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آخــر مهلــة للتســجيل 25 ترشيــن الثــاين 2022، وذلــك بحســب موعــد 

ــاس: مســبق مــع منّســقة الدبلــوم، د. ناديــن عبّ

nadine.abbas@usj.edu.lb        5610 42100 - 01 مقّسم 

لإلستعالم
والتسجيل

 المواد

يتألّف الدبلوم من 30 رصيًدا. تبلغ كلفة الرصيد يف املعهد 92 $.

1- علم املخطوطات العربّية: الكوديكولوجيا  

2- مدخل إىل تحقيق املخطوطات

3- التحقيق النقدّي للنّص املخطوط

4-النّص: من املخطوط إىل املحّقق

5-مشغل يف تحقيق املخطوطات

 الكلفة



ما معنى التعقيبة، والورق ذي العالمة المائّية؟
كيف يبحث الّطالب عن المخطوطات ويجمعها؟ 

وما معنى عائلة المخطوطات؟

تي سيعتمدها 
ّ
كيف يختار الباحث المخطوطات ال
في تحقيق النّص؟ 

وما هي القواعد األساسّية لتحقيق النّص 
تحقيًقا نقديًّا؟

ــة مبخطوطــاٍت تحتــوي نصوًصــا يف مختلــف العلــوم: الفلســفة،  ــة والعامليّ  تزخــر املكتبــات العربيّ

والديــن، واألدب، والتاريــخ، والطّــب، والفلــك، والكيميــاء وغريهــا مــن العلــوم التــي وضــع املفّكــرون 

العــرب مؤلّفــاٍت فيهــا، ومــا يــزال قســٌم كبــرٌي منهــا غــري منشــور.

ــم  ــن بعل ــّاب والباحث ــف الطّ ــا إىل تعري ــد تحقيقه ــة وقواع ــات العربيّ ــم املخطوط ــوم عل ــعى دبل  يس

املخطوطــات العربيّــة وبقواعــد تحقيقهــا مــن خــال محــارضاٍت يتعــرّف الطّالــب مــن خالهــا عــى أبــرز 

خصائــص املخطوطــات العربيّــة: تصنيــع الكتــاب، والتجليــد، والــورق، والحــر، والخــّط... تتبُعهــا مشــاغل 

ــة تتيــح لــه االطّــاع املبــارش عــى املخطوطــات، ودراســتها. تطبيقيّ
  الكفايات

• التعرّف عىل الشكل املادّي للكتاب املخطوط، وعىل العنارص املتّصلة به.

• تحديد األساليب املختلفة إلخراج النسخة املخطوطة، والتمييز بينها.

• االطاّلع عىل األساليب املختلفة لتحقيق املخطوطات ونرشها.

• تحقيق املخطوطات تحقيًقا نقديًّا.

األهداف
• تزويد الطّالب باألدوات الالزمة والرضوريّة لدراسة املخطوطات.

• تعريف الطّالب عىل العنارص املكوِّنة للمخطوط، وكيفيّة تصنيع الكتاب املخطوط.

• إطالع الطّالب عىل األساليب املختلفة لتحقيق املخطوطات ونرشها.

• إكساب الطّالب القدرة عىل تحقيق املخطوطات تحقيًقا نقديًّا.

»إّن الغاية من تحقيق المخطوطات تحقيًقا علميًّا هو أّوًل تقديم 
ف السليم ومنطقه«.

ّ
ف الصحيح، وثانًيا تقديم فكر المؤل

ّ
نّص المؤل

                                                                 األب سمير خليل اليسوعّي

ــوم  ــف االختصاصــات، وال ســيّام يف العل ــن يف مختل ــّم الطــّاب والباحث ــد، ويه ــوم جدي إّن هــذا الدبل

ــة وآدابهــا، واإلســاميّات، والفلســفة، والتاريــخ، والاهــوت... وهــو  ــة: اللغــة العربيّ اإلنســانيّة والدينيّ

يلبّــي حاجــًة أساســيًّة يف مجــال العلــوم اإلنســانيّة مــن خــال توفــري برنامــٍج ميّكــن الطــّاب والباحثــن 

ــا، ونرشهــا. مــن دراســة املخطوطــات، وتحقيقهــا تحقيًقــا علميًّ

يؤّهل هذا الدبلوم الطّاب للعمل يف مراكز أبحاث.

  اقتباس

كيف ُصِنع المخطوط؟ 
وألّي غايٍة تّم إنجازه؟ 

ما معنى فّن النسخ؟ 
وكيف كان الناسخ 

يرّتب نسخته؟

ما هي أساليب تصنيع المخطوط وتقنّياته؟
ما نوع الورق والحبر الذي كان ُيستعَمل؟ 

وكيف كان يتّم تجليد المخطوط؟


