
اليـوم الرابع: ق�شايا وم�شكالت

1-  املحا�سرة التا�سعة )9.30 حتى 10.30( 
        م�شكالت الفهر�شة والتوثيق 

        )املوؤلف والعنوان، والتزوير واالنتحال ...(   

2-  ا�سرتاحة )10.30 حتى 10.45(
3-  املحا�سرة العا�سرة )10.45 حتى 11.45( 

        ت�شنيف املخطوطات  
4-  ا�سرتاحة )11.45 حتى 12.00(

5-  املحا�سرة احلادية ع�سرة )12.00 حتى 1.00(  
       العالقات بني الن�شو�ص

6-  ا�سرتاحة )1.00 حتى 2.00(       
7-  ور�سة عمل )2.00 حتى 4.00(  

اليـوم اخلام�ص: فهار�ص مكتبة االإ�شكندرية - ختام الدورة

1-  املحا�سرة  الثانية ع�سرة )9.30 حتى 10.30(
       املجموعات اخلطية يف مكتبة االإ�شكندرية

2-  ا�سرتاحة )10.30 حتى 10.45(          
3-  املحا�سرة الثالثة ع�سرة )10.45 حتى 11.45(

         طريقتنا يف الفهر�شة
          )ا�شتمارة الفهر�شة/ قاعدة البيانات(

4-  ا�سرتاحة )11.45 حتى 12.00(          
5-  ور�سة عمل )12.00 حتى 2.00(

        تدريب على فهر�شة كاملة للمخطوط 
       

6-  ا�سرتاحة )2.00 حتى 2.30(                      
7-  ختام الدورة وت�سليم ال�سهادات )2.30 حتى 3.30(

دورة
 فهرسة املخطوط العربي

مركز املخطوطات، مكتبة اإلسكندرية

)من 2015/9/6 حتى 2015/9/10(

اليـوم الثانـي: عنا�شر الفهر�شة االأ�شا�شية
1-  املحا�سرة الرابعة )9.30 حتى 10.30( 

        عنوان املخطوط وموؤلفه ومراجع التوثيق    
2-  ا�سرتاحة )10.30 حتى 10.45(

3-  املحا�سرة اخلام�سة )10.45 حتى 11.45(  
        تاريخ ن�شخ املخطوط 

         )االأنواع، والطرق، وامل�شكالت...(      

4-  ا�سرتاحة )11.45 حتى 12.00(
5-  املحا�سرة ال�ساد�سة )12.00 حتى 1.00(  

        خطوط املخطوطات          
6-  ا�سرتاحة )1.00 حتى 2.00(                          

7-  ور�سة عمل )2.00 حتى 4.00(
        فهر�شة جزئية

اليـوم الثالث: الكوديكولوجيا وخوارج الن�ص

1-  املحا�سرة ال�سابعة  )9.30 حتى 11.00( 
        الكوديكولوجيا وال�شكل املادي للمخطوط

2-  ا�سرتاحة )11.00 حتى 11.15(
3-  املحا�سرة الثامنة )11.15 حتى 1.00(   

        خوارج الن�ص 
        )االإجازات، والوقفيَّات، والتملكات...(         

4-  ا�سرتاحة )1.00 حتى 2.00(            
5-  ور�سة عمل )2.00 حتى4.00(

        فهر�شة جزئية



تكلفة الدورة
اأ -  للم�سريني: 300 جنيه م�سري

ب -   لغري امل�سريني: 300 دوالر اأمريكي

عدد املتدربني
 ال يزيد عن 25 متدربًا، واالأول�ية للمفهر�سني واملحققني واأفراد امل�ؤ�س�سات 

العاملة بالرتاث وطالب الدرا�سات العليا.  

ال�شهـادة
    ُت�سلَّم بعد انتهاء الدورة �سهادة ر�سمية من مركز املخط�طات، تفيد ح�س�ر 
د فيها عدد �ساعات التدريب الفعلية؛ ب�سرط  املتدرب للدورة التدريبية، ُيحدَّ

ح�س�ر املتدرب لن�سبة 70./. على االأقل من حما�سرات الدورة. 
للت�شجيل يف الدورة

-  فرتة تلقي الطلبات والرد عليها )من 2015/7/26 اإىل 2015/8/20(
اإىل    2015/8/23 )من  الدورة  يف  اال�سرتاك  م�ساريف  ت�سديد  فرتة    -

)2015/8/31
بقب�ل  امل�افقة  تلقي  بعد  اإال  ت�سديد م�ساريف اال�سرتاك  يتم  ملح�ظة: ال 

الطلب. ويراعى اإر�سال �سرية ذاتية خمت�سرة للراغب يف اال�سرتاك.

طرق ت�شديد النفقات
-  Bank Name: Audi Bank – Egypt

-  Branch: Sultan Hussien Branch – Alexandria

-  Address: 45 Sultan Hussien ST, Alexandria, Egypt.

-  Swift code: AUDBEGCAXXX 

-  Beneficiary Name: ALEXANDRINA FOR TECHNICAL 
CONSULAT

-  Beneficiary Address: 7 Zarkashy St., Chatby 21526, 
Alexandria, Egypt. 

   يعقد مركز املخط�طات مبكتبة االإ�سكندرية دورة »فهر�سة املخط�ط العربي« 
يف الفرتة من 2015/9/6 اإىل 2015/9/10، للمبتدئني واملهتمني بدرا�سة 
الرتاث العربي املخط�ط، وُيحا�سر فيها نخبة من اأ�ساتذة اجلامعات وخرباء 

الفهر�سة والك�ديك�ل�جي.

الهدف من الدورة
-  التدريب على ق�اعد فهر�سة وت�ثيق املخط�طات العربية.

-  التعريف ببع�ض الق�سايا وامل�سكالت املتعلقة بفهر�سة املخط�طات.
-  خلق قاعدة اأو�سع من مفهر�سي املخط�طات.
-  اإبراز العالقة بني الك�ديك�ل�جي والفهر�سة.

-  فتح اآفاق جديدة للتعاون وامل�ساركة بني املراكز واجلهات املعنية بالرتاث 
واملخط�طات.

امل�شتفيدون
-  مفهر�س� املخط�طات.

-  املهتم�ن بق�سايا املخط�طات والرتاث من فهر�سة وحتقيق ودرا�سة عنا�سر 
املخط�ط الك�ديك�ل�جية.

-  اأخ�سائي� املخط�طات باملكتبات واملراكز البحثية. 
-  طلبة الدرا�سات العليا باأق�سام اللغة العربية والتاريخ وال�ثائق واملكتبات 

والفل�سفة )االآداب، والرتبية، واالأزهر...(

توقيت الدورة 
 -  تعقد الدورة ملدة خم�سة اأيام، يف الفرتة من 2015/9/6 

   حتى 2015/9/10

مكان انعقاد الدورة
   تعقد الدورة يف مكتبة االإ�سكندرية.

عدد �شاعات الدورة
    يبلغ اإجمايل عدد ال�ساعات الفعلية للدورة 25 �ساعة، 

ب�اقع 15�ساعة نظرية، و10 �ساعات عملية.

  

للتوا�شل واال�شتف�شارات
 مكتبة االإ�سكندرية، �ض. ب.  138، ال�ساطبي 21526، 

االإ�سكندرية، م�سر.
تليف�ن: 4839999 )203(+

مركز املخط�طات )داخلي(: 1302- 1376 
فاك�ض: 4820461 )203(+

manuscripts.center@bibalex.org :الربيد االإلكرتوين

الربنامج املبدئي للدورة 

-  الت�سجيل: )9.00 حتى 9.30(   

-  افتتاح الدورة: )9.30 حتى 10.00(

اليوم االأول: مفاهيم عامة

1-  املحا�سرة االأوىل )10.00 حتى 11.00(
       املخطوط العربي )مدخل متهيدي(: املفهوم واملالمح العامة

2-  ا�سرتاحة )11.00 حتى 11.10(
3-  املحا�سرة الثانية  )11.10 حتى 12.10(   

        فهر�شة املخطوطات 
        )مناهجها، وعنا�شرها االأ�شا�شية( 

4-   املحا�سرة الثالثة )12.20 حتى 1.20(
        اأهم املجموعات اخلطية يف العامل 

5-  ا�سرتاحة )1.20 حتى 2.00(            
6-  ور�سة عمل )فهر�سة جزئية( )2.00 حتى 4.00(   


