
ووررشة عمل في االمعهھد االفرنسي لآلثارر االشرقيیة

٢۲٠۰١۱٣۳ مايیو ٢۲٣۳-٢۲٢۲

إإشكاليیاتت تحقيیق االمخطوططاتت االعربيیة

٢۲٠۰١۱٣۳ مايیو ٢۲٢۲
: ااستقبالل االمشارركيین ٠۰٠۰،٬١۱٠۰ـ ٬٩۹،٠۰٠۰

 : مقدمة. دد. أأيیمن فؤاادد٠۰٠۰،٬١۱٠۰ـ ٬٩۹،٣۳٠۰

اا ـلعم« ـ ــتحقيیيـفلـ ـ ااـ ـتحقيیقرااثثــلتق ــ ـ ــعلميیاـ ااــكتاللــمثا:ــ ـلمابب ووااالـعوااـ ذذـفاررـــعتبظ ااـكي ـلخطر ـ ووااآلـ ـلتقاررـثط ااــ أأيـیدـلي ـحمن ااـ يــعلنـبد
اابن عبد االقاددرر االمقريیزيي ». 

: ااسترااحة ٬١۱٠۰، ٣۳٠۰ـ ٬١۱٠۰، ٠۰٠۰

االجلسة ااألوولى: االمخطوططاتت االطبيیة . 

ررئيیس االجلسة: دد. أأحمد عتمانن  (جامعة االقاهھھھرةة). 

: دد. بيیتر بوررمانن (جامعة مانشيیستيیر)٬١۱١۱، ١۱٠۰-٬١۱٠۰، ٣۳٠۰

« كتابب االفصولل االمنسوبب إإلى بقرااطط وواالتفاسيیر االعربيیة عليیهھ: مخطوططاتت وومصاددرر جديیدةة »

: دد. نشوىى ضيیف هللا (جامعة االقاهھھھرةة). ٬١۱١۱، ٥٠۰- ٬١۱١۱، ١۱٠۰

« مشكالتت تحقيیق االنصوصص االعربيیة االقديیمة. ترجمة حنيین اابن ااسحاقق لكتابب "االموااضع ااآللمة" لجاليینوسس نموذذجا »

: ااسترااحة٬١۱٢۲، ١۱٠۰-٬١۱١۱، ٥٠۰

: دد. إإيیمانن حامد  (جامعة االقاهھھھرةة). ٬١۱٢۲، ٥٠۰ـ ٬١۱٢۲، ١۱٠۰

« تحقيیق مخطوطط "االموااضع ااآللمة" »

: غذااء في االمعهھد االفرنسي لآلثارر االشرقيیة ٬١۱٤، ٣۳٠۰-٬١۱٢۲، ٥٠۰

االجلسة االثانيیة: االمخطوططاتت االصوفيیة 



:  دد. أأحمد جمعة عبد االحميید (باحث بمركز تحقيیق االترااثث بجامعة ااألززهھھھر)٬١۱٥، ١۱٠۰- ٬١۱٤، ٤٠۰

ااإلسالمي » االتصوفف في االسيیوططي ررسائل تحقيیق  مشرووعع  « حولل

: دد.  جيیوززبي  تشتسريي (االمعهھد االعلمي االفرنسي لآلثارر االشرقيیة بالقاهھھھرةة)٬١۱٥، ٥٠۰ـ٬١۱٥، ١۱٠۰

ااإلسكندرريي »  هللا عطاء اابن االمنسوبب إإلى» تاجج  االعرووسس  لتهھذيیب االنفوسس «كتابب تحقيیق  « إإشكاليیاتت

  
دد. ززليیخة أأووتلش ( جامعة مرمرةة٬، إإسطنبولل٬، تركيیا ) :  ٬١۱٦، ٣۳٠۰-٬١۱٥، ٥٠۰

االفاررضض » البن االكبرىى االتائيیة  لشرحح االنابلسي مخطوططاتت على « أأضوااء

 

: ااسترااحة٬١۱٧۷، ٠۰٠۰ـ ٬١۱٦، ٣۳٠۰

: دد. أأحمد حسن أأنورر حسن (باحث في االتصوفف ااإلسالمي)٬١۱٧۷، ٤٠۰ـ ٬١۱٧۷، ٠۰٠۰

ااإلسالمي » االترااثث في االعدوويیة رراابعة ألقواالل نقديیة ددررااسة. االتحقق إإلى االتحقيیق « من

: دد. جمالل ررجب سيیدبي (جامعة   االسويیس)٬١۱٨۸، ٢۲٠۰-٬١۱٧۷، ٤٠۰

نقديیة) » (ررؤؤيیة االبغداادديي  االجنيید  ااإلمامم نصوصص « تحقيیق

: سيید نظامم االديین أأحمد٬١۱٩۹، ٠۰٠۰ـ٬١۱٨۸، ٢۲٠۰

 « تأمالتت في قرااءةة اابن عربب »

: عشاء للمشارركيین ٬١۱٩۹،٣۳٠۰

٢۲٠۰١۱٣۳ مايیو ٢۲٣۳

االجلسة االثالثة : ااألددبب.

 ررئيیس االجالسة: بروونو باوولي

: دد. أأددمم ططالب (االجامعة ااألمريیكيیة بالقاهھھھرةة)٬٩۹، ٤٠۰ـ ٬٩۹، ٠۰٠۰

 »« االتوااززيي وواالتعددد في ووجودد االقصيیدةة االعربيیة

: بروونو باوولي (االمعهھد االفرنسي للشرقق ااألددنى)٬١۱٠۰، ٢۲٠۰ـ ٬٩۹، ٤٠۰

 « جمع االشعر االعربي االقديیم وونشرهه»



: دد. عمروو عبد االعزيیز منيیر (جامعة جنوبب االواادديي)٬١۱١۱، ٠۰٠۰ـ ٬١۱٠۰، ٢۲٠۰

 « مخطوططاتت ااألددبب االشعبي  ووإإشكاليیة تحقيیقهھ بيین االشرقق وواالغربب »

: ااسترااحة٬١۱١۱، ٣۳٠۰-٬١۱١۱، ٠۰٠۰

: أأنس عبد االكريیم وو سبيینة ددرربموليیر وومحمد حلمي وومحمد االمصرااني٬١۱٣۳، ٠۰٠۰ـ ٬١۱١۱، ٣۳٠۰

« تحقيیق ررسائل االقاضي االفاضل »

: غذااء في االمعهھد االفرنسي لآلثارر االشرقيیة ٬١۱٤، ٣۳٠۰ـ ٬١۱٣۳، ٠۰٠۰

االجلسة االراابعة: االمخطوططاتت االطبيیة. 

ررئيیس االجلسة:  دد.مصطفى لبيیب 

:  دد. جالد حربي (جامعة ااالسكندرريیة). ٬١۱٥، ١۱٠۰ـ ٬١۱٤، ٣۳٠۰

« أأحدااثث مناهھھھج تحقيیق االمخطوططاتت »

)قيیم االمخطوططاتت االعربيیة ووااإلسالميیة بالمكتبة االبوددليیانا في أأووكسفورردد: دد. أأالسديیر ووااتسونن (٬١۱٥، ٥٠۰ـ٬١۱٥، ١۱٠۰

» « في االدفاعع عن االليیمونن: مشرووعع إإعاددةة تحقيیق ررسالة اابن جميیع في منافع االليیمونن ووترجمتهھا إإلى االلغة ااإلنجليیزيیة.

:   بوليین كوتشيیهھ  (االمعهھد االعلمي االفرنسي لآلثارر االشرقيیة بالقاهھھھرةة)٬١۱٦، ٣۳٠۰ـ ٬١۱٥، ٥٠۰

« مشرووعع تحقيیق تلخيیص كتابب في حيیلة االبرء البي بكر االرااززيي »

: ااسترااحة٠۰٠۰،٬١۱٧۷ـ ٬١۱٦، ٣۳٠۰

: االخاتمة٬١۱٧۷، ٣۳٠۰ـ٬١۱٧۷، ٠۰٠۰

: كوكتيیل في االمعهھد االفرنسي لآلثارر االشرقيیة ٬١۱٨۸، ٣۳٠۰

 


