، واملزج بي الصور البصرية   

قصيَدة "أستمع إىل إستانبول" لـ"أورخان  -داللة  الصوت   كلمات مفتاحية:   سمعية، والعَلقة بي البناء النحوي للجمل وأصواِتا.   وال
  قصيدة "هنا القاهرة" لـ "سيد حجاب".  – ول" 
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 دوُر املدرسِة يف تربيِة الناشئِة على التنميِة املستدامةِ 
 أ.م.د.أمل صاحل سعد راجح 

 جامعة عدن  كلية اآلداب/ 
aaa3034@hotmail.com  

 امللخص 

ي عدُّ ُتقيق التنمية، ومنها التنمية املستدامة من أهم األهداف الذي تسعى إليها الدول، وال يقتصر ُتقيق التنمية املستدامة على    
ر خمتلف اجملاالت ف ُتقيق ذلك، ومن ضمن تلك اجملاالت، اجملال املدرسَي  جهود جماالت معينة ف اجملتمع، ولكن جيب أن تتضاف

الذي يـ َعَول  عليه ف ُتقيق ذلك؛ عن طريق ما تغرسه املدرسة ف الناشئة من مناهج وقيم واجتاهات، تسعى إىل تعزيز التوجهات  
عد االهتمام مبوضوع التنمية املستدامة من أهم مواضيع املرحلة  اإلجيابية حول التنمية املستدامة، وتبنيها كثقافة عامة من الصغر. كما ي  

الراهنة، والتطرق إليه ف حبثنا احلال، سيوضح مدى ارتباط املدرسة بوصفها مؤسسة من مؤسسات التنشئة االجتماعية، ودورها ف  
ضران الراهن إمنا لألجيال القادمة. لذا تتمثل  تعليم األجيال احلالية للحفاظ على البيئة، وطرق تنميتها، واالستفادة منها ليس ف حا 

إشكالية البحث ف التساؤل الرئيس اآليت: ما الدور املنوط ِبملدرسة بوصفها مؤسسة من مؤسسات التنشئة االجتماعية ف ُتقيق  
 يدانية تطبيقية.  التنمية املستدامة؟. ستعتمد الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي واملنهج املقارن، أما نوع الدراسة فم

 معرفة دور املدرسة ف ُتقيق التنمية املستدامة.  - ِتدف الدراسة إىل ُتقيق اآليت: 

 معرفة الوسائل الت تقوم هبا املدرسة لرتبية الناشئة على التنمية املستدامة.   -                                  

 ستتوصل الدراسة إىل جمموعة من النتائج منها:  -

ف ُتقيق التنمية املستدامة.  -1  للمدرسة دور  

 تستخدم املدرسة وسائل عديدة لغرس االهتمام ِبلبيئة لدى الناشئة.  -2

 يعد التطبيق العملي  الذي تقوم به بعض املدارس مدعما لرتبية الناشئة على التنمية املستدامة.    -3

عن طريق اإلطار النظري الذي اعتمدت عليه الباحثة، وخمتلف الدراسات السابقة عن املوضوع والنتائج الت توصل إليها البحث    
 ناشئة على التنمية املستدامة.  تبي؛ أن املدرسة تؤدي ادوار ا مهمة ف تربية ال 

 الرتبية .  –التنمية  املستدامة    –الناشئة    – كلمات مفتاحية: املدرسة  
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يِة  َدوُر املفرداِت والقواعِد اللغويِة يف استيعاِب النصوِص املقروءِة لدى ُمتعلمي اللغِة العربيِة كلغٍة اثنية يف اجلامعاِت املاليز 
  املختارةِ 

 يوسلينا حممد   -سليمان إمساعيل    -ميكائيل إبرهيم 
 جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية 

mikail@usim.edu.my 

 امللخص 

تستهدف  هذه الدراسة امليدانية استقصاء العَلقة السببية احملتملة بي اكتساب املفردات )حجم املفردات و عمقها( ومعرفة القواعد  
العربية كلغة اثنية من انحية   اللغة  النحوية( من انحية واستيعاب النصوص املقرؤة لدى متعلمي  اللغوية )الوعي الصرف والقواعد 

طالبا وطالبة من طلبة جامعة العلوم اإلسَلمية املاليزية واِلامعة اإلسَلمية    210أخرى. وقد ْجع الباحثون البياانت من عينة قوامها  
يتعلمون اللغة العربية بوصفها لغة اثنية. وقد ت قياس معرفة املفردات اللغوية من حيث االتساع )اختبار حجم املفردات(    العاملية الذين 

والعمق )اختبار املرتادفات أو الكلمات املشاهبة(. أما القواعد النحوية فقد ركزت على املعرفة الضمنية )احلكم على القواعد النحوية  
( املرجع  1عرفة الصرُية )تصحيح اخلطأ النحوي(؛ كما ُيتوي استيعاب النص املقروء على ثَلثة مؤشرات؛ )املوقوتة(، وكذلك امل

( والتلخيص. وقد استخدم الباحثون ُتليل النمذجة البنائية لدراسة العَلقات احملتملة بي هذه  3( واالستدالل النصي  ) 2املشرتك )
ِبالرتباط الوثيق بي اكتساب املفردات اللغوية واستيعاب النص املقروء، بيد أَن إسهام  التكوينات الفرضية، وأظهرت نتيجة التحليل  

معرفة القواعد النحوية ف عملية االستيعاب بعد التحكم ف أتثري معرفة املفردات كان متوسطا لكن ذا داللة إحصائية. من انحية  
ا ف فهم القراءة. ِبإلضافة إىل ذلك، كان للمعرفة الضمنية للقواعد  أخرى أظهرت نتيجة التحليل أن للمعرفة النحوية إسهاما ضعيف

 لدى متعلمي اللغة العربية كلغة اثنية عَلقة أقوى بفهم القراءة من املعرفة الصرُية. 

  - اإلسَلمية  املاليزية   جامعة  العلوم     -اللغة  العربية  كلغٍة اثنية   -النصوص  املقروءة     -القواعد  اللغوية    -كلمات مفتاحية: املفردات   
   اِلامعة  اإلسَلمية  العاملية .
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 دراسة استطالعية يف معمل امسنت الكوفة  -سلوُك النخبِة و أتثريه يف األداء التنظيميّ 
 عمار يسر عبد الكاظم العابدي | اكرم شاين حسان الركاّب 

 وزارة الصحة العراقية 
a2017amar@gmail.com  

 امللخص 

يهدف البحثُ إىل دراسة التأثري بني سلوك النخبة و األداء التنظيمي ابلتطبيق يف معمل امسنت الكوفة، إذ قام الباحثان بتوزيع  
( استبانة، و قد وزعت على األفراد املؤثرين يف  70) ( استبانة، وكانت االستباانت الصاحلة للتحليل اإلحصائي هي  82)

القرار يف املنظمة املبحوثة، و لتحليل االستباانت مت استعمال طريقة النمذجة اهليكلية  عرب منذجة املربعات الصغرى اجلزيئية  
, املشهور  املتقدم  اإلحصائي  الربانمج  جما   SmartPLS v.3.2.6ابستخدام  برانمج حديث يف  يُعد  التحليل  الذي  ل 

اإلحصائي للوصول إىل نتائج ذات حيادية و موثوقية عالية، و تتمثل أمهية البحث يف أهنا مطبقة يف قطاع اقتصادي مهم، أال  
وهو قطاع الصناعة؛ إذ يعد شرين االقتصاد النابض ملا له من دور فعال يف تقليل االسترياد، و تشغيل اليد العاملة، و دعم  

تجات وطنية، و متثلت أصالة البحث أبهنا جاءت لتُسدَّ فجوة معرفية متثلت بعدم وجود دراسة عربية، أو  االقتصاد الوطن مبن
أجنبية على حدِّ علم الباحثني تناولت التأثري بني متغريات البحث يف أمنوذج فرضي واحد، وأمهية هذه العالقة يف حتقيق التميز  

ث إىل جمموعة من النتائج العملية منها أن هنالك عالقة أتثري معنوية مباشرة  والتفوق للمنظمة عينة البحث، و قد  توصل البح
(، و مُيكن اإلفادة من النتائج اليت توصل إليها البحث، إذ  0.05بني سلوك النخبة  واألداء التنظيمي عند مستوى معنوية) 

ايس األداء التقليدية واحلديثة مما تؤدي ابلنتيجة  أن االهتمام بسلوك النخبة يؤدي إىل حتسني أداء العاملني و ابلتايل، حتسني مق
 إىل حتقيق األداء التنظيمي اجليد الذي ينعكس يف حتقيق املنظمة املبحوثة أهدافها وغايِتا على املدى  املتوسط و الطويل. 

 معمل  امسنت الكوفة.  - األداء  التنظيمي   - كلمات مفتاحية: سلوك  النخبة  
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 التدريِس التَّباديلِّ خالل التعليِم اإللكرتوينّ عن بُعدفاعليُة استخداِم 
  التفكري الناقد( لدى طالباِت املرحلِة اجلامعيةِ  -يف تنميِة مهاراِت )الفهم القرائي   

 انهد حممد درويش مصطفى | د. جيهان حممد رشاد حممود  
  جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل –

gmhusain@iau.edu.sa 

 امللخص 

هدفت الدراسة احلالية إىل استخدام التدريس التبادل  خَلل التعليم اإللكرتون  عن ب عد ف تنمية مهارات الفهم القرائي، مهارات  
(  100قصدية تتكون من )التفكري الناقد لدى طالبات اِلامعة، واعتمدت الباحثتان على املنهج الوصفي  التحليلي  لفحص عينة  

طالبة املسجَلت داخل مقرر املفاهيم االجتماعية والدينية لطالبات قسم رايض األطفال ف كلية العلوم والدراسات اإلنسانية خَلل  
م ؛ لتحديد واقع مشكلة البحث ميدانيا ) كدراسة استكشافية (، واعتمدت الباحثتان على املنهج  2021  -  2020العام اِلامعي  

التجرييب  القائم على تصميم اجملموعة  التجريبية لتحديد أثر املتغري املستقل ) فاعلية التدريس التبادل( ِبستخدام اختبار )ت(  شبه  
حلساب داللة الفروق بي متوسطي درجات التطبيق القبلي والبعدي،على املتغريات التابعة )مهارات الفهم القرائي، التفكري الناقد  

ة االستكشافية إىل تدىن القراءة اِلهرية بصفة عامة، والفهم القرائي  بصفة خاصة، وضعف مهارات التفكري  (، وتوصلت الدراس
رف،  الناقد لدى عينة  الدراسة، وتوصلت الدراسة  شبه التجريبية إىل فاعلية التدريس التبادل  ف تنمية مهارات الفهم القرائي  ككل ) احل

 مهارات التفكري الناقد بفروق ذات داللة بي القياسي القبلي والبعدي لصاحل البعدي .  االستنتاجي، النقدي (، و تنمية 

 املرحلة اِلامعية.  - التفكري الناقد –الفهم القرائي    - التدريس التبادل   - الكلمات الدالة: الطرق احلديثة ف التدريس
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  للناطقني بغرِي العربيةِ فعاليُة املُقاربِة الثقافيِة يف تعليِم النصِّ األدّبِّ 
 راويـــــــــة بوخميلــــــة 

 2جامعة اجلزائر  
raouiaboumekhila@gmail.com 

 امللخص 

تسعى هذه الورقة  إىل تقدي موضوع جديد َتاشيا ومقتضيات العصر احلديث، والتعليمية املعاصرة احلديثة فقد أصبح تعليم       
اللغة العربية على وجه اخلصوص احملور الرئيسي ف اختيار احلداثة املعرفية التطبيقية، تطويرا لطرائق تعلمها، واستحدااث ألساليب  

ربة الثقافية كأسلوب جديد ف تعليم النصوص األدبية ف سياقها الثقاف التكاملي فهما وتفسريا، وكيفية  تعليمها، فقد قدمت املقا
االستفادة منها ديداكتيكيا انطَلقا من آلياِتا العملية، وذلك هبدف تيسري فهم النصوص األدبية خاصة أِنا َتتلك لغة خاصة،  

تقل قائلها إىل عوامل لغوية خمتلفة عن عامله اليومي االجتماعي، يفهمها املتلقي  خاضعة لرؤى اخليال والفكر، متنوعة األساليب ين
حينا، وقد يعسر عليه أحايي كثرية. وإذا كان ابن اللغة هذه حاله، فما ِبلنا مبتعلمها من الناطقي بغريها، فمىت يصل إىل فهمها،  

 وفك رموزها وخياِلا؟  
إىل ثَلثة أقسام: القسم األول حددت فيه اإلطار املفاهيمي للبحث؛ املقاربة الثقافية،  وبناء  على ما سبق قسمت هذه الورقة     

  النصوص األدبية، الناطقي بغري العربية، والقسم الثان تناولت فيه النصوص األدبية للناطقي بغري العربية: منهاجها، اسرتاتيجياِتا،
ها التعليمية واللغوية والثقافية. أما القسم الثالث: فخصصته للمقاربة الثقافية  معايري انتقائها، ومستوايت تلقيها، وصوال إىل أهداف

ا ف تعليم النصوص األدبية، وكذلك ُتديد اآلليات العملية العلمية ِلذا األسلوب، وخنتم خباَتة نعرض فيها أهم   بوصفه أسلوِب  جديد 
 النتائج. 

قاربة  ال
 
 التعليم . –الناطقي بغري  العربية    -النصُّ األديبُّ  -ثقافية   كلمات مفتاحية: امل
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 فلسفُة الِعشِق بني حممود درويش ولطيف هلمت
 أ.م.د.جوان عبدالقادر عبدللا 

 جامعة سوران 
juwan.abdullah@soran.edu.iq  

 امللخص 

ل إىل فلسفة العشق عند الشاعرين، وكيف أن هناك امر ا تعكر صفوه هذه الفلسفة املتمثلة بشوائب كثرية من  ُياول البحث  الدخو 
احمليط ساء أكان من اجملتمع أم الظروف السياسية واالجتماعية الت الشك أِنا تنعكس على فلسفة الشعراء،  وِبلتال ُتيل  مسار  

 كل ظلم واستبداد وفساد اجتماعي وخيانة أترَيية.   العشق إىل رسالة إنسانية مؤداه السخط على
  عند الوقوف عند قصيدة أي   شاعر غالبا ما يستوقفنا الفلسفة املوجودة ف الشعر، وكثريا ما قيل: إَن الشعراء فَلسفة، ولنا ف أرسطو 

كاة َيتلف تبعا لطبيعة الفن كالشعر  خري منوذج  حيث يرى أن كل الفنون ِلا أصل فلسفي واحد هو احملاكاة، وإن كان موضوع احملا 
 الذي ُياكي األفعال . 

ومن هذا املنطلق فالشاعر على هذا ف أكثر األحيان له فلسفة معينة ف احلياة، ُياول أن جيسد فلسفته ف أشعاره، من هنا آثران  
سطين ُممود درويش، والشاعر الكوردي  أن نقف عند فلسفة العشق لدى شاعرين ِلما مكانتهما األدبية ف عامل الشعر :الشاعر الفل

لطيف هلمت،حيث سنحاول الوقوف عند فلسفة العشق لديهما، ومسار هذه الفلسفة،وهل هناك تقارب   بي فلسفة الشاعرين  
 ف موضوع العشق، وأبرز آليات هذه الفلسفة عندها . 

 أهداف البحث: 
يقية جَسدها الشاعران، أم أن هناك أمورا أخرى  حاول الشاعران  ُتديد فلسفة العشق عند الشاعرين، وهل هناك فلسفة عشق حق

 عن طريق هذه  الفلسفة التوصل إليها؟
 املنهج  املعتمد ف الدراسة ونوع الدراسة:  

ية  تعتمد الدراسة على املنهج الوصفي  التحليلي  املقارن  للوصول إىل األهداف املرجوة ف البحث،  أما نوع الدراسة فالدراسة نظر 
 مكتبية   

 نتائج البحث : 
ُياول البحث أن يصل إىل النتيجة النهائية ملسألة فلسفة العشق بي الشاعرين، وهل هناك انعكاس ِلذه الفلسفة على أسلوب  

 الشاعرين، وموضوعاِتما الشعرية؟ . 
لطيف هلمت.   -ُممود درويش   - كلمات مفتاحية: فلسفة  الع شق  
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 ُمستقبُل لغِة الضَّاِد، بني االزدواجيِة الّلغويِة، واستبداِل احلروِف ابألعدادِ 
 د.محودي عولة 
 2جامعة اجلزائر

hammoudi.aoula@univ-alger2.dz    

 امللخص 

الت قنية  املعلوماتية تطورا كبريا و هو ما يَلحظ منه خَلل توظيف وسائل اإلعَلم أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا       عرفت 
االتصال، إال أن اِلانب الل غوي مل ي ساير هذا الت طور، فاخلطاب  اإلعَلميُّ يستخدم لغة متداولة لدى عام ة الن اس، ويعمل على  

أدى إىل ما  ما يصطلح عليه  تكريسها، و هذا  األلفاظ األجنبية، و هو  الكثري من  العامية و  الفصحى،  لصاحل  الل غة   تراجع  
 ِبالزدواجية الل غوية .   

، أين يتم تبادل مَليي الر سائل يوميا، و   كما أَدى تطور  وسائل اإلعَلم و االتصال املختلفة ال سي ما وسائل الت واصل االجتماعي 
.  الت ابتكر مستخدموه  ا لغة جديدة، تعتمد ف غالبها على االختصار) االقتصاد ف الل غة(، و على استبدال األرقام ِبحلروف 

  ِتدف  هذه الورقة البحثية إىل الوقوف على واقع الل غة العربية ف وسائل اإلعَلم و االتصال ف اِلزائر،  و مدى أتث رها ِبالزدواجية    
من الل غة، األول فصيح )مكتوبة(، واآلخر عامي )لغة ُمكية(، هذه األخرية أي االزدواجية عرفت   الل غوية، إذ جيتمع فيها مستواين

انتشارا و توسعا كبريين، إضافة إىل الت وجه اِلديد املتمثل ف استبدال بعض ااألرقام ِبحلروف، و إىل أي مدى ي شكَلن خطرا على  
لى جريدتي رايضيتي ها اِلداف و اخلرب الرايضي، و موقع الت واصل االجتماعي  مستقبل الل غة العربية، معتمدين ف دراستنا هذه ع

 بوصفه األكثر استعماال لدى اِلزائريي.  فايسبوك 
و من أهم الن تائج املتوصل إليها أن الكتابة ِبلعامية جتعل منها لغة مكتوبة تزاحم الفصحى املكتوبة، ونكون ِبلتال أمام وضع فيه  

ازدواجية، كما أن استبدال بعض األرقام ِبحلروف، قد جيعلنا أمام لغة هجينة جتمع بي احلرف و الرقم ف الكلمة    ازدواجية داخل
 الواحدة. 

   الكلمات املفتاحية:
اإلعَلمي ،   الل غة،اخلطاب  ف  االقتصاد  الل غوية،  االزدواجية  العامية،  الفصحى،  العربية 

  فايسبوك. 
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 أساليُب اإلرشاِد النفسيِّ من خالِل سورِة البقرةِ 
 د. فاطمة عيسى حممد  

 دولة اإلمارات  - ابحث حر 
alhoor15@hotmail.com 

 امللخص 
 وعلى آله وصحبه أْجعي.  - صلى للا عليه وسلم- احلمد هلل رب   العاملي، والصَلة والسَلم على أشرف املرسلي ُمَمد 

ا من اِللسات اإلرشادية الت ِتدف إىل إعادة الدافعية  ي عدُّ اإلرشاد  النفسيُّ أحَد فروع علم النفس التطبيقي ، وهو ميثل نوع       
مشكلة  لألشخاص، ومساعدِتم على استعادة الثقة أبنفسهم ومبن حوِلم، وتدريبهم على التكيف مع البيئة الت يعيشون فيها. تكمن  

  يهدفف هذه السورة ؟ و   - تعاىل- للا    ف بيان أثر سورة البقرة ف إعادة التوازن للنفس البشرية، وماهي األساليب الت ذكرها   البحث 
فيه   اتَبعت   النفسي، وقد  التوازن  النفسي ، ومدى إسهامها ف ُتقيق  البقرة ف اإلرشاد  إبراز دور آايت سورة    املنهج البحث إىل 

السؤال التال: هل    هذا البحث ف اإلجابة عن   أهَيةالوصفي التحليلي ، وهو أنسب املناهج ملثل هذا النوع من الدراسات، وتتمثل 
سبق القرآن الكري نظرايت علم النفس الغريب  ف ُتقيق التوازن النفسي ؟ وما األساليب الت تسهم ف اإلرشاد النفسي  عن طريق  

اد  وُمور فضل سورة البقرة، وُمور أنواع اإلرش : ُمور معىن اإلرشاد النفسي وعناصره،احملاور التالية  سورة البقرة ؟ وتضمن البحث  
  النفسي ، وُمور مبادئ اإلرشاد  النفسي ِبلقرآن، وُمور طرق اإلرشاد النفسي وأساليبه ف سورة البقرة.

الت تسهم ف توعية الناس بطرق العَلج النفسي ، واإلرشاد النفسي،    النتائج، والتوصيات وقد َخل َص البحث ف اخلاَتة إىل عدٍد من  
النفسية، وأهية الرجوع للرتاث اإلسَلمي  ف حل   القضااي النفسية .وختمت البحث أبهم    واحلذر من العَلجات الوهية لألمراض

 املصادر واملراجع الت اعت مدت عليها، مث تدوين لفهرس البحث. 

، الوعظ، العَلج النفسي ، النفس البشرية(   الكلمات املفتاحية ) سورة البقرة، اإلرشاد النفسي، التوازن النفسي 
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Abstract: 

Praise be to God, Lord of the worlds, and blessings and peace be upon the most 
honorable messenger Muhammad - may God bless him and grant him peace - and 
all his family and companions. 
     Psychological counseling is one of the branches of applied psychology, and it 
represents a type of counseling session that aims to re-motivate people, help them 
regain confidence in themselves and those around them, and train them to adapt to 
the environment in which they live. The research problem lies in explaining the 
effect of Surat Al-Baqara in restoring balance to the human soul, and what are the 
methods that God Almighty mentioned in this surah? The research aims to 
highlight the role of the verses of Surat Al-Baqarah in psychological counseling, 
and the extent of their contribution to achieving psychological balance. I followed 
the descriptive and analytical method in it, which is the most appropriate method 
for this type of studies. The importance of this research is represented in 
answering the following question: Has the Noble Qur’an preceded the theories of 
Western psychology in achieving psychological balance? What are the methods that 
contribute to psychological counseling through Surat Al-Baqara? The research 
included the following axes: the axis of the meaning of psychological counseling 
and its components, the axis of the merit of Surat Al-Baqara, the axis of types of 
psychological counseling, the axis of the principles of psychological counseling in 
the Qur’an and the axis of methods and methods of psychological counseling in 
Surat Al-Baqara. 
Key words (Surat Al-Baqara, psychological counseling, psychological balance, 
preaching, psychotherapy, human psyche(The research concluded in the 
conclusion to a number of findings and recommendations that contribute to 
educating people about methods of psychological treatment and psychological 
counseling, beware of illusory treatments for mental illnesses, and the importance 
of referring to Islamic heritage in solving psychological issues. The research 
concluded with an index of sources and references.  
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 الرتبية الروحية وأثرها يف احلد من آاثر جائحة كوروان زمن احلداثة السائلة 
 د. سعيدة سوهال 

saidasouhal@gmail.com  
 

 امللخص 

احلمد هلل الذي خلق اإلنسان وعلمه البيان، والصَلة والسَلم على الرْحة املهداة للبشرية ْجعاء، سيدان ُممد وعلى آله  
 وصحبه ومن وااله. وبعد، 

العامل  فعقل  سعت احلداثة منذ عصر األنوار إىل اإلعَلء من شأن اإلنسان جبعله مركز الكون، واملتحكم واملهيمن على  
اإلنسان حبسب الفكر احلداثي له من القدرات والطاقات ما يكفيه لتفسري ذاته وبيئته احمليطة به دومنا حاجة إىل التفسيري الغييب أو  

اثة  الوحيان، ولقد ْنحت هذه الفلسفة العقَلنية املادية إىل حد كبري ف إقصاء البعد الروحي لإلنسان، وأفرزت ما مساه ِبومان ِبحلد
الصلبة، غري أِنا وبعد تراجع اإلهتمام ِبِلوهر اإلنسان مع طغيان الرأمسالية وثقافة السوق واإلستهَلك، مث تفكيك اإلنسان وإنزاله  
من عرش املركزية واختزاله إىل شيء أحادي البعد )جسد، جنس، لذة( لتتحول احلداثة  إىل حداثة سائلة، حيث العيش ف زمن  

 وابط اإلنسانية اِلشة وزمن اخلوف. الَليقي وزمن الر 
لقد تسربت السيولة إىل كل نواحي احلياة، وانقلب هرم القيم حىت صار الَلمعىن والَلغاية والَليقي هو اليقي الوحيد،   

اليوم    كل هذا جيعل احلياة ِملوءة ِبملخاوف الناجتة عن عدم اليقي بعد إزاحة املسلمات واملقدسات واليقي الدين؛ لذلك ندرك
اخلوف والقلق اللذان ينتاِبن العامل من فايروس كوروان ف ظل الغموض الذي ال يزال سائدا بشأنه ِما زاد درجة اخلوف عند األفراد  

 من كل التداعيات احملتملة والغري احملتملة الت سرتافقه. 
حة وزمن استهَلك األمكنة وبروز الَلمكان  إن زمن كروان الذي نعيشه اليوم هو زمن سيولة مبا هو زمن افتقاد الوجهة الواض 

اإلفرتاضي والعَلقات اإلنسانية السائلة عرب شبكات التواصل اإلجتماعي، وعلى صعيد آخر ِبت جليا أتثري هذه اِلائحة وانعكاساِتا  
ة للناس، وفقد األفراد  عل قيمة العمل حيث فقد مركزيته وصَلتبه وصار لزاما دوران مهمته ومساحاته ِما انعكس على احلياة اليومي

 ثقتهم ف ذواِتم ف ظَلل الرعب من الفقد واخلوف القادم. 
وعليه فإن اإلنسانية اليوم ف حاجة ملحة ملعايري صلبة تزلزل أسس احلداثة السائلة ولن يتم ذلك إال برتبية روحية ركيزِتا  

 ن والتكافل ونشر الطمأنينة. التوابث الدينية والعقيدة الصحيحة، والت من شأِنا تعزيز قيم التضام 
من خَلل ما سبق فإن هذه الورقة البحثية تغيأ تقدي أثر الرتبية الروحية والتكوين الروحي لبناء صَلبة روحية َتنح اإلنسان  

 كفاءة وقدرة لتجاوز أزمات احلداثة السائلة. 
الق وراء  من  وللا  استكناهه  البحثية  الورقة  تتغيأ  ما  الفضَلء  أساتذيت  يهدي  ذلكم  وهو  صد 

  السبيل.  
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 النسوية العلمانية والسرية النبوية فاطمة املرنيسي منوذجا 
 د. مصطفى عطية مجعة 

  الكويت -اهليئة العامة للتعليم التطبيقي    -كلية الرتبية األساسية 
mostafaateia@gmail.com  

 امللخص 

عندما يتعلق األمر بسرية الرسول ُممد )صلى للا عليه وسلم(، فإن البحث والنقاش لن يقتصرا على التاريخ فقط، مبعىن أننا ال       
نناقش أحدااث اترَييا فحسب، ألن السرية النبوية يتداخل فيها البشري مع املقدس، ودعوة الرسول )صلى للا عليه وسلم( وجهاد  

عنهم( مع آايت القرآن الكري، وتوجيهات النيب، أي أن حقبة السرية النبوية الزمنية واإلنسانية تعن أن هناك  الصحابة )رضي للا  
على    رسوال م بَعث ا، وقرآان منَزال ، وأحاديث تروى، وأحدااث تقع، وأسباِب للنزول تتَلحق، لنشهد امتزاجا فريدا يتمثل ف تربية اإلنسان 

 لبناء الدولة املسلمة.   هدي القرآن، وسنة النيب،
النبوية، حيث تسعى إىل استنطاق الرتاث الدين والتارَيي     وَتثل الطروحات الفكرية والنسوية املعاصرة جتنيا سافرا على السرية 

فل عن  إلثباته أو نفيه، وتسرف ف االستنطاق، أو تبالغ ف التأويل، وقد تلوي عنق النص وتتجاهل مروايت، أو ُتتفي بتفسري وتتغا
تفسريات أخرى؛ وما بي هذا وذاك، هناك ِنج إسقاطي، وأتويل متعمد، مبرجعية فكرية غربية، َتتاح من الرؤية االستشراقية، إن مل  
تتوحد معها، وهذا ال يعن وجود اتساق اتم، بل رصدان تضارِب ف مواضع، وغياِب للتناسق الفكري ف مواضع أخرى، واستدعاء   

 ال عَلقة ِلا ِبلنقاش املستهدف الذي دار حول حديث نبوي ما أو آية كرمية.   -ف مواضع اثلثة   –ألحداث اترَيية  
 إشكالية الدراسة:  

احلري   وكتاهبا  عامة  املرنيسي  فاطمة  فكر  من خَلل  النبوية،  للسرية  العلمانية  النسوية  تيار  رؤية  ما  مفاده:  تتمحور حول سؤال 
 السياسي: النيب والنساء خاصة؟ 

 منهجية البحث: 
تفعيل منهج النسق الثقاف من أجل الوقوف على املرجعية الفكرية الت غل فت فكر املرنيسي وهي النسوية العلمانية الغربية، مث منهج  

 اإلسقاط املعرف، وأيضا مناقشة فكر احلركة النسوية ومنشئه الغريب، ومن مث عَلقته ِبلتأويل بوصفه اسرتاتيجية ُتليل.  
 حث:  خطة الب

 توزعت ف ُماور عدة، وهي:  
 النسق الثقاف واملرجعيات لتيار النسوية العلمانية. -
 النسوية العلمانية والسرية النبوية.  -
 فكر فاطمة املرنيسي والسرية النبوية.  -
 تناول كتاب احلري السياسي: النيب والنساء، بوصفه منوذجا لفكر املرنيسي.  -
ن للا سبحانه أن يكون هذا البحث لبنة ضمن لبنات ف االشتغال النقدي حول حركة النسوية، ودعواِتا الت مألت الدنيا  آمل م  

ضجيجا، ِبدعاء العلمية والتجديد، واشتملت ف طياِتا على تعسف ف التأويل للنص املقدس، وإعادة إنتاج للفكر االستشراقي ف  
قراءة السرية النبوية. 
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 ."السلم اجملتمعي عند النيب "صلى للا عليه وآله وسلم من ركائز 
 أ.د. يونس قدوري عويد 

 رئيس مجعية علوم احلديث/العراق 
dr.yuniskadoori@gmail.com  

 امللخص 

املرسلي ُممد، وعلى آله الطيبي الطاهرين، وصحابته األخيار، ومن تبعهم  احلمد  هلل  رب   العاملي، والصَلة  والسَلم على َسي  د  
 إبحسان إىل يوم الدين. 

 أما بعد ؛ 

لبن القرآن الكري، وفيها م َن النصوص ما يكفي  التشريع بعد  الثان من مصادر  َشرَفة؛ هي املصدر 
 
امل النَـَبوي  َة  اء  شعوب  إَن السَُّنَة 

مها وأخَلقها؛ وخري دليل على ذلك ما شهدته احلضارة االسَلمية على مدى القرون املاضية من أتلٍق ف  وجمتمعات مثالية ف قي
ع ا ِبخلري والتقدم ِلميع األمم والشعوب؛ فكانت ُمل أنظار   أخَلقها وسَلمتها من كل ظواهر االحنراف والتخلف، وهي مصدر ا م ش  

 املؤرخي واملفكرين وص َناع القرار. 

من هنا ِبت من الواجب علينا؛ أن نستثمر هذه الكنوز من النصوص النبوية والت أثبتت مصداقيتها وجتربتها على أرض الواقع،  
( إ ْن ه َو إ اَل َوْحي   3َوَما يـَْنط ق  َعن  اِْلََوى)فكانت برهاان ساطع ا على صدق قائلها صلوات للا تعاىل وسَلمه عليه، قال تعاىل:  

سورة: النجم[، فهي وحي من للا تعاىل، وهي تشريع للناس كافة، ولكننا لألسف  ابتعدان عنها، وتَب عنا غريان؛ فوصلنا  ](4ي وَحى)
َسَمَيات والشعارات!! فأصبح الَتكفري بي املسلمي َشَجا

 
عة، وإراقة  إىل ما حنن فيه من تَفرٍُّق وَضياع، فلم يبَق عندان من الدين إالَ امل

 ينهم َمْفَخَرة، وَبث  الرعب واشاعة الفساد عادة وسعادة... فأيَن االسَلم بيننا؟!. الدماء ب

ة  من أجل ذلك ال ب َد لنا من صحوٍة ورجعٍة إىل ديننا احلقيقي، ووقفة صادقة مسؤولة جتاه جمتمعاتنا وأمتنا، ف ْجيع النواحي االعَلمي
 واألكادميية والرتبوية.... 

الورقة  البحثية املتواضعة، أن أفتح انفذة  على ما منلكه من خمزون ثري  وكنوز، الستثمارها وتوظيفها ف َحل      وقد أردت  ف هذه 
مشاكلنا اجملتمعية، وذلك برجوعنا إىل االرث احلضاري العظيم، وتوظيفه مبا يتناسب مع عصران وواقعنا، للنهوض مبجتمعاتنا لواقع  

 أفضل؛ يَليق  بنا حَنن  املسلمي. 

مت هذا البحث على مطلبي؛ األول: ف أثر  السَُّنة ف َتوجيه  السُّلوك االجتماع ي، وَضبط الَتصرفات اإلنسانية, واملطلب  وقد قس
 الثان: ف أثر السَُّنة ف ترسيخ  ق يَمة احل رص َعلى َسَلمة  املسلمي. 

يتناسب وعنوان املطلب، وهي كثرية، لكن    وقد اخرتت ُتت مضمون كل مطلب منهما بعض األحاديث النبوية الصحيحة، ما
 اقتصرت على ذكر بعضها؛ خمافة االطالة. 
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فما كان فيه من زلل أو خطأ فهو من نفسي وتقصريي، وما كان فيه من صواب فهو من توفيق للا تعاىل ل، ونسأل للا تعاىل  
 السداد ف القصد والعمل. 

 واحلمد هلل أوال وآخرا،،،  
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 )القرآن والسنة(   ناهج املستشرقني يف الدراسات اإلسالميةم
 بروفيسور/ أبكر عبدالبنات آدم إبراهيم  

 جامعة القرآن الكرمي وأتصيل العلوم. السودان  

 امللخص 

ت  احلمد هلل والصَلة والسَلم على هادي األقوام، سيدان ُممد وعلى آله وصحبه وسلم، وَمن تربوا مبدرسته، فَسَمت نفوسهم، وزك
 طباعهم، وَمن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين. أما بعد:   

لقد ظلت بَلد اإلسَلم واملسلمي مدة  طويلة من اترَيها ال تنعم  ِبالستقرار جراء اِليمنة االستعمارية األوروبية، والت مازالت     
ُتطم على أبواب معاقلها وختومها احلمَلت العسكرية الصليبية الت شتنها الغرب  منذ قرون خلت، وما كانت الوقفات االستشراقية  

ينة لتأكيد حقدها على اإلسَلم واملسلمي. وملا استعصى عليها األمر، دعا الساسة والزعماء ف الغرب ومبباركٍة من  إال ُماولة دف
الكنيسة إىل اخرتاق بَلد املسلمي، عن طريق دراسة اتريخ الشرق الذي جاء بصيغة مساملة، عنواِنا البحث العلمي، وجوهرها  

شكيك ف اتريخ احلضارة اإلسَلمية، واِلاف الضغينة حول سرية املصطفى عليه السَلم وإاثرة  التبشري والدعوة إىل نبذ اإلسَلم والت
 حفيظة املسلمي حول القرآن الكري.  

لذلك فإن دراسة عمل املستشرقي حول الدراسات اإلسَلمية ف غاية من التعقيد، ومن الصعوبة مبكان أن جتمع املستشرقون كلهم  
ف بوتقة علمية واحدة، ألاِنم ينتمون إىل مدارس خمتلفة، ولكل مدرسة فلسفتها ف قضااي اإلسَلم واملسلمي، هذا إىل اختَلف  

والثقا التارَيية  االشتقاق  خلفياِتم  لرأيه، وِبختَلف  املتعصب  ومنهم  امللحد،  ومنهم  املتدين  فمنهم  الفكرية،  تياراِتم  وتباين  فية، 
 اختلفت مناهجهم، ولكنهم أْجعوا ف ُتقيق مفهوم الغربنة.  

ة الزمة حلمايتها  ومن املعلوم أنه لكي تنتشر الفكرة البد من قوة دفٍع تقوي احلجة، فإذا كانت الفكرة لصاحل اإلنسان، فإن القو   
حي يتوفر األجواء اآلمنة ِلا، وإن كانت غري ذلك  فتأخذ القوة هنا منحى آخر، يهدف  إىل احلصار واإلرغام وإطباق السيطرة  
على اآلخر خاصة إذا كان هذا اآلخر خمالفا ِلميع املقاصد الدينية والعقدية والسياسية واالجتماعية وحىت االقتصادية. وقد عمد  

تخدام عدد من املناهج، ف سبيل إطباق سيطرته وبسط نفوذه على الشرق عامة، وعلى العامل اإلسَلمي بصفة خاصة ِبعتبار  إىل اس 
ن  أن اإلسَلم هو العدَو األول للثقافة الغربية؛ ألنه أثبت ما ال يدع جماال للشك أنه حالة استثنائية على العلمنة؛ إذ ال يزال اإلميا

ز ِبلقوة الروحية واملادية، بل إنه اليوم أشد ِما كان منذ مائة عام، ومن مَثَ فإن احلضارة اإلسَلمية َتثل التحد  ي  الدين عند أهله ميتا
الدراسات االستشراقية   الوحيد للحضارة الغربية الت تتصف ِبلشك والتحلل. وللخروج من تلك اِلفوة الثقافية انتهج الغرب فكرة

الشرق؛ كخطوة أوىل بـ ْغَية معرفة نقاط القوة، ومنافذ الضعف فيه؛ لكي يسهل عليهم الدخول عربها،  الت تعتمد على دراسة اتريخ 
ومن مث السيطرة عليهم. إذا ماذا نقصد ِبالستشراق؟ وما هي مناهج التذي استخدمه املستشرقون لدراسة احلضارة اإلسَلمية؟ وما  

ي؟ كل هذه األسئلة وغريها ستكون مناَط هذه الدراسة املتواضعة، لكي نكشف  َعَلقته ِبلعمليات التبشريية الت سادت بَلد املسلم
من خَلِلا اللثام عن ظاهرة أثرت ف نفوس املسلمي لفرتة طويلة، وما زال أثرها موجودا بصور متعددة، وأمناط خمتلفة، تتفاوت  

 حدِتا ودرجة خطورِتا من زمان إىل آخر.   
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العرب    هكذا بدأت احلركة االستشراقية   املفكرين  العلوم اإلسَلمية، ومع اختَلف  لدراسة  املعقدة  الفكرية  الظواهر  كظاهرة من 
واملسلمي على اسهاماِتم، إال أن الغالب األعم منهم يشكلون خطرا ِبلغا على اإلسَلم واملسلمي، خاصة بعد احلالة املتأثرة الت  

على ذلك انبهر املستشرقون فتحدثوا عن اإلسَلم واملسلمون دون توثيق    وصلت إليها املسلمي، والت ميكن أن توصف ِبخلطورة، 
 علمي منطقي.   
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 احلموئي اجلوين دراسة يف سرية العلمية   
 م. د. حممد حسن عرييب | أ. م خلود حامد كامل الياسري 

 جامعة ذي قار / كلية االداب 
mohammedhassan@utq.edu.iq  

 امللخص 

ان دراسة رموز اجملتمع اإلسَلمي ف العصور االسَلمية، السيما الشخصيات العلمية وبيان أثرها ف احلياة العلمية و العامة ف   
خَلل هذا  الدولة العربية االسَلمية من الدراسات التارَيية املهمة؛ ألِنا تكشف عن جوانب مهمة أغفلها بعض املؤرخي ومن  

البحث األكادميي نسلط الضوء على عامل من علماء امتنا االسَلمية ف فرتة احلكم االيلخان وكان له نشاط علمي ف هذه الفرتة  
وهو العامل اِلليل: ابو إسحاق إبراهيم بن سعد الدين ُممد بن املؤيد ايب بكر ْجال السنة بن عبدللا بن ُممد بن ْحود بن ُممد  

 هـ .  722توف سنة اِلوين امل

و تكمن اهية البحث ف اِنا تسلط الضؤء على واحد من اهم علماء املسلمي ف القرن الثامن اِلجري ملا له من مولفات و رحلة  
علمية و شيوخ و تَلميذ ف خمتَلف البَلد الت زارها . وكانت له الدور ف اسَلم سلطان املغول االيلخان غازان خان حيث كان  

ة ف ذلك احلدث و كيف اخذ بيد غازان و نطق الشهادتي و معه حشد غفري من العلماء ف ذلك احلفل  من احد العلماء احلاضري 
املهيب. وجاء سبب اختياري للموضوع الضهار اْنازات هذا العامل ومن هم اهم تَلميذه و شيوخه . وهناك نتاج جيدة سوف تبي  

سبيل املثال هناك الكثري من العلماء الذين كان لقبهم اِلوين على  من خَلل البحث املوسوم. ومن الصعوِبت الت و جهتنا على  
 سبيل املثال امام احلرمي عبد امللك بن عبدللا بن يوسف اِلوين وغرية الكثري.    

علمية و  تطلب منا هذا تقسيم البحث اىل ثَلث ُماور االول حياة العلمية و مكانتة العلمية . و احملور الثان اسهامته ف احلياة ال 
 احملور الثالث و االخري وفاته و اسهاماته 

 االدرية من خَلل ما تسلمه من مناصب ادارية، و اهم النتائج  البحث وقائمة ِبملصادر و املراجع و للا ول التوفيق  

  ولكم منا كل الشكر و القدير  
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 مية دور احلوار يف يف حتسني الصورة الذهنية للمسلمني لدى اجملتمعات غري اإلسال
 د. صادق عبدالكرمي علي أمحد 

 جامعة اجلزيرة إب 
drsadeq222222@gmail.com  

 امللخص 

 احلمد هلل رب العاملي والصَلة والسَلم على أشرف األنبياء واملرسلي، وعلى آله وصحبه أْجعي. 

 مث أما بعد 

اخلاَتة والعاملية الت شرفت هبا أمة ُممد عليه الصَلة والسَلم، تقتضي القيام هبذه املسؤولية، من خَلل إيصال رسالة  فإن الرسالة  
 اإلسَلم ف صورِتا النقية، وإظهار قيمها السامية، لدى شعوب العامل كله، ِبعتباره دار دعوة مستهدف إبيصال خري اإلسَلم إليه. 

رة النقية لرسالة اإلسَلم، ونشوء ظاهرة اإلسَلم فوبيا لدى اجملتمعات غري اإلسَلمية؛ نتيجة العديد  وملا حال دون وصول هذه الصو 
من األسباب؛ بعضها داخلي يرجع إىل املمارسات اخلاطئة عند بعض املسلمي لقيم دينهم، وِبلنظر إىل واقعهم املثخن ِبحلروب  

احلمَلت املمنهجة ف تشويه صورة اإلسَلم ف ذاكرة اجملتمعات غري  واملشكَلت ف خمتلف جوانبه، وبعضها خارجي من خَلل  
اإلسَلمية، والت كانت ُمصلتها مواقف سلبية من اإلسَلم كدين رِبن، ومن املسلمي كأمة ضحية لسلوكيات بعض أبنائها، وكيد  

 أعدائها. 

الراسخة عند الكثري منهم، وُتسي الصورة الذهنية  ولذا كان من الضروري االنفتاح على شعوب العامل، وإزالة التصورات السلبية  
 لديهم، وإظهار اإلسَلم على حقيقته؛ دين العدل واحملبة والتسامح والسَلم. 

ولن يتأتى ذلك إال من خَلل جهود كبرية تقع على عاتق الغيورين من أبناء األمة اإلسَلمية، وعلى رأس هذه اِلهود، تعزيز احلوار   
رؤية، ويزيل الضبايبة، من خَلل منصات احلوار املختلفة؛ سواء كانت حوارات إعَلمية، أم ثقافية فكرية، أم  البناء الذي جيلي ال

 حوارات سياسية. 

وسوف ُتاول هذه الدراسة املوجزة بيان أهية احلوار ودوره ف إزالة احلواجز بي الشعوب، وُتسي الصورة الذهنية للمسلمي لدى  
، وبيان اجملاالت الت يسهم من خَلِلا احلوار ف جسرة اِلوة، وردم الفجوة، وتعزيز احلضور اإلسَلمي لدى  اجملتمعات غري اإلسَلمية 

تلك اجملتمعات، ِما ميهد لتواصل حضاري فاعل وبناء، تسوده قيم التعايش، ويرفع فيه الظلم واِلور عن املسلمي ِبعتبارهم األمة  
 األكثر تضررا نتيجة هذه الرؤية. 
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ِك عنَد املَُحدثِّني )دراسٌة من خالل السُّنن األربعأسبابُ   ( الرتَّ
 د.انيف بن انصر املنصور 

 جامعة املدينة العاملية 
naifco2013@gmail.com 

 امللخص 

الرَاوي، أال وهي مسألة  الرَاوي املرتوك  ف كتب  السنة،  أتناول  ف هذا البحث  مسألة  من مسائل علوم احلديث، تتعلق ِبلطَعن ف  
  وِبلتحديد السنن األربع املشهورة، وذكر كَلم علماء اِلَرح والتعديل ف هؤالء الرُّواة، وتوضيح األسباب الت أدت إىل ترك الر  واية 

يم أنواع هؤالء املرتوكي، والتقدي لكل   قسم مبا يتعلق  عنهم، وبيان مروايِتم ف السنن األربع، وحكم األئمة على هذه املروايت، وتقس
به من تعاريف، ومسائل مرتبطة مبصطلح احلديث، وبيان النتائج املرتتبة على هذه الدراسة من اتفاق علماء اِلرح والتعديل غالبا ف  

 .لرتَك، وسبب رواية أصحاب السنن األربع عنهماحلكم على الرواة املرتوكي، وتوفر قائمة أبمساء الرواة الذين حكم عليهم العلماء  ِب 

َحد  ثي  –الرَتك  كلمات مفتاحية: 
 
  السنن األربع.  – امل
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  استقراُء املسؤوليِة اجملتمعيِة يف السنِة النبويةِ 
 أ.م.د حممود دهام انيف العيساوي   

  اجلامعة العراقيه 
muhmodmm@gmai.com  

 امللخص 

 احلمد  هلل  والصَلة  والسَلم  على رسول للا ... أما بعد: 

فت  فإنَه  من املبادئ الت قَررها اإلسَلم  قصَر املسؤولية على املسؤول وحده، فَل ي ؤخذ برئ جبريرة م ذنب، وال ي شرك أهله فيما اقرت 
واِلزاء: فحدد القرآن والسنة اِلزاء بقدر املسئولية؛ هذه معامل ف املسئولية ف اإلسَلم؛  يداه، أو نسب إليه، وكذلك تكافؤ املسئولية  

اجملتمع   الفرد، وصَلح  أمر  األفراد، صلح  لدى  ِبملسؤولية  الشعور  عظم  وكلما  واجملتمع،  للفرد  أهية كبرية  له  والشعور ِبملسؤولية 
ذين يتصدرون مراكز التوجيه، وميلكون أز م ة احلكم، ويتولون مقاليد األمور.  بصَلحه؛ وهو مرتبطا بدقة هذا الشعور، والسيما عند ال

واملسؤولية ِلا مستوايت ثَلثة مرتابطة متكاملة، وعلى هذا قسمت حبثي اىل ثَلثة مباحث وخاَتة: املبحث االول: املسؤولية الفردية  
ِلا فَل ميكن ُتمل املسؤولية االجتماعية من فرد غري صاحل   الذاتية، وهذا املستوى أساسي يسبق املسؤولية االجتماعية؛ وهو مكمل

هو ف ذاته. املبحث الثان: املسؤولية اِلماعية: وهي مسؤولية اِلماعة ْجاعيا، وهو يدعم املسؤولية االجتماعية، ويعززها؛ وهو ما  
دية عن اِلماعة، واألصل ف الرعاية االجتماعية  يعرف ِبلفروض الكفائية. املبحث الثالث: املسئولية االجتماعية: وهي املسؤولية الفر 

حديث النيب صلى للا عليه وسلم: ))كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؛...... وان ابرز ما توصلت اليه أن  كل  مسلم راع ومسؤول  
ضائه...اخل وأن مسؤولية  مهما صغر شأنه أو قل ت مسؤوليته، فإن  من مل تكن له رعية يرعاها ويهتم هبا كان راعيا على نفسه وأع

  الرعاية قد تكون مسؤولية رعاية سياسية، وميثلها األمري، ومسؤولية رعاية اجتماعية، وميثلها الرجل واملرأة اللذان يرعيا أهل بيتهما،
خَلق القومية،  وقد تكون مسؤولية رعاية اقتصادية، وميثلها العبد الذي يرعى مال سيده. وأن السن ة النبوية وهي تنشئ الفرد على األ

 والوازع الدين، ُتم له املسؤولية جتاه رب ه تعاىل، ونفسه وأهله وأقاربه، وجريانه والن اس أْجعي. 

  –املسؤولية اجملتمعية   –كلمات مفتاحية: السنة النبوية  
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 استئصاُل الرَِّحِم لَوقِف الدَّورِة الشَّهريِة عند املُعاقاِت َعقليًّا
 مآب معاوية انشف 

 فلسطني  -عة اخلليل  جام
maab.moaawiah@hotmail.com  

 امللخص 
أجاَب البحُث عن سؤاله األساس: ما احلكُم الشرعيُّ لعمليِة استئصاِل الرَِّحمِ عند املعاقِة عقليًّا هبدِف وقِف الدورِة  

ىل بيان صورة املسألة املطروحة والتعريف ابملعاقة عقليًّا، واستعراِض املصاحِل  الشهريِة؟ ولإلجابة عن ذلك فقد هدف إ
واملفاسِد املرتتبِة على العمليِة وبياِن احلكِم الشرعيِة هلا. وتربز أصالُة املسألة موضوَع البحث بوصفها من مستحداثٍت  

وصفي مع االستفادِة من املنهج االستقرائي والتحليلي.  املسائِل الطبيِة الفقهية الواقعة فعاًل. وقد سلك البحُث املنهَج ال
مقسًَّما إىل ثالثة مباحث؛ تناولْت: مقدماٍت وممهداٍت يف التعريِف مبصطلحات البحث وحقائق ودراسات طبية متهد لفهم  

بشرية، مث اآلراء  املسألة وخلفيتها الطبية، مث النظرة الشرعية لعالقة اإلنسان جبسده، وأتصيل مسألة استئصال األعضاء ال 
الفقهية يف استئصال رَِحم املعاقة عقليًّا لوقف الدورة الشهرية، وأدلة كل رأي والرتجيح بينها. وقد خلص البحُث إىل نتائج،  
أمهها: أنَّ الدراساِت الطبية العاملية تؤكد عدِم وجود اسرتاتيجية مثالية لوقف الدورة الشهرية دون حدوث عواقب وخيمة،  

خل اجلراحي، أو البدائل غري اجلراحية، وأنَّ األصل أن اإلنسان ال ميلك حق التصرف أبعضائه، ويستثىن من هذا  سواء ابلت
أن يوجد مسوٌغ شرعّي، وأن األطباء والفقهاء بني مانٍع وجُميز الستئصال رحم الفتاة املعاقة عقليًّا هبدف وقف الدورة  

بية وشرعية، أمهها: الضرر الناجم عنها، ورجحان املفاسد فيها على  الشهرية، وقد رجحت الباحثُة املنَع ملسوغات ط
 املصاحل. 

كلمات مفتاحية: استئصال، الرحم، معاقة، عقليًّا، دورة شهرية. 
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  التَّعزيُز النفسيُّ ملواجهِة األعداِء من منظوٍر قرآينٍّ 
 د/ أمحد بن سعيد بن خليفة البوسعيدي 

   ُعمانسلطنة 
a_abozakria@hotmail.com 

 امللخص 

مقدمة: إَن املسلَم ف هذا الدنيا ُتدق به األخطار من كل جهة، وُييط به األعداء  من كل   حدب وصوب، على اختَلف أشكاِلم  
اثبت ا ف مواجهتهم؟ وما الوسائل  املثبتة  له حىت ال مي ىن ِبِلزمية النفسية؟  وأنواعهم ومدى خطورِتم، فكيف يتعامل معهم؟ وكيف يكون  

النفسيُّ   )التعزيز   الت كان عنواِنا:  القرآنية،  التوجيهات  القضية، وذلك عن طريق  البحثية  لعَلج هذه  الورقة   فجاءت فكرة  هذه 
 .)  ملواجهة  األعداء  من منظوٍر قرآن ٍ

ب  معاِلة اإلشكالية: ُتاول هذه الورقة  البحثية  العنايَة ِبِلانب النفسي   لدى اإلنسان عند م واجهة التحدايت  إشكالية  البحث  وأسلو 
احلياتية، وِبألخص   مواجهة األعداء املرتبصي به على خمتلف أنواعهم، والسعي إىل انتشال أمة اإلسَلم من أسباب اِلزمية النفسية  

 صينهم أبسباب القوة النفسية ، وذلك عن طريق تتبع اآلايت القرآنية وُتليلها الواردة ف هذا الَصدد. الت يرزحون ُتت أتثريها، وُت
 تبيان األصالة ف موضوع البحث: مل أجد أثناء تتبعي عن حبث هبذا العنوان، وإمنا حبوث  طرحت جزئيات منه، وبعض متعلقاته.  

تصر أهداف  البحث:    خم 
 تقوية اِلانب النفسي   ف حياة املسلم، ليكون معينا له على ثباته على دينه وقيمه. . التأكيد  على أهية  1
 . توضيح العناصر املعززة للجانب النفسي  لدى املسلم بشكل عام، وعند مواجهة أعدائه بشكل خاص. 2
 النفسية. . الرتكيز على نقاط القوة لدى املسلم، والعمل على انتشاله من براثن اِلزمية 3
 . التنبيه على خطورة السَلح اإلعَلمي  املوجه ضد  املسلمي، وكيف ميكن توظيفه للتعزيز من معنوايت املسلم. 4

  منظور قرآن    -م واجهة  األعداء   -كلمات مفتاحية: الَتعزيز  النفسيُّ  
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  لوظيفُة احلجاجيةِ الدليُل األخالقيُّ على نـُبـُوَِّة حممٍد )صلَّى للا عليه وسلم(: البناُء وا 
 يوسف بنلمهدي  

  قطر -كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  
youssef_benmehdi@hotmail.com  

 امللخص 

مية، وإذا تقرر أنَّ هذه الدالئَل  من أهمِّ مباحِث علم العقيدة اإلسال   - صلى للا عليه وسلم - يـَُعدُّ مبحُث دالئِل نـُبـُوَِّة حممٍد  
ليِة  غزيرٌة ومتنوعٌة ومستوعبٌة حلياِة اإلنساِن احلسيِة والعقليِة والوجدانيِة، فإنَّ خصوصياِت السياقاِت الثقافيِة واجملاالِت التداو 

غ، وتسعى هذه الورقة  تتطلب منا أن نربَز حجًجا بعينها وفاًء بشرطي البيان واإلقناع،كوهنما من أهم شروط الدعوة والبال
نبوِة حممد   الدليل األخالقي على  إبراز  إىل  املعاصِر    - صلى للا عليه وسلم-العلمية  اإلنساِن  أزماِت  النظرِ يف  عن طريِق 

خالقية  وحاجاتِه األخالقيِة، ومتحالتِه القيميِة واملعياريِة، مث البحث يف القرآِن العظيِم، وسريِة النيب الكرمي عن ُمربرات احلاجة األ
 للنبوة وقيمها اخلاصة، مث عرضها يف صورِة حجٍج عقديٍة، وحلول واقعية ملشكالت إنسانية. 

البناء  والوظيفة  احلجاجية  -نـ بـ َوة  ُممٍد )صَلى للا عليه وسلم(  -كلمات مفتاحية:  الدليل  األخَلقيُّ 
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 أفريقيا: اسرتاتيجياُت أعداِء اإلسالِم من خالِل نظاِم التعليمِ القضاُء على اهلُِويَِّة اإلسالميِة بغرِب 
 سيف للا احلسن علي  

 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جيغاوا، نيجريي 
saifullahaliy@gmail.com  

 امللخص 

َلمية أهَم العراقيل الت شغلت أفكار أعداء اإلسَلم؛ العتبارهم أَن التزاَم اإلنسان املسلم هب و يَته   يظلُّ موضوع  االنتماء إىل اِل و يَة  اإلس
م  اإلسَلمية عقبة  تعوق مسريِتم حنو أهدافهم املتمثلة ف القضاء التام على اإلسَلم وتقدم أصحابه. لذا أخذوا بكل   وسيلة َت ك  ن  ِل

يَته  الفطرية مهما كان مثنها، أو خطرها ما ت َتنح ِلم م رادهم. وقد كانت دول  غرب  أفريقيا سهلَة  جتريد اإلنسان املسلم عن ه و  
املنال ألعداء اإلسَلم، فرغم كثرة الكاثرة ألعداد املسلمي وسيطرِتم على املناصب احلكومية إال أَن دسائَس املستعمرين ما زالت  

ِما قد يزعزع ف املستقبل كياَن بلداِنا اإلسَلمية. ومن هذه الوسائل السيطرة  على نظام    تنضج، وتثمر عرب وسائلها سراا وعلن ا، 
التعليم ومناهجه اجملردة من الصورة والبصمة اإلسَلمية. وعلى هذا فتهدف هذه الدراسة إىل استكشاف أهم االسرتاتيجيات الت  

ريقيا عرب النظام التعليمي ، متبع ا املنهَج الوصفَي التارَيَي. وتوَصل  أخذ هبا املستعمرون إلبقاء سيطرِتم، وتوسيع نفوذهم بغرب أف 
العربية مادة اختيارية ف املعاه اللغة  كل   املواد اإلسَلمية ُتت مادة الدراسات اإلسَلمية، وإبقاء مادة  د  الباحث  إىل أَن اندماج َ

 ن املسلم. احلكومية من أهم االسرتاتيجيات للقضاء على ه و يَة  اإلنسا 

املستعمرون.  – نظام  التعليم    - أعداء  اإلسَلم    -غرب  أفريقيا -كلمات مفتاحية: اِل و يَة  اإلسَلمية   
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 ِعلَُّة ِراب الذهِب والفضِة وأثُرها يف إصداِر األوراِق النقديِة: دراسٌة وصفيٌة حتليليةٌ 
يناُر اللييبُّ أمنوذجا(    )الدِّ

 حممد احلسن حممد حامد احلضرييد. 
 دولة ليبيا – اجلامعة األمسرية اإلسالمية 

m_hassan3091978@yahoo.com 

 امللخص 

ٍج عمليٍ  على طبيعة  تدور  هذه الدراسة  حول ُتديد ع لة ر ِب الذهب والفضة وأثرها ف طبيعة إصدار األوراق النقدية، وتطبيق منوذ 
إصدار الد  ينار اللييب ، وِتدف الدراسة  إىل بيان ع لة الرِب ف الذهب والفضة قدميا وحديثا، وكما ِتدف إىل الكشف عن أثر ُتقق  

مبعيار  هذه العلة ف األوراق النقدية املعاصرة، وتتحدد مشكلة الدراسة حول ُتديد علة ر ِب النقدين من وجهة نظر فقهاء املالكية  
فهل ُيقق أثر ا ف طبيعة إصدار األوراق    - إْن كان قائما   - الثمنية قدميا؛ فهل هذا املعيار  مازال قائما ف الوقت احلاضر؟، وِبلتال  

الثانوية واألولية، إضافة إىل منهجية ُتليل   البياانت  النقدية بصورِتا احلالية؟، وقد اقتضت طبيعة هذه الدراسة إىل منهجية ْجع 
بياانت عن طريق استخدام املنهج الوصفي  التحليلي  الذي يعتمد على ُتليل القضااي الفقهية املرتبطة بتحديد ع لة الر  ِب ف النقدين  ال

إن  -من أجل العمل على معرفة أثرها ف األوراق النقدية، ومن أهم ما خلص إليه البحث: أَن ع لة ر ِب النقدين املعروفة ِبلثمنية  
 جيوز قياس ها على األوراق النقدية املعاصرة جبامع العلة املشرتكة ِبعتبار أَن احلكم يدور مع علته وجدا وعدما.  - كانت قائمة

   الد  ينار اللييب. -الفضة – الذهب  –العلة   – الكلمات املفتاحية: األوراق النقدية 
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 ةِ قيادُة فريِق العمِل فــي ضوِء املقاصِد الشرعي
 بندر بن طالل مجعة حمالوي  

  جامعة تبوك
Balmahalawi@ut.edu.sa  

 امللخص 

ا عبد ه ورسول ه ملسو هيلع هللا ىلص.     احلمد هلل، حنمد ه ونستعينه، وأشهد أْن ال إله إال للا  وحده ال شريك له، وأشهد أَن ُممد 

 وبعد 

ريق العمل ف احلياة املعاصرة من املوضوعات ِبلغة اخلطورة عميقة األثر، ملا يتعلق به من قواعد وقيود  لقد أضحى موضوع  قيادة ف
النهضة والرقي أن تفعلها، فَل صَلَح لدولة وال   وأسس ومبادئ وضماانت، صار من احملتم على أي   دولة جادة ف املسري حنو 

الواعية أبهداف الدولة العليا والقادرة على ُتقيقها بفعالية وحنكة، لذا فتربز املشكلة    حصوَل للمأمول منها إال إذا توافرت ِلا القيادة  
 البحثية الت يعمد للتصدي ِلا هذا البحث وتتحدد ف عدة من املوضوعات املتفرعة عن موضوع البحث. 

، واتبعت  فيه امل  نهج املقارن القائم على االستقراء  وقد سلكت  ف البحث منهج ا اجتهدت ف ضبطه على ضوابط املنهج العلمي 
 والتحليل والتأصيل. 

 األهداف:  
أَن شخَص القائد ف أي حركة تنموية صار العنصر األهم فيها، كما تؤكد على ذلك التجارب التنموية، وأن اختيارَه على أسس    -1

 وضوابط سليمة هو مفتاح أي   عملية تنموية. 
 يُّ لقيادة فريق العمل وكيفية تطبيقها هبذا املنظور. التأصيل  الشرعيُّ والنظر املقاصد -2
  أَن دوَر القيادة ف اإلدارة يتجاوز جمرد تسيري العمل اإلداري  والفن ، ويربز عن طريق أهية دور القائد ف الرقابة حىت يتم تَلف   -3

إزال ليتم  العملية اإلدارية؛  تها وتصحيح مسار العمل اإلداري على حنو من  السلبيات واملعوقات الت ميكن أن تطرأ على صريورة 
 االنضباط الكفيل بتنفيذ مهام الدولة وخططها. 

وستسعى الدراسة  إىل الكشف عن تدقيق مفهوم القيادة واإلدارة وبيان أهيتهما ف عامل اليوم، واملقومات الواجب توافرها فيمن يلي  
 بادئ واألسس ف إدارة فريق العمل من املنظور الفقهي  واملقاصدي . أمر القيادة ف التنظيم اإلداري اإلسَلمي، ودراسة امل

  املقاصد  الشرعية   -فريق  العمل    -اإلدارة   – كلمات مفتاحية: القيادة  
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 َمقاِصُد القرآِن الكرمِي يف التعامِل مع املُخالفِ 
 دراسٌة أتصيليٌة حتليليةٌ 

 عبد للا كركيش 
  املغرب - جامعة ابن زهر 

Kerkech2013@gmail.com  

 امللخص 

، والبحث  والدراسة ؛ ملا ِلا من ُت قيٍق لروح   يـ َعدُّ موضوع  مقاصد  القرآن  ف التعامل  مع املخالف  من أهم   املواضع  اِلديرة  ِبالهتمام 
 بصفة عامة، واآلخر املخالف بصفة خاصة.  اإلسَلم  وخصائصه ، وتصحيٍح للتصور حنو اآلخر  

وحسب اطَلعي مل أقف على دراساٍت سابقٍة علمية متخصصة هبذا املوضوع، وهبذا العنوان مع شدة احلاجة إليها، نعم مَثََة دراسات  
احلاجة إليها، فإِنا ال تفي  تطرقت إىل جوانب من املوضوع، من زوااي متعددة، وعلى الر غم من أهيتها وقيمتها العلمية، وشدة  

مبوضوع هذا البحث، الذي يثري إشكاليات كثرية منها، إدراك املقاصد القرآنية من األحكام الشرعية املتعلقة ِبلتعامل مع املخالف،  
خر، والنظرة  وتفعيلها ف الواقع، وكيفية التعامل مع االختَلف الذي يعد أصَل أصيَل ف الناس، مث معاِلة إشكالية التصور حنو اآل

جتاهه، وما يرتَتب على ذلك من واجٍب البيان والتصحيح، ِما يعطي ِلذا املوضوع أهيته، والت تظهر أيض ا ف موضوعه، ومتعلقه،  
وهو القرآن الكري، ومن كونه يليب احلاجة إىل جتديد الوعي الدين  والفقهي ، وجتديد الفهم للقرآن الكري، وربط املؤمني به؛ عن  
طريق تبصر معانيه، ودالالت أحكامه، وإدراك مقاصده وخاصة ما يتعلق ِبلتعامل مع املخالف، وهو ما ميكن  جعله  من أهداف  

 الدراسة الرئيسة، ومن أسباب اختيارها.
إن سأعتمد ف  ونظر ا لطبيعة املوضوع الت تقتضي سرب أغوار النصوص املتعلقة مبوضوع الدراسة، واستنباط األحكام املتعلقة هبا، ف

، واملنهج االستنباطي ، واملنهج التحليلي .   هذه الدراسة املناهج التالية: املنهج االستقرائي 
 ي توخى من الدراسة ُتقيق أهداف كثرية منها أتكيد احلاجة إىل معرفة مقاصد القرآن املعلقة ِبلتعامل مع املخالف. 

 قسمت الدارسة إىل فصلي، وف كل فصل أربعة مباحث. 
 الفصل األول: املفاهيم املرتبطة ِبلدراسة. 

 الفصل الثان: مقاصد القرآن ف التعامل مع املخالف. 
 وصل   اللهم وسلم على خري الورى صَلة تفتح لنا هبا كل ما أغلق، وتنري لنا هبا الطريق، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. 

التعامل مع املخالف -املخالف-لتعاملا-الكلمات املفتاحية: مقاصد القرآن 
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 مواقُع التواصِل االجتماعيِّ احلديثُة يف منظوِر الفقِه اإلسالميِّ 
 االستاذ اجلياليل حممد 

 جامعة املدينة العاملية ماليزي 
mohamedeldjazairi@hot.com 

 امللخص 

اصل  االجتماعي   من الوسائل احلديثة الت أصبحت جزء ا من احلاجات األساسية ف حياة األفراد، ملختلف الفئات  تـ َعدُّ مواقع  التو 
أَن ِلذه املواقع االجتماعية سلبياٍت خطرية  جداا على سلوك األفراد و اجملتمعات و السيما   العمرية، ورغم إجيابياِتا املتعددة إال 

قع ليس ِلا حدود للتعامل بي املسموح و املمنوع فَل ح دوَد ُتدُّ احلَلَل أو احلرام ؛ و ف خضم   هذه  اإلسَلمية منها، فهذه املوا
، تربز إشكالية  البحث  ف بيان أخَلقياٍت وضوا بط  الثورة  اإللكرتونية  ف جمال  التواصل  االفرتاضي  على مواقع  التواصل  االجتماعي 

منظور الفقه اإلسَلمي؛ تكمن أهداف البحث ف إبراز موقف الفقه اإلسَلمي من استخدام  استعمال هذه املواقع وحكمها ف  
مواقع التواصل االجتماعي  احلديثة، و ذلك ببيان ضوابط استعماِلا؛ تتمثل أهية البحث ف أَن الدراسة تتناول ظاهرة  من ظواهر  

احلديثة، كما تبي الضوابط الشرعية الت ُتول دون تعرض اجملتمعات    العصر دائمة التطور يوميا أال و هي مواقع التواصل االجتماعي 
اإلسَلمية لآلاثر السلبية و املفاسد الناْجة عن  سوء استعمال مواقع التواصل االجتماعي  ؛ فيما َيص منهجية البحث، اتبع الباحث   

إليها البحث هي : أَن مواقع التواصل االجتماعي احلديثة  املنهَج االستقرائَي التحليلَي ؛ من أهم نتائج البحث الت ميكن أن يصل  
و   األفراد  على  تكون خريا  و  اِلواز  استعماِلا  فيكون حكم  الشرعية  احرتام ضوابطها  مع  استعماِل ا  َت  فإذا  ذو حدين،  سَلح  

 احل رمة، و تصبح َوِبال، و شراا م ستطري ا  اجملتمعات، أَما إذا َت استعماِل ا دون ضوابط شرعية ففي هذه احلالة تتحول من احل ل   إىل
 على األفراد و اجملتمعات . 

 الضوابط الشرعية.  – منظور  الفقه  اإلسَلمي     –كلمات مفتاحية: مواقع  التواصل  االجتماعي    
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 (أمنوذًجامتييُز أتثِر الطلبِة أبحواِل أهِل اجلنِة والناِر )طالباُت كليِة الرتبيِة للبناِت 
 م. د زيد مظفر سعيد | م. د إيالف أسامة عبد اجمليد 

 جامعة املوصل
dr.zeyad.alrawi@uomosul.edu.iq 

 امللخص 

طبيقية العملية، ومن هذا املنطلق و ل َدت  تسعى معظم  الدراسات احلديثة إىل إجياد حلقة وصٍل متميزٍة بي العلوم اإلنسانية والعلوم الت
فكرة  إنتاج حبثنا املتواضع هذا الذي حاولنا فيه جاهدين إجياَد نوٍع يربط بي ك َل العلمي، فالبحث ميتاز بتفرُّده ف جمال تطبيق  

ليربز معه دور  التقنية احلديثة  التصور العقلي، والفهم اإلدراكي بي قوة التخيل، وانعكاس هذا التخيل الدقيق على حواس اإلنسان، 
ف رصد  مدى هذا التغيري ف الفهم واالستيعاب لدى املتلقي ف معايشة التخيل وتصوره، ت تطبيقه ف كلية الرتبية للبنات بقسم  

 علوم القرآن والرتبية اإلسَلمية. 
الصور عن اِلنة والنار لتقريب الفكرة إىل ذهن    َت تقسيم البحث على مبحثي، تناول األول عرض ا للمحاضرة الت ت إلقاؤها مع

الوجه)) تعابري  لتمييز  املستخدم  احلاسويَب  والنظام  الطالبات  على  املعروض  االستبيان  يعرض  الثان  واملبحث   Facialاملتلقي، 
Expression Recognition(FER  ِبستخدام الصور امللتقطة للطالبات، وتطبيق نفس النظام على صور قياسية )  من

قاعدة بياانت معتمدة عامليا، ومقارنة النتائج بي القاعدتي للتأكد من دقة النتائج الت ت التوصل إليها، مع توضيح ألهم نتائج  
 زايدة التأثر للطالبات عن طريق استعمال طرق التأثري ف احملاضرات للوصول إىل أعلى نتائج ِمكنة. 

ة أصعدة، فعلى صعيد الدراسات اإلسَلمية والدعوة كانت أهم النتائج: أَن احملاضرة  وقد خلص الباحثان إىل عدة نتائج، وعلى عد
حلت أكثر األسئلة عمقا وانتشارا ف احلياة، وهو ملاذا خلقنا للا، وأين سيكون مصريان بعد املوت؟، وتقدي اإلجابة بشكل مبسط  

سات احلاسوبية فقد خلص الباحثان إىل: دقة املعلومة املستخصلة  وصل بشكٍل م ؤث  ٍر جدا حسب نتائج االستبيان، وعلى صعيد الدرا
%، بينما  92عن طريق حوسبة انفعال املتلقي أتت مقاربة جدا لَلستبيان املستخدم ف الدراسة، حيث بلغت نتيجة االستبيان:  

تخصلة ف جمال التخيل والتأمل:  ٪، وعلى صعيد النتائج املس87.09بلغت نتيجة َتييز تعابري وجه الطالبات ِبستخدام احلاسوب:  
  من املهم الرتكيز على رفع املستوى الروحي للمتلقي؛ صغريا كان أو كبريا لتعمل لديه قدرة التخيل فيزداد بعده اليقي واإلميان ِبهلل،

 لبة الط  -اِلنة والنار  – وهناك دراسات ت عىن ِبلعَلج ِبلوهم، أو ما يسمى )البَلسيبو(. كلمات مفتاحية: التخيل 
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Obstacles of exploiting nature reserves for sustainable eco- tourism development "the 
solutions"  : the case of  the Kouf  Valley "Wadi  Alkouf"- Libya 

Dr Nasser El Ghuzawani-Assistant Professor-Omar El Mukhtar University 
nasir.gazawani@omu.edu.ly  

Abstract: 

The study aims to identify the most prominent of those various obstacles that hinder the work of 
ecotourism systems and to propose the most effective administrative methods to deal with these 
obstacles shown through theoretical and practical review.The data of the study were collected 
directly through" questionnaire forms and personal interviews", and then analyzed quantitatively 
" by using the SPSS Program"  and qualitatively. The practical approach clearly depicts that all 
kinds of potential obstacles were  responsible for not benefiting much  from the natural reserves 
and  developing it environmentally  for the purpose of sustainable eco-tourism "with a greater 
role for the political and economic factors". Through the methodological methods, the paper 
presents a clear vision related to direct responsibility in nullifying the work and role of the 
ecotourism system, whether  is related to the role of the state, social factors, or the lack of scientific 
studies, the paper applies administrative methods to deal with these obstacles. 

Keywords: Wadi Alkouf-  Obstacles- Reserve- Libya- Sustainable 
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 الفكري وأثره على التنميـة املستـدامة من خالل اإلبداع اإلداري رأس املال 
 د. مسلم بن سعيد مسلم حاردان
 وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان
hardan555@moe.om  

 امللخص 

تناقش هذه الدراسة الكمية أثر رأس املال الفكري املورد صاحب األثر األكرب على التنمية املستدامة، من خَلل اإلبداع اإلداري  
للكادر التدريسي، لدى مؤسسات التعليم العال مبحافظة ظفار. من هذا املنطلق فقد هدفت الدراسة إىل تشخيص أثر رأس املال  

(  1984امة، وأتثريها ف اإلبداع اإلداري. وقد استخدمت الدراسة نظرية املوارد والكفاءات لويرنريفيلت )الفكري على التنمية املستد
ف بناء منوذج الدراسة النظرية، كما استخدم املنهج الوصفي التحليلي ملناسبته ِلذه الدراسة، ولتحقيق هذه األهداف فقد طو ر  

ى ثَلثة ُماور هي: رأس املال الفكري، واإلبداع اإلداري، والتنمية املستدامة.  ( فقرة توزعت عل54الباحث استبانة تتكون من )
( عضو هيئة  588تكون جمتمع الدراسة من ْجيع أعضاء هيئة التدريس مبؤسسات التعليم العال بظفار، وبلغ حجم جمتمع الدراسة )

الدراسة،  الشمولية لصغر جمتمع  العينة  أسلوب  الدراسة  استخدمت  الدراسات    تدريس. كما  بناء  على  املقياس  تصميم  حيث ت 
السابقة وإخضاعه لعدة اختبارات للتأكد من قدرته على قياس عَلقات هذه الدراسة. ومن أجل ُتقيق هذا اِلدف ت استخدام  

ميز مقارنة بنظائرها  ( الت تتAMOSالتحليل العاملي االستكشاف، والتحليل العاملي التوكيدي مث املعادلة البنائية اِليكلية برانمج )
من الطرق االحصائية التقليدية؛ ف كوِنا قادرة على اختبار املتغريات املعقدة ف آن واحد مع مراعاة املتغري الوسيط. توصلت الدراسة  

 ذي داللة إحصائية  إىل نتائج عدة من أهها: وجود أثر إجيايب لرأس املال الفكري مبتغرياته على التنمية املستدامة مبتغرياِتا، وجود أتثري 
(. كما أن قيمة معامل املسار أو التقديرات املعيارية  0.05لرأس املال الفكري على اإلبداع اإلداري عند مستوى الداللة اإلحصائية )

( وذو اجتاه إجيايب، األمر الذي يؤكد على أن زايدة االهتمام برأس املال الفكري سيؤدي إىل التأثري على مستوى  77.0تساوي )
اإلبداع اإلداري لدى العاملي داخل املؤسسة. وأظهرت النتائج أيضا أن اإلبداع اإلداري يتوسط العَلقة جزئي ا بي رأس املال الفكري  

  والتنمية املستدامة. 
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 : قراءة يف التجربة اجلزائرية 2030من اهداف اإلمنائية لأللفية اىل اجندة التنمية املستدامة  
 د. عبد احلق دمحان 

 الوحدة السياسية يف مركز اجملدد للبحوث والدراسات، اسطنبول  مسؤول
abdelheqdahman@almojaded.com  

 امللخص 

إجتاه واحد،  ف خَلل عشرون سنة املاضية، سيطر على النقاشات املتعلقة ِبسرتاتيجيات التنمية اجتاهي، ويبدو اِنما يسريان ف  
 (.   SDGs(. والثان مسي بـ أهداف التنمية املستدامة )MDGsاألول الذي عرف ِبألهداف اإلمنائية لأللفية )

( عن األهداف اإلمنائية لأللفية من حيث الغرض واملفهوم والسياسة. تنبع أهية األهداف  SDGsوختتلف أهداف التنمية املستدامة ) 
اىل    2000هدافها وغاايِتا الت ميكن ُتديدها وقياسها، ِبإلضافة إىل وجود موعد زمن ِنائي واضح )اإلمنائية لأللفية ف وضوح ا

(، وِبلتال مكنت هذه األهداف من إمكانية مسائلة ْجيع اِلهات الفاعلة ذات الصلة. والضغط حنو نتائج فعالة فيما  2015غاية  
( جاءت لعَلج العديد من  2030،  2015اهداف التنمية املستدامة )َيص أبجندة التنمية. ف حي جيادل البعض أبن اجندة  

أوجه القصور الرئيسية لألهداف اإلمنائية لأللفية ِبلتال تضمنت أجندة أوسع وأكثر ُتويَل تعكس بشكل أكثر مَلءمة التحدايت  
 املعقدة للقرن احلادي والعشرين، واحلاجة إىل إصَلحات هيكلية ف االقتصاد العاملي.   

  قد التزمت اِلزائر التزاما صارما فيما يتعلق بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، حيث كانت ِلا مبثابة معايري مرجعية ومبادئ توجيهية و 
تنموية على مدى السنوات اخلمس عشرة املاضية ) ( هبدف ُتسي الظروف املعيشية  2015،  2000ِليكلة وتنفيذ سياسات 

،  2000طني. وف احلقيقة جتاوزت اِلزائر األهداف احملددة عند إطَلق األهداف اإلمنائية لأللفية ف عام  وتقليل التفاواتت بي  املوا
وخاصة املتعلقة ِبحلصول على إمدادات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي األساسية، واألدوية األساسية وتكنولوجيا املعلومات  

انتهى اِلدول    2015كافحة فريوس نقس املناعة البشرية / االيدز. ومع عام  واالتصاالت، فضَل عن القضاء على السكن اِلش وم
، ومن اجل تقدي استجاِبت وطنية قوية اختارت دمج  2030الزمن لربانمج األهداف اإلمنائية لأللفية، اعتمدت اِلزائر خطة عام  

الت تشري صراحة    2016اعتماد أحكام دستورية ف عام    التنمية املستدامة ف سياستها التنموية وف املبادئ الرئيسية لَلمة من خَلل
 اىل مفهوم التنمية املستدامة. 

  ِتدف املداخلة اىل تناول التجربة اِلزائرية فيما يتعلق بتطبيق اسرتاتيجية التنمية بشقيها؛ اهداف اإلمنائية لأللفية واجندة التنمية 
مع اهداف    2000السؤال احملوري، وهو ما مدى توافق خمرجات السياسات التنموية منذ    وذلك لإلجابة على  2030املستدامة  

التنمية املستدامة؟ 
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  قياس اخلصائص الريدية لدى طالب جامعة ظفار 
 أ.هيثم بيت سعيد 

 جامعة ظفار 
abdelheqdahman@almojaded.com  

 امللخص 

هدفت هذه الدراسة إىل قياس اخلصائص الرايدية لدى طَلب جامعة ظفار،ولقياس مستوى وجود اخلصائص الرايدية من عدمها،ومن  
الطلبة،ت استخدام أداة االستبانة للقياس،وقد وزعت االستبانة على  مث قياس مدى أتثري شكل اخلصائص على النية الرايدة لدى  

(البالغ  2015-2014( طالب وطالبة من طَلب السنة الرابعة ف جامعة ظفار للعام الدراسي )  65عينه عشوائية  مكونه من )
ث استخدام عدد من  %( من طَلب الكليات الثَلث، وت ف هذا البح30(طالب وطالبة وقد ت أخذ نسبة )197عددهم )

 األساليب اإلحصائية الوصفية واالستداللية وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أبرزها ما يلي : 
 ( بي توفر اخلصائص الرايدية والنية الرايدية .  0,05• وجود عَلقات ارتباط طرديه وذات داللة احصائية عند مستوى )

عند   احصائية  داللة  ذات  فروق  )• عدم وجود  املعنوية  الداللة  تعزى  0.05مستوى  الرايدية  والنية  الرايدية  اخلصائص  بصدد   )
 للمتغريات الشخصية مثل: 

 النوع،العمر، الكلية لدى طَلب جامعة ظفار . 
 • وقد أوصت الدراسة مبجموعة من التوصيات لعل أبرزها: 

يس الطَلب مواد دراسية متعلقة ِبلرايدة،بسبب ظهور فروق ف الدراسة  التوصية إىل إدارة جامعة ظفار بضرورة الرتكيز على تدر 
لصاحل الطَلب الذين درسوا مواد رايدية مقارنة ِبلذين مل يدرسو 
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  أمنوذج  مسار التنمية املبتكرة للدول العربية الساعية  للحاق لبناء نظام اقتصادي عرّب تنموي متقدم
 عقيل جرب علي 

akeel_msc_74@yahoo.com  

 امللخص 

لضمان تنمية مستقرة وتدرجيية القتصاد بلداننا العربية، والذي ال يزال حاليا  ذو طبيعة تصدير مواد خام املتمثل ِبلبرتول وغريه       
 االنتقال إىل مسار التنمية املبتكرة.  من املوارد الطبيعية مع بنية ُتتية غري متطورة وجاذبية استثمار منخفضة، يلزم

تعمل الدول الرائدة ف العامل على زايدة االستثمار ف اقتصاد املعرفة.  االستثمارات ف هذه الصناعة تلحق ِبلركب من حيث حجم   
لناحية النوعية من التعلم  استثماراِتا ف األصول الثابتة.  يتطلب الدور املتنامي لتطوير وتنفيذ التقنيات اِلديدة مستوى جديد من ا

 املستمر مدى احلياة والتدريب املتقدم. 
ميكن حل عدد من املشاكل االقتصادية الت تواجه البلدان العربية الساعية لتحقيق التنمية الشاملة واملستدامة  من خَلل تطوير   

السرتاتيجيات االبتكار والتنمية الرائدة، جيب أن    اقتصاد قائم على املعرفة يليب املتطلبات احلديثة.  إن مثل هذا االقتصاد، وفق ا 
يصبح العامل الرئيسي لتنمية اجملتمع ذات التوجه االجتماعي.  يعتمد تنفيذ هذه االسرتاتيجية إىل حد كبري على فعالية عمليات  

الت حبث رايدية جديدة متطور ف  االبتكار والتنمية العربية  اإلقليمية الت تضمن إنشاء نظام ابتكار وطن قومي عريب  موحد. وجما
يتم   الت  العربية واإلقليمية  االبتكار والتنمية   أن َتثل أنظمة  املقابل، جيب  املستدامة والشاملة، ف  العلمي والتنمية  البحث  جمال 

ال  التعليم، والعلوم، وتسويق املعرفة، وْحاية امللكية  بيئة مؤسسية مؤاتية  ِلميع مكوانت االبتكار:  فكرية واالستثمارات  تشكيلها 
 املالية، فضَل عن الشراكات بي القطاعي العام واخلاص. 

ال يزال العديد من الكياانت املكونة للدول العربية  متخلف ا بشكل كبري ف هذا الصدد.  لذلك، فإن التجارب التنموية الرائدة ف   
ى املمارسات  الرائدة  من حيث اإلمكاانت العلمية  والتنموية  االمارات وقطر وعمان واملغرب ومصر وتونس واِلزائر، الت ُتتل أحد 

وتشكل بنجاح نظام ابتكار عريب  وإقليمي من خَلل االستثمار ف اقتصاد قائم على املعرفة، وثيقة الصلة ِبملوضوع. وعن طريق  
 جماالت حبثية رايدية ومتقدمة ف جمال التنمية املستدامة والشاملة .  

عد إىل مساعدة الباحثي ف دراسة املشكَلت العلمية والتنموية، واستشراف مستقبل مناذج اقتصادية تنموية  يهدف هذا البحث    
 
امل

مرتابطة على مستوى اقتصادايت البلدان العربية أتسيسا ألمنوذج عريب اقتصادي تنموي متقدم  .  ُيتوي على دليل اجراءات البحث  
ول منهجية ومنهجية البحث العلمي ف االقتصاد: أهية موضوع البحث ؛  حداثة النتائج   ف جمال التنمية املستدامة  على مواد ح

 األسس املنهجية للبحث العلمي ؛  طرق البحث االقتصادي.  ختطيط العمل البحثي.  التنفيذ العملي لنتائج البحث. 

وفكرية إلجراء العمل البحثي ف إطار بناء امنوذج  علمي منهجي، تقوم  تؤخذ املفاهيم األساسية ف االعتبار على جتارب  عملية  
على استخدام اإلمكاانت الفكرية حلل مشكَلت تنويع االقتصاد احمللي، مبا يضمن إدراك االبتكارات والتنمية والتطورات البحثية  

ية املستدامة والشاملة عن طريق بناء مناذج  منهجية  واملنهجية ف جماالت االقتصاد  والتنمية وتطوير جماالت البحث العلمي ف التنم
اقتصادية تنموية للبلدان العربية، وأتطري منهجية حبثية متطورة ف جمال التنمية املستدامة والشاملة 
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 جودة األبعاد التنظيمية والفيزيقية للمؤسسات التعليمية ودورها يف حتسني املناخ املدرسي 
 الدكتورة طبوش صربيتة 

 2قسنطينة   - بد احلميد مهري جامعة ع
sabristar1@hotmail.fr 

 امللخص 

تعترب األبعاد الفيزيقية والتنظيمية مؤشرات جيدة للحكم عن فعالية وجودة املؤسسات التعليمية فبواسطتها ميكن ُتديد السياق العام  
دوره مؤشر عن ظروف التمدرس نظرا للدور الذي تؤديه البيئة املدرسية  جبانبيها املادي واألكادميي  للمؤسسة التعليمية الذي يعترب ب

حسب ف ماجاء ف الدراسات والتقارير الدولية،حيث أكد التقرير الصادر عن اِلمعية األمريكية ملدراء الرتبية  أهية اإلرتقاء بنوعية  
 إال بتوفري اِلو اآلمن واملريح للتلميذ.    املبان املدرسية والذي ال ميكن أن يتحقق

اِلدير ِبلذكر أن الكثري من احلكومات والدول اهتمت ِبملبان املدرسية  كوِنا  تكو ن ُمور مهم من ُماور العملية التعليمية بكل  
ل : القاعات، التهوية، اإلضاءة،  عناصرها، حيث أن التفاعل بي هذه العناصر واملبان املدرسية جبميع مشتمَلِتا املادية واملعنوية مث 

دورة املياه، املقاعد، السبورات، الساحات  املَلعب واملساحات اخلضراء  وغريها من التجهيزات تؤثر على جودة التعليم وخمرجاته  
 الكمية والنوعية. 

أتثريها على األداء املدرسي و الت  ف هذه الدراسة نود تسليط الضوء على بعض اخلصائص الفيزيقية والتنظيمية  للثانوايت  ومدى  
 تعترب مؤشرات جيدة لتقييم فعالية الثانوايت. 
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 عمال اجملتمعية: وسيلة لألستدامة اال
Osaid Abdaljawwad, Lecturer 

Albukhary International University 
osaid.abdaljawwad@aiu.edu.my  

 امللخص 

االجتماعية الناشئة. على الرغم من أِنا تكتسب الزخم، إال أن  ظهرت األعمال اجملتمعية كوسيلة مستدامة ومبتكرة حلل املشاكل  
هناك ندرة ف الدراسات حول ُمركات مناذج األعمال االجتماعية وعوامل ْناحها الرئيسية. ِبالعتماد على مراجعة منهجية لألدبيات  

ية املستدامة. تظهر النتائج ان هناك ُمركات  وُتليل وصفي متعمق تقدم الدراسة ُمركات رئيسية وعوامل ْناح لنماذج األعمال اجملتمع
رئيسية لنماذج األعمال االجتماعية مبا ف ذلك الرتكيز على العمَلء واِلودة واالحتياجات االجتماعية والطلبات الكامنة واملكاسب  

تائج أيض ا إىل وجود عوامل ْناح  العرضية واالبتكار من خَلل الشراكات واإلِلام من املبادرات واألنظمة البيئية التعاونية. تشري الن
حامسة مبا ف ذلك األهداف االجتماعية والتعاون والبساطة والبدء من املنزل. بشكل عام، تناقش هذه الدراسة نطاق تطوير ودعم  

 مناذج األعمال اجملتمعية للتمكي ونوعية احلياة والنمو االقتصادي ف االقتصادات الناشئة. 
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 أثُر األزماِت االقتصاديِة يف اقتصاِد املعرفِة والتنميِة يف الوطِن العرّبِّ 
The impact of economic crises on the knowledge economy and 

development in the Arab world 
 أ.د. هنادي مصطفى عبد الراضي

  جامعة امللك فيصل، السعودية
hanarady@yahoo.com 

 امللخص 

م اجته العامل  حنو املعرفة واملعلومات ف االقتصاد كمحرك أساسي للتنمية املستدامة عن طريق اإلنتاج  1990مع بداية عام  
والت  ، املؤسسي  والنظام  االقتصادي،  احلافز  املعرفة: هي  أساسية القتصاد  أربع  مستندا على ركائز  االقتصادي   واملوارد  والنمو   عليم 

البشرية، ونظام االبتكار وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وكل ركيزة أساسية تشتمل على مؤشرات فرعية. وي عد اقتصاد املعرفة  
هو املرآه العاكسة ملدى استخدام التكنولوجيا واالبتكار وتقنية املعلومات ف النشاطات االقتصادية املختلفة وانعكاسها على تطور  

العريب من أزمات اقتصادية آخرها جائحة كوروان  ال عام    COVID  19دُّول وتنميتها املستدامة. وف ظل ما يواجهه الوطن 
م، وما تبعها من تدهور اقتصادي، وتراجع ملعدالت النمو  لعدد من الدول العربية، األمر الذي استلزم معه دراسة أثر األزمات  2019

(. وتعتمد الدراسة  على البياانت  2020:  2009املعرفة والتنمية ف الدول العربية خَلل الفرتة ) االقتصادية املختلفة على اقتصاد
، والتحليل اإلحصائي  املتمثلة   الثانوية الت ت  احلصول عليها من املصادر ذات الصلة، واستخدم أسلوب التحليل االقتصادي  الوصفي 

ت وضح الدراسة  أثَر م عدل منو   الَدخل القومي  احلقيقي  كمؤشر للتنمية املستدامة أثناء  ف أسلوب االحندار البسيط.  ومن املتوقع أن  
مدة الدراسة على م عدل النمو  االقتصادي  معتمدا على عوامل اإلنتاج املمثلة ملؤشر التقدم التكنولوجي  ف ظل األزمات االقتصادية  

 املختلفة. 

الوطن  العريب   -التنمية   – اقتصاد  املعرفة    - ألزمات  االقتصادية  كلمات مفتاحية: ا
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 االقتصاُد الدائريُّ كآليٍة جديدٍة لتحقيقِ التنميِة املستدامةِ 
Circular economy as a new mechanism to achieve sustainable 

development 
 أ.د شريف غياط                   أ. ابتسام سالطنية 

 اجلزائر    - قاملة   1945ماي  8جامعة  
  ibtissam.selatnia24@gmail.com                                                                            

cghiat@yahoo.fr    

 امللخص 

الذ اإلنتاج واالستهَلك اخلطي ،  أَن منوذج  معلوم،  املوارد  كما هو  منذ عقود، يرتكز على استعمال  ي ت االعتماد عليه 
الطبيعية واستهَلكها وفق منط خطي  يتمحور أساسا حول منطقة استخراج املوارد، وإنتاج السلع، الت يتم استهَلكها مث طمرها ف  

 ِناية املطاف. 
يقوم على "االستخَلص، اإلنتاج، االستهَلك والَرمي"  وقد أسهم هذا النموذج االقتصادي  املعروف ِبالقتصاد اخلطي  الذي  

من تفعيل عجلة التنمية ودفعها إىل األمام لزمن طويل، ولكن على حساب الثروات الطبيعية والبيئة بوصفها مصدرا للموارد املستخرجة  
ادية تفوق وتتجاوز بكثري الطاقة  من جهة، ومستودعا للنفاايت من جهة أخرى. وهو ما جعل البشرية تعيش اليوم تبعا لوترية اقتص

االستيعابية إلمكانيتها املتاحة واملتوفرة، إذ أنه وحسب بعض املعطيات الت تداولتها عدة منظمات غري حكومية، كمنظمة شبكة  
"، فإنه يوجد فارق أربعة أشهر بي قدرة األرض على جتديد مواردها  Global Footprint Networkالبصمة العاملية "

ية، ووترية استهَلكها من ق َبل اإلنسان. بعبارة أخرى؛ كل ما ينتجه كوكبنا ف ظرف سنة، يستهلكه اإلنسان ف خَلل مثانية  الطبيع
 أشهر فقط. 

لذا فإَن التحدي القائم اليوم لتجاوز هذه املعضلة يكمن ف استبدال هذا النموذج بنموذج آخر أكثر تَلؤما وموافقة مع  
 منوذج االقتصاد الدائري، حيث يقوم هذا األخري على السعي وراء إعادة استخدام املوارد التنموية على  الطبيعة، ويتمثل ذلك ف

يتم إعادة إدماج هذه املوارد، وتفادي إهدارها ف صورة نفاايت، ومن مث يتم اعتبارها   إنتاج واستهَلك حىت  مستوى كل عملية 
ي يسعى إليه االقتصاد الدائري  هو التمكن من فصل النمو االقتصادي عن  كمصدر قيمة جديدة بدال منها. واِلدف الرئيس، الذ

فعالية، حفاظا على مستقبل   أكثر  أعمال وسياسات عمومية  موارد وخدمات ومناذج  الطبيعية من خَلل خلق  املوارد  استنزاف 
 األجيال القادمة. 

، االقتصاد الدائري .   -الكلمات املفتاحية: التنمية االقتصادية املستدامة، النمو االقتصادي    االقتصاد اخلطي 
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Abstract: 

As it is known, the linear production and consumption model, which has been 
relied upon for decades, was based on the use and consumption of natural resources 
in a linear pattern, mainly centered around the logic of resource extraction, the 
production of goods, which are consumed and eventually buried. 

This economic model known as the linear economy which is based on 
"extraction, production, consumption and disposal" has contributed to activating 
and pushing forward development for a long time, but at the expense of natural 
resources and the environment as it is a source of extracted resources on the one 
hand, and a warehouse of waste on the other hand. This is what made humanity 
live today at an economic pace that far exceeds and exceeds the capacity of its 
available and available capabilities, as according to some data circulated by several 
non-governmental organizations, such as the Global Footprint Network, there is a 
four-month difference between the Earth's ability to regenerate Its natural 
resources and the rate of consumption of the latter by man. In other words, All that 
our planet produces in a year's time is consumed by humans in just eight months. 

Therefore, the challenge today to overcome this dilemma lies in replacing this 
model with another model that is more compatible and compatible with nature, 
and that is represented in the circular economy model, where the latter is based on 
seeking to reuse developmental resources at the level of every production and 
consumption process until these are reintegrated. The resource is avoided to be 
wasted in the form of waste and then it is considered as a new source of value 
instead. The main objective that the circular economy seeks is to be able to 
decouple economic growth from the depletion of natural resources by creating 
more effective resources, services, business models and public policies, to preserve 
the future of future generations. 

Key words: sustainable economic development, economic growth, linear 
economy, circular economy. 
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 السياحُة البيئيُة كآليِة لتحقيِق التنميِة املستدامةِ 
 توفيق عبد الرمحان بوكي   فؤاد العرّب قدوري  

 كلية احلقوق والعلوم السياسية، صفاقس،تونس. 
boukitoufik2018@gmail.com 

 امللخص 
تسهم  البيئة  بكل مكوانِتا الطبيعية والبشرية ف تقدم النشاط السياحي   وازدهاره، كما ميكن أن تكون السياحة  عامَل أساسيا ف  

السُّياح ِلاته املواقع، ِما  ْحاية البيئة عندما تتكيف مع البيئة احمللية عن طريق وضع آليات إدارية سليمة، تضمن جلب عدٍد كبري من  
 ينعكس إجيابياا على التنمية االقتصادية بشرط احملافظة على املكوانت اإليكولوجية للبيئة بوصفها رأس املال احلقيقي  للسياحة.  

 وتتمحور إشكالية هذا البحث فيما يلي  : فيما يتمثل دور السياحة البيئية ف التنمية االقتصادية ؟ 
 تبع ف الدراسة فهو املنهج التحليلي  واملنهج الوصفي  . أما  املنهج امل

القادمة ف سد   حاجياِتم   املساس حبقوق األجيال  االقتصادية دون  التنمية  البيئية ف  إبراز دور السياحة  إىل  املقال   ويهدف  هذا 
 السياحية، وُتقيق طموحاِتم ف هذا اجملال. 

 ور الذي تلعبه السياحة ف تطوير التنمية االقتصادية أو ازدهارها ف إطار ْحاية البيئة. أما اِلديد ف هذه الدراسة فهو إبراز الد
أما نوع الدراسة فهي دراسة نظرية مكتبية، وميكن استخَلص النتائج التالية من هذا املقال: إنه حىت نضمن سياحة بيئية قائمة على  

 اعتبارات بيئية جيب توفر عدة شروط منها: 
 العمومية وُتسينها. ترقية اخلدمة 

 العناية ِبلبيئة بكل مكوانِتا. 
 رفع الوعي البيئي  لدى أفراد اجملتمع. 
التنمية االقتصادية.  –التنمية  املستدامة    -كلمات مفتاحية: السياحة  البيئية   
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  ابلصحِة اجليدةِ السياساُت واالسرتاتيجياُت الناجعُة يف القضاِء على الفقِر واجلوعِ والتمتعِ 

 مهى كرمي علي  
  وزارة الرتبية العراقية 

  Talwrd1234@gmail.com     

 امللخص 

الظاهرة انعكاسات خطرية  يـ َعدُّ  الفقر  وسوء  احلالة الصحية واحدة  من املشاكل العاملية الت تعان منها معظم الدول ف العامل، وِلذه  
على اجملتمع والفرد بشكل عام, ولذلك جاءت إشكالية الدراسة عن ُتدي الفقر الذي تعان العديد  من البلدان من مظاهره وآاثره  
الت تفتك ِبلناس وتقض  مضاجعهم، وِبلتال تكون املسبب األول للجوع، وسوء الصحة ؛حيث احتلت هذه املشاكل أولوية لدى  

مع الدول ؛ لتتصدر وتكون ف رأس قائمة األهداف اإلمنائية الت ركز عليها برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  , لذلك جاء هدف  اجملت
البحث ف وضع االسرتاتيجيات والسياسات الناجعة؛ للقضاء على هذه التحدايت ِبالستفادة من دروس مستقاة من دول ْنحت  

جه العملية التنموية بشىت جماالِتا, أما منهجية الدراسة فاعتمدت األسلوب التحليلي ، وأظهر  ف مواجهة هذه التحدايت الت توا 
البحث عدة نتائج من أهها اآلاثر الت ترتكها هذه التحدايت ف اجملتمعات، الت تعرقل عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية,  

ا مهماا ف حل   مثل هذه التحدايت، وذلك عن طريق االستفادة من جتارب دول  إضافة إىل أهية احلماية االجتماعية الت لعبت دور  
ْنحت ف ختطي مثل هذه املشاكل ,أما أهم التوصيات الت جاءت هبا الدراسة فتربز ف وضع احللول للقضاء على هذه التحدايت  

تصادي  وعدالة توزيع الدخل، واثنيا عن طريق  ومعاِلتها، ويكون ذلك عن طريقي: اوال وضع اسرتاتيجيات تركز على النمو االق
 سياسات اقتصادية ومالية, واالستفادة من جتارب ْنحت ف جتاوز هذه التحدايت . 

 السياسات(  - االسرتاتيجيات -األهداف اإلمنائية-الصحة اِليدة -اِلوع  -الكلمات املفتاحية )الفقر
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Abstract 
Poverty and poor health are one of the global problems that most countries suffer 
from in the world, and this phenomenon has serious repercussions on society and 
the individual in general, and therefore these problems have been a priority for the 
international community to be at the top of the list of development goals focused 
on by the United Nations Development Program Therefore, the aim of the 
research came to develop effective strategies and policies to eliminate these 
challenges Which faces the development process in all its fields, and the research 
showed several results, the most important of which is the effects that these 
challenges leave on societies, which impede the process of economic and social 
development, in addition to the importance of social protection, which played an 
important role in solving such challenges by benefiting from the experiences of 
countries that succeeded in Skip such problems As for the most important 
recommendations that the study came up with, developing solutions to eliminate 
and address these challenges, and that is through, first, developing strategies that 
focus on economic growth and fair income distribution, and secondly, through 
economic and financial policies, and benefiting from experiences that have 
succeeded in overcoming these challenges                              
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 (. 2018 - 2007الغاُز الطبيعيُّ ودورُه يف حتقيِق متطلباِت أبعاِد التنميِة املستدامِة يف دولِة قطر للمدة ) 
 م.م  مسلم  حسن خلف الفرطوسي

 قسم االقتصاد  – كلية االدارة واالقتصاد   –جامعة البصرة 
dm.muslim.h@gmail.com  

 امللخص 

ركز  يـ َعدُّ الغاز  الطبيعيُّ أحَد مصادر الطاقة النظيفة مقارنة مع مصادر الطاقة التقليدية األخرى )الفحم، النفط(، وُتتل دولة قطر امل 
جمال صناعة الغاز الطبيعي    الثالث عاملياا ف احتياطي الغاز الطبيعي بعد روسيا وإيران، وهي من الدول صاحبة  الصدارة  العاملية ف

از  املسال وتصديره عاملياا، وتعد الدولة الرائدة ف جمال صناعته ألكثر من عقد من الزمن؛ فهي تلعب دور املزود الرئيسي  ف العامل للغ
حاهبا من منظمة  الطبيعي  املسال على مستوى دول آسيا، وسعت قطر إىل تعزيز حصتها ف السوق العاملي ، وزايدة إنتاجها بعد انس

الدول املصدرة للنفط )أوبك( من أجل الرتكيز على صناعة الغاز الطبيعي ، وهذا ما يعطيها طابع القوة لتحرز تقدما ملحوظا ف  
صناعة الغاز الطبيعي  املسال ف ظل زايدة الطلب العاملي  على الغاز الطبيعي  الذي سينمو بوترية أعلى من النفط والفحم، وِبلتال  

كس ذلك مورد ا مالياا وفري ا كفيَل بتحقيق متطلبات أبعاد التنمية املستدامة عن طريق تنمية االقتصاد الوطن القطري، عن طريق  يع
توزيع واستثمار تلك العوائد املالية على ُتقيق أبعاد التنمية املستدامة، بواسطة التطور احلاصل ف جمموعة من املؤشرات االقتصادية  

 والبيئية، ومبا ُيقق رؤية االقتصاد الوطن . واالجتماعية  

 االقتصاد الوطن .  -دولة قطر - التنمية  املستدامة   - كلمات مفتاحية: الغاز  الطبيعيُّ 
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Abstract: 

    Natural gas is one of the clean energy sources compared to other energy sources 
(coal, oil) after the process of treatment and filtering of impurities, so Qatar occupies 
the third position in the world in the reserves of natural gas after Russia and Iran, 
and it is one of the countries that have the global lead in the field of industry And 
exporting LNG globally and is the leading country in its industry for more than a 
decade, it plays the main role in the world for LNG at the level of Asian countries 
and is considered the largest importer, Europe and the Americas, and it seeks to 
enhance its share in the global market and increase its production and bridge the 
barrier of competition After its withdrawal from OPEC, the oil exporting countries 
in order to focus on the natural gas industry, and this gives them the strength of 
character to make significant progress in the LNG industry in light of the increase 
in global demand for natural gas, which will grow at a higher rate than oil and coal, 
and thus reflects This is an abundant financial resource that can fulfill the 
requirements of the Qatari national economy by distributing and investing those 
financial returns on achieving a set of economic, social and environmental 
indicators. In order to achieve the vision of the national economy.              
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 النظاُم الرشيُق الدائريُّ 
 الختياِر وتعينِي املوارِد البشريِة بني هنِج البالغِة والفكِر املعاصرِ 

 د.هاشم حسني انصر الـمحنك
  مدير مؤسسة أنباء للدراسات والنشر

hashimalmuhannak@yahoo.com  

 امللخص 

يهدف  كلُّ نظام منتج مبختلف أجزائه وأنظمته الفرعية، القيام مبهام من شأِنا أن ُتقق تنمية وتطوير ا وانسيابية تنظيمية، وتنسيق ا      
إْناز ما خ طط له بصورة أكثر كفاءة ف التطبيقات، واستثمار اخلربات واملهارات واملواهب  بي أجزاء املنظومة ف بناء القدرة على  

 .. 
ا موسوم ا ِبلنظام الرشيق الدائري ، ومنه أستهدف جمال اختيار وتعيي أو توظيف املوارد البشرية مبستوايِتا       وهبذا أضع نظام ا جديد 

 وصول إىل مكاسب تكفل تعظيم القدرات واملهارات واملواهب .. املتنوعة، التخطيطية والتنفيذية، من أجل ال
يهدف إىل معاِلة اِلدر والضياعات واملخلفات املنظورة وغري املنظورة،    Cycle Lean Systemوالنظام الرشيق الدائري      

العال واِلودة، وخفض التكاليف    مبا فيه الوقت واحلركة، وما يسبق وعند وضع اخلطط واختاذ القرارات، وتنفيذها بشكل يدعم األداء 
 املتغرية والثابتة، واالستخدام األمثل واملستمر للمواد املادية وغري املادية، واملوارد البشرية، لتحيق األهداف املرسومة. 

املنتوج    حيث يقلل من الضغوطات واالختناقات والتوقفات، من املدخَلت مرورا ِبلعمليات اإلنتاجية واملخرجات، وحىت أتدية      
 السلعي  أو اخلدمي ، سواء كان املشروع حكومياا أم غري حكومي .. 

وهبذا كانت أهية وأهداف ومنحى البحث العلمي، وما أيخذ متابعتها مبنهجية وضع األسس ِلا عن طريق النصوص املباركة       
طالب )عليه السَلم(، مقاربة ومقارنة مع جوانب ِما ورد  الواردة ف الكتاب الرتاثي  ِنج البَلغة ألمري املؤمني اإلمام علي بن أيب  

 من الفكر املعاصر ضمن املصادر واملراجع العربية واألجنبية .. ومن للا التوفيق  

 ِنج  البَلغة  .  - املوارد  البشرية   -كلمات مفتاحية: النظام  الرشيق  الدائريُّ 
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 -و الية تيارت منوذجا  - اجلزائرتنميُة السياحِة البيئيِة املُستدامة يف 
 د/قاصدي فايزة  
  اجلزائر - جامعة ابن خلدون تيارت

faiza.kasdi@univ-tiaret.dz  

 امللخص  

واج السُّياح من ْجيع بلدان العامل؛  تكتسب  املمتلكات  الثقافية  ف وقتنا احلال أهية و قيمة مادية متعاظمة، فهي جتذب أف       
لكوِنا عنوان تراث الشعوب وحضارِتا، ِما جيعل االهتمام هبا ذا بعٍد اقتصادي، وكون السياحة ف العصر احلديث من أهم املوارد  

 .  الداعمة مليزانية الكثري من الدول الت ُتظى مبوروث حضاري ، و أحد أهم مصادر الدخل القومي 
بهت اِلزائر  ف اآلونة األخرية إىل أهية النشاط السياحي  ف التطور االقتصادي  بوصفه أهم أنشطة قطاع اخلدمات،  وِلذا انت     

وذلك إبدراج البعد البيئي  ضمن سياستها التنموية كقاعدة أساسية لتحقيق التنمية املستدامة، َتثلت ف إصدارها العديد من النصوص  
 ، وْحاية موارده الطبيعية، وخلق فرص االستثمار فيه. التشريعية لتنظيم هذا النشاط 

وت قد م والية تيارت منوذج ا واضحا لتنو ع الرتاث األثري والثقاف والتارَيي الذي يسمح بتنمية القطاع السياحي  ضمن التوج ه       
، فيجعل منها قبلة للزوار والباحثي املختصي على السواء.   البيئي 

ن الدراسة هو توضيح العوامل املدع مة لتنمية النشاط السياحي  ِبِلزائر، انطَلقا من اإلمكاانت الطبيعية اِلائلة،  إَن الغرَض العام م
 و التنو ع األثري الثقاف لوالية تيارت، و دوره ف ُتقيق السياحة البيئية املستدامة و آفاقها املستقبلية. 

 املمتلكات الثقافية. -قطاع اخلدمات  - التنمية املستدامة-ةالسياحة البيئي  -الكلمات املفتاحية: والية تيارت 

.. 
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Evaluation of antibacterial activity of Boswellia serrata extract against 
some of the  oral pathogenic bacteria  

 مدرس دكتور خوله عبد للا سلمان | م.د.سحر حممد جواد |ا.م.د. صدام حسني عباس 
saharjawd@gmail.com 

Abstract 

Boswellia serrate is one of traditional remedy used for a long time to cure many 
diseases. Due to Hence, there is a motivation of medicinal and cosmetics 
applications. In this paper, the crude aqueous extracts from Boswellia serrate bark 
were screened for in vitro antibacterial properties against clinical isolates of 
Periodontitis bacterial causative agents (Streptococcus orails, Gemella  
morbillorum, Rothia  dentocariosa). The antibacterial test was carried out 
following the method done by Perez and others. The tested extract from this 
medicinal plant  with the different concentrations (100 mg/ml ,250 mg/ml,500 
mg/ml) were screened. The standard antibiotics Ciprofloxacin (5 μg/ml) and 
Cefotaxime (30µg/ml) were used as controls. The extract of 250 mg/ml being more 
effective in action as compared to the others. Furthermore, Streptococcus orails 
showed the most isolate affected by the extract. This research has revealed the active 
inhibitory effect of Boswellia serrate against all the tested isolates. This extract 
contains active chemical components that contribute to biological activity thereby 
assisting to combat bacterial infections and the potential for maintaining and 
promoting toral health. However, many studies need to be carried out to recognize 
the accountable components for growth inhibition. 

Keywords: Boswellia serrate, aqueous extract, antibacterial activity, oral 
pathogenic bacteria. 
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STUDY OF THE PHYSICOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF ROCKY SLAG 
AND SLAG STEEL  

Sana. Chibani1, 2 , A. Boukari1, T. Chouchane1, S. Remili1 , O. Khireddine1,  M E 
Hocine Benhamza2, Somia. Chibani3 

Abstract 

This work relates to a project for the valorization of rock slag and steel slag. These 
industrial co-products are used as raw materials in several fields of activity, 
including depolluting agents for toxic metals. This waste is of significant economic 
and social interest. 

An experimental protocol has been developed, which consists in preparing samples 
of these co-products (grinding, steaming, sieving, particle size, pH-meter), with a 
view to performing physicochemical characterization tests, and metallographic 
observations (DRX, FTIR ,). 

The results obtained show: a mesh size of less than 45 μm, a pH ranging from 9.75 
for the rocky slag and from 12.85 for the slag. The characterization tests (DRX, 
MO, FTIR) respectively represent the structures, morphology and porosity, and 
the molecular constituents of the samples studied; the figure has rock slag and b slag 
steel :(DRX) 

We deduce that the concentration of each mineral element varies according to the 
samples studied, where we find that the highest concentration for the slag is based 
on silica, and for the slag is based on lime, silica and alumina. The results obtained 
by optical microscope, DRX, and FTIR comply with the chemical composition 
stipulated in the literature. 

Key words: rock slag and slag steel, pH, DRX, MO, FTIR.  
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Synthesis, characterization and toxicity studies of imidazole-2-carboxaldehyde and 
2-Pyrrolidinone derivative and corresponding zinc and copper (II) complexes 

Rehab Kadhim Al-Shemary  
Department of Chemistry, College of Education for Pure Science, Ibn Al- 

Haitham,University of Baghdad, Iraq drrehabalshemary@gmail.com  
 

Abstract 

The Zn(II) and Cu(II) complexes of the Schiff base derived from 1-[(2-amino-1, 
3-thiozol-4-yl) amino] pyrrolidin-2-one and imidazole-2-carboxaldehyd were 
prepared. These compounds were characterized by 1H NMR, thermal analysis 
elemental analysis, mass, IR, UV spectra, SEM, magnetic moment, molar 
conductance and powder XRD. The analytical data appear which the ligand to 
metal proportion is 1:1. The IR results show that the ligand acts as a bidentate 
donor coordinating through the N atoms of C=N and N of imidazole. The SEM 
was using by study surface morphology of the compounds. From the value of 
magnetic moment and UV spectra foretells the complexes system .The anticancer 
activities of the complexes have been carried out towards cancer cells of HCT116 
and HeLa. . The compounds were examined for their efficacy of antifungal and 
antibacterial utilizing way of Kirby Bayer disc diffusion. The cleavage of DNA and 
efficacies of superoxide dismutase of the complexes were carried out. 
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The Manual Negative-Pressure Device PragmaVAC 
Dr Mahmoud hariri | Dr Hisham Alshaeer Eng Fuat Sayet issa  

Pragmatic Innovations Inc.  
m.hariri@sboms.org  

Abstract 

Negative pressure Wound treatment is a well-known method for treating open 
wound both acute and chronic, however, the current used device is electrical one 
with high cost may reach between 3000 to 20000 USD, this make the affordability 
difficult in war zone and limited resource countries. 
the purpose of this study is to test the efficacy of newly invented manual device for 
producing the proper negative pressure, the new device is manual, low cost, 
disposable, easy to use and home treatment. 
the clinical trial is currently under process in three hospitals in Northwest Syria after 
getting approval from one of the Canadian IRB. The preliminary result shows 10 
successful case out of 14 patients. Study is still running and expected outcome will 
be ready with six months.    
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 أستخدام تطبيقات الواقع املعزز يف تدريس العلوم   
 ابراهيم حممد السالمه تغريد  

 

 امللخص 

، وتعن التكنولوجيا  AR( واختصارها  Agumented realityمع تطور العلم وتقدم التكنولوجيا قدم لنا تقنية الواقع املعزز)
مبثابة موجه له.  القائمة على اسقاط األجسام االفرتاضية واملعلومات ف بيئة املستخدم احلقيقية لتوفر املعلومات اضافية أو تكون  

دخل الواقع املعزز ف جماالت عديدة  كالطب وااللعاب األطفال والتعليم. ف جمال التعليم مسحت هذه التقنية إبسقاط أجسام  
افرتاضية من املعلومات على العامل املادي الت ميكن عرضها من خَلل االجهزة الذكية ومن هذه التطبيقات ف جمال تدريس العلوم  

(Anatomy4D, CoSpaces. Arloopa,Elements4D, Fector  هذه التطبيقات،تسمح  من  وغريها   )
التطبيقات ِبستكشاف جسم االنسان وفهم عمل االجهزة املختلفة وهذا يؤدي اىل ُتسي أداء الطلبة وزايدة تفاعلهم وااتحة الفرصة  

ساهت بتقدي املادة العلمية التعليمية بطريقة حديثة ومبتكرة  لرؤية الصورة ثَلثية األبعادوُتريكها والتفاعل معها بكل سهولة، وكذلك  
املتعة   التقليدية وتضفي عنصر  الطلبة ِبملقارنة ِبلطريقة  العلمية ألذهان  املعرفة واحلقائق  ايصال  للطلبة،وسهولة ف  وأكثر وضوحا 

ومواكبة التكنولوجيا ف التعليم، وأنصح بتطبيق هذه    والتشويق وموفرة للوقت واِلهد ف ايصال املعرفة واحلقائق العلمية ألذهان الطلبة
التقنية ف مواد اخرى كالرايضيات واِلغرافيا واآلداب وغريها. وهذه تطبيقات اغلبها جمانية  ومتوفرة على االجهزة الذكية املختلفة و  

 سهلة التعامل معها واستخدامها. .   
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 حتليٌل وتقييمٌ  -اإلنتاُج العلميُّ للباحثنَي املغاربِة يف علوِم الكمبيوترِ 
 غسات اميان | عمروس انئلة | بناين مسري

 جامعة حممد اخلامس/املدرسة احملمدية للمهندسني
imanerhassate@research.emi.ac.ma 

 امللخص 

الغرُض الرئيس من هذا البحث هو دراسة حالة البحث العلمّي يف جمال علوم الكمبيوتر يف املغرب أثناء العقد املاضي، ومقارنة  
 إفريقيا الثالث. اإلنتاج العلمّي يف هذا اجملال بني دول مشال  

 

مع اسرتاتيجية حبث جممعة بناًء على   Scopusمت إجراؤها عن طريق البحث يف قاعدة بياانت    - بناًء على دراسة ببليومرتية 
وبناًء على حتليل البياانت اليت مت مجعها، قيمت هذه الدراسة عدد املنشورات والتأليف املشرتك    - الكلمات الرئيسية املدرجة  

 ون العلمي حمليًّا يف املغرب، وإقليميا مع اجلزائر وتونس. وشبكات التعا

 

 وخلصت إىل أنَّ هناك نقًصا يف التواصل والتعاون بني اجلامعات يف الدول اجملاورة، أو أحيااًن بني جامعات نفس البلد. 

 

 املغرّب يف اجملتمع العلمّي العاملّي. و يف اخلتام، تقدم دراستنا توصياٍت لتحسني ظهور وترتيب اجلامعة املغربية والباحث  

  علوم  الكمبيوتر  -الباحثَي املغاربة  -كلمات مفتاحية: اإلنتاج  العلميُّ  
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 تزاحم املسؤوليات يف العمل االعالمي يف ضوء النظرية االسالمية لإلعالم 
 د. طه امحد الزيدي 

 رئيس مجعية البصرية للبحوث والتنمية االعالمية 
tahaazz1969@gmail.com  

 

 امللخص 

من يتتبع مفهوم املسؤولية سيجد أنه أصبح يشري إىل “التزام الفرد ف عمله جتاه القيم اخلاصة والعامة واملساهة ف ُتقيق التنمية  
 املستدامة ف خمتلف اجملاالت”. 

لذا تعد املسؤولية اجملتمعية للعمل االعَلمي ضرورة إنسانية ملحة، وواجبا أخَلقيا ومبدأ  واالعَلم من مقومات اجملتمعات احلضارية و 
، ومل تعد املسؤولية اجملتمعية ف هذا العصر الذي نعيشه خيارا لألفراد واملؤسسات ؛ ولكنها أصبحت أمرا حتميا للبقاء   وطنيا أصيَل 

 واالستمرار واالرتقاء ذاتيا وجمتمعيا وحضاراي. 

ومع تعقد البناء اجملتمعي ظهرت مسؤوليات عدة شخصية ومؤسساتية وجمتمعية وتشريعية وقد تتزاحم بعضها ف العمل االعَلمي  
 فكيف ميكن التعاطي االجيايب مع هذه املسؤوليات لتحقيق التوازن ف العمل االعَلمي ليؤدي رسالته املهنية واحلضارية. 

 وتتجلى أهداف البحث ف: 

 ُتديد مفهوم املسؤولية االعَلمية وبيان انواعها.         -

 كشف مقومات املوازنة بي املسؤوليات عند تزاْحها.          -

 بيان مقومات موازنة املسؤوليات االعَلمية ف النظرية االسَلمية لإلعَلم.          -

 فيق بينها وتتجلى اصالة البحث ف دراسة أتصيلية لتزاحم املسؤوليات االعَلمية وسبل التو 

 منهج البحث: سنعتمد املنهج االستقرائي التحليلي للنصوص التأصيلية الشرعية املتعلقة مبعاِلة تزاحم املسؤوليات . 

 خطة البحث: يتألف البحث من مقدمة وَتهيد ومبحثي وخاَتة. 

 يتضمن التمهيد التعريف مبفردات الدراسة. 

 َلمية )الشخصية واجملتمعية والتشريعية والدينية( وفق النظرية االسَلمية لإلعَلم. املبحث االول: يتضمن احلديث عن املسؤوليات االع

 املبحث الثان: مقومات املوازنة بي املسؤوليات االعَلمية عند تزاْحها. 
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 اخلاَتة : وتتضمن اهم النتائج والتوصيات، ومنها: 

 االعَلميي، وهي )الشخصية واجملتمعية والتشريعية والدينية(.  تضمنت النظرية االسَلمية لإلعَلم اربعة انواع من املسؤوليات أمام 

 تعد املسؤوليات عامل ضبط للممارسات االعَلمية ضمن رسالتها املهنية.          -

 هنالك مقومات للموازنة بي املسؤوليات االعَلمية من أجل مراعاة البناء االجتماعي وسبل استقراره وازدهاره .         -

 الك عَلقة تكاملية بي احلرية واملسؤولية ف االعَلم االسَلمي. هن        -

احلرية االعالمية(   -املسؤولية اجملتمعية  - االعالم االسالمي  -املسؤولية االعالمية   –كلمات مفتاحية: )االعالم  
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 العراقية املسؤولية اإلجتماعية يف استخدام موقع الفيسبوك من وجهة نظر أساتذة كليات اإلعالم يف اجلامعات 
 أ. م. د مجال عبد انموس 

 اجلامعة العراقية 
ali_abbas6719@yahoo.com  

 امللخص 

العراقية؛  تتناول هذه الدراسة املسؤولية اإلجتماعية ف استخدام موقع الفيسبوك من وجهة نظر أساتذة كليات اإلعَلم ف اِلامعات 
إذ تتلخص مشكلة الدراسة ف عدم ُتلي مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي ) موقع فيسبوك( ِبملسؤولية االجتماعية ف  

 استخدامهم للموقع وهو ما انعكس سلبا على اجملتمع وافراده ف اإلساءة للقيم األخَلقية واالجتماعية. 

التحليلي مستخدما إستمارة استبيان واملَلحظة كأدوات ِلمع املعلومات عن موضوعه عن  أعتمد الباحث على املنهج املسحي  
 طريق احلصر الشامل لعينة دراسته متمثلة ف أساتذة كليات اإلعَلم ف أربع جامعات حكومية. 

نظر أساتذة كليات   فيسبوك من وجهة  معايري لَلستخدام االمثل ملوقع  الدراسة اىل ُماولة ُتديد  البحث  وهدفت  اإلعَلم عينة 
والتعرف على ُمددات عدم انتهاك خصوصية اآلخرين، فضَل عن التعرف على مدى تطبيق املسؤولية اإلجتماعية ف استخدام  

 الفيسبوك. 

 وخرجت الدراسة بعدد من االستنتاجات ومنها: 

 سوء حاالِتا. . بينت الدراسة ان املسؤولية اإلجتماعية ف استخدام موقع الفيسبوك تكاد تكون ف ا١

 . عدم وجود معايري اخَلقية ُتكم عملية استخدام املوقع من قبل مستخدميه بداعي حرية التعبري عن الرأي. ٢

. كشفت الدراسة ان موقع فيسبوك تغافل بشكل واضح عن توعية املستخدمي مبسؤولياِتم االجتماعية ازاء جمتمعاِتم ألسباب  ٣
 جتارية واضحة. 

 يت : واوصت الدراسة مبا أي

. ضرورة العمل على قيام عينة الدراسة من أساتذة االعَلم وِبلتنسيق مع نقابة الصحفيي بوضع مواثيق أخَلقية تنظم استخدام  ١
 موقع الفيس بوك من قبل املواطني. 

 ذا االجتاه. . العمل على توظيف شبكات التواصل االجتماعي ف تعزيز الشعور ِبملسؤولية االجتماعية ودعم كل من يعمل ف ه٢

موقع  ٣ استخدام  ف  وافراده  اجملتمع  خصوصيات  على  التعدي  بعدم  واألخَلقية  االجتماعية  ِبملسؤولية  التحلي   .
  الفيسبوك. 
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 إجراءات التحقيق يف اجلرائم اإللكرتونية )دراسة على ضوء التشريعني اجلزائري واملقارن(
 الدكتور مساح حممد عبد الفتاح الدكتور خنفوسي عبد العزيز | الدكتور انّب عبد القادر 

 كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة الدكتور الطاهر موالي بسعيدة، اجلزائر
azizkhanfouci@yahoo.fr  

 امللخص 

جي شكل إىل حد ما التزاحم الشديد حول امتَلك  إن السعي املتزايد للبشرية ف الوصول إىل أقصى مراحل التطور والتقدم التكنولو 
اء  الدول للتكنولوجيا املعلوماتية ف جمال االتصاالت واملعلومات، وهذا ملا ِلا من أثر كبري على تطوير كافة جماالت احلياة املختلفة سو 

لدخول مرحلة جديدة تسمى مبرحلة    االقتصادية، االجتماعية، الثقافية، العلمية...اخل، كما أن البشرية وهي تقوم بتجهيز نفسها 
األلفية الثالثة هو الذي حفزها أكثر إىل مضاعفة جهودها بغية جعل كل نشاطات القطاعات العامة واخلاصة تستعي بشكل مباشر  

 وأساسي هبذه التقنيات احلديثة. 

طورة، وهذا بفضل تقنيات وسائل تكنولوجيا  وِبلرغم من كل ما ميكن أن ُتققه الدول من خَلل توظيفها االجيايب ِلذه التقنيات املت  
املعلومات واالتصال جيعلها غري بعيدة من أن تتحول هذه التقنية الرقمية العالية الدقة إىل ِتديد ميس أمنها واستقرارها داخل ثنااي  

جيعلها تلحق أضرار ِبلغة اخلطورة  اجملتمع الواحد، ويربز لنا هذا األمر من خَلل االستخدام املتنامي غري املشروع ِلذه التقنية، ِما  
على مصاحل األفراد واِلماعات. هذا وقد ْنم عن االستخدام السليب ِلذه التقنيات ظهور منط جديد من اِلرائم أكثر خطورة من  

سم جرائم تقنية  اِلرائم التقليدية املعروفة ف جل القواني واألنظمة اِلنائية لدى خمتلف دول العامل، والت عرفت ف الوقت احلال ِب
 املعلومات أو اِلرائم اإللكرتونية. 

قد ال َيتلف اثنان ف أن اِلرائم اإللكرتونية تعترب من السلوكيات اإلجرامية املستحدثة الت ال ميكن تكييفها مع ما هو موجود ف  
نائية، وحضر استخدام القياس بغية تطبيق النص اِلنائي  النصوص اِلنائية التقليدية، وخصوصا عدم تَلؤمها مع مبدأ الشرعية اِل

التقليدي، من هنا استتبع األمر أن يعمد املشرع اِلزائي إىل وضع نصوص جنائية جديدة تواكب هذه األنشطة اإلجرامية املتصلة  
ن أن تواجه املختصي ف جمال  مبعطيات التكنولوجيا احلديثة، وِلذا نستطيع القول أن من بي أهم املشكَلت اإلجرائية الت ميك 

  اِلرائم اإللكرتونية هو ْجلة التحدايت القانونية والعملية الت تقف عائقا أمام القيام إبجراءات التحقيق ف البيئة االفرتاضية بغية 
الوصول إىل احلقيقة. 
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 دراسة مسحية  –االجتماعي إدراك الشباب اجلامعي لقيم املواطنة الرقمية عند استخدامهم مواقع التواصل 
 م.م سيف الدين حسني

 مجعية البصرية للبحوث والتنمية اإلعالمية  
 saifuldeen.hus86@gmail.com  

  

 امللخص 

عند   الرقمية  املواطنة  لقيم  اِلامعي  الشباب  إدراك  موضوع  على  الضوء  البحث  االجتماعي،  يسلط  التواصل  مواقع  استخدامهم 
القيم وفهمها   انتباه املستخدمي ألهية تذكر تلك  البيئة االفرتاضية، ملا يشكله من أهية ف لفت  وتفاعلهم مع املستخدمي ف 

عينة قصدية؛ بعد هم  وتطبيقها ف سلوكهم اليومي ف تلك البيئة، واختار الباحث طلبة كليات وأقسام اإلعَلم ف اِلامعات العراقية ك
الفئة املعنية ف تذكر وفهم وتطبيق تلك القيم، نظرا لتخصصهم العلمي الذي ُيتم عليهم إدراكها. ينتمي هذا البحث اىل البحوث  
الوصفية، ويستخدم منهج املسح، واستعمل الباحث أداة )االستبانة(، الت تضمنت جمموعة أسئلة ومؤشرات لقياس مدى اإلدراك  

 ـ )التذكر والفهم والتطبيق(. احملدد ب

 كلمات مفتاحية: اإلدراك، الشباب اِلامعي، قيم املواطنة الرقمية، مواقع التواصل االجتماعي. 
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 العالقات العامة الرقمية يف املواقع اجلامعية ودورها ابلتوعية بقيم املواطنة 
 أ.د حمسن عبود كشكول | أ.م.د سهاد عادل جاسم

 املستنصرية  اجلامعة
centerst@gmail.com  

 

 امللخص 

القرن   تعد املواطنة أحد املصطلحات املرتبطة بعلم السياسة، وأحد أهم الكلمات املفتاحية املرتبطة ِبلعلوم السياسية والتاريخ ف 
ملواطن والدولة عرب االهتمام املتبادل مبوضوع الواجبات واحلقوق، ويتناول  احلال. وهي موضوع الساعة مبا تتضمنه من عَلقة بي ا

البحث أحد أوجه االتصال ف اِلامعات عرب املواقع االلكرتونية اخلاصة ِبِلامعات، ويهتم برصد عمل العَلقات العامة ف موقع  
قدم ف اجملتمعات، ذلك أن العَلقات العامة كمفهوم  اِلامعة العراقية الرمسي، إذ يعد هذا النوع من االتصال أحد أهم عوامل الت

إنسان إداري تسعى املواقع اِلامعية إىل تعزيز حضوره ف تعميق التواصل مع طلبة اِلامعة واملستفيدين من خدمات املوقع، ويرصد  
كل ما يتيسر من تقنيات، إذ ال  البحث االهتمام ِبلتوعية بقيم املواطنة عن طريق التواصل مع ْجيع املكوانت دون َتييز، وتوظيف  

واالبتكارات   االتصاالت  تقنية  احلديثة ف عامل  التطورات واالبتكارات  عزلة عن  البقاء ف  العامة  العَلقات  بعمل  للقائمي  ميكن 
لتقنيات أو  احلديثة، السيما ف ظل االكتساح الكبري لإلعَلم التقن ووصوله لكل شرائح اجملتمع واالستخدام الكبري للطلبة لتلك ا

توظيف   العامة عرب  العَلقات  توظيف  املوقع ُيرص على  التواصل والتأثري، وِبإلضافة إىل ذلك ْند أن  لتحقيق  للموقع اِلامعي 
للتوعية بقيم املواطنة ِلميع املتعاملي معه أو املستخدمي، كجزء من التوصل   الرقمي  تقنيات االتصال اِلديدة ووسائل اإلعَلم 

 ملؤسسة مع اِلمهور أو اجملتمع. إلْناز أهداف ا

والبحث يهتم مبوضوع قيم املواطنة الت تعطي اإلنسان صفته الوطنية واإلنسانية، ذلك أن انتماء الفرد إىل البلد يفرض على ْجيع  
ق من تلك  املؤسسات التعامل الوطن واإلنسان، أي ضمان حقوقه الوطنية واإلنسانية، وهذا يفرض على املواقع اِلامعية االنطَل 

 احلقوق ف التعامل مع ْجهور املوقع. 
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 املعاجلُة اإلعالميُة ألزمِة حيِّ الشيخ جراح يف الفضائيات اإلخبارية 
 منوذجا france24 arbicو  bbc news arbicقنايت 

 الــطـالــب يــاسيــن صــدوقــي
 الــــجــــزائــــر -بــونــعــامــة خــمــيــس مـليانة جــامــعــة الـجـيـاللــي 

yacine.sadouki@univ-dbkm.dz 

 امللخص 

ا نتج عنها من  لدى هذه الدراسة األهية البالغة ملا لألثر الذي خلفته أزمة حي الشيخ جراح على مستوى اجملتمع الدول  والعريب ، وم
عدوان إسرائيلي على مقدسات املسلمي، وكذا املعركة الفاصلة الت مل يسبق ِلا مثيل بي املسلمي ودولة االحتَلل، سواء عن طريق  
انفجار الشعوب عرب مواقع التواصل االجتماعي، أم امليادين ف بلداِنم، أم عن طريق معركة سيف القدس الت خاضتها املقاومة  

ينية بكل شرف وشهامة، لذلك سلطت املؤسسات اإلعَلمية اإلخبارية العربية منها والدولية كَل اهتماماِتا للتطورات امليدانية  الفلسط 
الت شهدِتا دولة فلسطي األبية سواء ف األراضي احملتلة، أم ف قطاع غزة احملرر، وتزيد أهية الدراسة عن طريق التطرق للمضامي  

عينة الدراسة لتطبيق الدراسة التحليلية الكمية    france24 arbicو    bbc news arbicناولتها كلٌّ من قنايت  اإلخبارية الت ت 
الكيفية الت عاِلت هبا الفضائيتان اإلخباريتان األزمة   الدراسة إىل معرفة  القناتي، وِتدف هذه  والكيفية عليها، ومث املقارنة بي 

تـ َعَدان  من أهم املنابر اإلخبارية على  وتداعيتها، سواء ف القصف اإلسرائي لي  أم ف القصف الفلسطين ، خاصة وأن الفضائيتي 
مستوى العامل، وِلما خصوصية جتعلهما يزاْحان على صدارة جودة التغطية، وتناول القضااي بنوع من احلياد والوسطية. وهنا يثار  

اريتان أزمة حي الشيخ جراح، هل كان فيها احنياز أم اعتدال؟ هل كانت  النقاش حول الكيفية الت تناولت هبا الفضائيتان اإلخب
املعاِلة منطقية أم عاطفية؟  لذا فإَن املشكلة األساس ِلذه الدراسة تتمحور حول الكيفية الت عاِلت هبا الفضائيتان اإلخباريتان  

bbc news arbic  وfrance24 arbic   واالختَلف بي تغطية القناتي؟  أزمة حي الشيخ جراح؟ وما أوجه التشابه 

وهذه الدراسة تندرج ف األساس ضمن الدراسات الوصفية التحليلية، الت تستهدف وصف وُتليل التناول اإلعَلمي  لظاهرٍة ما  
َلمي  الذي  وتداعياِتا، والكشف عن كيفية املعاِلة ف عينة الدراسة، وَتاشيا مع طبيعة املوضوع َت االعتماد على منهج املسح اإلع

يندرج ف إطار البحوث الوصفية، إىل جانب االعتماد على املنهج املقارن، ومدعما ذلك بتقنية ُتليل املضمون كأداة رئيسية ِلمع  
البياانت الكمية والنوعية، وت استخدام التحليل الكمي  والكيفي  ف توصيف ُمتوى املضامي الصحفية ف الفضائيتي اإلخباريتي  

 .2021مايو/أاير   20مايو/أاير اىل غاية  07دراسة ف إطار زمن من عينة ال

قناة     - bbc news arbicقناة    – الفضائيات  اإلخبارية    -أزمة  حي   الشيخ جراح    - كلمات مفتاحية: املعاِلة  اإلعَلمية   
france24 arbic  
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  دوُر اإلعالِم الرقميِّ يف تنميِة الدميقراطيةِ 
 شنطي آالء رجا 

  فلسطني-جامعة االستقالل  
ali_abbas6719@yahoo.com  

 

 امللخص 

ارتبط انتشار الدميقراطية بتطور وسائل اإلعَلم، والت تسهم عن طريق تقنياِتا وخصائصها وأدواِتا اآلخذة ِبلتطور املستمر ف ُتقيق  
قراطيات، األمر الذي جعل القرن احلادي والعشرين يتسم ِبالهتمام املكثف مبفهوم الدميقراطية، والتنشئة السياسية،  انتشار عاملي  للدمي

وحرية األفراد ف التعبري عن آرائهم، خاصة ف الدول النامية، أو ما يعرف بدول العامل الثالث، فتمكن األفراد ف هذه الدول وألول  
وِمارسة االحتجاج العلن،  ف ظل تغطية إعَلمية توفر ِلم احلق ف احلصول على املعلومات واحلقائق    مرة من اخلروج إىل الشارع،

دون انتقاء أو تزيف،  فربزت وسائل اإلعَلم الرقمي  اِلديد كعامٍل رئيٍس وفاعٍل ف ُتريك معظم الثورات العربية الت شهدانها  
 مؤخرا والتحكم ف فعالياِتا اليومية. 

حتجاجات  وثورات  ما يسمى بـ»الربيع العريب« دورا مهما وحامسا ف زعزعة أركان النظام اإلعَلمي العريب  أثناء العقد األخري،  ولعبت ا
وجتلى ذلك بوضوح أكرب ف البلدان الت تفجرت فيها عوامل  احلراك السياسي ، واالحتقان االجتماعي ، منذ مطلع ذلك العقد، ورمبا  

واليمن  من أبرز تلك البلدان. فقد مسحت ظروف اِلامش الدميقراطي ، واحلرايت النسبية املتاحة لديها بتحفيز  تكون مصر  وتونس   
الصحافة والفضائيات اخلاصة، وتوظيف أدوات اإلعَلم الرقمي  اِلديد ف التمرد على ثوابت اإلعَلم الرمسي ، وُترير قطاعات واسعة  

غة ف هذا السياق القول أبَن التضافر والتَلقح الفريد الذي نشأ بي وسائط اإلعَلم التقليدية،  من اِلمهور من سطوته. ومن غري املبال
عية،  وبي تقنية اإلعَلم الرقمي  احلديث، قد لعب الدور األهم ف ِتيئة أجيال »الربيع العريب« للثورة، وبلورة توجهاِتا السياسية واجملتم

لقهر  السياسي  واالجتماعي  ألنظمة االستبداد واالستغَلل هو املفجر لثورات الشعوب، فإَن  وهنا ميكن التأكيد على أنه إذا كان ا
 اإلعَلم االجتماعي  اِلديد هو الذي يهيئ ويعجل إبْنازها. 

 الثورة .  – الدميقراطية   - كلمات مفتاحية: اإلعَلم  الرقميُّ 
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  تطبيقاُت الذَّكاِء االصطناعيِّ يف ِخدماِت املعلوماِت: اخلدمُة املرجعيُة الذكيُة منوذجا
 مصطفى حممود يوسف 
 جامعة محدان بن حممد 

Mmyousef@hotmail.com  

 امللخص 

نوات  يَتسم  القطاع  التعليميُّ بسرعته ف التطور الدائم وعدم االستقرار فيما َيص آليات التعلم املستمر وتقنياته، وذلك أثناء حقبة الس 
ا من أهم القطاعات ف العملية التعليمية والبحثية أتثرا بفعل   التطورات  األخرية، وي عدُّ قطاع  املكتبات بكافة أنواعها وأشكاِلا واحد 

التكنولوجية اِلائلة. فنجد على مستوى التعليم األساسي عمليات ُتو ل من الكتاب املدرسي الورقي  إىل استخدام األجهزة اللوحية  
والكتب الرقمية بديَل عن الكتاب الورقي. ولكن سرعان ما ْند عمليات ُتو ل وتطو ر ف مراحل استنباط، وإنتاج ونشر املعرفة مبا  

 لتنبؤ به ف املستقبل القريب نتيجة ملا يعرف بتقنيات الذكاء االصطناعي  وتطبيقاته ف جمال املكتبات.  ال ميكن ا

ويتناول الباحث  ف هذه الورقة البحثية عرض ا ملاهية الذكاء االصطناعي وتعريفه، ومدى تداخل تكنولوجيا تعلم اآللة والتعلم العميق  
والعملية، مع عرض اليومية  حياتنا  وعلى مستوى    ف  عام  بشكل  األكادميية  املؤسسات  ف  االصطناعي  الذكاء  تطبيقات  ألحد 

املكتبات األكادميية بشكل خاص، ومدى أتثري هذا التطبيق ف مستوى جودة خدمات املعلومات وكفاءِتا، الت تقدمها املكتبات  
سرعة وترية منو استخدامات تكنولوجيا الذكاء االصطناعي   األكادميية. هذا ِبإلضافة إىل عرض ألهم الدوافع واألسباب الت تؤثر ف  

وانتشارها ف جمال املكتبات وخدمات املعلومات، وما املتطلبات التقنية واملهارات الربجمية الَلزمة ملسؤول املكتبة كي يواكب عمليات  
 التحول ف خدمات املعلومات الذكية؟. 

.  وقد اعتمد الباحث على املنهج الوصفي  ف إجرا  ء البحث ُمل الدراسة، حيث إن الوصف مسة أساسية ألي  حبث علميٍ 

 الكلمات املفتاحية: 

  - خدمات املعلومات الذكية    -التعلم العميق    - تعلم اآللة    -تطبيقات الذَكاء االصطناعي ف املكتبات    -الذكاء االصطناعي   
  اخلدمة املرجعية الذكية. 
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  دراسٌة استطالعيٌة )نوعية( -اجتاهاُت ُمعلمِي الرتبيِة اإلسالميِة يف حُمافظِة ظَفار بسلطنِة ُعمان حنو تدريِس العقيدِة اإلسالميةِ 
 حمسن انصر الساملي | د.  -نسيمة ربيع سعيد اليافعية

 جامعة السلطان قابوس
nrsy57@gmail.com  

 امللخص 

، وهو مستمدٌّ من القرآن الكري  -تعاىل- يـ َعدُّ علم  العقيدة اإلسَلمية أشرف العلوم وأجلها؛ حيث يقوم على التوحيد املطلق هلل  
العقيدة اإلسَلمية األساس ف بناء شخصية اإلنسان املسلم، ومبعرفة أهية العقيدة تتضح األهية ف تدريسها،  والسنة النبوية، وَتثل  

وقد أظهرت نتائج العديد من الدراسات وجود عَلقة موجبة بي اجتاهات املعلم حنو املادة الت يدرسها وأدائه التدريسي، وهذا يؤكد  
ية اجتاهات إجيابية حنو املادة الدراسية، وذلك لضمان أداء دوره على الوجه األمثل، ونظرا لطبيعة  أهية امتَلك معلم الرتبية اإلسَلم

موضوعات العقيدة اإلسَلمية التجريدية، وارتباط بعض موضوعاِتا  بعامل الغيب الذي ال تدركه احلواس والعقل، فإِنا قد تشكل  
جيعله يكو ن اجتاهات سلبية حنو تدريسها، وِبلتال تنعكس على أدائه التدريسي،    صعوبة لدى املعلم ف إيصاِلا لطلبته، األمر الذي قد

ولذلك هدفت هذه الدراسة إىل تعرف اجتاهات معلمي الرتبية اإلسَلمية ف ُمافظة ظفار بسلطنة ع مان حنو تدريس موضوعات  
(، وتكونت  focus groupن اجملموعات املركزة ) العقيدة اإلسَلمية، واعتمد الباحثان املنهج النوعي  ِبستخدام املقابَلت ضم

( معلما ومعلمة، وعن طريق ُتليل البياانت ص نفت اجتاهات املعلمي حنو تدريس  14( جمموعات تضمنت )4عينة الدراسة من )
أبساليب تدريس  موضوعات العقيدة اإلسَلمية ف أربعة ُماور، هي: ما يتعلق مبحتوى موضوعات العقيدة اإلسَلمية، وما يتعلق  

العقيدة اإلسَلمية ووسائلها التعليمية، وما يتعلق ِبملعلم، وما يتعلق ِبلطالب، وكانت هذه االجتاهات غري إجيابية ف ْجيع احملاور،  
وف ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج أوصى الباحثان ِبالهتمام ِبجتاهات املعلمي حنو تدريس موضوعات العقيدة اإلسَلمية  

 ف برامج إعداد معلم الرتبية اإلسَلمية وتدريبه. 

املفتاحية: االجتاهات   الرتبية اإلسَلمية    - الكلمات  الرتبية اإلسَلمية    - م علمو  تدريس    -العقيدة اإلسَلمية  – اجتاهات م علمي 
  العقيدة اإلسَلمية. 
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 التجديد الرتبوي رؤية معاصرة 
 أ. حسن اخلليفة عثمان أمحد 

 جامعة أسيوط 
hassan.elkhalifa72@gmail.com  

 امللخص 

رَان ه   َخَلَق للا  الن اَس كَلهم حنفاَء، مث جاءِتم الشياطي  فاجتالتهم عن دينهم، كما إَن كَل إنساٍن ي وَلد  َعَلى اْلف ْطَرة  َفأَ  بـََواه  يـ َهو  َدان ه  َويـ َنص  
ئه عليه أسرت ه ف طفولت ه املبكرة حَومي َ  َسان ه ، ومن خَلل ما ي ولد اإلنسان  به من صفاٍت يرثها عن والديه ِبلوراثة، وما ت نش   ىت بلوغه،  ج  

،  وأثر  بيئة  اجملتمع  الذي يعيش فيه طفولَته وثقافت ه، وما يتلق اه من تعليم، خَلل مراحل عمره خبصائصها، تتكون شخصية  اإلنسان  
ومعدن ه الذي أشاَر إليه الن يب  ُممد ملسو هيلع هللا ىلص بقوله: "الن اس معادن"، وف ضوء ذلك أييت موضوع  البحث  املوسوم  ِبلتجديد  الرتبوي رؤية  

 معاصرة، مبا له من أهي ٍة، ف دعم بناء اجملتمعات  اإلنساني ة ، برتسيخ سلطان  الضمري ، على قوة  السُّلطة. 

هو اخللل  الناتج  عن كثرٍي من االجتهادات  الرتبوية  الت تعن برتبية اإلنسان على إصَلح ظاهره، واجتناب  وسبب  اختيار  املوضوع،  
الصغائر، وتتوس ع ف سد الذرائع؛ مبا يؤدي إىل املشكلة الت يعاِلها البحث، وهي انتشار  الن فاق  وآاثر ه على اجملتمعات، ف ضوء  

ج إىل التخفيف عن اإلنسان، وتوجيهه مبا ُيفظه من الورطات الت تفسد دنياه، وآخرته، واِلدف   التحدايت، واملستجدات الت ُتتا 
نسان   من املوضوع  الوصول  إىل منهٍج لصناعة  اإلنسان  الن بيل، القادر على االمتناع عن االحنرافات  الكبرية، بوازع  الضمري، وُترير  اإل 

ات الرت  بوية  احملدثة، والعودة  إىل الثوابت  الرتبوية اإلنسانية ، وتكمن أصالة  املوضوع  ف استدالله مبا ورد  من أغَلل  الكثري  من املتغري 
، ونواقضها.   عن الن يب ُممد ملسو هيلع هللا ىلص ف تقرير تلك الثوابت 

فرضياٍت، وتساؤالٍت  وقد انتهج الباحث  ف هذه الدراسة الن ظرية، املنهَج االسرتدادي )التارَيي(، والتأم لي، للجواب عم ا يطرحه من  
 أه ها: ما هو التجديد الرتبوي املطلوب، وعَلَم نريب  اإلنساَن؟ 

،  وف ضوء املبادئ  اإلنسانية  الع ليا الت أقر ها الن يب  ُممد ملسو هيلع هللا ىلص، انتهى الباحث  إىل تعريف  التجديد  الرتبوي، ووْصف  اإلنسان  ال ن بيل 
 ومنهج  صناعته. 

  املفتاحية: التجديد الرتبوي، اإلنسان الن بيل، مقو مات الضمري، الكلمات 
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 تصّورات متعّلمي الّلغة العربّية الّناطقني بغريها حنو األنشطة الّتعليمّية الّسحابّية القائمة على مدخل الذّكاءات املتعّددة 
 د. هنى عبد الكرمي حسني | أ. نور أمحد فؤاد سبانو 

 لّلغات جامعة دمشق/ املعهد العايل 
learnarabicwithnour@gmail.com  

 امللخص 

قد م خربات  ت عدُّ األنشطة الت عليمي ة الس حابي ة عنصرا من عناصر  املنهج اإللكرتون ، ومصدرا م هم ا من َمصادر َتعل م  اللُّغة؛ ألَِنا ت  
رة ، ومعلوما   تعل م. وترى أن ه كل ما  م باش 

 تعل م. يقرتح مدخل الذ كاءات املتعد دة أنشطة أساسها امل
ت جديدة تقدميا حيواي  ي ثري دافعية امل

اطبها الد رس أصبح الت عل م أعمق وأمشل. ظهرت احلاجة إىل تنويع األنشطة الت عليمي ة الس حابي ة إثر أس باب  زاد عدد الذ كاءات ال ت َي 
، وات ساع الفروق الفردي ة بي املتعل مي، وضرورة توظيف اإلمكاني ات ال ت  عد ة، من ب  ينها اِلائحة؛ ال ت فرضت الت ماسف االجتماعي 

يقد مها الت عليم الس حايب لتحقيق أهداف الل غة. أم ا مدعاة تعر ف تصو رات املتعل مي فلما ِلا من أثر؛ ذلك أن  استشعار الفروق  
املختلفة للمتعل مي تنعكس إجياِب على تطوير األنشطة الت عليمي ة؛ لتتسع لعدد أكرب منهم. كما أن ه سينعكس على  الفردية وامليول  

 اجتاههم حنو تعل م الل غة العربي ة بوصفها لغة اثنية. 

مدخل   على  القائمة  الس حابي ة  الت عليمي ة  األنشطة  حنو  بغريها  الن اطقي  العربي ة  الل غة  م تعل مي  تصو رات  تعر ف  إىل  البحث  هدف 
 الذ كاءات املتعد دة، وبيان أثر متغري  اِلنس ف تصو رات عي نة البحث.  

هي: )أنشطة الذ كاء الل غوي  الس حابي ة، واملوسيقي ، والبصري ،    ( ُماور، 5واستخدم املنهج الوصفي ، فصم َمت استبانة ، م كو نة  من )
 ( م تعل ما ومتعل مة.  33والش خصي ، واالجتماعي (. وأتل فت عي نة البحث من )

املئوية   الن سبة  املتعل مي )إجيابي ة(، وبدرجة )مرتفعة( على جماالت األنشطة ْجيعها؛ إذ بلغت  أظهرت نتائج البحث أن  تصو رات 
%(، فاملوسيقي  77.13%(، فالبصري )77.74%(. فكانت أعلى نسبة ألنشطة الذ كاء االجتماعي )75.92للت صو ر الكل )

%(، تفصيل تصوراِتم حنو انشطة كل ذكاء مستوىف ف البحث. كما  73.57(، فالشخصي )75.09(.، فالل غوي )76.36)
 اِلنس.  أنه ليس مث ة فروق ذات داللة إحصائي ة تعزى إىل متغري  

ي  تكمن أصالة البحث ف تقدميه رؤية عن مدخل الذ كاءات املتعد دة؛ لَلستفادة من تطبيقاته الرتبوي ة ف تعليم الل غة العربي ة للن اطق
اهات العاملي ة ف اعتماد الت عليم الس حايب  وأنشطته. أيضا ، ميكن احلديث عن ندرة الد راس ات الت  بغريها )سحابيا (، ومواكبته االجت 
توقع أن ت فيد نتائج  هذا البحث، الفئات اآلتية: امل

 
ؤس سات  تطرقت ألنشطة الذ كاءات املتعد دة )سحابي ا ( ف هذا اجملال. كما أن ه من امل

ن اطقي بغريها.  الكلمات  املعني ة بتعليم الل غات األجنبي ة، واخلرباء الذ ين ي ع دُّون مناهج تعليم الل غة العربي ة، ومعل مو الل غة العربي ة لل 
 الت علم الفع ال.   –تعليم الل غة العربي ة للن اطقي بلغات أخرى    –الت عليم الس حايب    –األنشطة الت عليمي ة    – املفتاحي ة: الذ كاءات املتعد دة  

 Abstract 
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Perceptions of non-native speakers of Arabic language towards cloud-based 
educational activities based on the entrance of multiple intelligences. 

The need to diversify educational cloud activities arose due to social distancing, the 
widening of individual differences between learners, and the need to employ the 

possibilities offered by cloud education to achieve language goals. 

 This research identifies the perceptions of non-native Arabic language learners 
towards the cloud-based educational activities based on the entrance of multiple 

intelligences.  

 The descriptive approach was used, and a questionnaire was designed, consisting 
of: (Linguistic, Musical, visual- Spatial, Interpersonal, and Interpersonal).  The 

sample consisted of (33) male and female students. 

The results showed that learners' perceptions are highly positive on all areas of 
activities. The highest percentage was interpersonal intelligence activities. Also, 

there are no statistically significant differences due to the sex 

The originality of the research presents a vision of the entrance of multiple 
intelligences; To benefit from its educational applications in teaching Arabic online 
to non-native speakers, and to keep pace with global trends in the adoption of 
cloud education and its activities. It is also expected that the results of this research 
will benefit the following groups: institutions concerned with teaching foreign 
languages, experts who prepare curricula for teaching Arabic, and teachers of 

Arabic for non-native speakers.
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  ( عوامل اكتساب الكتابة  وطرق تعلمها وتدريس مهاراِتا ) اخلط واالمالء والتعبري الكتاّب 
  ميينة عطال  | وفاء بلخريي

 1ابتنة  -جامعة احلاج خلضر  
yamina.attal@univ-batna.dz  

 

 امللخص 

 تعترب الكتابة مفخرة العقل البشري عرب اترَيه الطويل، فهي رمز إنسانيته وعنوان حضارته وهي ذاكرته واترَيه.    

ما يود تسجيله من  والكتابة وسيلة من وسائل اال        أفكاره ومشاعره، ويسجل  التعبري عن  للفرد  بواسطتها ميكن  الت  تصال 
 حوادث ووقائع ومعلومات، حلفظها من النسيان والزوال. 

التعريف ِبلكتابة والعوامل املساعدة الكتساهبا ومراحل         الكتابة ف ُمورين رئيسيي؛ أوِلا  نتناول ف هذه املداخلة   وسوف 
تعلمها وطرق تعليمها، أما احملور الثان فسوف خنصصه ملهارات الكتابة كل مهارة على حدة؛ مهارات اخلط ومهارات اإلمَلء وأخريا  

 كتايب من حيث التعريف واألهداف واألسس وطرق التدريس وقائمة املهارات اخلاصة هبا مهارات التعبري ال
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 دراسة الوعس الفونولوجي لدى عينة من االطفال العاديني و اطفال ذوي الشلل الدماغي
 حليمة هاجر حلرش | اتمر السيد راشد 
 مركز كيش لذوي االحتياجات اخلاصة

saadhtiba497@gmail.com  

 امللخص 

تناولت دراستنا احلالية واحدة من أهم العمليات املعرفية الت َتثلت ف القدرة على التعرف عن املكوانت الفونولوجية للوحدات         
ىل الكشف عن مستوى الوعي الفونولوجي ككل وف وحدة القافية  اللغوية، أال وهي الوعي الفونولوجي، حيث هدفت دراستنا إ

ووحدة املقطع ووحدة الفونيم لدى األطفال العاديي وأطفال ذوي الشلل الدماغي و منه تتلخص إشكالية دراستنا ف التساؤالت  
 التالية: 

 لل الدماغي ؟ هل توجد فروق ف مستوى الوعي الفونولوجي بي األطفال العاديي وأطفال ذوي الش .1

 هل توجد فروق ف مستوى الوعي الفونولوجي ف وحدة القافية بي األطفال العاديي وأطفال ذوي الشلل الدماغي ؟  .2

 هل توجد فروق ف مستوى الوعي الفونولوجي ف وحدة املقطع بي األطفال العاديي وأطفال ذوي الشلل الدماغي ؟  .3

 الوعي الفونولوجي ف وحدة الفونيم بي األطفال العاديي وأطفال ذوي الشلل الدماغي ؟ هل توجد فروق ف مستوى  .4

( أطفال ترتاوح  6اعتمدان ف الدراسة على منهج دراسة احلالة ملَلءمته لطبيعة الدراسة من انحية جمموعة الدراسة الت تكونت من )
ال ذوي الشلل الدماغي و يتمدرسون ف الطور االبتدائي و  ( اطف3( اطفال عاديي و )3( سنة  حبيث )13-8اعمارهم بي )

 َيضعون ِللسات أكادميية و جلسات تقوي اللغة مبركز كيش لذوي االحتياجات اخلاصة. 

 Deplech ,Georgeو ِبالعتماد على املنهجية العلمية املعمول هبا, قمنا بتطبيق اختبار الوعي الفونولوجي املقتبس من اختبار  
,Nok  2001)    ( حيث به مهام موزعة على ثَلث وحدات ) وحدة القافية،وحدة املقطع،وحدة الفونيم(،حيث وجدانه األنسب

 وامكانية تطبيقه على جمموعة الدراسة و توصلت الدراسة إىل النتائج التالية: 

 توجد فروق ف مستوى الوعي الفونولوجي بي األطفال العاديي وأطفال ذوي الشلل الدماغي   .1

 توجد فروق ف مستوى الوعي الفونولوجي ف وحدة القافية بي األطفال العاديي وأطفال ذوي الشلل الدماغي    .2

 توجد فروق ف مستوى الوعي الفونولوجي ف وحدة املقطع بي األطفال العاديي وأطفال ذوي الشلل الدماغي    .3

ي ف وحدة الفونيم بي األطفال العاديي وأطفال ذوي الشلل الدماغي. توجد فروق ف مستوى الوعي الفونولوج  .4
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 االدمان على اإلنرتنت عند طلبة جامعة بغداد وعالقتها بعض املتغريات 
 زين حيىي 

 جامعة بغداد 
ismailhamed22222@gmail.com 

 امللخص 

البحث احلال هو ُتديد مستوى إدمان اإلنرتنت بي طَلب اِلامعات واملقارنة بي اإلدمان على اإلنرتنت وفق ا ملتغريات  اِلدف من  
( طالبا وطالبة و كليهما من جامعة بغداد، وت استخدام اختبار اإلدمان على  160اِلنس والتخصص. تكونت عينة البحث من )

، ترجم االختبار من اللغة االنكليزية إىل اللغة العربية  1996يكي والطبيب )كيمربل يونغ(  اإلنرتنت الذي طوره عامل النفس األمر 
وت التحقق من صدق الرتْجة من خَلل اعادة ترْجته اىل اللغة االنكليزية، وت استخرج خصائص القياس النفسي لَلختبار ِمثلة  

( فقرة    25س إدمان االنرتنت وتكون املقياس ف صورته النهائية من )  ِبلقوة التمييزية والصدق والثبات، واستخدمت الباحثتان مقيا
وتتم االستجابة على كل فقرة وفق تدرج مخاسي وهي ) دائما، كثريا ، أحياان ، اندراَ، أبدا (، وعلى املفحوص ان ُيدد مدى انطباع  

س يقابل مدرج االجابة اعَله سلم درجات هي)  (  امام الفقرة الت تتفق معه، ولغرض  تصحيح املقيا ✓كل فقرة ويضع عَلمة )
( احلقيبة االحصائية  spss( وللفقرات كلها ,وت احلصول على بياانت لَلختبار وت معاِلتها من خَلل برانمج ) 1,    2,    3,    4,    5

 للعلوم االجتماعية الوصول إىل النتائج التالية: 

 البحث احلالية وهذه نتيجة إجيابية. مستوى اإلدمان على اإلنرتنت هو متوسط مستوى عينة 

 يوجد فروق ذات داللة إحصائية ف إدمان اإلنرتنت بي طَلب اِلامعات وفق ا ملتغري اِلنس )ذكور، إانث( ولصاحل الذكور  

هناك اختَلف ف الداللة اإلحصائية ف إدمان اإلنرتنت بي طلبة اِلامعة حسب متغري التخصص )العلمي واإلنسان( ولصاحل  
 التخصص االنسان، ألن التخصص االنسان  أكثر إدماان  على اإلنرتنت من التخصص العلمي 

وقد خرج البحث بعدد من التوصيات واملقرتحات، أهها ضرورة عقد ندوات تثقيفية للشباب للتعريف ِبملخاطر احملتملة لإلدمان  
االجتماعية واألكادميية على اإلنرتنت وْجيع األبعاد البدنية والنفسية و 
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 التحديت اليت تواجه التعليم اإللكرتوين وحلول مقرتحة 
 أ. م. د. سهام عرييب زايد |  د. انشراح أمحد محدان 

 كلية اآلداب، جامعة بغداد، العراق  
e.hamdan2@hotmail.com  

 امللخص 

بعد خترجه إىل جماالت التطبيق ف اجملتمع واحلياة، ولذلك البد من اتباع األساليب التعليمية احلديثة وعلى    ينطلق الطالب اِلامعي 
والتعلم اإللكرتون هو عبارة   ،ُتسي ودعم وبناء جيل متميز رأسها تقنية التعليم اإللكرتون املساند للتعليم التقليدي، ذلك من أجل  

تكنولوجية ف التعليم، وتسخريها لتعلم الطالب ذاتي ا وْجاعي ا وجعله ُمور احملاضرة، بدء ا من التقنيات  عن استعمال التقنية والوسائل ال 
للتعليم:   املادية  إلكرتونية، وانتهاء ِبخلروج عن املكوانت  الدراسي من وسائط متعددة وأجهزة  للعرض داخل الصف  املستخدمة 

خَلِلا يتم التفاعل بي أفراد العملية التعليمية عرب شبكة اإلنرتنت وتقنيات الفيديو    كاملدرسة الذكية والصفوف االفرتاضية، والت من 
وال بد لكل تطور أو أسلوب جديد أن تواجهه بعض العقبات والعراقيل، لذلك يلقي هذا البحث بعض الضوء على  التفاعلي،  

حث وفق املنهج املوضوعي، ويهدف إىل تسليط الضوء  حيث ت إجراء الب أمناط التعلم اإللكرتون وبعض التحدايت الت تواجهه،  
ر ف إىل أهم التحدايت واملعيقات الت ُتد من استخدامه، وُتدد البحث احلال ِبألدبيات  ، والتععلى مفهوم التعليم اإللكرتون 

ت الباحثتان بوضع العديد  والدراسات الت تناولت التعليم اإللكرتون وأهم األطر النظرية، وتوصل البحث إىل بعض احللول، وقام 
 من التوصيات واملقرتحات حيث أن البحث نظري مكتيب. 

  الكلمات املفتاحية: ُتدايت، التعليم اإللكرتون، حلول مقرتحة. 
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 تناسب تنوع القراءات املتواترة يف املفردات القرآنية )األفعال منوذًجا(
 د. حممود عبد الكرمي مهنا 

mhannamahmoud@yahoo.com  

 امللخص 

ى  القرآن الكري ال تنتهي عجائبه، ويبقى ِبب التدبر فيه مفتوح ا إىل يوم القيامة. وقد نزل القرآن الكري بقراءات متعددة، تيسري ا عل
أحد الوجوه البَلغية الدال ة على إعجازه. وقد تناول الدارسون بيان الوجوه  األمة، وال تكاد ختلو سورة من ذلك، وهذا التعدد هو  

ا، حسب اطَلع الباحث، مل ينل منه استقراء وُتليل تنوع القراءات ف املفردة الواحدة، فقد تبي   البَلغية ف تعددها، بْيَد أن أحد 
اإلعجاز البَلغي ف هذا التنوع. ويهدف البحث إىل بيان أهية    للباحث، من خَلل ما اطلع عليه، أنه مل يتم االعتناء الواف ببيان 

التدبر ف القراءات القرآنية، وبيان التناسب ف تعدد القراءات واتفاقها ف املفردة الواحدة. ويبي صورة جديدة من بَلغة التعبري  
تقرائي والوصفي، وذلك ِبستقراء هذه املفردات  القرآن بقراءاته املتعددة. ولتحقيق أهداف البحث استخدم الباحث املنهجي االس

الت وردت بصيغة الفعل، مث تقسيمها إىل جمموعات حسب طبيعة التغري ف احلركات والصيغ، مث ُتليل سياق بعض اآلايت الت  
التنوع. وقد تبي للباحث أن جمموع املفردات الت تنوعت فيه البَلغة والتناسب ف هذا  القراءات ف  وردت فيه، وبيان موطن  ا 

وجه ا. وخل ص البحث إىل وجود التناسق البديع بي كل قراءة وسياقها، ِما يؤكد أن الوحي   13( مفردة، كانت ف  133األفعال )
 هو املصدر الوحيد للقراءات املتواترة على اختَلف وجوهها، وأن التنوع الذي حصل يبي  دقة االختيار احلكيم. 

  القراءات املتواترة، التناسب، تنوع القراءات، األفعال. كلمات مفتاحية: 
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 من موازين القرآن الكرمي دراسة قرآنية 
 عبد الكرمي /استاذ دكتور 

 كلية االمام االعظم اجلامعه  
dr.khazrajy@gmail.com  

 امللخص 

السماوات واالرضي وشر  أقواما واذل به آخرين, والصَلة  احلمدهلل خالق  به  فرفع  القرآن  املوازين,وأنزل  التشريع ووضع  ع احسن 
 والسَلم على سيد األولي واآلخرين وأمام املتقي وخات األنبياء واملرسلي وعلى آله الطيبي وصحابته الغرامليامي أما بعد.... 

وان فكرة   احة الدراسات القرآنية وما يتعلق هبا من علوم وثقافات .فأن درس املوازين ف القرآن من املوضوعات الت جتول ف س
  املوازين ختوض ف استنباط قاعدة اِلية معتربة ف العقيدة او ف السلوك او التعامل العبادي أو التشريعي على مستوى الفرد أو اجملتمع 

والوزن معناه معرفة قدر الشيء يقال وزنته وزان وزنة  واملتعارف    . وان لفظة املوازين مستقاة من لفظة  امليزان والوزن ومن الفعل)وزٍن (
ٱ جي ُي َي مي َ    ٹٱٹ ف الوزن عند العامة ما يقدر ِبلقسط والقبان  التعديل   ٱُّ على  يدل  لفظ  والوزن  املعتدل  ِبمليزان  زنوا  أي 

واألعيان   األشياء  به  يعادل  ما  امليزان وهو ف االصطَلح  األفكار واالراء  واالستقامة ومثله  به  توزن  واألجسام واألجرام وكذلك 
 واملفاهيم والقيم. 

وهذه املوازين فكرة مستوحاة من الفاظ او عبارات أو آايت القرآن الكري لتكون ميزاان ف السلوك أو قاعدة ف األخَلق أو نظرية  
   - ف املعتقد ومن امثلة ذلك:

 . َ   مه  مه  مه   مه  مهوحى من قوله  ميزان التَلزم بي العبادة واألستعانة مست -
 - وميزان القلة والكثرة مستوحى من آايت القلة والكثرة الواردة ف القرآن.  

 وميزان الفوز واخلسارة مستنبط من آايت الفوز واخلسارة الواردة ف القرآن. -
 وميزان العزمية واالرادة مستنبط لفظة )يريد(وتوحي مبعىن العزمية. -
ِلية برمتها من سنن )التدافع, التداول, االستدراج, التغيري,وغريها...( وقد استلهمت هذه من اآلايت  وموازين ختص السنن اال-

 الت عاِلت هذه املوضوعات املشار اليها. 
وهكذا تتبلور فكرة املوازين ف القرآن لتصل بنا اىل اهداف تعاجل السلوك األنسان وتقوي عقيدة التوحيد وتثبت فضائل األخَلق  

 عزز منقبة تدبر القرآن وفهم آايته ف ضوء هذه الدراسه القرآنية. مبا ي 

وف اخلتام اود ان اشكر اِلهة املنظمة اذ أاتحت لنا الفرصة  وصلى للا وسلم على خات األنبياء واملرسلي وعلى آله وصحبه اْجعي  
  واحلمدهلل رب العاملي. 
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 ي تقومي األداء الكتاّب لطالبات الصف الثالث الثانو 
 أ. فاطمة علي اخلضري | أ.د. عبداحملسن سامل العقيلي 

 جامعة امللك سعود 
gogoali36@gmail.com  

 امللخص 

الكتابة:  هدف البحث إىل تقوي األداء الكتايب لطالبات الصف الثالث الثانوي ف مدينة الرايض ف جمالي من جماالت  
جمال مهارات املضمون واألفكار، وجمال مهارات الشكل والتنظيم، والكشف عنما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية ف  
املنهج   است خدم  املركزي  اِلدف  هذا  ولتحقيق  والتخصص.  اللغوية،  الذات  مفهوم  ملتغريي:  تعزى  الكتايب  األداء  مستوى 

  370داة لقياس األداء الكتايب للطالبات، ومقياس ملفهوم الذات اللغوية. وبلغت عينة البحث)الوصفي/التحليلي؛ كما ا ستخدمت أ
وأظهرت نتائج   طالبة(، يدرسن ف الصف الثالث الثانوي ف املدارس احلكومية ف مدينة الرايض، ت اختيارهن بطريقة عشوائية.

الثانو  الثالث  الصف  لطالبات  الكتايب  األداء  مستوى  أن  حسايب)البحث  مبتوسط  عام)مقبول(؛  بشكل  واحنراف  1.86ي   ،)
حسايب)0.82معياري) مبتوسط  فـ)ضعيف(؛  واألفكار  املضمون  مهارات  جمال  ف  أدائهن  مستوى  أما  واحنراف  1.36(.    ،)
الشكل والتنظيم)مقبول(؛ مبتوسط حسايب)0.91معياري) بينت  0.80(، واحنراف معياري)2.37(، وف جمال مهارات  (. كما 

تائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ف األداء الكتايب لطالبات الصف الثالث الثانوي ت عزى ملفهوم الذات اللغوية؛ ف  الن
حي كشفت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية ت عزى الختَلف التخصص، لصاحل طالبات التخصص العلمي. وبناء  

 وعة من التوصيات واملقرتحات ذات العَلقة. على تلك النتائج، خل ص البحث إىل جمم

املرحلة  املفتاحية الكلمات اللغوية،  الذات  مفهوم  الكتايب،  األداء  تقوي  التنظيم،  مهارات  املضمون،  مهارات  الكتابة،  مهارات   :
 الثانوية. 
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Abstract: 

  The research aimed at evaluating writing performance of 12th grade female 
students in two aspects: content and organization and examined if there were 
statistically significant differences in writing performance attributed to linguistic 
self-concept and major variables. To achieve this aim, the research applied the 
descriptive / analytical methods, and utilized two instruments: rubrics for writing 
assessment, and a questionnaire measuring linguistic self-concept. A random sample 
of (370) female students of 12th grade in Riyadh was chosen to collect the data. 

  The results revealed that writing performance of 12th grade female students 
in general was (fair), with a mean of 1.86 and SD of 0.82. With regard to content 
aspect, the writing performance was (poor), with a mean of 1.36 and SD of 0.91; 
while the writing performance of organization aspect was (fair), with a mean of 
2.37 and SD of 0.80. Moreover, there was no statistically significant difference in 
writing performance attributed to linguistic self-concept. However, there was 
statistically significant difference in writing performance with respect to major 
variable, in favor of science. 

  Based on these results, some recommendations and implications were 
provided. 

  Keywords: Writing Skills, Content Skills, Organization Skills, Writing 
Assessment, Linguistic Self -Concept, High Schools.
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  استخداُم تطبيقاِت الواقِع املُعّزِز يف تدريِس العلومِ 
 تغريد إبراهيم حممد السالمة  
  وزارة الرتبية والتعليم األردن

salamahtaghreed@gmail.com 

 امللخص 

، وتعن التكنولوجيا  AR( و اختصارها  Agumented realityمع تطوُّر  العلم وتقدُّم  التكنولوجيا قدم لنا تقنية الواقع املعزز)
موجه له.   القائمة على إسقاط األجسام االفرتاضية واملعلومات ف بيئة املستخدم احلقيقية لتوفر املعلومات اإلضافية، أو تكون مبثابة 

التقنية إبسقاط أجسام   التعليم مسحت هذه  والتعليم. ف جمال  األطفال  وألعاب  عز ز ف جماالت عديدة، كالطب 
 
امل الواقع  دخل 

افرتاضية من املعلومات على العامل املادي  الت ميكن عرضها عن طريق األجهزة الذكية، ومن هذه التطبيقات ف جمال تدريس العلوم  
(Anatomy4D, CoSpaces. Arloopa,Elements4D, Fector  هذه تسمح  التطبيقات،  من  وغريها   )

التطبيقات ِبستكشاف جسم اإلنسان، وفهم عمل األجهزة املختلفة، وهذا يؤدي إىل ُتسي أداء الطلبة، وزايدة تفاعلهم، وإاتحة  
لك أسهمت بتقدي املادة العلمية التعليمية بطريقة  الفرصة لرؤية الصورة ثَلثية األبعاد وُتريكها، والتفاعل معها بكل سهولة، وكذ

التقليدية،   الطلبة ِبملقارنة ِبلطريقة  أذهان  إىل  العلمية  املعرفة واحلقائق  إيصال  للطلبة، وسهولة ف  حديثة ومبتكرة وأكثر وضوحا 
أذهان الطلبة، ومواكبة التكنولوجيا ف  وتضفي عنصر املتعة والتشويق، وموفرة للوقت واِلهد ف إيصال املعرفة واحلقائق العلمية إىل  

التعليم، وأنصح بتطبيق هذه التقنية ف مواد أخرى، كالرايضيات واِلغرافيا واآلداب وغريها. وهذه تطبيقات أغلبها جمانية، ومتوفرة  
 على األجهزة الذكية املختلفة، وسهلة التعامل معها واستخدامها.  

عز   – كلمات مفتاحية: تقنية  
 
 تدريس العلوم.  - زالواقع امل
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  اسرتاتيجياُت تعزيِز املناعِة النفسيِة للُمتعلمني للتحكِم يف قلِق االمتحاانِت املدرسيةِ 
 ا.د خالد عبد السالم 

 2جامعة حممد ملني دابغني سطيف 
absalam05@yahoo.fr 

 امللخص 

ىل التعريف ِبملناعة النفسية، والعناصر املكونة ِلا، وأهيتها ِبلنسبة لإلنسان ف مواجهة الشدائد واحملن  ِتدف  مداخلت نا إ          
والصعوِبت، وعن طريق ذلك سن بي    طبيعة احلياة الدراسية ومتطلباِتا. مث نبي ماذا َتثل االمتحاانت ِبلنسبة للمتعلم ف مدارسنا،  

وأحواِلم النفسية وعملياِتم املعرفية. وعرب ذلك سنصل إىل وضع تصور ألهم االسرتاتيجيات النفسية  وكيف ت ؤثر ف َمزاج املتعلمي  
البيداغوجية الت ت سهم ف تعزيز املناعة النفسية للمتعلمي، وتكسبهم مهارات  إدارة الضغوط املدرسية وقلق االمتحاانت، وِبلتال  

 قد تعرتضهم ف مسارهم الدراسي.   يستطيعون مواجهة خمتلف الصعوِبت واحملن الت

املرونة   التفكري اإلجيايب، اسرتاتيجية  تنمية  الثقة ِبلنفس، اسرتاتيجية  إىل اسرتاتيجية تعزيز  املثال ال احلصر  ونشري  هنا على سبيل 
االقرتاحات التطبيقية حول ضرورة إعداد  الفكرية، واسرتاتيجيات الرتفيه والتنشيط الرايضي والثقاف وغريها؛ لنخلص إىل جمموعة من  

برامج تدريبية وفق تلك االسرتاتيجيات؛ ليكون جزء ا من نشاط مهام مستشريي التوجيه واإلرشاد املدرسي  واملهن  ف مؤسساتنا  
 الرتبوية. 

تعلمون   -كلمات مفتاحية: تعزيز  املناعة  النفسية  
 
     االمتحاانت  املدرسية   -امل
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 يكومرتيُة لقائمِة فحِص عالماِت ومظاهِر األطفال ذوي صعوابِت التعلِم ابملرحلِة االبتدائيةِ اخلصائُص الس
 مرمي حممود فنجري عباس 

  جامعة أسيوط  -كلية الرتبية 
roomamimoo11@gmail.com   

 امللخص 

الذين   األطفال  واملهتمي مبشكلة  األهل  اهتمام  تطورا؛ بسبب  اخلاصة وأسرعها  الرتبية  ميادين  أحدث  من  التعلم  تـ َعدُّ صعوِبت  
يظهرون مشكَلت تعليمية، الت ال ميكن تفسريها بوجود اإلعاقات العقلية واحلسية واالنفعالية، ِبإلضافة إىل أن مصطلح صعوِبت  

كثر من قبل األهل. وقد أصبح التعليم ومشكَلته من أهم جماالت البحث العلمي ، فقد حظي مبجال واسع  التعلم قد القى قبوال أ
من االهتمام والبحوث املختلفة، وأصبحت مشكَلت التعلم عديدة ومتنوعة وُمط  أنظار كثري من العلماء، ومن أهم هذه املشكَلت  

من اجملاالت املهة ف الوقت احلاضر، وقد    Learning Disabilitiesمشكلة صعوِبت التعلم، ويـ َعدُّ جمال صعوِبت التعلم  
ي  اهتم هبذا اجملال علماء النفس والرتبية إىل جانب اهتمام اآلِبء واملربي، وكذلك اسرتعى هذا اجملال انتباه كثري من العلماء املتخصص

 ( ٢٠٠٤،٢٠٩ف جماالت خمتلفة, فوقيه عبدالفتاح، )

م ال تكتشف كبعض اإلعاقات منذ الوالدة، أو عند بداية منو احلواس، أو االستعداد للحركة، ولكنها قد تكون  فإعاقة صعوِبت التعلـ  
من اإلعاقات الصعبة اخلفية، الت ال تظهر ف البداايت املبكرة من عمر اإلنسان، وإن كانت نتائجها تستمرُّ مع اإلنسان طوال  

، وال تظهر  حياته سواء كان طالبا   أم موظفا   يشغل م سؤولية ف احلياة تستمر معه هذه اإلعاقة إذا مل يتم عَلجها وتقوميها ِبكرا  
هذه الصعوِبت بشكل واضح وصريح وُتتاج إىل جهد ومعرفة اتمة من ق َبل فريق التشخيص للتفريق بي صعوبة التعلـ م والتأخر  

بة التعلـ م قد يعان منها كذلك الطلبة املوهوبون، ويطلق عليهم موهوبون  الدراسي ، وصعوبة التعلـ م وبطء التعلـ م، مع مَلحظة أَن صعو 
من ذوي صعوِبت التعـ لم، ِبإلضافة للطلبة العاديي من ذوي صعوِبت العلـ م، وإن اختلفت األسباب ف كلٍ  من احلالتي، فالعمر  

، ف بداية مراحل ظهور األعراض على الطفل /  املناسب للتدخل ملَلحظة واكتشاف الطلبة من ذوي صعوِبت التعلـ م اإلنسان
الطالب، وجيب أن يكون ف بداية دخوله املدرسة، وغالبا   ما يكون ذلك عند سن التاسعة،  أي ما يوافق الصف الثالث من املرحلة  

 االبتدائية. 

لة  االبتدائية  املرح  - صعوِبت  التعلم   - األطفال   -كلمات مفتاحية: السيكومرتية  
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ني   19العالقُة بني اخلوِف من كوفيد  والشعوُر ابلوحدِة النفسيِة لدى الطلبِة اليمنيني يف الصِّ
 عامر حممد الضبياين 

 جامعة ذمار 
aameraldbyani@gmail.com 

 امللخص 

، ودرجة الشعور ِبلوحدة النفسية لدى الطلبة اليمنيي  19كلٍ  من اخلوف من كوفيدهدف البحث  احلال إىل التعرف إىل مستوى  
ف الصي، ومعرفة العَلقة بينهما وإن كانت هناك فروق ف استجاِبت عينة البحث طبق ا ملتغري النوع االجتماعي . وتكَون جمتمع   

اليمنيي ف الصي، وامللتحقي ِبلعام اِلامعي   العينة )2020البحث من الطلبة  ( طالب وطالبة، َت اختيارهم 301م، وبلغت 
 أبسلوب العينة العشوائية البسيطة. واعتمد البحث املنهج الوصفي ، كما َت استخدام االستبيان أداة ِلمع البياانت من عينة البحث. 

 ( توصل البحث إىل النتائج اآلتية: SPSSوبعد إجراء التحليل اإلحصائي بواسطة برانمج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

كان مرتفعا بينما درجة الشعور الوحدة النفسية جاءت بدرجة مرتفعة جدا . توجد عَلقة طردية    19أن مستوى اخلوف من كوفيد 
  19والشعور ِبلوحدة النفسية. كذلك وجود فروق بي استجاِبت عينة البحث ملستوى اخلوف من كوفيد  19بي اخلوف من كوفيد

 بقا ملتغري النوع االجتماعي لصاحل الذكور، وفروق لدرجة الشعور ِبلوحدة النفسية لصاحل اإلانث. ط

الص  ي.  –الطلبة  اليمنيون   - الوحدة  النفسية   - 19كلمات مفتاحية: كوفيد
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 الفلسطينيةِ املعوقاُت اليت تواجُه جودَة التعليِم اجلامعيِّ يف مؤسساِت التعليِم العايل  

  أنور شحادة نصار 
anassar@qou.edu 

 امللخص 

هدفت الدراسة  إىل التعرف على املعوقات الت تواجه جودة التعليم اِلامعي ف جامعة االستقَلل من وجهة نظر الطلبة، حيث       
الوصفية ِبالعتماد على املنهج الكمي ، ِبستخدام عينة احتمالية عن طريق املسح االجتماعي ،  تنتمي هذه الدراسة  إىل منط الدراسات  

ف جامعة االستقَلل، وقد بلغ إْجالُّ جمتمع    - اخلرجيي    - أبسلوب احلصر الشامل على ْجيع طلبة البكالوريوس ف السنة النهائية  
 تقدمها اِلامعة. اعتمد الباحث على مقياس من إعداده، وبعد التأكد  ( من الطلبة ف التخصصات األكادميية الت 262الدراسة )

( الستخراج النتائج وُتليلها ومناقشتها، وذلك ِبالعتماد  SPSSمن صدقه وثباته، ت  استخدام الرزمة اإلحصائيـة للعلوم االجتماعية )
 على جمموعة من املعاِلات اإلحصائية الت تتناسب مع طبيعة موضوع الدراسة. 

كشفت نتائج الدراسة أَن استجاِبت الطلبة على ُماور املعوقات الت تواجه جودة التعليم اِلامعي  ف جامعة االستقَلل واملتعلقة        
مبتغريات: )أعضاء اِليئة التدريسية، طلبة جامعة االستقَلل، الكتاب اِلامعي ، جودة املكتبة، أساليب التدريس، التدريب امليدان ،  

 قييم الطلبة، تفاعل التخصص مع قضااي اجملتمع( جاءت كبرية. جودة ت 

 الكلمات الدالة: املعوقات، اِلودة، جودة التعليم، التعليم اِلامعي ، جامعة االستقَلل  
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 "حتديُت استخداِم املنصاِت التعليميِة ومقرتحاُت معاجلتها من وجهِة نظِر طالباِت اجملال األول جبامعة الشرقية" 
 رابعة بنت حممد بن مانع الصقرية                          د. ثريء بنت سليمان بن محد الشبيبية د. 

 أستاذ مساعد جبامعة الشرقية                                   أستاذ مساعد جبامعة الشرقية 
rabeeah107048@moe.om 

 امللخص 

ستهدفت الدراسة  استكشاَف ُتدايت  استخدام  امل نصات  التعليمية  ومقرتحات  معاِلتها من وجهة نظر  طالبات  اجملال  األول جبامعة  ا
(  100الشرقية، واستخدمت املنهج الوصفي  على عينٍة من طالبات السنة الثالثة جبامعة الشرقية ف ختصص اجملال األول مكونة من )

 أداة الدراسة ف استبانة مكونٍة من ُمورين لتعر ف ُتدايت استخدام املنصات التعليمية، ومقرتحات معاِلتها.  طالبة، وَتث لت

وتوص لت الدراسة إىل أن من أبرز ُتدايت استخدام الطالبات للم نصات التعليمية: ضعف شبكات اإلنرتنت، وعدم تغطيتها لبعض  
 .خاصة هبن، ونقص الدعم الفن  عند احلاجة إليه  األماكن، وعدم امتَلك بعض الطالبات حلواسيب 

 جامعة  الشرقية .  -املنصات  التعليمية   - كلمات مفتاحية: ُتدايت
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 تطويُر أنظمِة التعليِم اإللكرتويّنِ ابجلامعاِت العربيِة يف ضوِء بعِض اخلرباِت املعاصرةِ 
 د. تركي حيىي قاسم القباين 

 الرتبوي املساعدأستاذ اإلدارة والتخطيط  
 اليمن.  – جامعة الرازي 

Turki3785@gmail.com  

 د. خليل حممد اخلطيب 
 أستاذ إدارة التعليم العايل املساعد

 اليمن – جامعة صنعاء/ جامعة الرازي 
Drkhalilalkhateeb78@gmail.com  

 امللخص 

ف توقف العملية التعليمية، وتعليق الدراسة لدى معظم اِلامعات العربية بسبب ضعف القدرة    19-تسَببت جائحة  كوروان كوفيد   
 من اِلامعات حول  التقنية ِلا، وغياب أنظمة التعليم احلديثة كالتعليم اإللكرتون، الذي أصبح أحد أنظمة التعليم الرئيسية ف كثري 

العامل، بوصفه يسهم ف احملافظة على استمرارية التعليم اِلامعي ف الظروف الطبيعية، وأثناء األزمات، وعند تفشي األوبئة العاملية،  
اصرة.  ولذلك؛ تتمثل مشكلة البحث احلال ف كيفية تطوير أنظمة التعليم اإللكرتون ِبِلامعات العربية ف ضوء بعض اخلربات املع

أَما عن أهداف البحث فتتمثل ف ُماولة التعرف إىل دواعي تطوير أنظمة التعليم اإللكرتون ِبِلامعات العربية، وتشخيص ُتدايت  
تطبيقه، واستعراض بعض اخلربات املعاصرة، وُتديد االحتياجات األساسية لتطوير أنظمة التعليم اإللكرتون ف اِلامعات العربية.   

ث على املنهج الوصفي  بشقيه )املسحي والتحليلي(، ِبالعتماد على أسلوب ُتليل املضمون، ِبستقراء أدبيات البحث  واعتمد البح
 ( عنصرا، وبعد ُتليل البياانت توصل البحث إىل ْجلة من النتائج، أبرزها: 28بوصفها َتثل جمتمع البحث وعينته، وبلغ عددها )

م اإللكرتون ِبِلامعات العربية ف احلاجة املاسة له ف الظروف الطبيعية، وأثناء األزمات،  تتلخص أبرز الدواعي إىل تطوير التعلي  -
 وعند اِلوائح الوِبئية، إضافة إىل زايدة الفرص التعليمية، والوصول إىل أكرب عدد من املستفيدين ومواكبته ملتطلبات التحول الرقمي .

اإللكرتون ف اِلامعات العربية بضعف القدرة املؤسسية للجامعات، وُتديدا القدرة التقنية،  تتمثل أبرز ُتدايت تطبيق التعليم    -
 وتفشي األمية التكنولوجية، وقلة استخدام التقنيات احلديثة ف التدريس، والبحث واإلدارة اِلامعية. 

ابجلامعات العربية على تسعة حماور: )تشريعية وقانونية،  تتوزع االحتياجات األساسية لتطوير أنظمة التعليم االلكرتوين  -
ثقافة تنظيمية، قيادة وحوكمة، إدارة تكنولوجية، بنية مادية، موارد بشرية، معرفة تقنية، تدريبية وأتهيلية، تقوميية  

 وتطويرية(.ويف ضوء النتائج خلص البحث إىل تقدمي مجلة من التوصيات واملقرتحات ذات العالقة. 
 خربات.  –اجلامعات   –التعليم اإللكرتوينّ   - أنظمة  - ات املفتاحية: تطويرالكلم 
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)دراسٌة    تقييُم عمليِة الدمِج األكادمييِّ ألطفاِل التوحُِّد يف املدارِس االبتدائيِة العاديِة من وجهِة نظِر ُمفتشي التعليِم االبتدائيِّ 
 (ميدانيٌة بوالية املسيلة

 د حرايز رابح | د. كتفي عزوز 
 جامعة حممد بوضياف املسيلة 

rabahher@gmail.com 

 امللخص 

  هدفت هذه الدراسة إىل تقييم عملية الدمج األكادميي ألطفال التوحد ف املدارس االبتدائية العادية بوالية املسيلة )اِلزائر(، وتكونت 
يم االبتدائي للبيداغوجيا ِبللغة العربية العاملي مبديرية الرتبية لوالية املسيلة )اِلزائر(، وِلمع  ( مفتشا للتعل75عينة الدراسة من )

( فقرة، حيث ت حساب دالالت  41البياانت ت بناء أداة لتقييم مستوى عملية الدمج لتَلميذ التوحد، وتكونت أداة الدراسة من )
البيئ  اآلتية:  األبعاد  وثباِتا، وتضمنت  استخدام  صدقها  وبعد  التقييم.  والدروس،  الربامج  والرتبوية،  النفسية  اخلدمات  التعليمية،  ة 

 األساليب اإلحصائية املناسبة توصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية: 

(، وجاءت اخلدمات النفسية والرتبوية  2.91مستوى الدمج  األكادميي   ألطفال التوحد جاء متوسطا مبتوسط حسايب )  -
املرتب  مبتوسط حسايب) ف  األوىل  )3.25ة  مبتوسط حسايب  الدروس  تقدي  و  الربامج  مث  مبتوسط حسايب  3.11(،  التقييم  مث   ،)

(، وخلصت الدراسة إىل تقدي ْجلة من االقرتاحات الت َتكن من ُتسي  2.46(،  وأخريا البيئة التعليمية مبتوسط حسايب)2.85)
 الدمج هبذه الفئة. 

. الكلمات املفتاحية: ال -   تقييم، الدمج األكادميي، أطفال التوحد، املدارس االبتدائية، مفتشو التعليم االبتدائي 
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Abstract: 

The study aims at evaluating the academic integration of autism children in 
ordinary primary schools in the State of M'sila (Algeria), and the sample of 75 studies 
consisted of a primary education inspector for the Arabic language of Bidagogia 
working in the Department of Education for the State of M'sila, and to collect data 
a tool was built to evaluate the level of the integration of pupils and the study tool 
was made up from 41 paragraphs. The evidence of its credibility and stability has 
been calculated and includes the following dimensions: The educational 
environment, psychological and educational services, programs and lessons, 
evaluation. Following the use of appropriate statistical methods, the study found 
the following conclusions: The level of academic integration of autism children 
averaged (2.91), psychological and educational services ranked first on the average 
of my computation(3.25), programs and lessons delivered at the average of my 
calculation (3.11), My average Rating (2.85), and finally my average educational 
environment (2.46). The study concluded that a number of suggestions could be 
made to improve integration in this category. 

Key words: Evaluation, academic integration, autism, primary schools, primary 
education inspectors. 
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جهِة  دوُر إدارِة املدرسة يف تفعيِل الشراكِة بني اجملتمِع احملليِّ وبني املدرسِة يف مديريِة تربيِة وتعليِم يطا "حمافظة اخلليل" من و 
  أولياِء األموِر واملعلمنينظِر  

 عبد الرمحن حممد نواجعه 
  وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية 

d.abd.1998.22@gmail.com  

 امللخص 

وبي املدرسة ف مديرية تربية وتعليم    ِتدف الدراسة احلالية إىل التعرف على دور إدارة املدرسة ف تفعيل الشراكة بي اجملتمع احمللي 
يطا "ُمافظة اخلليل" من وجهة نظر أولياء األمور واملعلمي، كما هدفت التعرف إذا ما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية ف  

خلليل" من وجهة نظر أولياء  دور إدارة املدرسة ف تفعيل الشراكة بي اجملتمع احمللي وبي املدرسة ف مديرية تربية وتعليم يطا "ُمافظة ا
األمور واملعلمي ت عزى إىل متغري اِلنس، كما استخدم الباحث املنهج الوصفي  التحليلي ، لتحقيق أهداف الدراسة، وقد ت تطوير  

البياانت اشتملت على ) اف  ( فقرة موزعة على ثَلثة جماالت َتثلت كااليت:  اجملال األول: الشراكة ف األهد28استبانة ِلمع 
 والرؤية العامة للعملية التعليمية. 

 اجملال الثان: الشراكة ف تقدي الَدعم املال  ف املدرسة.   
 اجملال الثالث: الشراكة ف الشؤون اإلدارية ف املدرسة. 

ول أمر  (  177( و)614( معلمة ومعلم، من معلمي املرحلة األساسية الدنيا، والبالغ عددهم ) 258فتكونت عينة الدراسة من )
 من أفراد اجملتمع احمللي . ت اخيارهم ِبلطريقة العشوائية البسيطة، وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أهها: 

أن دور إدارة املدرسة بتفعيل الشراكة بي اجملتمع احمللي  وبي املدرسة ف مديرية تربية وتعليم يطا "ُمافظة اخلليل" من وجهة نظر   .1
 مور واملعلمي، جاء بدرجة تقييم مرتفعة ِلميع اجملاالت. أولياء األ 

( ف دور إدارة املدرسة ف تفعيل الشراكة بي اجملتمع احمللي وبي املدرسة  α ≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند )  .2
 واملعلمي ت عزى ملتغري اِلنس. ف مديرية تربية وتعليم يطا "ُمافظة اخلليل" من وجهة نظر أولياء األمور 

 املعلمون -أولياء األمور   - مديرية  تربية  وتعليم  يطا "ُمافظة اخلليل"  - الشراكة    - كلمات مفتاحية: إدارة  املدرسة 
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اِت الصفِّ  فاعليُة التدريِس ابستخداِم موقٍع تعليميٍّ تفاعليٍّ يف اكتساِب املفاهيِم الَفلكيِة واالجتاِه حنو الَفَلِك لدى طالب
 اخلامِس األساسيِّ 

 فاطمة بنت علي بن سعيد الدوحاين  
 سلطنة عمان – وزارة الرتبية والتعليم 

flc4ksm@gmail.com    
 امللخص 

هدفت الدراسة  إىل الكشف عن فاعلية التدريس ِبستخدام موقع تعليمي  تفاعلي  ف اكتساب املفاهيم الفلكية لدى طالبات الصف  
( طالبة من طالبات الصف اخلامس األساسي إبحدى  52اخلامس األساسي واالجتاه حنو الفلك. وقد تكونت عينة الدراسة من )

( طالبة.  26( طالبة، وضابطة عددها )26يم عينة الدراسة إىل جمموعتي جتريبية وعددها )مدارس ُمافظة جنوب الباطنة. ت تقس
اختبار   ها:  أداتي  إىل  للمعلمة، ِبإلضافة  بدليل  مرفق  تفاعلي   تعليمي   موقع  بتصميم  الباحثة  قامت  الدراسة  أهداف  ولتحقيق 

( ُمكما، كما جرى  12تحقق من صدق األداتي بعرضهما على )اكتساب املفاهيم الفلكية، ومقياس االجتاه حنو الفلك، كما ت ال
(،  0,72(، وثبات مقياس االجتاه )0,75حساب الثبات ِبستخدام معامل ألفا كرومباخ، حيث بلغت قيمة الثبات ف االختبار )

ذات داللة إحصائية عند    ِما يعد مؤشرا على أَن األداتي صاحلتان ألغراض الدراسة. وقد أشارت نتائج الدراسة إىل وجود فروق
بي متوسطات درجات طالبات جمموعت الدراسة ف كلٍ  من اختبار املفاهيم الفلكية، واالجتاه حنو  (  0,05=مستوى الداللة ) 

الفلك لصاحل درجات طالبات اجملموعة التجريبية. وف ضوء النتائج السابقة، أوصت الدراسة بضرورة عقد ورش تدريبية للمعلمي  
رفي لتعريفهم أبهية املواقع التعليمية التفاعلية ف التدريس، وكيفية تصميمها وتوظيفها ف املوقف الصفي، وتوجيه أنظار اللجان  واملش

 ية. املعنية بتقنيات التعليم بوزارة الرتبية والتعليم إىل ضرورة تزويد امليدان الرتبوي  مبواقع تعليمية تفاعلية ملختلف املناهج الدراس

 ات الدالة: املفاهيم  الفلكية، موقع تعليمي  تفاعلي ، االجتاه حنو الفلك. الكلم
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فاعليُة التدريِس بتقنيِة اإلنفوجرافيك التفاعلّي يف تنميِة التحصيِل لدى طالباِت الصفِّ العاشِر األساسيِّ يف مادِة الرتبيِة  
 اإلسالميةِ 

 د: حُمسن بن انصر الساملي            أ: وفاء بنت علي بن عرابة                         
 ماجستري مناهج وطرق تدريس                                دكتوراة مناهج وطرق تدريس 
  وزارة الرتبية والتعليم/ سلطنة ُعمان                                جامعة السلطان قابوس

wafaa2011@moe.om  

 امللخص 

هدفت الدراسة  إىل التعرف على فاعلية التدريس بتقنية اإلنفوجرافيك التفاعلي  ف تنمية التحصيل لدى طالبات الصف العاشر       
:  ( طالبة، ق سمن إىل جمموعتي 68األساسي  ف مادة الرتبية اإلسَلمية. استخدم الباحثان املنهج شبه التجرييب  على عينة مكونة من )

 ( طالبة. 35( طالبة، وجمموعة ضابطة مكونة من ) 33جمموعة جتريبية مكونة من )

( سؤاال ،  22لتحقيق هدف الدراسة أ عَد اختبار يقيس معرفة الطالبات بفقه القضااي املعاصرة ف مادة الرتبية اإلسَلمية، وتضمن ) 
 وقد ت التأكد من صدق األداة وثباِتا.  

فرق دال إحصائيا بي متوسط درجات طالبات جمموعت الدراسة ف االختبار التحصيلي لصاحل اجملموعة    وأظهرت النتائج وجود    
 التجريبية. وف ضوء النتائج أوصت الدراسة بضرورة االهتمام بتوظيف تقنية اإلنفوجرافيك التفاعلي ف تدريس مادة الرتبية اإلسَلمية.

 مادة الرتبية اإلسَلمية.   -إلنفوجرافيك التفاعلي ا -الكلمات املفتاحية: تقنية اإلنفوجرافيك
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 19- كوفيد-التحديُت الرتبويُة اليت تواجُهها األسرُة الُعمانيُة يف ظلِّ جائحِة كوروان
 د. أمحد بن علي املعشن 

 أستاذ مساعد، قسم الرتبية، جامعة ظفار 
almashani7@gmail.com  

 امللخص 

أبن    19-بعد اجتماع ِلنة الطوارئ  لتقوي واقع جائحة كوفيد  2020أعلنت منظمة  الصحة  العاملية ف شهر أغسطس من عام  
ألف شخص    700مليون إنسان، وحصد حياة    18آاثر هذه اِلائحة ستستمر لعقود قادمة، ولن يكتفَي هذا املرض الذي أصاب

دارسهم بذلك، بل ستستمر آاثره  لسنوات قادمة، فضَل عن ذلك؛ فإنه من الصعوبة  منهم، وأوقف مَليي األطفال والتَلميذ عن م
التنبؤ الدقيق برحيله. ومع استمراره واستفحال خماطره؛ يشهد اجملتمع  الع مانُّ كغريه من جمتمعات العامل حالة من اخلوف والرتقب  

ا  من  مزيدا  الع مانية  األسرة  على كاهل  تضع  الت  املفاجآت  والرتبوية،  وتوقع  والنفسية،  الصحية،  اجملاالت  خمتلف  ف  لتحدايت 
  واالقتصادية.  وتستعرض هذه الورقة التحدايت  الرتبويَة الت تواجهها األسرة الع مانية ف ظل استمرار هذه اِلائحة الت بدأت إبيقاف 

الذي قسم    2020/  8/    31عليم املدمج ف  ، وما تَلها من قرار وزارة الرتبية والتعليم بتبن الت2020/  3/    15الدراسة ف  
املدارس وفقا حلجم الكثافة إىل ثَلث فئات، هي مدارس منخفضة الكثافة تسمح حبضور ْجيع الطلبة، وأخرى متوسطة الكثافة  

استمرار ُتول  تتيح الفرصة حلضور تبادل، أسبوعا فأسبوع، والثالثة مرتفعة الكثافة يكون التعليم فيها عن ب عد ِلميع الطلبة. ومع  
التعليم مبختلف مراحله ف السلطنة إىل نظام التعليم عن ب عد؛ نشأت ُتدايت تربوية تضع مزيدا من املسؤولية على األسرة العمانية   
للتعامل معها، وللوقوف على هذه التحدايت تسعى هذه الورقة لإلجابة عن سؤال رئيس: ما التحدايت  الرتبوية  الت تتعرض ِلا  

؟  وللوقوف على هذه التحدايت؛ ت تصميم هذه الدراسة املسحية الت  19كوفيد    -الع مانية ف ظل استمرار جائحة كوروان  األسرة
 ستقدم نتائجها حلوال ومقرتحاٍت إجرائية، تـ َعز  ز  دور األسرة ف التعامل الرتبوي  احلصيف مع أبعاد هذه املشكلة.  

 19كوفيد-، األسرة الع مانية، التعليم عن ب عد، كوروانالكلمات املفتاحية: التحدايت الرتبوية 
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 ُمسامهُة األيباد يف تعزيِز الدَّمِج لدى الطلبِة ذوي اإلعاقِة البصريِة يف التعليِم العام 
 د.شاهر يوسف يغي  
  قطاع غزة  -منسق التعليم اجلامع يف التعليم العام  

sh.yaghi@unrwa.org 

 امللخص  

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مدى مساهة  األيباد ف تعزيز  الدمج لدى الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية ف التعليم العام.  تكمن  
ال  البصرية املدجمي ف مدارس األونروا )اِلناح الرمسي  الطلبة ذوي اإلعاقة  أنه َت تزويد معظم  ثان للتعليم ف  مشكلة الدراسة ف 

التعليمية.   العملية  ف  الطلبة  هؤالء  دمج  ف  أسهمت  وكيف  التجربة  هذه  فوائد  من  نتحقق  أن  وأردان  أيباد،  فلسطي( أبجهزة 
( الذين استلموا جهاز األيباد ضمن " مشروع  160استخدمت الدراسة املنهج الوصفي  التحليلي . تكون اجملتمع األصلي من الطلبة )

(،  50( حيث العينة السيكو مرتية )100ي نفذته األونروا ف مدارسها حيث بلغت عينتا الدراسة ِما توفر من الطلبة )الرؤية" الذ
فقط. استخدمت الدراسة استبانة من إعداد الباحث وتقنينه، ت من خَلِلا قياس    48( طالب/ة، حيث استجاب  50والفعلية )

ثَل بشكل عام وف  للدمج  األيباد  أن  درجة مساهة  الدراسة  نتائج  والسلوكي . وأظهرت  املعنوي ،  والنفسي   األكادميي ،  أبعاد:  ثة 
%، وقد  90وبوزن نسيب   2.70مستوى مساهة األيباد ف تعزيز الدمج لدى الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية جاءت مرتفعة مبتوسط  

ط مستوى مساهة األيباد ف الدمج ف البعد األول  ظهرت هذه النتيجة املرتفعة واضحة ف أبعاد االستبانة حيث تبي أَن متوس
الثان )النفسي  املعنوي ( كان مبتوسط احلسايب  88.6وبوزن نسيب    2.66)األكادميي ( كان   البعد  وبوزن نسيب    2.98%، وف 

املتوسط احلسايب  99.3 ( فكان  )السلوكي  الثالث  للبعد  أَما ِبلنسبة  النسيب    %2.67،  دل على أن  %. وهذا ي89.0والوزن 
التوصية أبهية   العام كانت مرتفعة، وكانت  التعليم  البصرية ف  مستوى مساهة األيباد ف تعزيز الدمج لدى الطلبة ذوي اإلعاقة 
 توظيف التكنولوجيا للدمج وضرورة تزويد الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية ِبألجهزة احملمولة والسماح ِبستخدامها ف العملية التعليمية.

   التعليم العام - اإلعاقة  البصرية   -تعزيز  الَدمج    -األيباد  مفتاحي  كلمات
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 استخداُم تكنولوجيا االتصاِل ودوُر دولِة قطر املستقبلّي يف التعليـِم عـن بُعـد 
 مريفت رشاد ابراهيم حممد  

 عضو امللتقي القطري للمؤلفني 
 farag.mervat@yahoo.com    

 امللخص 

استهدفت الدراسة  التعرَف على استخدامات تكنولوجيا االتصال؛ لتطوير وتفعيل جمال التعليم عن ب عد ف قطر،والتعرف علي الدور  
البحثية الت توفرها دولة  التنموي  واملستقبلي  الت تقوم به قطر ف جمال التعليم عن ب عد،وتكنولوجيا االتصال، وإبراز القدرات العلمية و 

قطر للجمهور، وسبل تطوير النواحي العلمية والتعليمية للنهوض ِبلدولة، ودراسة املشكَلت الت تشكل عائقا ف سبيل االستفادة  
  القصوى من تكنولوجيا االتصاالت والتعليم عن ب عد، والتعرف علي مدى استفادة املؤسسات التعليمية والبحثية ف دولة قطر من 

تكنولوجيا االتصال، واعتمدت الدراسة علي منهج املسح الذي يعرف أبنه جهد علمي  منظم للحصول على معلومات عن الظاهرة  
  ُمل الدراسة، واستخدمت الدراسة ف الدراسة امليدانية استمارة استبيان إلكرتونية، يتم توزيعها علي عينة الدراسة امليدانية الستبيان 

 عاما فأكثر.  20( مفردة من عمر  400ظاهرة ُمل  الدراسة، واعتمدت علي عينة قوامها )  رأي املبحوثي ف ال

 التعليـم  عـن ب عـد  -دولة  قطر  –كلمات مفتاحية: تكنولوجيا االتصال   
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  ُمعلمي العلوِم جبامعِة السلطاِن قابوس  - واقُع ممارسِة بعِض أدواِت التأمُِّل لدى الطلبةِ 
  ن محد الرواحية | سليمان البلوشي علي آل عيسى علي مهدي كاظمشريفة بنت سليمان ب

  جامعة السلطان قابوس
Sharifa.alrawahi@moe.om  

 امللخص  

جامعة السلطان قابوس، لذا أ جر َيت  تـ َعدُّ ِمارسة التأمُّل أحد موجهات العمل الرتبوي  ضمن متطلبات برامج إعداد املعلمي ف  
الدراسة احلالية هبدف الكشف عن مدى استخدام أدوات املمارسات التأمُّلية لدى طلبة البكالوريوس من ختصص مناهج تدريس  

وهو:    العلوم بكلية الرتبية جبامعة السلطان قابوس. ولتحقيق هدف الدراسة ت استخدام املنهج الكم ي لإلجابة عن السؤال الرئيس 
ما درجة استخدام أدوات املمارسة التأمُّلية لدى طلبة البكالوريوس من ختصص مناهج تدريس العلوم بكلية الرتبية جبامعة السلطان  

منعدمة( لعدد   - ضعيفة   –متوسطة    –قابوس؟ وط ب  قت لذلك استبانة إلكرتونية من إعداد الباحثة، لتحديد درجة املمارسة )عالية  
ل وهي: البحث اإلجرائي ، ملف اإلْناز، التقارير التأمُّلية، التقييم الذايت لألداء، التفكري املسموع، مَلحظة األقران،  من أدوات التأمُّ 

 سجل األفكار، وجمموعات التعلم. 

سلطان  ( طالبا وطالبة من طلبة البكالوريوس من ختصص مناهج تدريس العلوم بكلية الرتبية جبامعة ال٥٨تكونت عينة الدراسة من )
منهم من اإلانث، و)٤٨قابوس، )  الطلبة  ١٠(  الكلية الستجاِبت  الدرجة  أَن متوسط  الدراسة  نتائج  الذكور. وأوضحت  ( من 

(، وبدرجة ِمارسة ضعيفة، وكانت  1.00(، وِبحنراف معياري مقداره )1.79املعلمي حول درجة ِمارستهم ألدوات التأمُّل بلغ )
 سة أغلب األدوات بدرجة ضعيفة عدا ثَلث منها كانت بدرجة متوسطة.  املتوسطات احلسابية لدرجة ِمار 

أوصت الدراسة  بضرورة تضمي املمارسات التأملية ف مقررات اعداد املعلمي ف خمتلف التخصصات، وتوظيف هذه املمارسات  
 التأملية ضمن أساليب التقوي ف برامج اعداد املعلم. 

 جامعة  السلطان  قابوس  - الطلبة  م علمو العلوم   - كلمات مفتاحية: أدوات  التأمُّل  
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 احللوُل املمكنُة ملواجهِة حتديِت التعليِم العايل 
 خدجية الشباين 

 كلية احلقوق بوجدة 
khadija.echbani@gmail.com 

 امللخص  

رورة  ال ميكن االستغناء عنها، فهو املقياس األساسي  حلضارة ورقي الشعوب وتقدمه، وبه  ال شَك أن  االهتماَم ِبلتعليم أضحى ض
يتم  بناء جيٍل واٍع ومثق ف من شأنه اإلسهام ف ِنضة بلده، وال نقصد ِبلتعليم التعليم التقليدي  القائم على احلفظ والتلقي، بل  

 ، والفهم، ودعم املواهب، وتنمية اإلبداعات. نقصد التعليم احملس ن، واملطو ر، والقائم على اإلدراك

من دراسات كل  إليه  توصلت  ما  حسب  البشري ،  املال  رأس  وبي  االقتصادي  النمو  بي  القوي  االرتباَط   ,Denisonإَن 
Schultz, Becker  التعليم يلعبه عامل  الذي  الدور  املتحدة، و حول  االقتصادي  ف الوالايت  النمو  لعوامل  تفسريهم  ..ف 

وصفه معيارا أساسياا لتحقيق النمو، أَدى إىل تغيري النظرة للتعليم من كونه استهَلكا إىل أحد العوامل املهمة الت جيب االستثمار  ب
فيها. حيث ترجع فكرة التعليم بوصفه استثمارا إىل أَن التعليم ي كسب األفراد معارَف ومهاراٍت جديدة، ومتنوعة من شأِنا اإلسهام  

قدرته اإلنتاجية، وِبلتال قدرته على توليد الدخل واإلسهام ف النمو  االقتصادي . وهذا ما دفع ِبلكثري من دول العامل إىل  ف زايدة  
 االهتمام ِبلتعليم، وذلك بتوسيع هيكلته، وتنظيمه عرب خمتلف مراحله، االبتدائي ، املتوسط، الثانوي  وصوال إىل التعليم العال. 

 بوصفه آخر مرحلة ف املنظومة التعليمية، ميدُّ سوق العمل برأس املال البشري  املكون تكوينا عاليا، واملتخصص ف  إَن التعليم العال
  خمتلف امليادين، واملؤهل والقادر على التكيف مع التحوالت التكنولوجية واالقتصادية احمللية والعاملية، والذي ُيقق النمو  االقتصادي  

 املرجو. 

العال ف خمرجاته، ليس فقط من حيث الكم  )عدد حاملي الشهادات، األحباث(، بل نوعية هذه  من هنا تكمن   التعليم  أهية 
 املخرجات، رأمسال بشري مؤهل، أحباث ختدم اجملتمع ما أدى إىل ضرورة االهتمام جبودة خمرجاته الت تعكس جودة العملية التعليمية. 

مل خاصة، سواء كانت مالية، مادية أم بشرية، ِبعتبار أن هيئة التدريس من أهم العوامل  إَن ُتقيق هذه اِلودة يتطلب توفري عوا
كفاءة ) ( عضو هيئة التدريس ُتدد نوعية وجودة العملية التعليمية )احملور    Compétenceالت تؤثر ف العملية التعليمية فإن َ

 األول(. 

وحة عرب العامل، حيث وضعت الدول املتقدمة خمططات ومناذج لتقييمها، لكن  فجودة التعليم العال ت عدُّ من بي املوضوعات املطر 
 البلدان السائرة ف طريق النمو  ال تزال متأخرة ومتباينة )احملور الثان(. 

 - احللول  –التعليم  العال   - كلمات مفتاحية: ُتدايت
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Properties and estimation  of A new alpha power Ibrahim distribution 
Islamic University of America 

 matharea44@gmail.com   

Abstract 

In the last few years, attempts have been made to define new families of 
probability distributions that extend well-known families of distributions and 
provide great flexibility in modeling data in practice.  and Mahdavi and Kundu 
(2015) proposed a new method to introduce an extra parameter to a family of 
distributions for more flexibility. The proposed method is called alpha power 
transformation (APT) and it is useful to incorporate skewness to a family of 
distributions Recently, Elbatal et al (2019) proposed a new proposal named new 
alpha-power transformation (NAPT) method.  here we use Ibrahim distribution.. 
A random variable  is said to have tow parameters Ibrahim distribution if its pdf is 
of the following from (cf Abdul-Monem (2016))  and The main aim of this study 
is   Introduce a new generalized form Ibrahim distribution, based on the new alpha-
power transformation technique. And Mathematical structure and the statistical 
properties of the new distribution are studied. And Estimation and simulation are 
performed.   And Applications to real data will be illustrated.
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 الذكية  البحث  حمركات خالل  من  احلر  الوصول  بيئة يف  والتقنية العلمية املعلومات  اسرتجاع
Scientific and technical information recovery 

 under the open access system 
 الرزاق بومسينة * / أ. د كمال بطوش  عبد 

  / اجلزائر 2قسنطينة   – جامعة عبد احلميد مهري 
abderazek.bousmina@univ-constantine2.dz  

 امللخص 

ي عدُّ الوصول  احلر للمعلومات من املواضيع الت استحوذت على اهتمام العديد من الباحثي عرب العامل، بوصفه نظاما جديدا لَلتصال  
  العلمي  داخل البيئة الرقمية، جاء هبدف تعزيز مبدأ النفاذ املفتوح للعلم دون حواجز قانونية أو مادية، ِبإلضافة إىل فتح قناة جديدة 

التواصل العلمي  بي الباحثي، كما ت عدُّ املعلومات العلمية والتقنية واجهة للبحث العلمي ؛ إذ تشكل عاملية الوصول إىل  لتحقيق  
مصادر املعلومات نقطة ُتول ف سبيل تعزيز اسرتجاع املعلومات العلمية والتقنية، ومع ما نشهده من تطورات تكنولوجية متسارعة  

ائل الوصول إىل املعلومات واسرتجاعها، حيث شكلت وسائل البحث ف ظل نظام الوصول احلر   تعددت، واختلفت أدوات ووس
أحد املواضيع الت شدت الباحثي سواء عن طريق املمارسات العملية أم عن طريق التأليف والتطوير ف هذا اجملال، حيث يتطلب  

جمموعة من األدوات التكنولوجية الواجب تصميمها والتحكم فيها،  اسرتجاع املعلومات العلمية والتقنية ف ظل نظام الوصول احلر   
ِبإلضافة إىل اكتساب املهارات التقنية الَلزمة الستخدامها وتطبيقها، ِلذا الغرض سنحاول عرب هذه الدراسة التعرف على سبل  

، مبا يضمن مصداقية نتائج   البحث ومشوليته، وفاعليته، وحداثته، ِبإلضافة  اسرتجاع املعلومات العلمية والتقنية داخل بيئة الوصول احلر 
إىل دراسة مدى استعداد الباحثي وتفاعلهم مع النموذج اِلديد لَلتصال العلمي ، وُتليل سلوكياِتم اجتاه وسائل البحث واالسرتجاع  

 ف ظل هذا النموذج.  

.االتصال  العلمي   - الكلمات املفتاحية: اسرتجاع املعلومات العلمية والتقنية   ، الوصول  احلر 
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Abstract 

Open access is one of the most popular topics for many researchers all around the 
world since it is a new system for scientific communication in the digital 
environment that came to support open access without any legal or physical 
restrictions In addition to opening a new channel to achieve scientific 
communication among researchers, technical and scientific information is also 
considered to be a scientific research’s interface since the universal access is a turning 
point towards recovering the scientific and technical information, with the rapid 
technological developments we are witnessing, the tools and means of access have 
varied. where the means of research under the open access system attracted 
researchers, whether through practical practices or through authoring and 
development in this field,As recovering scientific and technical information under 
the open access system environment needs a well-designed and controlled system 
asset of tools in addition to the mandatory technical skills to use and apply, for this 
purpose, we will try, through this study, to identify ways of retrieving scientific and 
technical information within an open access environment, in order to ensure the 
credibility, comprehensiveness, effectiveness and timeliness of research results, in 
addition to studying the extent of researchers’ readiness and interaction with the 
new model of scientific communication, and analyzing their behaviors towards the 

means of search and retrieval. Under this form. 

key words:  

Scientific and technical information retrieval, scientific communication, open 
access.  
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 دراسٌة لسلوِك األفراِد العاديني يف البحِث عن املعلوماِت العلميةِ  -الفجوُة بني العلماِء واجلمهورِ 
 د.جنيب الشرجبي | د. يونس الشوابكة  

 اجلامعة األردنية 
shorbajin@gmail.com  

 امللخص 

يفقد العلماء صلتهم ِبِلمهور أو اجملتمع و احتياجاته، وأحياان يسعى العلماء إىل ُتقيق أهداف غري تلك الت يضعها اجملتمع ضمن  
أولوايته، حىت لو كان ذلك بشكل غري مقصود، واألسباب لوجود تلك الفجوة عديدة لكن عدم وجود لغة مشرتكة بي العلماء  

ريع ف العديد من جماالت البحث العلمي هو من أهها، ِما أسهم ف اتساع التناقض حول الدور الذي  والناس العاديي والتقدم الس
يؤديه العلم والتكنولوجيا ف احلياة اليومية ؛ لذلك يتمركز البحث حول تلك الفجوة الت تكونت نتيجة استعمال العلماء لغة غري  

صادر معلومات قد ال تكون موثوقة ملعرفة املستجدات واالسرتشاد هبا ِما يؤثر  مفهومة لدى الناس العاديي، وِلوء اِلمهور إىل م
 سلبا ف سلوكهم بل وف معتقداِتم.  

وهذا يعن أَن البحث سيقوم بدراسة سلوك األفراد العاديي ف البحث عن املعلومات العلمية واستقصاء مصادر تلك املعلومات،  
علومات العلمية املعقدة إىل لغة يفهمها اإلنسان العادي من أجل َتكي سلوك مبن على  وأهية وجود وسيط قادر على ترْجة امل

املعرفة، وبذلك يهدف البحث إىل فحص فرضية أساسية مؤداها "أَن غياب اللغة املشرتكة بي العلماء والناس العاديي يدفع هؤالء  
 الناس إىل تصديق ما يتم تداوله دون َتحيص".  

( دراسة اللغة العلمية الت  1األدوات الت سيتم استخدامها ف ْجع البياانت الَلزمة لقبول فرضية البحث أو رفضها فتتمثل ف:أما  
ِبلذات   الطبية  العلمية  أحباثهم  ف  العلماء  )2يستخدمها  ف  علميي  ُمررين  وجود  مدى  دراسة  واملواقع  20(  الصحف  من   )

( شخص من  200( استبانة توزع على )3ملفاهيم العلمية املعقدة إىل لغة يفهمها الناس العاديون  اإللكرتونية، ِمن يتولون ترْجة ا
الناس العاديي للتعرف على مصادر املعرفة لديهم واملشكَلت الت يواجهوِنا ف ذلك، وسيتم تطوير أدوات البحث ِبللغة العربية مث  

 ُتكيمها واختبار صدقها وثباِتا قبل تطبيقها. 

توقع أن خترج الدراسة بنتائج وتوصيات حول أهية الربط بي حاجات اجملتمع والبحث العلمي، وأهية تبسيط املفاهيم العلمية  من امل 
 املعقدة إىل لغة يفهمها الناس العاديون، والتحدايت الت يواجهوِنا ف البحث عن املعلومات العلمية واستخدام االكتشافات العلمية. 

املعلومات  العلمية   -سلوك  األفراد  العاديي  - كلمات مفتاحية: الفجوة  بي العلماء  واِلمهور  
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 دوُر تكنولوجيا املعلوماِت واالتصاِل يف تفعيِل االتصاِل العلميِّ 
 بن ميينة خرية | نشأت ادوارد انشددد| بن ميينة فاطمة الزهراء 

 بوشعيب عني متوشنت املركز اجلامعي بلحاج 
benyamina1984@hotmail.com  

 امللخص 

لقد حَولت تكنولوجيا املعلومات و االتصال ميدان البحث العلمي ، حيث أصبح أكثر اتساعا و إاتحة من الوقت السابق، وذلك  
الوقت و املكان املناسب، ِما أَدى ِبالنتقال من مرحلة اكتساب املعرفة إىل مرحلة خلق    ملا وفرته من كمية و نوعية املعلومات ف 

املعرفة و توزيعها حيث ال يتحقق ذلك إال ِبلرتكيز على االتصال العلمي الذي جيعل من البحث العلمي أكثر مرونة، لذلك جيب  
 استغَلل، فهو يؤدي إىل البحث عن املعرفة و االستثمار فيها .  على إدارة االتصال العلمي  بطريقة اسرتاتيجية، واستغَلله أحسن

 املعرفة.  -البحث العلمي   - تكنولوجيا املعلومات و االتصال   -الكلمات املفتاحية: االتصال  العلمي 
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 ِمساُت اإلنتاِج الفكريِّ يف جماِل علِم الدَّواجن 
 حممد أمحد 

prof_20002002@yahoo.com   

 

 امللخص 

قطاع الدواجن حيويٌّ ومهم، بوصفه صناعة وعلما يتأصل وجوده منذ نشأة كليات الزراعة ِبِلامعات، واملراكز البحثية واإلنتاج  
املصرية ف ذلك اجملال  الفكري، كأحباث ومقاالت ف دورايت متواجدة، وإن كانت ليست ِبلعدد الكثيف. وِبلبحث عن الدورايت  

مل يعثر الباحث سوى على دورية واحدة ُتت اسم دورية علم الدواجن املصرية الصادرة عن ْجعية الدواجن املصرية جبامعة اإلسكندرية.  
ومل يتطرق ِلا أحد  ِبلدراسة للتعرف على مسات اإلنتاج الفكري للدواجن من متخصصي املكتبات واملعلومات، ومل يتطرق أهل  

 جملال ) متخصصو علم الدواجن ( بدراسة ببليومرتية ِلا . ا

 ْجعية  الدواجن ِبإلسكندرية.   –الدورايت  املصرية   –علم  الَدواجن    -كلمات مفتاحية: اإلنتاج  الفكريُّ 
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  قياساُت رأِس املاِل املعريفِّ 
 د. وصال إبراهيم أمحد عامل  

  جامعة حبري 
wisalalim@hotmail.com 

 

 امللخص 

رأس  املال  الفكري، أو املعرف ، ويقصد به املعرفة اِلماعية أو الضمنية )مثل اخلربات الشخصية( والت قد ال تكون موثقة،            
زون املعرفة والعادات والسمات االجتماعية  ولكنها خمتزنة ف عقول األفراد العاملي ف مؤسسة، أو منظمة،  أو اجملتمع، يشري إىل خم 

والشخصية، مبا ف ذلك اإلبداع، املتمثل ف القدرة على أداء العمل إلنتاج قيمة اقتصادية. فهو يعرب عن أشياء غري ملموسة بعكس  
ىل خمزون املعرفة والعادات  األصول الثابتة، وميكن تقسيم رأس املال الفكري : إىل رأس املال اِليكلي ، ورأس املال البشري، ويشري إ

والسمات االجتماعية والشخصية، مبا ف ذلك اإلبداع، املتمثل ف القدرة على أداء العمل إلنتاج قيمة اقتصادية.   ِتدف الدراسة   
ة ف األداء  إىل معرفة املؤشرات واألساليب والنماذج املستخدمة ف قياس رأس املال املعرف اِليكلي والبشري. وكيفية إسهام املعرف 

التنظيمي. كذلك ِتدف إىل تتبع عملية ُتويل املعرفة إىل خمرجات ذات قيمة.   جتسدت مشكلة الدراسة ف كيفية االستفادة من  
كز  املعرفة، الت ال ميكن ُتقيقها فقط عن طريق أساليب احملاسبة،  أو أساليب التمويل التقليدية. لذا فإَن املعضلة الفكرية للدراسة ترت 

 اإلجابة عن جمموعة من التساؤالت منها : كيف تواجه الشركات ُتويل املعرفة إىل مكاسب مالية، وقد كان االعتماد ف السابق  ف
على األصول الثابتة واألصول امللموسة كرأمسال مستثمر لتحقيق النمو  االقتصادي ؟ كيف ي قياس أداء الشركات حيث إن األداء  

ول املعرفية ؟! أتيت أهية الدراسة من أهية املوضوع الذي تتناوله. ستستخدم الدراسة  املنهج الوصفي   يتأثر بصورة متزايدة ِبألص
التحليلي  واملسحي  ملا كتب ف أدبيات املوضوع . نتمىن أن خترج الدراسة بنتائج وتوصيات تعمل علي إثراء املكتبة العربية، وأن  

   .  يكون إضافة حقيقية للبحث العلمي 

األصول  - رأس املال املعرف    -الكلمات املفتاحية: إدارة املعرفة 
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Intelligent Transportation System (ITS) for 
Smart-Cities using Vehicle to Vehicle Communication 

Esra Esam Benmussa, Abdelsalam Saleh Elrashdi 
College of Computer Technology, Benghazi, Libya 

Benmussae@yahoo.com 

Abstract: 

Vehicular Ad-hoc networks (VANET) become an emerging technology due to the 
verity of their applications in intelligent transportation systems (ITS). It is a self-
organizing network that is established between vehicles together, or between 
vehicles and infrastructure. The primary goal of these networks is to provide safety 
and comfort for drivers and passengers. By creating the vehicle network, each 
vehicle can exchange information to inform drivers of other vehicles about the 
current state of the road flow or in the event of any emergency to avoid accidents 
and reduce them and reduce congestion on roads that affect people's living 
conditions, interruptions in their work and interests. The smart cities best 
environment to apply V2V communication where have and good infrastructure 
with artificial intelligence components for communication process between vehicle 
to vehicle. In this paper, Vehicular Ad-hoc Network technology, its challenges, 
and its most important components will be presented. There are three main types 
in VANET: Vehicle-to-Vehicle (V2V), Vehicle-to-Infrastructure (I2I) and 
Infrastructure-to-Infrastructure (I2I). The paper’s objectives and method of 
implementation will be clarified by using hardware tools that address some of the 
road’s problems, including the sudden brake of the front vehicle, and the passing 
without prior consideration. 

Keywords  
Keywords:  Vehicle-to-Vehicle, V2V, Vehicular Ad-hoc networks, VANET . 
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Transfer Learning-Based Approach with Differential Learning for Steel Surface 
Defects Classification 

Alaa Aldein Mohamed Suliman Ibrahim, Jules-Raymond Tapamo 
University of Kwazulu Natal   
alaaaldein@ieee.org  

Abstract: 

The learning rate selection is one of the most challenging in the deep learning 
models as small value selection may result in a lengthy training process that could 
get stuck. At the same time, a too-large value selection may result in learning a sub-
optimal set of weights too fast or an unstable training process. 
On the other hand, collecting steel surfaces datasets with enough samples for the 
model train is so difficult, to overcome these challenges and achieve automatic 
classification of steel surface defects, a Transfer Learning with Differential Learning 
has been used on small dataset to improve classification accuracy and efficiency for 
steel surface defects. The experimental results showed that the proposed approach 
provide a better results and accuracy of 96.67% in steel surface defects classification.
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 الرتبية الرقمية يف التنشئة االجتماعية:  إسهامات
 دروٌس من الدَّوراِت التدريبِة اإلعالميِة للمعاهِد اإلسالميِة جباكرات  

 د. حممد اتات توفيق  
 معهد اإلخالص كوننجان جاوى الغربية إندونيسيا

mtata66@gmail.com  

 امللخص 

عدد سكان العامل يعدُّ من املستخدمي النشيطي لشبكة    7.676مليار من    3.484يظهر أن    2019ة  ف مطلع السن
التواصل االجتماعي مبا فيه من نوعي التأثري السليب واإلجيايب للمجتمع البشري. ومن جانب الوظيفة تعمل وسائل اإلعَلم كم عل مة  

إليديولوجية وكمنتدى لبث  الثقافة. ويسهم اإلعَلم أيض ا ف تنظيم جمتمع  للمجتمع، كمصدر للمعلومات، أو الدعوة السياسية أو ا
ونشر القيم الت ُتدث ف اجملتمع. وهذا ال ُتصل إال بوجود الكفائة اإلعَلمية للمجتمع ف استخدامها وتنسيقها وتصميم البنامج  

 واملناهج يهدف إىل املنشئة االجتماعية القيمة نظراي وتطبيقيا. 

من هذه الواقعية الظاهرة فاحلاجة إىل الرتبية لإلعَلم الرقمي  تعدُّ من أهم منط ف جمال الرتبية االجتماعية؛ حيث  انطَلقا 
يتمكن عن طريقه إمناء الوعي اِلماهريي، واملسؤولية ف استخدام وسائل اإلعَلم الرقمي ، وخاصة من نوع شبكة التواصل االجتماعي  

 .  كوسيلة ف التنشئة االجتماعية

ف هذا البحث ُياول الكاتب أن ُيلل املشكَلت الت تواجه هذه األمة املسلمة الت ِلا عَلقة ِبستخدام وسائط     
تطبيق استخدام شبكة   البحث ف  الرقمي ، مث  الكاتب ِبلبحث عن وسائط االتصال واإلعَلم  . وبدأ  الرقمي  االتصال واإلعَلم 

اعية: تشمل اخلطوات واختيار الوسائل واملضمون واملواد حملتوى املنشورات ونشرها ف  التواصل االجتماعي لغرض التنشئة االجتم
 شبكة التواصل االجتماعي مبنهج البحث الوصفي واالستقراء.  

وف اخلاَتة اقرتح الكاتب بعض األمور الت جيب أن يعتن هبا اخلرباء، كاملسؤولي عن الدعوة، وبناء األمة، مثل تغيري  
مواجهة شبكة التواصل االجتماعي ، وأخذ تلك الشبكة سَلحا لدعم اإلسَلم وصيانته بطريق ُتويل الدعاة واخلرباء    عقليتهم ف

 كاملنتج واحملرر ومصمم الربانمج واملرسل. 

املنتج -تغيري عقلية  - مستخدم نشيط - احملتوى -وسائل اإلعَلم الرقمي    -كلمات مفتاحية: املنشورات
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   لتحوُل الرقميُّ يف قطاِع األرشيف: بُعٌد آخر حلفِظ وإاتحِة املعلومِة الرقميةِ ا
 د. مبارك حشاين  

  2جامعة عبد احلميد مهري، قسنطينة  
mebarek.hachani@univ-constantine2.dz 

 امللخص 

التزاوج   قطاع  أَدى  مَست  الت  اِلذرية  التغريات  من  العديد  إىل  اإلعَلم  وتكنولوجيات  احلاسب  تقنيات  بي  احلاصل 
األرشيف بشكل كبري، ِما أَدى ِبملؤسسات األرشيفية إىل ضرورة مواكبة التحوالت احلاصلة، وهذا كتوجه من شأنه تعزيز الدور  

 األرشيف.  احملوري ِلا؛ ليكون بذلك خطورة مهمة حنو رقمنة قطاع

تبقى عملية احلفظ الرقمي  لألرشيف من أبرز املهام األرشيفية الت تعكس وتعرب عن مدى ْناح املؤسسات األرشيفية ف  
ْحاية أرشيفها، فهي العملية الت َتهد لإلاتحة، وتعزز احلصول على املعلومات، واخلدمات وتوصيلها للمواطني واملؤسسات واألعمال  

 بشفافية وكفاءة عالية. ف اجملتمع 

وقد هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على التحوالت الرقمية الت مَست قطاع األرشيف، خصوصا فيما يتعلق بعملية  
احلفظ واإلاتحة مبا تتوفر عليه العمليتان من متطلبات تشريعية، معيارية وتنظيمية، ومن مث ُماولة معرفة مدى النجاح الذي قَدمه  

الرق الرقمي ،  التحول  احلفظ  إطار جتسيد مشروع  الت صادفتها ف  التحدايت  دائما على  الرتكيز  األرشيفية، مع  للمؤسسات  مي  
معتمدين ف ذلك على املنهج التحليلي  الذي يتَلءم ودراستنا للوصول إىل النتائج الت من شأِنا أن تعكس مكانة قطاع األرشيف  

 من كل هذه التحوالت. 

مصطلحات الدراسة: احمليط الرقمي ؛ األرشيف الرقمي ؛ احلفظ الرقمي ؛ اإلاتحة؛ املعايري؛ التشريع. 
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  التكييُف القانوينُّ للروبوت ومدى حتميلِه للمسؤوليِة القانونيةِ 
 الدكتورة فايزة سعيداين 

 جامعة حممد بوقرة، بومرداس/ اجلزائر 
kods637h@hotmail.com 

 امللخص 

الشخصية   فيها عوامل عدة حسب طبيعة  قواعدها وتطبيقاِتا و تتحكم  القانونية ختتلف  املسؤولية  أَن  من دون شك 
 القانونية من جهة و طبيعة و جسامة الضرر الَلحق ِبلغري من جهة أخرى، مع ُتديد العَلقة السببية بينهما. 

ث إن مسؤولية اإلدارة كشخص اعتباري ختتلف عن مسؤولية الشركات التجارية وهي شخص اعتباري بدورها، وختتلف  حي
 مسؤولية الشخص الطبيعي عنهما، وختضع كلها لقواعد مشرتكة ف مبادئها، خمتلفة ف مظاهر تطبيقاِتا. 

د صعوبة ف تطبيقاِتا نظرا للتداخل املوجود بي خمتلف  وجتدر اإلشارة إىل أَن قواعد املسؤولية القانونية جبميع أشكاِلا جت
فروع القانون، سواء أكان عاما أو خاصا، داخليا أو دوليا، ِما يؤثر حتما ف التجديد املستمر لقواعد ُتميل املسؤولية و مواكبة  

 التطورات األيديولوجية و التكنولوجية أيضا. 
لقانونية حول تطبيقات التكنولوجيا احلديثة، و خنص ِبلذكر تطبيقات الذكاء  وقد كان ِلذه األخرية حيز كبري للتساؤالت ا

االصطناعي  الذي اخرتق كل اجملاالت و العَلقات املنظمة مبوجب النصوص القانونية، الت أصبحت تتخبط من أجل إجياد احللول  
 املناسبة إلضفاء الشرعية و املشروعية للتصرفات و املعامَلت الرقمية. 

، و نظرا إلدماجه ف خمتلف العَلقات و منحه حجما جعل منه  وملا ك ان الروبوت من بي تطبيقات الذكاء االصطناعي 
ُمَل ملختلف الدراسات، و األحباث العلمية نظرا للنتائج الت ميكن أن تنتج عن استخداماته، إجيابية كانت أو سلبية تؤثر ف الغري،  

 نية للروبوت، و هل ميكن له أن يتحمل املسؤولية القانونية مبختلف فروعها؟ ِما جيعلنا نتساءل عن الطبيعة القانو 
ذلك،    املرتتبة عن  النتائج  و  الروبوت  استخدام  لواقع  التحليلية  الوصفية  الدراسة  عنه عرب هذه  اإلجابة  تساؤل حاولنا 

 أن  هناك من يتحملها عنه .  وتكييفه القانون من أجل الوصول إىل مدى امكانية ُتميله للمسؤولية القانونية، أو 
املسؤولية  القانونية  -الروبوت  -كلمات مفتاحية: التكييف  القانونُّ 
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 الذكاُء االصطناعيُّ 
 ومستقبُل حتقيِق ودراسِة املخطوطاتِ 
 د. هاشم حسني انصر الـمحنك  

  مدير مؤسسة أنباء للدراسات والنشر
hashimalmuhannak@yahoo.com  

 امللخص 

تتنوع أساليب  استحضار املاضي وآاثره عن طريق أمور عدة، منها ما يتعلق ِبلتاريخ، واآلخر مبا يتعلق ِبلوجه املادي       
للتاريخ املتمثل ِبآلاثر، ومنها ما ترمسه املدوانت املتنوعة واملختلفة الذي ترك أثرها املاضون ِمن جسدوا العطاء مبختلف ختصصاته  

 وآدابه  
املخطوطات، والنصوص األثر احلضاري البارز للعلوم والثقافة واملعارف واآلداب والشعر، ويؤشر عليها  وهبذا تكون      

 كيفية ربطها ِبحلضارة امللتقية مبجاالِتا الفكرية بي املاضي واحلاضر، وما ميكن أن يسهم بنتائجه املستقبلية .. 
وفنوِنا املستخدمة، وما ميكن أن استخدام واستثمار أجهزة  وِما يربز هنا ما يؤشر على األدوات والوسائل واآلليات       

 وتكنولوجيا وتقنيات، وف عاملنا املعاصر، واحد منها ما يتعلق ِبآللة الذكية والذكاء االصطناعي، وما يرتبط ِبلذكاءات البشرية .. 
وما ورثه اإلنسان واإلنسانية من    وميكن أن تكون هذه اجملاالت هي القنوات العابرة من خَلِلا للجوانب التقليدية،     

 املاضي احلضاري، ومبختلف األصناف الثقافية والعلمية واملعرفية واألدبية .. 
الذكاء       إشراك  إىل  النظر  أهية  عن  الكشف  حملاولة  املعاصرة،  اخلطة  البحث وضع  طريق  عن  ميكن  التوجه،  وهبذا 

، والدراسة والتحليل .. االصطناعي ف جماالت عدة، منها ما يتعلق مبواكبة :   البحث العلمي 
وهو ما ينطبق على مدار البحث املتمثل مبستقبل ُتقيق ودراسة املخطوطات، ومنه االعتناء بكل ما جيري عامليا         

خطوطات  من تنمية وتطوير خمتلف اجملاالت لَلستفادة من الثَلثي املتمثل ِبلوقت واملوقع واملوقف، لرفع مستوى جودة ودقة ُتقيق امل
 ومتبنياِتا مبنظور معاصر ومستقبل دينامي مشرق ... ومن للا التوفيق .. 

دراسة  - ُتقيق املخطوطات   -كلمات مفتاحية: الذكاء  االصطناعيُّ 
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  دراسٌة مقاصديةٌ  - الفتوى عرَب تقنياِت الذكاِء االصطناعيِّ بني املصاحِل واملفاسدِ 
 سر حممد عبد الرمحن طرشاين األستاذ الدكتور ي

 ومدير هيئة حترير جملة علمية عاملية حمكمة )جممع( جبامعة املدينة العاملية، ماليزي
dyaser201482@gmail.com  

 

 امللخص 

التحول الرقمي ، ومن هذه التطبيقات املهمة  الذكاء  انتشرت ف عصران وسائل  التقنية احلديثة، وأصبحنا نعيش ف عصر  
االصطناعي  وتطبيقاته الكثرية احلالية، وتكمن املشكلة  ف ضعف االستفادة من الوسائل احلديثة  لتحقيق مقصد حفظ الدين ومنها  

األمراض وغري ذلك، وف  بكثرة ف ُتقيق مقصد حفظ النفس،كاملستشفيات، وعَلج  - تعاىل-الفتاوى، مع استخدامها حبمد للا  
ُتقيق مقصد حفظ العقل ِبستخدام هذه التقنيات ف العملية التعليمية، وف ُتقيق مقصد حفظ املال ِبستخدامه ف املعامَلت  
املالية، وف ُتقيق مقصد حفظ النسل عرب الربامج اإلليكرتونية، وتظهر اإلشكالية ف وجود مصاحل ومفاسد عند تطبيق الفتاوى عرب  

، فهل ميكن  تطبيق الفتوى االفرتاضية عرب هذه التقنيات والتحول الرقمي  لتحقيق مقصد حفظ الدين؟  تق نيات الذكاء االصطناعي 
أم أِنا تتعارض مع ُتقيق هذا املقصد؟  واستخدم الباحث املنهج االستقرائي  التحليلي  للمصاحل واملفاسد للفتوى عرب تقنيات الذكاء  

جلب املصاحل ودرء املفاسد، وأتيت أهية هذا البحث ف توضيح كيفية االستفادة من الذكاء  االصطناعي  ف  االصطناعي ، وكيفية  
الفتاوى مع دراسة املصاحل واملفاسد املرتتبة عليها، ومن أهداف البحث دراسة إمكانية الفتوى عرب تقنيات الذكاء االصطناعي  من  

، املبحث  حيث املصاحل واملفاسد املرتتبة عليها، ود ار البحث ف مقدمة ومبحثي، التمهيد:  تعريف تقنيات الذكاء االصطناعي 
األول: دور تقنيات الذكاء االصطناعي  ف ُتقيق مقصد حفظ الدين، املبحث الثان: املصاحل واملفاسد املرتتبة على الفتوى عرب  

للفتوى عرب تقنيات الذكاء االصطناعي، ولذا علينا العمل    تقنيات الذكاء االصطناعي ، ومن أهم نتائج البحث وجود مصاحل ومفاسد
 على عَلج املفاسد مع االلتزام ِبلضوابط الشرعية مبا يساعد على ُتقيق مقصد حفظ الدين . 

كلمات مفتاحية: الفتوى، الذكاء االصطناعي ، أصول الفقه، مقاصد الشريعة، القواعد الفقهية. 
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 قانونيُة للروبوت املسؤوليُة ال
  خلوايت مصعب 

 اجلزائر  - أستاذ ابملركز اجلامعي النعامة
mamozin10@gmail.com  

 امللخص 

• مدخل: لقد دخلت اآلالت  املختلفة  و الروبواتت حياة اإلنسان، و صارت جزء ا منها، يتعامل معها بشكل يومي  و  
دائم، و قد ُيدث أن يصيب هذه اآلالت خلل  برجميٌّ يؤثر ف طريقة عملها، و َيرجها عن الغرض الذي صنعت ألجله، أو خلل   

قد تؤدي به إىل املوت، األمر الذي ُيتاج إىل تدخل القواعد القانونية من أجل جرب    ماديٌّ يضر ِبملتعامل معها أضرارا جسيمة، 
األضرار، وُتديد التعويض املناسب ِلا و املسؤول عنها، إال أَن اإلشكال الذي يطرح هو: َمْن يتحمل املسؤولية خاصة ِبلنسبة  

 شاكلتهما؟.   لآلالت الذكية كاإلنسان اآلل ، و احليوان اآلل ، و من كان على 
• منهج البحث: ستكون دراستنا دراسة وصفية ُتليلية حناول من خَلِلا سرد ْجلة من الواقع الت حدثت، أو الت ميكن  
أن ُتدث ف املستقل، و ُتليلها ُتليَل قانونيا مع إبراز أهم النتائج الت ميكن أن تستحدث تعاطيا مع التغريات الت يشهدها العامل  

 .  الذكي 
الة املوضوع: ي عدُّ هذا املوضوع من املواضيع احلديثة من حيث الطرح، الت تنسجم انسجام ا كبريا مع املتغريات الت  • أص

 يشهدها علمنا الذكي اليوم. 
اآلالت الذكية  – الروبوت  –كلمات مفتاحية: املسؤولية  القانونية   
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 بطاقٌة ذكيٌة حملاربِة الفساِد  
 ِ  الشفرِة السريِة حملاربِة الفساِد وغسيِل األموالبرانمجُ 

  صربينة سليماين
   جامعة قسنطينة

 slimanisab@yahoo.fr   

 

 امللخص 

ي  سريع االستجابة بدأ من  ِتدف  هذه الدراسة إىل وضع اسرتاتيجية أمنية حملاربة اِلرمية بشىت أنواعه، وعرض مناذج للتشفري السر 
روع  اِلندسة الوراثية إىل اِلوية الرقمية وفقا للعملية، إعادة صياغة اِلوية الفردية ِبملصادقة اإللكرتونية. ومن هذا املنطلق يقدم املش

ة اِلوية املشفرة وفقا  خطة اسرتاتيجية ف جمال ضمن الربامج األمنية الرائدة، ُيمل فكرة تطويرية لبطاقة مصرفية إلكرتونية إىل بطاق
للشفرة السرية، مبنية على البصمة ذات أهية بتشفري السرية ِبستخدام العَلمات الشخصية ذات حقوق امللكية،    QRلربامج  

كما  اِل و يَة جمسدة ف البطاقات الذكية، َتثل ه و اَيت إلكرتونية مركزية تتم هبا عدة إجراءات إدارية ومالية وصحية وصفقات ُمورية.  
ِتدف إىل تعزيز دور املؤسسات األمنية والصحية ف التعامل مع اِلرائم املستحدثة، بركنها املادي، والركن املعنوي للهوية الرقمية،  

 وللهوية اِلينية كتنظري مستقبلي  تتميز ِبالستجابة السريعة، والرد السريع للتشخيص ُتت وصاية السلطات الوطنية لَلستعَلمات. 

.االستجابة السريعة، اِلزائر - الكلمات املفتاحية: الدراسات األمنية، الفساد اإلداري ، غسيل األموال، الشفرة، البصمة، الرمز
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  دراسٌة حتليليٌة من منظور اجتماعي ملدى التوجِه حنو ممارسِة النشاِط الريضيِّ لدى ريضي املستوى العايل 
 فضالوي | أ.د مسعودي خالد |أ.د كمال بن الدين حسن 

 املركز اجلامعي البيض اجلزائر 
h.fedlaoui@outlook.fr   

 امللخص 

اعية تتحكم فيها  َتحورت هذه الدراسة  حول تصوٍر عام ملمارسة النشاط البدن  الرايضي  ف ضوء املنظومة االجتماعية لتنشئة اجتم
ة  مكوانت، كاألسرة، والبيئة، والظروف املعيشية احمليطة هبا على رايضيي النخبة لوالية البيض. والت تعد كحافز ِلا أتثري كبري، فاألسر 

التحدايت احمليطة   قادرا على جماهبة  الفردي، تشكل عوامل مؤثرة ف تكوين شخصيته حبيث يكون  ، والدخل  املعيشي  واملستوى 
لرايضة، كالربط بينها وبي املدرسة وما ُتتاجه من متطلبات تدعمها ْجاعة األقران والتأطري وإاثرة الدوافع ملواصلة ِمارسة الرايضة،  ِب

للوصول إىل املبتغى وُتقيق الطموحات الت كانت تسعى إليها، ولذلك أراد الباحث ِبستعمال املنهج الوصفي )االستبيان( كأداة  
رايضي املستوى العال بوالية    45اط العَلقة بي املنظومة االجتماعية، والنشاط الرايضي على عينة تتكون منأن يبحث ف ارتب

 البيض.  

   - النشاط البدن  الرايضي     - األسرة     - احمليط االجتماعي )البيئة(     - املنظومة االجتماعية    - كلمات مفتاحية: التنشئة االجتماعية
 العال )النخبوي( رايضة املستوى 

Abstract: 

This study focused on a general perception of the practice of physical sporting 
activity in light of the social system that governs this through its components of the 
family, environment and living conditions surrounding it for the elite athlete of the 
state of El-Bayadh. Like standard of living and per capita income; Sports practice; 
Peer group and mentoring. To reach the desired goal and achieve the aspirations 
that it was seeking, and therefore the researcher wanted to use the descriptive 
method (questionnaire) as a tool to investigate the relationship between the social 
system and sports activity on a sample consisting of 45 high-level athletes of El-
Bayadh. 

Keywords: Socialization; The social system; environment; Family; Sports physical 
activity; High level sport (elite).
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 رهاانُت اعتماِد اآلالِت الذكيِة يف التسيرِي لتفعيِل أداِء املرفق العام 
 برمضان محيد | فرعون حممد 

 جامعة سيدي بلعباس 
ham.berramdane@gmail.com  

 امللخص 

أضحت اإلدارة  الرقمية  والذكاء  االصطناعيُّ تقنياٍت مهمة تدخل ضمن التطبيقات الذكية املعتمدة ف التسيري احلديث، فأقحمت  
الذكية، ) الطبية،  Robotsاآلالت  العام كاجملاالت  النفع  بل أسهمت ف كثري من األعمال ذات  اليومية،  ( ف مدارات احلياة 
ريها، فاهتمت املرافق العامة حاليا ف إطار توجهاِتا اِلديدة ِبملنافسة، ِما أَدى إىل احنصار نطاق احلياد التجاري   والرعاية الصحة وغ

للمرفق العام، ذلك أنه من الضروري  االهتمام ِبلقواعد اِلديدة ف التسيري لضمان مستوى مقبول من املردودية، وذلك لتفعيل دور  
  التنمية االقتصادية، كما هو احلال ِبلنسبة للمرافق العامة ذات الطابع الصناعي  والتجاري .   املرفق العام ف اإلسهام ف

اإلتقان والدقة، وُتقيق   نوعية من حيث سرعة اإلْناز، و  نتائج  ترتب  أهية ِبلغة  التسيري واإلدارة  الطرق ف  أَن ِلذه  وال شك 
االعتماد على الروبواتت نظرا الحتماالت فرضية اخلطر، و َمْن يتحمل املسؤوليات  الشفافية؛ ولكن ف املقابل يبقى صراع القانون مع  

 عن األضرار الناجتة عن استعماالته؟
إَن املوضوع يشكل أهية ِبلغة ف حقل القانون اإلداري املتخصص لكونه يعاجل أهم نشاط إجيايب  لإلدارة، ويتعلق ِبملرفق العام  

 والطرق احلديثة ف تسيريه.  
ومن هذا املنطلق تطرح إشكالية: شروط البيئة الت يتعي أن تستجيب العتماد الرقمنة، واستعمال اآلالت الذكية لعقلنة تسيري املرفق  

 العام للوصول إىل النتائج املسطرة. 
 ليل القواعد والنصوص. ولتحليل اإلشكالية وفق دراسة نظرية، سنعتمد على املنهج الوصفي  لتحديد املفاهيم، واملنهج التحليلي  لتح

تفعيل  أداء  املرفق العام  -اآلالت  الذكية    -كلمات مفتاحية: رهاانت 
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 ٌ يف املكتباِت ومراكِز املعلوماِت ابألزهِر الشريِف: دراسٌة مسحية  (AI) ِّواقُع الوعِي مبفاهيَم وتطبيقاِت الذكاِء االصطناعي
  د/ أسامة حمسن هندي 
  جامعة األزهر ابلقاهرة

ham.berramdane@gmail.com  

 امللخص 

أحَد أهم التطورات احلالية واملتسارعة ف عصران احلال، وإليه تتوجه األنظار     Artificial intelligenceي عدُّ الذكاء  االصطناعيُّ ))
ريبا، وقد استقطب هذا العلم اهتمام الباحثي والعلماء، وهناك سعي  حثيث لَلستفادة منه ف تطوير كل جمال  ف كل ميادين العلم تق 

من اجملاالت، ولذا فمن الضروري أن تطلع املكتبات ومراكز املعلومات بدور رائد ف التعرف عليه، ومتابعة تطوره وآلية عمله وتقنياته،  
 لومايت . وكيفية توظيف ذلك ف اجملال املع

وي عرف الذكاء االصطناعي  أبنه قدرة اآللة على ُماكاة العقل البشري وطريقة عمله، مثل قدرته على التفكري واالكتشاف واالستفادة من  
التجارب السابقة، وهناك العديد من التطبيقات الت استطاعت أن تضاهي مستوى أداء اخلرباء واحملرتفي ِبلقيام مبهمات ُمرتفة، ومن  

ذه التطبيقات الت استطاع الذكاء االصطناعي  القيام هبا التشخيص الطيب، وُمركات البحث املتقدمة، وقدرِتا على التعرف على الصوت  ه
 ( B.J. Copeland,2019والوجه والكتابة اليدوية وغري ذلك. )

لى تنميته وتطويره، فإَن معرفة القائمي على  وحيث إَن أهم ركن من أركان أي مؤسسة هي الكوادر البشرية الت تقوم عليها، وتعمل ع 
املكتبات ومراكز املعلومات مبفاهيم وتطبيقات، ونظم الذكاء االصطناعي  خطوة أساسية ف ُمو األمية به فضَل عن الدخول إليه بقوة،  

 واملشاركة ف تفعيله ف املؤسسات بعد ذلك، وعلى ذلك يهدف البحث احلال. 
املناهج وأكثرها استخدام ا ف الدراسات الت تسعى إىل ْجع  وقد اعتمد البحث احلال  على املنهج املسحي  امليدان ؛ لكونه أنسب 

 البياانت واحلقائق عن الظاهرة ف الواقع، وُتليلها وتفسريها الستخَلص دالالِتا. 
وفروضه وحدوده، وجاء احملور الثان    جاء البحث ف عدة ُماور األول: ت فيه عرض مشكلة البحث وأهية دراستها وأسئلة البحث 

(  ف جمال املكتبات واملعلومات، وجاء احملور الثالث  AIليعرض اإلطار النظري  للبحث وعرض مفهوم وتطبيقات الذكاء االصطناعي  )
واحملور اخلامس جاء    ليعرض الدراسات السابقة الت استفاد منها البحث، أما احملور الرابع فخصص لعرض جتربة البحث مث نتائج البحث،

 بتوصيات البحث واملقرتحات وكيفية العمل على االستفادة منه. 

 مراكز املعلومات  -املكتبات -احلوسبة السحابية -Artificial intelligence -الكلمات املفتاحية: الذكاء االصطناعي  
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 الثامن الدولي العلمي للمحفل اخلتامي انالبي

 :  وبعد  وصحبه  آله   وعلى لألمم، رْحة   املبعوث   رسوله   على  والَسَلم   والصَلة   يعلم،  مل  ما  االنسانَ  عَلم ِبلقلم، عل م  الذي هلل   احلمد  

  ِبلعربية   الناطقي  والباحثي   واخلرباء   للعلماء   أريد   منصة   عقدت   ، 19  –   كوفيد   كوروان  جائحة  بسبب   الداول   بي   احلركة    تقييد    أجواء    استمرار    من   الَرغم   على

  شارك   اإلنرتنت،  عرب (  2021  حزيران  –  يونيو19  -15)  متتالية  أايم  مخسة  مدى  على"  اجملتمعية   واملسؤولية  العلم"بـ  املوسوم   الثامن  الدول  العلمي  ُمفلها

 .   أبسره العامل  امتداد    على  ِبلعربية  الناطقي واألكادمييي  واخلرباء الباحثي  من  1840 فيه 

  التارَيية،   والواثئق  للمخطوطات   السادس   الدولُّ   املؤَتر  :  وهي   دولية   علمية   مؤَترات   تسعة  مقدمتها  وف   العلمية،  الفعاليات  من   العديد  احملفل    وتضَمن 

  الدراسات   ف  املتقدمة   لَلجتاهات   الثامن   الَدولُّ   واملؤَتر    واألدبية،  واللغوية   واالجتماعية   اإلنسانية   م الع لو   ف   احلديثة   لَلجتاهات   الثامن   الَدولُّ   واملؤَتر  

ستدامة،   للتنمية   الثامن  الَدولُّ   واملؤَتر    التطبيقية،   العلوم   ف   احلديثة   لَلجتاهات  الثامن   الَدولُّ   واملؤَتر    اإلسَلمية،
 
  املعلومات   لقياسات   الثالث   الَدولُّ   واملؤَتر    امل

  اإلعَلمية،   والتنمية   للبحوث   البصرية  ْجعية   مع  ِبلتعاون   اِلماهريي    الوعي   وصناعة   الرقمي    لإلعَلم   الثالث   الدول   واملؤَتر   والتطبيق،   النظرية   بي:  واملعرفة

  القاعات   خباصية  حبثية   جلسة (  14)  على   توزعت  علميا   حبثا (  94)  حنو   فيها  ألقيت  املتنوعة،   العلوم  ف   االصطناعي    الذكاء  لتطبيقات   الثالث  الدول    واملؤَتر 

  البحثية  اِللسات انتهاء   بعد   اختيارها يتم  الت  املميزة   البحوث   بنشر  املنصة  ستقوم  حيث  علمية،  ندوات ( 5)و  ُماضرة، ( 11) عقد  عن  فضَل   املتوازية، 

 . احملكمة الدولية أريد   منصة جمَلت ف  وبعضها  ،ISI و سكوبس  ف  فةمصن علمية  جمَلت ف  احملفل  ملؤَترات 

  علي   د .أ   العراقية   اِلامعة  رئيس  من  العراق  وف   بصري،   بن  حسن  د .أ   العابدين   زين  السلطان   جامعة   رئيس  من  ماليزاي  ف للمحفل  العامة   األمانة  وأتلفت

  ، ( ع مان  سلطنة)  أريد  ملنصة  العامة  األمانة  عضو  ُممد  عبدللا  يوسف. د. وا جيولك  شوقي   يعقوب.د .ا   ِبيزيد  يلدري جامعة  من تركيا  حسي،وف   صاحل

  الشخصيات   من   وعدد   كليات   وعمداء  ومساعديهم،  جامعات،   رؤساء  بي  توزعوا  متعددة  دولٍ   من   الشرف،  ضيوف   من   واسع ا  طيف ا   احملفل    ضمَ   كما

 .   املعروفة اإلعَلمية املؤسسات من عدد  ورؤساء املرموقة، العلمية 

  بذلتها  الت الطيبة  للجهود  عاليي وتقديرٍ  ِبحرتامٍ   ت ثن أن إال  الكبري؛ احملفل هذا ختام ف الفاعلة وِلاِنا إدارِتا، وجملس  العامة، أبمانتها املنصة يسع وال

  واِليئات  واحملاضرات،  الندوات  ف   واحملاضرين   والباحثي  واِللسات،  املؤَترات  ورؤساء  الراعية،   واِلهات  اِلامعات،  هذه  رؤساء   سيما   وال   الراعية،  اِلامعات 

 . إلكرتونيا   ب عد  عن ِبلتواصل  نفذت الت  الكبرية العلمية  التظاهرة هذه إبْناح  أسهمت  الت  ،  والتقن الفن  والكادر  والتنفيذية،  والتنسيقية  االستشارية 

 : اآلتية والتوصيات ِبلنتائج  احملفل هذا ف  املشاركون خرج  العلمية، الفعاليات هذه ضوء   وف

  فايروس  ضد لقاح  إجياد  ف أسهموا  الذين والباحثي  العلماء ْجيع وإىل العامل، دول كل  ف  والصحية  الطبية للمَلكات   والتوقري  االحرتام جتديد   .1

 . الوِبء  هذا خطر  من  البشرية  إلنقاذ   ؛  ( 19- كوفيد)  كوروان
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 .  وإلكرتونية  مطبوعة  بنسختي الثامن  الدول   العلمي   احملفل وقائع  يضم  تعريفي   كتاب   إصدار   .2

 . املعاصر  اجملتمع مشكَلت  وعَلج  العلمية احلركة  تطوير ف  منها   لإلفادة  احملفل مبخرجات  العربية  ِبللغة الناطقة  اِلامعات  خماطبة   .3

 .  العلمية  احملافل ف  اإلنسانية املؤَترات اليات فع ف  اجملتمعية  ِبلقضااي  االهتمام  زايدة   .4

 .   والنشر  احملتوى بناء   ف  اجملتمعية املسؤولية  استشعار على  معها واملتعاملي   االجتماعي   والتواصل  اإلعَلم  وسائل  على  القائمي حثُّ  .5

 . جملتمعاتنا خدمة  البينية  ِبلبحوث لَلرتقاء  البحثية  اجملاميع مشاريع  لدعم  اِلامعات مع  الفَعال  التواصل   .6

 .  العلمي   البحث  خمرجات ف  أثرها   تعزيز ألجل  الباحثي لدى  اجملتمعية  املسؤولية  قيمة ترسيخ   .7

  أريد،   ملنصة   العلمية  املشاريع   لدعم(  العلمية   التنمية   لدعم  منابت ) صندوق وترفد  ، العلمي    ِبلوقف   ت عىن مالية مؤسسة  إنشاء  إىل   اِلاد   السعي   .8

 . والباحثي  ِبلعلماء   والعناية العلمية،  ِبحلركة  االرتقاء أجل  من وذلك 

  اِل و يَة   لتحرير   العربية   ِبللغة  املكتوبة   ِبألحباث   اخلاص   ، (أريد   منصة   اطلقته   الذي )  C-Index  العلمي   التواصل   معامل   اعتماد   إىل   الدعوة   .9

 . التواصلية  اتاِلامع تصنيف ف  واعتماده التبعية،  من  العلمية 

  اخلطوات  هذه  مثل  تبن  على  اِلامعات   بقية  وحثُّ   الدولية،  أريد  منصة   جمَلت  اعتماد  ف  اِلامعات  من  عدد    اختذِتا   الت  اخلطوات    تثمي   .10

 . العلمي  البحث حركة لفائدة 

،  التحول  ملتطلبات  وفقا للتعليم  العربية اِلامعات مواكبة   -11  . كوروان  جائحة ظل    ف  اإللكرتون التعليم تطبيق  ُتدايت  ملواجهة والتخطيط    الرقمي 

،  النشر  بصناعة  االهتمام  زايدة   على   العربية  اِلامعات  حثُّ   -12   املعرف ،   االقتصاد  إثراء  أجل  من  البحثية   املنهجية   وترصي    الرقمي ،  والسيما  العلمي  

 . القومي   الَدخل   مصادر   تنو  ع   وتعزيز   البشرية، املوارد وتنمية   العلمي  ، ِبإلبداع  واالرتقاء  

  ِبللغة   العلمي    والنشر  البحث  عمليات  ُتسي  هبدف   تدريبية  دورات  تنظيم  على  العلمي    ِبلبحث  املعنية  املؤسسات  مع  للتعاون  أريد  منصة  استعداد    -13

 . العربية

،  الذكاء مبجال االهتمام   -14  .  املوارد  وترشيد  اجملتمعات  لتطوير  الرقمي ، والتحول  االصطناعي 

  البحث   حركة    جتويد    ف  لتوظيفها  املعلومات    مشاركةَ   ت سهل    خدمة    وهي  الرقمية،   ِبملستودعات   العناية  إىل  العلمية  جمتمعاتنا  حباجة   الوعي   زايدة    -15

 . واألرشفة  العلمي  
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ر  كات  تطوير    -16 توى  مع  تتعامل   ذكية،  حبثٍ   ُم    الوصول   بيئة   ف  املتاحة  والتقنية   العلمية  املعلومات  ِبسرتجاع  وتقوم    العربية،   ِبللغة  قميةالر   املستودعات   ُم 

 . العربية  ِبللغة  احلر  

 . ودراسة  ُتقيقا   كافة  اجملاالت ف  واإلسَلمية  العربية التارَيية  والواثئق  ِبملخطوطات،   االهتمام  زايدة على  الباحثي تشجيع   -17

  احلضارة   إىل  أضافوها   الت   املعرفية   القيمة   وإبراز   فيه،   العلماء   ومناهج   اإلسَلمي ،   الرتاث   بدراسة   ِتتم   علمية،   حبوث   تصميم   إىل   الباحثي   توجيه    -18

 . جماالِتا  مبختلف اإلنسانية

دربي املعلمي  مهارات    تنمية   -19
 
،  اإلنفوجرافيك  تقنية عرب  تفاعلية بطريقة  املواد  لتدريس  واالساتذة وامل  . التفاعلية التعليمية املواقع وتصميم  التفاعلي 

  الثقاف ،   التواصل    طريق    عن  العربية  وغري   العربيـة ، :  املنظومتي   بي   اِلوة    جتسري    أجل    من  اللغات    من   لغةٍ   لكل     العربية    تعليم    ف  م تخصصةٍ   كتبٍ   أتليف    -20

 . احلضاري   والتدافع  

 . حديثي  علميي جمالي بوصفهما الصحية   اإلنسانية   والعلوم  "  الرقمية  االنسانيات"  جمال   ف  جديدة مناهجَ  لتطوير   اِلامعات   ف  ثيةٍ حب  مراكزَ  إجياد   -21

 :  اآليت  إىل   احملفل ف   املشاركون  يدعو األصيلة،  القيم منظومة  وفق  علمية  أجيال وإلعداد   اجملتمعية ،  املسؤولية   لتعزيز   -24

 .  اجملتمع بناء   ف  دورهن وتعزيز  األرامل،  قدرات  لتنمية إلكرتونية  م نصة   إنشاء -

 . والباحثي  اخلرباء ألبناء  العلمية  القدرات بتنمية   ت عىن(  العلماء  أبناء)  م نصة   إنشاء -

  ِبملستجدات  اجملتمعي    الوعي   لزايدة   الدولية   العلمية   أريد  جمَلت  ف   املنشورة  العلمية   البحوث   لنتائج   تلخيص ا   تتضمن   ، ( أ ريد  روافد )  نشرة   إصدار  -

 . للجميع  العلم ثقافة  ونشر  العلمية 

 . الداخلي   والتصميم للفنون  الدولية  أريد  جملة استحداث مشروع  دراسة  -

 :  ِباليت   احملفل هذا ف  املشاركون  يوصي  – 21

 . 2021( رب سبتم -ايلول)  شهر  ف  اِلامعات  لتطوير  األول  العلمي   املؤَتر عقد   -

 . والعشرين   احلادي القرن  ف  املهارات  وتطوير االعمال  رايدة   ف  علمي   مؤَتر  عقد   -

 . كوروان   جائحة ظل   ف  أريد منصة ألعضاء  العلمية  اإلْنازات  عن  كتاب   إصدار -

 . السابقة  احملافل  ف  ق د  مت حبوث ألفضل ( أريد  سبيكة) بعنوان  كتاب   إصدار   -
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 . الدول   العلمي   احملفل تنظيم  جتربة  عن عمل  ورشة  تنظيم   -

 (. الرقمي  التحول)  عنوان ُتت  اريد منصة  ضمن جديد  قسم استحداث   -

 . واألحباث  اخلربات لتبادل عربية  وإعَلمية  اقتصادية  مؤسسات   على أريد   م نصة انفتاح   -

  ونشاطاِتا   بفعالياِتا  واالرتقاء   العلمية،  املستجدات   ومواكبة   فيها،   الباحثي  قدرات  لتطوير  أريد  م نصة   مع  التواصل   بتعزيز   اِلامعات    نوصي  -

 . الدولية  وجمَلِتا

 : اآلتية  املشاريع  اقرار ت  والعلمية  البحثية اجملاميع ألهية  استجابة  -22

 العان سلوان. د.ا /    19  -  كوفيد  جائحة ظل ف  البحثية االجتاهات

 احلدايب ُيي  عبدامللك  داود.د .ا/  التعليمية  املؤسسات  ف  اجملتمعية  املسؤولية 

 طرشان   ايسر. د .ا/   الكري  للقرآن  واملقاصدي  األصول  التفسري عن ْجاعي   كتاب

   العان   ضحى. د .ا/  لألرملة   العاملي اليوم

 خمتار  عبدالرازق.د .ا/  اخلاصة  القدرات لذوي   والنفسية الرتبوية  املصطلحات  ف  الدولية  أريد منصة  معجم 

   ادم عبدالبنات أبكر .  د .ا  كوروان  جائحة ظل   ف  واملعمول الواقع  بي...   األسري  األمن)  علمي حبث

   USM  املاليزية العلوم جامعة مع  ِبلتعاون  الراوي انصر. د.ا  اجملموعة ويرتأس  ISI دول تصنيف   مبجلة  ينشر ختصصي   علمي حبث

(( synthesis UV protection using gold and silver nanoparticles by pulsed laser ablation)  ) 

 الراوي   انصر. د. ا احمللية األسواق من  النانوتكنولوجي منظومات  تصنيع  كتاب

 الزيدي  طه.د/   كوروان   ِلائحة الشاملة املوسوعة

  وأن   ولطفه،   برْحته   عنهم  يدفَعه   وأن  كوروان،  وِبء  شر     ومن  األسقام،  سيء  من   العبادَ   ُيفظَ   أن  -وجلَ   عزَ -  الباري  إىل   الدعاء  خبالص  نتوجه  اخلتام  وف

  والقادر   ذلك،  ول   إنه  عليه،  للسيطرة  سبب ا  اللقاحات    من  جيعلَ   وأن  للمصابي،  العاجلَ   الشفاءَ   يكتبَ   وأن  الوِبء،  هذا  ضحااي  الواسعة  برْحته  يتغمدَ 

 .هـ1443 الثان  ربيع 6 املوافق م 11/11/2021 اخلميس يوم التاسع  الدول    العلمي    احملفل ف  تعاىل  للا ِبذن  ونلتقيكم  عليه،
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 . وبركاته للا ورْحة  عليكم والسَلم

 الثامن  الدول   العلمي   احملفل  ف املشاركون

 . ميَلدي2021 حزيران  -يونيو / 20 –  هجري 1442 القعدة ذو / 10 األحد
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Closing Statement 

 

All praise is due to Allah, the Lord who taught by the pen, taught man what he never knew, 

may the blessing and peace of Allah be upon whom was send as a mercy to the worlds, our 

Prophet Muhammad, on his family and all his companions . 

Hereafter , 

Notwithstanding the restrictive laws of the individuals’ movements in most countries due to The 

Covid-19 pandemic, Arid Scientific platform held its 8th international scientific forum, which 

titled “science and social responsibility”, over five consecutive days (15-19 June - June 2021) 

online. Where over 1840 Arabic-speaking researchers, experts and academics had been 

participated from all over the world  . 

The forum had included many scientific activities as follow : 

9  scientific conferences 

94   research presentations 

14   parallel sessions 

11   scientific lectures and , 

5  Scientific symposiums 
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The Secretaries-general of the 8th forum in Malaysia consisted of : 

 The President of Sultan Zain al-Abidin University, Prof. Dr Hassan bin Basri, in Iraq, the 

president of the Iraqi University Prof. Ali Saleh Hussein, Prof. Dr Yaqoub Shawki Geulik, in 

Turkey from Yildirim Bayezid University. Additionally, honourable guests from various 

countries had joined the forum, such as the university presidents, their assistants, deans of 

colleges, several prominent scientific personalities, and heads of several well-known media 

institutions. 

The participants in the “science and social responsibility” forum came up with the following 

conclusions and recommendations : 

 

1.  Renewing respect and reverence for all medical and health faculties in overworld 

countries, and all the scientists and researchers who contributed to finding a Covid-19 vaccine, 

to save humanity from this dangerous epidemic . 

2.  Issuing an introductory book that includes the event details of the 8th International 

Scientific Forum in both printed and electronic copies . 

3.  Addressing the Arabic-speaking universities with the outputs of the forum to benefit from 

it in developing the scientific movement and solving the problems of contemporary society. 

4.  Raising interest in societal issues in the activities of humanitarian conferences in scientific 

forums . 

5.  Urging the content creators in media and social media platforms and users to sense social 

responsibility in building their content and publishing . 



 عنوان الكتاب

208 

 

6.  Enhancing effective communication with universities to support research group projects 

to advance interdisciplinary research to serve our societies. 

7.  Consolidating the value of social responsibility among researchers to enhance its impact 

on the outputs of scientific research . 

8.  Establishing financial institution concerned with the scientific endowment, and providing 

funds, to support Arid platform’s scientific projects, in the interest of promoting the scientific 

movement and caring for scientists and researchers . 

9.  Adopting (Scholarly communication index), which introduced by ARID in the ranking 

of communicative universities registered in ARID . 

10.  We value the steps that have been taken by some universities to accredit and recognized 

Arid International Scientific journals. We urge the rest of the universities to follow suit . 

11.  Escorting Arabic universities with the requirements of digital transformation and 

planning, to meet the challenges of applying e-learning considering the Corona pandemic. 

12.  Encouraging Arabic universities to increase their interest in the scientific publishing 

industry, especially digitally, and consolidating research methodology in favour of enriching the 

knowledge economy, advancing scientific creativity, developing human resources, and 

enhancing the diversity of national income sources . 

13.  Inviting institutions which interested in scientific research to organize training courses to 

improve research and scientific publishing processes in the Arabic language . 

14.  Increasing interest in the field of artificial intelligence and digital transformation to develop 

societies and rational resources . 
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15.  Raising awareness of the need of our scientific societies to take care of digital repositories, 

which is a service that facilitates sharing information, where can use to amelioration the scientific 

research and archiving movement . 

16.  Developing intelligent search engines, that deal with the content of digital repositories in 

the Arabic language and retrieve the available scientific and technical information in the open-

access environment in the Arabic language . 

71.  Encouraging researchers to increase interest in Arabic and Islamic historical manuscripts 

and documents in all fields for investigation and study . 

18.  Directing researchers to design scientific research interested in studying the Islamic 

heritage, the scholars’ approaches, and highlighting the cognitive value which they added to the 

human civilization in its various fields . 

19.  Developing teachers’ skills, trainers, and professors, so they interactively teach their 

subjects through interactive infographic technology and designing interactive educational 

websites . 

20.  To promote social responsibility and prepare scientific generations following the system 

of authentic values, the participants in the forum called for the following : 

• Establishing a digital platform to develop the capabilities of widows and enhancing their 

role in building society . 

• Establishing a platform (Sons of Scholars SOS) concerned with developing the scientific 

capabilities of the children of experts and researchers. 

• Issuing a newsletter (Rawafd ARID) that includes summaries of the results of scientific 

research published in ARID international scientific journals, to increase societal awareness of 

scientific developments and spread the science’s culture for all . 
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21. The participants in this forum recommend the following : 

 announcing "The first scientific conference for the development of Arabic universities" to 

be held on 24-26 September 2021. 

 Announcing a scientific conference on entrepreneurship and skills development in the 

twenty-first century to be held on 30-31 October 2021. 

 Issuing a book on the scientific achievements of the ARID members considering the 

Corona pandemic . 

 Issuing a book entitled (Sabekat ARID) for the best research presented in previous forums . 

 Conducting a workshop about its experience of organizing an international scientific 

forum . 

 Creating a new department within ARID platform under the title (Digital 

Transformation) . 

 Opening “Arid” platform to Arab economic and media institutions to exchange 

experiences and research . 

 We recommend universities to enhance their communication with Arid platform, to 

develop their researchers' abilities. To be updated to the scientific advancements and upgrade its 

activities and international journals . 
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22- In response to the importance of research and scientific groups, the following projects have 

approved and executed during this event : 

Research trends considering the Covid-19 pandemic Prof. Dr. Salwan Al-Ani 

Social responsibility in educational institutions, Prof. Dr Daoud Abdul-Malik Yahya Al-Hadabi 

A book on the fundamentalist and intentional interpretation of the Holy Qur’an, headed by 

Prof. Dr. Yasser Tarshani 

International Widow's Day, chaired by Prof. Duha Al- Ani 

ARID dictionary of educational and psychological terms for people with special abilities Prof. 

Dr. Abdel Razek Mokhtar 

Scientific research family security...between reality and practice considering the Corona 

pandemic, Dr. Abkar Abdul Banat Adam 

Specialized scientific research published in ISI index journal. The group is headed by Prof. 

Nasser Al-Rawi in cooperation with USM University (Malaysia) 

synthesis UV protection using gold and silver nanoparticles by pulsed laser ablation) ) 

Arabic book entitled "manufacture of nanotechnology systems from the local markets, Prof. Dr. 

Nasser Al-Rawi 

The comprehensive encyclopedia of the Corona pandemic Dr. Taha Al-Zaidi 

In conclusion, we extend our sincere supplication to Allah to protect us from diseases and the 

Corona epidemic. We ask Allah to rest the lost soul of this pandemic in eternal peace and grant 

them paradise, speedy recovery for the afflicted, and to make vaccinations a reason to control 
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this pandemic. He is the Guardian of that, and He can do so. We hope to see you at the next 

international scientific forum on Thursday 11 November 2021 .
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