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 رؤساء دار الكتب 

(0871- 2102) 
 

 Ludwig Shtern (0872- 0874:) لودفٌك شترن الدكتور -0

درس فً جامعة جوتنجن، وتخصص فً اللغات الشرقٌة، ودرس المصرٌات وله فٌها بحوث ودراسات موجودة بالقسم المصري بمتحف  
(، وخفبل  تلفا الفتفرة بفدلت الكتبخانفة ففً التعرٌف  1874-1871برلٌن . تولى نظارة الكتبخانة الخدٌوٌة فً مصر فً الفترة من عفام  

بمقتنٌاتها المكتوبة بحرو  عربٌة  المطبوعة منها لو المخطوطة(، وذلا بإعداد فهارس لها. فقفد لصفدرت الكتبخانفة لو  فهفرس مطبفو  
هرسفت الكتفب الموجفودة بالكتبخانفة الخدٌوٌفة ، وكان ٌشم  الكتب العربٌة والفارسٌة والتركٌة وعنوانه "ف1872ٌُعّر  بمقتنٌاتها فً سنة 

 المصرٌة الكبرى الكائنة بسراي درب الجمامٌز العامرة بمصر القاهرة" .

لمخطوطات فً ل ا  لمٌن 1886حٌث ُعٌن بالقسم المصري بمتح  برلٌن، ثم ُعٌن سنة  ؛1874استمرت فترة نظارته للكتبخانة حتى سنة  
ؤلفاته فً مجا  المصرٌات كتابٌفه: قواعفد اللغفة القبطٌفة، والقفاموس الهٌرو لٌففً البلتٌنفً . كمفا كتفب ومن م المكتبة الملكٌة فً انجلترا.

 .1911العدٌد من المقاالت فً مجلة "اللغة المصرٌة". توفً فً  لكتوبر سنة 

                               Wilhelm Spita  (0875-0882:) فلهلم سبٌتا -2
عن رسالة "تارٌخ لبً الحسن األشعري ومذهبه" ، وفً  1875لشرقٌة بجامعة لٌبزج، ونا  درجة الدكتوراه عام تخرج فً قسم اللغات ا

بعد عن مصر مع قٌام ثورة عرابً عفام ، ٌن ناظرا  للكتبخانة الخدٌوٌةصٌ  ذلا العام عُ  ُُ ُُ ُ ومفا ، 1882وقد ل
 .1883رجع إلى للمانٌا حتى توفً فً سبتمبر سنة 

صفحة . ومن مؤلفاتفه :  40بخانة إعداد فهرس للمخطوطات العربٌة الموجودة بالمكتبة فً نحو من لعماله بالكت
قواعد اللهجة العربٌة العامٌة بمصر، وهو لو  دراسة للهجات العربٌة ففً مصفر ، وتحقٌفت كتفاب المعفرب مفن 

 الكبلم األعجمً للجوالٌقً . 

 

 اثنان من المصرٌٌن هما : م  تولى اإلدارة  0886إلى  0882وفً الفترة من عام 

 (:0882الشٌخ علً محمد الببالوي ) -3
م. وقد لتت به ثورة عرابً إلى نظارة الكتبخانة، إذ اتجهفت الثفورة  1882من علماء األزهر. تولى نظارة الكتبخانه الخدٌوٌة خبل  عام  

الخدٌوٌفة. وقفد سفاعده صفدٌقه محمفود سفامً باشفا  العرابٌة إلى تفولً المصفرٌٌن المناصفب الكبٌفرة؛ فكفان لو  رئفٌس مصفري للكتبخانفة
البارودي علفى إقامتفه نفاظرا علفى الكتبخانفة. وعنفدما هفدلت األمفور بعفد ثفورة عرابفً نقلفه الخفدٌوي توفٌفت مفن الكتبخانفة، وعٌنفه شفٌخا 

 .1905ر دٌسمب فًتوفً  .حتى صار ناظرا  لها الدار وتدرج فً وظائ  ،هارس بدار الكتبلؤلزهر. وقد لسس قسم الف

 

 (:0886 -0882مراد أفندي مختار: ) -4

بفاألدب . ففً خفبل   مهتمفا  وكفان  ،1886 حتفى لوائف  1882، وتولى نظارة الكتبخانة منفذ للغة التركٌة بمدرسة اإلسكندرٌة عم  مدرسا
داخف  الموضفوعات علفى ، ضفمت موضفوعات العلفوم، وهفافً إعداد فهارس مرتبة لمقتنٌات 1884فترة نظارته لخذت الكتبخانة منذ سنة 

عناوٌن الكتب. وكان هذا الفهرس بعنوان: "فهرست الكتب العربٌة المحفوظفة بالكتبخانفة الخدٌوٌفة الكائنفة بسفراي درب الجمفامٌز بمصفر 
 المحروسة"، وٌقع فً سبعة لجزاء، وُعر  فٌما بعد "بالفهرست القدٌم" . 

رث ومفا حصف  لهمفا مفن نفوادر العجائفب وشفوارد الغرائفب مفن التركٌفة إلفى من لعماله ترجمة قصة لبً علً بفن سفٌنا وشفقٌقه لبفً الحف
 العربٌة . 

 

            : Karl Vollers (0889- 0896 ) كارل فولٌرس -5
 لو  مفاٌو الفذٌن اشفتهروا باألدبٌفات العربٌفة. تفولى نظفارة الكتبخانفة الخدٌوٌفة ففً الفتفرة مفن األلمان هو لحد العلماء

 ثم عم  لستاذا  للغات الشرقٌة بجامعة ٌٌنا.  ، 1896سبتمبر  30  -1889

عر  بالمقتنٌات التركٌفة ففً الكتبخانفة الخدٌوٌفة لو  فهرس ٌُ  1889فً سنة  خبل  فترة نظارته  لصدرت الكتبخانة
منففذ  الكتبخانفةعامفا مفن إنشفائها، وٌغطفً الكتفب التركٌفة المطبوعفة والمخطوطفة والتفً اقتنتهفا  20بعفد مفرور نحفو 

مفن مقتنٌاتهفا ففً  فهرسفا للقسفم األوروبفً 1892بالرصٌد العام. كما لصدرت فً سنة  1888حتى  1870ئها إنشا
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 ، والجزء الثانً خاص بالشرت.و  خاص بمصرجزلٌن: الجزء األ

ومبلئمفة  وفً عهده لٌضا  ُنقلت الكتبخانة من مقرها فً البفدروم مفن سفراي مصفطفً فاضف  باشفا إلفى الطفابت األو   السفبلملا( لسفعته،
ُضمت إلى الكتبخانة مجموعة قٌمة جدا  من النقفود العربٌفة واإلسفبلمٌة كفان قفد  1894مناخه لحفظ مقتٌاتها بعٌدا  عن الرطوبة. وفى سنة 

مثلفة ففً وزارة مُ  -جمعها إدوارد توماس روجرز با وكٌ  المدارس المصفرٌة ففً ذلفا الوقفت، وبعفد وفاتفه اشفترتها الحكومفة المصفرٌة
 إلى الكتبخانة الخدٌوٌة. ثم نقلتها ودعتها لوال  دار اآلثار المصرٌة،لو 1884فً نوفمبر   -األشغا 

ومن آثاره : تحقٌت كتابً سٌرة ابن طولون، والُمغرب فً حلً المغرب البن سعٌد المغربً، كما نشفر فهفرس المخطوطفات الشفرقٌة ففً 
 .1909فً سنة . تومخطوطا  عربٌا   898وقد وص  فٌه مكتبة جامعه لٌبزج ، 

           Bernhard Moritz (0896-0900:)  د. برنارد مورٌتز -6
ل سفطس سفنة  31حتفى  1896لكتفوبر سفنة  25كان مدٌر مكتبة المعهد الشرقً ببرلٌن، تولى نظارة الكتبخانة الخدٌوٌفة ففً الفتفرة مفن 

ت البردي. وخبل  فترة نظارته عهدت الكتبخانة الخدٌوٌة إلى وٌرجع الفض  إلٌه فً اقتناء الكتبخانة الخدٌوٌة لمجموعة من لورا .1911
 -من علماء المسكوكات فً لندن، الذي سبت له وضع فهرس النقود العربٌة بفالمتح  البرٌطفانً -المستر لٌن بو  

مففن دار اآلثففار العربٌففة إلففى  1894بوضففع فهففرس وصفففً لمجموعففة النقففود العربٌففة واإلسففبلمٌة التففً ُنقلففت سففنة 
 على نفقة الكتبخانة. 1897خانة الخدٌوٌة، وُطبع هذا الفهرس فً لندن سنة الكتب

، وُبفد  ففً نقف  1899وفً عهفده لٌضفا  تفم وضفع حجفر األسفاس لمبنفى الكتبخانفة الجدٌفد ببفاب الخلفت ففً ٌنفاٌر 
وقفد . ففً مفارس مفن العفام نفسفه افتفت و، 1904مقتنٌاتها من مقرها بسراي مصطفى فاض  باشا ابتداء  من ٌنفاٌر 

لوحة فوتو رافٌة تمثف  مختلف  الخطفوط العربٌفة مفن القفرن األو  الهجفري حتفى  188استخرج من مخطوطاتها 
 ادر د.مورتس الببلد بعفد لن قفدم اسفتقالته  العام األل  هجرٌة ، ولصدرها فً مجلد بعنوان " الخطوط العربٌة". 

 .1911ل سطس سنة  31من منصبه بدار الكتب فً 

، وتحقٌت لعربٌة المأخوذة من عمان وزنجبارمجموعة من الكتابات ا 1892ومن آثاره : لصدر فً سنة  ،لجغرافٌة التارٌخٌةبا كان مهتما  
، وصنعة الحً القٌوم فً تارٌخ الفٌوم البن عثمان النابلسً الصفدي . توفً سنة ماء الببلد المصرٌة البن الجٌعانالتحفة السنٌة بأس ًكتاب

1939. 

                                      (0903 -0900): الببالويمحمد على  -7
لبببلوي نفاظر الكتبخانفة البببلوي الحسٌنً اإلدرٌسً  نج  علً ابن معوض لحمد  محمد بن هو محمد بن علً بن

م ففً 1882هفـ/ 1300هـ، ثم ُعٌن بالكتبخانة الخدٌوٌة فً المحفرم سفنة 1292التحت باألزهر فً سنة  األسبت(.
إلفى لن  وتفدرج ففً وظفائ  الفدار ،ظٌفة مفهرس للكتب العربٌفة. وقفد اهفتم فٌهفا بإعفداد الفهفارس للكتفب العربٌفةو

ففً المسفجد  ، ثم ُعفٌن خطٌبفا  علوم األزهر حص  على شهادة العالمٌة فً بهاعمله  وبجانبصار وكٌبل  للكتبخانة. 
 الحسٌنً.

ففً  هفذا المنصفب ة  بصفة مؤقتة( مرتٌن: فً المرة األولى شغ تولى نظارة الكتبخانة الخدٌوٌ والجدٌر بالذكر لنه
بعفد اسفتقالة ناظرهفا د. مفورتس، وانتهفت  للكتبخانفةلحٌن تعٌٌن ناظر للمانً جدٌد  ،1913إلى  1911الفترة من 

الحفرب العالمٌفة األولفى، حٌفث  تلا الفترة بتعٌٌن الدكتور شادة فً ذلا المنصب، لما الفترة الثانٌة فكانت بعد استقالة الفدكتور شفادة وقٌفام
 لحٌن تعٌٌن مدٌر مصري دائم لها. 1915إلى  1914تولى البببلوي نظارة الدار مؤقتا  خبل  الفترة من 

للعمف  مفرة لخفرى بفدار الكتفب   1922سفنة  وانتفدب را  بالقطر المصفري،منصب نقابة عموم السادة األش 1920ثم لُسند إلٌه فً سنة 
تفوفً التسفعٌن عامفا . ؛ لبلو فه 1953حتى قدم استقالته سنةعدة مرات،  انتابها  إلحٌاء اآلداب العربٌة بها، وُجدد مدة خمس سنوات مراقبل

1954فبراٌر سنة  22فً 
 
. 

 1912، وُعمف  بهفا ففً سفنة 1911األولى صدرت "الئحة الكتبخانة" التً نفص علٌهفا المجلفس األعلفى للفدار سفنة  وخبل  فترة نظارته
جلس النظار علٌها.لحٌن تصدٌت م

 

فهرسفت الكتفب العربٌفة المحفوظفة و كتفاب  لرجفوزة ففً علفم رسفم الحفرو (،بهجة الطبلب وتحففة القفراء وال عدد من المؤلفات هً: له
 1306 ،8ً، ومحمفد البفببلوي و ٌرهمفا  جفـمغٌرو الكتب العربٌفة بالكتبخانفة: لحمفد المٌهفجمعه ورتبه  –بالكتبخانة الخدٌوٌة المصرٌة 

 هـ(. 1310هـ، 
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     : Schaade,A  0903-0904  . أ. د. شادة -8

التحت بجامعات مٌونخ، وبرلٌن، ولٌبزٌج ودرس بها اللغات الحدٌثة واللغات الشرقٌة وخصوصفا  اللغفات السفامٌة  
تفولً إدارة دار الكتفب مفن  .الفدكتوراه مفن جامعفة لٌبفزج ؛ حٌث نا  فٌها شهادة 1905إلى سنة  1902من سنة 

مشرو   اإلشرا  علىكانت الدار فً فترة إدارته لها تعٌش مرحلة ، و1914 ل سطس 4 إلى1913نوفمبر و  ل
، وكففان مففن لوائفف  الكتففب التففً ُطبعففت تحففت إشففرا  هففذا المشففرو  كتففابً: لنسففاب الخٌفف ،  العربٌففة إحٌفاء اآلداب

 واألصنام البن الُكلبً.

؛ إذ اضُطر إلى مغادرة الفببلد عنفدما 1914ل سطس سنة  4عة لشهر؛ حٌث تركها فً دكتور شاده فً منصبه بالكتبخانة إال تس ثلم ٌمك
وبعد الحرب عاد إلى جامعة برسبلو، ثم عم  بجامعة هفامبورج ومكفث بهفا إلفى  نشبت الحرب العظمً التً اشترا فٌها بصفته ُمترجما. 

 ت السامٌة فً الجامعة المصرٌة.إذ ُعٌن لستاذا  للغا ؛،  زار فٌها مصر للمرة الثانٌة1930لوائ  سنة 

، عة اإلسفبلمٌة( ، وكتفاب عفن سفٌبوٌهبعنوان  الشفرٌ 1879ومن آثاره : ترجمة كتاب التنبٌه فً فقه الشافعٌة عن ترجمة جوان بو  عام 
 ولل  لٌلة ولٌلة . ،ر وابن زٌدون ، ولحمد تٌمور باشاومن لبحاثه : جرٌ

 مجلس النظار على ر بة نظارة المعار  العمومٌة فً تعٌٌن مصري لها. وانتهت مرحلة اإلدارة األلمانٌة، بموافقة

 

ذوي الوجاهة والمكانة االجتماعٌة أو األدبٌةة  منمدٌر دار الكتب" عدة شخصٌات مصرٌة "شغل منصب  0905سنة   ومنذ 
فةم منصةب مٌةة فةً ذلةك ، وذلك بعد موافقة مجلس النظةار علةى رةبةة نظةارة المعةارم العموبصفة عامة، وهم من خارج الدار . وقةد رف

الةدكتور منصةور فهمةً بةك" "، وكان أول "مدٌر عام" لدار الكتةب المصةرٌة هةو 0938المدٌر العام" منذ سنة ""المدٌر" إلى منصب 
 عمٌد كلٌة اآلداب بالجامعة المصرٌة

 

                                           (0908 -0905أحمد لطفً السٌد : ) -0

. ريٌٛٝ ثخذِيخ اٌمايب  ٚعّيً، 1894رخشط فيٟ و١ٍيٗ اٌحميٛق عيٕخ ائذ ِٓ سٚاد اٌحشوخ اٌٛط١ٕخ. فىش عشثٟ ٚس٘ٛ ِ

ب لبِذ صٛسح 1918نوفمبر  30 -1915 سبتمبر 16 إداسح داس اٌىزت فٟ اٌفزشح ِٓ  ّّ فيٟ اٌيج د ّيّحٝ  1919(، ٌٚ

، ٚاعيزّش 1922 إثش٠يً 12ٌىزت ِشح صب١ٔخ فيٟ ٌطفٟ اٌغ١ذ ثّٕصجٗ ٚأاُ إٌٝ اٌٛفذ اٌّصشٞ ، صُ أع١ذ رع١١ٕٗ ثذاس ا

، ٚليذ غي ً 1925ٌٍجبِعخ اٌّصش٠خ )جبِعخ اٌميب٘شح( عيٕخ  ُع١ٓ أٚي ِذ٠ش ٚطٕٟ ح١ش ،1925ِبسط  10حزٝ  ف١ٙب

 1946، ٚفيٟ عيٕٗ 1937ٚص٠يشا  ٌٍذٌٚيخ عيٕخ  صيُ اخز١ش ٚص٠يشا ٌٍّعيبس ،  1928٘زا إٌّصت عذح ِشاد. ٚفٟ عٕٗ 

 .1963ٟ فٟ ِبسط ع١ّٓ ٚص٠شا ٌٍخبسج١خ. رٛف

ٚأفييشد  ،ِييب ٠غييّٝ عِجّييا داس اٌىزييتع فييٟ إطييبس ا٘زّبِييٗ ثزطيي٠ٛش اٌٍ ييخ ٚإٌٙييٛ  ثٙييب 1916ٚخيي ي فزييشح إداسرييٗ ٌييذاس اٌىزييت أٔ يي  عييٕخ 

 ألعابئٗ لبعخ ِٓ لبعبد اٌذاس. ٚأساد أْ ٠ىْٛ ٘زا اٌّجّيا أ١ٍ٘يب ، عٍيٝ ريشاس األوبد١ّ٠يخ اٌفشٔغي١خ فيٟ ٔ ي رٙب، ٌٚىٕيٗ ٌيُ ٠ٍجيش أْ اسرطيُ

ثخجيشا  أجبٔيت فيٟ عٍيُ  1918اعيزعبْ عيٕخ وّيب  ، ٚرٛلي  اٌّجّيا عيٓ عميذ جٍغيبرٗ.1919ثصخشح اٌزعش٠ت، ٚط ذ ع١ٍيٗ أحيذاس صيٛسح 

 اٌّىزجبد؛ ٌٍعًّ فٟ داس اٌىزت.

 ، ٚو  اٌّجّع١ٓ اٌعٍّٟ، ٚاٌعشالٟ.1940وبْ رٛف١ك اٌحى١ُ ُعاٛا  ثّجّا اٌٍ خ اٌعشث١خ فٟ عٕخ  

ثبإلّبفخ إٌيٝ اٌعذ٠يذ ِيٓ اٌزشجّيبد ، ٚر ِ د فٟ اٌفٍغفخ ٚاألدة ٚاٌغ١بعخ ، ٚإٌّزخجبد ، ٚاٌحبٌخ اٌحبّشح ِٚٓ ِؤٌفبرٗ : لصخ ح١برٟ ،

 ٚاألعّبي اٌّعشثّخ .

 

                                      (0922 -0921: ) بك أحمد صادق -2
قٌقتها الفرنسفٌة، وظف  فٌهفا حتفى لو  ، ومشفرفا  علفى الوقفائع المصفرٌة وشف1917سفنة  كان مفدٌر المطبعفة األمٌرٌفة

خبل  هذه الفترة وففً سفنة .1922مارس  31إدارة دار الكتب منذ هذا التارٌخ  حتى  ؛ حٌث تولى1920إبرٌ  سنة 
؛ للقٌففام بنشففر المطبعففة األمٌرٌففة إلففى دار الكتففبم تقففرر نقفف  مشففرو  إحٌففاء اآلداب العربٌففة ومطبعتففه مففن 1921

 .تراث، وكذلا طبع المؤلفات العلمٌة واألدبٌة لؤلفرادمطبوعاتها القٌمة من كتب ال
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 (0926 -0925: ) بك عبد الحمٌد بن إبراهٌم بن خلٌل أبً هٌم -3
 ، وكان من قبف  لؤلجانفب،1922سنة لمدرسة الحقوت مصري  مدٌر وهو لو  ،هو عالم بالحقوت من نوابغ مصر

 فٌهففا . لنشففأ1926ٌنفاٌر  19فففً  وفاتفهحتففى  1925ٌف  سففنة برإمففن لو   المصفرٌة ثفم انُتففدب مفدٌرا  لففدار الكتففب
ومفا ُتقفدم خفدمات مكتبٌفة ٌسفتفٌد منهفا طلبفة المفدارس االبتدائٌفة التً ، (1926  هذه السنة"مكتبة التلمٌذ" فً لو  
حٌث كانت الدار قاصفرة ففً ذلفا الوقفت علفى المتفرددٌن مفن الشفباب وطلبفة المفدارس  ؛فوقها قلٌبل ، لو ما ٌماثلها

؛ ٌزخف١  ِصبئت ِٓ حٍذ ثٙيُ اٌخغيبئش ِيٓ جيشا  1919أُٔ ئذ عٕخ  التعوٌضات التًكان سكرتٌرا  بلجنة و العلٌا.

خ ّيذ ِ يشٚا االرفيبق ثي١ٓ ثش٠طب١ٔيب ِٚصيش، اٌّعيشٚ  عثّ يشٚا ٍياّطشاثبد رٍه اٌغٕخ ِٚب ثعذ٘ب. وّب لبَ ثحّ

 .ٍِٕشع اٌزٞ ُرآّ اعزم ال  صٛس٠ب  ٌّصش

فات القانونٌة منها: المرافعات المدنٌة والتجارٌة والنظام القضائً فً مصر، القانون الدولً الخاص فً لوروبفا وففً وله العدٌد من المؤل 
 .مصر

 

 (                     0936 -0926:  )بك محمد أسعد برادة -4
سط عبَع ِٓ ، وّب حصً عٍٝ عدثٍَٛ ِذ1879حصً عٍٝ دثٍَٛ اٌّع١ٍّٓ ِٓ اٌّذسعخ اٌخذ٠ٛ٠خ ثبٌمب٘شح عٕخ  

صُ  غٙبدح فٟ عٍُ اٌى١ّ١ب  إٌظش٠خ.زٌه غٙبدح رخصص فٟ ا١ٌّىب١ٔىب، ٚ، ٚو1899و١ٍخ ثشٚ سٚد ثٍٕذْ فٟ عٕخ 

 ٌٍزع١ٍُ اٌضبٔٛٞ ثٙب. عًّ ِذسعب ثٛصاسح اٌّعبس  اٌع١ِّٛخ، فٕبظشا ، فّشالجب  

تحت فً لو  عهفده بالفدار افتُ  .1936إلى لكتوبر  -1926ابرٌ   لو  لدار الكتب المصرٌة من ٌّن مدٌرا  عُ 
صففدرت لو  ببلٌوجرافٌففة عففن دار الكتففب المصففرٌة بعنففوان  1931"مكتبففة التلمٌففذ، وفففً سففنة  1926ففً ابرٌفف  

الففدار  لصففدرت 1932سففنة لُعففدت بمناسففبة االحتفففا  بتأسففٌس لسففرة محمففد علففً. وفففً  ،"محمففد علففً الكبٌففر"
لغناء ومؤلفٌها المحفوظة فً دار الكتفب بمناسفبة انعقفاد ببلٌوجرافٌة لخرى بعنوان "نشرة بأسماء كتب الموسٌقى وا

الفهفرس األجنبفً لكتفب الرصفٌد التفً لتمفت دار الكتفب طبفع مجموعفة مفن الفهفارس هفً:  ، وكفذلا تمر الموسٌقى العربٌة فً القفاهرةمؤ
النشفرات علفى لحفدث  ، وفهرس المفؤلفٌن لهفذه الكتفب، وفهفرس الموسفٌقى  نشفرة(. وجفاءت هفذه1932-1928وردت فً السنوات من 

، ولصبحت من لهم لعمالها ومظهرا  من مظاهر جهودها البارزة، كما لصدرت الدار بجانب هفذه الفهفارس النظم العصرٌة فً ذلا الوقت
 فهارس المكتبات الخاصة التً لُلحقت بها والفهارس الشرقٌة.

 (                           0944 -0936:  ) بك منصور فهمً -5

، وتفدرج 1913سند إلٌه فً الجامعة المصرٌة كرسً تارٌخ المفذاهب الفلسففٌة سفنة لُ . مصري، ومن الخطباء مفكر
. ثفم شفغ  منصفب مفدٌر دار الكتفب المصفرٌة ففً 1933فً المناصب الجامعٌة حتى تولى عمادة كلٌة اآلداب سفنة 

روت األو   جامعفة اإلسفكندرٌة( ، حٌفث ُعفٌن مفدٌرا  لجامعفة ففا1944دٌسفمبر  11حتى  1936ماٌو  7لفترة من ا
 .  1946إلى سنة 

خاضفت دار الكتفب تجربفة اإلشفرا  اإلداري والفنفً علفى مكتبفات األقفالٌم لمفدة خمفس سفنوات، خبل  فترة إدارتفه 
 وتوق  هذا اإلشرا  بسبب ظرو  الحرب، ثم اكتفت الدار بعد ذلا باإلشرا  الفنً فقط على هذه المكتبات.

بمجمفع اللغفة ً ك  من جمعٌة الهبل  األحمر، ورابطفة اإلصفبلا االجتمفاعً، كمفا كفان عضفوا  كان ُعضوا  عامبل  ف
 .1959، واستمر به حتى وفاته سنة العلمً المصري ، كما كان ُعضوا  بمجلس إدارة المجمع1933العربٌة فً سنة 

جمع طائفة من مقاالته التفً ظهفرت . ثةحص  على ك  من نٌشان اللوجٌون دونٌر من طبقة ضابط، وتاج إٌران من الطبقة الثال
 .وذلا فً كتابه "خطرات نفس" 1930، 1915له فً الصح  بٌن عامً 

                                 (:   0948-0944):    بك أحمد عاصم -6

دٌسمبر  12ن لدار الكتب المصرٌة م ا  كان مدٌر تعلٌم البنات فً وزارة المعار ، فناظرا  لدار العلوم، ثم عٌن مدٌر
بدلت فكرة إنشاء مكتبات فرعٌة لدار الكتب فً  1944إدارته ومنذ دٌسمبر  .خبل  فترة1948حتى ٌناٌر  1944

فً إعادة إصدار النشرة الشهرٌة التً توقفت  1945 ضواحً مدٌنة القاهرة لخدمة الباحثٌن، كما بدلت الدار منذ سنة
 . عن الصدور بسبب الحرب العالمٌة
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 (       0950 -0948ن مرسى قندٌل :  )أمٌ -7

عمٌد مفتشً المواد االجتماعٌة بوزارة المعار  العمومٌة. ُعٌن مفدٌرا  عامفا  لفدار الكتفب المصفرٌة ففً الفتفرة مفن 
 .1951فبراٌر  27حتى  1948ٌناٌر  19

التفً لُضفٌفت إلٌهفا ففً   بالكتفب العربٌفة والشفرقٌة ابتداء من عهده بدار الكتب بدلت الدار فً إصفدار نشفرة ُتعفرّ 
، ولخرى ُتعر  بالكتب األوروبٌة التً حُصفلت علٌهفا ففً العفام نفسفه. وهاتفان النشفرتان صفدرتا ففً 1948سنة 

كما لخذت دار الكتب ففً التوسفع ففً إنشفاء مكتبفات شك  قٌم ٌعده الكثٌرون مرجعا  وسجبل  لثقافة الببلد واتجاهها. 
، وقد ُخصص لها جزء من متح  الففن الحفدٌث، و 1950وعً الثقافً وافُتتحت مكتبة الفن فً سنة عامة تابعة لها؛ للمساهمة فً نشر ال

 تضم الفنون والموسٌقى.

 لصفو  علفم الفنفس ولثفره ففً التربٌفة والتعلفٌم، لصفو  التربٌفة وففن التفدرٌس،وألمٌن مرسفً قنفدٌ  عفددن مفن المؤلففات المتمٌفزة لهمهفا: 
 كما ساهم فً لعما  الترجمة من اللغات األجنبٌة إلى اللغة العربٌة. ٌة واألخبلت، التأدٌب المدرسً ولثره فً الترب

 

 (            0956 -0950توفٌق الحكٌم: ) -8

مدٌرا  عاما  لدار الكتفب ثم ُعٌن  ،بدار لخبار الٌوم لٌعم  كاتبا  متفر ا   1945سنة والتحق ، نٌابٌة فً عدة وظائ  عم 

، حٌث ُعٌن عضوا  دائما  متفر ا  بالمجلس 1956مارس  29 ، واستمر فٌها حتى1951 مارس سنة 21فً المصرٌة 
لنشئت "مراقبة خاصة للمخطوطات"  1951سنة  وخبل  فترة إدارته لدار الكتب تقرر .األعلى لرعاٌة الفنون واآلداب

مفن  -دار الكتفبصفلت ح 1952وففً سفنة تقوم بفهرسة وتصنٌ  وصٌانة مقتنٌات الدار من المخطوطات والبردٌات. 
علففى العدٌففد مففن المخطوطففات النففادرة عففن طرٌففت  -خففبل  البعثففات العلمٌففة التففً لرسففلتها لزٌففارة المكتبففات بالخففارج 

 التصوٌر.

كان  .١ٌٛ٠1987ٛ  26 فٟ رٛفٝ. وبْ سئ١غب الرحبد وزبة ِصشٚ، 1959صُ عًّ ِٕذٚثب ٌٍجّٙٛس٠خ اٌعشث١خ اٌّزحذح فٟ ا١ٌٛٔغىٛ فٟ عبَ 
مجمع اللغة العربٌة،  مث كٌم عضوا  فً كثٌر من المجامع العلمٌة، توفٌت الح

 
المجلس والمجالس القومٌة المتخصصة للثقافة واإلعبلم، و

  المجلس األعلى للصحافةواألعلى للثقافة، 
فٟ األس٠ب ، ٚأً٘ بد ٔبئت ِٚٓ أغٙش أعّبٌٗ : ١ِٛ٠، دلذَ ٌٍّىزجخ اٌعشث١خ اٌعذ٠ذ ِٓ اٌىزت ٚاألعّبي األدث١خ ِٓ لصص، ٚسٚا٠ب 

 .ٚعٛدح اٌشٚح ،بئش، ٚسصبصخ فٟ اٌمٍت، ٚاٌغٍطبْ اٌح، ٚإ٠ض٠ظاٌىٙ 

 
ونتٌجةةة تةةولى إدارة دار الكتةةب القةةاامون بالعمةةل فةةً الةةدار الةةذٌن  تةةدرجوا فةةً وظاافهةةا، ( 0970 –0957وفةةً الفتةةرة مةةن )

   .وصلوا إلى منصب "مدٌر عام"لخبراتهم العملٌة 
 

 (:  0962 -0957)  حمد حسٌنأمحمد  -0

 -. وحص  لثناء الخدمة على ك  من: دبلفوم ففن المكتبفات 1927سبتمبر  20التحت بالعم  بدار الكتب فً  
مففن جامعففة بففرلٌن، وشففهادة الزمالففة مففن  1938، ودبلففوم فففً اللغففة البلتٌنٌففة سففنة 1935جامعففة لنففدن سففنة 

لفدار إلفى لن ُعفٌن  وكفٌبل  لهفا ففً .  تفدرج ففً وظفائ  ا1948نفوفمبر  26جمعٌة المكتبات البرٌطانٌة ففً 
.1962حتى ماٌو  1957، ثم مدٌرا  عاما  لدار الكتب فً لو  ٌونٌو 1954

 

الجزء األو  والثانً مفن فهفرس مصفر، وٌشفتم  علفى  1958، 1957رت دار الكتب فً عهده سنتى لصد
لصفدرت  قائمفة بفهففارس  1959سفنة ، وففً  1956جمٌفع المطبوعفات األجنبٌفة الُمتصفلة بمصفر ممفا اقتنتفه الففدار حتفى سفنة 

المخطوطفات العربٌففة والشفرقٌة المحفوظففة بالفدار والمكتبففات الُملحقففة بهفا. وفففً بداٌفة السففتٌنٌات قامفت إدارة المكتبففات الفرعٌففة 
د كما شهدت دار الكتب ففً عهفده لٌضفا  إرسفاء الحجفر األسفاس للمبنفى الجدٌف .بالدار بإعداد "فهرس موحد" للمكتبات التابعة لها

 .1961بكورنٌش النٌ  فً ٌولٌو  لها
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                                  (:     0966 -0962) خضر عمرمحمد عبد المنعم  -2

ثفم تفولى إدارة  ،عم  فٌها بقسم الفهفارسو  دار الكتب المصرٌةل 1929ثم ُنق  سنة ،  المعار عم  مدرسا  بوزارة 
م إدارة الخدمة المكتبٌة. ساهم فً تصفوٌر كثٌفر مفن المخطوطفات العربٌفة مفن قسم المطالعة واالستعارة الخارجٌة، ث

 خارج مصر تنفٌذا  لمشرو  جمع التراث العربً . 

، 1966دٌسمبر  2حتى  1962ماٌو  17 الفترة من فً لدار الكتبُعٌن مدٌرا  عاما  
 

ثفم ُرقفً وكفٌبل  لفوزارة الثقاففة 
فكرة تعلٌم شباب الباحثٌن المناهج العلمٌة؛ لتحقٌفت ونشفر  -لهذا المنصب خبل  شغله  –لشئون دار الكتب. وقد تبنً 

مقفره دار  ،الذي تولى رئاسفته اسات تحقٌت التراث القومً ونشره"التراث واستصدر قرارا  ٌقضً بإنشاء "مركز در
 الكتب. 

 .(1964ٌولٌو -1952 ٌولٌو  ار الكتب فً عهد الثورةكتاب د(، و1947له كتاب عن السودان  

 (:                                      0967 -0966الحفنً ) الدٌن محمد صالح  

ثم ُنق  مرة لخرى لفدار عاد للتدرس، ، ثم 1945دٌسمبر  فًثم انُتدب للعم  بدار الكتب المصرٌة  بالترٌس،عم  
لئلعففارة الخارجٌففة سففنة  مففدٌرا  ثففم م رئٌسففا  لففه، ثفففهففارس العربٌففة، ، وعمفف  بقسففم ال1950لو  مففارس  فففًالكتففب 
ثفم  ،1959، فمدٌرا  إلدارة الخدمة المكتبٌفة ففً ٌنفاٌر سفنة 1956، ثم رئٌسا  لقسم اإلرشاد والفهارس سنة 1951

 . 1966ماٌو  2فً ، ثم مدٌرا  عاما  لها 1962فً  لدار الكتبُعٌن وكٌبل  

 

 

 (0968 -0967أحمد معوض عابدٌن ) -4

ُنقف  للعمف  بفدار الكتفب مفن  ، ثفم 1932عة المصرٌة فً لوائ  فبراٌر لجامبفهارس المكتبة العامة با عم 
. ثفم ُنقف  1942مبلحظا  ففً قسفم المطالعفة، ثفم قسفم األمنفاء  لمفٌن مخفازن( ففً ٌولٌفو  1938ٌناٌر  25

، حٌفث نقُف  مفرة لخفرى 1945للعم  لمٌن مكتبة مساعد بمعهد التربٌة للمعلمٌن، واستمر فٌهفا حتفى سفنة 
. ثفم تعفٌن مفدٌر إدارة بقسفم 1946م األمنفاء بفدار الكتفب، ثفم ُعفٌن وكفٌبل  للقسفم ففً ٌونٌفو سفنة للعم  بقس

الفذي كفان تابعفا  لفدٌوان رئاسفة  –. ولمفا تقفرر ضفم قسفم المحفوظفات التارٌخٌفة1951األمناء فً مفارس 
، تقفرر ندبفه 1955اعتبارا  من لو  ٌولٌفو  1956/ 55إلى مٌزانٌة دار الكتب للسنة المالٌة  -الجمهورٌة 

. ثففم ُعففٌن رئٌسففا  لقسففم اإلعففارة، فمففدٌرا  إلدارة اإلعففارة فففً دٌسففمبر سففنة 1955لئلشففرا  مؤقتففا  علففى هففذا القسففم فففً نففوفمبر 
 .1962، ثم مدٌر الخدمة المكتبٌة فً 1961

ٌنففاٌر  25ئت القومٌففة فففً ُعففٌن وكففٌبل  لفدار الكتففب والوثففائت القومٌففة، ثفم مففدٌرا  عامففا  لففدار الكتفب والوثففا 1966مففاٌو  11وففً 
1967،

 
 .  1989توفً فً لكتوبر  .1968ماٌو  24واستمر ٌشغ  هذا المنصب حتى لحٌ  للتقاعد فً 

 (:        0971 -0968) السٌد مصطفً حسن رشاد -5

 ، ثفمومًلمكتبات العامة بفاإلدارة العامفة لجامعفة الثقاففة الحفرة، التابعفة لفوزارة الثقاففة واإلرشفاد القفامراقب 
ثفم ُنقف  إلفى دار الكتفب  .1961 سفنة لمكتبات العامة بدٌوان عام وزارة الثقافة واإلرشاد القومًاإدارة مدٌر 

الكتففب والوثففائت  والوثففائت القومٌففة؛ ثففم ُرقففً مراقبففا  عامففا  للشففئون المكتبٌففة بالففدار.ثم ُعففٌن مففدٌرا  عامففا  لففدار
.1970ٌونٌو  15ى لُحٌ  للتقاعد فً واستمر ٌشغ  هذا المنصب حت ،1968ٌولٌو  25فً  القومٌة

  
 

، المكتبفة العامفة: رسفالتها ونظفم العمف  بهفا المكتبفات العامفة له كثٌر من المؤلففات ففً مجفا  المكتبفات منهفا
   .(، المكتبات ورسالتها1966 

 (:  0973 -0971كحٌل )كمال محمود علً  -6

ولى رئاسفة قسفم التزوٌفد ففً مفارس ، وتفدرج ففً وظفائ  الفدار حٌفث تف1957ُعٌن بدار الكتب ففً سفنة 
ُرقفً مراقبفا  عامفا  للشفئون ثفم  ،1963ففً نفوفمبر التزوٌفد والتبفاد  الثقفافً قسفم ، ثم تولى رئاسة 1957

كما انُتدب مدٌرا  لفدار الوثفائت القومٌفة باإلضفافة ،1968وكٌبل  لدار الكتب والوثائت القومٌة فً المكتبٌة، وانُتدب 
وتولى القٌام بأعما  مدٌر عام دار الكتب والوثفائت القومٌفة ، 1969فبراٌر  4لدار( فً إلى عمله األصلً  وكٌ  ا

   .1973حتى  1971ٌولٌو  12عاما  لها فً  مدٌرا  ، ثم ُعٌن 1970 ماٌو
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لهةا "راةةٌس  أصةب فةً  بإنشةاء الهٌاةة المصةرٌة العامةة للكتةةاب 0970لسةةنة  2826القةرار الجمهةوري رقةم بصةدور 
 ،هامسةاول عةن تنفٌةذ السٌاسةة العامةة الموضةوعة لتحقٌةق أهةدافوالٌتةولى تصةرٌم شةاون الهٌاةة، ي ذلاهو  مجلس إدارة"؛

المدٌر العام" وفقاً لما نص علٌه قرار إنشاء الهٌاة. وأصبحت دار الكتب مجةرد إدارة تابعةة وتنفٌذ قرارات المجلس، ٌعاونه "
 .للهٌاة ٌتولى رااستها مدٌر عام

مجةالس اإلدارة وسٌاسةاتهم فةً الهٌاةة العامةة للكتةاب بشةكل عةام وفةً دار الكتةب بشةكل وفٌما ٌلً سةنعرض لرؤسةاء 
خاص، كما سنعرض لمدٌري دار الكتب من العاملٌن بالدار فً عهةد كةل راةٌس مةن رؤسةاء مجلةس اإلدارة ومجهةوداتهم فةً 

 تطوٌر دار الكتب.

 (: 0979 -0970الشنٌطً ) محمود السٌد  -0

، 1963 – 1961مفدٌر مكتبفة الجامعفة األمرٌكٌفة بالقفاهرة مفن كفان  .عمٌد المكتبٌٌن العفرب
رئاسفة مجلفس إدارة الهٌئفة ثفم تفولى  .لشفئون المكتبفات والوثفائت القومٌفةكفٌبل  لفوزارة الثقاففة وعم  و

كما عم  مستشفارا  للمكتبفات لفدى العدٌفد مفن  .1979 -1972 فً الفترة منالمصرٌة العامة للكتاب 
ُعٌن لستاذا   ٌر متففر  بقسفم المكتبفات والوثفائت بكلٌفة  1991لعربٌة، وفً سنة الهٌئات المصرٌة وا

.1995اآلداب، جامعة القاهرة حتى  وفاته سنة 
  

 

كان للفدكتور الشفنٌطً نشفاط كبٌفر ففً دار الكتفب، فقفد عفاش مرحلفة خبل  فترة رئاسته للهٌئة العامة للكتاب 
نتقفا  إلٌفه مفن المبنفى القفدٌم ففً بفاب الخلفت. وبفد  العمف  ففً بناء المبنى الجدٌد للفدار بكفورنٌش النٌف ، واال

"مركفز ئفة سفنة، كمفا لُنشف  ففً عهفده الكاففة مقتنٌفات الفدار عبفر م 1973الفهرس الُمحسب الجدٌد ففً سفنة 
وبفدلت بالفدار، ، والفدورٌات المحفوظفة ؛ لٌتولى العناٌة بالمخطوطفات والكتفب النفادرة1974بحوث الترمٌم والصٌانة والمٌكروفٌلم" سنة 

مفن خفبل  قسفم اإلٌفدا  القفانونً؛ وذلفا باعتبارهفا  1975منفذ سفنة (ISBN) دار الكتب فً تطبٌت نظفام التفرقٌم الفدولً الموحفد للكتفب 
 المكتبة الوطنٌة للدولة.

كثر من مرة، وهو لو  ،  وقد شغ  رئاستها لفً مصركان له نشاط فعا  فً العم  المكتبً فهو من المؤسسٌن لجمعٌة المكتبات والوثائت 
، وكفان رئفٌس 1965 – 1963من وضع قواعد عربٌة للفهرسة الوصفٌة، كما لنشأ مجلفة المكتبفة العربٌفة التفً صفدرت ففً الفتفرة مفن 

لجنفة إعفداد الدسفتور الفدائم لمصفر، ولجنفة الُكتفاب الدولٌفة و تحرٌرها، وكان عضوا  فً ك  من المجالس القومٌة المتخصصة فً مصفر،
 .التابعة للٌونسكو

لقد لثرى الدكتور محمود الشنٌطً المكتبة العربٌة بالعدٌد مفن المؤلففات مفن الكتفب، والترجمفات ففً مجفا  المكتبفات، نفذكر منهفا: قضفٌة 
 فً ثبلثة مجلدات. 1978 – 1928لٌبٌا، الكتاب العربً بٌن الماضً والحاضر ، كتب األطفا  فً مصر، 

  (:9989 -9979صالح عبد الصبور ) -2

وز الٌوسفف ، كففان الُمحففرر األدبففً لجرٌففدة األهففرام، ولمجلتففً ر .مففن لعففبلم الشففعر العربففً
لرئٌس تحرٌر مجلة روز الٌوس . كما كان مدٌر عام دار الكتاب العربفً،  ئبوصباا الخٌر، ثم نا

  وزارة الثقافة لشئون الثقاففة الجماهٌرٌفة. تفولى رئاسفة مجلفس ورئٌس تحرٌر مجلة الكاتب، ووكٌ
ل سففطس سففنة  15حتففى وفاتففه فففً  1979إدارة الهٌئففة المصففرٌة العامففة للكتففاب فففً الفتففرة مففن 

1981. 

وففً عهففد رئاسفته للهٌئففة اسفتمرت دار الكتففب فففً التوسفع فففً إنشفاء المكتبففات العامفة حتففى لصففب  
كما تم نق  مراقبة المجموعفات الخاصفة  الفنفون والموسفٌقً( ( مكتبة. 18  1980عددها فً سنة 

من مخازن دار الكتب إلى المبنى الجدٌد بكورنٌش النٌف . ولصفدر مركفز بحفوث التفرمٌم والصفٌانة 
، كمفا "والمٌكروفٌلم لو  مطبو  للصٌانة والترمٌم خاص بأعما  المركز تحت اسم "تكنولوجٌا صٌانة وترمٌم المقتنٌفات الثقافٌفة

م المركز القومً لتباد  المطبوعات بإنشفاء عبلقفة تبفاد  مفع بعفض الهٌئفات النشفطة مثف  المكتبفة القومٌفة بفرنسفا. وتفم إعفادة قا
بعفد نقلهفا مفن قصفر عابفدٌن إلفى دار الكتفب  ،1971 سفنة افتتاا المكتبة المركزٌة بعد لن استمر  لقها عشر سنوات كاملة مفن

 بمبنى باب الخلت.

ن جمعٌة األدباء، واتحاد الكتفاب، ومجلفس إدارة اتحفاد اإلذاعفة والتلٌفزٌفون، والمجلفس األعلفى للصفحافة، كان عضوا  فً ك  م
، وعضفوا  متفر فا  بمجلفس إدارة والمجلس األعلى لؤلكادٌمٌة الفنون، والمجلفس األعلفى للثقاففة، والمجفالس القومٌفة المتخصصفة

، 1949سفنة  جفائزة مؤسسفة الجمعٌفة األدبٌفة مفن الجفوائز واألوسفمة منهفا: . نفا  العدٌفدالمؤسسة المصرٌة العامة للتألٌ  والنشفر



 

8  

فبوظ:   25795149/   25796992/ 25750620جّٙٛس٠خ ِصش اٌعشث١خ       د: -اٌمب٘شح -سٍِخ ثٛالق -وٛس١ٔش ا١ًٌٕ

25765785(202) 

Boulac  Corniche El Nile- Cairo          Tel. 25750620- 25796992- 25795149  Fax: (202) 25765185 

 

، وجفائزة الدولفة التقدٌرٌفة ففً 1966الشفعر سفنة  ، وجائزة الدولة التشجٌعٌة ف1965ًووسام العلوم والفنون من الطبقة األولى سنة 
 ، ووسام االستحقات من الدرجة األولى.1981اآلداب سنة 

 

 

   (:0985-0982) عز الدٌن إسماعٌل -3

شفغ  .1980سفنة ، وعمٌفد كلٌفة اآلداب جامعفة عفٌن شفمس األدب والنقد بقسفم اللغفة العربٌفة ذلستا
فتفرة هفذه الخـفـبل  . و1985حتى سفنة  1982منصب رئٌس مجلس إدارة الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب 
تنقلففة منففذ كمففا اسففتحدثلهففا،  اسففتمرت دار الكتففـب فففً إنشففـاء المكتبففات الفرعٌففـة التابعففة ت نظففام المكتبففات الم 

االطففبل  واالسففتزادة مففن المعرفففة، وإلتاحففة الفرصففة لمففن ال تتواجففد بففالقرب مففنهم  ًتسهٌففـبل  علففى را بفف 1984
 .مكتبات عامة

العربٌفة شغ  عدة مناصب منها لمٌن عام المجلس األعلى للثقافة، ورئٌس لكادٌمٌة الفنفون بالقفاهرة، وعمف  لسفتاذا  متفر فا  ففً قسفم اللغفة 
. وكان عضوا  فً كثٌر من الجمعٌات العلمٌة واألدبٌة لبرزهفا الجمعٌفة المصفرٌة 2006بكلٌة اآلداب، جامعة عٌن شمس حتى وفاته سنة 

لففه كثٌففر مففن لوجففه النشففاط فففً تأسففٌس مجلففة فصففو ، ومجلففة إبففدا ، ومجلففة عففالم  للنقفد األدبففً وجمعٌففة محبففً الفنففون الجمٌلففة و ٌرهففا.
من ٌو وسفبلفٌا، وجفائزة التقفدم العلمفً  1984لقاهرة. نا  لرفع الجوائز داخ  مصر وخارجها، مث : جائزة القلم الذهبً الكتاب،ومجلة ا

من الكوٌت، 1984
 

من مصفر، عفن كتابفه  قضفاٌا اإلنسفان ففً األدب المسفرحً المعاصفر(،  1985وجائزة الدولة التقدٌرٌة فً اآلداب 
 من مصر. 2006، وجائزة مبارا لآلداب 2000ة وجائزة الملا فٌص  الدولٌة لؤلدب سن

 2006(، وك  الطرت تؤدي إلى الشعر  2005قدم العدٌد من الكتب واألعما  المترجمة، ومن مؤلفاته: المسرا الشعري عند باكثٌر  

 

 (:  0993-0985سمٌر سرحان ) -4

وكٌف  وزارة كمفا كفان ، 1980حتفى  1979ففً الفتفرة مفن بجامعة القفاهرة رئٌس قسم اللغة اإلنجلٌزٌة 
. كما عم  رئٌسا  لقسم اللغفة اإلنجلٌزٌفة 1985 – 1983فً الفترة من  الثقافة لشئون الثقافة الجماهٌرٌة

 بجامعة الملا عبد العزٌز بجدة فً الثمانٌنٌات لمدة لربع سنوات.

 سفنة ففًالعامفة للكتفاب بمقتضفى القفرار الجمهفوري  المصفرٌة مجلس إدارة الهٌئفة وشغ  منصب رئٌس
1985،

 
فً هٌئة ُمستقلة، 1993فً ماٌو  هاتى انفصا  دار الكتب والوثائت القومٌة عنح

 
واستمر ٌشفغ  

، ثم تولى منصب خبٌر وطنفً لشفئون الثقاففة والنشفر بأحفد مقفار هٌئفة الكتفاب 2004هذا المنصب حتى 
 .  2006الواقع على النٌ  بماسبٌرو، إلى لن توفً فً لو  ٌولٌو 

وكان هذا المركفز هفو آخفر المراكفز العلمٌفة التفً ، 1988لدب الطف  فً وتوثٌت لنش  مركز بحوث ته للهٌئة خبل  فترة رئاس
الصادرة فً مصر والدو  العربٌة والعالم. بأدب الطف  الذي ٌهد  إلى توثٌت ك  المواد المتعلقةوالكتب،  لنشأتها دار

  
 

 .إٌدا  والقاهرة، وعالم الكتاب، والجدٌدومسرا، ال مجبلت ثقافٌة، منها وقد عم  مدٌر ورئٌس مجلس إدارة

كفذلا  لمٌن عام لك  من: المجلس العربً لكتب األطفا  والنشء بمصر، ومجلس لمنفاء المشفرو  العربفً للقفراءة للجمٌفع، كان
 قبلئ . قب  وفاته بأشهر 2006حص  على جائزة الدولة التقدٌرٌة فً اآلداب سنة ن. كان الُمشر  العام ألكادٌمٌة الفنو

 

 

أصب  لدار الكتب والوثااق القومٌة "مجلةس إدارة" ٌرأسةه "راةٌس مجلةس  0993لسنة  076تنفٌذاً للقرار الجمهوري رقم 
اإلدارة" وهةةو المسةةاول عةةن تنفٌةةذ السٌاسةةة العامةةة للهٌاةةة لتحقٌةةق األهةةدام التةةً ترنةةو إلٌهةةا، وٌعاونةةه "رؤسةةاء اإلدارات 

 المركزٌة بالهٌاة".
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 :(0997 -0994حجازي ) محمود فهمً
١ٌٙئخ اٌعبِخ ٌذاس اٌىزت اِجٍظ إداسح ٌشئبعخ  أزُذة َ،1978أعزبر عٍُ اٌٍ خ، ثى١ٍخ ا٢داة، جبِعخ اٌمب٘شح فٟ عٕخ 

اٌجذ  فٟ رٕف١ز خطخ ا١ٌٙئخ  خ ي فزشح سئبعزٗ ١ٌٍٙئخ رُٚ .١ٌٛ٠1997ٛ  6 حزٝ  1994أرغطظ  8 ٚاٌٛصبئك اٌم١ِٛخ ِٓ

د ِزىبٍِخ ٌّخطٛطبد داس اٌىزت عٍٝ اٌحبعت ا٢ٌٟ ثبٌزعبْٚ ِا ِشوض اٌّعٍِٛبد ٚدعُ ارخبر فٟ ثٕب  لبعذح ث١بٔب

ثّغبعذح  1997فٟ فجشا٠ش ِشوض رش١ُِ اٌّخطٛطبد ثذاس اٌىزت زبح رُ افزوزٌه اٌمشاس ثشئبعخ ِجٍظ اٌٛصسا . 

عذاد ٚأجٙضح اٌص١بٔخ ٚاٌزش١ُِ،  ،اٌحىِٛخ األعجب١ٔخ ُّ أوجش ِشوض ٌٍزش١ُِ فٟ اٌ شق  ٠ٚعزجشٚرض٠ٚذٖ ث حذس اٌ

 .وبصاخغزبِْجبسن( ثجّٙٛس٠خ  -ِٕصت سئ١ظ اٌجبِعخ اٌّصش٠خ )ٔٛس. ٠ٚ  ً اٌذوزٛس ِحّٛد حجبصٞ حب١ٌب  األٚعط

 – 1976غ ً ثعض اٌٛظبئ  اٌذ١ٌٚخ، فمذ وبْ وج١ش اٌخجشا  اٌٍ ١٠ٛٓ ثبٌّٕظّخ اٌعشث١خ ٌٍزشث١خ ٚاٌضمبفخ ٚاٌعٍَٛ ثبٌمب٘شح فٟ اٌفزشح ِٓ ٚلذ 

اللغوٌة بمعهد ٌزط٠ٛش اٌٍ خ اٌعشث١خ فٟ ِب١ٌض٠ب، صُ أعزبرا  ٌٍعٍَٛ  1984، ٚخج١شا  ثبٌّٕظّخ اإلع ١ِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌعٍَٛ ٚاٌضمبفخ فٟ 1979
 البحوث والدراسات العربٌة. 

 لمصطل .له العدٌد من األعما  نذكر منها: اللغة العربٌة عبر القرون، علم اللغة العربٌة، األسس اللغوٌة لعلم ا
، والجائزة التقدٌرٌة  لجامعة القاهرة فً العلوم اإلنسانٌة سنة 1997حص  على  وسام االستحقات لجمهورٌة للمانٌا االتحادٌة سنة 

اٌٍ بد اٌع١ٍّخ ٚاٌع لبد اٌذ١ٌٚخ فٟ وبصاخغزبْ  ، ودكتوراه فخرٌة من جامعة2000، وجائزة الدولة التقدٌرٌة فً اآلداب سنة 1997

 .2004عٕخ 

 :     (0998 0997جابر عصفور )
 -1990جامعففة القففاهرة فففً الفتففرة مففن  –قسففم اللغففة العربٌففة بكلٌففة اآلداب لسففتاذ النقففد األدبففً، ورئففٌس

مجلفس إدارة ا  لسفٌرئ. وقفد انُتفدب 2007 -1993لمٌن عام المجلس األعلى للثقافة مفن وشغ  منصب  ،1993
ثم شفغ  منصفب ، 1998مارس  6 حتى1997ٌولٌو  7 فً الفترة منالهٌئة العامة لدار الكتب والوثائت القومٌة

خبل  هذه الفترة ُبد  فً عم  حصفر شفام  لرصفٌد دار الكتفب مفن الفدورٌات    . ٌر المركز القومً للترجمةمد
والمطبوعات، تم تحت إشرا  لجنة مكونفة مفن لسفاتذة المكتبفات والوثفائت، إلفى جانفب عقفد النفدوات واللقفاءات 

عضفو المجلفس القفومً للمفرلة، وعضفو لجنفة وهفو   .مشتركة بٌن دار الكتب والمجلس األعلى للثقاففةالفكرٌة ال
، و لفه نشفاط ثقفافً متمٌفز مفن خفبل  عضفوٌته بفبعض الجمعٌفات اآلداب والدراسات اللغوٌة بمكتبفة اإلسفكندرٌة

  .إدارة جمعٌة النقاد بالقاهرة جلساألدبٌة منها: الجمعٌة األدبٌة المصرٌة بالقاهرة، اتحاد الكتاب بالقاهرة، م

(، 1995حص  على العدٌد من الجوائز واألوسمة منهفا: جفائزة لفضف  كتفاب ففً الدراسفات اإلنسفانٌة بمعفرض القفاهرة الفدولً للكتفاب  
  ففً حقف 1997/  1996سفنة  ة سلطان بفن علفً العفوٌس الثقافٌفة(، وجائز1995والوسام الثقافً التونسً من رئٌس جمهورٌة تونس  

 .2003مارس  8الدراسات األدبٌة والنقدٌة، ودر  رابطة المرلة العربٌة فً 

 

    :(0998ناصر األنصاري )
شغ  منصب رئٌس مجلس إدارة الهٌئة العامة للمركز الثقافً القومً  دار األوبرا المصرٌة( بالقاهرة فً الفترة 

الهٌئفة العامفة لفدار الكتفب والوثفائت القومٌفة  انُتدب رئٌسفا  لمجلفس إدارةو، 1997نوفمبر  – 1991من نوفمبر 
 .1998دٌسمبر  31 –مارس 8فً الفترة من 

مففع  ،، بعففد تجدٌففد قاعففات اإلطففبل  بهففا 1998افتتففاا مبنففى دار الكتففب ففً نففوفمبر إعففادة تففم فتففرة هففذه ال خفبل 
المفؤداة تفوافرت ففً ولتحسفٌن الخدمفة  المكتبات المهداة والمكتبات الخاصفة. تًاستحداث قاعات جدٌدة مث  قاع

جمٌففع القاعففات الحواسففب اآللٌففة، وآالت التصففوٌر، ولجهففزة قففراءة المٌكففروفٌلم والمٌكففروفٌش، كففذلا األجهففزة 
وقفد واكفب عملٌفة التطفوٌر الجفرد الكامف  لجمٌفع مقتنٌفات دار الكتفب مفن المخطوطفات،  . الطابعة الخاصفة بهفا

باإلضفافة إلفى جمٌفع المقتنٌفات األثرٌفة بالفدار مفع التفرمٌم والمعدنٌفة،  والكتب، وقطع العمبلت الذهبٌة والفضفٌة
ٌُعففد لو  مصففري ٌشففغ  هففذا 1999ثففم شففغ  منصففب مففدٌر معهففد العففالم العربففً ببففارٌس سففنة . الففدقٌت لهففا ، و
 .2010، حتى وفاته فً 2005انُتدب رئٌسا  لمجلس إدارة الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب اعتبارا من لو  مارس سنة إلى لن المنصب، 

المراسم فً مصفر، الُمجمف  ففً تفارٌخ القفانون المصفري، والعوربفة ففً  موسوعة حكام مصر من الفراعنة إلى الٌوم، تارٌخمن لعماله: 
 مقاب  العولمة: عناصر لنظرٌة جدٌدة.

للتففوت، ووسفام جوقفة  ، وعلفى رلسفها وسفام االسفتحقات مفن الطبقفة الثانٌفة مفن مصفر؛ تقفدٌرا  ى العدٌد من المٌدالٌات واألوسفمةحص  عل
 الشر  من طبقة قائد  كوماندور( من الحكومة الفرنسٌة.
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 (:   2112 -0999سمٌر ةرٌب )
، باإلضافة إلى عملفه كمستشفار فنفً لفوزٌر الثقاففة. قفام بإنجفاز 1990فً سنة  لو  مدٌر لصندوت التنمٌة الثقافٌة

الجمٌلة بدار األوبرا، والحدٌقة الثقافٌة لؤلطففا  بمنطقفة  العدٌد من المشروعات الثقافٌة منها: مركز الهناجر للفنون
العامفة بفالجٌزة، ومكتبفة القفاهرة الكبفرى. ثفم  مصفرالسٌدة زٌنب، والتابعفة للمركفز القفومً لثقاففة الطفف ، ومكتبفة 

 31 إلفى1999فبراٌفر  21 انُتدب لرئاسة مجلس إدارة الهٌئة العامفة لفدار الكتفب والوثفائت القومٌفة ففً الفتفرة مفن
 .2002دٌسمبر 

الُمتصلة ُمزودة بأحدث لجهزة الكمبٌوتر تم افتتاا قاعة جدٌدة للوسائط الُمتعددة  2000وفً سنة فترة هذه الخبل  
تم افتتاا المنفذ الجدٌفد لبٌفع مطبوعفات دار الكتفب . كما نترنت لُتقدم خدمة البحث مجانا  لجمهور الباحثٌنبشبكة اإل

تفم افتتفاا لو  موقفع لفدار   2001وففً لى مٌكنة األعما  الفنٌة فً كف  مفن دار الكتفب والمكتبفات التابعفة لهفا. باإلضافة إ بحدٌقة الهٌئة،
 .وصورا  مختلفة لمبنى الدار ،وٌتضمن بٌانات ومعلومات عن تارٌخ نشأة الدار ،الكتب على شبكة االنترنت

لجهاز القومً للتنسٌت امجلس إدارة  رئٌسمنصب  وٌشغ  حالٌا  ، 2003 انُتدب بعد ذلا رئٌسا  لؤلكادٌمٌة المصرٌة للفنون بروما فً سنة
 .الحضاري

وله مؤلفات فً الفنون والثقافة والفكر منها: راٌة الخٌا : عن تارٌخ الحركة السرٌالٌة ففً مصفر، نقفوش علفى زمفن، الهجفرة المسفتحٌلة: 
 سمٌر رافع  من درب اللبانة إلى بارٌس، كتابات الزمن اآلخر، الفن.

 

        (2003 -2002صبلا فض   
رئاسفة مجلفس إدارة الهٌئفة و، 1979لستاذا  النقد األدبً واألدب المقارن بكلٌة اآلداب جامعة عٌن شمس منفذ 

اهتمفت دار الكتفب  .2003مفارس  20 - 2002ٌنفاٌر  8 العامة لدار الكتب والوثائت القومٌة ففً الفتفرة مفن
الكتب للحفاظ على تراث الدار من لوائ  المطبوعات. وبفدل مركفز تفارٌخ بإعادة طبع لمهات هذه الفترة خبل  

مصر المعاصر فً إصدار مجلة "مصر الحدٌثفة" وهفً دورٌفة علمٌفة ُمحكمفة تعنفً بنشفر األبحفاث الُمتعلقفة 
ن مجلفة "ُتراثٌفات" ففً ٌنفاٌر بتارٌخ مصر الحدٌث والمعاصر، كما لصدر مركفز تحقٌفت التفراث لو  عفدد مف

2003 . 
عمٌدا  للمعهد العالً للنقفد الفنفً بأكادٌمٌفة و ،مدٌرا  للمعهد المصري للدراسات اإلسبلمٌة بمدرٌد بإسبانٌا عم 

 م. 1988حتى  1985الفنون بمصر منذ 
تشفار مكتبفة مس . وهفواختٌر لستاذا  شرفٌا  للدراسات العلٌا بجامعة مدرٌد المستقلة، وعضوا  شرفٌا  بالجمعٌة األكادٌمٌة التارٌخٌفة اإلسفبانٌة

 .2005المصري فً  والمجمع العلمً، وانُتخب عضوا  بمجمع اللغة العربٌة فً السنة نفسها، 2003منذ  اإلسكندرٌة 
قدم العدٌد من المؤلفات فً مجا  النقد األدبً نذكر منها: حوارٌات فً الفكر األدبً، نبرات الخطاب الشعري، جمالٌات الحرٌة فً 

 . روائًالشعر، و لذة التجرٌب ال
، وجائزة الدولة التقدٌرٌة فً اآلداب من المجلس األعلى للثقافة سنة 1997  الشعر سنة  ونقد حص  على جائزة البابطٌن فً اإلبدا 

2000. 
 
 

    (:2114 -2113الدكتور أحمد مرسً )
م حتفى 1981لمعهفد العفالً للفنفون الشفعبٌة مفن ا عمٌفدو. 1981ففً  لستاذ اللغفة العربٌفة بجامعفة القفاهرة

تولى رئاسفة قسفم اللغفة . م1987م حتى 1985جامعة بنً سوٌ  من سنة  كلٌة اآلداب، عمٌدوم، 1987

كفان لفه  .2003حتفى  2000م، وكذلا ففً الفتفرة مفن 1994م حتى 1993العربٌة بالكلٌة فً الفترة من 
، 1978حتفى  1976ة مفن نشاط فً العم  الثقافً، فقد انتُدب مدٌرا  لمركز الفنفون الشفعبٌة بفوزارة الثقافف

، ثفم 1987وتولى رئاسة تحرٌر مجلة الفنون الشفعبٌة بالهٌئفة المصفرٌة العامفة للكتفاب بفوزارة الثقاففة ففً 
مجلفس إدارة الهٌئفة العامفة ل ا  رئٌسفوانُتفدب  .1997افة لشئون التراث الشعبً ففً زٌر الثقلو ا  مستشارُعٌن 

وخبل  هذه الفترة  .2004دٌسمبر  31حتى  2003مارس  21لدار الكتب والوثائت القومٌة فً الفترة من 
 . 2004مشرو  الفهرس العربً الموحد شاركت دار الكتب فً 

  للعدٌد من الجامعات األجنبٌة والعربٌة منها:  جامعة هارفاد، وبنسلفانٌا، وتكساس، والكوٌت. عم  لستاذا  زائرا  
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مٌدانٌففة فففً منطقففة الفٌففوم، مقدمففة فففً  شففعبٌة: المففأثورات الشففعبٌة األدبٌففة: دراسففةلففه العدٌففد مففن المؤلفففات مففن الكتففب، منهففا: األ نٌففة ال
 الفولكلور، األ انً الشعبٌة فً صعٌد مصر، اإلنسان والخرافة.

، واختٌفر لسفتاذا  1985حص  على كثٌر من الجوائز واألوسفمة منهفا: جفائزة الدولفة التشفجٌعٌة ففً الفنفون مفن المجلفس األعلفى للثقاففة و
، ووسفام الفنفون الجمٌلفة مفن 1991، ونفوط االمتٌفاز مفن مصفر سفنة 1989بقسم اللغة العربٌة والدراسات اإلسفبلمٌة بمدرٌفد ففً  فخرٌا  

 .2000، وجائزة الدولة للتفوت فً اآلداب من المجلس األعلى للثقافة بمصر فً 1993إسبانٌا فً 

 

 

     (:2100 -2115الدكتور محمد صابر عرب )
. قفام بالتفدرٌس فففً كثٌفر مففن 1994ارٌخ، كلٌفة اللغفة العربٌففة بجامعفة األزهفر منففذ لسفتاذ بقسفم التفف

، وجامعففة اإلمففارات 1991حتففى  1986الجامعفات العربٌففة مثفف : جامعففة السفلطان قففابوس فففً الفتففرة مفن 
حتفى  1994، وجامعفة عفٌن شفمس، كلٌفة البنفات  الدراسفات العلٌفا( مفن 1994العربٌة  لستاذ زائر( ففً 

 . 1995هد البحوث والدراسات العربٌة، بجامعة الدو  العربٌة منذ ، ومع1999

بففدل نشففاطه فففً دار الكتففب والوثففائت القومٌففة بشففغ  منصففب رئففٌس اإلدارة المركزٌففة لففدار الوثففائت 
، واستمر ٌشفغ  هفذا المنصفب حتفى تمفت إعارتفه رئٌسفا  للهٌئفة العامفة لفدار الكتفب 1999القومٌة فً سنة 

باسفتحداث مشفروعات فنٌففة  خففبل  هفذه الفتفرة قفام. 2011حتفى  2005فبراٌفر  15 والوثفائت القومٌفة ففً
إطفبلت موقفع جدٌفد لفدار الكتفب ٌشفم  بٌانفات ومعلومفات  جدٌدة لتطوٌر منظومفة العمف  بفدار الكتفب منهفا:

زٌفادة وحفدات المكتبفات الُمتنقلفة بإضفافة المكتبٌفة، ولنشفطتها المختلففة، والفدار  خدمات عنووافٌة متنوعة 
بالتعفاون مفع وزارة التعفاون الفدولً؛ لتوسفٌع الخدمفة المكتبٌفة، هفذا  2006( مكتبات متنقلة لخرى تم تخصٌصها لدار الكتب ففً 3عدد  

باإلضافة إلى فت  منافذ بٌع داخ  بعض المكتبات التابعفة لفدار الكتفب. كفذلا تفم إعفادة افتتفاا مبنفى دار الكتفب التفارٌخً ببفاب الخلفت ففً 
  ،الُمقتنٌات التراثٌة والنادرةتضم  بحثٌة متحفٌةوتحوٌله إلى مكتبة ، 2007فبراٌر 

هذا إلى جانب المشروعات العدٌدة المشتركة بٌن دار الكتب ومركز توثٌت التراث الحضاري والطبٌعفً التفابع لمكتبفة اإلسفكندرٌة لرقمنفة 
وإتاحتهفا علفى شفبكة المعلومفات الدولٌفة للحففاظ علفى تراثنفا مقتنٌفات دار الكتفب مفن الخفرائط والبردٌفات، والكتفب التراثٌفة، والفدورٌات، 

 القومً من الفناء.

، كمفا تفم تشفكٌ  مجلفس 2006نشأت فكرة "جمعٌة لصدقاء دار الكتب والوثائت القومٌة" التً تم إشهارها سفنة  ته لٌضا  وخبل  فترة رئاس
 والعم  على نشر الثقافة، وتقدٌم الدعم الفنً والمعرفً.إدارة لها برئاسة الدكتور محمد صابر عرب؛ بهد  ربط الدار بالمجتمع 

وللدكتور صابر عرب لنشطة ثقافٌة متنوعفة، فقفد تفولى رئاسفة تحرٌفر كف  مفن: سلسفلة "تفارٌخ المصفرٌٌن" التفً تصفدرها الهٌئفة العامفة 
: فهفو خبٌفر بكف  مفن: المجلفس الفدولً كمفا ٌنتمفً للعدٌفد مفن الهٌئفات. تً تصفدر عفن دار الوثفائت القومٌفةللكتاب، ومجلة "الروزنامة" ال

لؤلرشٌ ، والمنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم، وعضو اتحاد المؤرخٌن العرب، والجمعٌة المصفرٌة للدراسفات التارٌخٌفة، وعضفو 
العربٌفة، ورئفٌس النفادي  لجنة التارٌخ بفالمجلس األعلفى للثقاففة، وعضفو اللجنفة الُمكلففة بكتابفة تفارٌخ األمفة العربٌفة بتكلٌف  مفن الجامعفة

 العربً للمعلومات  مكتب القاهرة(. 

 

              زٌن الدٌن عبد الهادي
سئ١ظ لغُ اٌّىزجبد ٚاٌّعٍِٛبد ٚ ، 2011سئ١ظ ِجٍظ إداسح ا١ٌٙئخ اٌعبِخ ٌذاس اٌىزت ٚاٌٛصبئك اٌم١ِٛخ فٟ 

 بٌّٕظّخثِغز بس اٌّعٍِٛبد ٚرط٠ٛش إٌظُ   . وّب غ ً ِٕصت2004حٍٛاْ ِٕز  ثى١ٍخ ا٢داة جبِعخ

األعّبي . ٌٗ وض١ش ِٓ ثبحش ٚسٚائٟ ِصشٞٚ٘ٛ  .2008حزٝ أوزٛثش  2005اٌعشث١خ ٌٍز١ّٕخ اإلداس٠خ ِٕز 

 .1986ٟ اٌّج د األدث١خ ٚاٌصح  اٌعشث١خ خ ي اٌفزشح ِٓ فٚاٌمصص اٌمص١شح اٌزٟ ُٔ شد  اٌشٚائ١خ
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  :عبد الناصر حسن محمد شعبان
ب ٌجبِعخ ع١ٓ ا ب ٌمغُ اٌٍ خ اٌعشث١خ ٚآداثٙب ثجبِعخ ع١ٓ غّظ، ٚسئ١غ  ٌذوزٛس عجذ إٌبصش حغٓ وبْ سئ١غ 

ب ١ٌٙئخ لصٛس اٌضمبفخ  غّظ ثبإلٔبثخ، أعزبر األدة ٚإٌمذ اٌحذ٠ش فٟ و١ٍخ ا٢داة جبِعخ ع١ٓ غّظ، ٚسئ١غ 

ا فٟ عذد ِٓ اٌٍجبْ اٌع١ٍّخ ٚاٌّٙ  ٛ  ١ٕخ، حبصً عٍٝ عذح جٛائض.ثعذ رشوٗ ٌشئبعخ داس اٌىزت. ٚعا

ا ثّجٍظ إداسح ا١ٌٙئخ اٌعبِخ ٌذاس اٌىزت ٚاٌٛصبئك اٌم١ِٛخ.2008ـ عبَ   ٛ  َ ع١ٓ عا

ا ٌٍجٕخ اٌذائّخ ٌٍّخطٛطبد ثبٌذاس.2009ـ عبَ   ٛ  َ ع١ٓ عا

ب ٌإلداسح اٌّشوض٠خ ٌذاس اٌىزت. 2009ـ  عبَ   َ ع١ٓ سئ١غ 

ب ١ٌٍٙئخ اٌعبِخ ٌذاس اٌىزت َ ع١ٓ اٌذوزٛس 2014ـ أٚاخش عبَ 2012ـ ِٕزص  عبَ  عجذ إٌبصش حغٓ سئ١غ 

 ٚاٌٛصبئك اٌم١ِٛخ.

ـ رُ فٟ عٙذٖ اعزىّبي ثٕب  داس اٌٛصبئك اٌجذ٠ذح) اٌفغطبط( ثع١ٓ اٌص١شح، ٚرّذ االعزعذاداد الفززبحٙب فٟ 

 عٙذٖ.

 ـ افززبح أوجش لبعخ سل١ّخ، ٚإعبدح ثٕب  ٚرط٠ٛش ِشوض اٌز١ّٕخ اٌج ش٠خ.

 جعخ اٌذاس.ـ اٌجذ  فٟ رط٠ٛش ِط

ـ رط٠ٛش أِبوٓ اٌّخطٛطبد ثّغبعذح عاٌّىٕض اإلع ِٟع؛ اٌزٞ أِذ اٌذاس ث دٚاد حذ٠ضخ رحّٟ: اٌّخطٛطبد، ٚاٌجشد٠بد، ٚاٌّغىٛوبد، 

 ِٚبصاٌذ رزعبْٚ ِا اٌذاس حزٝ ا٢ْ.

 ـ رُ إّبفخ عذد جذ٠ذ ِٓ اٌّخطٛطبد إ٘ذا  ِٓ ثعض اٌغفبساد إٌٝ سص١ذ داس اٌىزت اٌّصش٠خ.

بفخ عذد جذ٠ذ ِٓ اٌّخطٛطبد ِٓ ثعض ِىزجبد ِحبفظبد ِصش ِّب صاد ِٓ سص١ذ داس اٌىزت ِٓ اٌّخطٛطبد إٌٝ ٔحٛ ٠فٛق ـ ـ رُ إّ

 عز١ٓ أٌ  ِخطٛط.

 َ رُ إلبِخ اٌذٚسح األٌٚٝ ٌزحم١ك اٌزشاس ٌٍّخزص١ٓ ثبٌزحم١ك ٚاٌجبحض١ٓ ِٓ داخً ِصش، ٚخبسجٙب. 2014ـ  ٠ٕب٠ش ٚفجشا٠ش ِٓ عبَ 

 عرشاصٕب اٌعٍّٟع خبصخ ثزحم١ك ِخطٛطبد اٌزشاس اٌعٍّٟ ثّشوض رحم١ك اٌزشاس ثبٌذاس.  رُ إصذاس عٍغٍخ جذ٠ذح َ 2013ـ أٚاخش عبَ 

ب عٍٝ حشة أوزٛثشِٓ  ِ ب ١ٌٍٙئخ اٌعبِخ ٌذاس اٌىزت ٚاٌٛصبئك اٌم١ِٛخ.2013أوزٛثش عبَ  3ـ1ـ رُ عمذ ِؤرّش)أسثعْٛ عب  َ(؛ٚ٘ٛ سئ١غ 

  ِ  ب عٍٝ ١ِ د عجبط ِحّٛد اٌعمبد ثئصذاس جذ٠ذ عٕٗ.ـ رُ االحزفبي ثّشٚس ِبئخ ٚخّغ١ٓ عب

ب ٌإلداسح اٌّشوض٠خ ٌذاس اٌىزت. ـ ـ رُ عمذ ِؤرّش  عاثٓ عشثٟ فٟ ِصش...ٍِزمٝ اٌ شق ٚاٌ شةع؛ ٚغبسن ف١ٗ ؛ٚ٘ٛ سئ١غ 

ب ِٓ اٌز٠ٕٛش عٍٝ إٔ ب  داس اٌىزت(؛ ٚغبسن ف١ٗ؛ 140ـ رُ عمذ ِؤرّش )  ِ ب ٌإلداسح اٌّشوض٠خ ٌذا عب  َ(.2010س اٌىزت عبَ )ٚ٘ٛ سئ١غ 

 

  :ـ حلمً النمنم
ب ٌّجٍظ إداسح داس اٌٙ ي، صُ ٔبئج ب ٌشئ١ظ ا١ٌٙئخ اٌعبِخ  األعزبر حٍّٟ إٌُّٕ؛ ٘ٛ وبرت صحفٟ وبْ سئ١غ 

  ٌٍىزبة.

ب ١ٌٍٙئخ اٌعبِخ ٌذاس اٌىزت ٚاٌٛصبئك اٌم١ِٛخ. صُ ع١ٓ 2015ـ أٚاخش 2014ـ  َ ع١ٓ األعزبر حٍّٟ إٌُّٕ سئ١غ 

ا ٌ  َ.2015ٍضمبفخ أٚاخش عبَ ٚص٠ش 

ا عٍٝ اٌحصٛي عٍٝ اٌٛصبئك ِٓ ِخزٍ  ا١ٌٙئبد ٚاٌجٙبد اٌحى١ِٛخ ثّصش.  ـ عًّ جب٘ذ 

 ـ أ٘ذٜ ـ فٟ عٙذٖ ـ عف١ش وٌِٛٛج١ب ِجّٛعخ ِٓ اٌّؤٌفبد اٌىٌِٛٛج١خ ٌذاس اٌىزت ٚاٌٛصبئك اٌم١ِٛخ.

 َ رُ االحزفبي ث١َٛ اٌٛص١مخ اٌعشث١خ .2014أوزٛثش  30ـ 

 َ  رُ اعزئٕب  أٚجٗ اٌزعبْٚ ث١ٓ داس اٌىزت ٚاٌٛصبئك اٌم١ِٛخ ِٚىزجخ اٌىٛٔجشط األِش٠ى١خ.2014َ ـ ٔٛفّجش عب

 ٚاٌفٙشعذ. ـ رُ رٕ ١ط اإلصذاساد اٌزٟ وبٔذ ِزٛلفخ ِضً ِجٍزٟ: رشاص١بد،

 َ أل١ّذ اٌذٚسح اٌضب١ٔخ ٌزحم١ك اٌزشاس.2015ـ أٚاخش ٠ٕب٠ش/فجشا٠ش 

عجخ ِشٚس ِبئخ عبَ عٍٝ إٔ ب  ِشوض رحم١ك اٌزشاس ثّغّبٖ اٌمذ٠ُ ٚاٌجذ٠ذ؛ ٚرُ رىش٠ُ )عزخ ع ش َ رُ عًّ احزفب١ٌخ ثّٕب2015ـ إثش٠ً 

صذس عٓ اٌّشوض فٟ ِبئخ  ِحمم ب ٌزحم١ك اٌزشاس( ِٓ األح١ب ، ٚاٌز٠ٓ لذِٛا ٌزحم١ك اٌزشاس جً عٍُّٙ ٚسحٍٛا، ٚرُ طجا وزبة عٓ وً ِب

 عبَ.

اٌىزت ثبٌضلبص٠ك، ٚرُ ّّٙب إٌٝ ِجّٛعخ ِخطٛطبد ا١ٌٙئخ اٌعبِخ ٌذاس اٌىزت ٚاٌٛصبئك  ِخطٛط ب( ِٓ داس 212ـ رغٍّذ داس اٌىزت عذد)

 اٌم١ِٛخ.

 ـ أٚدا عف١ش عٍطٕخ ثشٚٔبٚٞ ثبٌمب٘شحع دارٛ ِٙذٞ سحّبْع صٛس ِٓ ِخطٛطبد اإلِبَ اٌ بفعٟ ثصٛسح سل١ّخ فٟ داس اٌىزت.

 ـ افززبح داس اٌٛصبئك)اٌفغطبط( ثع١ٓ اٌص١شح.
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  :ـ شرٌم شاهٌن
ا ثٍجٕخ رشل١خ األعبرزح   ٛ اٌذوزٛس غش٠  غب١٘ٓ أعزبر عٍُ اٌّىزجبد ثى١ٍخ ا٢داة جبِعخ اٌمب٘شح، ٚوبْ عا

 ثبٌّجٍظ األعٍٝ ٌٍجبِعبد، ٚعاٛ فٟ عذد ِٓ اٌجّع١بد ا١ٌّٕٙخ ٚاألوبد١ّ٠خ.

ب ٌإلداسح اٌّشوض٠خ ٌذاس اٌىزت.2005ـ عبَ   َ ع١ٓ سئ١غ 

ب 2016ـ 2015عبَ  ـ أٚاخش   ١ٌٍٙئخ اٌعبِخ ٌذاس اٌىزت ٚاٌٛصبئك اٌم١ِٛخ.َ ع١ٓ سئ١غ 

 َ فٟ عٙذٖ رُ إربحخ ِ شٚا ثٕه اٌّعشفخ اٌّصشٞ ِٓ خ ي لبعخ االط ا اٌشلّٟ ثبٌذاس.2016ـ 

 ـ رُ اٌزعش٠  ٚإّبفخ ث١بٔبد عٓ اٌّمز١ٕبد اٌزشاص١خ ٌذٜ اٌذاس إٌٝ اٌّحزٜٛ اٌعشثٟ ٌجٕه اٌّعشفخ.

أٌ  وزبة إٌىزشٟٚٔ( رُ االٔزٙب  ِٓ 12ٛلا اإلٌىزشٟٚٔ ٌٍذاس ِٓ جٍّخ)وزبث ب(ح عٍٝ اٌّ 450ـ رُ سفا عذد)

ب عٍٝ اٌّٛلا اإلٌىزشٟٚٔ. ا ٌشفعٙب ج١ّع   سلّٕٙب ر١ّٙذ 

 أوزٛثش رُ االحزفبي ث ١خ اٌّحمم١ٓ األعزبر اٌذوزٛس حغ١ٓ ٔصبس ٌجٍٛرٗ اٌزغع١ٓ ِٓ عّشٖ. 19ـ 

  :ـ محمود الضبم
 خزٍ  اٌفْٕٛ األدث١خ ٚاٌزشاص١خ.أعزبر األدة، ٌٚٗ ِؤٌفبد ِزعذدح فٟ ِ

ب ١ٌٍٙئخ اٌعبِخ ٌٍىزبة.  وبْ سئ١غ 

ب ١ٌٍٙئخ اٌعبِخ ٌذاس اٌىزت ٚاٌٛصبئك اٌم١ِٛخ.2017ـ إثش٠ً 2016ـ ٔٛفّجش  َ ع١ٓ سئ١غ 

 أصبثٙب ِٓ االعزذا  ِٕز عٕٛاد. ـ فٟ عٙذٖ رُ االٔزٙب  ِٓ  رش١ُِ داس اٌىزت ثجبة اٌخٍك ثعذ ِب

 ث١ٓ داس اٌىزت ٚث١ذ اٌحىّخ فٟ اٌص١ٓ. ـ رٛل١ا ثشٚرٛوٛي رعبْٚ

ـ رُ االحزفبي ثبخز١بس األلصش عبصّخ صمبف١خ ِٓ خ ي عمذ عٍِزمٝ اٌ بسلخ ٌٍغشدع ث شَ اٌ ١خ، ٚغبسوذ ف١ٗ داس 

 اٌىزت.

 ـ جّا ِخطٛطبد اٌشاحً)عجذ اٌشحّٓ األثٕٛدٞ(،ٚحفظٙب ثذاس اٌىزت اٌّصش٠خ.

أ١ِٓ اٌعبٌُ( إٌٝ ِىزجبد داس اٌىزت اٌّٙذاح؛ ح١ش أ٘ذرٙب اثٕزٗ اٌذوزٛسح )غٙشد أ١ِٓ اٌعبٌُ(  َ رُ ُّ ِىزجخ )اٌذوزٛس ِحّٛد2017ـ ٠ٕب٠ش 

 إٌٝ اٌذاس ؛ ٚر زًّ عٍٝ ٔحٛ ع ش٠ٓ أٌ  وزبة.

 

  :ـ أحمد الشوكً
ا ٌٍّزح  اإلع ِٟ. اٌذوزٛس أحّذ اٌ ٛوٟ أعزبر ا٢صبس،  ٚوبْ ِذ٠ش 

 ب ١ٌٍٙئخ اٌعبِخ ٌذاس اٌىزت ٚاٌٛصبئك اٌم١ِٛخ .َ ع١ٓ سئ١غ  2018، إثش٠ً عبَ 2017ـ إثش٠ً عبَ 

  َ رُ االحزفبي ثّئ٠ٛخ جّبي عجذ إٌبصش.2018ـ ِبسط 

ـ رُ االٔزٙب  ِٓ اٌز ط١جبد اٌخبصخ ثّجٕٝ داس اٌٛصبئك ثبٌفغطبط ثّٕحخ ِٓ اٌ ١خ عٍطبْ اٌمبعّٟ حبوُ 

 اٌ بسلخ.

آال  ٚص١مخ( خبصخ ثٛصاسح 5اٌى٠ٛذ ٌزش١ُِ )ـ رُ عمذ ثشٚرٛوٛي رعبْٚ ث١ٓ داس اٌىزت ٚاٌٛصبئك اٌم١ِٛخ ٚ

 خش٠طخ ( ربثعخ ٌٍى٠ٛذ. 200اٌّب١ٌخ ثبٌى٠ٛذ، ٚأوضش ِٓ )

ـ عمذ ثشٚرٛوٛي رعبْٚ ث١ٓ اٌذاس ٚٚصاسح األٚلب  اٌى٠ٛز١خ ٌزذس٠ت اٌعب١ٍِٓ ٌذ٠ُٙ فٟ اٌزش١ُِ فٟ داس اٌىزت 

 اٌّصش٠خ.

 ـ اٌجذ  فٟ اٌزعبْٚ ِا داس اٌٛصبئك فٟ أثٛ ظجٟ.

 ١ٌبد اٌزعبْٚ ث١ٓ داس اٌىزت ٚجٙبد أخشٜ ِضً اٌجٙبص اٌمِٟٛ ٌٍزٕغ١ك اٌحابسٞ فٟ جّا ٚر س٠خ اٌزشاس اٌ فبٟ٘.ـ ّٚا أ

َ رُ اإلع ْ عٓ أٔٗ عبَ )ا٠ٌٛٙخ اٌّصش٠خ(؛ ٚرُ فٟ إطبسٖ إعبدح طجبعخ ِخزبساد ِٓ أٚائً اٌّطجٛعبد ِٕز اٌمشْ اٌضبِٓ 2018ـ عبَ 

 ع ش ا١ٌّ دٞ.

 ٌٛصبئك اٌخبصخ ة)إٌمشاغٟ ثبغب(، ٠ٚجشٞ ا٢ْ إعذاد٘ب ٌٍجبحض١ٓ.ـ رغٍّذ داس اٌىزت ا

ٚاٌّىزجخ اٌع١ٍّخ، ِٚعٙذ اٌّخطٛطبد .  ـ ٚلعذ داس اٌىزت ثشٚرٛوٛي رعبْٚ ِا )أرسث١جبْ( ٠زآّ ص س ارفبل١بد ِا اٌّىزجخ اٌٛط١ٕخ،

 ٚرُ ـ فٟ إطبس ٘زٖ االرفبل١خ ـ رجبدي عذد ِٓ اٌّخطٛطبد ث١ٓ اٌجٍذ٠ٓ.
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  :ام محمود عزمًـ هش
ب. رشلٝ فٟ عذد ِٓ إٌّبصت  أعزبر اٌّىزجبد ثى١ٍخ ا٢داة جبِعخ اٌمب٘شح، ٚسئ١ظ لغُ اٌّىزجبد ثٙب أ٠ا 

 ٚاإلِبساد...(. داخً ٚخبسجٙب فٟ جبِعبد)ثمطش،

ا ثبٌٍجٕخ اٌف١ٕخ ٌزط٠ٛش داس اٌىزت اٌّصش٠خ.1995ـ عبَ   ٛ  َ عا

ب ١ٌٍٙئخ اٌعبِخ 2018ـ إثش٠ً عبَ   ٌذاس اٌىزت ٚاٌٛصبئك اٌم١ِٛخ. ع١ٓ سئ١غ 

 َ عمذ اٌّؤرّش اٌذٌٟٚ اٌشاثا ٌٍّغىٛوبد اإلع ١ِخ.....2018ـ إثش٠ً عبَ 

 

 


