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مركز الدرا�سات ال�سرقية

العامة  يوا�صل املركز ن�صاطه املتميز فى االجتاهات كافة متم�صيا فى ذلك مع االهداف 

التى وردت يف الئحته االأ�صا�صية ، وتف�صيل ذلك ما يلى :

الإ�سدارات :

ال�رصقية  الدرا�صات  املتميزة واملتخ�ص�صة فى جمال  اإ�صداراته  املركز فى تقدمي  ا�صتمر 

وذلك ا�صتكمااًل لل�صال�صل التى يتوىل اإ�صدارها كما يلى :

اأوًل : جملة ر�سالة امل�سرق :

ت�صدر عن املركز جملة وهى جملة متخ�ص�صة وحمكمة ن�صف �صنوية فى جمال الدرا�صات 

ال�رصقية وقد �صدر املجلد ال�صابع والع�رصون لعام 2011 يف ثالثة اأجزاء واخلا�س باأبحاث 

موؤمتر املراأة املنعقد باملركز فى 4-5 اأكتوبر 2011 وي�صم املجلد فى اأجزائه الثالثة خم�صة 

وع�رصون بحثا .

 وقد �صدر خالل ال�صنوات االأرابع املا�صية �صت جملدات لل�صنوات 2009 - 2012 

واأخر هذه املجلدات املجلد الثامن والع�رصون ل�صنة 2012 وي�صم اأربعة ع�رص بحثًا

ثانيًا ال�سال�سل املتخ�س�سة :

1 - �سل�سلة الدرا�سات الدينية والتاريخية :

نظام االقرتاع فى اإ�رصائيل       تاأليف د. حممود املراغى 	 

الرتادف بني العربية والعربية درا�صة تقابلية من خالل ترجمة بن �صم�س ملعانى القراآن 	 

الكرمي     تاأليف اأ.د. �صعيد عطية مطاوع

 بنو اإ�رصائيل اجلزءان االأول والثانى  ترجمة     د عبد الوهاب علوب	 

 احلرب الرابعة بني العرب واإ�رصائيل ترجمة    د . حممد نور الدين عبد املنعم	 

�صل�صلة الدرا�صات االأدبية واللغوية .	 

يهود الدولة العربية فى اإ�رصائيل  تاأليف :    اأ ، د حممد فوزى �صيف	 

درا�صات فى االأدب العربى واإ�رصائيل تاأليف :   اأ .د اأحمد عبد اللطيف حماد	 
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2 - جملة الدرا�سات اليابانية وال�سرقية :

تفعياًل لالتفاقية املربمة بني مركز الدرا�صات ال�رصقية بجامعة القاهرة ومركز �صي�صمور 	 

للدرا�صات املتعددة املو�صوعات لالأديان التوحيدية بجامعة دو�صي�صا باليابان �صدر العدد 

لعدد من  بحثًا متخ�ص�صًا  والتى احتوت على )11(  املجلة  يوليو 2010 من  الرابع 

الباحثني امل�رصيني واليابانيني . 

�صي�صمور 	  ومركز  القاهرة  بجامعة  ال�رصقية  الدرا�صات  بني  املربمة  لالتفاقية  تفعياًل 

للدرا�صات املتعمدة املو�صوعات لالأديان التوحيدية بجامعة دو�صي�صا باليابان �صدر العدد 

اخلام�س يوليو 2011 من املجلة والتى احتوت على )12( بحثَا متخ�ص�صًا لعدد من 

الباحثني امل�رصيني واليابنيني .

3 - الك�ساف التحليلى 

امل�رصق  ر�صالة  جملة  ملو�صوعات  بيلوجرافيا  من  الثانى  اجلزء  املركز  مكتبة  عن  �صدر 

وجملة الدرا�صات ال�رصقية .

الثالث من ببلوجرافيا ملو�صوعات جملة ر�صالة امل�رصق   �صدر عن مكتبة املركز اجلزء 

وجملة الدرا�صات ال�رصقية  .

الدورات التعليمية : 

حر�صًا من املركز على االرتقاء بامل�صتوى العلمى للغات والدرا�صات ال�رصقية ، وعماًل 	 

على احلفاظ على ال�صالمة القومية للطالب وتدعيم وعيهم القومى واحليلولة دون جلوئهم 

الدورات  من  عددًا  املركز  عقد   ، توجهاتها  فى  م�صكوك  اأهداف  ذات  اأجنبية  ملراكز 

التعليمية فى جمال اللغات والدرا�صات ال�رصقية )العربية -الفار�صية - الرتكية( ومت ذلك 

نظم  وقد   ،، ال�صيف  اأ�صهر  فى  انقطاع حتى  وبدون  واحلايل  املا�صى  العام  امتداد  على 

املركز الدورات االآتية .

اأوًل : الدورات اخلارجية :

دورة يف امل�صتوي املتو�صط لتعليم اللغة العربية لعدد اأربعة دار�صني من دولة االمارات 	 

العربية املتحدة ا�صتمرت �صتة اأ�صهر من يوليو 2009 حتي يانري 2010 .

دورة يف امل�صتوي املتو�صط لتعليم العربية لدار�صني من دولة رومانيا )فرباير 2012(	 
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ثانيا ً : الدورات الطالبية :

اللغات 	  اللغوية يف جمال  الطالب وتنمية قدراتهم ومهارتهم  لتاأهيل  بعقد  املركز  يقوم 

درا�صية  �صاعة  الربنامج 42  ومدة  للطالب  زهيدة  رمزية  ر�صوم  مقابل  وذلك  ال�رصقية 

اللغات  تخ�ص�س  جمال  فى  امل�رصية  اجلامعات  طالب  جلميع  متاحة  الــدورات  وهذة 

ال�رصقية وعلى مدار العام .

1 - دورات فى تعليم اللغة الفار�صية )جميع امل�صتويات( .

2 - دورة تعليم اللغة العربية ) جميع امل�صتويات( .

وقد ا�صتحدث املركز برامج تدريبية يف االر�صاد ال�صياحى باللغات ال�رصقية .	 

وا�صتعان املركز فى تنفيذ هذه الربامج بالو�صائل التعليمية االآتية :	 

 معمل اللغات .	 

الباحث 	  يتدرب  لكى   . تليفزيون  جهاز   - )د�س(  �صناعية  اأقمار  ا�صتقبال  جهاز 

والدار�س على الرتجمة الفورية ومتابعة االأحداث اأواًل باأول فور وقوعها .

التفاقيات مع املراكز الأخري :

اأق�صام 	  ال�رصقية وجمعية خريجي  الدرا�صات  امل�صرتك بني مركز  التعاون  بروتوكول 

اللغات ال�رصقية باجلامعات امل�رصية يف املجاالت البحثية والعلمية .

بروتوكول التعاون امل�صرتك بني مركز الدرا�صات ال�رصقية ومركز اللغات االأجنبية .	 

ال�رصق 	  درا�صات  ال�رصقية ومركز  الدرا�صات  بني مركز  امل�صرتك  التعاون  بروتوكول 

االأو�صط 

الندوات واملوؤمترات :

 فى اإطار بروتكول التعاون امل�صرتك بني مركز الدرا�صات ال�رصقية وجمعية خريجى اأق�صام 	 

اللغات ال�رصقية باجلامعات امل�رصية فى املجاالت البحثية والعلمية . مت عقد موؤمتر علمي 

باال�صرتاك مع جمعية  ال�رصقية(  واالآداب  اللغات  االأجنبية فى  )التاأثريات  بعنوان  دويل 

اأكتوبر 2012  اللغات ال�رصقية باجلامعات امل�رصية يومى 16-15  اأق�صام  خريجى 
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و�صارك فى اأعمال املوؤمتر اأكرث من ثالثني باحث من خمتلف اجلامعات امل�رصية ، واأقيمت 

فعاليات املوؤمتر فى مقر املركز برئا�صة اأ.د/ جمال عبد ال�صميع ال�صاذىل و اأ.د / حممد جالء 

اإدري�س مقررًا للموؤمتر .

 الدرا�صات ال�رصقية بجامعة القاهرة ، ومركز �صي�صمور للدرا�صات املتعددة املو�صوعات 	 

لالأديان التوحيدية بجامعة دو�صي�صا باليابان وقد �صارك فى اأعمال املوؤمتر اأكرث من خم�صني 

باحث من خمتلف اجلامعات امل�رصية واجلزائرية وال�صعودية كما ح�رص وفد من �صبعة 

باحثني مبركز �صي�صمور .

جامعة دو�صي�صا اليابان يراأ�صهم مدير املركز ونائه ، واأقيمت فعاليات املوؤمتر فى مقر املركز 	 

برئا�صة اأ.د/ جمال عبد ال�صميع ال�صاذىل واأ.د/ �صمري عبد اخلميد نوح مقررًا للموؤمتر .

مت عقد املوؤمتر الدوىل بعنوان ) القيم فى االأديان 1 ( والذى عقد مبركز الدرا�صات ال�رصقية 

- جامعة القاهرة يومى 19 - 20 فرباير 2013 م .

مت عقد املوؤمتر الدوىل بعنوان ) القيم فى االأديان 2 ( والذى عقد بجامعة دو�صي�صا باليابان 

يومى 20 - 21 �صبتمرب 2013 م .

اخلدمات املكتبية : 

ي�صم املركز مكتبة �صخمة ومتخ�ص�صة يف جمال الدرا�صات ال�رصقية وهى االأوىل فى 	 

التخ�ص�س على م�صتوى اجلامعات امل�رصية والعربية حيث حتتوى املكتبة على قاعتني، 

والقاعة  واالأجنبية  العربية  واملراجع  امل�صادر  على  وحتتوى  واالأجنبية  العربية  القاعة 

ال�رصقية وحتتوى على امل�صادر واملراجع باللغات ال�رصقية الثالث »العربية - الفار�صية- 

الرتكية وت�صم املكتبة ما يقرب من 50 خم�صني  الف كتاب يف كافة فروع الدرا�صات 

متخ�ص�صة  قاعة  اأي�صًا  املكتبة  ت�صم  كما   ، وتاريخية(  وغريها  ولغوية  )اأدبية  ال�رصقية 

من  والطالب  الباحثون  يرتادها  والتى  ال�رصقية  اللغات  اأ�صاتذة  من   املهداة  للمكتبات 

كافة اجلامعات امل�رصية والعربية ، وبلغ عدد املرتددين العام املن�رصف 4000 باحث 

وطالبا ، ويقدم املركز خدمات املكتبه جمانًا وبدون مقابل عدا خدمات الت�صوير حيث 

يتم ح�صابها ب�صعر التكلفة فقط .
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معار�ض الكتب 

1- املعر�س الدائم للكتاب مبركز الدرا�صات ال�رصقية .

2 - معر�س القاهرة الدوىل للكتاب 2013 .

امل�سروعات امل�ستقبلية 

ياأمل املركز فى موا�صلة ن�صاطه وعطائه باجلدية والفعالية نف�صها فى العام القادم بعون الله 	 

التعليمية  اإ�صداراته وتنظيم الدورات  على �صعيد االأبحاث والدرا�صات ون�رص �صال�صل 

والتدريبية للطالب باالإ�صافة لتزويد املكتبة باحلديث من املوؤلفات واالإ�صدارات .

 تنفيد م�رصوع نقل الكتابات العربية اليهودية واملحفوظة على امليكروفيلم اإىل العربية .	 

ا�صتكمال اإن�صاء قاعدة البيانات اخلا�صة باملتخ�ص�صني فى الدرا�صات ال�رصقية فى م�رص 	 

والعامل العربى ف�صاًل عن ادخال نقاط اأخرى من �صبكة املعلومات الدولية )االإنرتنت( 

اإىل خمتلف قاعات املركز .

 ا�صتكمال املكتبة االإلكرتونية .	 

فتح جماالت تعاون مع املراكز البحثية املعنية بالدرا�صات ال�رصقية فى اجلامعات العربية 	 

والعاملية .

الزيارات اجلامعية لطالب اجلامعات الأخرى :

وا�صل املركز جهودة فى ت�صجيع الطالب والدرا�صني فى جمال الدرا�صات ال�رصقية فى 

اجلامعات امل�رصية كافة ، حيث ينظم القائمون على اأق�صام اللغات ال�رصقية رحالت علمية 

االإطار  هذا  وفى   ، مكتبة  وارتياد  اأن�صطته  على  والتعرف  املركز  لزيارة  وباحثيهم  لطالبهم 

ا�صتقبل املركز خالل �صهرى مار�س واأبريل عددًا من هذه الرحالت  منها :

طالب معهد اللغات ال�رصقية - كلية االآداب - جامعة االإ�صكندرية .	 

طالب ق�صم اللغات ال�رصقية بكلية االآداب - جامعة االإ�صكندرية .	 
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موقع املركز على �سبكة املعلومات الدولية ) النرتنت ( :

ge.gro.latneirO.www  ا�صتمرار عمل املوق منذ اإن�صائة فى يونيو 2006 وعنوانة

حيث مكن املتخ�ص�صني والباحثني فى جمال االآداب ال�رصقية من االإطالع على حمتوى 

املكتبة واإ�صدرات مركز الدرا�صات ال�رصقية .

- اال�صتمرار فى توريد تزويد املوقع باأحداث االإ�صدرات واملطبوعات التى ي�صدرها املركز .

- تزويد املوقع بقائمة الر�صائل اجلامعة » ماج�صتري ودكتوراه » والتى مت اإجنازتها فى الدرا�صات 

ال�رصقية باجلامعات امل�رصية .

باجلامعات  ال�رصقية  اللغات  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  ملعظم  الذاتية  بال�صري  املوقع  تزويد   -

واآ�صتكمال البيانات اخلا�صة بهم .

ال�صبكة  على  ال�رصقية  واملكتبة  واالأجنبية  العربية  للمكتبة  بيانات  قاعدة  حتميل  جارى   -

الدوليةللمعلومات .

- جارى العمل فى اإن�صاء مكتبة اليكرتونية .
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