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 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية 

 قسم العلوم االنسانية

 6172فيفري  71
 -عين الذهب-قاعة المحاضرات محمد بن ابي شنب المكتبة المركزية

 
 سير اشغال اليوم الدراسي الموسوم: "المخطوط ماهيته، صيانته وأهميته تقرير 

 في الدراسات التاريخية".

 01:01يوم السابع عشر من شهر فبراير من سنة ألفين وستة عشر للميالد وعلى الساعة  في      
 راسات التاريخية".الد"المخطوط ماهيته، صيانته وأهميته في انطلقت فعاليات اليوم الدراسي الموسوم: 

المنظم من طرف كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية قسم العلوم االنسانية بجامعة الدكتور يحي فارس 
_ المدية، أين كانت االنطالقة وفقا للبرنامج المسطر والمحدد من طرف اللجنة المنظمة، حيث 

 التالي:كنشط هذا اليوم من طرف األستاذ: حميد قريتلي وجاء في جلستين  

  __  آيات من الذكر الحكيم من تالوة الطالب:71:01 -71:01

 __ االستماع للنشيد الوطني الجزائري.71:01 -71:01
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__ كلمة األستاذة: لطيفة حمصي رئيس اليوم الدراسي جاء فيها الترحيب 71:00 -71:01
 ذا اليوماور برنامج هبالحضور والمشاركين في تفعيل هذا اليوم، واعطاء لمحة عن المخطوط والمح

 .ثم اإلعالن عن افتتاح اليوم الدراسي

كتور الغالي غربي مدير مخبر د __ كلمة األستاذ ال71:01 -71:00
الدراسات المتوسطية عبر العصور، حيث جاء فيها الحديث عن أهمية 

ودوره في المحافظة على التراث الجزائري، إضافة إلى  خطوطالم
تلك الحقبة مع اإلشارة إلى أهم أماكن الحفاظ على المعلومة في 

 تواجده.

موسى __ كلمة عميد الكلية الدكتور: 71:11 -71:11
هيصام التي قدم فيها للموضوع وأهمية الخوض في مثل هذه 

  المواضيع التي هي غيض من فيض العلوم اإلنسانية.
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ي واألستاذ: محمد براهيمافتتاح الجلسة األولى برئاسة الدكتور: حكيم بن الشيخ _ 71:11
 مقررا

 :األولى سير الجلسة
بعد الكلمة الترحيبية لرئيس الجلسة والتقديم ألهمية الموضوع، تم استدعاء األساتذة 

 المتدخلين إلى المنصة ثم توجيه الكلمة ألول المتدخلين

 وط__ مداخلة األستاذة: سعيدة زفزاف )جامعة المدية( بعنوان: المخط 77:71 -77:11 -/7
ومراكزه في البالد العربية مشرقا ومغربا، تناولت فيه التعريف بالمخطوط ودراسة إحصائية ألهم 

 أبرز مراكزه بالجزائر.مراكزه بما احتوته من مخطوطات في البالد العربية، ثم 

__ مداخلة األستاذين حاجي حمزة / بوبكر العربي )جامعة المدية( والتي 77:01 -77:71 -/6
علم صناعة المخطوط وفن تجليده، حيث كانت مداخلة االستاذ حاجي تتمحور حول  تحمل عنوان

أصل التسمية وكيفية صناعته وابرز المسميات التي اطلقت على الصناعة إضافة إلى األلوان واألحبار 
التي كتبت بها تلك المخطوطات، في حين جاءت مداخلة االستاذ بو بكر حول التدوين في التاريخ 

 خاصة وتاريخ الكتابة عامة مع إعطاء لمحة عن كيفية تجليد المخطوط. اإلسالمي

"تقنية تعقيم  )جامعة المدية(__ مداخلة األستاذ سهل جمال الدين77:01 -77:71 -/0
المخطوطات وإزالة الحموضة منها"، حيث تحدث االستاذ عن كيفية المحافظة على المخطوط عن 

)المعالجة الكيماوية( وذلك حسب نوع الحبر الذي  طريق التضميد الحراري والتبخير الكيماوي 
 كتب به المخطوط وطرق وقايته من التلف.

ة الزهراء مالكي )جامعة المدية( بعنوان: __ مداخلة األستاذة فاطم76:11 -77:01 -/0
الصيانة والحفظ. حيث تطرقت إلى أهم التركيبات التي صنعت منها األحبار –االهتمام بالمخطوط 
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واالصماغ إضافة إلى أبراز اهم المؤثرات الخارجية كالحشرات والبكتيريا والتعرف على أهم األجهزة 
لم ق ولصق وترميم الورق وإعادة تصويره بالميكروفيالمستعملة في قياس نسبة الرطوبة وقوة الور 

 للمحافظة عليه من التلف.

__ مداخلة االستاذ: مختار سالمي )جامعة المدية( بعنوان: الخطوات 76:71 -76:11 -/1
العلمية في تحقيق المخطوط، حيث تطرق إلى تعريف عملية التحقيق من خالل تقديم نص مطابق 

بكافة المعلومات وفق خطوات كتحقيق عنوان المخطوط وجه الورقة/  لما كتبه المؤلف مع ارفاقه
ظهر الورقة، ضبط اسم المؤلف بدقة بالستعانة بالمصادر المختلفة، ذكر أهم النسخ والبحث عن 

لمخطوط، ، دراسة االخاصةالنسخة األصلية، تحقيق النص بإعادة كتابة النص بالقواعد اإلمالئية 
 .عتمدةذكر المصادر والمراجع الم

 بكلمة الدكتور حكيم بن الشيخ. 76:71وتم اختتام الجلسة األولى على الساعة 

 :الثانية سير الجلسة
في ط مقررا وحسان عيانطلقت الجلسة الثانية برئاسة األستاذ الدكتور: توفيق عبد الصمد مزاري 

ذة المتدخلين األسات ضافة إلى استدعاءاكلمة ترحيبية فيها رئيس الجلسة  قدم تي وال 76:71الساعة 
  إلى المنصة ثم إحالة الكلمة إلى المتدخل األول.

الدكتور: بدر الدين بن عيبود __76:01 -76:71 -/7
الحجارة  -)جامعة البليدة( بعنوان: منهجية الصيانة والترميم

األثرية نموذجا. حيث قام بتعريف الصيانة العالجية 
المادة،  خاصية )التشخيص، اقتراح العالج، تطبيقه، معرفة

معرفة خاصية التلف( كما تحدث عن التشخيص المخبري وتلف المادة األثرية باآلليات الفيزيائية 
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والكيميائية التي تغير من خصائص الحجارة، باإلضافة إلى حديثه عن الصيانة العالجية والوقائية 
 .للمحافظة على هذه النقيشات

األستاذة: فهيمة سعودي  __76:11 -76:01-/6
)جامعة المدية( التي قدمت مداخلة " التعرف على 
المخطوط األوروبي في العصور الوسطى وأهم مراكزه. 
حيث تحدثت عن كيفية االستفادة منه وتطور صيانته في 

 اوروبا من خالل األدوات المستعملة في تدوينه.

مدية( قدمت مداخلة بعنوان: تصوير األستاذة: وهيبة خليل )جامعة ال__70:11 -76:11 -/0
الجانب االجتماعي من خالل النصوص األثرية، قدمت من خاللها البعد االجتماعي من خالل اآلثار 
المخطوطة كما أشارت إلى مصير التراث بعد االحتالل الفرنسي للجزائر، وأعقبت ذلك بصور من 

يكولوجيا أو ما يعرف بآثار المنمنمات مثل كتاب دالئل الخيرات، حيث تحدثت على الكود
 المخطوط وتناولت بعض شواهد القبور التي تعود إلى الفترة الزيانية والكتابات المخطوطة عليها.

  ،ولقد عقب رئيس الجلسة عن العالقة التي تجمع المحقق باألثري في مثل هذه الدراسات التاريخية
خالل ما جاء في مؤلف حمدان بن كما أشار إلى مظاهر نهب المخطوطات في فترة االحتالل من 

 عثمان خوجة. 

:  األستاذة: لطيفة حمصي )جامعة المدية( قدمت مداخلة موسومة__70:61 -70:11 -/0
كيفية االستفادة من الوثائق األرشيفية في األبحاث 
األكاديمية" تناولت من خاللها العالقة بين المخطوط والوثيقة 
األرشيفية باعتبار أن المخطوط هو اآلخر وثيقة، متحدثة عن 
أهمية خصوصيات المخطوطات اإلسالمية في بعض المراحل 
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 تي تعود إلى حقب زمنية مختلفة لتعرج فيالتاريخية، كما عرضت بعض المخطوطات الناذرة ال
األخير إلى عرض عينة للوثائق األرشيفية التي تعود إلى القرن الثامن عشر حيث قامت بتقديم 

 خطوات االستفادة منها باالعتماد على بعض العلوم المساعدة مثل اإلحصاء والرياضيات.

قدم مداخلة بعنوان: الدكتور: موسى هيصام )جامعة المدية( __70:01 -70:61 -/1
النميات"المسكوكات" وثائق لقراءة التاريخ والحضارة. تناول من 

لية: النميات من حيث داللة اللفظ، دور خاللها النقاط التا
المسكوكات كمصدر هام لدراسة تاريخ المجتمعات من خالل 
تفسير دالالت رموز مضامين النقود، كما قدم مظاهر اعتماد 

اءة التاريخ وقدم أيضا نماذج لبعض النميات كوثائق لقر 
المسكوكات كوثيقة إلبراز النظام السياسي للدولة )الحكم، اسم الحاكم، فترة حكمه، التقسيم 
اإلداري...إلخ( باإلضافة إلى رسم توضيحي لمسكوكات تعود إلى العهد الفاطمي وأشكال ورسومات 

نماذج  -وراق نقدية في الفترة المعاصرةوزخارف لتفسير الظواهر المختلفة، نوعية الخط ونماذج أل
 جزائرية.

بعدها احيلت الكلمة لرئيس الجلسة الذي تحدث بدوره عن أهمية المسكوكات في الكتابات 
 التاريخية من خالل مضمونها ورموزها.

__ اعطاء الكلمة للحضور من خالل طرح األسئلة فيما يخص الجلستين 70:11 -70:01
 األولى والثانية حيث كانت األسئلة متنوعة. 
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 __ رفعت جلسة اليوم الدراسي بعد قراءة التوصيات من طرف األستاذ: حميد قريتلي.70:11

 

    
 

    


