
                                      

                                       

 

 ينّظم مخبر:                                        

 "الفكر اإلسالمّي وتحّوالته وبناء الّدولة الوطنيّة"                    

 بمركز الّدراسات اإلسالمّية بالقيروان                          

 بالتّعاون مع المعهد الوطنّي للتّراث                            

 

 اتكوينيّ  اعلميّ  ايوم                                     

 زايرة ميدانّية ا ل و                                    

 واخملرب الوطيّن لرتممي وصيانة الّرقوق واخملطوطات.   متحف الفنون ال سالميّة برقّادة 

 .2020مارس  03يوم                                     

يمثّل حفظ المخطوطات وصيانتها وترميمها مشغل المهتّمين بالتّراث باعتباره عنصرا من 

عناصر الهوّية الوطنّية خلّفه الّسلف في مراحل تاريخّية وبات جزءا مكّونا من الخصوصّية 

 المحلية وجب إيالؤه عناية خاّصة حفظا وفهرسة وترميما ورقمنة.

منها نوادر لفنون اإلسالمّية بنماذج من هذا اإلرث الوطنّي  وفي رقّادة يحتفظ المتحف الوطنّي ل

المصاحف فضال عن نماذج خطية متعّددة سّجلت على محامل وأدوات متنّوعة من خزف 

ومعادن وتحف وعملة وشواهد قبور ومشغوالت خشبّية وجليز وحجارة... كما يعّد "المخبر 

ة أبرز المؤّسسات المختّصة في عملّية الوطنّي لترميم وصيانة الّرقوق والمخطوطات" برقّاد

التّرميم. فهو يحوي رصيدا مهّما من التّراث المخطوط مثل المصاحف )الرّق األزرق، 

مصحف الحاضنة، مصحف أّم مالّل، مصحف المعّز...( والعقود وكتب أّمهات في الفقه 

 ة.والتّفسير واألدب والتّاريخ... دّونت أو نسخت في مراحل تاريخّية متعاقب 

والتعّرف على أدواتها   صيانة المخطوطات في هذه المؤّسسةمراحل  ومن المفيد االّطالع على  

 :ومعّداتها ومختلف المهارات المعتمدة

ترميم المخطوطات وفق محامل الكتابة: الرّق والكاغذ. والتعّرف على المحامل: صناعته، -

 مراحله، طرق التّرميم، أدواته.

 جذاذة، الفهرسة.الالفهرسة والجرد: المعطيات الكوديكولوجّية، -

ريــة التونسيـة هوالجم  

البحـث العلمـي العــالي وزارة التعليـم  

 جامعة الزيتونة 

بالقيروان مركز الدراسات اإلسالمية  

  

 



 الّرقمنة: أدواتها ومعّداتها: تعديل اإلضاءة وشروطها، معايير الّصورة والتّسلسل الّرقمّي.-

 مراحل ترميم الوثائق والمخطوطات الورقّية.-

 التّنظيف.-

 التّحاليل المخبرّية وغسل المخطوط.-

 اليدوّي.التّرميم -

 التّرميم اآللّي.-

 التّسفير.-

 .الحفظ-

شف األدوات واآلالت والمواد المستخدمة والمهارات ت من هذه المرحل نك ةوفي كّل مرحل

 وتاريخ المخطوط )الكوديكولوجيا( فضال عن وسائل تعامل كثيرة مع المخطوط.

 ليوم التّكوينّي:العلمّي لنسيق تّ ال

 الّدراسات اإلسالميّة بالقيروان(.دة. صدق الّسالمي )مركز 

sidksallami@gmail.com    

 إلى ترخيص مسبق. مالحظة: تخضع الّزيارة

                                          األماكن محدودة واألولويّة لطلبة الدكتوراه والمنتمين للمخبر.

 24413328مكرم الخشناوي  لتسجيل الّطلبة االتّصال بــ:

 

 البرنامج:                                                        

 صباحا: انطالق الّزيارة الميدانّية وتحديد أهدافها العلمّية. 09.00

 يارات بالتّناوب(.ز: تقسيم الطلبة إلى فرق )09.10

 زيارة المتحف الوطنّي للفنون اإلسالمّية برقّادة.-

 زيارة المخبر الوطنّي لترميم الّرقوق والمخطوطات برقّادة.-

 غذاء بالمطعم الجامعي برقادة.  :13.30
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