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جلسة االفتتاح 
8:30 - 9:15 صباًحا

◀ السالم الوطني

◀ القرآن الكريم

◀ كلمة سعادة مدير الجامعة

◀ فيلم الجامعة القاسمية: شارقّية الموقع، عالمية الرسالة

◀ كلمة المشاركين بالمؤتمر، أ.د. عمر بن إبراهيم سيف

◀ كلمة د. خوسيه لويس كاردوسو، رئيس أكاديمية لشبونة للعلوم

◀ التكريــم

9:15 - 9:30 صباًحا
استراحة الضيافة
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الجلسة األولى
رقمنة المخطوطات: المفهوم؛ تاريخه وتطّوره وأهميتهمحور  الجلسة

9:30 - 11 صباًحاالتوقيت

د. عبدالعزيز المسلم - رئيس معهد الشارقة للتراثرئيس الجلسة

د. عمر أبو نواس مقرر الجلسة

األوراق المقدمـــــة

المؤسسة العلمية - عنوان الورقة العلمّيةالباحث / ـــــــة
الدولة

د.سهام الورقة األولى
الحمداني

المخطوطات وأهمية الرقمنة 
في عملية التوثيق

جامعة محمد الخامس 
- المغرب

د.صالح اللهيبيالورقة الثانية
الرقمنة التكاملية 

للمخطوطات والوثائق 
التاريخية: أمثلة ورؤى

جامعة الشارقة - 
اإلمارات

الورقة الثالثة
د.رمضان الخولي 

وأ.عماد عبد 
العزيز جاب الله

المخطوط العربَي الرقمي بين 
حويل ومقاربات  إشكالّيات التَّ

اإلتاحة

معهد أفريقيا - 
اإلمارات

أ.د.أحمد الورقة الرابعة
السعيدي

رقمنة المخطوطات األصلية 
في المغرب: الواقع والمأمول

جامعة ابن زهر - 
المغرب

د.شمس الورقة الخامسة
اإلسالم حالو

إرهاصات رقمنة المخطوطات 
ة  وبذورها في المكتبة الظاهريَّ

ة أنموذًجا - علوم العربيَّ

الجامعة القاسمّية - 
اإلمارات
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الجلسة الثانية
رقمنة المخطوطات: واقع حفظها ووسائل المحافظة عليهامحور  الجلسة

11 - 12:30 مساًءالتوقيت

د. محمد صافي المستغانمي - األمين العام لمجمع اللغة العربّية بالشارقةرئيس الجلسة

د. محمد المزطوريمقرر الجلسة

األوراق المقدمـــــة

المؤسسة العلمية-عنوان الورقة العلمّيةالباحث / ـــــــة
الدولة

د. أحمد عطية الورقة األولى
عبد الهادي

زيــادات  علــى  التعــرف  آليــات 
ونقصهــا  المخطــوط  كراســات 
مــن حيــث أثنــاء عمليــة الرقمنــة 

- حلــول مقترحــة

مركز المخطوطات 
- مكتبة اإلسكندرية 

- مصر

د. هيفاء الورقة الثانية
مصطفى الزيادة

مجالــس األمالــي وأثرهــا فــي 
حفــظ المخطوطــات الحديثيــة

جامعة اليرموك - 
األردن

د. سعيد الورقة الثالثة
الجوماني

ــماع:  ــاق الس ــات طب ــدة بيان قاع
عــرٌض للتجربــة واإلمكانــات

معهد الدراسات 
اإلسالمية - جامعة 
ة - ألمانيا برلين الحرَّ

د.هيام زكريا الورقة الرابعة
السعيد

رقمنــة البيانــات الكوديكولوجية 
أهميتهــا ودورهــا فــي دراســة 

علــم المخطــوط العربــي

وزارة السياحة واآلثار 
- مصر 

استراحة الصالة والغداء 
1:30 - 12:30
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الجلسة الثالثة
رقمنة المخطوطات في بعدها الوطني والعربي والعالميمحور  الجلسة

1:30 - 3 مساًءالتوقيت

أ.د. عبدالحليم منصوررئيس الجلسة

د. محمد آيت عمرانمقرر الجلسة

األوراق المقدمـــــة

المؤسسة العلمية-عنوان الورقة العلمّيةالباحث / ـــــــة
الدولة

أ.د. المهدي بن الورقة األولى
محمد السعيدي

ــة  ــة المخطوطــات المغربي رقمن
فــي المكتبــات األوربيــة، حالــة 
مجموعــة المستشــرق أرســين 

ــا ــس بفرنس روك

جامعة ابن زهر - 
المغرب

د.عبد الرحيم عبد الورقة الثانية
الكريم بوقطه

جهود دولة اإلمارات العربية 
المتحدة في رقمنة مخطوطات 

المكتبات والخزائن اإلفريقية 
)الجزائر، موريتانيا، مالي( - مركز 

جمعة الماجد أنموذًجا

وزارة الشؤون 
الدينية واألوقاف 
الجزائرية - الجزائر

د.محمد سيد الورقة الثالثة
قبيصي عبدالاله

الرقمنة ودورها في حفظ 
التراث اإلسالمي المخطوط 

ونشره: مشروع سمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم 

لحفظ مخطوطات األزهر 
الشريف ونشرها على 

)اإلنترنت( أنموذجًا

مجمع البحوث 
اإلسالمية - مشيخة 

األزهر الشريف - 
مصر

د.عبد الله الورقة الرابعة
عزالدين مسكين

الخزانة الجزائرية للتراث 
وجهودها في خدمة التراث 

الوطني الصحراوي

جامعة الجزائر -1 
الجزائر 
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الجلسة الرابعة
رقمنة المخطوطات: مشكالت وحلول وتجاربمحور  الجلسة

3 - 4:30 مساًءالتوقيت

أ.د. عبدالحكيم الشرقاويرئيس الجلسة

د. بسام مكاويمقرر الجلسة

األوراق المقدمـــــة

المؤسسة العلمية-عنوان الورقة العلمّيةالباحث / ـــــــة
الدولة

د.علي فتحي الورقة األولى
الشريف

رقمنة المخطوطات العربية 
بمركز جمعة الماجد للثقافة 

والتراث: دراسة للواقع 
والتخطيط للمستقبل

مدينة الشارقة 
للنشر واإلعالم-

اإلمارات

الورقة الثانية

أ.د.الحاج ذو 
الكفل بن الحاج 
علي الحافظ  
ود.محمود علي

رقمنة المخطوطات: مشكالت 
وحلول؛ وتجارب: دراسة في 

ضوء تجربة والية بهانج صاحبة 
أقدم مخطوط عربي في 

منطقة أرخبيل الماليو

اإلدارة الدينية بوالية 
بهانج-ماليزيا

د.سفيان عبد الورقة الثالثة
السالم الحتاش

رقمنة المخطوطات بالمكتبة 
العامة بتطوان: الواقع 

والتحديات واآلفاق

وزارة األوقاف 
والشؤون 

اإلسالمية- المغرب

د.شريف عادل الورقة الرابعة
مراد

ثالث تجارب عملية في رقمنة 
المخطوطات المشكالت 

والحلول والتجارب

شركة الرق 
المنشور لفهرسة 

المخطوطات 
الشرقية-مصر

أ.د.حنيفي الورقة الخامسة
هاليلي

رقمنة مخطوطات القرآن 
الكريم في بفاريا األلمانية: 

نموذج مخطوطة إشبيلة سنة 
624 هـ/1226م

جامعة سيدي 
بلعباس-الجزائر
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الجلسة الختامّية
الجلسة الختامية، البيان الختاميالجلسة

5:30 - 6:30 مساًءالتوقيت

أ.د. حسن الملخ - رئيس اللجنة العلمية للمؤتمررئيس الجلسة

د. أمل مرجــيمقرر الجلسة

إرشادات عامة:
- ُيمنح كل متحدث خمس عشرة دقيقة لتقديم ملخص لورقته العلمية.

- ال يجوز للمناقش أن يسأل أكثر من سؤال واحد مدته دقيقة واحدة.
- تجري اإلجابة عن األسئلة واالستفسارات مجتمعة بثالث دقائق لكل متحدث.

فعاليات متزامنة:
ــم ســيف  ــن إبراهي ــا أ.د. عمــر ب ــة المخطوطــات( ُيقدمه ــوان )مناهــج كتاب ــة بعن -  محاضــرة علمّي

ــة مــن الســاعة 2 مســاًء. فــي مســرح المكتب
-  جولــة تعريفيــة فــي دار المخطوطــات اإلســالمّية بالجامعــة القاســمّية متضمنــة عــرض: )فهــرس 

دار المخطوطات اإلســالمّية(.
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الــرعـــاة والشركاء


