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 هلخص :
مرأة استتظاع  قوتؾة إراهتيتا أن تت تد  إنسائية عغيطة  تتظاول ىذه الدراسة شخصية    

الغروف والصعاب حتى أصب   كاتبة كبيرة وأستاذة جامعيتة ليتا منانتيتان إنيتا الستيدة 

طتتتة عائعتتتة عبتتتد التتترحطؽ أول إمتتترأة عرةيتتتة توتتتا عمتتتى مظصتتتة الخظتتتاب وت ا تتتر العغي

الجطيت  قطظتيتتى ال وتتة زتر الزىتتر العتتردة وأول ستيدة ت صتتل عمتتى جتائزة الطمتتػ  يصتتل 

الطمقبتتتتتة ابظتتتتت  العتتتتتاطد الهلبتتتتتة والظا تتتتتدة وال اتبتتتتتة ن زتتتتتر مجتتتتتال الدراستتتتتات ا ستتتتت مية

لظازعيتا زتر ىتذه الطنانتة أحتد متؽ  ا س مية زيى رائدة نساء العترب زتر ىتذا العصتر ا

ن وإيطانتتا متتؽ الباح تتة  الظستتاء متخصصتتة زتتى الدراستتات ا ستت مية ذات ز تتر مؾستتؾعى 

ال تتدلع عتتؽ عائعتتة عبتتد والتتتى تظاولتت   الدراستتةقأىطيتيتتا العغيطتتة زوتتد أزتترهت ليتتا ىتتذه 

التترحطؽ وعتتؽ منتبتيتتا القيطتتة ومتتا ت تؾدتتو متتؽ أشتتنال مختملتتة متتؽ أو يتتة الطعمؾمتتات و 

العدهيتتة والظؾ يتتة والعتتنمية والماؾدتتة والزمظيتتة والشتتنال الطرجعيتتة ايتتا وال تتت   اجاىاتيتتإت

ن متت  التتتر أللتيتتا وحووتيتتا  ومتتده ارتباطيتتا قطوتظيتتات منتبتيتتا متتؽ الظاحيتتة الطؾ تتؾ ية 

 مم ق قنل قطؤللاتيا العغيطة.

 

 

 هقذهة:
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والظا تتدة والباح تتة الهلبتتة والوصاصتتة "  عائعتتة عبتتد التترحطؽ" اظتت  العتتاطدمنتبتتة       
ال تتتاهه الوتتترن  أوائتتتلمتتتؽ أىتتتؼ متتتا امتم تتتتو هار ال تتتت  الطصتتتردة مظتتتذ  دوتعتتتا ستتت مية 

مؽ الطنتبات الطيداة نونغرا لىطيتة ىتذه الطنتبتة وأىطيتة موتظياتيتا الظاقعتة متؽ  ؽدالععر و 
وةدأتتتو  اظت  العتاطدلم تدلع عتؽ منتبتة  الدراستتةيا ن زوتد صصصت  ىتذا تمنانتة صتاحب
زتتتر  توةطتتتؽ تتتتأ ر  اوتعميطيتتت اونعتتتأتي اىتتتذه الطنتبتتتة متتتؽ حيتتتع مؾلتتتدى ةحباترجطتتتة لصتتتا

ن  تتتؼ اووزاتيتتت اوآ ارىتتت االورائيتتتة ومؤللاتيتتت اواىتطاماتيتتت االتتتؾعيلر وأص  يتتت اوتتتتدرجي احياتيتتت
هوازت  وطتترك ت تتؾدؽ ىتذه الطنتبتتة ن وا تجاىتتات العدهيتة والطؾ تتؾ ية والزمظيتتة والماؾدتتة 

ر تتتن وا تجاىتتات العدهيتتة والطؾ تتؾ ية لم تتت  ال الطوتظيتتات منتبتيتتوالشتتنال الطرجعيتتة 
مت  مم تق ن او يتة منتبتيتقأومده ارتباطيتا قالظاحيتة العدهيتة والطؾ تؾ ية  عائعةيا تألل

 .مرت  ترتي  زمظرقنل قطؤللاتيا 
   
 وقد تم اإلعتماد في إستقاء هذه البيانات والمعلهمات علي: -

: زوتتتد تتتتؼ ا عتطتتتاه عمتتتر    انتبتيتتتوم عائعتتتة عبتتتد التتترحطؽأوا:  يطتتتا يختتتتص اترجطتتتة 
 اوأعطاليتتتتت اوحياتيتتتتت عائعتتتتتةال تتتتتت  والطوتتتتتاات ومؾا تتتتت  ا نترنتتتتت  والتتتتتتر تت تتتتتدث عتتتتتؽ 

 (.  اومنتبتي
: زوتد تتؼ عائعتة انيا:  يطا يختص قالجداول والطعالجة العدهيتة والظؾ يتة لط تؾدتات منتبتة 

ة ن قا  تتتازة إلتتتر ا عتطتتتاه عمتتتر موتظيتتتات الطنتبتتتة الطؾجتتتؾهة زتتتر  اعتتتة الطنتبتتتات الطيتتتدا 
 منتتتؾب قختتي اليتتد  ستتج  واحتدستج ت ىتتذه الطنتبتتة والطؾجتتؾهة زتر إهارة التزودتتد وعتتدهىا 

التتتر ؼ الطسمستتتل لمؾعتتتاء ستتتؾاء كتتتان كتاقتتتا أو  ضتتتؼ البيانتتتات التاليتتتة : دو  لطوتظيتتتات منتبتيتتتا
عتتتده ال تتتتاب أو الدوردةناستتتؼ الطؤلتتتان عتتتده الجتتتزاءن عتتتده الطجمتتتدات ن عظتتتؾانالدوردتتتة ن 

نالظبعتتتتتتة ن التتتتتت طؽ ن  الظعتتتتتترمنتتتتتتان وتتتتتتتارد  ن موتتتتتتاس ال تتتتتتتاب أو الدوردتتتتتتة ل ات نالصتتتتتت
 (.م حغات

 رائذظىربدىالرحمن:أوال:ترجمظىى
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أهلبتتتة م(1998-(1 م1913 التتتدكتؾرة عائعتتتة اظتتت  ب اتتتؽ عمتتتر اتتتؽ عبتتتد التتترحطؽ     
و صاصة ونا دة وكاتبة إس مية ن اشتتيرت اموت  اظت  العتاطد ن متؽ مؾاليتد هميتا   ن 

جامعتتة الوتتاىرة ن وحتتازت عمتتى  –متتؽ كميتتة ا هاب  الطاجستتتير والتتدكتؾراه مة عمتتى حاصتت
قالجامعات الطصتردة والعرةيتة ن شتارك   اعدة جؾائز ن عطم  أستاذا لماة العرةية وآهااي

زتتتر العدلتتتتد متتتؽ الطتتتتؤتطرات الدوليتتتتة التتتتر عوتتتتدت حتتتتؾل الهب وال وازتتتة العرةيتتتتة والل تتتتر 
 ا س مر زر مصر والخارج ن ليا 

 (.2العدلد مؽ الطؤللات ا س مية والهاية والظودية  
ىأدرةىرائذظىربدىالرحمنىونذأتؼاىوتطلومؼا:ى1/1
العتتتارف قتتتا  نزؾالتتتدىا نعتتتأت عائعتتتة زتتتر أستتترة شتتتدلدة التطستتتػ قالتواليتتتد الطؾرو تتتة     

مؽ كبتار عمطتاء ( و 3مؽ أساتذة الطعيد الدلظر "العي  ن ب اؽ عمر اؽ عبد الرحطؽ" 
وىتتؾ متتؽ  ردتتة لظتيتتر نستتبو إلتتى "ال ستتيؽ اتتؽ عمتتر اتتؽ أاتتر طالتت " ن زىتتر اتتدميا  ن ال

"شتتتبرا قختتتؾم" مركتتتز  ؾدستتتظا قط ازغتتتة الطظؾ يتتتة ن استتتتور قتتتو الطوتتتام زتتتر ستتتؾك ال ستتتبة 
إلتتى "العتتي  التتدميؾجر" متتؽ  اتتدميا  قعتتد أن تتتزوج متتؽ همياطيتتة ن وأستترة الؾالتتدة تظتطتتر

اتتتدأت هروستتيا  زتتر ال ت تتتاب  ؽ الخامستتةوىتتر زتتتر ستت كبتتار عمطتتاء الزىتتتر ومعتتايخو  ن
وىتر زتر  حلغت  عائعتة الوترآن ال تردؼنو عمر ألتده "العتي  مرستر" متؽ أصتد اء والتدىا 

عمتر ألتده والتدىا الورآن وعمؾمو والماتة العرةيتة وعمؾميتا الساهسة مؽ عطرىا ن وتعمط  
متتؼ الول م تتل العتتالؼ الزىتتره الجميتتل العتتي  ب زتتراج وىتتؾ الطع وأصتتد ائو متتؽ الطعتتاي 

ليتتتا ن وكتتتان الصتتتدلق ال طتتتيؼ لؾالتتتدىا العتتتي  ب عمتتتر عبتتتد التتترحطؽ وكتتتان متتتؽ عمطتتتاء 
 الطعتتاي  مستتاتحضتتؾر جن وكانتت  هائطتتة الطؾاعبتتة عمتتر  ا ستت م زتتر ذلتتػ الؾ تت  

والذىاب إلى الطدرسة م تل ييرىتا متؽ  ولؼ تسطح ليا أسرتيا قالخروج مؽ البي  والعمطاء
إلتى أن الطظتزل مؼ زر البي  وتتؤهه اامت انتات العامتة متؽ البظات ال حجزتيا لتتموى الع

 ن وكانتت  عائعتتة شتتدلد الظطتتؾح م 1929عتتام شتتياهة "كلتتاءة الطعمطتتات"  حصتتم  عمتتر
زظغام التعميؼ الذه أوصتميا إلتى مدرستة الطعمطتات لتيس ىتؾ التذه لؾصتميا إلتى الجامعتة 
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زؾاصتتم   ؾار متتؽ أولتتون ودتعتتيؽ عمييتتا إن أراهت االت تتاك ايتتذه الجامعتتة أن تبتتدأ الطعتت
شتتياهة  تتؼ  نم 1931عتتام اااتدائيتتة العامتتة  ةعتتياههراستتتيا متتؽ الطظتتزل وحصتتم  عمتتر ال

م نوأتوظتتت  الماتتتتة ا نجميزدتتتتة 1934عتتتتام البنالؾردتتتتا م ن  تتتؼ 1932ال لتتتاءة ال انؾدتتتتة عتتتتام 
وىتتر زتتر كتتل ذلتتػ كانتت  ت تتازخ أيضتتا عمتتر أصتتذ هروستتيا الدلظيتتة الطظزليتتة ن  واللرنستتية 

ليتتا أىميتتا أن تعطتتل مدرستتتة قالطتتدارس الوليتتة لمبظتتات إا قعتتد نوتتاش وكلتتتاح ولتتؼ يستتطح 
طتتتؾدميؽن وكانتتت  تردتتتد االت تتتاك قالجامعتتتة ول تتتؽ أستتترتيا رزضتتت  ذلتتتػ ن مطتتتا ا تتتظر 

وكتتتتذلػ كانتتتت  م تتتتررة قتتتتالىرام وم تتتتررة -عائعتتتتة أن تتستتتتتر وراء وعيلتيتتتتا كطدرستتتتة ن
لتى الجامعتة اتيؽ و ت  وآصتر تتذى  إنوكانت   -ورئيسة ت ردتر لطجمتة الظيضتة الظستائية 

ت ضر قعض الط ا رات وتتاق  قعض الدروس وتستذكر متا ت صتل عميتو متؽ ال تت  
عتام الطوررة ن حتى حصم  عمر الميسانس قامتياز مؽ  سؼ الماتة العرةيتة قنميتة ا هاب 

ن  تتتؼ حصتتتم  عمتتتر هرجتتتة معيتتتدة زييتتتا زتتتؤاه الول قالوتتتاىرة نزعيظتيتتتا جامعتتتة  م 1939
 ؼ نعتتتؽ مؾ تتتؾي "ال يتتتاة ا نستتتانية عظتتتد أاتتتر العتتت ء الطعتتتره"م 1941عتتتام الطاجستتتتير 

"رستتالة الالتران لاتتر العتت ء زتتر ت ويتق عتؽ رستتالتيا م 1950عتتام عمتر هرجتتة التدكتؾراه 
 .(4)" الطعره 

ىبمنىتأثرتىىفيىحواتؼاىوبماذاىتأثرت:ى1/2
 (م1966ت  م1895 تتتأ رت عائعتتة ازوجيتتا وأستتتتاذىا "شتتي  المظتتاء" أمتتتيؽ الختتؾلر   

صتتاح  الصتتتالؾن الل تتتره والهاتتتر و  الوتتترآن ال تتتردؼ تلستتتيرصتتاح  الطتتتظيي البيتتتانر زتتر 
عطيتتدا ل ميتتة ا هاب قا ناقتتة زتتر الظصتتا أمتتيؽ الختتؾلر  كتتان - العتتيير مدرستتة المظتتاء
ايظتو وةتيؽ والتتر رةظت  "مدرستة الوضتاء العترعر"  ن وكان صرديال انر مؽ الرةعيظيات 

ا يتتة ن ورةظتت   وازتتتو ا يظاليتتة واللطانيتتة ايظتتو وةتتيؽ أصتتؾلظا ال ضتتاردة ومصتتاهرنا ال و
الروازد الوروةية وااىتطامات ا ستعراقيةن وكان لتطيز قالوتدرة عمتر الب تع وميتارة زتر 
ال ؾار ن أح  مصر زعاش حياتو كميا ن لتاردخيا ن ولطعن تيا ن وأحت  الماتة العرةيتة 

إلتتى التجدلتتد التتدلظر ن وت ردتتر ن وأحتت  هلظتتو عتتؽ إهرا  ووعتتر نا تتي ن وكانتت  هعؾتتتو 
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ز تتان لتتو اللضتتل زتتر  صتتة نجاحيتتا ن  -(5  العتتردعة ا ستت مية متتؽ كتتل متتا لتتيس زييتتا
زوتتد أصتتذت عظتتو "متتظيي وأنيتا مدلظتتة لتتو قنتتل متتا زتر حياتيتتا العمطيتتة متتؽ تؾجتتو مظيجتر ن 

وأصذت عظو تجدلده زر الدلؽ نومتظيي تجدلتده زتر التلستير والتجدلتد زتر الماتة  ن التل ير
عظتدما ت ا تر طمبتيتا  وكانت ظ ؾ ن والتجدلد الهار ن والتجدلتد زتر الب يتة والظوتد نوال

أو عظتدما تعتتال اب تع أهاتر ن إنطتا تتط تتل شخصتية أستتاذىا نىتذا و تد عرزت  التتدكتؾرة 
عائعة زضل أستاذىا عمييا مظتذ أول هرس تموتتو عميتو ن زوتد وجتدت عظتده كتل متا كانت  

نجتح الستتاذ الختؾلر زتر أن يجعتل ل تل ذرة متؽ رصتيد ن وىنتذا تلتور إليو مؽ الطعرزتة 
 . (6)الجدلد زأصبح ما زر عوميا  روة عائعة الوديؼ قيطة نو أعاه ترتيبو ومزجو ق

ىتدرجؼاىالوظوغي:ى3/ى1
قالتتتدردس زتتر مدرستتة البظتتات الطم وتتة قطعمطتتات زتتر ادايتتة ال   يظيتتات عطمتت  عائعتتة    

ن تؼ قعتد حصتؾليا عمتر  م  كاتبة قنمية البظاتالطظصؾرة ن ؼ انتوم  إلى الجيزة حيع عط
ليستتانس الماتتة العرةيتتة قامتيتتاز متتؽ كميتتة ا هاب عطمتت  معيتتدة  تتؼ مدرستتا مستتاعد قتت هاب 

م ت  1943من  تتؼ ملتتتش لماتتة العرةيتتة اتتؾزارة التعمتتيؼ 1942م ت 1939الوتتاىرة متتؽ عتتام 
أستتاذ م ن تؼ 1961م ت 1951 تؼ مدرستا وأستتاذا مستاعد قجامعتة عتيؽ شتطس ن م 1944

م ت 1962كرستتر ورئتتيس  ستتؼ الماتتة العرةيتتة والدراستتات ا ستت مية قتت هاب عتتيؽ شتتطس 
م ن و أستتتتاذ مظتتتتدب قطعيتتتد الب تتتؾث والدراستتتات العرةيتتتة قجامعتتتة التتتدول العرةيتتتة 1972
م نوكانتت  م تتررة 1950وكانت  عضتتؾا زتتر نواقتتة الصت لييؽ عتتام  نم 1975م ت 1962

وعطمتت  أستتتاذا  مجمتتة "الظيضتتة الظستتائية"ن رم ن و رئيستتة ت ردتت1936قتتالىرام مظتتذ عتتام 
و م ن1974م حتتتى 1968قطركتتز ت ويتتق التتتراث اتتدار ال تتت  الطصتتردة متتؽ عتتام  امظتتتدق

من 1968أستتتتاذا مظتتتتدقا لعشتتتتراف عمتتتر ق تتتتؾث الطاجستتتتير والتتتتدكتؾراه قجامعتتتة الزىتتتتر 
-م1967وأستتتتتاذا زائتتتترا لجامعتتتتات أم هرمتتتتان والخرطتتتتؾم وةيتتتتروت والجزائتتتتر وا متتتتارات 

م لطتتدة 1970من وأستتتاذ التلستتير والدراستتات العميتتا قجامعتتة أم الوتتروديؽ قتتالطارب 1985
زوتد عطمت   م ن1975و مستعتار لمدراستات العميتا قنميتة البظتات قالردتاض  ععردؽ عامتان
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وكانت  عضتؾه زتر  الطجمتس  نقالجامعتات الطصتردة والعرةيتة اأستاذا لماتة العرةيتة وآهاايت
الطجمتتتتتتتس العمتتتتتتتى لرعايتتتتتتة اللظتتتتتتتؾن وا هاب والعمتتتتتتتؾم العمتتتتتتى لمعتتتتتتتوؾن ا ستتتتتت مية نو 

 . (7 م نوالطجمس العمى لم وازة 1972ا جتطا ية قطصر زر 
ى:وأوالدهاىأدرتؼاى1/4

أحتتد  طتتؼ الل تتر وال وازتتة زتتر مصتتر ن - "العتتي  أمتتيؽ الختتؾلر"تزوجتت  عائعتتة متتؽ      
زر عتتتام م نوكانتت   تتتد أنجبتت  مظتتو    تتة أاظتتاءنو 1966م نوتتتؾزى عتتام 1944زتتر عتتام 

كطتتتا ماتتتت  عامتتتا زتتتر حتتتاهث ن  38م زوتتتدت ااظيتتتا الطيظتتتدس "أكتتت ؼ" وكتتتان عظتتتده  1991
 قعتتتد أن حصتتتم  عمتتتر التتتدكتؾراه زتتتر الردا تتتيات قأ تتتل متتتؽ عتتتاميؽ ااظتيتتا "أميظتتتة" أيضتتتا

متتتت  "أهلبتتتتة" وىتتتتاجرت ااظتيتتتا ال ال تتتتة ن(8)وصتتتتبر نزتموتتت  ىتتتتذه الصبتتتتار ق يطتتتان صتتتتاهك 
 .زوجيا

ىصغاتؼاىوأخالقؼا:ى5/ى1
وصتتتاحبة حظتتتان  ن الط تتاارة ن طيبتتتة التتتظلسن الستتتطاحة ن لصتتتبر والزىتتتدتتطيتتتز قا  انتتك   

شردلة اظ  شردة لظتيتر نستبيا إلتر ستيدنا ال ستيؽ ر تى إ عظتو إلتى رستؾل ن وعظاء
 إ صمر إ عميو وسمؼ .

ىذؼرتؼا:ى1/6
" اظتتتت  العتتتتاطد " ن زوتتتتد ولتتتتدت زتتتتر هميتتتتا  وتلت تتتت  عيظاىتتتتا  اتتتتتاشتتتتتيرت عائعتتتتة     

رتيؽ عمتتى نيتتر الظيتتل التتذه كتتان ايتت  جتتدىا يوتت  عمتتى شتتاطوون زارتبظتت  قتتالظير الصتتاي
التتذه كانتت  تؾ تت  قتتو موااتيتتا زتتر  وةالعتتاطد زأطموتت  عمتتر نلستتيا ىتتذا ااستتؼ الطستتتعار

 .صؾزا مؽ أن يعمؼ أاؾىا قطا تلعمواداية حياتيا 
ىاهتماماتؼاىالػرائوظ:ى1/7

ديانات والدراستتات ا ستت مية واللمستتلة زوتتد كانتت  مظتتذ صتتارىا ميتطتتة قتتالوراءة زتتر التت    
ن والهب العرةتر  الماتة العرةيتةقالوراءة زر واىتط  أيضا وعمؾم الورآن ال ردؼ ا س مية 

و"عظتتتدما كانتتت  تعطتتتل  نزوتتتد تلت تتت  متتتداركيا مظتتتذ طلؾلتيتتتا عمتتتى جمستتتات اللوتتتو والهب
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وتراءة زتر كطدرسة زر مدرسة الطعمطتات قالطظصتؾرة كانت  توضتر ستاعات التترودح زتر ال
منتبتتة "الستتروه" التتتر هيتتأت ليتتا أن توتترأ زييتتا مجطؾعتتة كبيتترة متتؽ ال تتت  الططظؾعتتة زتتر 
ايوتيتتتا ن نغيتتتر  تتتروش  ميمتتتة ن اظغتتتام ااستتتتعارة ن زوتتترأت كتتتل كتتتت  الطظلمتتتؾطر الطؤللتتتة 
والطترجطتتتة ن وكتتتل روايتتتات تتتتارد  ا ستتت م لجرجتتتر زدتتتدان ن وأيتتتام التتتدكتؾر طتتتو حستتتيؽ 

 (.9جطة البستانر وألا ليمة وليمة وييرىا" وا لياذة والوهيسة تر 
ى:اتجاهاتؼاىىالدوادوظى1/8
كتان لعائعتتة اتصتتال قالسياستة ول تتؽ متتؽ ناحيتة تتتأ ير ال وازتتة ن زوتد عالجتت  زتتر عتتدة    

مواات ع  ة ال ؾرة قال وازة وأليطا كان أك ر تأ يرا زر ا صر ن وىل ال تؾرة كانت  وليتدة 
 يضة  وا ية صاصة .حركة  وا ية ن أم أنيا أوجدت ن

ى:اواتصاالتؼىارالقاتؼى1/9
كانت  عائعتتة مؾ ت  التوتتدلر اتيؽ رمتتؾز الل تر العرةتتر زتر مصتتر  والتب ه العرةيتتةنو    

العتاعر "طتتاىر أاتتؾ زاشتتا" عرزيتا وىتتر صتتايرة زتتر هميتا  ودتتذكرىا قنتتل التوتتدلر والخيتتر 
وكانتت  ليتتا  ن نوالتتدكتؾر طتتو حستتيؽ أشتترف عمتتر رستتالتيا لمطاجستتتير ورستتالتيا لمتتدكتؾراه 

صمة قالدكتؾر "م طؾه زتؾزه" شتي  الدامؾماستية الطصتردة ورئتيس وزراء مصتر زتر زتترة 
متتؽ زتراتيتتا ن وكتتان والتتده متتؽ عمطتتاء الزىتتر نواتصتتاليا قتتو وستت  متتداركيا عمتتر العتتالؼ 
الختتتارجر ن والعتتتي  "مصتتتظلى عبتتتد التتترازك" شتتتي  الجتتتام  الزىتتتر تعمطتتت  عمتتتر لديتتتتو 

تمقبتتو "الستتتاذ الظبيتتل" ن وأستتتاذ الجيتتل "أحطتتد لظلتتر الستتيد" اللمستتلة ا ستت مية وكانتت  
كان لدعؾىا لعزظار عمر مائدة الصباح ك يرا ودورآ معيا مؤللتات أرستظؾ التتر ترجطيتا 
إلى الماة العرةية م ل "ال ؾن واللساه" و"السياسة" ن وكذلػ كان ليا صت ت اتت" التدكتؾر 

كتؾر شتتتؾ ر  تتتية رئتتيس مجطتتت  الماتتتة ب كامتتل حستتتيؽ " مؤلتتا " ردتتتة عالطتتتة" نوالتتد
نوكان  عائعة عمى ع  ة كبيرة قالسيدة لبيبة أحطتد رئيستة "جطعيتة نيضتة  (10 العرةية

الستتيدات الطصتتردات" التتتر صتتدرت عظيتتا مجمتتة "الظيضتتة الظستتائية" والتتتر كانتت  رئيستتة 
 ة ت ردرىا أيضان وكان  ليا صمة  ؾدة قالسيدة "ىد  الععراوه" را ية الظيضة الظسائي
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 زر مصر.
ىمطاركؼاىالكالموظ:ى1/10
ىتتذه الوضتتايا:  ستاىط  عائعتتة زتر عتتده متتؽ الوضتايا الط تتارة زتتر مجتطعيتا ومتتؽ أىتتؼ   

وةتتيؽ العوتتاه زتتر   ضتية الطتترأة وت ررىتتا ومنانتيتا زتتر ا ستت من ومتتا هار متؽ جتتدل ايظيتتا
زييتا انتوتاص  ىذه الوضيةن زود كت  العواه كتاًقا قعظؾان الطرأة زر الورآن أوره  يتو زوترات

لمطتترأةن وهزعتت  ىتتذه الطوتتؾات ن عائعتتة ل تتر تتتره قطوتتاات صتت ايةن وترجطتت  معتتاعرىا 
 الاا تبة زتتر موتتال قعظتتؾان الميتتؼ إنتتر صتتائطة وعتدة موتتاات أصتتر  زتتر التتره عمتتى العوتتاه

والجامعتة نو تد  كطا صا   اظ  العاطد معركًة أصر  عظؾانيا الظ تؾ اتيؽ الزىترن(11 
مصظلى م طتؾه" عظتدما  تدم توستيطا معاصترا لموترآن رأت  يتو  هصم  زر معركة م  "ه.

 (.12قعض التجاوزات  
 
ىا:رحالتؼأدغارهاىوى1/11

ستتازرت عائعتتة إلتتى ال  يتتر متتؽ التتب ه العرةيتتة وا ستت مية ن زوتتد كانتت  أستتتاذا زائتترا     
الب ه العرةية ن وكتذلػ م مت   مصتر والجامعتة زتر العدلتد الجامعات زر زر العدلد مؽ 

وكتذلػ شتارك  زتر نلؼ االطؤتطرات الهاية وال وا ية وا س مية زتر مختمتا قت ه العتمؽ 
وكانتتت   نالطؾاستتؼ ال وا يتتة والتتتر عوتتتدت زتتر مصتتر ومختمتتا التتتب ه العرةيتتة وا ستت مية

تصتتتتاح  زوجيتتتتا كتتتتل عتتتتام إلتتتتى أوروةتتتتا لوضتتتتاء شتتتتير لمراحتتتتة وشتتتتير لزدتتتتارة الطتتتتتاحا 
 والجامعات والطنتبات .

ىلغاتؼاىوآثارهاىالطلموظى:أرمالؼاىومؤى1/12
شتيرتيا أ ظتار التؾطؽ أهت إلر تجتاوز شخصيو عائعة اللرددة ومؤللاتيا وة ؾ يا ن     

زتتتر العدلتتتد متتتؽ ب تتتؾث ا ةعتتتاركلمطالعرةتتتر والعتتتالؼ ا ستتت مر والعتتتالؼ الوروةتتتر زتتتدعي  
 الطتتؤتطرات الدوليتتتة والعرةيتتتة والط ميتتة التتتتر عوتتتدت حتتؾل الهب وال وازتتتة العرةيتتتة والل تتتر

كتتان أوليتتا متتؤتطر الطستعتتر يؽ التتدولر زتتر ميتتؾن  عتتام  ا ستت مر زتتر مصتتر والختتارجن
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من والطتتؤتطر الول لم تتتاب ا ستتيؾديؽ 1957م نوالطتتؤتطر ال وتتازر العرةتتر اباتتداه 1957
ومتتؤتطر الهقتتاء العتترب قال ؾدتت  ومتتؤتطر الظستتاء ا زردقيتتات  نم 1957عتتام وا زتتردوييؽ 
ومتتؤتطر من 1961ليتتة لتتاهب العرةتتر الطعاصتتر ارومتتا ال موتتة الدو  وم ن1960زتتر يانتتا 

م 1964ونيتؾهلير عتام ن  م 1963الطعمطيؽ العرب قالجزائر والعيد الللر لطدلظة قاتداه 
معتتترض ال تتتتاب ا ستتت مر قتتتالطركز ن و م 1968الوتتتاىرة زتتتر متتتؤتطر الهقتتتاء العرةتتتر  ون

تطيتتزة زتتت لى زعائعتتة عبتتد التتترحطؽ شخصتتية مم ن1980زتتر لظتتتدن عتتام ال وتتازر الطصتتره 
أهلبتتتتة ونا تتتتدة أهايتتتتة ليتتتتا إنتتتتتاج يزدتتتتر ومتظتتتتؾي زتتتتر  زيتتتترجانتتتت  أنيتتتتا أستتتتتاذة جامعيتتتتة ن

و ترجطت  كتبيتا  والظوديتةن وزر الدراسات الماؾدتة والهايتة  وا س مية الدراسات الورآنية
الب تؾث الطظعتؾرة  إلتى نىذا قا  تازة(13 والياقانية إلى اللارسية والرهية و ااندونيسية 

ن راقعتتة نالوتترآن والجارا يتتة نالظتت ك وأ تتره زتتر الطجتطتت  العرةتتر ا : الطتترأة الطستتمطة ومظيتت
وحووتتت  ذصتتتائر قيطتتتة زتتتر ن(14العدودتتتة نالوتتترآن و ضتتتية ال ردتتتة نالعخصتتتية ا ستتت مية  

 ان ت قيويا لمظصؾص نطؾذجًا جيدًا زر صدمة الظص وتذليل متا  يتو متؽ عقبتات نزترا ظا
اتؾ تتتيح متتتا  يتتتو متتتؽ يطتتتؾض وتصتتت يح متتتا  يتتتو متتتؽ ن وتوردبتتتو إلتتتى الوتتتار  والباحتتتع 

 .(15ت ردة 
م كانتت  أول ستتيدة ت ا تتر زتتر الزىتتر وتوتتدم نتتدوة عامتتة  1959وزتتر نتتؾزطبر عتتام    

 تتتتدم  التتتتدكتؾرة اظتتتت  العتتتتاطد العدلتتتتد متتتتؽ الط ا تتتترات زتتتتر الطؾاستتتتؼ و ن(16 لمعتتتتباب 
اه والبصتتتترة ن وةاتتتتد اوستتتتؾردنوا ستتتت مية ومظيتتتتا : ال ؾدتتتت   ال وا يتتتتة زتتتتر التتتتب ه العرةيتتتتة

قتتتالعراك ن وزمستتتظيؽ والرهن وةاكستتتتان ن والجزائتتتر ن وتتتتؾنس ن والطاتتترب ن وا متتتارات 
 ال  ....العرةية ن والسؾهان  ولبظان ن والسعؾهية 

أشرز  عائعة عمر    يؽ رسالة لمطاجستير والتدكتؾراه قجامعتات الطعترك والطاتربن    
صتاف زتتر مستائل الخت ف ااتتؽ زتتر مصتر : علتاف حستتانيؽ : كتتاب ا نومتؽ أم متيتا 

جامعتتة الوتتروديؽ  :    -وزتتر الطاتترب  هكتتتؾراه متتؽ جامعتتة عتتيؽ شتتطس ( ن –اانبتتاره 
هكتتؾراه(  –أحطد س ظؾن : رستالة الوضتاء لعطتر اتؽ الخظتاب . تؾ يتق وت ويتق وهراستة 
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كميتتة الترةيتتة لمبظتتات قالردتتاض  :  الجتتؾىرة الليتتد اتتؽ ب آل ستتعؾه :  -ن زتتر الستتعؾهية 
 . (17  ماجستير( –ه وهالتون هراسة  رآنية  العد
ى:لؼادببىاتجاهؼاىرالقاتؼاىبالصحافظىوى-

عائعتتة متت  جتتدىا للتتترة متتؽ التتزمؽن وزتتر ايتت  جتتدىا اتتدأت تتعتترف عمتتى ه.عاشتت      
متا يطميتو عمييتا طردق  راءة الص ا لجدىا الوعيدن وكتاقة  الص ازة وال ياة العامة عؽ

هميتتا   ميظتتاءنتتام وإلتتى الصتت ا زتتر مؾ تتؾي تعظتتل ل جتتدىا متتؽ رستتائل لبع يتتا إلتتى ا
أ ظتتتاء عبؾرىتتا البؾيتتتاز ل  تترة متتتا تتتراكؼ زييتتتا متتؽ رواستتت  عمتتر متتتر زتتر وحتتؾاهث الستتتلؽ 

وعمتى متد   ت ث ستظؾات كتان ىتذا  نوكان  ىتذه أول صتمة لعائعتة قالصت ازة ن السظيؽ
 ون(18 واطمعت  عتؽ  ترب عمتى معتن ت الؾا ت  ىتؾ عمطيتا الطظزلترن زت ستظ  كتااتيتان

م تتل صتت ا التتب   ن كتتان ليتتا ال  يتتر متتؽ الطوتتاات الطظعتتؾرة زتتر الطجتت ت والصتت ا 
عمتتت  ت تتتت  زييتتتا أك تتتر متتتؽ  -جردتتتدة الىتتترام  وكؾكتتت  العتتترك ن واليتتت ل ن والتتتؾطؽ و

قعتد الهلبتة  قتالىرامو كان  اظ  العاطد  انر امترأة ت تت   ن -حتى وزاتيا ستيؽ عاما
م عتتتؽ "الردتتتة الطصتتتره" ن وأحتتتدث 1935عتتتام كتبتتتتو لعائعتتتة وأول موتتتال ن  متتتر زدتتتاهة

ن ولتتتتذلػ تستتتترت وراء ااستتتتؼ الطستتتتعار"اظ  العتتتتاطد"الظعتتتر معتتتتن ت ليتتتا زتتتتر البيتتت  
وشجعيا جدىا لميا ز تب  مواليؽ لطجمة "الظيضة الظسائية" ن وىر مجمتة صتدرت عتام 

حاممتتتة موااتيتتتا زتتتر عائعتتتة  تاوت تتتررت زدتتتار  -لتعظتتتر قعتتتوؾن الطتتترأة الطصتتتردة م1920
بداية إلى السيدة لبيبة أحطتد صتاحبة ىتذه الطجمتة ن  تؼ طمبت  مظيتا صتاحبة الطجمتة أن ال

توتتؾم قالطراجعتتة الماؾدتتة ل تتل الطوتتاات التتتر تظعتتر زتتر الطجمتتة  تتؼ كملتيتتا قنتاقتتة مواليتتا 
واستتتطرت ن -اازتتتتاحر زتتر زتتترات  ياايتتا ن تتؼ تؾلتت  عائعتتة رئاستتة ت ردتتر ىتتذه الطجمتتة 

كانتت  عائعتتة أيضتتا عضتتؾا زتتر أستترة  و نم 1938عتتام حتتتى ىتتذه الطجمتتة زتتر الصتتدور 
زتتتر الصتتتل ة الولتتتى زتتتر جردتتتدة كانتتت  ليتتتا موالتتتة طؾدمتتتة أستتتبؾ ية الت ردتتتر قتتتالىرام و 

ت تتت  زييتتا عتتؽ آل ايتت  الظبتتر ن وعتتؽ  ضتتايا العتتردعة  الىتترام قعظتتؾان: شتتاىدة عصتتر
وتعتتار  ا ستت مية ن وعمتتؾم ال تتدلع والتلستتير ن وتتتره عمتتى ميتتاجطر ا ستت م كيتتدىؼ ن 
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زر الوضايا ال وا يتة العامتة اظصتي  مؾزتؾر ن حتتى أصتب   ممط تا رئيستا زتر شخصتية 
قتتتالىرام أه  بتتتل وزاتيتتتا  26/11/1998كتبتتتتو لتتتؾم  وكتتتان آصتتتر موتتتالن جردتتتدة الىتتترام

نو تتد اتتدأت عطميتتا (19  وكانتت  قعظتتؾان  عمتتر اتتؽ أاتتر طالتت  كتترم إ وجتتو( قأرةعتتة أيتتام
الىترام م تل أنظتؾان جردتدة الل ر والهب زتر  قطعاىير  التوو  قالص ازة كظا دة أهاية ن

 الجطيل و باس العواه والطازنر ولظلر السيد .
ىالؼدفىمنىأرمالؼاىومؤلغاتؼا:ى-

التلستتير العصتتره ىتتؾ التتدزاي عتتؽ ا ستت م و كتتان ىتتدزيا زتتر ال يتتاة ومتتؽ مؤللاتيتتا      
ظتتتر عمتتتر الط تتتاورة عتتتؽ طردتتتق الستتتمؾب العمطتتتر الطب والعمتتتؾم العتتتر ية لموتتترآن ال تتتردؼ

توتتتديؼ نو  وتوؾدطتتتو قطتتتا لتلتتتق و ؾاعتتتد هلظظتتتا وشتتتردعتظا نوالبتتتراىيؽ الواطعتتتة لتصتتت يح الل تتتر
تبرئتتتة العتتتتردعة ا ستتت مية متتتتؽ تيطتتتتة و الظطتتتؾذج ا ستتتت مر لمطتتترأة زتتتتر مختمتتتا أهوارىتتتتا 

إلى مؤمظة مواتمة زتر ستبيل ز تر عائعة وت ؾل   إنواص حق الطرأة و درىا زر الطجتط 
 .وتلان   يو أعظتو عطرىا

ىالجوائزىالتيىحصلتىرلوؼا:ى1/13
مغتاىر الت تردؼ والتوتدلر الجؾائز والظياشيؽ والعدلد متؽ نال  اظ  العاطد العدلد مؽ    

زوتتتد حصتتتم  عمتتتى الجتتتائزة الولتتتى لمطبتتتاراة الرستتتطية لتتتؾزارة  ن "لجيتتتدىا العمطتتتر الطتطيتتتز 
زة الطجطتت  الماتتؾه جتتائ نوعمتتر متتاىر زتتر مؾ تتؾي "إصتت ح الردتتة والظيتتؾض قتتالل ح" 

من والجتتائزة  1953م و 1950الطصتتره زتتر ت ويتتق الظصتتؾص والوصتتة الوصتتيرة عتتامر 
من  1956عتتام والردتتة الطصتتره الولتتى لم نؾمتتة الطصتتردة زتتر الدراستتات ااجتطا يتتة 
م نوجتتائزة الدولتتة التودلردتتة 1973ووستتام ااستتت واك متتؽ الظبوتتة الولتتى زتتر مصتتر عتتام 

ام ال لتتتتاءة متتتتؽ الطمتتتتػ ال ستتتتؽ ال تتتتانر عاىتتتتل الطاتتتترب من ووستتتت 1978زتتتتر الهب عتتتتام 
وستتتمطيا ن  م1980وشتتتياهة توتتتدلر متتتؽ الطظغطتتتة العرةيتتتة لمترةيتتتة والتعمتتتيؼ وال وازتتتة عتتتام 

حصتم  عمتى جتائزة الطمتػ ن 1989الرئيس مبار  وسام ااست واك لعمطاء ا س م عتام 
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 تتتردؼ تعتبتتتر أول وةيتتتذا الت م1994عتتتام  لتتتبهاب والدراستتتات ا ستتت مية يصتتتل العالطيتتتة 
 (.20  سيدة عرةية ومصردة تظال ىذه الجائزة "

ىتػدورىرائذظىومكانتؼا:ى1/14
أعدت عتؽ عائعتة رستائل هكتتؾراه متعتدهة ن كطتا ترجطت  كتبيتا الدلظيتة إلتى أك تر متؽ    

لاتتة ومظيتتتا الماتتتة الياقانيتتتةن "و تتد أطمتتتق استتتؼ اظتتت  العتتاطد عمتتتر مدرستتتة اظتتت  العتتتاطد 
عمتتر  اعتتة التتدرس قطدرستتة أم هرمتتان ال انؾدتتة كتتذلػ ا وأطمتتق لمبظتتات اتتدميا  ت ردطتتا ليتت

لمبظتتتات و عمتتتر  اعتتتة الط ا تتتترات قطعيتتتد الطعمطتتتات اتتتتؾاهه متتتدنر قالستتتؾهان نوأطمتتتتق 
(ن وتترجؼ ليتا متت  21الل تره اتتدميا  " استطيا أيضتا عمتتر ميرجتان اظت  العتتاطد ال وتازر 

لطصتتاهر الطوتتررة العخصتيات العالطيتتة الطعاصتترة ن وهصمتت  كتبيتتا زتر أصتتؾل الطراجتت  وا
 (.22عمر ط ب معاىد الدراسات العرةية والعرقية قجامعات يرةية وحدل ة  

ىوفاتؼا:ى1/15
م هصمتتتتت  عائعتتتتتة العظايتتتتتة الطركتتتتتزة قطستعتتتتتلى 1998عتتتتتام  نتتتتتؾزطبر 28لتتتتتؾم الستتتتتب     

ىميؾةتتتتؾليس قطصتتتتر الجدلتتتتدة متتتتتأ رة قجمظتتتتة زتتتتر العتتتتردان التتتتتاجر و صتتتتؾر زتتتتر التتتتدورة 
زتتتتتتر ال ال تتتتتتة متتتتتتؽ عصتتتتتتر ال   تتتتتتاء الطؾازتتتتتتق أول هيستتتتتتطبر الدمؾدتتتتتتة لمومتتتتتت  ن وتؾزيتتتتتت  

زتتتر العصتتتر  للوتتتدان إحتتتد  أعتت م العمتتتؼووهعتيتتا مصتتتر زتتتر جظتتازة مييبتتتة (ن23م 1998
وصتمى عمييتا حضرىا العمطاء والهقاء والط ولؾن الذلؽ جتاءوا متؽ شتتى الدولنن ال دلع

 الزىر. شي  جام 
ىماىقولىرنؼا:ى1/16

ن و تال (24 ؽ هينتل قأنيتا الؾجتو ا ست مر لطصترحستظيال اتت  ال بيتر ب  وصتليا    
ووصتتليا ه .  مدرستتة ز ردتتة ذات طتتاق  صتتاص "ن"إنيتتا  ه. صتتؾزر أاتتؾ طالتت عظيتتا    

ب ستتميؼ العتتؾا  قأنيتتا " رائتتدة نستتاء العتترب زتتر ىتتذا العصتتر ا لظازعيتتا زتتر ىتتذه الطنانتتة 
ؾستتؾعة زتتر الهب أحتتد متتؽ الظستتاء"نأما       ه. الظتتاىر أحطتتد منتتر زؾصتتليا قأنيتتا "م

العرةتتتر ن  ديطتتتتو وحدل تتتتو إلتتتى جانتتتت  تطنظيتتتتا متتتتؽ الدراستتتات ا ستتتت مية وىتتتتر صتتتتاحبة 
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إاداعات مختملتة "ن و تال عظيتا أ . زتاروك جؾدتدة أنيتا " ااظتة ا ست م الظقيتة التتى نعتأت 
                      .                            (25 وعاش  ومات  زر رحاب ترا و العغيؼ وزويا وأهقا وعويدة وز را "

 زر حلل تأايؽ اظ  العاطد : – ظةودوؾل العاعر الدمياطر ب إاراهيؼ أاؾ س
 وةانتيا  ططا ىطؾ أع م                جب  هميا  مؽ أاظائيا   كؼ أن  
 أ روا ال ياة لععبظا وترا و                    كانؾا عغاما والعظاء عغيؼ  
 ياتظا                د أسيطؾا زتجمى ذا ا سيام زر كل مظ ى مؽ مظاحر ح 
 وىذه صيرة الاظاء كان                      ادرب الل ر والدلؽ ترام  
 ز ان لرعاىا كالسية ماض                   يوؾل ال ق يخعاه الموام  
 إا اظ  شاطوظا تباره                        ات ردؼ لخصنؼ العغام  
  (26 لرة قنل زخر                        قأن يظؾدػ مظا ا حترامزأن  جد 

ىثانواى:ىمكتبظىرائذظىربدىالرحمن.
عائعة عبد الرحطؽ أهلبة ذات  وازة إس مية واسعة وعوميتة عصتردة حدل تة وإنتتاج      

 تعموتت  قال تاقتتة والعتتعر ن حلغتت  الوتترآن ال تتردؼ وجؾهتتتو ن ن أحبتت  العمتتؼ نأهاتتر يزدتتر
اذة تتتدرس الهب العرةتر زتتر جامعتتات مصتتر والتب ه العرةيتتة ن عطمتت  م تتررة كانت  أستتت

ونا دة أهاية قص يلة الىرام ن كانت  معترزة عمتى رستائل ماجستتير وهكتتؾراه ن اعتطتدت 
 زر ذلػ عمى منتبتيا الضخطة التر ت ؾه عمر ال ت  القيطة واليامة والظاهرة والترا ية.

ىالرحمن::ىدوافعىتكوونىمكتبظىرائذظىربدى2/1
وكتتان والتتدىا يصتت بيا معتتو إلتتى  عائعتتة زتتر ايتت  عمتتؼ وهلتتؽ ن وتصتتؾف ن تنعتتأ     

و صزانة كت  والدىا ال بيرة التتر كانت  تضتؼ أميتات كتت  ادميا  ن  منتبة جام  الب ر
التتتتراث العرةتتتر وا ستتت مر زتتتر الماتتتة والهب ن والظ تتتؾ والصتتترف ن والتؾحيتتتد واللمستتتلة 

واللوتتتتو والصتتتتؾل ن و راءتيتتتتا لم  يتتتتر متتتتؽ ىتتتتذه ال تتتتت   والطظظتتتتق والتلستتتتير وال تتتتدلع ن
 ت تتتؾن هزعيتتا ل تتتر كتتل ذلتتتػ جعميتتتا تتترتبي قال تتتت  والوتتتراءة و وارتباطيتتا قطنتبتتتة والتتتدىا ن 

منتبة صاصة ايا تعيظيا زر أق ا يا وموااتيتا وزتر إعتداه كتبيتا وزتر م ا تراتيان وزتر 
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يؼ ل تر تظمعيتؼ قالجدلتد والتدكتؾراه التتر كانت  تعترف عمتي رمساعدتيا لظ ب الطاجستتي
 وما يعيظيؼ عمى إعداه رسائميؼ.

ىطرقىتكوونىمكتبظىرائذظىربدىالرحمن:ى2/2
تعدهت الظرك والؾسائل التر اتخذتيا عائعة زر ت ؾدؽ منتبتيا ومتؽ أىتؼ ىتذه الظترك   

و"ا ىداء" حيتع تتؼ إىتداء عتده متؽ ال تت  إلييتا متؽ أزتراه وىيوتات م تل  ن"شراء" ال ت  
العتتتتيؽ : أول معجتتتتؼ زتتتتر الماتتتتة العرةيتتتتة لمخميتتتتل اتتتتؽ أحطتتتتد اللراىيتتتتده ن كتتتتتاب  {كتتتتتاب

إلتى  الط وتقتتؼ إىتداؤه متؽ م نو د  1967وت ويق عبد إ هرودش وىؾ طب  قاداه عام 
الطتتتتدصل إلتتتتى العويتتتتدة وا ستتتتتراتيجية  {نو  } م1967عتتتتام  التتتتدكتؾرة اظتتتت  العتتتتاطد

وىتتتتؾ طبتتتت  الوتتتتاىرة عتتتتام   لتتتتؾ التتتتدلؽ م العستتتتنردة ا ستتتت مية تتتتتألية المتتتتؾاء ب جطتتتتال
أستاس {ن و }1980عتام إلتى التدكتؾرة اظت  العتاطد  متؽ الطؤلتام ن وتؼ إىداؤه 1976

عطتتر الزمخعتتره ن ت ويتتق عبتتد  الب يتتة تتتألية ا متتام جتتار إ أاتتر الواستتؼ م طتتؾه اتتؽ
ن وتتتؼ  م  تطؽ سمستتمة إحيتاء الطعتتاجؼ العرةيتة1953عتتام  قالوتاىرةوطبتت  الترحيؼ م طتؾه 

 } إلى الدكتؾرة اظت  العتاطد زتر العتام نلستو الطعرف عمى السمسمة ب نديؼ إىداؤه مؽ
لضتتتتياء اتتتتؽ ال يتتتتر  الجتتتتام  ال بيتتتتر زتتتتر صتتتتظاعة الطظغتتتتؾم متتتتؽ ال تتتت م الطظ تتتتؾر { نو

م ن وتتتؼ إىتتداؤه متتؽ 1956 قاتتداهطبتت  الجتترزهن ت ويتتق مصتتظلى جتتؾاه ن جطيتتل ستتعيد 
 }م1957ر زدارتيتا لباتداه نتؾزطبر العرا ر إلتى التدكتؾرة اظت  العتاطد زتالطجط  العمطر 

الطصظم ات العمطيتة زتر الماتة العرةيتة زتر الوتديؼ وال تدلع قومتؼ الميتر مصتظلى { ن و
ادمعتتق إلتتى  ن وتتتؼ إىتتداؤه متتؽ الطجطتت  العمطتتر العرةتتر م1965وطبتت  ادمعتتق العتتياار 

 .}الدكتؾرة اظ  العاطد 
ىأماكنىتواجدىهذهىالمكتبظ:ى2/3

زيمتيتا الصتايرة زتر حتر مصتر الجدلتدة ن زوتد كانت  زتر بتة أما عؽ منان ىتذه الطنت    
و تتد ستتطى قاستتؼ زوجيتتا ن والاتتي   13قطيتتدان ا ستتطاعيمية زتتر شتتاري أمتتيؽ الختتؾلر ر تتؼ 

 .(27  أهوار تعظر إي اء قالظراز الطعطاره اللردد ذه الظاق  الخاص 3منؾنة مؽ 
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م  1997ةر عتتام جتتاء زتتر العتتده الول لطجمتتة شتتطؾي هميتتا  الصتتاهر زتتر أكتتتؾ و تتد     
زر أعواب زدتارة التدكتؾرة اظت  العتاطد لطستوي رأستيا هميتا  وكانت  ىتذه الزدتارة الصيترة 

أن عائعتتة تبرعتت  قطنتبتيتتا ومنتبتتة زوجيتتا لتتدميا  ن كطتتا أنيتتا ستتؾف "ليتا  بتتل وزاتيتتا ن 
تيتده لتتدميا  كتتل الوستتطة والظياشتتيؽ والتتدروي التتر حصتتم  عمييتتا لت تتؾن الطنتبتتة التتتر 

 (.28  ""اظ  العاطد" مت لا عمطيا ت طل أسطيا
ن  1999زبرالتتر  10الصتتاهر زتتر  2355كطتتا جتتاء زتتر مجمتتة آصتتر ستتاعة زتتر العتتده    

إلتتى هار ال تتت  ( 29 طظبؾعتتة وم ا تتراتيا الطنتبتيتتا أنيتتا  تتد أوصتت  اؾصتتية منتؾةتتة ق
ن وةاللعتتتتل  تتتتط  لتتتتدار ال تتتتت  عتتتتام الوؾميتتتتة لتتتتيعؼ الظلتتتت  ايتتتتا لظتتتت ب العمتتتتؼ والدراستتتتة 

قواعتتتتة  الظتتتتااق الستتتتاق متتتتا تتتتتزال ايتتتتا حتتتتتى ا ن حيتتتتع تعتتتترض كاممتتتتة زتتتتر و م ن 2000
 .منتبة ه.عائعة عبد الرحطؽ""الطنتبات الطيداة قطبظر الدار وت طل أسؼ 

وتعتوتتد الباح تتة قعتتد الوتتراءات الطتعتتدهة عتتؽ عائعتتة عبتتد التترحطؽ والدراستتة الت ميميتتة     
ء متؽ منتبتيتا زوتي ن وةتا ر لط تؾدات منتبتيا ادار ال ت  أن ىتذه الطجطؾعتات ىتر جتز 

منتبتيتتا  تتد تعتترض لمظيتت  والستتر ة ن ودتتدعؼ ىتتذا التترأه متتا جتتاء زتتر العتتده الصتتاهر متتؽ 
م عمتتر لستتان ه .مصتتظلر عبتتد الاظتتر زتتر موالتتتو 2006متتارس  30جردتتدة الىتترام لتتؾم 

عؽ "ني  تراث اظ  العاطد" ن مؽ أن مصير منتبة عائعتة متؽ الطخظؾطتات وال تت  
   والسر ة.الظاهرة تعرض لمظي

ىماىتمتازىبهىهذهىالمكتبظ:ى2/4
 تطيزت ىذه الطنتبة اؾجؾه أكبر عده مؽ مؤللات عائعة ايا. -1    
 كطا تطيزت اؾجؾه ال  ير مؽ ال ت  زر الديانات .-2    
ى
ى
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لمكتبااظىرائذااظىرباادىى:ىاإلتجاهاااتىالطددوااظىوالنوروااظىىىثالثااا
ى.ىالرحمن

إلتتر أشتتناليا الطختملتتة ن  تتؼ معالجتتة كتتل  توستتيؼ موتظيتتات ىتتذه الطنتبتتةا  امتت  الباح تتة   
شتتتنل عمتتتر حتتتدة متتتؽ حيتتتع ت دلتتتد ا تجاىتتتات العدهيتتتة والطؾ تتتؾ ية   وزوتتتا لمخ صتتتة 

 الولر وال انية لتصظية هلؾه الععره( 
 نوا تجاىات الزمظية والماؾدة ل ل شنل.

ى:رائذظىربدىالرحمناالتجاهاتىالذكلوظىلمػتنواتىمكتبظىى3/1
متتؽ أشتتنال أو يتتة الطعمؾمتتات ن ولمتعتترف   تت ث أشتتنال  عتتاطداظتت  التضتتؼ منتبتتة     

أن ال تتت   تتد ( لبتتيؽ 1عمييطتتا ن ونستتبة كتتل شتتنل متتؽ إجطتتالر الطنتبتتةن زالجتتدول ر تتؼ  
احتمتت  الطرتبتتة الولتتر كتتأك ر الشتتنال ا تظتتاء زتتر منتبتتة عائعتتة عبتتد التترحطؽ إذ اماتت  

تبتتة ال انيتتة قعتتد ال تتت  % متتؽ إجطتتالر الطوتظيتتات ن و احتمتت  التتدوردات الطر 9998نستتبة 
 %  091اظسبة  لدوردات% ن و احتم  الطخظؾطات الطرتبة ال ال ة قعد ا091اظسبة 

أشتتتتنال زوتتتتي متتتتؽ أشتتتتنال أو يتتتتة  ةمتتتتر    تتتتعائعتتتتة ا تصتتتترت عودتضتتتتح أن منتبتتتتة    
وتظر صرائي أو صؾر أو مجامي  ن و د لرج  ذلػ لبيوتيتا التتر نعتأت تالطعمؾمات ن زمؼ 
 ر كان  مؽ الطظزل زر جطي  الطراحل إلر أن وصم  لمجامعة .زييا ولدراستيا الت

وةالطوارنتتتة قأشتتتنال موتظيتتتات منتبتتتة  بتتتاس العوتتتاهن نجتتتد أن الطنتبتتتة اشتتتتطم  عمتتتر     
زتتتر أشتتتنال  اشتتتنميؽ زوتتتي وىطتتتا ال تتتت  والتتتدوردات ن أمتتتا الطنتبتتتة الزكيتتتة نجتتتد ايتتتا تظؾعتتت

را يتة والمؾحتتات الظبيعيتتة و الطوتظيتات متتا اتتيؽ ال تت  و الطخظؾطتتات نو الصتتؾر اللؾتؾي
التتتتدوردات و الختتتترائي ن ورستتتتالة جامعيتتتتة واحتتتتدة نوةالطوارنتتتتة قأشتتتتنال موتظيتتتتات الطنتبتتتتة 

أيضتتا زتتر ىتتذه الشتتنال نزظجتتد الطخظؾطتتات وال تتت   االتيطؾردتتة ن نجتتد أن ىظتتا  تظؾعتت
 والصؾر اللؾتؾيرا ية والظبيعية والطجامي  والدوردات و الخرائي.
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 (30تجاهات الذكلية لمقتنيات مكتبة عائذة عبد الرحمن)(   اإل 1جدول رقم )

 النسبة املئوية عدد األوعية باملكتبة أشكال األوعية م
 %9998 969 (31ال ت   1
 %091 1 الدوردات 2
 %091 1 الطخظؾطات 3

 %100 971 اإلمجالي

ايوتة  نعتأتيا زترأما أسباب ا تظاء عائعة لطجطؾعة كبيرة مؽ ال تت  ن  تد لرجت  إلتى     
ذاتيتتتتة  وازتيتتتتا ن عمطيتتتة وهلظيتتتتة وارتباطيتتتتا قطنتبتتتتة والتتتتدىا وكتتتتت  ىتتتتذه الطنتبتتتتة نوكتتتتذلػ 

وعصتامية ت ؾدظيتان زيتتر لتؼ تتتدصل مدرستة ولتتؼ تمت تق قطعيتتد زتر أوليتتات أياميتا ن وإنطتتا 
عمطتتت  نلستتتيا زتتتتر ايتيتتتا ن وتوتتتدم  لظيتتتتل شتتتياهات ا اتدائيتتتة وال لتتتتاءة والبنالؾردتتتا متتتتؽ 

لموتتتتراءة كأحتتتتد اتتتتل كتتتتأىؼ أهوات التتتتتزوه قتتتتالعمؼ وكانتتتت  تظتوتتتتد  الطظتتتتازل ن وكتتتتذلػ ل بيتتتتا
وىبتت  و عاشتت  لمعمتؼ قتتالعمؼن  نزوتتدإنصتراف الظتتاس عتتؽ الوتراءة وعتتدم وجتتؾه البيوتة الوارئة

ققيتتتة عطرىتتتا لموتتتراءة وال وازتتتة و لمعمتتتؼ تستتتر  قتتتو وحتتتدتيا وتظلتتت  قتتتو أمتيتتتان زمتتتؼ لتؾ تتتا 
 عظاءىا العمطر إلر أن رحم  عؽ ال ياة.

يلااي سااوتناول الوتااا واتجاهاتدااا العددضااة والمهمااه ية والزمنيااة والل ه ااة وفيمااا     
 واألشكال المرجعية لدا.

 :رائذظىربدىالرحمنبمكتبظىىالكتبى3/2
كانتتت  عائعتتتتة  تتتتؤمؽ قتتتتأن الوتتتتراءة يتتتذاء الروحنوال تتتتت  تستتتتاعد زتتتر  وازتتتتة ا نستتتتان    

تت  وال تت  القيطتتة وتأصتيميا ن ولتذلػ زطنتبتة عائعتتة ايتا مجطؾعتة كبيترة متتؽ أميتات ال 
و تتتتتد استتتتتتعان  عائعتتتتتة ايتتتتتذه ال تتتتتت  زتتتتتر إعتتتتتداه  عظؾانتتتتتا ن 969والظتتتتتاهرة  والتتتتتتر تبمتتتتت  

وزتتر تزودتتد ط ايتتا  م ا تتراتيا وأق ا يتتا وموااتيتتا وكتبيتتا ونتتدواتيا وزتتر ت قيتتة نلستتيا
ي تتاجؾن إلييتا  نودؾجتد قطنتبتيتا التر تعرف عمى رسائميؼ قالطعمؾمات والطعتارف التتر 

(نايتتتتروت ن تتتتتؾنس ن 32م تتتتل مصتتتتر   العدلتتتتد متتتتؽ قتتتت ه العتتتتالؼقطظتتتتاق  كتتتتت  مظبؾعتتتتة 
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ن الطاتتربن الردتتاضن ال ؾد نالطدلظتتة الطظتتؾرة نا ستتتانة نالخرطؾمنحيتتدر آقتتاه نقاكستتتان 
 وواشظظؽ.

ىاالتجاهاتىالموضوروظىللكتبىبمكتبظىرائذظىربدىالرحمن:ىى-3/2/1
عتتتتردة وستتتتؾف لتتتتتؼ تعتتتتطل الطنتبتتتتة عمتتتتى كتتتتت  زتتتتر جطيتتتت  مؾ تتتتؾعات الطعرزتتتتة الب    

معالجة التؾزد  الطؾ تؾعر لم تت  قطنتبتة اظت  العتاطد وزتق الخ صتة الولتر وال انيتة 
أن ال تت  التتر تاظتر مؾ تؾعات ( لبتيؽ 2مؽ تصظية هلتؾه الععترهن والجتدول ر تؼ  
% ن وال تتت  التتتر تاظتتر مؾ تتؾعات 3096التتديانات جتتاءت زتتر الطرتبتتة الولتتر اظستتبة 

% نوال تتتت  التتتتر تاظتتتر 2597جؼ زتتتر الطرتبتتتة ال انيتتتة اظستتتبة التتتتارد  والجارا يتتتا والتتتترا
% ن و ال تتت  التتتر تاظتتر 2491الطؾ تؾعات الهايتتة جتتاءت زتر الطرتبتتة ال ال تتة اظستبة 
% ن و تد جتاءت ال تت  التتر 1193مؾ ؾعات الماات جاءت زر الطرتبة الراقعتة اظستبة 

% ن و ال تتتت  التتتتر 2.9تاظتتتر العمتتتؾم اللمستتتاية والظلستتتية زتتتر الطرتبتتتة الخامستتتة اظستتتبة 
%ن وجتاءت ال تت  التتر تاظتر 294تاظر الطعارف العامة زتر الطرتبتة الساهستة اظستبة 

% ن أمتتا ال تتت  التتتر تاظتتر العمتتؾم 292العمتتؾم ااجتطا يتتة زتتر الطرتبتتة الستتاقعة اظستتبة 
% ن و ال تت  التتر تاظتر اللظتؾن الجطيمتة 095الب تة زجاءت زر الطرتبة ال امظة اظستبة 

% ن أمتتا زتتر الطرتبتتة العاشتترة والصيتترة زاحتمتيتتا 092طرتبتتة التاستتعة اظستتبة جتتاءت زتتر ال
 % .091ال ت  التر تاظر العمؾم التظبيقية اظسبة 

اتتيؽ ترتيت  مؾ تؾعات كتتت  منتبتة عائعتة عبتتد  اودتضتح مطتا ستبق أنتتو ىظتا  اتلا ت    
التترحطؽ متت  كتتت  منتبتتة  بتتاس العوتتاه زتتر قعتتض الطراتتت  واصتتت ف زتتر مراتتت  أصتتر ن 

ال تتتت  التتتتر تاظتتتر مؾ تتتؾعات  :زظجتتتد أن ترتيتتت  مؾ تتتؾعات منتبتتتتو كانتتت  كطتتتا لمتتتر
الطؾ تؾعات الهايتة  تمييتا كتت التارد  والجارا يا والتراجؼ جتاءت زتر الطرتبتة الولتر ن 

كتت   تؼ كت  مؾ ؾعات العمتؾم الدلظيتة ن  ؼ كت  مؾ ؾعات العمؾم ا جتطا ية ن  ؼ ن
كتتت  الماتتات ن أمتتا ال تتت  التتتر  تتؼ العمتتؾم الب تتتة ن  كتتت  تتؼ العمتتؾم اللمستتاية والظلستتية ن 

تاظتتتتر اللظتتتتؾن الجطيمتتتتة زجتتتتاءت زتتتتر الطرتبتتتتة ال امظتتتتة ن و ال تتتتت  التتتتتر تاظتتتتر العمتتتتؾم 
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التظبيقية جاءت زر الطرتبة التاستعة ن أمتا زتر الطرتبتة العاشترة والصيترة زاحتمتيتا ال تت  
 .التر تاظر الطعارف العامة 

 همه ية للوتا بمكتبة عائذة عبد الرحمناإلتجاهات الم (2جدول رقم )
عدد الكتب  املوضوع م

 بالعناوين

 النسبة املئوية

 %294 23 الطعارف العامة 1
 %299 28 اللمسلة 2
 %3096 297 الديانات 3
 %292 21 العمؾم ااجتطا ية 4
 %1193 109 الماات 5
 %095 5   العمؾم الب تة 6
 %091 1 العمؾم التظبيقية 7
 %092 2 ظؾن الجطيمةالل 8
 %2491 234 ا هاب 9
 %2597 249 التارد  والجارا يا والتراجؼ 10

 %100 969 اإلمجالي

و ىظتتا  اتلتتاك أيضتتا اتتيؽ ترتيتت  مؾ تتؾعات كتتت  عائعتتة عبتتد التترحطؽ متت  كتتت      
الطنتبتتتة التيطؾردتتتتة زتتتتر قعتتتتض الطراتتتتت  واصتتتت ف زتتتتر مراتتتتت  أصتتتتر ن زظجتتتتد أن ترتيتتتت  

ن  كطتا لمتر: ال تت  التتر تاظتر الطؾ تؾعات الدلظيتة جتاءت زتر مؾ ؾعات منتبتو كا
كتتتتتتت   تتتتتتؼ كتتتتتتت  مؾ تتتتتتؾعات التتتتتتتارد  والجارا يتتتتتتا والتتتتتتتراجؼ نتمييتتتتتتا الطرتبتتتتتتة الولتتتتتتر ن

كتت   تؼ كت  العمؾم التظبيقية ن  ؼ كت  مؾ ؾعات الماات ن  ؼ الطؾ ؾعات الهاية ن
ر تاظتتر العمتتؾم اللمستتاية كتتت  العمتتؾم الب تتتة ن أمتتا ال تتت  التتت تتؼ العمتتؾم ااجتطا يتتة ن 

والظلسية زجاءت زر الطرتبة ال امظة ن و ال تت  التتر تاظتر الطعتارف العامتة جتاءت زتر 
 الطرتبة التاسعة ن أما زر الطرتبة الصيرة زجاءت ال ت  التر تاظر اللظؾن الجطيمة.
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و ىظتتا  اتلتتاك أيضتتا اتتيؽ ترتيتت  مؾ تتؾعات كتتت  منتبتتة عائعتتة عبتتد التترحطؽ متت      
زانتتة الزكيتتة زتتر قعتتض الطراتتت  واصتتت ف زتتر مراتتت  أصتتر ن زظجتتد أن ترتيتت  كتتت  الخ

مؾ تتؾعات منتبتتتو كانتت  كطتتا لمتتر: ال تتت  التتتر تاظتتر مؾ تتؾعات التتتارد  والجارا يتتا 
ن تتتتتؼ كتتتتتت  كتتتتتت  الطؾ تتتتتؾعات الهايتتتتة تمييتتتتا والتتتتتراجؼ جتتتتتاءت زتتتتر الطرتبتتتتتة الولتتتتتر ن 

 تتؼ كتتت  الماتتات ن  تتؼ يتتة ن كتتت  مؾ تتؾعات العمتتؾم ا جتطا  تتؼ الطؾ تتؾعات الدلظيتتة ن 
 تؼ كتت  العمتؾم اللمستاية والظلستية ن  تؼ كتت  العمتؾم الب تتة ن  ؼ كت  العمؾم التظبيقية ن 

كتتت  الطعتتارف العامتتة جتتتاءت زتتر الطرتبتتة التاستتعة ن أمتتتا زتتر الطرتبتتة العاشتترة والصيتتترة 
 زاحتمتيا ال ت  التر تاظر اللظؾن الجطيمة .

لطؾ تتؾعات الدلظيتتة والتاردخيتتة والجارا يتتة والتتتراجؼ و تتد لرجتت  الستتب  زتتر احتتت ل ا    
والطؾ ؾعات الهاية ومؾ ؾعات الماات الطرات  الولر عظد اظت  العتاطد زيتر رائتدة 
متؽ رواه هراستة الهب العرةتر والعمتؾم ا ست مية زتر العصتر ال تدلعنو الغتروف التتى 

اء وهروستتيا الدلظيتتة نعتتأت زييتتا متتؽ ترةيتيتتا الدلظيتتة وحضتتؾرىا لطجتتالس الطعتتاي  والعمطتت
و متتتؽ الطعتتتاي  والعمطتتاء ن زوتتتد جطعتتت  ئوالماؾدتتة التتتتر تعمطتيتتتا عمتتى لتتتد والتتتدىا وأصتتد ا

عائعة ايؽ عمؾم الطدارس وةيؽ عمؾم الزىر  العمؾم العتر ية والماتة (متؽ ن تؾ وة يتة 
وتلستتير وحتتدلع وزوتتو وحلتتخ لموتترآن ال تتردؼ وحلتتخ الناشتتيد والوصتتائد الصتتؾ ية ن وكانتت  

وةارعتتة زتتر زيتتؼ كتتل شتترء عتتؽ هلظيتتا وأوليتتا معتتانر الوتترآن ال تتردؼ والوتتدرة عمتتر متلؾ تتة 
حلغو وزيطو زر ستؽ مبنترة ن زوتد كانت  معيتدة قوستؼ الماتة العرةيتة وتتدرج  زتر الستمػ 
الجتتتامعر إلتتتر أن أصتتتب   أستتتتاذ  لماتتتة العرةيتتتة ولمتلستتتير والدراستتتات العميتتتا نوعطمتتت  

الطصتتتتتردة والعرةيتتتتتة وشتتتتتارك  زتتتتتر مختمتتتتتا قالجامعتتتتتات  اأستتتتتتاذا لماتتتتتة العرةيتتتتتة وآهاايتتتتت
ونعتتترت ا ستتت مية وااجتطا يتتة والهايتتتة ن الطتتتؤتطراتزتتر  وأستتتيط  قأق تتتاثالطجتتاات 

نو امتتت   تتتدم  العدلتتتد متتتؽ الط ا تتترات زتتتر الطؾاستتتؼ ال وا يتتتة العدلتتتد متتتؽ الق تتتاث ن و 
زوتتد نضتتج   وازتيتتا وتعتتدهت ألؾانيتتا إلتتى هرجتتة  ات ويتتق العدلتتد متتؽ الظصتتؾص القيطتتةن

 ر أن تت وق لايرىا .لظد
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كتتذلػ اشتتتطم  منتبتيتتا عمتتر العمتتؾم اللمستتاية والطعتتارف العامتتة والعمتتؾم ا جتطا يتتة     
 اهلظيتت انبتت   وازتتة نوإيطانتت والعمتتؾم الب تتتة والتظبيقيتتة واللظتتؾن الجطيمتتة نلن عائعتتة كانتت 

الل تر ن و وازة إست مية مؾستؾ ية ن وإلطتام واست  قالتيتارات الطعاصترة زتر الهب و  اعطيو
ن  عمتتتتر ا طتتتت ي والطعرزتتتتة و تتتراءة ال تتتتت  العرةيتتتتة والجظبيتتتتة إقباليتتتا نتيجتتتتةنكتتتل ذلتتتتػ 

وعطميا قالص ازة صاصة جرددة  الىرام والتر كان ليتا هور كبيتر زتر ت ؾدظيتا التذه لتؼ 
لظ صر زر هزعيا إلتى ال يتاة العامتة وتأ رىتا ايتان زوتد جالست  زتر منتت  رئتيس ت ردتر 

م تتل العوتاه وطتو حستتيؽ وزاممت  شخصتيات  ردتتة ليتا أستطاء امعتتة الىترام أستاتذة كبتارا 
زتتتر عتتتالؼ الصتتت ازة م تتتل كامتتتل الظعتتتاوه ن عمتتتر أمتتتيؽ ن يضتتتاف إلتتتى ذلتتتػ أن عطميتتتا 
الصتتت لر هيتتتأ ليتتتا أن توتتترأ عتتتدها كبيتتترا متتتؽ ال تتتت  زتتتر الطجتتتاات الطختملتتتة ل تتتر توتتتؾم 

 اتوديطيا لموراء .
ية للوتا وفقا للخالصة الثانية مان وفيما يلي سيتم تهميح االتجاهات المهمه     

 ترنيف ديهي العذري.
ى/أىالتوزوعىالموضوريىلكتبىالمطارفىالطامظ:3/2/1  

أن نسبة ال ت  التتر تاظتر الطعتارف العامتة قطنتبتة عائعتة  ( لؾ ح3الجدول ر ؼ     
حيتتتتع ت تتتتتل ىتتتتذه ال تتتتت  الطرتبتتتتة الساهستتتتة زتتتتر ترتيتتتت  -عبتتتتد التتتترحطؽ  نستتتتبة قستتتتيظة 

ن  ل تت  الطنتبتة%متؽ العتده ا جطتالر 294كتاقتا اظستبة  23وعتدهىا مؾ ؾعات ال تت  
% متؽ 3094ناظستبة احتم  الطرتبتة الولتر عطؾميات الطعارف العامة زر كت   7 مظيا

% مؽ العده ا جطالر لم تت  ن ومتؽ أم متة ىتذه ال تت  ن 0.8الطعارف العامةن و نسبة 
وحتتدة {و }ن طبت  الوتاىرةالطستتظرف زتر كتتل زتؽ مستتغرف لعتياب التتدلؽ أحطتد {كتتاب

متظؾعتتات لط طتتد كامتتل حستتيؽ ن {ن و }الطعرزتتة لط طتتد كامتتل حستتيؽ ن طبتت  قالوتتاىرة  
 . }م1951طب  قطظبعة مصر 
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 (التهز ع المهمهعي لوتا المعارف العامة3جدول رقم )

عدد الكتب  املوضوع

 بالعناوين

النسبة 

 املئوية

النسبة املئوية 

من العدد 

 (969الكلي)

 %098 %3094 7 عارف العامة  عطؾميات(الط -

 %096 %2691 6 الببميؾجرا يات والليارس -

 %092 %897 2 الطنتبات والطعمؾمات -

الطؾسؾعات و هوائر  -
 الطعارف 

2 897% 092% 

 %094 %1794 4 الص ازة والظعر -

 %092 %897 2 الطخظؾطات -

 %294 %100 23 اإلمجالي

% متؽ 2691الببميؾجرا يتات والليتارس ناظستبة زتر كتت   6نجد  وزر الطرتبة ال انية     
ن ومتؽ أم متة ىتذه  ل تت  الطنتبتة% متؽ العتده ا جطتالر 096الطعارف العامة ن و نستبة 

اكتلتتتاء الوظتتتؾي قطتتتا ىتتتؾ مظبتتتؾي  هواره زظتتتديػ ن وتصتتت يح ب عمتتتر  {كتتتتاب  ال تتتت  ن
أستتامر ال تتت  واللظتتؾن كعتتا الغظتتؾن عتتؽ {نو}م  1896البتتب وه ن طبتت  الوتتاىرة عتتام 

الليرستتتت  ااتتتتؽ الظتتتتديؼ ن طبتتتت  {ن و }م1943ل تتتتاجر صميلتتتتة ن طبتتتت  وكالتتتتة الطعتتتتارف 
 }م 1929الواىرة 

% 1794كتتت  ناظستتبة  4كتتت  الصتت ازة والظعتتر وعتتدهىا  وزتتر الطرتبتتة ال ال تتة نجتتد    
نومؽ أم مة ىتذه ال تت  % مؽ العده ا جطالر لم ت 094مؽ الطعارف العامة ن و نسبة 

الصتتتتت ازة الطارةية:نعتتتتتأتيا وتظؾرىتتتتتا لتتتتتزدؽ العااتتتتتدلؽ ال تتتتتتانرنطب  الرةتتتتتا  {اب كتتتتتتن 
جردتتتدة الىتتترام : تتتتارد  مصتتتر زتتتر صطتتتس وستتتبعيؽ ستتتظة  اتتتراهيؼ عبتتتده ن {نو}م1969

حردتتة الصتت ازة لخميتتل صتتاقاتنطب  قطنتبتتة {ون}م  1951طبتت  هار الطعتتارف قالوتتاىرة 
 .}الؾعر العرةر 
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% متتؽ 897عمتتؼ الطنتبتتات والطعمؾمتتات ناظستتبة تتتاايؽ زتتر كنجتتد  الراقعتتةوزتتر الطرتبتتة    
كتتتتتاب  وىطتتتتا% متتتتؽ العتتتتده ا جطتتتتالر لم تتتتت  ن 0.2الطعتتتتارف العامتتتتة ن وتط تتتتل نستتتتبة 

 {نو}م 1948صتتتزائؽ ال تتتت  العرةيتتتة زتتتر الختتتازويؽ لليميتتت  هه طتتترازه ن طبتتت  لبظتتتان {
ؾجتتتد مظتتتو م ن ود1960الخزانتتتة العمطيتتتة قتتتالطارب لط طتتتد العااتتتد اللاستتتر ن طبتتت  الرةتتتا  

 }.نسختان
وزر الطرتبة الخامسة نجد الطؾسؾعات وهوائتر الطعتارف وعتدهىا مؾستؾعتيؽ ناظستبة     

وىطتتتتا % متتتتؽ العتتتتده ا جطتتتتالر لم تتتتت  ن 092% متتتتؽ الطعتتتتارف العامتتتتة ن و نستتتتبة 897
ملتتاتيح {نو}م 1925عيتتؾن الصبتتار  اتتؽ  تيبتتة التتدلظؾره نطبتت  هار ال تتت  الطصتتردة {

 . }م  1984  ايروت العمؾم لمخؾارزمر ن طب
 

وزتر الطرتبتة الساهستة والصيترة نجتد كتتاايؽ مؾ تؾعيطا الطخظؾطتات وال تت  الظتتاهرة    
% متتتؽ العتتتده ا جطتتتالر لم تتتت  ن 092% متتتؽ الطعتتتارف العامتتتة ن و نستتتبة 897ن اظستتتبة 

الطخظؾطتات العرةيتة زيارستيا وزيرستتيا ومؾاطظيتا لعتزت ياستيؽ أاتؾ ىيبتو {كتتاب وىطتا 
أوراك البتترهه العرةيتتة اتتدار ال تتت  الطصتتردة  جطعيتتا وعمتتق {نو}م1989 ن طبتت  الوتتاىرة

عمييا أهولا جروىطتان ونوميتا لمعرةيتة حستؽ إاتراهيؼ حستؽ ن طبت  هار ال تت  الطصتردة 
 . }م 1934
ونستظتي مؽ ذلػ أن عائعة كان  ميتطة ق  تظتاء ال تت  الخاصتة قالصت ازة والظعتر     

وكتااتيتتتتتا زييتتتتتا العدلتتتتتد متتتتتؽ الطوتتتتتاات زتتتتتر كتتتتتل ن وذلتتتتتػ لعطميتتتتتا وارتباطيتتتتتا قالصتتتتت ازة 
الطجتتاات ن وا تظتتت  أيضتتتا الببميؾجرا يتتات والليتتتارس لطعرزتتتة أمتتاكؽ ال تتتت  وييرىتتتا متتتؽ 
الو يتتة زتتتر الطنتبتتتات الطختملتتتة ن و تتتد اىتطتتت  أيضتتتا ق  تظتتتاء ال تتتت  التتتتر تت تتتدث عتتتؽ 

 الطنتبات وكت  الطعارف العامة والطؾسؾعات.
ىلكتبىالطلومىالغلدغوظ:/بىىالتوزوعىالموضوريى3/2/1

أن نستتبة ال تتت  التتتر تاظتتر العمتتؾم اللمستتاية قطنتبتتة اظتت  لؾ تتح ( 4الجتتدول ر تتؼ      
حيتتتتع ت تتتتتل ىتتتتذه ال تتتتت  الطرتبتتتتة الخامستتتتة زتتتتر ترتيتتتت  -العتتتتاطد ىتتتتر نستتتتبة قستتتتيظة 
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ن مظيتتا %متؽ العتتده ا جطتالر لم تت  299كتاقتتا اظستبة  28وعتدهىا –مؾ تؾعات ال تت  
ل دل تتة وىتتذه ال تتت  احتمتت  الطرتبتتة الولتتر متتؽ اتتيؽ كتتت  العمتتؾم كتاقتا زتتر اللمستتلة ا 15

% متتتؽ العتتتده ا جطتتتالر 1.6% متتتؽ العمتتتؾم اللمستتتاية ن و نستتتبة 5396اللمستتتاية ناظستتتبة 
مظتاىي الب تتع اللمستلر لط طتتؾه زدتدان ن طبتت  {كتتتاب لم تت  ن ومتتؽ أم متة ىتتذه ال تت ن 
اوت اتيؽ الظتاس لمليمستؾف أصل التلت{نو}(33م  1977الييوة الطصردة العامة لم تاب ن 

ل عؽ الطتظيي لردظيتو هينتارت ن موا{ن و }جان جا  روسؾ ن طب  هار الطعارف قطصر
 .}م 1968طب  الطظبعة السماية قالواىرة 
 (التهز ع المهمهعي لوتا الفلدفة وعلم النفس4جدول رقم )

عدد الكتب  املوضوع

 بالعناوين

النسبة 

 املئوية

النسبة املئوية من 

 (969لي)العدد الك

 %091 %396 1 اللمسلة  عطؾميات( -

 %092 %791 2 عمؼ الظلس -

 %098 %2896 8 عمؼ الص ك -

اللمسلة الوديطة  -
 والؾسيظة

2 791% 092% 

 %196 %5396 15 اللمسلة ال دل ة -

 %299 %100 28 اإلمجالي

% متؽ 2896كتت  ناظستبة  8وزر الطرتبتة ال انيتة نجتد كتت  عمتؼ الصت ك وعتدهىا      
 % متؽ العتده ا جطتالر لم تت  ن ومتؽ أم متة ىتذه ال تت ن098العمؾم اللمستاية ن و نستبة 

عمتتؼ الصتت ك لرستتظؾطاليس ونومتتو لمعرةيتة أحطتتد لظلتتر الستتيدنطب  هار ال تتت  {كتتاب 
تيتتتذل  الصتتت ك  اتتتؽ مستتتنؾدونتعميق عبتتتد ال تتتردؼ ستتتميطاننطب  {نو}م1924الطصتتتردة

ة عظد ااتؽ تيطيتة لط طتد عبتد إ عايلتر ن طبت  الردتاض الظغردة الخمقي{ن و }م 1935
 .}م 1988



 25 

% متؽ العمتؾم اللمستاية 791ناظستبة  عمتؼ التظلسوزر الطرتبة ال ال ة نجد كتاايؽ زتر      
زصتام {كتتاب % متؽ العتده ا جطتالر لم تت  ن ومتؽ أم متة ىتذه ال تت  ن 092ن و نستبة 

م 1978بتتتتتتت  ايتتتتتتتروت العخصتتتتتتتية اازهواجيتتتتتتتة عتتتتتتترض وتوتتتتتتتديؼ مصتتتتتتتظلى يالتتتتتتت  ن ط
   }.م 1978تام  عمى الومق  عرض وتوديؼ مصظلى يال  ن طب  ايروت {نو}

% متؽ العمتؾم اللمستاية 791الطرتبة الراقعة ناظستبة  اللمسلة الوديطةواحتل كتاايؽ زر     
التتتره {كتتتتاب % متتتؽ العتتتده ا جطتتتالر لم تتتت  ن ومتتتؽ أم متتتة ىتتتذه ال تتتت ن 092ن و نستتبة 

مبتاههء اللمستتلة الوديطتتة {نو}م 1910تيطيتة ن طبتت  الوتتاىرة  عمتى زمستتلة ااتؽ رشتتد ااتتؽ
   }م 1910لط   الدلؽ الخظي  ن طب  الطنتبة السماية قالواىرة 

% 396اللمستتلة الطرتبتتة الخامستتة والصيتترة ناظستتبة عطؾميتتات زتتر  كتتتاب واحتتدواحتتتل    
ذاى  مت{كتتاب وىتؾ% متؽ العتده ا جطتالر لم تت  ن 0.1مؽ العمؾم اللمستاية ن و نستبة 

 }.وأز ار زر اللمسلة واللؽ لعبد الواهر م طؾه ن مظبؾعات جامعة الواىرة قالخرطؾم 
اظ  العاطد التر عم  إلى آصر عطرىا تب ع عتؽ الطعرزتة وتوتدميا ستيمة ميسترة      

وكتتتان ليتتتا صتتتمة  ؾدتتتة قالعتتتي  "مصتتتظلى عبتتتد التتترازك" شتتتي  الجتتتام   إلتتتى كتتتل قاحتتتع ن
وكتتتان يخازيتتتا الل ستتتلة والطستعتتتر ؾن ا ستتت مية ن الزىتتتر وتعمطتتت  عمتتتر لديتتتو اللمستتتلة

الوتتتترآن ال تتتتردؼ ن ا تظتتتت  قطنتبتيتتتتا ال تتتتت  التتتتتر هائميتتتتا متتتتؽ والطستتتتتعرةؾن لن حجتيتتتتا و 
تاظتتر العمتتتؾم اللمستتتاية والظلستتتية صاصتتتة ال تتت  الطتخصصتتتة زتتتر عمتتتؼ التتتظلس واللمستتتلة 

 الوديطة والؾسيظة وال دل ة وعمؼ الص ك . 
ىوريىلكتبىالدواناتى:ى/جىالتوزوعىالموض3/2/1

ن نستتتتبة لطؾ تتتتؾعر ل تتتتت  التتتتديانات ن ىتتتتؾ أأن التؾزدتتتت  ا لؾ تتتتح( 5الجتتتتدول ر تتتتؼ     
حيتتع ت تتتل ىتتذه ال تتت   -ال تتت  الطتخصصتتة زتتر التتديانات قطنتبتتة عائعتتة نستتبة كبيتترة 

% متتؽ 3096كتاقتتا اظستبة  297وعتدهىا -الطرتبتة الولتى زتتر ترتيت  مؾ تتؾعات ال تت  
كتاقتتا زتتر عمتؾم ال تتدلع وىتتذه ال تتت  احتمتت  الطرتبتتة  99مظيتتا  العتده ا جطتتالر لم تتت  ن

% متتؽ 1092% متتؽ التتديانات ن و نستتبة 3393الولتتر متتؽ اتتيؽ كتتت  التتديانات ناظستتبة 
الترييت  والترىيت  متؽ ال تدلع {كتتاب العده ا جطالر لم ت  ن ومؽ أم مة ىذه ال ت ن 
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تتدرد  التراوه زتر {نو}م 1968العردة لذكر الدلؽ عبد الوؾه الطظذره ن طبت  الوتاىرة 
توردتتتت  {ن و }م  1972شتتتترح توردتتتت  الظتتتتؾاوه لمستتتتيؾطر ن طبتتتت  الطدلظتتتتة الطظتتتتؾرة عتتتتام 

  .}م 1984السانيد وترتي  السانيد  اؽ ال سيؽ العرا ر ن طب  ايروت عام 
 (التهز ع المهمهعي لوتا الدضانات5جدول رقم )

عدد الكتب  املوضوع

 بالعناوين

النسبة 

 املئوية

املئوية من  النسبة

 (969العدد الكلي)

 %091 %093 1 الديانات  عطؾميات( -

 %598 %1899 56 الدلؽ ا س مر -

 %792 %2396 70 عمؾم الورآن -

 %1092 %3393 99 عمؾم ال دلع -

أصؾل الدلؽ والتؾحيد  -
 واللرك 

17 597% 198% 

 %5 %1695 49 اللوو -

 %091 %093 1 الدلؽ الطسي ر -
 %094 %194 4 الطوارن الدلؽ  -

 %3096 %100 297 اإلمجالي

% 2396كتاقتتا ناظستتتبة  70وعتتدهىا  عمتتؾم الوتترآنكتتت  أمتتا الطرتبتتة ال انيتتة زاحتمتيتتا     
 ومتتؽ أم متتة ىتتذه ال تتت ن % متتؽ العتتده ا جطتتالر لم تتت  ن792التتديانات ن و نستتبة متتؽ 

طبتتتت  الوتتتتاىرة البيتتتتان زتتتتر يردتتتت  إعتتتتراب الوتتتترآن لاتتتتى اركتتتتات اتتتتؽ ا نبتتتتاره ن {كتتتتتاب 
كتتتتتاب {ن و }معتتتتانر الوتتتترآن لاتتتتر زكردتتتتا اتتتتؽ زدتتتتاه اللتتتتراء ن طبتتتت  ايتتتتروت{نو}م1969

اللؾائتتتد : الطعتتتؾك إلتتتى عمتتتؾم الوتتترآن وعمتتتؼ البيتتتان  اتتتؽ قتتتيؼ الجؾزدتتتة ن طبتتت  ا ستتتتانة 
 .}م 1938

% 1992كتاقتا ناظستبة  57كتت  التدلؽ ا ست مر وعتدهىا أما الطرتبة ال ال ة زاحتمتيا    
% متتؽ العتتده ا جطتتالر لم تتت  ن ومتتؽ أم متتة ىتتذه ال تتت  ن 599نات ن و نستتبة متتؽ التتديا



 27 

وعيلة الطرأة الطسمطة زر عالؼ اليتؾم  تتألية صؾلتة عبتد المظيتة العتيوتر ن طبت  {كتاب 
إحيتتتتاء عمتتتتؾم التتتتدلؽ {نو}م1991الطظغطتتتتة ا ستتتت مية لمترةيتتتتة والعمتتتتؾم وال وازتتتتة قالرةتتتتا  

ستتت م : نغتتترة زتتتر ال ركتتتات ال دل تتتة زتتتر وجيتتتة ا {ن و }م1900لمازالرنطبتتت  همعتتتق 
العالؼ ا س مر تألية الطستعترك  ىتت. أ . ر .جت  ن ترجطتة ب عبتد اليتاهه أاتؾ ردتدة 

 .}م 1934ن طب  الواىرة 
% متتتتؽ 1695كتاقتتتتا ناظستتتبة  49كتتتت  اللوتتتتو وعتتتدهىا أمتتتا الطرتبتتتتة الراقعتتتة زاحتمتيتتتتا     

كتتتاب ن ومتتؽ أم متتة ىتتذه ال تتت  ن  % متتؽ العتتده ا جطتتالر لم تتت 5التتديانات ن و نستتبة 
مؾستتتؾعة جطتتتال عبتتتد الظاصتتتر زتتتر اللوتتتو ا ستتت مر إعتتتداه الطجمتتتس العمتتتى لمعتتتوؾن {

اللتتتتتتاو  ا ستتتتت مية لمعتتتتتي  ب عبتتتتتده {نو}جتتتتتزء 16من وىتتتتتؾ 1965ا ستتتتت مية نطبتتتتت  
ن تتتتتؾ الدستتتتتتؾر {ن و }م1982وآصتتتترون ن طبتتتتت  الطجمتتتتس العمتتتتتى لمعتتتتتوؾن ا ستتتت مية 

 .}الطؾهوهه ن طب  لجظة العباب الطسمؼ  ا س مر لاؾ العمى
كتاقتتا  17كتتت  أصتتؾل التتدلؽ والتؾحيتتد واللتترك وعتتدهىا أمتا الطرتبتتة الخامستتة زاحتمتيتتا    

ومتؽ أم متة  % متؽ العتده ا جطتالر لم تت  ن198% مؽ التديانات ن و نستبة 597ناظسبة 
جبتار ن طبت  الطاظى زر أاتؾاب التؾحيتد والعتدل لاتر ال ستؽ عبتد ال{ كتابىذه ال ت ن 

أجتتتتتتزاء  9م ودؾجتتتتتتد مظتتتتتتو 1965التتتتتتدار الطصتتتتتتردة لمتتتتتتتألية والترجطتتتتتتة والظعتتتتتتر قالوتتتتتتاىرة 
ن  }الحنام السمظانية والؾايات الدلظيتة لم بيت  البصتره الباتداهه ن طبت  ادمعتق{نو}
 .}الخ زة ا س مية لط طد سعيد الععطاوه ن طب  هار سيظاء لمظعر{و

كتتت  ناظستتبة  5كتتت  التدلؽ الطوتتارن  وعتدهىا زاحتمتيتا أمتا الطرتبتتة الساهستة والصيتترة    
ؽ أم متتتة ىتتتذه % متتتؽ العتتتده ا جطتتالر لم تتتت  ن ومتتت095% متتؽ التتتديانات ن و نستتتبة 197

كتتتاب اللصتتل زتتر الطمتتل والىتتؾاء والظ تتل لعمتتام أحطتتد اتتؽ حتتزم ن طبتت  { كتتتابال تت ن 
 }ن طبت  الردتاضالطمل والظ ل لط طد اؽ عبتد ال تردؼ العيرستتانر {نو}الطظبعة الهاية

 .}هراسة زر التؾراة وا نجيل ل امل سعلان ن طب  الواىرة {ن و
ودتضتتتح مطتتتا ستتتبق أن قطنتبتتتة اظتتت  العتتتاطد عتتتدها كبيتتترا متتتؽ ال تتتت  الدلظيتتتة زوتتتد     

 واستعة إست مية  وازة ذات أهلبةاىتط  قا تظائيا وتزودد منتبتيا ايا ن زود كان  عائعة 
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 ر ومتتتؽ أىتتتؼ الطتتتدازعيؽ عتتتؽ ا ستتت م  تتتد صصتتتؾمومتتتؽ رواه الل تتتر ا ستتت مر الطستتتتظي
وإذا كتتان والتتدىا ىتتؾ أول  ننوم متت  العتتالؼ ا ستت مر أك تتر متتؽ متترة زتتر حتتؾار الهيتتان 

رجتتتل تعمطتتت  عمتتتر لديتتتو ن وإذا كتتتان "العتتتي  أمتتتيؽ الختتتؾلر"  تتتد تعمطتتت  عظتتتو  الطتتتظيي( 
ول والتتذه اانلتتتاحر عمتتر الز تتار العصتتردة ن زتت ن  الوتترآن ال تتردؼ( كتتان ىتتؾ معمطيتتا ال

ازميا طؾال حياتيا ن وزتح ليتا الطصت ا الظردتق واستعا ل تل الدراستات ا ست مية نو 
كتبتتتت  ستتتتيرة أميتتتتات الطتتتتؤمظيؽ ن وأصتتتتب   عضتتتتؾا زتتتتر مجطتتتت  الب تتتتؾث ا ستتتت ميةن 

ن وعتتؽ زوجاتتو ن واىتطت  قالطعتتن ت  -عميتتو الصت ة والست م -وهازعت  عتؽ الرستؾل 
 .(34 الطعاصرة التر تيده الطسمطيؽ 

ى/دىالتوزوعىالموضوريىلكتبىالطلومىاإلجتماروظى:ى3/2/1
أن  ىتتؾأن التؾزدتت  الطؾ تتؾعر ل تتت  العمتتؾم ااجتطا يتتة ن ( لؾ تتح 6الجتتدول ر تتؼ  

نسبة ال ت  الطتخصصة زر العمؾم ااجتطا ية قطنتبتة اظت  العتاطد ىتر نستبة قستيظة 
 21وعتدهىا -حيتع ت تتل ىتذه ال تت  الطرتبتة الستاقعة زتر ترتيت  مؾ تؾعات ال تت   -

كتتتت  زتتتر عمتتتؼ السياستتتة و تتتد  9ن مظيتتا %متتتؽ العتتتده ا جطتتتالر لم تتتت  292اظستتتبة  اكتاقتت
% متؽ 4299احتم  ىذه ال ت  الطرتبة الولر مؽ ايؽ كت  العمتؾم ا جتطا يتة ناظستبة 

% متتتتؽ العتتتده ا جطتتتتالر لم تتتت  ن ومتتتتؽ أم متتتة ىتتتتذه 099العمتتتؾم ااجتطا يتتتتة ن و نستتتبة 
  مت  ممتؾ  ورؤستاء التدول وال نؾمتات زتر مصتر والعتالؼ حؾارات لمتتارد{كتاب ال ت ن 

السياستتتتة لرستتتتظؾطاليس {نو}م 1998 اتتتتراهيؼ نتتتتاز  ن طبتتتت  مركتتتتز الىتتتترام لمترجطتتتتة 
ا يردقيتتة إلتتى اللرنستتية قتتارتطمر ستتانتييمير ونوميتتا إلتتى العرةيتتة أحطتتد لظلتتر  ونوميتتا متتؽ

زتر مصتر لط طتد ستميؼ  الزمة السياسية والدستتؾردة{ن و }م1947السيد ن طب  الواىرة 
 .}العؾا ن طب  الزىراء لعع م العرةر 
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ى(التهز ع المهمهعي لوتا العلهم االجتما ية6جدول رقم )

عدد الكتب  املوضوع

 بالعناوين

النسبة 

املئو

 ية

النسبة املئوية من 

العدد 

 (969الكلي)

العمؾم ااجتطا ية  -
  عطؾميات(

5 2398% 095% 

 %099 %4299 9 عمؼ السياسة -

 %092 %995 2 الوانؾن  -

 %094 %19 4 الترةية والتعميؼ -

العاهات والتواليد  -
 واللؾل مؾر

1 498% 091% 

 %292 %100 21 اإلمجالي

كتتتتت   5وزتتتتر الطرتبتتتتة ال انيتتتتة نجتتتتد كتتتتت  عطؾميتتتتات العمتتتتؾم ا جتطا يتتتتة وعتتتتدهىا      
ه ا جطتالر لم تت  ن % متؽ العتد095% مؽ العمتؾم ااجتطا يتة ن و نستبة 2398ناظسبة 

مجتطتت  جدلتد أو ال ار تة لزكتتر نجيت  م طؾهنطبتت  هار {كتتابومتؽ أم متة ىتتذه ال تت  ن 
ن  }م 1984مودمتتتتتتتتة ااتتتتتتتؽ صمتتتتتتتتدون ن طبتتتتتتت  ايتتتتتتتتروت {نو}م1978العتتتتتتتروك قالوتتتتتتتاىرة 

الصتت ت ال وا يتتة اتتيؽ إلتتران والعتترب لعبتتد ال متتيؼ م طتتؾه ن أحطتتد حستتؽ البتتتا ؾره ن {و
 .}م 1974طب  مصر 

% متتؽ 19كتتت  ناظستتبة  4لطرتبتتة ال ال تتة نجتتد كتتت  الترةيتتة والتعمتتيؼ وعتتدهىا وزتتر ا    
% متتتتؽ العتتتده ا جطتتتتالر لم تتتت  ن ومتتتتؽ أم متتتة ىتتتتذه 094العمتتتؾم ااجتطا يتتتتة ن و نستتتبة 

تتتتارد  {نو}م 1917التعمتتتيؼ زتتتر مصتتتر لمتتتيؽ ستتتامر ن طبتتت  الوتتتاىرة {كتتتتاب ال تتتت  ن 
م 1882ت  1848ل حنتتؼ تؾزيتتق التعمتيؼ زتتر مصتتر : متتؽ نيايتة حنتتؼ ب عمتتر إلتتى أوائت

تتتارد  الجامعتتتات ا ستتت مية {ن و }م  1945لحطتتد عتتتزت عبتتد ال تتتردؼ ن طبتت  الوتتتاىرة 
 }.م 1953ال بر  لط طد عبد الرحيؼ ن 
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% متتؽ العمتؾم ااجتطا يتتة 995وزتر الطرتبتة الراقعتتة نجتد كتتاايؽ زتتر الوتانؾن ناظستبة     
ت  1805الدستتتاتير الطصتتتردة { % متتتؽ العتتتده ا جطتتتالر لم تتتت  ن وىطتتتا092ن و نستتتبة 

م : نصتتتتتتتؾص وت ميتتتتتتتل إعتتتتتتتداه مركتتتتتتتز التظغتتتتتتتيؼ والطينتتتتتتتروزيمؼ ن طبتتتتتتت  الوتتتتتتتاىرة 1971
زر أصؾل الظغتام الجظتائر ا ست مر : هراستة موارنتة لط طتد ستميؼ العتؾا ن {نو}م1977

 .  }م1983طب  الواىرة 
طرتبتتة الخامستتة والصيتترة نجتتد كتتتاب زتتر العتتاهات والتواليتتد واللؾل متتؾر ناظستتبة وزتتر ال   

% متتتؽ العتتتده ا جطتتتالر لم تتتت  ن وىتتتؾ 091% متتتؽ العمتتتؾم ااجتطا يتتتة ن و نستتتبة 498
الستاطير العرةيتتة  بتتل ا ستت م لط طتد عبتتد الطعيتتد صتتان ن طبت  مظبعتتة لجظتتة التتتألية {

 }.والترجطة والظعر
ن قطنتبتتتتة عائعتتتتة عتتتتده متتتتؽ ال تتتتت  عتتتتؽ العمتتتتؾم ا جتطا يتتتتة ونستتتتظتي مطتتتتا ستتتتبق أ    

إرستتاء  اعتتدة  زتتر والتتتر استتتعان  ايتتا والستتاطير نوالسياستتة والوتتانؾن والترةيتتة والتعمتتيؼ 
ستتتميطة ل ردتتتات الطتتترأة وحوؾ يتتتا زتتتر ييتتتر صصتتتؾمة متتت  الرجتتتل وأكتتتدت أن الطتتترأة ت طتتتل 

وكتبتتتت  العدلتتتتد متتتتؽ  الرجتتتل ن وأن الرجتتتتل ينطتتتتل الطتتتترأة ن وهازعتتتت  عتتتؽ حوتتتتؾك الطتتتترأة ن
ت رص زتر موااتيتا عتؽ ال تدلع عتؽ هور الصت ازة الطواات زر ذلػ ن وكذلػ كان  
 والزىر زر مجال السياسة والل ر.

ى/هاىالتوزوعىالموضوريىلكتبىاللعات:ى3/2/1  
أن نستتتتبة ال تتتتت  الطتخصصتتتتة زتتتتر الماتتتتات قطنتبتتتتة اظتتتت  ( لؾ تتتتح 7الجتتتتدول ر تتتتؼ    

ل ىذه ال ت  الطرتبتة الراقعتة زتر ترتيت  مؾ تؾعات حيع ت ت -العاطد ىر نسبة كبيرة
كتاقتا 108ن مظيتا  لم تت %مؽ العده ا جطالر 1193كتاقا اظسبة  109وعدهىا -ال ت  

زتتتر الماتتتة العرةيتتتة وىتتتتذه ال تتتت  ت تتتتل الطرتبتتتتة الولتتتر متتتؽ اتتتتيؽ كتتتت  الماتتتات ناظستتتتبة 
 متتة ىتتذه % متتؽ العتتده ا جطتتالر لم تتت  ن ومتتؽ أم1192% متتؽ الماتتات ن و نستتبة 9991

العتتتتتتتتعر والماتتتتتتتتة  تتتتتتتتتألية لظلتتتتتتتتر عبتتتتتتتتد البتتتتتتتتدي  ن طبتتتتتتتت  الوتتتتتتتتاىرة {كتتتتتتتتتاب  ال تتتتتتتتت  ن
الطزىر زر عمتؾم الماتة وأنؾاعيتا لجت ل التدلؽ الستيؾطر ن طبت  هار إحيتاء {نو}م1997
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لحطتتد تيطتتؾر ن طبتت  معجتتؼ لاتتؾه ن تتؾه أستترار العرةيتتة {ن و }ال تتت  العرةيتتة قالوتتاىرة 
 }م1954لجظة نعر الطؤللات التيطؾردة 

 (التهز ع المهمهعي لوتا الل ات7جدول رقم )

عدد الكتب  املوضوع

 بالعناوين

النسبة 

 املئوية

النسبة املئوية من العدد 

 (969الكلي)

 %1192 %9991 108 الماة العرةية -

 %091 %099 1 لاات أصره  -

 %1193 %100 109 اإلمجالي

% متؽ الماتات ن اظستبة 099ناظستبة  اواحتد اوزر الطرتبة ال انيتة والصيترة نجتد كتاقت      
تتتتتارد  الماتتتتات الستتتتامية تتتتتألية إستتتترائيل {% متتتتؽ العتتتتده ا جطتتتتالر لم تتتتت  ن وىتتتتؾ 091

 }.م 1929وللظسؾن ن طب  قالواىرة 
ودرجتت  ا تظتتتاء اظتت  العتتتاطد ل تتت  الماتتتات صاصتتتة ال تتت  التتتتر تت تتدث عتتتؽ الماتتتة     

انس الماتتة العرةيتتة عتتام عمتتى ليستت  ن وكتتذلػ حصتتمارتباطيتتا ايتتا مظتتذ صتتارىا العرةيتتة 
م مؽ كمية ا هاب ن وزر ال مية تمو  العمؼ عمر ألده جيااتذة العمطتاء والطل تردؽ 1939

ادراستة الماتة التتر نتزل ايتا الوترآن العتي  أمتيؽ الختؾلر نص يا زوجيتا والهقاء نوكذلػ 
ن زجطعتتت  زتتتتر ت وتتتق ليتتتتا ذلتتتػ اتجيتتت  إلتتتى مجتتتتال الدراستتتات ا ستتت مية زتتت ذاال تتتردؼن 
ا ال  يتتر متتؽ ال تتت  الخاصتتة قالماتتة العرةيتتة ل تتر تعيظيتتا زتتر هراستتاتيا وموااتيتتا منتبتيتت

 وأق ا يا الطختملة وكذلػ هراستيا لمورآن ال ردؼ .
ى/وىالتوزوعىالموضوريىلكتبىالطلومىالبحتظ:ى3/2/1
أن نستتتبة ال تتتت  الطتخصصتتتة زتتتر العمتتتؾم الب تتتتة قطنتبتتتة   ( لؾ تتتح8الجتتتدول ر تتتؼ     

حيتتتع ت تتتتل ىتتتذه ال تتتت  الطرتبتتتة ال امظتتتة زتتتر ترتيتتت   -ة جتتتداعائعتتتة ىتتتر نستتتبة قستتتيظ
%متتؽ العتتده ا جطتتالر لم تتت  ن مظيتتا 095كتتت  اظستتبة  5وعتتدهىا -مؾ تتؾعات ال تتت  

كتاقتتان زتتر عمتتؾم ال يتتاة و تتد احتتت  الطرتبتتة الولتتر متتؽ اتتيؽ كتتت  العمتتؾم الب تتتة ناظستتبة 
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قطنتبتتة عائعتتة ن  % متتؽ العتتده ا جطتتالر لم تتت 092% متتؽ العمتتؾم الب تتتةن و نستتبة 40
ستتتبيل البوتتتاء زتتتر عتتتالؼ الصتتت راء لتتترؤوف أحطتتتد عمتتتر ن طبتتت  الييوتتتة الطصتتتردة {وىطتتتا 

أصتتتل النتتتؾاي لعتتارلز نو روةتتترت هارودتتتؽ ن طبتتت  قطظبعتتتة {نو}م1979العامتتة لم تتتتاب 
 . }هار العصؾر لمظب  والظعر

 (التهز ع المهمهعي لوتا العلهم البحتة8جدول رقم )
عدد الكتب  املوضوع

 وينبالعنا

النسبة 

 املئوية

النسبة املئوية من 

 (969العدد الكلي)

 %091 %20 1 عمؼ الردا يات -

 %091 %20 1 عمؾم الرض -

 %092 %40 2 عمؾم ال ياة -

 %091 %20 1 العمؾم الظباتية -

 %095 %100 5 اإلمجالي

متتتتؾم % متتتؽ الع20أمتتتا الطرتبتتتة ال انيتتتة زاحتميتتتتا كتتتتاب زتتتر عمتتتؼ الردا تتتتيات ناظستتتبة    
 The Principles Of}كتاب % مؽ العده ا جطالر لم ت نوىؾ 091الب تة ن ونسبة 

Mathematics  / Bertrand Russell. -  London: George Allen & 

Unwin Ltd, 1956}      
ن  % متؽ العمتؾم الب تتة20ناظسبة  عمؾم الرضأما الطرتبة ال ال ة زاحتميا كتاب زر    

 تتتت ث أزىتتتار زتتتر معرزتتتتة {ا جطتتتتالر لم تتتت  ن وىتتتؾ كتتتتاب % متتتؽ العتتتده 091و نستتتبة 
 }.الب ار لحطد اؽ ماجد ن طب  قطظبعة الطجط  العمطر لعت اه السؾزيتر

% متتتؽ 20ناظستتتبة  العمتتتؾم الظباتيتتتةزاحتميتتتا كتتتتاب زتتتر أمتتتا الطرتبتتتة الراقعتتتة والصيتتترة     
عطتدة الظبيت  {% مؽ العتده ا جطتالر لم تت  ن وىتؾ كتتاب 091العمؾم الب تةن و نسبة 

الظبتتات لاتتر الخيتتر الشتتتبيمرن  تتدم لتتو وحووتتو ب العرةتتر الخظتتاار ن طبتتت  زتتر معرزتتة 
 }.م1990الرةا  
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ى/زىالتوزوعىالموضوريىلكتبىالطلومىالتطبوػوظ:ىى3/2/1
قطنتبتتة عائعتتة ىتتر نستتبة قستتيظة  التظبيقيتتةنستتبة ال تتت  الطتخصصتتة زتتر العمتتؾم       

-زتر ترتيت  مؾ تؾعات ال تت   العاشترة والصيترةة حيع ت تل ىذه ال تت  الطرتبت -جدا
%متتؽ العتتده ا جطتتالر لم تتتت  قطنتبتتة اظتت  العتتتاطد ن 091اظستتتبة كتتتاب واحتتد وعتتدهىا 

التيستير زتر الطتداواة والتتداير لاتى متروان عبتد الطمتػ اتؽ زىتر ن { الظ زر  وىؾ كتاب
 }.م 1991ت ويق ب اؽ عبد إ الروائر ن طب  الرةا  

ىوزوعىالموضوريىلكتبىالغنونىالجمولظ:ى/حىالت3/2/1 
أن نستتتبة ال تتتت  الطتخصصتتتة زتتتر اللظتتتؾن الجطيمتتتة قطنتبتتتة ( لؾ تتتح 9الجتتتدول ر تتتؼ    

زتتتر ترتيتتت   التاستتتعةحيتتتع ت تتتتل ىتتتذه ال تتتت  الطرتبتتتة  -جتتتداىتتتر نستتتبة قستتتيظة عائعتتتة 
%متتؽ العتتتده ا جطتتتالر لم تتتت  ن مظيتتتا  092اظستتتبة  كتاقتتتانوعتتتدهىا –مؾ تتؾعات ال تتتت  

% 091% متؽ اللظتؾن الجطيمتةن و نستبة 50ؾميتات اللظتؾن الجطيمتة ناظستبة زر عط كتاب
 وىؾمؽ العده ا جطالر لم ت  ن 

 }م 1941زظؾن ا س م لزكر ب حسؽ ن طب  الواىرة  { كتاب 
 (التهز ع المهمهعي لوتا الفنهن الجميلة9جدول رقم )

عدد  املوضوع

الكتب 

 بالعناوين

النسبة 

 املئوية

من  النسبة املئوية

 (969العدد الكلي)

اللظؾن الجطيمة  -
  عطؾميات(

1 50% 091% 

 %091 %50 1 التصؾدر -

 %092 %100 2 اإلمجالي

% متتؽ اللظتتؾن الجطيمتتةن و 50ناظستتبة  كتتتاب زتتر التصتتؾدروزتتر الطرتبتتة ال انيتتة نجتتد    
التصتؾدر عظتد العترب لزكتر ب { كتتاب وىتؾ% مؽ العده ا جطتالر لم تت  ن 091نسبة 
 .}ؽ ن طب  لجظة التألية والترجطة والظعرحس
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والتظبيقيتة واللظتؾن ودتضح مطا سبق أن عائعتة لتؼ تيتتؼ ق  تظتاء كتت  العمتؾم الب تتة     
ن وا تظ  مظيا عده قسيي جدا ن و د لرج  ذلػ لظبيعة الطنتبتة العخصتية حيتع الجطيمة

الدراستات ا ست مية ترتبي قطيؾل صتاحبيا واتجاىاتتو الورائيتة ن زوتد كانت  عائعتة تيتتؼ ق
ن زا تظتتت  العدلتتتد متتتؽ ال تتتت  زتتتر ىتتتذه والوتتترآن وعمؾمتتتو والماتتتة العرةيتتتة وعمؾميتتتا وآهاايتتتا

الطجتاات ن واحتمت  ىتتذه الطجتاات الطراتتت  الولتر زتر ا تجاىتتات الطؾ تؾ ية لم تتت  
 قطنتبة عائعة.

ى/ىطىىالتوزوعىالموضوريىلكتبىاآلداب:ى3/2/1
أن نستتتتبة  نوىتتتتؾال تتتتت  زتتتتر مؾ تتتتؾعات ا هاب ( لؾ تتتتح تؾزدتتتت  10الجتتتتدول ر تتتتؼ     

حيتع ت تتل ىتذه  -ال ت  الطتخصصة زر ا هاب قطنتبة عائعة  ىتر نستبة كبيترة جتدا 
كتاقتتتتتا اظستتتتتبة  234وعتتتتتدهىا -ال تتتتتت  الطرتبتتتتتة ال ال تتتتتة زتتتتتر ترتيتتتتت  مؾ تتتتتؾعات ال تتتتتت  

كتاقتتا زتتر الهب العرةتتر وىتتذه ال تتت   221%متتؽ العتتده ا جطتتالر لم تتت  ن مظيتتا 2492
% متتتتؽ ا هابن و نستتتتتبة 9494الطرتبتتتتة الولتتتتتر متتتتؽ اتتتتيؽ كتتتتتت  ا هاب ناظستتتتبة تط تتتتل 
تتتارد  الهب {كتتتاب % متتؽ العتتده ا جطتتالر لم تتت  ن ومتتؽ أم متتة ىتتذه ال تتت  ن 2298

العرةر ل ارل اروكمطتان ن نومتو لمعرةيتة عبتد ال متيؼ الظجتار ن طبت  هار الطعتارف قالوتاىرة 
العبتتتتاس ب اتتتتتؽ لزدتتتتد ن طبتتتتت  الوتتتتتاىرة ال امتتتتل زتتتتتر الماتتتتة والهب لاتتتتتر {نو}م 1959
ر ن طبت  الوتاىرة ةالبيان والتبييؽ لمجاحخ ن حووو وشرحو حسؽ الستظدو {ن و }م  1905
 }( 35م  1932
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 (التهز ع المهمهعي لوتا اآلداب11جدول رقم )

عدد الكتب  املوضوع

 بالعناوين

النسبة 

 املئوية

النسبة املئوية من 

 (969العدد الكلي)

 %091 %094 1 هاب  عطؾميات(ا  -

 %2298 %9494 221 الهب العرةر -

 %099 %399 9 الهب ا نجميزه  -

 %093 %192 3 آهاب أصره  -

 %2491 %100 234 اإلمجالي

% 399كتتت  ناظستتبة  9والطرتبتتة ال انيتتة احتمتيتتا كتتت  الهب ا نجميتتزه وعتتدهىا         
كتتاب لر لم ت  ن ومؽ أم متة ىتذه ال تت ن % مؽ العده ا جطا099مؽ ا هابن و نسبة 

متت  {نو}هراستتات زتتر الهب المردنتتر لظتتو حستتيؽ ن طبتت  منتبتتة الظيضتتة الطصتتردة {
الب تتتر والوتتتدر {ن و }شنستتتبير زتتتر لؾليتتتؾس قيصتتتر لعبتتتد ال تتتق زا تتتل ن طبتتت  متتتراكش

 . }تألية أرنس  ىطظاؾلر ن ترجطة نديؼ مرععمر ن طب  ايروت 
ا كتتتتتت  ا هاب الصتتتتتر  وىتتتتتر الهب اللارستتتتتر والستتتتتبانر والطرتبتتتتتة ال ال تتتتتة احتمتيتتتتت    

% متتؽ العتده ا جطتتالر لم تتت  093% متؽ ا هابن و نستتبة 192كت ناظستتبة  3وعتدهىا 
ستترزانظيس : أميتتر الهب الستتبانر إعتتداه نجيتت  أاتتؾ مميتتؼ و مؾستتى عبتتؾه ن {ن وىتتؼ 

للتترهوس ن العتتاىظامة نغطيتتا قاللارستتية أاتتؾ الواستتؼ ا{ نو}م1947طبتت  مظبعتتة الطختتزن 
متتؽ {نو}م 1932ترجطيتا اللتتتح اتتؽ عمتتر البظتتدره و عبتد الؾىتتاب عتتزام ن طبتت  الوتتاىرة  

روائتتت  الوصتتتص زتتتر الهب اللارستتتر  لمتتتدكتؾر زاىتتتر صتتتانمزه كيتتتا ن طبتتت  قطظبعتتتة هار 
 .  }الرائد العرةر

% متتؽ ا هابن و 094والطرتبتتة الراقعتتة احتميتتا كتتتاب زتتر عطؾميتتات الهب ناظستتبة     
الطتتذاى  الهايتتة والظوديتتة عظتتد {كتتتاب متتؽ العتتده ا جطتتالر لم تتت  ن وىتتؾ % 091نستتبة 

 }.العرب والارةييؽ لعنره ب  ياه ن طب  ال ؾد  



 36 

 وكانتتت  عائعتتتة نا تتتدة أهايتتتة لصتتت يلة الىتتترامنو مؾستتتؾعة زتتتر الهب العرةتتتر  ديطتتت    
زتتر  عامتتا 20أمضتت   تتد و ن والستتتاذة التتتر ت تتدرس الهب العرةتتر زتتر الجامعتتة نووحدل ت

ال تتؾن " زوتتد كانتت  تتتر  أن نهراستتة الهب  بتتل أن تختتؾض مجتتال الدراستتات ا ستت مية
زتتتالعمؼ لتتتتؾلى الجانتت  العومتتتر ن واللمستتتلة تتتتتؾلى  نيلستتر تلستتتيرا عوميتتتا وتأمميتتا ووجتتتدانيا 

لدراستتتة  اا الجانتتت   التتتتأممر ن والهب واللظتتتؾن تتتتتؾلى الجانتتت  الؾجتتتدانر ن و تتتد استتتتج
 أنطتولخاص الذه ا ياالهب اداز  مؽ مزاج

 .(36  "يا وزر طلؾلتيازر ايوت 

ى/ىيىىالتوزوعىالموضوريىلكتبىالجعرافواىوالتراجمىوالتاروخ:ى3/2/1
أن نسبة ال ت  الطتخصصة زر الجارا يا والتتراجؼ والتتارد  لؾ ح ( 11الجدول ر ؼ    

زتتر حيتع ت تتتل ىتتذه ال تت  الطرتبتتة ال انيتتة  -قطنتبتة اظتت  العتتاطد ىتر نستتبة كبيتترة جتتدا
%متتتتؽ العتتتده ا جطتتتتالر 2597كتاقتتتتا اظستتتبة  249وعتتتدهىا -ترتيتتت  مؾ تتتؾعات ال تتتتت  

كتاقتا زتر التتراجؼ والنستاب وىتذه ال تت  احتمت  الطرتبتة الولتر متؽ  126لم ت  ن مظيتا 
% متتؽ الجارا يتا والتتراجؼ والتتتارد  ن 5096اتيؽ كتت  الجارا يتا والتتتراجؼ والتتارد  ناظستبة 

ا كطتال زتر {كتاب لر لم ت  ن ومؽ أم مة ىذه ال ت ن % مؽ العده ا جطا13و نسبة 
رز  اارتياب عؽ الطؤتما والطختما زتر الستطاء وال ظتى والنستاب لاميتر ال تازخ اتؽ 

جطيتترة أنستتاب العتترب  اتتؽ حتتزم الندلستتر ن طبتت  الوتتاىرة {نو}متتاكؾا ن  طبتت  ايتتروت
 صرددة الوصر وجرددة العصر لاصليانر ن {ن و }م1948

 .}( 37م 1955 طب  همعق
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 (التهز ع المهمهعي لوتا الج رافيا والتراجم والتار خ11جدول رقم )

عدد  املوضوع

الكتب 

 بالعناوين

النسبة 

املئو

 ية

النسبة املئوية 

من العدد 

 (969الكلي)

الجارا يا والتراجؼ والتارد   -
  عطؾميات(

41 1695% 492% 

 %194 %596 14 الجارا يا والرح ت -

 %13 %5096 126 والنسابالتراجؼ  -

 %195 %596 14 تارد  العالؼ الوديؼ -

 %094 %196 4 تارد  آسيا والعرك ال صى -

 %592 %2091 50 تارد  إزردقيا -  
 %2597 %100 249 اإلمجالي

% متتؽ الجارا يتتا 2099كتاقتتا زتتر تتتارد  أزردقيتتا ناظستتبة  50وزتتر الطرتبتتة ال انيتتة نجتتد   
% متؽ العتده ا جطتالر لم تت  ن ومتؽ أم متة ىتذه ال تت  592و نسبة والتراجؼ والتارد  ن 

مصتتتتتتتر زتتتتتتتر الوتتتتتتترن ال تتتتتتتامؽ ععتتتتتتتر لط طتتتتتتتؾه العتتتتتتتر اوه ن طبتتتتتتت  الوتتتتتتتتاىرة {كتتتتتتتتاب ن 
ممتتتتا الصتتتت راء الطارةيتتتتة الارةيتتتتة أمتتتتام متتتتؤتطر الوطتتتتة الععتتتتردؽ لطظغطتتتتة {نو}م1956

عداه عبتد الؾىتاب م إ 1984نؾزطبر  12الؾحدة ا زردقية الطظعود قأهيس أقاقا لؾم ا  ظيؽ 
كتتاب الجزائتر لحطتد تؾزيتق الطتدنر ن طبت  {ن و }م  1984اؽ مظصؾر ن طب  الرةا  

 .}م 1963الجزائر 
كتاقتتا زتتر عطؾميتتات الجارا يتتا والتتتارد  والتتتراجؼ ناظستتبة  41وزتتر الطرتبتتة ال ال تتة نجتتد    

لم تت  ن  % متؽ العتده ا جطتالر492% مؽ الجارا يا والتراجؼ والتتارد  ن و نستبة 1695
الت ميتل البيؾلتؾجر لمتتارد  لط طتد كامتل حستيؽ ن طبت  {كتتاب ومؽ أم مة ىذه ال تت  ن 

 }جام  التؾارد  لرشيد التدلؽ زضتل إ اليطتذانر ن طبت  الوتاىرة {نو}الطظبعة العالطية 
 .}م 1983ا ع ن قالتؾةي  لطؽ ذم التارد   لمسخاوه ن طب  ايروت {ن و
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% متتتؽ 596كتاقتتتا زتتتر الجارا يتتتا والتتترح ت ناظستتتبة  14نجتتتد وزتتتر الطرتبتتتة الراقعتتتة     
% متتؽ العتتده ا جطتتالر لم تتت  ن ومتتؽ أم متتة 194الجارا يتتا والتتتراجؼ والتتتارد  ن و نستتبة 

رحمتتتة ااتتتؽ قظؾطتتتة الطستتتطاة ت لتتتة الظغتتتار زتتتر يرائتتت  المصتتتار {كتتتتاب ىتتتذه ال تتتت  ن 
ااتؽ رشتيد لمليتره رحمتة {نو}م1940وعجائ  السلار  اؽ قظؾطة ن طب  الواىرة عام 

 رحمة {ن و }أجزاء 4الندلسر وىؾ 
 .}م 1927الندلسر قومؼ ب لبي  البتانؾنر طب  قطظبعة ال عنؾل قالواىرة عام 

% متتتتؽ 596كتاقتتتا زتتتر تتتتتارد  العتتتالؼ الوديؼناظستتتبة  14وزتتتر الطرتبتتتة الخامستتتة نجتتتتد     
لم تتت  ن ومتتؽ أم متتة  % متتؽ العتتده ا جطتتالر195الجارا يتتا والتتتراجؼ والتتتارد  ن و نستتبة 

الطؾستؾعة الطصتتردة : تتتارد  مصتتر الوديطتة وآ ارىتتا ن طبتت  الييوتتة {كتتتاب ىتذه ال تتت  ن 
تمليتتق الصبتتار وتمقتتيح ا  تتار زتتر و تتائ   تتزان وةماتتار وممتتؾ  {نو}العامتتة ل ستتتع مات

مصتتر الوديطتتة : عيتتد {ن و }م 1976التتتتار تتتألية م.م . الرمتتزه ن طبتت  طيتتران عتتام 
يس ا مبراطؾردتتتة لستتميؼ حستتتؽ ن طبتتت  الييوتتة الطصتتتردة العامتتتة لم تتتتاب الينستتؾس وتأستتت

 .}م 1992
ناظستبة  آستيا والعترك ال صتىكتت  زتر تتارد   4وزر الطرتبة الساهسة والصيترة نجتد    

% متتؽ العتتده ا جطتتالر لم تتت  ن 094% متتؽ الجارا يتتا والتتتراجؼ والتتتارد  ن و نستتبة 196
قاداه أو مدلظة الست م لمخظيت  الباتداهه ن طبت   تارد {كتاب ومؽ أم مة ىذه ال ت  ن 

إت تتتتاف التتتتؾر  قأصبتتتتار أم الوتتتتر  لعطتتتتر اتتتتؽ زيتتتتد ن طبتتتت  منتتتتة {ن و }م1931الوتتتتاىرة 
 }أجزاء  4م نوىؾ 1988الطنرمة 

ونجتتتتتد أن متتتتتؽ أك تتتتتر الطؾ تتتتتؾعات التتتتتتر ا تظتتتتت  زييتتتتتا اظتتتتت  العتتتتتاطد  كتتتتتت  قعتتتتتد    
ومعغطيتتتتا متتتتؽ خيتتتتة والتتتتتراجؼ الطؾ تتتؾعات الدلظيتتتتة ىتتتتر الطؾ تتتتؾعات الجارا يتتتة والتارد

ن زوتتتتد كانتتتت  تستتتتتعيؽ قنتتتتت  التتتتتارد  والتتتتتراجؼ  أميتتتتات ال تتتتت  وال تتتتت  القيطتتتتة والظتتتتاهرة
قطنتبتيتا ستؾاء متا كتت  قالعرةيتة أو قا نجميزدتة زتتر إعتداه كتبيتا عتؽ نستاء الظبتر وةظتتات 
الظبتتتتر و أم الظبتتتتتر ن وييرىتتتتا متتتتتؽ كتتتتت  التتتتتتراجؼ الطختملتتتتة التتتتتتر أعتتتتدهتيا لمعخصتتتتتيات 

 مية .ا س 



 39 

مان  عائذة عبد الارحمنوبعد اإلنتداء من التحليل المهمهعي لمحته ات مكتبة      
الوتا، فدهف أتناول فيما يلي اإلتجاهات الزمنية والل ه ة واألشاكال المرجعياة لداذه 

 الوتا.
ىاالتجاهاتىالزمنوظىللكتبىبمكتبظىرائذظىربدىالرحمن:ىى-3/2/2

عائعتتة عبتتد التترحطؽ وزوتتا لتتتؾارد  نعتترىا إلتتى زتتترات زمظيتتة تتتتراوح ال تتت  الطؾجتتؾهة قطنتبتتة     
م نوستتتؾف لتتتتؼ معالجتتتة التؾزدتتت  الزمظتتتر لم تتتت  قطنتبتتتة عائعتتتة 1998 –م 1856متبالظتتتة مظتتتذ 

 ( لبيؽ ىذا التؾزد .12عبد الرحطؽ وزوا لمعوؾه التر طبع  ايا ال ت  ن والجدول ر ؼ  
 . مكتبة عائذة عبد الرحمن(التهز ع الزمني للوتا المهجهدة ب12جدول رقم )   

 النسبة املئوية عدد الكتب بالعناوين الفرتات الزمنية

1850-1859 5 095% 

1880-1889 11 191% 

1890-1899 8 098% 

1900-1909 71 793% 

1910-1919 13 193% 

1920-1929 48 5% 

1930-1939 76 799% 

1940-1949 72 794% 

1950-1959 108 1192% 

1960-1969 155 16% 

1970-1979 144 1499% 

1980-1989 150 1595% 

1990-1998 94 997% 

 %194 14 دون تاريخ

 %100 969 اإلمجالي

متؽ ال تت  زتر  اكبيتر  اومؽ هراسة ال ت  قطنتبة عائعة  لتضح أن قطنتبتيا عتده       
ر أ تتتتدم ال تتتتت  زتتتت نوأنشتتتتتر الطجتتتتاات الطعر يتتتتة و زتتتتر كتتتتل اللتتتتترات الزمظيتتتتة الطختملتتتتة
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كتت  يعتؾه تتارد  طباعتيتتا  5ن حيتع لؾجتد م 1859-م1850منتبتيتا  ترجت  إلتر العوتد 
ال بتره لمتدميره ن  حيتاة ال يتؾان{إلر ىذه اللترة الزمظية ن ومؽ أم مة ىذه ال ت  نكتاب 

التيستير زتر عمتؾم التلستير لعبتد العزدتتز {ن و }( 38م 1856طبت  مظبعتة اتؾاك قالوتاىرة 
 ىرةالدلردظر ن طب  الواسعيد 

م 1857ت لة الطردتد قجتؾىرة التؾحيتد  اتراهيؼ ب البتاجؾرهنطب  الوتاىرة {نو }م1858 
{. 

من 1998 -م1990ومتتؽ أحتتدث ال تتتت  زتتر منتبتتتتو تمتتػ ال تتتت  التتتر ترجتتت  إلتتر العوتتتد 
كتاقتتا يعتتؾه تتتارد  طباعتيتتا إلتتر ىتتذه اللتتترة الزمظيتتة ن ومتتؽ أم متتة ىتتذه  155حيتتع لؾجتتد 

الت لتتة الستتظية {ن و }م 1996 الوتتاىرةن طبتت   متتيؽ الختتؾلرزتتؽ الوتتؾل ل{ال تتت  نكتتتاب 
 الرةتتا ن طبتت   إلتتى العاصتتطة الجزائردتتة لعبتتد الؾىتتاب مظصتتؾر قالرحمتتة الطم يتتة ال ستتيظية

 .}م 1998 الواىرةن طب   مائتا عام عمى حطمة الطظازويؽ اللرنسييؽ{ن و }م1991
  زييتتتا عائعتتتة كتتتت  م زيتتتؾ متتتؽ أك تتتر العوتتتؾه التتتتر ا تظتتت1969-م1960أمتتتا العوتتتد     

الطصتتظم ات {ن ومتتؽ أم متتة ىتتذه ال تتت  نكتتتاب تتتارد  نعتترىا لرجتت  ليتتذه اللتتترة الزمظيتتة 
العمطيتة زتتر الماتتة العرةيتتة زتتر الوتتديؼ وال تدلع لاميتتر مصتتظلى العتتياار ن طبتت  همعتتق 

العرةر زتر آ تار الدارستيؽ لصتالح أحطتد العمتى وآصترون  ن طبت   الهب{ن و }م 1965
كتتتتاب العتتتيؽ :أول معجتتتؼ زتتتتر الماتتتة العرةيتتتة لمخميتتتل اتتتؽ أحطتتتتد {ون  }م1961ايتتتروت 

 .}م 1967اللراىيده  وت ويق عبد إ هرودش ن طب  قاداه 
جتتتام  ايتتتان العمتتتؼ {ومتتتؽ أم متتتة ال تتتت  التتتتر تؾجتتتد قطنتبتيتتتا اتتتدون تتتتارد  ن كتتتتاب     

اللتتتتروك {ن و }وزضتتتمو ومتتتا لظباتتتر روالتتتتتو وحطمتتتو لمورطبتتتر الندلستتتتر ن طبتتت  الوتتتاىرة 
كتتتاب {ون }الماؾدتتة لاتتر ىتت ل العستتنره وت ويتتق حستتام التتدلؽ الودستترن طبتت  الوتتاىرة 

اتتؽ الستتراج وت ويتتتق عبتتد ال ستتيؽ اللتمتترن طبتت  مظبعتتة الظعطتتتان االصتتؾل زتتر الظ تتؾ 
 .}قالواىرة

احتم  منانا قارز زتر ال وازتة العرةيتة عمتى متد  عبد الرحطؽ وىنذا نجد أن عائعة     
أنيا عم  م تلغة قطنانتيا ايؽ عطالوة ىتذه ال وازتة كالعوتاه  أك ر مؽ نصا  رن ن كطا
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زاصتتترة قال تتتت  القيطتتتة والظتتتاهرة والتتتتر تاظتتتر متتتؽ  وطتتتو حستتتيؽ وأحطتتتد أمتتتيؽ ن ومنتبتيتتتا
مظتصتتتا الوتتترن التاستتت  ععتتتر إلتتتر أواصتتتر الوتتترن الععتتتردؽ ن ايظطتتتا كتتتت  منتبتتتة  بتتتاس 

الععتردؽ ن زتر حتيؽ العواه  تاظر مؽ مظتصا الورن التاس  ععر إلر مظتصا الوترن 
أن الطنتبتتة التيطؾردتتة والزكيتتة كتتان لؾجتتد ايتتا العدلتتد متتؽ أوائتتل الطظبؾعتتات العرةيتتة التتتر 
طبعتتتت  زتتتتر أوروةتتتتا وأوائتتتتل الطظبؾعتتتتات التتتتتر طبعتتتت  زتتتتر مصتتتترن زالطنتبتتتتة التيطؾردتتتتة 
والخزانة الزكية لؾجد ايطا كت  طبع  مؽ أواصر الورن الستاهس ععتر إلتر أوائتل الوترن 

 الععردؽ .
ى:رائذظىربدىالرحمناالتجاهاتىاللعووظىىللكتبىبمكتبظىىى-3/2/3

لتتتؼ توتصتتتر عائعتتتة عمتتتى ا تظتتتاء ال تتتت  العرةيتتتة زوتتتي ن وإنطتتتا تعتتتدهت لاتتتات ال تتتت      
أن الماتة العرةيتتة ىتتر أك تر الماتتات التتتر  ( لؾ تتح13قطنتبتيتا ن زظجتتد أن الجتدول ر تتؼ  

% متتؽ 9896ولتتر اظستتبة ا تظتت  ايتتا عائعتتة كتتت  منتبتيتتا حيتتع جتتاءت زتتر الطرتبتتة ال
التتتر قالماتتة العرةيتتة ومتتؽ أم متتة ال تتت   ن اإجطتتالر الماتتات التتتر كتبتت  ايتتا كتتت  منتبتيتت

الرحمة زر طم  ال دلع لمخظيت  الباتداهه وحووتو نتؾر التدلؽ عتز ن { قطنتبتيا ن كتاب
كتتتاب ا متتالر لعبتتد التترحطؽ اتتؽ إستت اك الباتتداهه ن طبتت  {ن و}م 1975طبتت  ايتتروت 

التدرر ال امظتة زتر أ يتان الطائتتة ال امظتة لعتياب التدلؽ اتؽ حجتتر {ن و } م1906الوتاىرة 
 . }العسو نر ن طب  ايروت 

     
% متتتتؽ إجطتتتتالر ال تتتتت  096و جتتتتاءت الماتتتتة ا نجميزدتتتتة زتتتتر الطرتبتتتتة ال انيتتتتة اظستتتتبة    

 Arabic Papyri in }قطنتبتيا  ن ومؽ أم متة ال تت  الطنتؾةتة قالماتة ا نجميزدتةنكتاب

the Egyptian Library / Adolf Grohman .- Cairo : Egyptian 

Library Press ,1962.}    و ن  {The Principles Of Mathematics / 

Bertrand Russell. -  London: George Allen & Unwin Ltd, 1956} 
 :In Quest Of The Path To The One In Mosque / London} ن و

1970} 
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 لماؾه لم ت  الطؾجؾهة قطنتبة عائعةالتؾزد  ا(13جدول ر ؼ  
 النسبة املئوية عدد الكتب بالعناوين لغات الكتب م
 %9896 956 الماة العرةية 1
 %096 6 الماة ا نجميزدة 2
 %093 3 الماة ا يظالية 3
 %092 2 الماة اليؾنانية 3
 %092 2 الماة الياقانية 4
 %091 1 الماة اللطانية 5

 %100 969 اإلمجالي

% متتتتؽ إجطتتتتالر ال تتتتت  093و جتتتتاءت الماتتتتة ا يظاليتتتتة زتتتتر الطرتبتتتتة ال ال تتتتة اظستتتتبة    
 Storia Delle Religioni / Tradazione Di Giorgio la } وىتؼقطنتبتيتا ن 

Piana.- Brai : Gius Laterza & Figli ,1929}(
39

)   
 Aus Der vorgeschichte der Papyrussammlung Der}نو   

Osterrelghischen National Bibliothek / Herbert Hunger.-

Wien:George prachner Verlag ,1962}  
 , Amina Bint Wahb / Oleh : Dr Bint al Shathy }نو  

Dindonesiakan Oleh: H.M.Dzya Shahab. penerbit : Jaiasan 

Lembaga Penjelidikan Islam ,1961}   
% متتؽ إجطتتالر ال تتت  092الطرتبتتة ال ال تتة اظستتبة وجتتاء كتتتاايؽ قالماتتة اليؾنانيتتة  زتتر     

ن طبتت  عتتام عتتؽ العتتاعر أاتتؾ الواستتؼ العتتااركتتتاب قالماتتة اليؾنانيتتة  {قطنتبتيتتا  ن وىطتتا 
 .}1960كتاب قالماة اليؾنانية عؽ كراتعنؾزسنرن طب  عام  {ن }1956

ال تتت  % متتؽ إجطتتالر 092اظستتبة  الراقعتتةزتتر الطرتبتتة   الياقانيتتةوجتتاء كتتتاايؽ قالماتتة    
ن وىذان ال تاقتان متؽ تتألية اظت  }اظات  الظبر  {ون }نساء الظبر  {قطنتبتيا  ن وىطا 

 العاطد وتؼ ترجطتيؼ لماة الياقانية.
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اظستتتبة الخامستتتة والصيتتترة زتتتر الطرتبتتتة   اللطانيتتتةقالماتتتة  كتتتتاب واحتتتد زوتتتي وجتتتاء      
 / Enzyklopaedie  Des Islam }ىتؾ% متؽ إجطتالر ال تت  قطنتبتيتا  ن و 0.1

M.Th .Houtsma , T.W. Arnold .- Leiden ,1913.- Band 1(A-d) 

,Band 2 (E-k)} 

ودؾجتتتد أيضتتا زتتتر الطنتبتتتة الظستتخة الطترجطتتتة متتتؽ  ن بتتتارة عتتؽ جتتتزئيؽ ىتتذه الطؾستتتؾعةو  
 الطؾسؾعة إلى الماة العرةية.

لتضتتتح مطتتتا ستتتبق أن كتتتت  منتبتتتة اظتتت  العتتتاطد تظؾعتتت  زتتتر لااتيتتتا ول تتتؽ الجتتتزء     
يتتتتا قالماتتتتة العرةيتتتتة نزوتتتتد تعمطتتت  عائعتتتتة الماتتتتة ا نجميزدتتتتة واللرنستتتتية وأتوظتيتتتتا الكبتتتر مظ

قطستتتتاعدة رئيستتتتة جطعيتتتتة نيضتتتتة الستتتتيدات الطصتتتتردات ورئيستتتتة ت ردتتتتر مجمة"الظيضتتتتة 
الظستتتتائية"  الستتتتتاذة نبيمتتتتة أحطتتتتد نوكتتتتان زوجيتتتتا العتتتتي  أمتتتتيؽ الختتتتؾلر يجيتتتتد اللطانيتتتتة 

لطانيتتتتة وا يظاليتتتتة الخصتتتتبة زتتتتر الل تتتتر وا يظاليتتتتة كأىميتتتتا ن و تتتتد وصتتتتميا قالطنتبتتتتة ال
وحتدىا أو ا نجميزدتة  واللمسلة ن وكان ي ذرىا مؽ أن ت صر نلسيا زر ال وازتة اللرنستية

وكانتتت  عائعتتتة تتتتر  أن ا حاطتتتة ال وا يتتتة والعمطيتتتة لتتتؽ نوحتتتدىا اتتتل وا العرةيتتتة وحتتتدىا 
 اايا تت وتتتق ليتتتا إا إذا أطمتتت  عمتتتر ال وازتتتات الطعاصتتترة متتتؽ صتتت ل معرزتتتة لاتتتات أصتتت

زدرستتت  الماتتتة اللطانيتتتة وأتوظتيتتتا ن وعرزتتت  ا نجميزدتتتة وأحستتتظتيا ن ومتتتؽ صتتت ل الماتتتتيؽ 
 تعامم  م  ااستعراك والطستعر يؽ وكعل  ما أصظاء وتزدية قعضيؼ لم وائق.

وةطوارنة ا تجاىات الماؾدة ل ت  منتبة عائعة م  كتت  الطنتبتة التيطؾردتة والخزانتة     
اتتات ال تتت  الطؾجتتؾهة قالطنتبتتة التيطؾردتتة والزكيتتة متتا اتتيؽ الماتتة الزكيتتة زظجتتد تعتتده زتتر ل

العرةية وا نجميزدة واللرنسية والتركية واللارسية واللطانية وا يظاليتة وال تيظيتة والروستية 
وال رهيتتة والبرةردتتة واليؾلظديتتة و القبظيتتةن زتتر حتتيؽ ا تصتترت كتتت  منتبتتة  بتتاس العوتتاه 

 نسية والعبردة.عمر ا نجميزدة والعرةية واللر 
ى:رائذظىربدىالرحمناألذكالىالمرجطوظىىللكتبىبمكتبظىى3/2/4

تظوستتتتؼ ال تتتتت  الطؾجتتتتؾهة قطنتبتتتتة عائعتتتتة إلتتتتى زوتتتتتيؽ : أوا ال تتتتت  ييتتتتر الطرجعيتتتتة:    
%ن 83كتاقتا اظستتبة  804وتعتنل الوستؼ العغتتؼ متؽ كتتت  الطنتبتة ل حيتتع لبمت  عتتدهىا 
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ن  } م1922متتيؽ الختتؾلرن طبتت  الوتتاىرة الطجتتدهون زتتر ا ستت م ل{ومتتؽ أم متيتتا كتتتاب 
تتتارد  ااتتؽ صمتتدون زتتر أيتتام العتترب والعجتتؼ والبرةتتر ومتتؽ عاصتترىؼ متتؽ ذوه الستتمظان {و

زمستظيؽ أرض الرستاات {ن و}م 1936الكبر لعبد الرحطؽ اتؽ صمتدون ن طبت  الوتاىرة 
   }ا ليية لرجاء جاروهه ن ترجطة وتعميق وتوديؼ عبد الصبؾر شاىيؽن طب  الواىرة 

% متؽ جطمتة ال تت  17اظستبة  اكتاقت 165 انيا ال ت  الطرجعية : والتتر لبمت  عتدهىا  -
كتاقتتا ل زالطنتبتتة ت تتتؾ  عمتتى زوتتات متعتتدهة متتؽ الشتتنال  969قالطنتبتتة والبتتال  عتتدهىا 

 الطرجعية ن وسؾف
كتت  التتراجؼ ت تتل الطرتبتة الولتر زتر  ن زظجد أن( 14لتؼ تؾ ي يا زر الجدول ر ؼ   

% متتؽ مجطتتؾي 7598كتاقتتا اظستتبة  125طرجعيتتة لم تتت  قطنتبتتة عائعتتة اؾا تت  الشتتنال ال
ال تتت  الطرجعيتتة  نودرجتت  ا تظتتاء عائعتتة ليتتذا العتتده متتؽ كتتت  التتتراجؼ ن ل ستتتعانة ايتتؼ 
زتتتر إعتتتداه كتتتت  التتتتراجؼ الطختملتتتة  عتتتؽ العخصتتتيات ا ستتت مية الظستتتائية وييرىتتتا متتتؽ 

جطيتتتترة أنستتتتاب العتتتترب إاتتتتؽ حتتتتزم { العخصتتتتيات ن ومتتتتؽ أم متتتتة كتتتتت  التتتتتراجؼ قطنتبتيتتتتا
لتيطتتتتتتة التتتتتتدىر زتتتتتتر شتتتتتتعراء أىتتتتتتل العصتتتتتتر {ن و  }م1948الندلستتتتتتر ن طبتتتتتت  الوتتتتتتاىرة 
تارد  عمطتاء النتدلس لعبتد إ ااتؽ اللترضن {ن و  }م 1934لمظيسااؾرهن طب  الواىرة  

 . }م1966طب  الواىرة 
زكيتتة زوتتد احتمتت  و تتد اتلتتق ذلتتػ متت  منتبتتة  بتتاس العوتتاه والطنتبتتة التيطؾردتتة والخزانتتة ال

أيضا كت  التراجؼ الطرتبة الولر مؽ ايؽ الشنال الطرجعيتة ايتذه الطنتبتاتن وىتذا لتدل 
عمتتى أىطيتتة كتتت  التتتراجؼ زتتر معرزتتة معمؾمتتات عتتؽ مختمتتا الشتتخاص ومعرزتتة تتتراجؼ 
العمطتتاء و الهقتتاء وال تتتاب والطعتتاىير زتتر مختمتتا التخصصتتات زتتر الزمظتتة الطختملتتةن 

 واه وأحطد زكر وأحطد تيطؾر وعائعة ىذه الىطيةو د أهر   باس الع
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 األشكال المرجعية للوتا المهجهدة بمكتبة عائذة(14جدول رقم )
األشكال املرجعية  م

 للكتب

عدد الكتب 

 بالعناوين

النسبة 

 املئوية

 %7598 125 تراجؼالكت   1
 %1099 18 الوؾاميس 2
 %697 11 الطؾسؾعات 3
 %396 6 ببميؾجرا يات ال 4
 %198 3 جارا ية ال ت  ال 5
 %096 1 مختصرات حوائق 6
 %096 1 ال عازات 7

 %100 165 اإلمجالي

وجتتاءت زوتتة الوتتؾاميس زتتتر الطرتبتتة ال انيتتة  زتتر الشتتتنال الطرجعيتتة لم تتت  قطنتبتتتة      
% متتتؽ مجطتتؾي ال تتتت  الطرجعيتتتةن نومتتتؽ 1099 امؾستتا اظستتتبة  18عائعتتةن وىتتتر تط تتتل 

س الب ية لمزمخعره وت ويق عبد الرحيؼ م طتؾه ن طبت  الوتاىرة أسا{أم مة ىذا العنل 
تتتتتتاج العتتتتتروس متتتتتؽ جتتتتتؾاىر الوتتتتتامؾس لمزةيتتتتتده وت ويتتتتتق عبتتتتتد ال تتتتتردؼ {ن و  }م 1953

الوتتتامؾس الط تتتيي لمليروزاقتتتاهه ن طبتتت  الييوتتتة {ن و }م1967الارةتتتاوه ن طبتتت  ال ؾدتتت  
خ أن الطعتتتاجؼ أجتتتزاءن ومتتتؽ الط حتتت 4ودؾجتتتد متتتؽ  }م 1979الطصتتتردة العامتتتة لم تتتتاب 

الطؾجتتؾهة قطنتبتتة عائعتتة متتؽ الطعتتاجؼ الطتخصصتتة زتتر الماتتة العرةيتتة زوتتي والتتتر نعتتالي 
 ملرهات الماة العرةية زوي ن وا لؾجد قطنتبتيا أه  ؾاميس  ظائية الماة.

وجتتتاءت زوتتتة الطؾستتتؾعات زتتتر الطرتبتتتة ال ال تتتة زتتتر الشتتتنال الطرجعيتتتة لم تتتت  قطنتبتتتة    
% متتتتؽ مجطتتتتتؾي ال تتتتتت  697اظستتتتتبة  مؾستتتتؾعة 11 تتتتتل ن وىتتتتتر تطعبتتتتتد التتتترحطؽعائعتتتتة 

عيتتؾن الصبتتار إاتتؽ  تيبتتة التتدلظؾره ن طبتت  الوتتاىرة {العتتنل  الطرجعيتتةن ومتتؽ أم متتة ىتتذا
ودؾجتتد  }م 1976نيايتتة الرب زتتر زظتتؾن الهب لمظتتؾدره ن طبتت  الوتتاىرة {ن و }م1925
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الوتتاىرة  الطؾستتؾعة الذىبيتتة لمعمتتؾم ا ستت مية للاططتتة م جتتؾبن طبتت  {جتتزءن و 21مظيتتا 
 . }م 1900

 ؼ زوة الببميؾجرا يات زر الطرتبة الراقعة زر الشنال الطرجعية لم تت  قطنتبتة عائعتة    
% متؽ مجطتؾي ال تت  الطرجعيتة  ن ومتؽ أم متتة 396ابميؾجرا يتات اظستبة  6ن وىتر تط تل 

كعتتا الغظتتؾن عتتؽ {ن و }م 1927الليرستت   اتتؽ الظتتديؼ  ن طبتت  الوتتاىرة {ىتتذه اللوتتة 
 . }م1943 ت  واللظؾن لم اجر صميلة ن طب  الواىرة أسامر ال

 تتتؼ ال تتتتت  الجارا يتتتتة زتتتتر الطرتبتتتتة الخامستتتة زتتتتر الشتتتتنال الطرجعيتتتتة لم تتتتت  قطنتبتتتتة    
 ىتؼ% متؽ مجطتؾي ال تت  الطرجعيتة نو 1.8اظستبة  كتت  جارا يتة 3عائعة ن وىتر تط تل 

الوتتتتامؾس {ن و  }الطتتتؾاعخ وااعتبتتتار اتتتذكر الخظتتتي وا  تتتتار لمطوردتتتزهن طبتتت  ايتتتروت{
م و تتعو وحووتتو 1945الجارازتتر لمتتب ه الطصتتردة متتؽ عيتتد  تتدماء الطصتترديؽ إلتتر ستتظة 

معجؼ البمتدان ليتا ؾت ال طتؾه ن {ن و  }م 1954وعمق عميو ب رمزه ن طب  الواىرة  
 . }م 1906 طب  الواىرة

 تتؼ زوتتة مختصتترات ال وتتتائق زتتر الطرتبتتة الساهستتة زتتتر الشتتنال الطرجعيتتة لم تتتت  ن     
مجطت  {% متؽ مجطتؾي ال تت  الطرجعيتة  ن وىتؾ 096تط تل مختصتر واحتدا اظستبة  وىر

 . }الم ال لمظيسااؾره ن طب  الواىرة 
 ؼ زوة ال عازات زر الطرتبة الساقعة والصيرة  زر الشتنال الطرجعيتة لم تت  ن وىتؾ     

الطعجتتتتؼ الطليتتتترس {% متتتتؽ مجطتتتتؾي ال تتتتت  الطرجعيتتتتة ن وىتتتتؾ096كعتتتاف واحتتتتد اظستتتتبة 
ال تتتتتدلع الظبتتتتتؾه رتبتتتتتو ونغطتتتتتو مجطؾعتتتتتة متتتتتؽ الطستعتتتتتر يؽ  ن طبتتتتت  التتتتتدكتؾر  لللتتتتتا 

 أجزاء. 7ودؾجد مظو  }أ. .ونستػ

وتبتتتيؽ متتتؽ العتتترض الستتتااق أن منتبتتتة عائعتتتة تضتتتؼ كتتتت  نتتتاهرة وقيطتتتة ىامتتتة لظتتتدر     
وجؾهىتتتا زتتتر أه منتبتتتة أصتتتره ن زيؾجتتتد قطنتبتيتتتا الشتتتنال الطرجعيتتتة التتتتر يستتتتظي  أن 

مؾمتتات عتتؽ معتتاىير ال تتتاب والهقتتاء والعمطتتاء والطل تتردؽ زتتر كتتل لتتتزوه مظيتتا اللتتره قطع
الب ه وزر مختملة اللترات الزمظية ن ودؾجد لدليا مجطؾعة مؽ الوؾاميس العرةيتة الوديطتة 
لمعمطاء الطعيؾردؽ ن ومجطؾعة مؽ ال ت  الطؾستؾ ية القيطتة و ىتذه الشتنال الطرجعيتة 
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 تتؾعات الطعرزتتة البعتتردة ن و"مراجتت   تتد تظؾعتت  متتا اتتيؽ "مراجتت  عامتتة" تاظتتر كتتل مؾ 
 متخصصة" زر مجال معيؽ أو مؾ ؾي معيؽ.

و تتتتد اتلوتتتت  منتبتتتتة  بتتتتاس العوتتتتاه متتتت  الطنتبتتتتة التيطؾردتتتتة زتتتتر وجتتتتؾه كتتتتل الشتتتتنال     
الطرجعيتتتتتة قطنتبتيطتتتتتان أمتتتتتا الخزانتتتتتة الزكيتتتتتة احتتتتتتؾت عمتتتتتى الشتتتتتنال الطرجعيتتتتتة ماعتتتتتدا 

ى الشتتتتنال الطرجعيتتتتة ماعتتتتدا ال عتتتتازات والطستخمصتتتتات ن ومنتبتتتتة عائعتتتتة احتتتتتؾت عمتتتت
 .ال عازات والطستخمصات ن والطؾجزات ا رشاهية ن وال ت  السظؾدة والهلة

ىلدوروظىالموجودةىبمكتبظىرائذظىربدىالرحمنى:اى3/3
الطجمتتد واحتتد  متتؽ صتت ل الدراستتة الطيدانيتتة لطنتبتتة عائعتتة تبتتيؽ لمباح تتة وجتتؾه عتتده    

كتتتتانؾن ال تتتتانر   لظتتتتالر( ستتتتظة ىتتتتت أه 1409زتتتتر جطتتتتاه  الولتتتتر ستتتتظة  الراقتتتت  والستتتتتؾن 
مجمتتتتة الطجطتتت  العمطتتتتر وىتتتر  -متتتؽ  مجمتتتتة مجطتتت  الماتتتتة العرةيتتتة ادمعتتتتق: م(  1989

وىتر تتظتاول  ضتايا الماتة العرةيتة والتعردتة قالبمتدان زضت  عتؽ الصبتار –العرةتر ستاقوا 
 ن و تد أنعتتو قالماتة العرةيتة ىتتذه الطجمتة  تصتدرو   الخاصتة وا راء الخاصتة قتالطجط ن

 م وىر تصدر أرةعة مرات زر السظة.1921ىذه الطجمة عام 
ى:لمخطوطظىالموجودةىبمكتبظىرائذظىربدىالرحمنىاى4ىى/3

مخظؾطتتة مصتتؾرة متتؽ صتت ل الدراستتة الطيدانيتتة لطنتبتتة عائعتتة تبتتيؽ لمباح تتة وجتتؾه     
  صتتؾرة طبتتق الصتتل( مصتتؾرة زتتر جتتزألؽ  86مخظتتؾ  ا ستتنؾردال قطدردتتد ر تتؼ  متتؽ 

  أق تتتاث ن ؾدتتتة زتتتر مؾا تتت  متتتؽ الوتتترآن ال تتتردؼ( ومؾ تتتؾعيا عتتتؽ عمتتتؾم     وةعظتتتؾان 
الوتتترآن ال تتتردؼ ولاتتتة ىتتتذه الطخظؾطتتتة ىتتتر الماتتتة العرةيتتتة وا يعتتترف اللتتتترة الزمظيتتتة التتتتر 

 كتب  زييا.

 النتائجىالتالوظى:الدرادظىىهتدتخلصىالباحثظىفيىنؼاوظىهذو

عتتتؽ كؾنيتتتا زردتتتدة  أن عائعتتتة لتتتؼ ت تتتؽ مجتتتره عالطتتتة متتتؽ عمطتتتاء العصتتتر ن زضتتت       
زمانيتتتتتا ن ول ظيتتتتتتا معتتتتتدوهة متتتتتتؽ عمطتتتتتاء الجيتتتتتتل الول العغتتتتتام التتتتتتذلؽ عرزتتتتتؾا قالعمطتتتتتتاء 
الطؾستؾعييؽ ن "زوتد كانت  متخصصتة زتتر الهب قعصتؾره الطتتاقعتة والظوتد والماتة وعمتتؾم 
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الوتترآن ال تتردؼ والتلستتير وال تتدلع وعمؾمتتو ن والستتيرة والتتتارد  والظبوتتات والتتتراجؼ والعمتتؾم 
متؽ زوتو وشتردعة وحضتارة وهيانتتات وعوائتد ن حتتى يغتؽ أنيتا متخصصتة زتتر  ا ست مية

ىظتتتا  عتتتتدة عؾامتتتتل رئيستتتية زتتتتر حيتتتتاة "اظتتتت   ون (40كتتتل عمتتتتؼ متتتتؽ ىتتتذه العمتتتتؾم وحتتتتده" 
أمتا العامتل الول  -العاطد"  تد منظتيتا متؽ أن تتبتؾأ منانتيتا الر يعتة زتر ىتذا الطجتال :

ن وتصتتؾف ن زوتتد كتتان والتتدىا : زيتعمتتق قأصتتل الظعتتأة حيتتع ترةتت  زتتر ايتت  عمتتؼ وهلتتؽ 
الستاذ الجميل العي  ب عمر عبد الرحطؽ عالطا أزىردا ن وكانت  لتو صزانتة كتت  كبيترة 
تضتتؼ أميتتتات كتتتت  التتتتراث العرةتتتر وا ستت مر زتتتر الماتتتة والهب ن والظ تتتؾ والصتتترف ن 
ة والتؾحيتتد واللمستتلة والطظظتتق والتلستتير وال تتدلع ن واللوتتو والصتتؾل ن و تتد نيمتت  التتدكتؾر 

عائعتتة متتتؽ ىتتتذه الخزانتتة ن و تتترأت مظيتتتا ال  يتتر نو أميتتتا الطناز تتتة التتتر صتتتطدت معيتتتا 
وستتاعدتيا عمتتر إكطتتال تعميطيتتا ن وجتتدىا التتذه و تتا قجانبيتتا ولتتؼ لتخمتتى عظيتتا ن وكتتان 

 سببا زر تعرزيا عمى الص ازة واتصاليا ايا.
الماتتة  العامتتل ال تتانر : إنيتتا تخرجتت  متتؽ كميتتة ا هاب قعتتد أن حصتتم  عمتتر ليستتانس -

م ن وزتتتر كميتتتة ا هاب تموتتت  العمتتتؼ عمتتتر ألتتتده العمطتتتاء والطل تتتتردؽ 1939العرةيتتتة عتتتام 
والهقتتاء والل ستتلة م تتل التتدكتؾر طتتو حستتيؽ ن والستتتاذ الب ا تتة أحطتتد أمتتيؽ ن والطل تتر 
ا ستت مر والهلتت  ن وزيمستتؾف الصتت ك التتدكتؾر عبتتد الؾىتتاب عتتزام  نوهراستتتيا لعتتعر 

ه الطرحمة الباكرة مؽ حياتيا  د أسيؼ  ق  شتػ مت  متا  ترأت زتر أار الع ء ون ره زر ىذ
منتبتتتة أاييتتتا أو ستتتطع  متتتؽ أستتتاتذتيا نوعويتتتدتيا ا ستتت مية و وازتيتتتا زتتتر إعظائيتتتا تمتتتػ 

 الخصؾصية الماؾدة والسمؾةية التر تطيزت ايا 
ر العامتتل ال التتع: البيوتتة التتتر ترةتت  زييتتا والردتتة والل حتتيؽ التتذلؽ أحبتتتيؼ وأحبؾىتتا زتت -

  ردتيا .
العامل الراق  : التواؤىتا قالعتي  أمتيؽ الختؾلر ن ولوتد كتان العتي  أمتيؽ الختؾلر عالطتا  -

شييرا ن لتصا قسعة العمتؼ ن وحتدة التذكاء ن وال ترص عمتر الد تة العمطيتة والطظيجيتة ن 
ز تتان أستتتاذا ليتتا يوتتؾه  وكتتان لتتو أ تتره زتتر ت مذتتتو قعامتتة وزتتر التتدكتؾرة عائعتتة قخاصتتةن
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طية حتى أكطم  هراستيا وحوو  وجؾهىا الكتاهيطر والعمطتر ن وعرزانتا مظيتا صظاىا العم
 لزوجيا أميؽ الخؾلر  . زر معغؼ مؤللاتيا قجطيمو عمييا كان ا ىداء  

وىتتذه العؾامتتل الرةعتتة استتتظاع  ايتتا التتدكتؾرة عائعتتة عبتتد التترحطؽ أن تظطتتر متتا       
ول متا حباىتا إ متؽ مؾاىت  أهايتة عظدىا مؽ استعداه طبيعتر لمتلتؾك والظبتؾ  ن وأن تصت

وأن تعتتتق طردويتتتا زتتتر ميتتتدان الب تتتع العمطتتتر زتتتر الدراستتتات العرةيتتتة قعامتتتة ن والورآنيتتتة 
 قخاصة .

العتتاطد كطتتا تعرزيتتا الصتت ازة ن و التتدكتؾرة "عائعتتة عبتتد التترحطؽ" كطتتا تعرزيتتا  ااظتتة    
ا ست مية والعرةيتة الجامعة نتلرهت قسيرة هراسية وعمطية ناهرة ن زود جطع  ايؽ العمؾم 

وىر عمر رأس الصتلؾة متؽ أعت م مصتر ورواهىتا زتر الوترن الععتردؽ  ن والعمؾم ال دل ة
ن وزاحط  عطالوة اللصت ى لتتبتؾأ الصتدارة زتييؼ والتتر أجطت  الطل ترون عمتر أنيتا زختر 
ال اتبتتات زتتتر عصتتترىا ن وأنيتتا أول ستتتيدة ت ا تتتر زتتتر الزىتتر العتتتردة نوىبتتت  حياتيتتتا 

 م هلظتتتا وعويتتتدة وز تتترا وترا تتتا ن زيتتتر تطتتتتاز اتعتتتده مظياجيتتتا الل ردتتتة قنتتتل الستتتخاء لعستتت
والعمطيتتة وتظتتؾي مصتتظلاتيا وك تترة العمتتؾم واللظتتؾن التتتر اشتتتام  زييتتا وأاتتدع  زمتتؼ توتصتتر 
عمتتر تخصصتتيا العمطتتر الول الطتترتبي قعمتتؾم الماتتة والتتذه كتتان الواعتتدة التتتر انظموتتت  

الظبتؾة زعمتؼ ال تدلع زتالت ويق وييرىتا متؽ  مظيا لت تت  زتر ا عجتاز الورآنتر زتتراجؼ ايت 
 الطجاات العمطية ىذا قخ ف موالتيا الص اية والطجالس 

 والطؤتطرات العمطية والتر مؽ ص ليا جطيعيا زوهت ال ياة الل ردة اذصيرة عمطية رائعة.
منتبتتة تستتاعدىا  تعتتدولنيتتا كانتت  عصتتامية زتتر  وازتيتتا وتعميطيتتا ن زاستتتظاع  أن     

 ه زر إعدا
مؤللاتيتتا متتؽ ال تتت  والطوتتاات والق تتاث زتتر جطيتت  مجتتاات الطعرزتتة  نو تتد اتتدأت زتتر 
ت ؾدظيا مظذ صارىا وكان  تعتره ال ت  مؽ متدصراتيا الخاصتة و احتتؾت حتيؽ وزاتيتا 

كتاقتتا و هوردتتة واحتتدة ومخظؾطتتة واحتتدة نو تتد اعتطتتدت  969وعتتاء متتا اتتيؽ  971عمتتر 
و تتتد اىتطتتت  اظتتت  العتتتاطد قالطؾ تتتؾعات  نا عمتتتى العتتتراء وا ىتتتداء زتتتر ت تتتؾدؽ منتبتيتتت

الدلظيتتتتتة والهايتتتتتة والتاردخيتتتتتة والجارا يتتتتتة والتتتتتتراجؼ والماتتتتتات والعمتتتتتؾم اللمستتتتتاية والظلستتتتتية 
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والماتتتات اىتطامتتتا صاصتتتا حيتتتع ا تظتتت  زييتتتا أعتتتداه كبيتتترة متتتؽ ال تتتت  زضتتت  عمتتتر حبيتتتا 
ات زظجتتتد أن موتظيتتتات منتبتيتتتا  تتتد يظتتت  مؾ تتتؾعنلموتتتراءة أيضتتتا زتتتر العمتتتؾم الصتتتر  

الطعتتارف العامتتة والعمتتؾم اللمستتاية والظلستتية والعمتتؾم الدلظيتتة والعمتتؾم ا جتطا يتتة والماتتات 
والعمتتتؾم الب تتتتة والعمتتتؾم التظبيقيتتتة واللظتتتؾن الجطيمتتتة والعمتتتؾم الهايتتتة والعمتتتؾم الجارا يتتتتة 

 5ونجتتد أن أ تتدم  نوالتاردخيتتة والتتتراجؼ جطيعتتا  أه جطيتت  مؾ تتؾعات الطعرزتتة البعتتردة 
م ن ونجتد أن عائعتة  تد أتوظت  1859-م1850ترج  إلر اللترة الزمظيتة متؽ  كت   لدليا

ايتتذه الماتتات زضتت   االماتتة العرةيتتة وا نجميزدتتة واللطانيتتةن ولتتذلػ زظجتتدىا  تتد ا تظتت  كتبتت
و تتد ا تظتت  أيضتتا ال  يتتر نيتتا لم تتت  التتتر قالماتتة ا يظاليتتة واليؾنانيتتة والياقانيةئعتتؽ ا تظا

ة والطتخصصتتتة لم تتتت  زوتتتد ا تظتتت  العدلتتتد متتتؽ الوتتتؾاميس متتتؽ الشتتتنال الطرجعيتتتة العامتتت
ومعتتتاجؼ التتتتراجؼ والليتتتارس والببميؾجرا يتتتات والطؾستتتؾعات ومختصتتترات ال وتتتائق وال تتتت  

 الجارا ية وال عازات ن وىر كميا مؽ الشنال الطرجعية القيطة والظاهرة .   
ااتيتا ومستاج تيا و د استعان  اظ  العاطد  قنظؾز منتبتيا زر إعتداه مؤللاتيتا ومو   

كتاقتتا وكتتان أول كتبيتتا ىتتؾ  50وأق ا يتتا وم ا تتراتيا زظجتتد أنيتتا  امتت  اتتتألية وت ويتتق 
و نجتتد أن متتؽ أك تتر الطؾ تتؾعات التتتر أللتت  وحووتت  زييتتا  }الردتتة الطصتتره  {كتتتاب 

التتدياناتنلمييا الهب العرةتتر  تتؼ الجارا يتتا والتتتارد  والتتتراجؼ  تتؼ العمتتؾم عائعتتة كتتت  ىتتر 
وت تؾه منتبتيتا متتؽ ن تؼ الماتة العرةيتتة ن وأصيترا الطخظؾطتات وال تتت  الظتاهرةا جتطا يتة 

 . اعظؾان 50عظؾانا مؽ أصل  34كتبيا التر أللتيا عمر 
اظتت  العتتاطد كانتت  رمتتزا متتؽ رمتتؾز جيتتل عغتتيؼ متتظح ال وازتتة  أن وخالصااة مااا سااب     

ل متؽ  تاهة ال ركتة العرةية وا س مية منانتيا الر يعة ن ىذا قجان  أنيا متؽ الجيتل الو 
الظستتائية زتتتر مصتتتر التتتتى استتتتظاع  أن تؤكتتتد هور الطتتترأة العرةيتتتة والطستتتمطة وحويتتتا زتتتر 

 .التعميؼ والعطل 
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 ص.261 -.1957الواىرة: منتبة ومظبعة  يسى البااى ال مبرن  -الرحطؽ.
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 -.1957الوتتتتتتاىرة: هار الل تتتتتتر العرةتتتتتترن  -عائعتتتتتتة عبتتتتتتد التتتتتترحطؽ. الخظستتتتتتاء / - 9
 ص.127

  (3991 ) 

الط نتتؼ و الط تتيي العغتتؼ زتتر الماتتة / عمتتى اتتؽ إستتطاعيل اتتؽ ستتيدهن ت ويتتق:  - 10
 مي . 3 -.1958الواىرة: مظبعة مصظلر الباار ال مبر ن   -عائعة عبد الرحطؽ.

 

الوتاىرة: العتركة العرةيتة  -د الترحطؽ.أم الظبر عميو الص ة والس م / عائعتة عبت - 11
 ص.160 -.1958لمظباعة والظعرن 

الوتتتتاىرة:  -/ عائعتتتتة عبتتتد التتترحطؽ. امتتترأة صاطوتتتة و صتتتص أصتتتتره متتتؽ الوردتتتة – 12
 ( . ال تاب اللضر   -ص.158 -.1958العركة العرةية لمظباعة والظعرن

اليتت ل ن الوتتاىرة: مؤسستتة هار  -ستتنيظة اظتت  ال ستتيؽ / عائعتتة عبتتد التترحطؽ. - 13
   كتاب الي ل ( . -ص.245 -.1958

الوتتاىرة: مؤسستتة  -نستتاء الظبتتر عميتتو الصتت ة والستت م / عائعتتة عبتتد التترحطؽ. - 14
 ص. 207 -.1958هار الي لن 

  (3999 ) 

الوتتاىرة: العتتركة العرةيتتة لمظباعتتة  -صتتؾر متتؽ حيتتاتيؽ / عائعتتة عبتتد التترحطؽ. - 15
 ص.259 -.1959والظعرن 

 (3963 ) 

الواىرة: مؤسستة هار  -أم الطؤمظيؽ عميو الص ة والس م / عائعة عبد الرحطؽ. - 16
 ص.166 -.1961الي لن 

الوتتتاىرة:  -قتتيؼ جدلتتدة لتتاهب العرةتتتر الوتتديؼ والطعاصتتر / عائعتتتة عبتتد التترحطؽ. - 17
 .ص  151 -.1961هار الطعارف ن 

 (3961 ) 

الوتاىرة: هار  -ة عبتد الترحطؽ.الالران لاى الع ء الطعره: هراسة نودية / عائعت - 18
   منتبة الدراسات الهاية (. –ص. 342 -.1962الطعارفن 
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  (3961 ) 

الوتاىرة: هار اليت ل ن  -هار الس م زر حياة أاى الع ء/ عائعة عبد الترحطؽ. - 19
 مي 1 -.1964

الوتتاىرة: منتبتتة الظيضتتة الطصتتردة ن  -مودمتتة زتتر الطظيي/عائعتتة عبتتد التترحطؽ. -20 
  .مي 1 -.1964

الوتاىرة: مظبعتة  -مؽ أسرار العرةيتة زتر البيتان الورآنتر / عائعتة عبتد الترحطؽ. - 21
 مي . 1 -.1964الظيضة ن 

  (3969 ) 

الوتتتاىرة: التتتدار الطصتتتردة لمتتتتألية  -أاتتؾ العتتت ء الطعتتتره / عائعتتتة عبتتتد التترحطؽ. - 22
   أع م العرب ( . –ص.  251 -.1965والترجطة والظعر ن 

الوتتاىرة: هار الطعتتتارف ن  -رة العرةيتتتة الطعاصتترة / عائعتتتة عبتتد التتترحطؽ.العتتاع - 23
 ص.130 -.1965

 -ظا/عائعتتة عبتتد التترحطؽ.يظتتا البرتزيتوردتتر عتتؽ أوراك البتترهه العرةيتتة زتتر منتبتتة  - 24
 ص.28 -.1965ن  ]ه.ن  [ الواىرة:

(3966 ) 

هار الطعتتتارفن الوتتتاىرة:  -التلستتتير البيتتتانر لموتتترآن ال ردؼ/عائعتتتة عبتتتد التتترحطؽ. - 25
   منتبة الدراسات الهاية (. –سؼ. 24ميل  1 -.1966

الوتتتتاىرة: مؤسستتتتة هار  -الستتتتيدة زدظتتتت   قظمتتتتة كتتتترة ء / عائعتتتتة عبتتتتد التتتترحطؽ. -26
 ص .154 -.1966الي ل ن 

 (3961 ) 

الوتتتتتاىرة: هار الطعتتتتتارف ن  -/عائعتتتتتة عبتتتتتد التتتتترحطؽ.: ستتتتتيرة ذاتيةعمتتتتتر الجستتتتتر - 27
 ص 126 -.1967

 (3961 ) 

الوتتتتتاىرة: الطجمتتتتس العمتتتتى لمعتتتتتوؾن  -أعتتتتداء البعتتتتر / عائعتتتتتة عبتتتتد التتتترحطؽ. - 28
   لجظة التعردة قا س م (. –ص. 184 -.1968ا س ميةن 
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الوتتاىرة: معيتتد الب تتؾث و  -ترا ظتتا اتتيؽ متتاض وحا تتر / عائعتتة عبتتد التترحطؽ. - 29
 ص.208 -.1968الدراسات العرةية ن 

  (3969 ) 

: رحمتتتتة زتتتتر جزدتتتترة العتتتترب / عائعتتتتة عبتتتتد متتتت  التتتتتارد ولوتتتتاء  أرض الطعجتتتتزات - 30 
   ا رأ (. -ص.124 -.1969الواىرة: هار الطعارفن  -الرحطؽ.

 -الطعركتتتتة الماؾدتتتتتة عمتتتتتى أرض البظتتتتتؾات  الجزائتتتتر( / عائعتتتتتة عبتتتتتد التتتتترحطؽ. - 31
 ص.26 -.1969الواىرة: مظبعة مخيطر ن 

يتتتد الب تتتؾث و الدراستتتات الوتتتاىرة: مع -لاتظتتتا و ال يتتتاة / عائعتتتة عبتتتد التتترحطؽ . - 32
 ص.226 -.1969العرةية ن 

الوتتتتاىرة: هار  -متتت  الطصتتتظلر زتتتتر عصتتتر الطبعتتتع / عائعتتتتة عبتتتد التتترحطؽ. - 33 
   ا رأ ( . -ص.240 -.1969الطعارف ن 

الوتتتتتاىرة: هار  -موتتتتال زتتتتر ا نستتتتتان : هراستتتتة  رآنيتتتتة / عائعتتتتتة عبتتتتد التتتترحطؽ. - 34
 ص.174 -.1969الطعارفن 

  (3911 ) 

از البيتتانر لموتتران ومستتائل ااتتؽ الزرك : هراستتة   رآنيتتة لاؾدتتة وةيانيتتة / ا عجتت - 35
  منتبتتتتتتة  –ص. 616 -.1971الوتتتتتتاىرة: هار الطعتتتتتارفن  -عائعتتتتتة عبتتتتتتد التتتتترحطؽ.

 الدراسات الورآنية (.
  (3911 ) 

ايروت : جامعتة ايتروت العرةيتة  -العخصية ا س مية / عائعة عبد الرحطؽ. - 36
 ص  63 -.1972ن 

 (3919 ) 

الواىرة: معيتد الب تؾث  -ا سرائيميات زر الازو الل ره / عائعة عبد الرحطؽ. - 37
 ص.179 -.1975و الدراسات العرةيةن 
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  (3913 ) 

رسالة الالران ومعيتا نتص م وتق متؽ رستالة ااتؽ الوتارح / أاتؾ العت ء الطعتر ن  - 38
   -ص.663 -.1981الوتتتتتاىرة: هار الطعتتتتتارفن  -ت ويتتتتتق: عائعتتتتتة عبتتتتتد التتتتترحطؽ.

 ذصائر العرب (.
 

 (3911 ) 

 -رسالة الصاىل و العاحي / أاؾ الع ء الطعر ن ت ويتق: عائعتة عبتد الترحطؽ. - 39
   ذصائر العرب ( . -ص.88 -.1984الواىرة: هار الطعارفن 

 

  (3916 ) 

الوتتاىرة: مؤسستتة الىتترام ن  - تتراءة زتتر و تتائق البيائيتتة / عائعتتة عبتتد التترحطؽ. - 40
 ص358 -.1986

الوتتاىرة:  -و تؾه الاضت  ن امتترأة صاطوتة ن رجعتتة زرعتؾن / عائعتة عبتتد الترحطؽ. - 41
 ص.182 -.1986الييوة الطصردة العامة لم تابن 

 (3911 ) 

الوتتتتاىرة: هار  -ستتتيدات ايتتتت  الظبتتتتؾة ر تتتتى إ عتتتتظيؼ / عائعتتتتة عبتتتتد التتتترحطؽ. - 42
 ص.990 -.1988الردان لمتراثن 

  (3993 ) 

الوتتتاىرة: الييوتتتة الطصتتتردة العامتتتتة  -ة / عائعتتتة عبتتتد التتترحطؽ.العطتتتال ال اممتتت - 43
 . 1مي -.1991لم تابن

 -عائعتتتتة عبتتتتد التتتترحطؽ.ت ويتتتتق مودمتتتتة ااتتتتؽ صتتتت ح وم استتتتؽ ااصتتتتظ ح /  - 44
   ذصائر العرب ( . -ص.952 -.1991الواىرة: هار الطعارفن 

  (3991 ) 

ىرة: الييوتتتتة الوتتتتا -ستتتتر العتتتتاطد و صتتتتص متتتتؽ الوردتتتتة / عائعتتتتة عبتتتتد التتتترحطؽ. - 45
منتبتتة الستترة  -  العطتتال ال اممتتة –ص. 215 -.1992الطصتتردة العامتتة لم تتتاب ن 

.) 
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  (3991 ) 

الؾجتتتتؾه و الظغتتتتائر زتتتتر الوتتتترآن ال تتتتردؼ / ستتتتمؾ  ب العتتتتؾن توتتتتديؼ: عائعتتتتة عبتتتتد  - 46
 ص.227 -.1998الواىرة: هار العروكن  -الرحطؽ.

 

 (3999 ) 

الوتتتتاىرة: هار الطعتتتتارف ن  -ئعتتتتة عبتتتتد التتتترحطؽ.الوتتتترآن والتلستتتتير العصتتتتره / عا - 47
   ا رأ (. -ص.175 -.1999

الوتتتتتاىرة: هار الطعتتتتتارفن  -الوتتتترآن و ضتتتتتايا ا نستتتتتان / عائعتتتتتة عبتتتتتد التتتتترحطؽ. - 48
 ص.447 -.1999

 -آمظتتتة اظتتت  وىتتت : أم الرستتتؾل صتتتمر إ عميتتتة وستتتمؼ / عائعتتتة عبتتتد التتترحطؽ. - 49
   كتاب الي ل (. -ص.181 -.1999الواىرة: مؤسسة هار الي لن 

وتتتتاىرة: هار ال -متتتت  أاتتتتى العتتتت ء زتتتتر رحمتتتتتو وحياتتتتتو / عائعتتتتة عبتتتتد التتتترحطؽ. - 50
 ص.319 -.1999الطعارفن 
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 قائمة المصادر
                                                

 م .1912( هناك أقوال أخري ، تذكر أهنا ولدت عام 1

-األعالم : معجم تراجم ألشهر الرجال والنساء من العررب وادلسررعربو وادلسرقررقو .بسام عبد الوهاب اجلاين . معجم ( 2
، 1مر   -. مرجع سابق -. 1ط -وكالة أنباء القرق األوسط. أعالم مصر يف القرن العقرين .؛ 66 ص  -. مرجع سابق

 . 287ص 
م توحردت 1909ويف عرام  ، مع البحرر بردمياطجرامدرسرة وهو نريجة انرقال ادلدرسة ادلربولية إىل "معهد دمياط الديين "( 3

 الدراسة فيهما معا واندرلا ، واحلقا ابألزهر ، وصارا معهدا واحدا .

مسر  فرراج . قفرون مرن  ؛.  42، ص  4ج -مرجرع سرابق . -( سرعيد جرودة السرحار . مصرور : أعرالم اللعرر العرر  .4
فررر   –دميراط : اذليةررة العامرة لقصررور ال قافرة  -ميرراط " .عائقررة عبرد الررربن " بنر  شرا   د .حيراة سريدة نسرراء العصرر : د

 -عرا ادلفيعرا .موسروعة نسراء ورجرال مرن مصرر .دل ؛. 23، 15ص  -( .6عالم دميراط ، أ) -.1999دمياط ال قايف ، 
 .115-114ص  -. مرجع سابق

أمو اخلرو  قفر  القيخ  ماهر حسن. ؛.117ص  -مرجع سابق . -دلعا ادلفيعا .موسوعة نساء ورجال من مصر .( 5
 : مررررررررررررررررررررررررررراح يف ( .27/08/2008.اتريررررررررررررررررررررررررررخ ا  ررررررررررررررررررررررررررال  ) االسرررررررررررررررررررررررررررنارة والرجديررررررررررررررررررررررررررد

http://www.coptichistory.org/new_page_4131.htm 

 .42 ، ص 4ج -مرجع سابق . -( سعيد جودة السحار . مصور : أعالم اللعر العر  .6
 .70-69 ص -مرجع سابق . -شخصية نسائية مصرية . 1000أبد رجائا . ( 7
حسن جر  . بنر  ؛ .42،  280، ص  4ج -مرجع سابق . -( سعيد جودة السحار . مصور : أعالم اللعر العر  .8

ص  -م .2001يث ، القراهرة : دار العرراب احلرد -القا   من قري  : الدكرورة عائقة دمحم   علا عبرد الرربن احلسريين .
20. 

 -( . 5669) كرراب اذلررالل ،  -م .1998القراهرة : دار اذلررالل ،  -( الرعروين : حيراة ادللعرررين واألدابء واللنرانو .. مقالمهررم .9
 .254-253ص
 .116ص  -مرجع سابق . -( دلعا ادلفيعا .موسوعة نساء ورجال من مصر .10
 مراح يف -( .22/05/2015اتريخ ا  ال  ) -عائقة عبد الربن .(11

   http://www.islameiat.com/muslema/muslema/article.php?sid=1763 
 .117ص  -. مرجع سابق -( دلعا ادلفيعا .موسوعة نساء ورجال من مصر .12
 .لحقمؤللات عائقة  مرتبة ترتيبا زمنيا يف ادلأنظر  (13
اذليةرررة العامرررة  ؛. 100ص  -م .1970ة : دار القررع  ، القررراهر  -إبررراهيم البع رررا . شخصررريات إسررالمية معاصررررة .( 14

حسررن جرر  . بنرر   ؛ .185، ص 2ج -مرجررع سررابق. – . القوميررة للقخصرريات ادلصرررية البررارزةلالسرررعالمات. ادلوسرروعة 
 .268،264ص  -مرجع سابق . -القا   من قري  : الدكرورة عائقة دمحم  علا عبد الربن احلسيين .

http://www.coptichistory.org/new_page_4131.htm
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موسرروعة األعررالم: يف سرربيع موسرروعة  ؛. 70ص  -شخصررية نسررائية مصرررية مرجررع سررابق . 1000( أبررد رجررائا . 15
 مرجع سابق. -عربية ميسرة.

 .120-119ص -. مرجع سابق -( دلعا ادلفيعا .موسوعة نساء ورجال من مصر .16
  ) عائقررة عبررد . شرروامخ اقققررو : الرردكرورة بنرر  القررا مركررحت يقيررق الرر اث -دار العررر  والوقئررق القوميررة -مصررر( 17

 .16ص  -م . 2002القاهرة : مفبعة دار العر  والوقئق ،  -الربن ( .
.مرررررراح يف  عائقرررررة عبرررررد الرررررربن ؛ .77 ص -. مرجررررع سرررررابق -إبررررراهيم البع رررررا . شخصررررريات إسرررررالمية معاصررررررة .( 18

http://www.islameiat.com/muslema/muslema/ .-.مرجع سابق 
مسرر  فررراج . قفررون مررن حيرراة سرريدة  ؛.82ص  -. مرجررع سررابق -سررالمية معاصرررة .إبررراهيم البع ررا . شخصرريات إ( 19

دلعررا ادلفيعررا .موسرروعة  ؛ 61ص  -. مرجررع سررابق -عائقررة عبررد الررربن " بنرر  شررا   دميرراط " . .د    نسراء العصررر : 
 .120-119ص -. مرجع سابق -نساء ورجال من مصر .

 ؛ 287، ص 1مرررر   -. مرجررررع سررررابق -. 1ط -قرررررن العقرررررين .( وكالررررة أنبرررراء القرررررق األوسررررط. أعررررالم مصررررر يف ال20
 مرجع سابق -موسوعة األعالم: يف سبيع موسوعة عربية ميسرة.

 .432ص  -مرجع سابق. -ثقافية . –اقرصادية  –دمحم صادق . موسوعة القرن العقرين : سياسية ( 21
ص  -مرجرررع سرررابق . -ربن احلسررريين .علرررا عبرررد الررر ( حسرررن جررر  . بنررر  القرررا   مرررن قريررر  : الررردكرورة عائقرررة دمحم22

268. 
 .121ص  -. مرجع سابق -( دلعا ادلفيعا .موسوعة نساء ورجال من مصر .23
مرجررررررع  -. /http://www.islameiat.com/muslema/muslema .مررررررراح يف :عائقررررررة عبررررررد الربن(24
 سابق.

مرجررع  -و : الرردكرورة بنرر  القررا   ) عائقررة عبررد الررربن (.مركررحت يقيررق الرر اث. شرروامخ اقققرر -دار العررر  والوقئررق القوميررة -( مصررر25
 .4ص  -سابق .

 -. مرجرع سرابق -عائقة عبد الربن " بن  شرا   دميراط " . .( مس  فراج . قفون من حياة سيدة نساء العصر : د26
 .50ص 
 -مرجرع سرابق . -ط " .( مس  فراج . قفون من حياة سيدة نساء العصر : د. عائقة عبد الربن " بن  شرا   دميرا27
 .180ص 
( قام  الباح ة ابالسرلسرار عرن صرحة مرا جراء يف رللرة يرو  دميراط "عرن تر   د.عائقرة  ظعربرهرا قافظرة دميراط" ،  28

بعرررع مرررن  01/12/2016، ويررروم االثنرررو ادلوافرررق  30/11/2016حيررث ا االتصرررال الرليلررروين يف يررروم األحرررد  ادلوافرررق 
( ، وكذلك ادلسرةولو ابدلنفقرة األزهريرة بردمياط ، وأكردوا عيعرا عردم وجرود أي رلموعرات  ر  )مدير معربة مبارك بدمياط

 د.عائقة ظحافظة دمياط ، وأن هذا الر   مل يرم.

 وكان ن  الوصية كما يلا:( 29
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معربررك وزلااررراحي  أان ادلوقعررة أدانع عائقررة دمحم عبررد الررربن أوصررا ورثررك مررن أسرررحي العر ررة بعررد أن  ررو أجررع   أن تررؤول"
  ."و الدراسة  ادلفبوعة إىل دار العر  القومية ليعم النلع هبا لفالب العلم

 وهلل األمر من قبع ومن بعد
 عائقة عبد الربن

 1997األول من سبرم   –مصر اجلديدة 
 -رجرع سررابق .م -مسر  فرراج . قفررون مرن حيرراة سريدة نسرراء العصرر : د. عائقرة عبررد الرربن " بنرر  شرا   دميرراط " . -
 .180،31ص 
 ( معربة عائقة موجودة بعاملها يف قاعة ادلعربات ادلهداة ، وال يوجد ش  من كربها ابدلخازن.30
د حساب النسخ عنوان بع 969معررة وأجحتاء فيصبح  العدد الصايف  انسخ 63رللد منهم  1034ادلعربة هبا ( 31

 ادلعررة واألجحتاء. 
وكررراب "يررذي   ،نسرخ ،  بررع القراهرة.  6ب " يلررة الرذاكرين قمررد بررن علرا القرروكاين " يوجرد منرر  ومرن أم لررة النسرخ ادلعررررة كررا -

 نسخ ، بع القاهرة . 3اآلقر أل  جعلر الف ي " ويوجد من  
و" ،ومن أم لة األجحتاء كراب " خحتانة األدب ول  لبراب لسران العررب لعبرد القرادر الب ردادي "، يوجرد منر  ءسرة أجرحتاء.  -

 .اجحتء 21األغاين لألصلهاين "  بع القاهرة ، ويوجد من   كراب
 مصر من أك ر األماكن الك اقرن  منها عائقة عبد الربن كر  يف معربرها . د( وتع32

 ( يوجد من   بعة أخرى  بع دار اللعر العر  ابلقاهرة.33
 .119-118ص  -. مرجع سابق -( دلعا ادلفيعا .موسوعة نساء ورجال من مصر .34
 م.1949وهناك  بعة أخرى  بع  ظفبعة جلنة الرأليف وال عة والنقر ابلقاهرة ( 35
مركررحت يقيررق الرر اث. شرروامخ اقققررو : الرردكرورة بنرر  القررا   ) عائقررة عبررد  -دار العررر  والوقئررق القوميررة -مصررر( 36

 .3ص  -. مرجع سابق  -الربن (.
 .م1973 داد وهناك  بعة أخرى من هذا العراب ،  بع  بب( 37
م، و بعرة مفبعررة دمحم شرراهو 1858م ، و بعررة برروالق 1857(وهنراك أياررا  بعررات أخررى مررن هررذا العرراب وهررا:  بعررة بروالق 38

م، و بعررررررة معهرررررررد 1877م ، و بعررررررة بررررررروالق 1875م، و بعررررررة بررررررروالق 1868م،و بعررررررة حجرررررررر 1867م، و بعررررررة بررررررروالق 1861
 ادلخفو ات جبامعة الدول العربية.

 ئو.يوجد من  جحت  (39
ص  -مرجرررع سرررابق . -( مسررر  فرررراج . قفرررون مرررن حيررراة سررريدة نسررراء العصرررر : د. عائقرررة عبرررد الرررربن " بنررر  شرررا   دميررراط " .40
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