
 المحاضرة الثامنة

 الموسوعات

: ٌٓ الكزت المرععٕةخ الزةٓ رعةبلظ الةكةرح ثة ا كةه الكيمةخ ٌَةٓ تطروفىالموسوعات

رحةةةُْ ةةةةباح عدكةةةبف ة ٔةةة ح َدةةةٓ فةةةزّ المُصةةةُةبدك دمةةةض  لة خ ر ةةةىٕ   رةةةزكي   

المُضُةخ ةه كعىبٌب ثبلزة ٕل دٓ ةي  المكزجبد َالمعيُكبد كرح َربفح عخرِ ٔةترٓ 

رةبد َالحُٕاوةبد" اَ كعىّ الز ىٕ   دٓ ةي  األحٕبء"ر ىٕ  الكبئىبد الحٕخ اَ الىجب

الز ىٕ  دٓ الرٔبصٕبد كم طيح لً كعىّ عخةر اَ دةٓ العيةُل الطجٕةخ َإرٌةب َدةٓ 

 كل ةي  رترٓ لٍب كعبوٓ كخزيةخ َرةبصٕل كزىُةخ دٓ ذلك المُصُع.

 

ى*فوائدىالموسوعظىومموزاتكا:
. اضزخراط المعيُكةخ ثتضةرع َ ةذ َعضةٍل الطةرخ كةه خة ي الزررٕةت الٍغةبئٓ دةٓ 1

 يمبد.الةبظ الك

. رحُْ المُضُةخ ةيّ كعيُكبد ككضةخ َكجططخ كةٍُكخ َكُصحخ احٕبوب ثبل ةُف 2

 َالرضُل لمُصُةبد كزىُةخ دٓ فزّ العيُل.

. رض  المُضُةخ ثٕه َدٕزٍب كخزي  العيُل َالمُصُةبد َدٓ وةص الُ ةذ رُصةح 3

كعبوٓ اليةع دٕمب اذا عةبء احة  المُصةُةبد كض  لة خ فةبفع  دةٓ كُصةُع المةرَف 

 َالطرخ اَ  الشبفع المق ش اَ المشرع دٓ الةقً اَ دٓ القبوُن...الخ .

 . اايت المُضُةبد ٔع ٌب اوبش كزخ  ٕه دٓ حقُي المعردخ َكُ عخ كه  جيٍ .4

. ر ىٕ  ليقبفئ اَ الجبحش كعيُكبد كُضعخ َكُضُةٕخ كضٕرح ع ا َ ٕمخ لةٕص دةٓ 5

 كغبي اخز بصٕخ دحطت ثل دٓ العيُل ااخرِ.

 

 

 

 

 

 

ىنواعىالموسوعات:تقسمىالموسوعاتىمنىحوثىالموضوعاتىالى:*ا
 المُضُةبد المزخ  خ المُضُةبد العبكخ

.كقبارٍةةب ركةةُن   ةةٕرح َكجطةةطخ َدٍٕب 1

 اطىبة َاخز بف 

 .كقبارٍب كطُلخ َدٍٕب اضٍبة1

.كقبارٍب ٔةٍمٍب دةٓ فةزّ المُصةُةبد 2

َالمطةةةةزُٔبد العيمٕةةةةخ لجطةةةةبطخ عضةةةةيُثٍب 

 لٕةٍمٍب الغمٕع

.كقبارٍةةةب أةٍمٍةةةب اا ذَ ااخز ةةةب  2

لزعقةة  ك ةةطيحبرٍب َعضةةيُثٍب الزخ  ةةٓ 

ليمُصةةةةُع المحةةةة ا عْ كُعٍةةةةخ لةةةة َْ 

 ااخز ب  



.رخص كقبارٍب دٓ كغبي المُصةُةبد 3

 َالعيُل المخزيةخ

.رخةةةزص كقبارٍةةةةب الجحزٕةةةةً دةةةةٓ كغةةةةبي 3

 كُصُةٓ كح ا.

 ب َالمُصُةٕخ العيمٕخ.ال  خ دٓ كغبل4ٍ .ارمزبز ثبل  خ َالمُصُةٕخ عحٕبوب4

.ةةةةة ا ععسائٍةةةةب عكضةةةةر لشةةةةمُلٍب ةيةةةةّ 5

 كُاصٕع المعردخ عمٕعب

.ةةةةة ا ععسائٍةةةةب  يٕةةةةل لزخ  ةةةةٍب دةةةةٓ 5

 كُصُع َاح .

.كحرفٌةةةب كةةةه كخزيةةة  ااخز بصةةةبد 6

 ٔ يُن ثبلعشراد

.كحرفٌَةةةةب كةةةةه اضةةةةبر ي ااخز ةةةةب  6

 أزغبَز َاح  الّ ص صخ

 

 أ.نوبرج هن الوىسىعبد العبهخ:

 المُضُةخ العرثٕخ المطٕرح/ ثتفراف دمحم فغٕ  ارثبي. -

 اائرح كعبفف القرن العشرٔه/ دمحم درٔ  َع ْ. -

 اائرح المعبفف لجطرش الجطزبوٓ. -

 

 ة.نوبرج هن الوىسىعبد الوتخصصخ:

 المُضُةخ الةيطةٕخ المخز رح. -

 المُضُةخ اإلض كٕخ كزرعمخ  -

 َالمكزجبد.المُضُةخ العرثٕخ دٓ الُصبئق  -

 

 جـ.نوبرج هن هىسىعبد النبشئين واألطفبل:

 المُضُةخ ال ٌجٕخ/ افراف اثرإٌ  ةج ي. -

 اائرح كعبفف الىبفئٕه/ اة اا دبطمخ كحغُة. -

 كُضُةخ المعردخ/ فركخ اومبء ليىشر َالزطُٔقك -

 كُضُةخ الٍ ف/ ح ٔضخ ص فد دٓ الزطعٕىبد كه القرن العشرٔه -

   اوُاع:3ااة اا َااضيُة َالزحرٔر دزكُن ةيّ  *اكب رقطٕمٍب كه حٕش 

ع.المُضُةبد العبكخ  كررجخ ٌغبئٕب  كضةل المُضةعخ العرثٕةخ المطةٕرحك َركةُن كُعٍةخ 

 لكل ااخز بصبد المُصُةٕخ َٔةٍمٍب الغمٕع.

ة.كُضُةبد ةبكخ كررجخ كُصُةٕب  عْ رؤك  كُصةُةبد كحة اح َرمزةبز ثمقبارٍةب 

صةُةبد الزةٓ ٔزىبَلٍةب المؤلة  اَ ٌٕئةخ الزةتلٕ  َثشةكل المطُلخ َكررجخ حطتك المُ

رزىةةبَي المُضةةُةخ كةةل فةةٓء ةةةه  -ككزجةةخ -ٌغةةبئٓ أضةةب كةةض  دةةٓ حةةرف ل  كيمةةخ

المكزجةةبد  ةة ٔمب َحةة ٔضب َاوُاةٍةةب ََظبئةٍةةب..الخك كضةةل المُضةةُةخ العرثٕةةخ لجطةةرش 

 كه الكزبة . 44الجطزبوٓ او ر  

ككزُثخ ثيغخ كجططخ َكةٍُكةخ َك ةُفح عـ.كُضُةبد ةبكخ ليةزٕبن َااطةبي َركُن 

كع االُان دٓ اايت ااحٕبنك َرخ ل طيجخ الم افش ثمخزي  المراحةل كضةل كُضةُةخ 

المعردخ اَ كُضُةخ اائرح كعبفف الىبفةئٕه لةبطمةخ كحغةُة  اَ المُضةُةخ ال ٌجٕةخ 

 كه الكزبة المقرف . 49ثتفراف اثرإٌ  ةج ي او ر  

اح   َركُن كح اح ثمضةُع كعةٕه كةع اثعةباي ء.المُضُةبد المزخ  خ لمُصُع َ

المخزيةخ ذاد الع  خ ٌَٓ أضب كررجخ ٌغبئٕب اَ احٕبوب كُصةُةٕب ةيةّ فةكل ثحةُس 



كطُلةةً دةةٓ كُصةةُةبد الزخ ةةصك ٌَةةٓ ذاد اضةةيُة كعقةة  َرخةة ل الجةةبحضٕه ذَْ 

 ااخز ب .

 

 

 

 

ى*اهمىالموسوعاتىالطربوظ:
 م(:1113-1111الجستبني). دائرح الوعبرف لجطرس 1

ع.ٌٓ اَي كُضُةخ ح ٔضخ َرع  اَي كحبَلخ دٓ اليغةخ العرثٕةخ اخةراط اائةرح كعةبفف 

 كجرِ ةيّ اراف اائرح المعبفف الغرثٕخ.

   األَلّ كىٍب  جل َدبح المؤل  َالضبكه ص ف ثع  َدبرً.9ة.ص فد األعساء 

عبء الكضٕر كىٍةب كىقةُا اَ كزرعمةبك حٕةش لة  ركزةت كُصةُةبرٍب  عـ.فا  اٌمٕزٍبكدق 

 كه  جل المزخ  ٕه.

 ء.كررجخ ٌغبئٕب حطت المُصُةبد الرئٕطٕخ المطُلخ 

 ٌـ.ا رُع   ُائ  ثبلمؤلةبد اَ الم باف الزٓ اضزعٕىذ كىٍب كعيُكبد المُصُةبد.

ٍةب حٕةش رىزٍةٓ ةبل  ةيّ اثة اء صة َفٌب َلعة ل اكزمبل111َ.و را لمرَف اكضر كه  

 ةى  حرف العٕه كيمخ ةضمبوٕخ  دق  اصجح اٌ  كب دٍٕب  ٕمزٍب الزبفٔخٕخ.

  ةيةةّ اضةةبش خطةةخ ع ٔةة ح 1456ز.ركُوةةذ لغىةةخ احٕبئٍةةب َظٍةةر اَي كغيةة  ةةةبل  

  اعةساء َعمٕعٍةب دةٓ حةرف االة  8ٔزعبَن دٍٕب كغمُةخ كه العيمةبءك دقة  ظٍةرد 

 جطزبوٓ .َعبءد دٓ المحزُِ الغ ٔ  َثباافح ادرال ال

 

 .الوىسىعخ العرثيخ الوسيرح:2

 3  دةةٓ  1445  َٔعةة  طجعةةبد َاةٕةة  طجةةع اخرٌةةب ةةةبل 1461ع.صةة فد كىةة  ةةةبل 

 اعساء .

 ة.كبوذ دٓ الطجعبد ااَلّ ثبفراف دمحم فةٕق ارثبي.

% كةةه كُصةةُةبد كُضةةُةخ كُلُكجٕةةب ااكرٔكٕةةخ كةةع ثعةة  61عةةـ.كزرعمخ ثىطةةجخ 

 َااض كٓ. المُصُةبد المزعيقخ ثبلعبل  العرثٓ

 ء.المعيُكبد الُافاح دٍٕب كخز رح َلٕطذ ةمٕقخ َاايجٍب   ٔمخ.

ك ةةةةةةةةطيح ع ٔةةةةةةةة   لزحةةةةةةةةٕح 111  َاصةةةةةةةةٕ  لٍةةةةةةةةب 1445ٌةةةةةةةةـ.رُضعذ ةةةةةةةةةبل 

 ك طيح .2511كحزُٔبرٍب 

 َ.ا رُع   ُائ  ثبلمؤلةبد اَ الم باف دٓ وٍبٔخ كقبارٍب لجٕبن ك  ف كعيُكبرٍب.

ةيةةةّ كشةةةبدبد َكغمُةةةةخ كةةةه الغةةة اَي المٍمةةةخ دةةةٓ اليغةةةبد َالطةةة اد  ْ.رحزةةةُْ

 َالمُازٔه َالمقبٕٔص َالمطبدبد...الخ.

 

 

ى*صفاتىالموسوعاتىالقدومظ:
 .ل  ركه رغطٓ عمٕع درَع المعردخ ثل ركُن كُاصٕعٍب كح اح.1



. كبوةةذ كُعٍةةخ اضةةزعمبي طجقةةخ كحةة اح َكعٕىةةخ كةةه القةةراء الجةةبحضٕه ذَْ الضقبدةةخ 2

 خ.العبلٕ

.كقبارٍةةب ركزةةت ثيغةةخ الجبحةةش المضقةة  َااكةةبأمٓك َلةة  ركةةه كةٍمُكةةخ لةة ِ ةبكةةخ 3

 الىبش.

اكةةةب صةةةةبد المُضةةةُةبد الح ٔضةةةخ  كضةةةل المُضةةةُةخ العرثٕةةةخ المطةةةٕرح اَ كُضةةةُةخ 

 المعردخ 

 .رغطٓ عمٕع عُاوت المعردخ.1

 لخ..كُعٍخ الّ عمٕع القراء كىٍ  الجبحضٕه َالطيجخ َفعبي ااةمبي َالعبكخ...ا2

 .ااضيُة الكزبثٓ ضٍل َوررت ٌغبئٕب َثمقباد   ٕرح.3

ى
ى*بداواتىالموسوعاتىالطربوظىالحدوثظ:

.حةةبَي ثعةة  األدةةراا رةةتلٕ  كُضةةُةبد ثبليغةةخ العرثٕةةخ رىمةةُ كىحةةّ المُضةةُةبد 1

 األعىجٕخ كه حٕش الشمُي لمُصُةبرٍب َالزغطٕخ َالزررٕت.

كقُكةبد األصةبلخ َالةّ َاإلثة اع .اايت ٌ ي المحبَاد عبءد صعٕةخ َكةزقرح الّ 2

 اخز بفٌب ةيّ:

لمحمةةة  درٔةةة  َعةةة ْ اَ اائةةةرح المعةةةبفف  21ع.الغٍةةة  الةةةةراْ كضةةةل كُضةةةُةخ القةةةرن

 لجطرش الجطزبوٓ.

ة.اةزمباٌب ةيّ الزرعمخ َالىقل المجبفةر كةه المُضةُةبد األعىجٕةخ كةه عٍةخ عخةرِ 

 كضل المُضُةخ العرثٕخ المطٕرح اَ المُضُةخ اإلض كٕخ.

 دزقبفٌب لمقُكبد ااضةزقرافٔخ َالزغ ٔة  َالزةٓ ٌةٓ صةةخ ازكةخ دةٓ المُضةُةبعـ.اد

 الغٕ ح.

 

 ع/لوبرا لن تصذر هىسىعخ عرثيخ شبهلخ وحذيثخ ثوعلىهبتهب استوراريخ التجذد؟

 ج/ثسجت

. يخ الزعبَن ثٕه العيمبء َالمخز ٕه ان كضل ٌ ا العمةل ثةضةل اا ٔقةُل ثةً فةخص 1

 رعبَن اائ .َاح ك ثل ٔغت ان ٔكُن صمرح 

.عحغةةبل المؤضطةةبد الضقبدٕةةخ َالٍٕئةةبد العيمٕةةخ  كضةةل المغةةبكٕع اليغُٔةةخ اَ الغبكعةةبد 2

 َالمعبٌ  العيٕب  ةه رجىٓ كضل ٌ ا المشرَع المُضُةٓ.

.المعُ ةةةةبد المبأةةةةخ:حٕش عن رةةةةتلٕ  المُضةةةةُةبد الشةةةةبكيخ لكةةةةل المُصةةةةُةبد 3

 َثبضزمرافٔخ الح اصخ لٍب ٔكي  كضٕر كه األكُاي.

ُ بد الزقىٕخك حٕش إلزالخ ثع  األ طبف العرثٓ ارميك رقىٕةخ ةبلٕةخ دةٓ الطجةع .المع4

َاإلخراط الُف ٓ اَ االكزرَوٓ اَ ةُاكةل كطةبة ح عخةرِ اخراعٍةب ثشةكل كزطةُف 

َرحمةةةل كبدةةةخ كقُكةةةبد الطجبةةةةخ الح ٔضةةةخ الميُوةةةخ َالشةةةةبدٕبد اإلٔضةةةبحٕخ َال  ةةةخ 

 اإلخراعٕخ.

 

ىبالكتاب(ى78*تقوومىالموسوعات:)ص



 عَا:اإلضىبا: َٔشمل:

 الىبفر:ضمعزً َكىشُفارً َك بافي َكُزةُي. -

 المحرفَن َالمشردُن ةيّ اإلخراط َخٕررٍ  َرخ  برٍ  َفٍباارٍ . -

 َعٍبد و رٌ  َصقبدزٍ  َإةمبلٍ . -المشبفكُن دٓ الزتلٕ  -

الىطةةجخ َالمقبفوةةخ كةةع المُضةةُةبد األخةةرِك ٌةةل ٌةةٓ كزرعمةةخ اَ كعةةباح الطجةةع اَ  -

 .ح ٔضخ

 المراععبد= الىقُا المق كخ كه الخجراء حُي كحزُِ المُضُةخ. -

 

 َٔشمل -صبوٕب:المغبي الةكرْ َالشمُي

 الغرض. -

 الخطخ: عْ المطبَاح ثٕه المقبَاد. -

 الم ِ اكزمبي الزغطٕخ. -

 ااخزجبف= الزتكٕ  ةيّ ااٌزمبكبد العبكخ اَ ليجبحضٕه. -

 

 الكشبدبد َاإلحباد َالمغي اد.الزى ٕ  -صبلضب:الزررٕت= كه حٕش:

 

 فاثعب:المعبلغخ= كه حٕش: األضيُة َالمُصُةٕخ َال  خ.

 

خبكطةةب:الٍٕئخ َالشةةكل= كةةه حٕةةش: الزغيٕةة ك وةةُع الةةُفخك الكررُوٕةةخك الم ةةُفاد 

 َالشةبدٕبد.

 

 ضباضبً:الممٕساد األخرِ= َرشمل:

  ُائ  كؤلةبد َة  زٍب ث  خ المعيُكبد. -

 ال َفٔخ...الخ.المراععبد  -

 


