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جٌلح هع الكتة ًالكتاب

لطيفح الكندري . د
تدر هلك               . د.أ

http://maaber.50megs.com/library/library_1.htm


االنتاج انرىني

 انتأنيف انتاج ذىني
ًاجتياد عًهي أساسو 

.انحسيت ًاألىهيت األكاديًيت
 تضعف قيًت انًركساث إذا

ًانتقهيد  -ساد اننسخ 
ًانسطٌ انعهًي –األعًى 

ًانتسكيص عهى ًعاء  -
.يعسفي ًاحد

 انًادة انعهًيت نهًركسة
تعكس فهسفت ًأىداف 

.انًقسز اندزاسي
االستعجال آفت انتأنيف .
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ًعوزه الفكزي ( م 1873–1801)تدأ رفاعح الطيطاًي 
:، ًهن أىن كتثوآنذاك خوسح ًعشزين عاها

 - هناىج األلثاب الوصزيح في هثاىج اآلداب العصزيح -
أنٌار تٌفيق  - الوزشد األهين في تزتيح الثناخ ًالثنين

نيايح اإليجاس  - الجليل في أخثار هصز ًتٌثيق تني إسواعيل
.في سيزج ساكن الحجاس



 1806)بدأ انفيهسٌف انبسيطاني جٌٌ ستيٌازث يم
اندزاست ًعًسه ثالث سنٌاث ًنكنو ( و 1873–

تعسض الحقا ألشيت نفسيت حادة ثى أكًم يسيستو 
.انيايت في االقتصاد ًانسياست ًانتسبيت
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جٌٌ ستيٌاث يم (John Stuart Mill) 
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 Pre-writingأساااب ماقبب اااااقة   ب ااا •

techniques     
عرفاااااقأسااااب ماقباااابق ااااااقة   ب اااا ق  اااا  ق  ر  ااااب قف اااا ق"

عرفاااقن هبياابقة  ةساامق  اااقبااب   بق ااىقة  ب اااقباا قباا ق
  ة ااا ق  ااا   قة   ااار قةتق  ة ااا قو ب ااا قة  قب ااا    قو ااابق
عرفاق أهنبقأيقخربة ق هبئم ق اثررقعىااقةا اباىقة ه ا  ق
 ى ب اااقاقة    ااحلق ة اا  مق ة   اااقاقب  اا  ق ة اا ق

و اااااابقأهناااااابقةشسااااااب ماقة س   اااااابفم ق.قاق رسقة   ب اااااا 
ةاخ ى اااا قة اااابق اااا رسقق  اااا اقخااااب ق     اااا قةو  ااااب ق

:ق با قةشساب ماقة  ابئمقةسا خ ةب ب.قة  ب اق ى   ا  
 ةسااا خ ةبقق-ة  ج مااامق-ة   ب ااا قة ااار ق-ة  صااالقة ااا يي

(.ب2003شحب ىق ة هجبر ق"ق)ةشسئى 
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http://civilization.cosmos-software.com/
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األصانح

انرشاز انرشتٕي َُطهك يُّ ٔال َُغهك فٍّ
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المعاصرة

وورد فً تقرٌر التنمٌة اإلنسانٌة العربٌة 

م والذي أعده  2003فً نهاٌة عام 

من % 1.6أن " مجموعة من الخبراء 

السكان العرب لدٌهم إمكانٌة استخدام 

فً برٌطانٌا % 69اإلنترنت بالمقارنة مع 

وأن . فً الوالٌات المتحدة% 79و

جهاز كمبٌوتر لكل ألف شخص  18  هناك

جهاز كمبٌوتر لكل ألف  78عربً مقابل 

."شخص فً العالم
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اإلنجليزية

الصينية

اليابانية

اإلسبانية

االلمانية

الكورية

اإليطالية

الفرنسية

البرتغالية

الروسية

الهولندية

لغات أخرى

اللغات اإلحدى عشر ة الموجودة على اإلنترنت

32ص . م 2003تشرٌن أول / أكتوبر. الرسالة الجدٌدة, الٌونسكو: المرجع
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المؤلف كالنحلة ٌجب أن ال ٌقع إال ”

روزنثال“ على أفضل الزهور الٌانعة
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الوعجن الوفهرس أللفاظ القرآى

alma'jm almfhrs la'lfath alkra'n

هحوذ فؤاد عبذ الباقي 
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الموسوعة العربٌة العالمٌة    

http://www.intaaj.net
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:قال الجاحظ

إى الوصٌف كالوصىر
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انفهغفح انثشاغًاذٍح ٔانكراتح

انًرؼهى شًظ انرشتٍح
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هىسىعت األهثال والحكن واألقىال العالويت

هٌير ب.عبىد

أحوذ حاطىم :ترجوت، تحقيق

ششكح انًطثٕػاخ نهرٕصٌغ ٔانُشش

http://www.neelwafurat.com/abookstore/locate.asp?search=2&entry=منير%20ب.عبود
http://www.neelwafurat.com/abookstore/locate.asp?search=2&entry=منير%20ب.عبود
http://www.neelwafurat.com/abookstore/locate.asp?search=2&entry=منير%20ب.عبود
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Encyclopedia of Education

Edition 2

Published by Macmillan Reference USA



18

 100أنف ػثاط يحًٕد انؼماد أكصش يٍ 

يمال ٔذثٕأ يكاَح ػظًٍح فً  1000كراب ٔ 

دٍَا انفكش ْٕٔ انمائم انرفكٍش فشٌضح 

إعاليٍح
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يٍ دٌٔ انمهى ال ذٕنذ األفكاس ألٌ انمهى ْٕ حٍاذً ٔسٔحً، ... أفكش 

تانمهى ٔيٍ دَّٔ ذظم انصفحاخ أيايً تٍضاء، تم إًَُ أػرثشِ إصثؼا 

عادعا فً ٌذي إرا ترش ْزا اإلصثغ ػجضخ ػٍ انكراب

http://images.google.com/imgres?imgurl=www.aljazeera.net/mritems/images/2000/7/31/image_occurrence1515_3...jpg&imgrefurl=http://www.aljazeera.net/art_culture/2002/1/1-6-1.htm&h=150&w=120&prev=/images%3Fq%3D%25D9%2586%25D8%25AC%25D9%258A%25D8%25A8%2B%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2581%25D9%2588%25D8%25B8%26svnum%3D10%26hl%3Dar%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8
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اكرة تمهثك شى ساجغ  تؼمهك  
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يٍ سٔائغ انرشاز اإلعاليً

 ȴǲȞȱäĀ åȀȞȱä ýǠɅà Ʉȥ ȀǤǺȱäĀ àǼǪǤȶȱä þäɀɅìĀ ȀǤȞȱä
ȀǤȭɉä þǠȖȲŊȆȱä ĂĀí ȸȵ ȴȽȀȍǠȝ ȸȵĀ ȀǣȀǤȱäĀ



22

Encyclopædia Britannica
Ibn Khaldūn the greatest Arab historian, who 

developed one of the earliest nonreligious 

philosophies of history, contained in his 

masterpiece, the Muqaddimah.

http://images.google.com/imgres?imgurl=www.britannica.com.au/images/splash/Aust-Home-Page_02.gif&imgrefurl=http://www.britannica.com.au/&h=156&w=257&prev=/images%3Fq%3DEncyclop%25C3%25A6dia%2BBritannica%26start%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dar%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DN
http://images.google.com/imgres?imgurl=www.trussel.com/eb.jpg&imgrefurl=http://www.trussel.com/books2.htm&h=274&w=194&prev=/images%3Fq%3DEncyclop%25C3%25A6dia%2BBritannica%26svnum%3D10%26hl%3Dar%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DG
http://images.google.com/imgres?imgurl=www.johnlewis.com/jl_assets/product/230169623.jpg&imgrefurl=http://www.tiscali.co.uk/technology/software/software_reference_1.html&h=298&w=298&prev=/images%3Fq%3DEncyclop%25C3%25A6dia%2BBritannica%26svnum%3D10%26hl%3Dar%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DG
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ذمٕل انًغرششلح األنًاٍَح انًشٕٓسج 

–1922)آٌ ياسي شًٍم 

ٔنمذ كاٌ انًغهًٌٕ ( "و 2003

يٍ ػشاق انكرة، ٔذاسٌخ 

انًكرثاخ فً انؼانى اإلعاليً 

يؼشٔف تذءا يٍ يكرثاخ تغذاد 

ٔلذ . فً انؼصٕس انٕعطى

اَرششخ انًكرثاخ انؼايح 

ٔانخاصح فً ستٕع انؼانى 

اإلعاليً، ٔكصٍش يُٓا نى 

ٌفٓشط تؼذ، ٔكاٌ اَرشاسْا 

شاْذا ػهى ػشك انؼهًاء 

ٔانحكاو نهكرة فً عانف 

"انؼصٕس

المسلمون عشاق الكتب
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 غ ي
به  يق
  بيب

ب بين

ب سم ي

ذةيت روي

طام يةج  بعي

 ج  ي

( Howard Gardner)هورد غاردنر 

(Multiple intelligences)صاحب نظرٌة الذكاءات المتعددة 
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1891)انشٔائٍح االَجهٍضٌح أغاشا كشٌغرً  

(و 1976–

أشٓش يؤنفح فً ذاسٌخ انكرة انًطثٕػح يٍ 

حٍس ذغٌٕك كرثٓا انرً ذشجًد إنى يؼظى 

.نغاخ انؼانى

يا أعثاب الثال انُاط ػهى كرثٓا؟
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الشأ كم يا ٌصادفك

لهذ

ذًٍض

Ëhttp://www.guinnessworldrecords.com/

Ëhttp://www.msn.co.uk/liveevents/harrypotter/

Ë حصهد انًؤنفح ػهى

يهٌٍٕ دٔالس فً  325

اَظش جٍُظ )عُح ٔاحذج 

(و 2004

http://www.msn.co.uk/liveevents/harrypotter/
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.)إلى الٌمٌنأرسطو (وتلمٌذه( إلى الٌسار)الفٌلسوف أفالطون
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مارٌا منتسوري

(م 1952–1870)
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Ëأًا هي الخليج

Ëاهرأة هقهىرة...

Ëربابت هكسىرة..

Ëشيء هي األشياء...

Ëأًىثتي فضيحت...

Ëثقافتي ... قصائذي فضيحت

...فضيحت

Ëهؤهٌت .. اهرأة واثقت هي ًفسها

...بعقلها

Ëيقال في بالدي بأًٌي ركيت كظبيت..

Ëفكيف يوٌعىى أى تفكر الظباء...

ربابة مكسورة

http://images.google.com/imgres?imgurl=www.khayma.com/ahhgh/albaha34.jpeg&imgrefurl=http://www.khayma.com/ahhgh/albaha1.htm&h=456&w=673&sz=26&tbnid=TUD6K-Vs8ecJ:&tbnh=92&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25A9%26hl%3Dar%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8
http://www.lakianti.com/lakianti/azmi.jpg
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Ë ًنٍغد انمشاءج ٔانكراتح تانُغثح ن

يجشد ذغهٍح ، إَٓا يغأنح تماء

انكاذثح انًغشتٍح

ػائشح انًشٍَغً 
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Erik Erikson (1902-1994م)

Ë Joan Erikson edited all 

of Erik Erikson’s 

work. His native 

language was German.
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م  1918–1886ملك حفنً ناصف : باحثة البادٌة

وتحرٌر المرأة بالعلم والقلم والتعلٌم والعمل

.الذي ال ٌتنافى مع الشرع
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أساس التقدم وهو الخاصية المشتركة  "البحث"

.. بين كل الكائنات الحية

http://www.islamonline.net/arabic/science/2004/02/article03.SHTML

أحًذ صٌٔم. د
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    قة  مخقحم  قة غ ةيلقاق
 رةسب قاق:قبمقةهللو ب  ق

إنقة  بب ق"قة  ع  ق ة  عب 
 ق  ري نقة احمقة  ى ي

   جا مق ق ة    قة    م 
.قةش بصمصقة ضبفم قة     
   ههبقنر  قرفمقب   ىق

"ق قة    طقب  م قة  بب 
(.324 ق)
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https://questia.rsys3.net/servlet/cc6?zbuLKpHQUWCQTVIHKLjuHtLsxohluHptQJhuVaVR
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ٌِّدة ٌَّة الج ِم ٌْ ْعلِ َقة التَّ ٌْ ْعلِ   معاٌٌر التَّ

التوثيق

التنوع

التنظيم

األصالةالتعليق

المعاصرة

رسومات

الرغبة

التوثيق

التنوع

التنظيم

التعليق

األصالة

المعاصرة

رسومات

الرغبة
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كيف تقيم تعليقتك

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

مي هيقإ  بءقحمب ر ق صحل قع قي ةقق-8ق
.ةا    

12
1

34
 رم  قة صى (ق ر    )ةاب  قة  ى م قةجمل  ع قق-5قققققق

. بحمل  ىقة  ى يق ى  رَّرقة  ِّرةسيقققققققققق

حت  يقة   ىم  قعىاقبهب  ب قعى م ق-9قققق
(.أوثرقب ق ج  قنظر)ققققققق

  ضقبرةجمقة   ىم  ق   ث قج ةًقطُا اق-10
. ااقعببنيقأ قأ اققققققق

ققق

حت  يقة   ىم  قعىاقب  ب ق خبمت قفم  بق-11ققققق
.أيمقن بئجققة   ىم  قققققققققققق

1234

1234

1234

12341234

1234

12341234

1234

12341234

ةس    قب قة نرتناقأ ق رةبجقة بساق-6قق
.ةآليلقاقةع  قة   ىم  قققققق

ةن  ماقب قإع ة قة   ىم  قاقة   اق-12
.ةاهبساق

-و ا)بصب رقة   ىم  قب ه ع قق-1
.ة   ى اقةاه  يقاقة  رضق-2(.حمب رة 

.  اق ب  ىخمصق ة   ىمقق-4.ةاصب رقب ر  ق  رم بق  م بق-3

.ة   ىم  قبر ا  قحببج قةجمل  مق  ضمبوق-7
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أشكركم على حسن 

االستماع


