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 إشكالية الممتقى
مف أبرز خصائص كميزات الحضارة العربية اإلسالمية في عصكرىا الذىبية أنيا تجمع بيف الكحدة كالتنكع كازدىار العمكـ كبركز      

 مف العناكيف. نا منيا العديد  م  صنفات بالمغة العربية التي كص  فكا الم  كأل   العمماء الذيف اجتيدكا  كنبغكا في عديد االختصاصات،
متو في التعامل مع المريض كأسمكبو في ك  كيـ لح  ف الطبيب كقتيا بالح  ص  حيث ك   ،الطب مف العمـك التي حظيت بالعناية كاالىتماـ ـكعم

 و بعمـ الرياضيات كالفمؾ ما يجعمو مكسكعي الثقافة.ت  و في العمـك األخرى كالفمسفة، كمعرف  ع  م  ض  كأيضا لت   عالج المرض،
بالدعاء كالترجي بدؿ  يتـ كعالجو الكنيسة تتعاطى مع المرض باعتباره نتيجة حتمية لمذنكب كالمعاصي، ففي الكقت الذي كانت    

 –بأف أسست المشافي كالمارستانات  تكظيف كسائل العالج كالتداكي، كانت أمة اإلسالـ قد قطعت أشكاطا متقدمة في ىذا الشأف،
 الطبية. ة عمى المعارؼ  س  كفق مقتضيات مؤس   -مستشفيات العصر

ـ   ،(ـ10ق/4منذ القرف )قرطبة األندلسية كحدىا ت ذا كانا  ك      ما ال يقل عف خمسيف مؤسسة استشفائية تكفر  العالج  بالجراحة   ت ض 
ـ  قرارا بإلغائيا كميا في مدارس الطب، تماما كما تعامل مع الطب 1113ستخدميا عمى نطاؽ كاسع،  اتخذ العالـ الغربي منذ تك 

بادئ التعقيـ، كالتخدير كالتمقيح التي لف تر النكر بيا إال بعد عيكد غير قصيرة، في حيف نجدىا كاسعة االنتشار في ديار مالتقميدي، ك 
أدرككا مبكرا األىمية الحيكية لنظافة الجسد  في الكقاية مف األمراض المعدية  كفق تصكر  كانكا قد ذلؾ أف  األطباء المسمميف ،اإلسالـ
كأكجدكا سبال   عمماء الغرب،فطكركا عمـ   طب العيكف، كعمـ التكليد، كاكتشفكا سر الدكرة الدمكية قركنا قبل أف يتكصل إليو  عممي،

بنقابة األطباء،  اليـكعرؼ كأسسكا ليا ما ي   ،كأساليب لعالج األكجاع كالتخفيف مف حدتيا ، كجعمكا مف الطب مينة حقيقية قائمة بذاتيا
شترط في الحكيـ الناجح ا مف دكف تككيف شامل كدركس ضركرية في العمـك الطبية، بل ككاف ي  صبح طبيب  حدىـ أف ي  بحيث ال يحق أل

 البعيدة. العكالـف  التككيف الجيد بالرحمة كالسفر إلى كالمتمك   
مستعصية، كي ؤدكف كاجبيـ كحتى في العصر الحديث كالمعاصر، ظل األطباء يصنعكف الشيرة بالبحث كاالبتكار كعالج األمراض ال   

في زمف السمـ كما في زمف المحف كالحركب في بمدانيـ كغيرىا كعبر منظمات دكلية التزاما بنبل المينة التي تقدر القيـ اإلنسانية ك 
 ؼ البذلة البيضاء.ر   ش  ت  

مف مختمف التخصصات  كميتمكف  يشارؾ فيو باحثكف  ،الطب كاألطباء في ديار اإلسالـمف ىذا التصكر، ينعقد ىذا الممتقى حكؿ 
، ك كقكؼ كقفة تكريـ لركح فقيد تممساف ك الجزائر ك لمكقكؼ عمى جكانبو المختمفة كأعالـ الطب  عبر العصكر ،كمخابر البحث

 .اإلنسانية الدكتكر فتحي حميدك
 

 أىداؼ الممتقى
 التعريف بعمـ الطب كاختصاصاتو في الحضارة اإلسالمية -
 العمـ في ديار اإلسالـإبراز مكانة ىذا  -
 التعريف بدكر البيمارستانات اإلسالمية في العالج كتعميـ الطب -
 إبراز مدى عناية المسمميف بقكاعد النظافة كالكقاية مف األمراض -
 ترجمة أشير األطباء المسمميف كالذمييف في بالد المغرب كاألندلس  -
 حديثة كالمعاصرة ترجمة ألبرز األطباء الجزائرييف إباف الفترة ال -

 المحاكر
 .البيمارستانات اإلسالمية كتعميـ الطب -
 .كسائل الكقاية كالعالج في الغرب اإلسالمي - 
 ك اختراعاتو عبر العصكر. التأليف في عمـ الطب - 
 .تراجـ ألشير األطباء في الغرب اإلسالمي  -
 عمما ك ممارسة في العالـ العربي ك اإلسالمي ك مشاىير أعالمو مف المسمميف ك غير المسمميف. الطب، -



 .الجزائر الحديثة كالمعاصرة في كالطب تراجـ األطباء  -
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Problemático: 
Una de las características más destacadas de la civilización árabe islámica en su edad de oro es que 

combina la unidad y la diversidad, el florecimiento de la ciencia y el surgimiento de científicos que han 
trabajado arduamente y se han beneficiado en muchas disciplinas. Han escrito obras en árabe de las que 
hemos obtenido muchos títulos. 

Quizás la medicina es una ciencia que ha recibido atención y atención. Luego, el doctor describió a 
Hakim como su sabiduría al tratar con el paciente y su método para tratar la enfermedad, y también 
observarlo en otras ciencias como la filosofía y su conocimiento de las matemáticas y la astronomía. Mientras 
que la Iglesia lidiaba con la enfermedad como un resultado inevitable de pecados y pecadores, y tratada con 
oración y esperanza en lugar de emplear los medios de tratamiento y medicación, la nación árabe ha 
progresado en este sentido, que el establecimiento de hospitales y Almaristanat -actualmente hospitales - de 
acuerdo con los requisitos de la fundación en conocimiento médico. 

Aunque en Córdoba andaluza solo desde el siglo, al menos 50 hospitales han brindado un amplio 
tratamiento y uso, el mundo occidental desde 1163 ha decidido abolirlo por completo en las facultades de 
medicina, así como se trata la medicina tradicional, los principios de esterilización y los médicos árabes se 
dieron cuenta desde el principio de la importancia vital de la higiene corporal en la prevención de 
enfermedades infecciosas según una concepción científica. Incluyeron la ciencia de la oftalmología, la 
obstetricia, Descubrieron el secreto del sistema circulatorio siglos antes de morir para él, encontraron formas y 
métodos para tratar y aliviar dolores, y hechos de Servet y Harvey la medicina es una verdadera profesión en sí 
misma y estableció el llamado Sindicato Médico, de modo que nadie tiene derecho a convertirse en médico sin 
una formación integral y cursos necesarios en ciencias médicas. Incluso en la época moderna y 
contemporánea, bajo los médicos están haciendo investigación de la fama y la innovación y el tratamiento de 
enfermedades incurables, y llevar a cabo su deber en tiempo de paz como en tiempos de adversidad y las 
guerras en sus países y otros, y el tiempo medio de organizaciones internacionales comprometidas con la 
nobleza de la profesión que valora los valores humanos y supervisa el traje blanco. A partir de esta percepción, 
que se celebró este foro sobre medicina y los médicos en las tierras del Islam, investigadores de diversas 
disciplinas que implican y laboratorios de investigación para determinar los diversos aspectos y banderas de la 
medicina a través de las edades.  

Objetivos y temas del Foro 
Objetivos 
- Introduciendo la ciencia de la medicina y sus especialidades en la civilización islámica.  
- Para resaltar el estado de esta ciencia en los hogares del Islam. 
 - Presentamos el papel del Bimarstanat islámico en el tratamiento y la enseñanza de la medicina. 
 - Destacar el cuidado de los musulmanes en las reglas de higiene y prevención de enfermedades.  
- Traducción de los doctores y musulmanes más famosos del Magreb y Andalucía.  
- Traducción de los médicos argelinos más destacados durante el período moderno y contemporáneo. 
Temas 

Medicina y doctores 

 en los hogares del Islam  
 



- Bimarstanat  (Medicina islámica) en el Magreb Islámico (Andalucía).  
- El sistema de salud islámico en el Magreb moderno y contemporáneo. 
 - Las traducciones de los médicos argelinos en los tiempos modernos y modernos. 
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Argumentaire  

L’âge d’or de la civilisation Arabo-islamique a été fortement marqué par la diversité et 

l’épanouissement des différentes sciences et du nombre de savants penseurs dont on connait les 

écrits en langue Arabe. 

À une époque où l’église considérait la maladie comme une résultante évidente du péché et 

ne voyait son traitement que par la prière au lieu de la prescription médicinale. Les Arabes avaient 

déjà conçu et construit leurs hôpitaux – Bimaristans-, où étaient soignés les malades selon les 

règles médicales de l’époque fort efficaces  et de thérapie. 

On notera qu’au XIe siècle à elle seule Cordoue abritait pas moins de cinquante hôpitaux, 

où la chirurgie était largement pratiquée, alors que l’Occident Chrétien avait décrété en l’an 1163 

une loi interdisant aux écoles de médecine de pratiquer la chirurgie et d’autres formes de 

médecine telles que la désinfection ou l’anesthésie. Au moment où les médecins Arabes 

considéraient le rôle préventif de l’hygiène, l’église par pudeur rejetait l’idée de tout recours aux 

soins du corps humain. 

La médecine arabe avait découvert le secret de la circulation sanguine des siècles avant 

Harvey et Servet, et sur la terre d’Islam les médecins pratiquaient l’ophtalmologie, la gynécologie 

et élaboraient des calmants pour soulager maux et douleurs. 

Depuis les temps anciens, les médecins ont fait de leur profession une noble mission, établi 

l’ordre des Médecins en exigeant aux praticiens une formation adéquate nécessaire pour exercer 

ce métier. Aussi, ils s’aventuraient vers des mondes lointains en vue d’acquérir savoir et  

compétences et forger ainsi une carrière de médecins encyclopédiques philosophes, 

mathématiciens, astronomes …etc. 

Les médecins du monde entier, à l’ère contemporaine,  en temps de guerre et de paix 

continuèrent leur mission avec la fabuleuse aventure de la civilisation moderne voire 

révolutionnaire pour servir l’humanité à travers la recherche avancée dans le domaine médical et 

pharmaceutique. 

C’est à travers cette optique que se tient ce colloque sur la "Médecine et les médecins en 

terre d’Islam"et qui vise à mettre en exergue les pages lumineuses de l’histoire de l’évolution de 

médecine et les figures illustres  de médecins à travers les âges.  

Axes du colloque 
-Les sciences médicales en Orient musulman. 

-Bimaristans – Hôpitaux, en terre d’Islam. 

-L’enseignement de la médecine. 

-Outils de prévention et traitement des maladies. 

Médecine et médecins en terre d’Islam 
 



- Les Médecins  musulmans et non musulmans, leurs écrits au Maghreb islamique en Andalousie 

et à travers le monde musulman. 

- La médecine en Algérie médiévale, Ottomane, période coloniale et de nos jours. 

- Biographies de médecins depuis les temps anciens jusqu’à nos jours, écrivains, romanciers, 

politiciens…etc. 

 

 

One of the most prominent characteristics of the Arab-Islamic civilization in its 
Golden Ages was its diversity and prosperity in the sciences, and the emergence of eminent 
scholars whose writings are known in the Arabic language, the Lingua Franca of the Islamic 
civilization. 

At a time when the church was dealing with the disease as an inevitable result of sins 
treated and healed through prayer instead of medicinal prescription, the Arabs had already 
established their hospitals and Bimaristans where patients were cared for and treated through 
therapy and the medicinal practices known at that time. 

It is worth noting that in the eleventh century, Cordoba alone hosted no less than 50 
hospitals where surgery was widely practiced. In the same period, the Western world enacted 
laws that prohibited, for a long time, medical schools to perform surgery as well as other 
medical practices like disinfection, anesthesia, and vaccination widely practiced by the Arab 
physicians and practitioners who also started to recognize the preventive role of hygiene against 
contagious diseases. Furthermore, they made considerable advances in ophthalmology and 
gynecology, and elaborated treatments to relieve pain. 

It was also the Arab physicians who discovered the movement of blood through the 
human body centuries before Harvey and Servet, and made of medicine a well-defined 
profession where physician licensure became mandatory and students then received basic 
science preparation and training that allowed only qualified physicians to practice 
medicine. Also, they ventured to distant worlds in order to acquire the necessary knowledge and 
skills as encyclopedic doctors philosophers, mathematicians, and … astronomers. 

In this light, the present conference on « Medicine and Physicians in the Lands of Islam", 
aims to highlight the long-lasting role of Arab-Muslim medicine worldwide and the 
contributions of the Muslim physicians and practitioners throughout history up to the present. 
Main topics : 
 
-The medical sciences in the Muslim East. 
-Bimaristans - Hospitals in the lands of Islam. 
-The study of medicine. 

Medicine and Physicians in the Lands of Islam 



-Tools for prevention and treatment of diseases. 
- Physicians and their writings in the Islamic Maghreb and Andalusia. 
- Biographies of physicians and practitioners, writers, novelists,…and politicians  from antiquity 
to the present. 

 الييئة المشرفة عمى الممتقى
 الرئيس الشرفي لمممتقى:األستاذ الدكتكر مصطفى جعفكر مدير جامعة تممساف

 لطيفػػػة صػػػػػػاري محػمػػػد أ.ة –جياللي بمكفة عبد القادر  .رئيػػػػس الممتػػػقى: أ
 رئيس المجنة العممية:

 رج ػػػػػػباألععبد الرحمف  .د 
 

 :أعضاء المجنة العممية
 ال يحياوي، المركز الوطني لمكتابجمأ. لطيفة صاري مـــحمد ، جــــامعة تممسـان .ةأ  جياللي بموفة عبد القادر، جـامعة تممسان       .أ
 شعيب مقنونيف ، جــــــــــــامعة تممســــــــــــــان .أ اســـــمــحمد مجــــاود ، جامعة سيدي بمعب .أ العبيدي، جــــامعــة تممســـــــــــــــــــان            عمــــــي . أ
 1ران ــــــــــــــة وهـــــــامعـــــــــــدحو فغرور، ج .أ اســــــسعدي شخوم ، جامعة سيدي بمعب .أ خالد بمعربي ، جـــــــــامعة سيدي بمعبـــــاس            .أ

Natalya Vinci – university of 
Portsmouth. United Kingdom 

Pr.Ines Amorim –universidade de 
Porto. Portugal 

Pr  Arianna D'Ottone Rambach       
Istituto Italiano di Studi Orientali 

Sapienza - Università di Roma- italia 
 رشيد بن خنافو ، جـــــــــــــــامعة تممســـــان   .د 1مـحمد بن معمر، جامعة وهران  . أ جامعة تممسان وال، كمية الطب،قمقني  .أ
 - Lazar Marius – university of Cluje 1منور الصم، جامعة وهران  .أ

Roumania 
Malika Rahal – Institut du temps 

présent – Paris. FRANCE 
 أحمد بن داود ، جـــــــــــــــــــــامعة تممســــان             .د 2ناصر الدين سعيدوني، جامعة الجزائر .أ جــــــــــامعة بـــاتنـــــــــــــــــة يوسف مناصرية ، .أ

Abdelhakim Ourghi, University of 
Friburg. Germany 

     العمومي المتحف مدير الدين، نور عزة بن بوشنافي محــــمد، جامعة سيدي بمعباس .أ
 .تممسان لمدينة والتاريخ لمفن الوطني

 مارات العربية المتحدةمجاهد بهجت، اإلأ. عبد المجيد بوجمة، جامعة تممسان . أ تونس عمية الصغير،  .أ
 ودان بوغــــــــــوفالة، جـــــــــامعة معســكـــر أ. مصطفى حجازي ، جـــــــــــــامعة تممســـــــان              .د المغرب -جامعة فاس    دمحم بوكبوط،  .أ
 فايزة سنوسي مبربش، جامعة تممســـــان                 .د 2، جامعة البـميدة  أحـمد شكيب دالــي -د صميحة زروقي ، جـــــــــــــــــامعة تممســــان             .د
 بمبشير عمر، جـــــــــامعة معســـــــــــــــكــــــــــــر أ. ـــان           ـــــــــــأحمد عطــــــار ، جـــامعة تممســ -د جـــامعة تممســــــان ، الحكيم مرتاض عبد.د
 Tramor Quemeneur – université 1رانــــــــامعة وهـعمية ، جن عبد المجيد بنأ.

Paris 8.FRANCE 
 عبد الرحمــن قدوري ، جـــــامعة سعيــــدة               . د

 
 المجنة التنظيمية
  :رئيس المجنة التنظيمية

 اسـػػػػػػػػػػػػػحمد بمقػم
 أعضاء المجنة التنظيمية:

 مجدكب رفيقػػة  ميػػػمريػػػػػػػػػػػػػػػـ ىاش سيدي مػحمد رامػػي
 مػػحمد سكالمي  شػػػرة نميػػػػػػػػػػػػػػسمي منير شػػػػػكاكػػػػػػػػػػري 

 إكراـ بف عيسى  ادػػػػػػػػػػػػة عيػػػػػػػػػػرفيق اكي ػػػػػػػػػػػػػػػحمد مكػم
 خديجة غازي  ىشػػػػاـ بف سػػػػػػػػػالـ بكبػػػكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر زاكي 



 الديف بف سيفيعز  عبػػػػػػػػػػػػػػاس رشػػػػػػػيد فػػػػػػػػؤاد سػػػػػػػػػػػػالمي
 

 برنامج الممتقى
 استقباؿ الضيكؼ.

 افتتاح األشغاؿ. -سا  9 
 .مدير الجامعة كممة السيد

 .كممة السيد مدير مخبر الدراسات الحضارية كالفكرية
 .مخبر التنكع المغكي كالتفاعالت الثقافيةالسيدة مديرة كممة 

 .ة العممية لمممتقىنكممة السيد رئيس المج
 

 الجمسة االفتتاحية 
 

 ، كمية العمكـ الطبية.كاؿ مقنيقرئيس الجمسة: البركفيسكر 
 

 Dr. Messaoud Djennasالدكتكر مسعكد جناس  -1
Le système de santé pendant la guerre de libération nationale. 

 .، خالد سمكةرشيد بف خنافكد.  -2
Le Docteur Fethi Rachid Hamidou. 

 
 .كقػػفػػة تكريػػػػػػػـ -3
 

 .البركفيسكر مختػػػػػػػػػػػػػػار بف قمفاط  .الدكتكر مسعػػػػػػػػػػػػػػػػكد جنػػػػػػػػػػػػػػاس .عائمة المرحـك فتحي رشيد حميدك
 .األستػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذ منػػػػػػػػػكر الصػػػػػػػػػػػػػػـ.األستػػػػػػػػػػػػاذ عبػػػػػػػػػػػدلي لخضػػػػػػػػػػر عبد الحميد حاجػيػػػػػػػػػػػػات. األستػاذ

 
4 -Intervention de Mme  Catherine Gendre, responsable  CICR 
                  Comité International de la Croix Rouge. Alger. 

 عرض فيمـ كثائقي:  – 5
فتحي حميدو صاحب الشهادة الجوهريت في  تكريما لروح الحكيمير الجزائريت الجوانب إلانسانيت خالل حرب التحر 

 Bestcom  -      الشريط، للمخرج سعيد عولمي

 

 
 
 



 

 الدراسات الحضارية كالفكريةالكرشة العممية األكلى: مخبر 
 مػحمد سعػيدي  .الجمسة العممية األكلى: الرئيس أ

 
  .امعة تممسان، جكمية الطبكاؿ، قالبركفيسكر مقني 

 .كبعض مناقبو التممسانيالطبيب ابف فشكش الممقي 
Pr.Latifa SARI MOHAMMED, Université de Tlemcen  
Moussa Ibn Maïmoun (Maïmonide) : itinérances d’un médecin juif en  terre Andalouse. 

 جامعة تممسان.د. عبد الرحمف باألعرج، 
 افع األغذية كرفع مضارىا أنمكذجا.كتاب من مف خالؿ كتابات أبي بكر الرازي، الكقاية مف األمراض بالتغذية الصحية

 .تممساف جامعة ،الشرقي الرزقي .أ
 .النظرية االسالمية في الطب كأثرىا في تكجيو العالج الجراحي

 جامعة سيدي بمعباس.، شد. أمينة بكتشي
 .النباتات الطبية ببجاية في العصر الكسيط

  .حامعة معسكر د. تكاتية بكدالية،
 .األندلس في حاضرة صناعة األدكية كالعقاقير

 جامعة ابن خمدون تيارت. ،لزغـ  فكزيةد. 
 طباء الجزائر العثمانيةأالطب كا

 .فكف شكنبيرغ تلمطبيب الدنماركي ألبر  كتاب الطب الشعبي الجزائري في بداية االحتالؿ قراءة في 
 تممسان.جامعة ، جياللي بمكفة عبد القادر أ.

 .ـ20القرف  أكؿـ ك 19أكاخر القرف  مفسير ذاتية ألطباء جزائرييف 
 سيدي مػحمد الغكثي بسنكسي  لجمسة العممية الثانية: الرئيس د.ا

 أد دمحم سعيدي، جامعة تممساف. 
                 كتابات ابف خمدكف نمكذجا. –مفيـك الطب في التراث العربي اإلسالمي    

                     Dr. BELKAID Amaria,  université de Tlemcen.    
Le docteur Pierre CHAULET et l’Algérie. 

Ziane SIDI MOHAMED,université de Tlemcen : El impacto de la obra "al Tasrif" de Abu al 

Kacim al Zahrawi Khalf ibn Abbas -Abulcasis- en el mundo de la medicina quirugica. 

 
Sami BENKHERFALLAH, Université de Poitiers ,France. 

Ibn Nafis le médecin. 
Houda DJEBBARI, Tlemcen University  

Assessing Al-Harith Ibn Kaladah’s contribution to the Prophet’s midical knowledge. 



Leila SARI MOHAMMED, Université de Tlemcen . 
Médecins de guerres : Frantz FANON et la cause Algérienne. 

Sénia ALLAL, Université de Tlemcen . 
Avicenne et l’enseignement de la médecine. 

BENMAMAR Fouad, Universidad de Tlemcen. 
Los médicos musulmanes de Andalucía. 

LAZAR Marius;*, Université de Cluje, Roumanie. 
Le médecin et orientaliste Honinberger et la médecine homéopathe. 

Ouidad HAMITRI, Université Lyon 2/ FRANCE. 
La chirurgie en al-Andalus Xe-XVe Siècle. 

 ،جامعة  سيدي بمعباس.خالد بمعربي  أ.
 .األطباء كالحكماء"البف جمجل األندلسي"الطب ك األطباء بالمغرب اإلسالمي مف خالؿ كتاب "طبقات 

 
 مناقشة

 الكرشة العممية الثانية: مخبر الفينكمينكلكجيا كتطبيقاتيا
 عبد الحق زريكح الجمسة العممية األكلى: الرئيس أ.

 جامعة تممسان.د. أحمد عطار، 
 .الطب بيف الفمسفة كالعمـ

 جامعة سيدي بمعباس.د. عبد الكريـ حسايف، 
 .األندلس في عيد الخالفة األمكيةتطكر الطب في 

 جامعة سيدي بمعباس.أ. مػحمد بكشنافي، 
.ـ(19 -11ق/ 13 -10الطب كاألطباء في الجزائر خالؿ العيد العثماني )  

 .فموالمركز الجامعي بآعبد القادر  الميمق، 
 .ممارسة الطب بالجزائر العثمانية

 ،  جامعة سيدي بمعباس.أ. سعدي شخـك
 .الركحاني في الجزائر العثمانيةالعالج بالطب 

 جامعة تممسان.حجازي،   مصطفى د.
 .الكضع الصحي بالجزائر أكاخر العيد العثماني

 ، جامعة تممسان.شعيب مقنكنيف  أ.
 .الحكيـ األديب الجزائري  ،أحمد عركة

 يكسف مناصرية، جامعة باتنة.أ .
 الدكتكر تيجيني ىداـ.

 



 بكمديف بمخثير د. لجمسة العممية الثانية: الرئيسا
 دكتورالي، جامعة سيدي بمعباس.حسيف  عبد اليادي

 .الممارسات الطبية في الجزائر المستعمر ة
 ، جامعة تممسان.رامي  سيدي مػحمد د.

 .لدراسات الطبية في الجزائر خالؿ الفترة االستعماريةا لبعض نماذج
 دكتورالي ، جامعة تلمسان.مـحمد بلقاسم 

 أطباء تممساف خالؿ الحقبة االستعمارية. مشاىير
 جامعة تممسان.د. أحمد بف داكد، 

 .أحمد فرنسيس: الحكيـ كرجل الدكلة
 

  دكتورالية ، جامعة تممسان.مرجع  عائشة
 .أطباء الثكرة في الكالية الخامسة

Ouidad HAMITRI, Université Lyon 2 Lumière / FRANCE. 
La chirurgie en al-Andalus Xe-XVe Siècle. 

  مناقشة
 الكرشة العممية الثانية: مخبر التنكع المغكي كالتعابير األدبية كالتفاعالت الثقافية

 خالد بمعربي لجمسة العممية األكلى: الرئيس أ. ا
 حامعة معسكر. ،عمر  بمبشير أ.

 .ـ(1319ىػ /  771ابف خاتمة ) مف خالؿ رؤية األمراض الكبائية بيف المكقفيف الفقيي كالطبي
 ، جامعة معسكر.نكاؿ  بممداني د.ة. 

 .ابف الجزار أنمكذجا :التأليف في طب الفقراء
 جامعة تممسان.فطيمة مطيري، د. ة 

 .ـ12ق/1خالؿ القرف  يةاألندلستعميـ الطب في البالد 
 جامعة الشمف.د. بختاكي قاسمي، 

 .ترجمة الطبيب أبي القاسـ الزىراكي 
 تممسان.، جامعة ىاشمي  مريـ

 .ابف أندراس نمكذجا :إسيامات عمماء بجاية في العمـك الطبية
 جامعة تممسان.ىشاـ بف سعادة، 

 .مقيف أبك دمحم عبد هللا بف أحمد المالمصطمح الطبي عند ضياء الدي
 جامعة تممسان. ،مرتاض عبد الحكيـ د.

 أبك بكر الرازي كدكره في تطكر الطب.
 سيدي مػحمد نقادي د.  الرئيسالجمسة العممية الثانية: 

SAIDI Abderrahim, Universidad de Tlemcen.  
"El legado de los médicos musulmanes   renace tras siglos de olvido". 



GUENAOUI épouse BENSAADA Amaria, Universidad de Tlemcen. 
"Lectura en el libro de al Tasrif de Abu al-Qasim al-Zahrawi, el gran cirujano cordobés". 

DERMI Amel, Universidad de Tlemcen . 
“la medicina durante el Andalus”. 

Saliha Zerrouki, Universidad de Tlemcen. 
Médios y amigos encarcelados en Carabachel (Madrid): 

Ammar Benadouda y Luis Martin Santos. 
 جامعة تممسان. ،بكجمة عبد المجيد .د

Le destin flamboyant de 3 médecins :  
 Mohamed  Ben LARBEY Sghir ,Janine –Nadjia BELKHODJA, Michel MARTINI. 

 
 2د.كماؿ حمزي، جامعة الجزائر 

 . فرحات عباس الصيدلي في المسيرة التحررية لمجزائر

 .شغاؿقراءة التكصيات كاختتاـ األ
 

 
 اهليئات الداعمة للملتقىاجلهات و 

 املتحف العمومي الوطين للفن و التاريخ ملدينة تلمسان.
 املكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية دمحم ديب.

 تلمسان. –دار كنوز للطباعة و النشر و التوزيع 
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