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مقدمة

يف اخلم�سين��ات م��ن الق��رن الع�شري��ن كتب فري��ق م��ن وزارة الرتبي��ة والتعليم
(كان كات��ب هذا الن�ص من �ضمن �أفراده ) كتب�� ًا للمدار�س بجنوب ال�سودان خلم�س
م��ن لغات جن��وب ال�سودان باحلروف العربي��ة هي لغات الدين��كا والزاندي واملورو
واالت��وكا والنوي��ر� ،أ�ضي��ف �إليه��ا �أربع��ة لغات كتبت باحل��رف العربي ه��ي ال�شلك
والنوي��ر وامل��وريل والأنواك طبعت ه��ذه الكتب ف�صارت اللغ��ات املكتوبة باحلرف
العربي ت�سع ًا يف عام 1960م .بعد �أن كانت تكتب باحلرف الالتيني .وعندما �أن�ش�أت
املنظم��ة العربي��ة للرتبية والثقافي��ة والعل��وم ( �ألك�سو) التابع��ة جلامعة الدول
العربي��ة معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية به��دف ت�أهيل متخ�ص�صني يف تعليم
اللغ��ة العربية لغري الناطقني به��ا على م�ستوى الدبلوم الع��ايل واملاج�ستري� ،أدخل
ه��ذا املعه��د مادة بعن��وان ( كتابة اللغ��ات باحلرف العربي ) من بني م��واد الدبلوم
الع��ايل واملاج�ست�ير وذلك يف ع��ام 1980م وقد �شجع ذلك ع��دد ًا كبري ًا من الطالب
من �إفريقيا و�آ�سيا لإعداد ر�سائل التخرج يف كتابة لغاتهم باحلرف العربي وبذلك
�أثروا املكتبة بع�شرات من البحوث العلمية يف هذا املو�ضوع.
ث��م �أدخلت جامع��ة �إفريقي��ا العاملية م��ادة ( كتابة اللغات باحل��رف العربي )
�ضم��ن م��واد تخ�ص�ص اللغ��ة العربية على م�ست��وى البكالوريو�س من��ذ عام 1985م
و�إيل يومن��ا ه��ذا .و�أ�ضافت تدريب الط�لاب على كتابة لغاته��م باحلا�سوب كجزء
من هذا املقرر.
يف ع��ام 1992م وقع��ت جامع��ة �إفريقي��ا العاملي��ة اتفاق�� ًا وتعاون ًا م��ع املنظمة
الإ�سالمي��ة للرتبي��ة والعل��وم الثقافي��ة (اي�سي�سك��و) �شم��ل يف بن��وده التع��اون يف
جم��ال كتابة لغ��ات ال�شع��وب الإ�سالمية باحلرف الق��ر�آين .وب��د�أت اجلامعة منذ
ذل��ك الوقت تدرب الط�لاب على كتابة لغاتهم باملرفقة الإفريقية التي �صممت يف
املغرب وبتمويل من البنك الإ�سالمي للتنمية.
ويف ع��ام 2002م �أن�ش�أت اجلامعة وحدة متخ�ص�صة لإعادة احلرف العربي �إيل
املكان��ة التي فقده��ا يف كتابة لغات ال�شعوب الإ�سالمية الت��ي بلغ عددها  110لغة
كانت تكتب باحلرف العربي منذ القرون الأوىل للإ�سالم ف�أبدل اال�ستعمار حروفها
�إيل احلرف الالتيني .ويعمل املركز الآن لإعادة احلرف العربي �إىل هذه اللغات.
�أ.د .يو�سف اخلليفة �أبو بكر
مدير املركز
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� .1إجنازات املركز:
زودت اجلامعة الوحدة املتخ�ص�صة التي ان�ش�أتها يف 2002م لكتابة لغات ال�شعوب الإ�سالمية
باحل���رف العربي مبخت�ص�ي�ن يف اللغويات والرتبويني وفنيني للحا�س���وب وكان من �أهم �أعمال
هذه الوحدة بعد �إن�شائها ما ي�أتي :
(�أ) حو�سبة احلرف القر�آين الذي تكتب به اللغات الإفريقية وبنجاح هذا امل�شروع ترجم عدد
من كتب الثقافة الإ�سالمية من اللغة العربية �إيل اللغات الإفريقية مكتوبة باحلا�سوب.
(ب) وترجمة معاين اجلزء الثالثني من القر�آن الكرمي (جزء عم) �إيل ع�شر لغات �إفريقية.
(ت) تُرجم كتابة ال�صالة لل�شيخ حممد حممود ال�صواف �إيل خم�س لغات �إفريقية.
(ج) تُرجم كتاب الأخ�ضري يف الفقه املالكي �إيل �ست لغات �إفريقية.
(ح) ُطب���ع م���ن جميع هذه الكتب ما يقرب من � 50.000أل���ف (خم�سني �ألف) ن�سخة و�أر�سلت
�إيل الدول الناطقة باللغات التي تُرجمت �إليها هذه الكتب.
(خ) اللغ���ات التي ترجم �إليها هذا الرتاث هي ( :لغة هو�سا وال�سواحيلي والفالين واملادينيكو
ال�سنغاي والولوف وال�صو�صو والريوبا واللوكندا وال�صومايل واملاليو).
 .2تدريب القيادات الرتبوية:
�ش���ارك املرك���ز �إي�سي�سكو يف معظ���م �أن�شطتها يف م�شروع احلرف الق���ر�آين وعلى ر�أ�س ذلك
تدريب القيادات الرتبوية يف �إفريقيا على كتابة لغاتها باحلرف القر�آين با�ستخدام احلا�سوب
وبل���غ عدد الذين تدربوا �أكرث م���ن مائتي قيادي يف دورات تتفاوت بني �أ�سب���وع وثمانية �أ�سابيع
ومعظ���م املتدربني ينتمون �إيل اجلامعات الإفريقي���ة ووزارات التعليم .وقد عقدت هذه الور�ش
يف اخلرطوم ونيجرييا وكينيا ويوغندا وماليزيا  ،هذا بالإ�ضافة �إيل تدريب عدد من املنت�سبني
�إيل ه���ذه اجلامع���ة يف مرحل���ة البكالوريو����س والدبلوم واملاج�ست�ي�ر وقد مت تدري���ب �أكرث من
ثالثمائة من هذه الفئة.
� .3إن�شاء كر�سي احلرف القر�آين:
تعزي���ز ًا جله���ود جامعة �إفريقيا العاملي���ة يف دفع وتطوير م�شروع احل���رف القر�آين اعتمدت
�إي�سي�سكـــو واحتاد جامعات العامل الإ�سالمي (كر�سي احلرف القر�آين) لهذه اجلامعة  .وحتت
مظل���ة ه���ذا الكر�سي ب���د�أت اجلامعة تنظم عدد ًا م���ن الربامج املتعلقة بكتاب���ة لغات ال�شعوب
الإ�سالمية باحلرف القر�آين.
 .4تطوير الوحدة �إيل مركز:
نظ���ر ًا للنجاح ال���ذي حققته الوحدة وما يتوقع �أن ت�ضطلع به م���ن مهام �أو�صت جلنة متابعة
م�ش���روع احلرف الق���ر�آين (برئا�سة �إي�سي�سك���و وع�ضوية البنك الإ�سالم���ي للتنمية) ب�أن ترفع
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وح���دة احل���رف العربي بجامع���ة �إفريقيا العاملي���ة �إيل مركز .وبناء على ه���ذه التو�صية رفعت
اجلامع���ة الوح���دة �إيل مركز با�سم (مرك���ز يو�سف اخلليفة لكتابة اللغ���ات باحلرف العربي)
وذل���ك يف ع���ام 2011م ،كما خ�ص�صت اجلامعة لهذا املركز قطع���ة �أر�ض مميزة ّ
مت ت�شييدها
لتكون مقر ًا لهذا املركز.
� .5إن�شاء املوقع الإلكرتوين:
ان�ش�أت الوحدة موقع ًا �إلكرتوني ًا متخ�ص�ص ًا يف م�شروع احلرف القر�آين عام 2008م
عنوانهwww. alhafalarabi.org :

 .6امل�شاركات اخلارجية:
�شاركت اجلامع���ة يف معظم �أن�شطة �إي�سي�سكو يف �إفريقيا و�آ�سي���ا بالت�أطري والتدريب والإعداد
وذلك يف ور�ش عقدت يف نيجرييا ويوغندا والنيجر وكينيا وماليزيا.
� .7إنت��اج برنام��ج حا�سوب��ي لنق��ل الن�صو���ص من احل��رف الالتين��ي �إيل احلرف
العربي �آلياً:
كث�ي�ر من م���واد الثقافة الإ�سالمية تُرجمت م���ن اللغة العربية �إيل اللغ���ات الإفريقية �إال �أنها
كان���ت مكتوبة باحلروف الالتيني���ة ،ومن �أجل ن�شر احلرف العربي ال���ذي كانت تكتب به هذه
اللغ���ات �أنت���ج املركز برناجم��� ًا حا�سوبيــ��� ًا لنقل الن�صــو����ص املكتوبة باحل���روف الالتينية �إيل
احلروف العربية �آلي ًا .ويعد هذا الربنامج طفرة تقنية غري م�سبوقة ومن �ش�أنه ن�شر احلرف
العربي يف كتابات ال�شعوب الإ�سالمية.
 .8الدبلوم العايل واملاج�ستري يف كتابة اللغات باحلرف العربي:
بنا ًء على تو�صية �إي�سي�سكو وافقت اجلامعة على �إن�شاء دبلوم عالٍ – ماج�ستري يف تخ�ص�ص
كتاب���ة اللغ���ات باحلرف العربي و�س���وف يبد�أ القبول له يف �سبتم�ب�ر 2012م  ،وهو ي�شتمل على
م���واد لغوي���ة وتربوية وحا�سوبية مع الرتكيز على �إعداد مواد تعلي���م القراءة والكتابة باحلرف
العربي لل�صغار والكبار ( حمو الأمية) باللغات الإفريقية املختلفة.
 .9تقييم م�شروع احلرف القر�آين:
بتكليف من اللجنة الدائمة ملتابعة م�شروع احلرف القر�آين برئا�سة �إي�سي�سكو وع�ضوية البنك
الإ�سالم���ي للتنمية يف جدة قام املركز ب�إعداد تقرير عن �أن�شطة م�شروع احلرف القر�آين منذ
بدايت���ه يف �أواخر الثمانينيات من القرن الع�شري���ن حتى عام 2010م يف � 190صفحة كما �أعد
م�شروع اخلطة اخلم�سية للأعوام 2012م حتى 2016م وقدمت جميعها �إيل �إي�سي�سكو والبنك
الإ�سالمي للتنمية يف جدة.
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 .10مراكز احلرف القر�آين يف اجلامعات الأخرى:
مب�ساع���دة ه���ذا املركز مت بحم���د اهلل فتح مراكز و�أق�س���ام للحرف العرب���ي يف تنزانيا (يف
جامع���ة امل�سلمني) والنيجر (اجلامعة الإ�سالمية ) ونريوب���ي ( يف جامعة ثيكا) ويف ال�سودان
(يف جامع���ة ك�س�ل�ا ب�شرق ال�سودان ) وق���د �أقيم���ت دورات تدريبية م�ستمرة مل���دة �شهرين يف
جامع���ة �إفريقيا وجامعة ك�سال بالتعاون بني �إي�سي�سك���و وجامعة �إفريقيا العاملية وجامعة ك�سال
�ش���ارك يف كل منها � 15أ�ستاذ ًا من جامعات خمتلف���ة تدربوا على �صناعة كتب تعليم القراءة
والكتابة باحلرف العربي لعدد من اللغات الإفريقية.
� .11إدراج لغات جنوب �شرق �آ�سيا يف م�شرع احلرف القر�آين:
بع���د عقد ور�شتني لأ�ستاذة جامع���ات جنوب �شرق �إفريقيا عقدت���ا يف كواالملبور تقرر �إقامة
دورة تدريبية يف جامعة �إفريقيا العاملية ملدة �شهرين خالل عام 3102م للقيادات الرتبوية يف
منطق���ة جنوب �شرق �آ�سيا لتدريبهم على �إعداد امل���واد التعليمية باحلرف اجلاوي حتت �إطار
كر�سي �إي�سي�سكو للحرف القر�آين وحتت �إ�شراف �إي�سي�سكو واجلامعة.
 .12برنامج املركز لعام 2013م – 2014م
ح�س���ب االتفاق بني املركز و�إي�سي�سك���و مت تنفيذ الربامج التالية لهذا العام 1434هـ 2013م
وهــي :
(�أ) �إع���داد خم�س���ة كتب لتعليم القر�آن والكتابة بخم�س لغ���ات �إفريقية ويجري �إعدادها الآن.
(ب) �إ�ص���دار معجم�ي�ن ثنائيي اللغة يجري �إعدادهما الآن بلغة �إفريقي���ة و�آخر بلغة �آ�سيويـة .
(ت) ترجم���ة ثالثة كت���ب يف الثقافة الإ�سالمي���ة �إيل اللغات الإفريقي���ة والآ�سيوية ومت اختيار
كتاب يف ال�سرية النبوية و�آخر يف الفقه ال�شافعي جلنوب �شرق �آ�سيا وقد مت �إعدادها جميع ًا.
(ج) البدء يف الدبلوم العايل – املاج�ستري يف اللغات باحلرف العربي.
(ح) تنفيذ الدورة امل�ستمرة الثالثة (ملدة �شهرين ) يف جامعة ك�سال يف �سبتمرب – نوفمرب ال
قادم.
(خ) و�ض���ع برنامج حا�سوبي يحول الن�صو�ص املكتوب���ة باحلرف الالتيني �إيل احلرف العربي
(�آلي ًا).
(د) م�شاركة املركز يف تنفيذ الور�شة التدريبية يف اجلامعة الإ�سالمية يف كواالملبور وقد متت
امل�شاركة.
(ذ) م�شارك���ة املرك���ز يف اجتماع���ات اللجنة الدائمة مل�ش���روع احلرف الق���ر�آين التي تعقدها
�إي�سي�سكو مع البنك الإ�سالمي للتنمية خالل عام 1434هـ 2013 -م .
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 .13البنيات الأ�سا�سية باملركز:
.1دعمت اجلامعة املركز مبخترب حا�سوبي كما �أمدته بالقوة الب�شرية الالزمة
لتنفيذ برامج م�شروع احلرف القر�آين وعددهم ثمانية وهم ي�شغلون الوظائف
التالية :
�أ�.أ�ستاذ بروف�سري � :أ.د .يو�سف اخلليفة �أبو بكر ( لغويات).
ب .ا�ستاذ م�شارك � :أ� .آدم طه ح�سني ( تربويات).
ت� .أ�ستاذ م�ساعد :د .حممد عبد الرحمن ح�سن ( لغويات).
ث� .أ�ستاذ م�ساعد :د .كمارا عبا�س (درا�سات �إفريقية ).
ج� .أ�ستاذ م�ساعد :د� .أ�شرف حممد عبداهلل.
ح .حما�ضر� :أ .هيثم بابكر عثمان ( علم الأ�صوات).
ح .حما�ضر �:صابر عبداهلل حممد (�إدارة) (وم�سجل املركز).
خ .فني حا�سوب :مازن عز الدين.
ز .م�صمم� :أون�سه �أحمد �أون�سه عبداهلل.
ر .كاتب �أول� :أ�سامة ح�سن �إبراهيم الطاهر.
� .2أق�سام املركز املتخ�ص�صة:
�أ .ق�سم اللغويات.
ب .ق�سم �إعداد املواد التعليمية.
ت .ق�سم الرتجمة واملخطوطات.
ث .ق�سم احلو�سبة.
للمركز جمل�س ير�أ�سه مدير املركز.
دعم �إي�سي�سكو واجلهات الأخرى:
ظل���ت �إي�سي�سك���و تدعم املركز يف معظم براجمه امل�شرتك���ة يف التدريب والرتجمة والطباعة
وغريها وذلك منذ ن�ش�أتها حتى اليوم.
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�إ�صدارات املركز يف كتب الثقافة الإ�سالمية
املرتجمة �إيل اللغات الإفريقية
با�ستخدام احلرف العربي خالل ال�سنوات 2004م – 2014م

بحم���د اهلل وتوفيق ��ه وبالتعاون م ��ع امل�ؤ�س�سات املعني ��ة بكتابة لغ ��ات ال�شع ��وب الإ�سالمية باحلرف
القر�آين� ،أ�ستطاع املركز �إ�صدار �أكرث من  50كتاب ًا مرتجم ًا �أو م�ؤلف ًا بدعم مايل من املنظمة الإ�سالمية
للرتبية والعلوم والثقافة (اي�سي�سكو).
وق ��د �أعدت ه ��ذه الإ�صدارات وكتبت باحلرف العربي باحلا�سوب بد ًال ع ��ن احلرف الالتيني ثم طبعت
بن ��ا ًء عل ��ى اتفاقية التعاون ب�ي�ن اجلامعة واي�سي�سكو وتعت�ب�ر كتابة اللغات باحلرف العرب ��ي معين ًا لهذه
ال�شعوب على قراءة القر�آن الكرمي وتعلم اللغة العربية يف ي�سر و�سهولة.

�إ�صدارات املركز خالل ع�شرة �أعوام
بدعم من �إي�سي�سكو وامل�ؤ�س�سات املتعاونة معها
الرقم ا�سم الكتاب املرتجم

اللغة التي ترجم �إليها

تاريخ عدد الن�سخ
الطبع التي طبعت

 10لغات هي :الهو�سا ،الفالين،
اجلزء الثالثون من القر�آن الولوف ،املاندنكو ،ال�سواحيلية،
�( 20.000ألفان
2011م
1
من كل ن�سخة)
ال�صومالية ،ال�صو�صو ،زرما -
الكرمي
�سنغاي ،لوكندا ،اليوربا
الفالين،
�سرية امل�صطفى �صلى اهلل  6لغات هي :الهو�سا،
 12.000ن�سخة
2010م (�ألفان من كل
 2عليه و�سلم مل�ؤلفه ال�شيخ اليوربا ،الولوف ،املاندنكو،
لغة)
ال�سواحيلية
حممد علي قطب
كتاب تعليم ال�صالة لل�شيخ
 6000ن�سخة
 5لغات هي :الهو�سا ،الفالين،
2010م (�ألف ن�سخة من
 3حممد حممود ال�صواف -
املاندنكو
ال�سواحيلية،
الولوف،
كل لغة)
الطبعة الثانية
كتاب الأخ�ضري يف الفقه  6لغات هي :هو�سا ،فالين،
 6000ت�سخة
2010م (�ألف من كل
يروبا ،ماندينكو� ،صو�صو،
 4املالكي مل�ؤلفه ال�شيخ
لغة)
عبدالرحمن الأخ�ضري ولوف
اجلملة  27كتاب ًا
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كتب الثقافة الإ�سالمية املرتجمة �إىل اللغات املختلفة:
م

ا�سم الكتاب املرتجم اللغة التي ترجم �إليها
�سفينة النجاة يف �أ�صول
ال�سواحيلية
الدين والفقه
�سفينة النجاة يف �أ�صول
بها�سا ملي
الدين والفقه
�سفينة النجاة يف �أ�صول
بها�سا ملي
الدين والفقه
ماندنكو ،هو�سا� ،سو�سو  ،ماليو
الأربعون النووية

5

منا�سك احلج والعمرة
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ح�صن امل�سلم

ولوف ،فالين ،قمري ،يوروبا
�سواحيلي ،هو�سا� ،سنغاي،
�صومايل

1
2
3
4

اجلملة

دار الطبع تاريخ الطبع
�إي�سي�سكو

2014م

�إي�سي�سكو

2014م

�إي�سي�سكو

2014م

�إي�سي�سكو

2014م

�إي�سي�سكو

2014م

�إي�سي�سكو

2014م

 15كتاب ًا

معاجم ثنائيـة:
م
1
2

ا�سم الكتاب
املرتجم
معجم عربي هو�سا
معجم بها�سا –
عربي

اللغة التي ترجم �إليها

دار الطبع

تاريخ الطبع

هو�سا

�إي�سي�سكو

2014م

بها�سا

�إي�سي�سكو

2014م

كتب تعليمية �أعدت بلغات �إفريقية خمتلفة:
م

ا�سم الكتاب التعليمـي

اللغة

النا�شر

تاريخ الطبع

1

كتاب تعليم القراءة
والكتابة بلغة الهو�سا

هو�سا

اي�سي�سـكو

2014م
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2
3
4
5

كتاب تعليم القراءة
والكتابة باللغة الفوالنية
كتابة تعليم القراءة
والكتابة بلغة البجا
كتاب تعليم القراءة
والكتابة بلغة ولوفا
كتابة تعليم القراءة
والكتابة بلغة بني عامر

فوالين

اي�سي�سـكو

2014م

البجا

اي�سي�سـكو

2014م

ولوفا

اي�سي�سـكو

2014م

بني عامر

اي�سي�سـكو

2014م

حتت الطبع:
 17مذك��رة ح��ول مق��ررات الدبل��وم الع��ايل واملاج�ست�ير يف كتابة اللغ��ات باحلرف

ا�ست�شراف امل�ستقبل

مت االتفاق بني املركز و�إي�سي�سكو على التعاون يف تنفيذ خطتني:
خطة خم�سية ( )2020 - 2015وخطة ثالثية (.)2017 - 2015
اخلطة اخلم�سية يف ثالثة حماور:
املح��ور الأول� :إع����داد امل����واد التعليمية باحل����رف القر�آين يف جم����ال تعليم الكبار
وال�صغ����ار ،ويت�ضم����ن �إع����داد وطباع����ة خم�سة ع�شر كتاب���� ًا تعليمي���� ًا بخم�س ع�شرة
لغ����ة �إفريقي����ة ،وع�شرين مر�ش����د ًا تعليمي ًا لكل لغ����ة مر�شد ،وكذل����ك ع�شرين كتاب ًا
(مطالعة) ،وعقد ور�شات تدريبية يف عدد من الدول الإفريقية.
املح��ور الثاين :ترجمة كتب الثقافة الإ�سالمية �إىل ع�شرين لغة �إفريقية و�آ�سيوية،
ودعم ال�صحافة املكتوبة بلغات امل�سلمني باحلرف العربي.
املح��ور الثال��ث� :إن�شاء كرا�سي للحرف القر�آين يف خم�س����ة ع�شر جامعة وم�ؤ�س�سة
تعليمي����ة .ويف �إطار كر�سي احلرف الق����ر�آين تنفذ برامج تدريبية ق�صرية وطويلة،
ودرا�سات جامعية وفوق اجلامعي����ة ،و�إعداد درا�سات ل�سانية يف اللغات الإفريقية،
و�إحياء تراث املخطوطات باحلرف العربي.
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اخلطة الثالثية :تت�ضمن تطوير الربامج احلا�سوبية لكتابة لغات امل�سلمني يف حمورين:
الأول� :إنتاج مر�شد تعليمي الكرتوين لتعليم الكتابة والقراءة باللغات الإفريقية.
الثاين :تزويد اللغات املحلية بلوحات مفاتيح حا�سوبية (لكل لغة على حده).
التكلف ��ة :ق ��درت تكلف ��ة برامج اخلطت�ي�ن اخلم�سية والثالثي ��ة مببل ��غ  2.928.000دوالر
�أمريكي تعاونت على توفريها بع�ض امل�ؤ�س�سات اخلريية.
وقد بد�أ الإع ��داد لتنفيذ اخلطة الثالثية يف مركز يو�سف اخلليفة بجامعة �إفريقيا العاملية
بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات املعنية ،وحتت �إ�شراف �إي�سي�سكو.

فيما يلي تفا�صيل م�شروعات احلو�سبة يف احلرف القر�آين لل�سنوات الثالث القادمة (2019 -2015م).
�أو ًال :ا�سم امل�شروع :
برنامج «مدر�سة احلرف العربي املنمط» )Arabic script school (ASSC
وهو امل�شروع الأول.
ثاني ًا :طبيعة الربنامج:
برنام ��ج حا�سوبي لتعليم احلرف العربي الق ��ر�آين املوحد املوجه للغات ال�شعوب الإ�سالمية .وهو مر�شد
تعليم ��ي م�ساعد على التعل ��م الذاتي لكتابة احلروف والنطق ال�صوتي له ��ا .ويقدم امل�ساعدة التقنية يف
تغيري �شريط اللغة امل�ستخدمة يف الكتابة .والتعامل مع مدير لوحة املفاتيح.
ثالث ًا� :أهداف الربنامج:
• دعم احلروف العربية التي مت تنميطها يف �إي�سي�سكو.
• تي�سري فهم احلروف املنمطة وتوثيق �أ�صواتها.
• تعليم الكتابة والقراءة باحلرف القر�آين.
رابع ًا :امل�ستفيدون:
املتحدثون باللغات املعتمدة يف �إي�سي�سكو يف �آ�سيا و�إفريقيا.
خام�س ًا :املخرجات:
ن�شر احلرف القر�آين يف رقعة وا�سعة يف �آ�سيا و�إفريقيا.
ن�شر احلروف العربية التي مت تنميطها يف �إي�سي�سكو.
ظهور جيل من �أبناء امل�سلمني املاهرين يف كتابة لغاتهم باحلرف القر�آين.
�ساد�س ًا :الأدوات:
 .1تطبيق لغة برجمة لتطوير الربجميات.
 .2حا�سوب مبوا�صفات عادية كافية للعمل.
 .3كامريا ت�صوير رقمية بدقة منا�سبة مع مايك ح�سا�س لت�سجيل ال�صوت.
 .4برنامج ملعاجلة ال�صوت.
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 .5برنامج مونتاج فيديو ملعاجلة الفيديو.
 .6برنامج ن�شر حلزم الربنامج (�إن�شاء حزمة برجمية )Software package
� .7أوراق بها الأحرف امل�ستهدفة بالربنامج (مر�سومة باخلط املعتمد ،ووا�ضحة) ليتم ت�صويرها.
� .8شرح الأحرف و�أ�سمائها.
 .9خبري بالأ�صوات ذو �صوت جهور ووا�ضح ،لت�سجيل النطق ب�صوته.
 .10خبري باخلط لت�صوير فيدو لتعليم كتابة الأحرف يدويا بالقلم.
 .11خب�ي�ر بكتاب ��ة اللغات باحلرف العربي باحلا�س ��وب ،لت�صوير فيدو لتعلي ��م ا�ستخدام احلا�سوب يف
كتابة احلرف العربي.
تفا�صيل امل�شروع الثاين
• برنامج لوحات مفاتيح حلروف اللغات (كل لغة على حدة)
�أوالً :ا�سم امل�شروع:
• برنامج «لوحة املفاتيح للحرف العربي املنمط»
ثانياً :املدة واملراحل:
• مدته خم�س �سنوات على خم�س مراحل.

Arabic script Keyboard

ثالثاً :طبيعة الربنامج:
• فك ��رة الربنام ��ج تعتمد على �إعادة برجمة لوح ��ة املفاتيح بحيث تكون لكل لغ ��ة لوحة مفاتيح خا�صة
به ��ا اعتماد ًا على ترددات احلروف وحركة �أ�صابع اليد امل�ستخدمة يف الطباعة .و�سيتم االعتماد ب�شكل
�أ�سا�سي على ال�شفرة العاملية املوحدة للحروف (.)edocinu
رابعاً� :أهداف الربنامج:
• ت�صميم لوحة مفاتيح �سهلة اال�ستعمال لكتابة اللغات باحلرف العربي املنمط.
• تي�سري ا�ستخدام لوحة املفاتيح.
• �أن يكون للغة لوحة مفاتيح لكي يعزز من ا�ستخدام احلرف العربي املنمط ،للفئة امل�ستهدفة.
خام�ساً :امل�ستفيدون:
املتحدثون باللغات املعتمدة يف �أي�س�سكو يف �آ�سيا و�إفريقيا.
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�ساد�ساً :املخرجات:
• م�ستندات ن�صو�ص ميكن ت�صفحها يف �أي حا�سوب �أو هاتف ذكي ،وخالية من م�شكلة ظهور �أ�شكال
�أو حروف �أخرى غري التي ظهرت يف امل�صدر للم�ستند.
• م�ستندات ميكن عر�ضها يف الإنرتنت بنف�س �صورتها الأوىل.
• ن�شر احلرف القر�آين يف رقعة وا�سعة يف �آ�سيا و�إفريقيا.
• ن�شر احلروف العربية التي مت تنميطها يف �أي�س�سكو.
• ظهور جيل من �أبناء امل�سلمني املاهرين يف كتابة لغاتهم باحلرف القر�آين.
�سابعاً :الأدوات:
 - 1ا�ستخدام برنامج  Keyman Devolperواملتخ�ص�ص يف �إعادة برجمة لوحات احلا�سوب.
 - 2حا�سوب مبوا�صفات عادية كافية للعمل.
 - 3برنامج ن�شر حلزم الربنامج (�إن�شاء حزمة برجمية )Software package
� - 4شفرات يونيكود للأحرف امل�ستهدفة بالربنامج .
 - 5جدول لكل لغة م�ستهدفة ،يو�ضح ترددات احلروف يف اللغة.
واهلل ويل التوفيق
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مدخل مركز يو�سف اخلليفة باجلامعة

مدير اجلامعة يكرم الربوفي�سور يو�سف اخلليفة بح�ضور بروفي�سور ح�سن مكي

14

جانب من املعر�ض امل�صاحب لفعاليات االحتفال باليوم العاملي للغة العربية
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مدير املركز مع ممثل البنك الإ�سالمي للتنمية

من �إ�صدارات املركز

م�شاركة املركز يف الدورات اخلارجية
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