
التراث الطبي العربي المخطوط  
بين اإلحياء والدراسة والممارسة المهنية 

ضطغئ الطإ والخغثلئ وذإ افجظان بفاس
26-27-28 أضاعبر 2022

صفحة الكلية الطب والصيدلة وطب األسنان
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صفحة لجنة التراث
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قناة لجنة التراث
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UCXPUhYkILe7cklbx_d2Cvrw

الموقع االلكتروني للمؤتمر 
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المآتمر الثولغ
لفاس تعل تارغت الطإ

تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره ا� وأيده

الجمعيــة المغربيــة 
للتواصل الصحـي



اليوم األول: األربعاء 26 أكتوبر 2022 - »االستكشاف والبناء«
الماكن: لكية الطب والصيدلة بفاس

ورشة رقم 07:30:1 - 09:00
 من تنظيم »مبدع«: وتحقيقه العنوان: آثار الدراسة المصطلحية في توثيق النص

الجلسة األولى: العلوم الطبية ومؤسساتها في التراث09:00 - 11:15
1. املعادن الطبية يف املخطوطات املغربية واألندلسية. د. خالف الغالبي )اململكة املغربية(

2. نصوص طبية مغربية وأندلسية يف دمشق العثامنية: مخطوطات عبد الواحد ابن دالج املغريب وابن جاين األندليس. ذ. بالل الداهية )اململكة 

املغربية(

3. الخدمات الطبية العسكرية وتأسيس املستشفيات يف الدولة العثامنية. ذة. أماين جعفر الغازي )اململكة العربية السعودية(.

4. كليات الطب يف ضوء كتاب هدية الحب يف علم الطب لإلمام نجد الدين احمد النسفي. د. نائل احمد )إستانبول -تركيا(.

5. األرجوزة يف املخطوط الطبي العريب: األدواء العارضة يف الوجه وما يتعلق منها بطب العيون بشكل خاص من خالل مخطوط أرجوزة ابن طفيل 

الطبية. د. عمر مستعني )اململكة املغربية(

6. املخطوطات العربية يف طب األطفال وجهود الباحثني املعارصين يف تحقيقها وخدمتها. د. محمد مرزوك )اململكة املغربية(

7. ابن البيطار األندليّس عبقرّي الصيدلة وعلم النبات من خالل مخطوطة كتابه )جامع األدوية واألغذية(. دة. سهام بلغيتي علوي )اململكة 

املغربية(

استراحة شاي11:15 - 11:30
الجلسة الثانية: الكتاب الطبي المخطوط11:30 - 13:00

1. املخطوطات الطبية العربية اإلسالمية تراث حضاري متميز. د. محمد زين العابدين الحسيني )اململكة املغربية(

2. املخطوط الطبي العريب اإلسالمي: تراث علمي وازن وصياغة متميزة. ذة. نادية املنصوري )اململكة املغربية(

3. املخطوط الطبي العريب من التثقيف إىل املثاقفة. ذ. رشيف عيل األنصاري )مرص(

4. أهمية خوارج النص يف املخطوط الرتايث الطبي العريب وكـيـفـية التعـامـل معـها. ذ. حميد لحمر )اململكة املغربية(

5. التعرف اآليل عىل أحرف املخطوطات الطبية. ذ. عز الدين غازي )اململكة املغربية(

ورشة رقم 02: من تنظيم مركز روافد، العنوان: قراءة في نص المخطوط.14:00 - 15:30
ورشة رقم 03: رحلة مع الخط العربي منظمة من لجنة التراث بكلية الطب والصيدلة وطب األسنان بفاس

الجلسة الرسمية: كلمات الوفود الرسمية17:30

املحارضة الرسمية: الكتاب الطبي العريب املخطوط قراءته وتحقيقه. الدكتور أحمد شوقي بنبني: مدير الخزانة الحسنية بالقرص املليك بالرباط - 18:30

الرباط، املغرب

زيارة معرض المؤتمر19:15

اليوم الثاني: الخميس 27 أكتوبر 2022: »التعريف واإلحياء«. 
الماكن: مقر جمعية فاس سايس البطحاء-فاس

الجلسة الثالثة: دراسات ببليوغرافية وتعريفية09:00 - 10:30
1. تاريخ كوديكولوجيا يف أوربا. د. محمود سامل الشيخ )إيطاليا(.

2. الطب العريب من خالل املخطوطات املحفوظة بالخزانات واملكتبات املغربية. د. محمد براص )اململكة املغربية(

3. املخطوطات الطبية باملكتبات املغربية-مكتبة آل سعود أمنوذجا. د. طارق ييش )اململكة املغربية(

4. مخطوطات الطب العريب بني وصولها النسخي ونرشها النقدي دراسة ببليوجرافية تحليلية. د. رضا عثامن الحسيني )مرص(

5. نوادر املخطوطات الطبية املحفوظة مبكتبة القريوان العتيقة، جرد وتقديم. د. صالح املهدي بن حمودة )تونس(.

مائدة مستديرة رقم01 : صناعة فهارس المخطوطات الطب بين التنظير والتطبيق: د. فيصل الحفيان 10:30 - 12:00
)إستانبول -تركيا(.

 استراحة شاي12:00 - 12:30

البرنامج



الجلسة الرابعة : تشغيل النصوص وإحياؤها12:30 - 14:30
1. حفظ صحة الطفل عند لسان الدين بن الخطيب. د. محمود مرصي )إستانبول -تركيا(.

2. طب األسنان من خالل مخطوط الكامل يف الصناعة الطبية البن عباس. دة. حصة بنت عبد الرحمن الجرب. )اململكة العربية السعودية(

3. تحقيق لفصول املتعلقة بجراحة الفم والفكني من مخطوط »الترصيف ملن عجز عن التأليف« أليب القاسم الزهراوي - دراسة علمية وتطبيقية. د. 

سعد الصقيل الحسيني )اململكة املغربية(

4. األعشاب الطبية والدواء وتركيبه يف مخطوطة فاكهة ابن السبيل. ذ. عبد الله عيل سعيد السعدي )سلطنة عامن(

5. تشغيل النصوص يف الدرس الطبي املعارص. د. البشري بنجلون )اململكة املغربية(

6. إسهام املخطوط العريب اإلسالمي يف الطب الوقايئ والتداوي باألعشاب كتاب. »وصية الناصح األود يف التحفظ من املرض الوافد إذا وفد« أليب 

عمرو محمد بن منظور)889هــ( دراسة وتحقيق«. د. نور الدين لرجى )اململكة املغربية(

جائزة سيدي محمد بن عبد اهلل لألرجوزة الطبية14:30

جولة سياحية في المدينة العتيقة مع زيارة مكتبة القرويين واكتشاف مخطوطاتها.16:00

اليوم الثالث: الجمعة 28 أكتوبر 2022: »التنزيل والخصوصيات«
الماكن: لكية الطب والصيدلة بفاس

ورشة رقم 07:30:04 - 09:00
من تنظيم دار المخطوطات بإستنبول   العنوان: تقدير منازل النسخ

الجلسة الخامسة: نماذج تطبيقية لمؤسسات أو أفراد في تحقيق النص الطبي.09:00 - 11:00
1. أهمية تحقيق مخطوط الكليات يف الطب البن رشد من خالل دراسة محمد عابد الجابري. دة. فائزة البوكييل )اململكة املغربية(.

2. تجربة مركز تحقيق الرتاث بجامعة مرص للعلوم والتكنولوجيا يف تحقيق املخطوطات الطبية. د. محمود مهدي )مرص(

3. تحقيق عمدة الطبيب ألويف بن ايب بكر. د. أحمد الرباء )موريتانيا(

4. جهود املسترشق األملاين )ألربت ديرتيش، Albert Dietrich( يف تحقيق املخطوطات الطبية )دياسقوريدوس يف هيوىل الطب(. دة. سامح سعيد 

عبد القادر باحويرث. )اململكة العربية السعودية(.

5. تحقيق منظومة يف علم الطب املجرب. د. محمد السيد محمد إسامعيل عطية )مرص(.

6. الدرر الطبية املهداة للحرضة الحسنية، إشكالية الكتابة و البناء عند أحمد بن الحاج. د. احمد إرشاقان )اململكة املغربية(

استراحة شاي11:00 - 11:30
مائدة مستديرة رقم 2: »خصوصيات تحقيق النص الطبي«11:30 - 13:00

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

صالة الجمعة13:00 - 15:00
الجلسة السادسة : دراسات حول المخطوط الطبي المغربي15:00 - 16:30

1. املخطوط والدرس الجامعي باملغرب محاولة يف الرصد والتقييم. د. محمد مزيان )اململكة املغربية(.

2. إشكاالت وقضايا أدبيات األوبئة يف املخطوطات املغربية يف القرنني 18 و 19م. ذ. لحسني الفرقان )اململكة املغربية(.

3. مخطوطة األجوبة الطبية لعبد القادر ابن شقرون املكنايس قراءة يف املنجز الطبي باملغرب خالل القرن 18 م. د. عبد املجيد بوكاري )اململكة 

املغربية(.

4. املخطوط الطبي األمازيغي. د. آيت مبارك )اململكة املغربية(.

5. جوانب من الرتاث الطبي املخطوط بالصحراء من خالل مخطوط »شفاء األسقام العارضة يف الظاهر والباطن من األجسام« للشيخ أحمد بن عمر 

الرقادي الكنتي. د. مـحمد الصافـي )اململكة املغربية(.

6. املامرسة الطبية يف الغرب اإلسالمي من خالل املعيار الجديد للمهدي الوزاين. ذة. فاطمة الزهراء مداين بنجلون )اململكة املغربية(.

7. الكتاب املخطوط املسمى »عالمة السعادة يف االغذية املعتادة« للطبيب أيب الحسن عيل ابن حسن املراكيش. ذ. عبد الحميد بيطاري )اململكة 

املغربية(.

8. »مجموع املنافع يف علم الطب النافع« ملؤلفه محمد بن أحمد البعقييل السويس املتوىف أواسط ق11 ه. د. أحمد الفلويس )اململكة املغربية(.



التراث الطبي العربي المخطوط  
بين اإلحياء والدراسة والممارسة المهنية 

المآتمر الثولغ
لفاس تعل تارغت الطإ

      ما من شك � أن التاريخ يحيل ع� مصادره الغميسة وا�تنوعة ع� قدم الثقافة العربية بشكل مسبق عن الثقافة اليونانية، ع� عكس ما هو معلوم � غالب ا�حيان 

لدى العديد من ا�مم، وهو ا�عط الذي يبعث ع� ¦روه الغوص ع� مسار الزمن � مضام¢ غنى تلك الجوانب الثقافية، والتي يشكل ضمنها ال�اث الطبي العر� وا�س�مي 

أبرز تجلياتها، وهو ال�اث الذي ´ ينفصم بدوره عن ²وط ازدهار ال�اث الطبي الكو¯.

       فمن ا�علوم أن ال�اث الطبي العر� وا�س�مي، الذي تع� عنه ا½ستوغرافيا  التاريخية الغنية، قد طُبع بتنوع فواصله ا�عرفية، وتطورها، انسجاما مع تطور الحضارة 

العربية وا�س�مية بشكل عام. فكان أن ازدهر التأليف الطبي ع� مناحيه العلمية، وضوابطه ا�عرفية. كÁ تفنن ا�فكرون العرب وغ¿هم من ا�قوام الذين عا¾وهم، � وضع 

ا�صنفات والÍوحات وا�جازات. زد ع� ذلك، تعدد ا�ناظرات والردود الفكرية � شأن علوم التطبيب، وتوسيع دائرة النقاش حول جزئياته، وهو ما نتج عنه غزارة � التأليف 

وتنوع � بناء ا�خطوطات الطبية، وإبداع ع� مستوى طريقة تقديم ا�واد، وبناء النصوص وتضاريسها، وتوط¢ تجارب التطبيب والع�ج، وتفصيل شؤون ا�دوية ومصنفاتها. 

     واقع الحال، أن ا�عطيات السالفة الذكر، وا�تعلقة بال�اث الطبي � مفهومه العام، تستوجب بالÒورة التفكيك والدراسة، والنقاش ا�ستمر وا�س�سل حول قضاياه، وذلك 

ع� ضوء التطورات التي تشهدها العلوم الطبية بشكل عام � زمننا الحا¦.  وهو النقاش الذي يستدعي تظافر جهود مختلف ا�هتم¢ Ôجال ال�اث الطبي، من مؤرخ¢ 

 Áمختلف التخصصات العلمية، ك �شؤون صون ال�اث الطبي ع� مختلف الخزانات وا�كتبات العا�ية. وذلك ع� لقاءات علمية منفتحة ع �ومفهرس¢، وأطباء وقيم¢ ع

هو حال ا�ؤÜر الدوÛ العا² لفاس حول تاريخ الطب ا�نعقد � الف�ة ا�مدة ما ب¢  26 و28 أكتوبر من العام 2022، والذي يستند ع� استحضار ا�فهوم البنيوي لتكامل 

العلوم وانسجامها، مع الحفاظ ع� الخصوصية البحثية، باعتبارها آلية لÞغناء وا�ثراء الفكري، � ظل منظومة معرفية دقيقة ا�ناهج ورزينة � الخ�صات، أساسها العناية 

بال�اث الطبي، ووضعه � قالب حدá يؤسس ½ستفادة موضوعية هدفها خدمة ا�نسانية بشكل عام.  

أهداف المؤتمر:  
التعريف با�خطوط الطبي العر� ا�س�مي وأهميته � التاريخ والواقع.  .1

إثارة ا½هتÁم با�خطوط الطبي العر� ا�س�مي � كليات الطب.  .2

تشجيع البحث العلمي � مجال دراسة ا�خطوط الطبي وتحقيق نصوصه.  .3

تنمية الع�قة ب¢ ا�طباء والخ�اء � ا�خطوط الطببي االعر� ا�س�مي.  .4

التوعية بأهمية الفهرسة ا�ليك�ونية للمخطوط الطبي.  .5

محاور المؤتمر:  
علم ا�خطوط: مفهومه وتاريخه وقواعده.  .1

ببليوغرافيا ا�خطوطات الطبية العربية ا�س�مية � الخزانات العا�ية.  .2

ا�خطوط الطبي العر� وا�س�مي � ع�قته با�خطوط الطبي الكو¯.  .3

çاذج تطبيقية �ؤسسات أو أفراد، � تحقيق ا�خطوط الطبي العر� ا�س�مي.  .4

ا�خطوط الطبي العر� ا�س�مي: ب¢ دراسة ا�خطوط وتحقيق النصوص.  .5

ا�خطوط الطبي العر� وا�س�مي ب¢ ا�ؤرخ والطبيب.  .6

ورشات المؤتمر:  
تنظم ورشات تطبيقية للتعريف با�خطوط العر� ا�س�مي، وأنواع الورق، والخطوط، والرموز، والنéسخ، والصيانة، والتحقيق، وا�قابلة وغ¿ ذلك.

معرض المؤتمر :  
تعرض فيه مخطوطات أو نسخ �خطوطات مغربية و عربية.


