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 البرنامج العلمي  
 

 : "االستكشاف والبناء " 2022أكتوبر  26اليوم األول: األربعاء  

 بفاس وطب األسنان المكان: كلية الطب والصيدلة  

                       وتحقيقه. آثار الدراسة المصطلحية في توثيق النص  ":: من تنظيم "مبدع1ورشة رقم  09.00 -07.30

 الجلسة األولى: العلوم الطبية ومؤسساتها في التراث 11.15-09.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. د. خالف الغالبي )المملكة "المعادن الطبية في المخطوطات المغربية واألندلسية .1

 المغربية(

مخطوطات عبد الواحد ابن دالج  :العثمانيةنصوص طبية مغربية وأندلسية في دمشق  .2

 ذ. بالل الداهية )المملكة المغربية( "المغربي وابن جاني األندلسي

ذة. أماني  الخدمات الطبية العسكرية وتأسيس المستشفيات في الدولة العثمانية.  .3

 العربية السعودية(. جعفر الغازي )المملكة 

لطب لإلمام نجد الدين احمد  كليات الطب في ضوء كتاب هدية الحب في علم ا .4

 د. نائل احمد )تركيا(. النسفي. 

األرجوزة في المخطوط الطبي العربي: األدواء العارضة في الوجه وما يتعلق منها   .5

د. عمر مستعين  بطب العيون بشكل خاص من خالل مخطوط أرجوزة ابن طفيل الطبية. 

 المغربية()المملكة 

ود الباحثين المعاصرين في تحقيقها  المخطوطات العربية في طب األطفال وجه .6

 د. محمد مرزوك )المملكة المغربية(وخدمتها. 
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ابن البيطار األندلسّي عبقرّي الصيدلة وعلم النبات من خالل مخطوطة كتابه )جامع   .7

 دة. سهام بلغيتي علوي )المملكة المغربية( .األدوية واألغذية

 استراحة شاي  11.30-11.15

 الجلسة الثانية: الكتاب الطبي المخطوط  13.00-11.30

د. محمد زين العابدين المخطوطات الطبية العربية اإلسالمية تراث حضاري متميز.  .1 

 المغربية( الحسيني )المملكة 

ذة،نادية  المخطوط الطبي العربي اإلسالمي: تراث علمي وازن وصياغة متميزة.  .2

 المنصوري )المملكة المغربية( 

 ذ. شريف علي األنصاري )مصر( المخطوط الطبي العربي من التثقيف إلى المثاقفة.  .3

أهمية خوارج النص في المخطوط التراثي الطبي العربي. وكـيـفـية التعـامـل معـها "   .4

 لحمر )المملكة المغربية( ذ. حميد

 ذ. عزالدين غازي )المملكة المغربية(التعرف اآللي على أحرف المخطوطات الطبية.  .5

 : من تنظيم مركز روافد، العنوان: قراءة في نص المخطوط.02ورشة رقم  15.30-14.00

والصيدلة وطب األسنان  : رحلة مع الخط العربي منظمة من لجنة التراث بكلية الطب  03ورشة رقم 

 بفاس

  كلمات الوفود الرسمية الجلسة الرسمية: 17.30

الدكتور  :" الكتاب الطبي العربي المخطوط قراءته وتحقيقه". المحاضرة الرسمية 18.30

 الرباط، المغرب -أحمد شوقي بنبين: مدير الخزانة الحسنية بالقصر الملكي بالرباط 

 المؤتمرزيارة معرض  19.15
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 : "التعريف واإلحياء".  2022أكتوبر  27اليوم الثاني: الخميس  

 فاس-المكان: مقر جمعية فاس سايس البطحاء 

 الجلسة الثالثة: دراسات ببليوغرافية وتعريفية  10.30-09.00

 . محمود سالم الشيخ )إيطاليا(.تاريخ كوديكولوجيا في أوربا. د  .1 

د. محمد الطب العربي من خالل المخطوطات المحفوظة بالخزانات والمكتبات المغربية   .2

 براص )المملكة المغربية(

د. طارق يشي  -مكتبة آل سعود أنموذجا-المغربية المخطوطات الطبية بالمكتبات .3

 )المملكة المغربية(

ية  مخطوطات الطب العربي بين وصولها النسخي ونشرها النقدي دراسة ببليوجراف .4

 د.رضا عثمان الحسيني عثمان )مصر( تحليلية. 

د. صالح   .نوادر المخطوطات الطبية المحفوظة بمكتبة القيروان العتيقة، جرد وتقديم .5

 المهدي بن حمودة )تونس(.

د. فيصل  : صناعة فهارس المخطوطات الطب بين التنظير والتطبيق:  01مائدة مستديرة رقم 12.00-10.30

 الحفيان )تركيا(. 

 استراحة شاي 12.30-12.00

 الجلسة الرابعة: تشغيل النصوص وإحياؤها   12.30-14.30

 تركيا(. -د. محمود مصري )إستانبول حفظ صحة الطفل عند لسان الدين بن الخطيب.  .1 

دة. حصة بنت  طب األسنان من خالل مخطوط الكامل في الصناعة الطبية البن عباس.   .2

 السعودية(عبد الرحمن الجبر. )المملكة العربية 
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تحقيق لفصول المتعلقة بجراحة الفم والفكين من مخطوط "التصريف لمن عجز عن   .3

ي الحسيني  د. سعد الصقلدراسة علمية وتطبيقية.  -التأليف"   ألبي القاسم الزهراوي 

 )المملكة المغربية(

ذ. عبد اهلل علي األعشاب الطبية والدواء وتركيبه في مخطوطة فاكهة ابن السبيل.  .4

 سعيد السعدي )سلطنة عمان( 

 البشير بنجلون )المملكة المغربية( د.تشغيل النصوص في الدرس الطبي المعاصر.  .5

 .والتداوي باألعشاب كتابإسهام المخطوط العربي اإلسالمي في الطب الوقائي  .6

وصية الناصح األود في التحفظ من المرض الوافد إذا وفد" ألبي عمرو محمد بن "

 (.د. نورالدين لرجى )المملكة المغربية ."هــ( دراسة وتحقيق889منظور)

 جائزة سيدي محمد بن عبد اهلل لألرجوزة الطبية 14.30

 العتيقة مع زيارة مكتبة القرويين واكتشاف مخطوطاتها. جولة سياحية في المدينة  16.00

 :" التنزيل والخصوصيات" 2022أكتوبر  28اليوم الثالث: الجمعة  

 بفاس وطب األسنان المكان: كلية الطب والصيدلة  

 : من تنظيم دار المخطوطات بإستنبول   العنوان: تقدير منازل النسخ 04ورشة رقم  09.00 -07.30

 الجلسة الخامسة: نماذج تطبيقية لمؤسسات أو أفراد في تحقيق النص الطبي.  11.30-09.00

أهمية تحقيق مخطوط الكليات في الطب البن رشد من خالل دراسة محمد عابد   .1 

 دة. فائزة البوكيلي )المملكة المغربية(.الجابري. 

تجربة مركز تحقيق التراث بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في تحقيق المخطوطات   .2

 د. محمود مهدي )مصر( الطبية. 
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 د. أحمد البراء )موريتانيا(تحقيق عمدة الطبيب ألوفي بن ابي بكر.  .3

( في تحقيق المخطوطات  Albert Dietrichجهود المستشرق األلماني )ألبرت ديتريش،  .4

دة. سماح سعيد عبد القادر باحويرث.  دياسقوريدوس في هيولى الطب( . الطبية )

 )المملكة العربية السعودية(. 

 د. محمد السيد محمد إسماعيل عطية )مصر(. تحقيق منظومة في علم الطب المجرب.  .5

د.  الدرر الطبية المهداة للحضرة الحسنية، إشكالية الكتابة و البناء عند أحمد بن الحاج . .6

 قان )المملكة المغربية(. احمد إشرا

 استراحة شاي 11.00-11.30

 : "خصوصيات تحقيق النص الطبي" 2مائدة مستديرة رقم  11.30-13.00

 تحقيق نص طبي عربي مترجم: د. محمود سالم الشيخ )إيطاليا( 

 صالة الجمعة  13.00-15.00

 المغربيالجلسة السادسة: دراسات حول المخطوط الطبي  15.00-16.30

د. محمد مزيان المخطوط والدرس الجامعي بالمغرب محاولة في الرصد والتقييم.  .1 

 )المملكة المغربية(.

ذ.  م .19و  18إشكاالت وقضايا أدبيات األوبئة في المخطوطات المغربية في القرنين  .2

 لحسين الفرقان )المملكة المغربية(. 

مخطوطة األجوبة الطبية لعبد القادر ابن شقرون المكناسي قراءة في المنجز الطبي  .3

 د.عبد المجيد بوكاري )المملكة المغربية(.م.  18بالمغرب خالل القرن 

 د. آيت مبارك )المملكة المغربية(.المخطوط الطبي األمازيغي.  .4
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األسقام العارضة  جوانب من التراث الطبي المخطوط بالصحراء من خالل مخطوط "شفاء .5

د. مـحمد في الظاهر والباطن من األجسام" للشيخ أحمد بن عمر الرقادي الكنتي. 

 )المملكة المغربية(.  الصافـي

ذة.  الممارسة الطبية في الغرب اإلسالمي من خالل المعيار الجديد للمهدي الوزاني.  .6

 فاطمة الزهراء مداني بنجلون. )المملكة المغربية(. 

ط المسمى "عالمة السعادة في االغذية المعتادة " للطبيب أبي الحسن  الكتاب المخطو .7

 ذ.عبد الحميد بيطاري )المملكة المغربية(.علي ابن حسن المراكشي. 

" مجموع المنافع في علم الطب النافع " لمؤلفه محمد بن أحمد البعقيلي السوسي   .8

 د.أحمد الفلوسي )المملكة المغربية(.ه.  11المتوفى أواسط ق

 


