
 
 حتقيق نصوص الرتاث الشعيب

 )الواقع، واملهنج(
 2022يونية  22-23 

 قاعة احملارضات، مركز املؤمترات مبكتبة اإلسكندرية

 اليوم األول
 ص( 11.00 -10.00التسجيل والافتتاح )

 

 (ظ1.00 -ص 11.00األوىل ) اجللسة

 الرتاث الشعيب: روافده وجتلياته

 مدحت عيىس، مدير مركز اخملطوطات، مكتبة اإلسكندرية رئيس اجللسة:

 اخليال الشعيب وصناعة التارخي يف سرية فتوح مرص احملروسة 

 ، أس تاذ مساعد يف اترخي اإلسالم والعصور الوسطى، لكية الرشيعة وادلراسات اإلسالمية، أم القرى & وجامعة جنوب الوادي، قنامعرو عبد العزيز منريد. 

 املصطلح وموضوعاته: القبطي األدب الشعيب 

 الرتاث الشعيب ابحث يف، يوب معوضأرشف أ

 الواقع والتحدايت: الرتاث الشعيب اخملطوط يف اجلزائر 

 خمرب ادلراسات والبحث يف الثورة اجلزائرية، املس يةل ،محمد بوضياف جامعة، أحالم لغريب

   شعيب خمطوطات موريسكية ذات طابع 

 ، مكتبة اإلسكندريةحثني مبركز اخملطوطاتابكبري د. محمد محمد عبد السميع، 

 (ظ2.00 -ظ 1.00)اسرتاحة 

 

 (ع4.00 -ظ 2.00الثانية ) اجللسة

 مناجه البحث والتحقيق 

وجامعة جنوب ، أس تاذ مساعد يف اترخي اإلسالم والعصور الوسطى، لكية الرشيعة وادلراسات اإلسالمية، أم القرى & معرو عبد العزيز منريد. رئيس اجللسة: 

 الوادي، قنا

 دراسة يف فكر عبد امحليد يونس: مناجه حتقيق الرتاث الشعيب ونرشه 

 جامعة املنوفية، لكية اآلداب، أ.د. خادل فهمي

 بني رمقنة اخملطوطات وعمل النص.. دراسة يف مناذج خمتارة مناجه حتقيق احلاكايت الشعبية 

 ، ابحث يف الرتاث الشعيبد. نبيل محدي الشاهد

 نظرات تطبيقية يف األدوات واإلجراءات املهنجية حتقيق خمطوطات الرتاث الشعيب 

 ، ابحث يف الرتاث الشعيبد. هشام عبد العزيز

 )حوس بة جزيئات السري الشعبية العربية )املوتيفات 

 جامعة جنوب الوادي، لكية اآلداب ،أس تاذ األدب الشعيب، فرج قدري الفخراين. أ.د



 

 الثايناليوم 
 (ظ1.00 -ص 11.00) الثالثة اجللسة

 1واقع الرتاث الشعيب 

 املنوفية جامعة، لكية اآلداب، أ.د. خادل فهمي رئيس اجللسة:

 اجملمتع القبطي السكندري يف العرص العامثين من خالل سرية شعبية قبطية تنرش ألول مرة 

، جامعة أس تاذ ادلراسات العربية واإلسالمية، رئيس قسم ادلراسات العربية والرشق أس يوية، ومدير مركز لوفني دلراسة اإلسالم والثقافة واجملمتع، أ.د. معرو رايض

القرى & وجامعة جنوب  ، أس تاذ مساعد يف اترخي اإلسالم والعصور الوسطى، لكية الرشيعة وادلراسات اإلسالمية، أممعرو عبد العزيز منريد. &  لوفني، بلجياك 

 الوادي، قنا

  يس رية الَعَربيَّة للِقدِّ عيّب املَس يحيّ  «:مرقوريوس»السِّ اث الشَّ  أضواء عىل الرتر

قاوي َّة ، د. ابمس مسري الرشَّ اث الَعَريّب املَس يحيّ »رئيس حترير دوري  «الرتر

 القبطيةمثال واألدعية يف اخملطوطات احلمك واأل من الرتاث الشعيب القبطي 

 الزقازيق، نبا بطرسواأل بشاينبا اكهن كنيسة األ، هللا القس بيجول عبد

 ن عند األقباط  بني املداحئ والسري واألراجزي األدب الشعيب الغنايئ املُدوَّ

 ، ابحث يف الرتاث القبطيإحساق إبراهمي الباجويش

 (ظ2.00 -ظ 1.00)اسرتاحة 

 

 (ع4.00 -ظ 2.00) الرابعة اجللسة

 2الرتاث الشعيب واقع 

 جامعة جنوب الوادي، لكية اآلداب ،أس تاذ األدب الشعيب، فرج قدري الفخراين. أ.د رئيس اجللسة:

 جنـوب مصـر يف. فن القبـائل العربيـة النـَّميـم. إحيـاء خمطوطات الرتاث الشعيب العريب 

 ، ابحث يف الرتاث الشعيبفيصـل املوصـيل

 منوذًجا خمطوطات الطب وعمل الفالحة: العلميةاخملطوطات الشعيب يف  املوروث 

 ، مكتبة اإلسكندريةحثني مبركز اخملطوطاتابكبري ، رشيف عيل األنصاري د.

  ًاسرية األمري عروس اخليل منوذج 

 أاكدميية الفنون، دراسات عليا املعهد العايل للفنون الشعبية، إعاليم وابحث يف الرتاث الشعيب، أمحد فوزي محيده

 "دراسة ملهنج التناول وآلية البناء وطريق املعاجلة النقدية: خمطوط "سرية عيل الزيبق 

 مكتبة اإلسكندرية ،حثني مبركز اخملطوطاتابكبري ، د. أمحد عطية

 

 (ع 4.30-4.00)اخلتام والتوصيات 

 

 

 

 
 


