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املنظمون:

مركز الخليل بن أحمد الفراهيدي للدراسات العربية واإلنسانية 

مركز العلوم الطبيعية والطبية، جامعة نزوى.

 إسهامات العلماء العمانيني 
يف الطب والعلوم الطبيعية

 نرش البحث املجاز مجانا يف العدد الخاص من مجلة الخليل + �نح الباحث

 نسخت� من العدد الخاص من املجلة + تسجيل مجا� يف الندوة املصاحبة.

                        تواريخ مهمة: 
تقديم طلبات االستكتاب يف املرشوع: حتى نهاية أكتوبر٢٠٢١م.

استالم البحوث كاملة: نهاية إبريل ٢٠٢٢م.

                    التواصل والدعم الفني:
مركز الخليل بن أحمد الفراهيدي للدراسات العربية واإلنسانية

alkhalilcenter@unizwa.edu.om

هاتف املكتب: ٢٥٤٤٦٢٤٨

د. سلي²ن بن سا± الحسيني: ٩٩٨٨٦٧٩٨

أ. أفلح بن خلفان الحرضمي: ٩٥١٤٢٥٦٣

أ. أحمد بن نارص الرواحي: ٩٥١٩٢١٩١

ملزيد من املعلومات عن املرشوع: زوروا موقع مركز الخليل بن أحمد 

الفراهيدي للدراسات العربية واإلنسانية بجامعة نزوى:

https://www.unizwa.edu.om/index.php?contentid=315

اللجنة العلمية للمشروع:
• أ. د. أحمد بن سلي²ن الحراصـي، نائـب الرئيـس للدراسـات العليــا

   والبحـث العلمي والعالقات الخارجية.     

• د. سلي²ن بن سا± الحسيني، مركـز الخليـل بن أحمــد الفراهيــدي

  للدراسـات العربية واإلنسانية. 

• د. حارث بن محمد العزري، مساعـد العميــد للشــؤون األكاد�يــة 

   والبحث العلمي جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالرستاق.

• د. حميد بن سيف النوفيل، اللجنة الوطنية الع²نية للرتبية والثقافة

   والعلوم.

• د. سلي²ن بن عيل الهاشمي، مركز الدراســات الطبيــة والطبيعيــة، 

  جامعة نزوى.

• د. ماجـد بن خميـس السل²نـي، مركز الدراسات الطبية والطبيعية،

  جامعة نزوى.

• د. ناصـــر بن حمـــاد العـــزري، استشـــاري أول طـــب طــوارئ، 

   مستشفى عربي.

• د. محمـد بن هـالل بن نارص الكندي، رئيس مركز استشارات علـوم

   األرض.

املشاركون:
باحثون وأكاد�يون من السلطنة وخارجها، وفق آلية االستكتاب املغلق.

لغة البحوث: العربية واإلنجليزية.

اإلخراج:
•   إخراج املرشوع يف بحوث محكمة تنرش يف عـدد خـاص من مجلـة

    الخليـل، يحمـل عنـوان: "إسهامـات العلمـاء الع²نيـ� يف الطـب

    والعلوم الطبيعة". 

•   تنظيــم نـدوة بعـد اكتمـال العمـل البحثـي والكتابــي، يعــرض

     فيهـا الباحثـون املشاركون بحوثهم وفق األهداف املحددة لهـذا

    املرشوع.

مكافأة املشاركني:

اخلصائص العامة للبحث املشارك:
م للنرش إىل جهة أخرى.    أالّ يكون البحث قد نُرش مْن قبل أو قُدِّ

   أن يتحمل الباحث مسؤولية بحثه من حيث األمانة والدقة العلمية.

   أن يكون البحث أصيال وشامال .

   أن يتبع املناهـج البحثيـة املتبعـة يف البحـوث اإلنسانيــة أو العلمية.

 إسهامات العلماء العمانيني 
يف الطب والعلوم الطبيعية

دعوة للباحث� للمشاركة



أهداف املشروع:
      التعريف بإسهامات الع²ني� يف الطب والعلوم الطبيعيــة والفلك

     واملناخ والرياضيات والكيمياء وعلوم البحار؛ الستدامتها ونقلهـا إىل

     األجيال القادمة.

     دراسة املخطوطات الع²نية يف الطب والعلوم الطبيعية وتحقيقهـا

     ومحاولة طباعة غà املطبوع منها.

     استجالء املناهج العلمية يف مؤلفــات الع²ني� يف الطــب والفلك

     واملناخ وعلوم البحار.

     دراسـة أنطولوجيا وأبستمولوجيا وأخالقيــات املعرفــة يف كتابــات  

     األطباء الع²ني� وتطبيقاتها املعارصة.

     إبراز الطب التقليدي الع�² عىل أسس معرفية، وتأصيلـه âنهجيـة

     علمية بشكل مواٍز للطب الصيني والطب الهندي وغàه².

     دراسة مدى انتشار الطب التقليدي الع�² واملناطق الع²نية التي

    ال تزال çـارس هذا النـوع من الطب، ومعرفة درجة وعي الناس يف

     هذا املوضوع.

     دراسة األدوية املستخرجة من البيئة الع²نية الربية والبحرية التي

     ثبتت نجاعتهـا علميًا يف العالجات واالخرتاعات الطبيـة، مثل: القاو

     واللبـان وأعشـاب البحــر والقرشيــات املستعملـة يف مستحرضات

     التجميل والعناية بالبرشة.

     التعريـف بالكـوادر الطبية الع²نيـة العسكرية عرب التاريـخ، الذين

     أسهمـــوا يف املعــارك الحربيـــة التي خاضهــا الع²نيــون دفاعــاً

     عن بالدهم، أو تلك التي شاركوا فيها يف نطاق الفتوحات اإلسالمية.

     التعريف بالبعد العاملـي إلسهامـات الع²ني� يف الطــب والعلــوم

    الطبيعيـة، ورحالتهـم خارج ع²ن، وأثرهم العلمي يف البلـدان التي

     هاجروا إليها.

     التعريف بالدراسـات االسترشاقيـة والرحالـة األجانـب الذيـن زاروا

     عمـان ودرسـوا العنارص الطبيـة والطبيعية يف البيئة الع²نية وكتبوا

     عن األطباء والعل²ء الع²ني�.

     فتح املجال أمام الباحث� لدراسـة التاريـخ الع�² وتشجيعهـم عىل

     نشـر األوراق البحثيــة املحكمـة، والتعريـف بجهودهـم يف إبــراز

     إسهامات العل²ء الع²ني� يف إثراء الرتاث العرí واإلنسا�. 

     إبراز دور الجامعـات واملؤسسـات البحثيــة والباحث� الع²ني� يف

     دراسة إسهامات الع²ني� يف الطب والعلوم الطبيعية واستدامتها.

محاور  املشروع:
   محـور املخطوطـات واملؤلفات: يُعنى بدراسة مؤلفات الُع²ني� يف

   الطــب والعلـوم الطبيعيـة والفلك واملنـاخ والرياضيـات والكيميـاء 

   وعلـوم البحـار واملعاجـم الطبيـة وغàهـا، وكيفيــة الحفــاظ علـى

   املخطوطـات الع²نيـة يف هذا الشأن، ودراستها وتحقيقها وإخراجهـا

   إىل النور.

   محور الدراسات االسترشاقية: عنيت بإسهامات العلمـاءالع²ني� يف

    الطب والعلوم الطبيعية والفلك واملناخ وعلوم البحـار، واملسترشق�

    الذي اهتموا بهذا املجال.

    محـور دور الجامعـات واملؤسسـات البحثيـة والباحثيـن: فـي إبـراز

    إسهامــات الع²نييـن يف الطـب والعلـوم الطبيعيـة والفلك واملنـاخ

   وعلوم البحار، وما يحتاجه هذا الـدور من دعـم وçكيــن لخدمــة

   املـوروث الع�² واستدامته.

   محور الطب التقليدي: ومجاالته وأدواته ومواده وما ارتبـط به من

   موروث شفهـي غà مكتـوب، واختالف امل²رسات الطبية التقليديـة 

   حسب التنوع البيئي والجغرايف، وإبراز الطب التقليدي الع�² عىل

   أسس معرفية، وتأصيله âنهجية علمية بشكل مـواٍز للطـب الصيني

   والطب الهندي وغàه².

   محــور األمراض واألوبئـة: يُعنـى بتاريخ األوبئة واألمراض يف ع²ن،

    وأسبـاب ظهورهـا وكيفيـة تعامل الع²ني� معها لعالجها والحد من

    انتشارها. 

   محـور أخالقيـات املعرفـة يف مؤلفـات العلمــاء الع²نييــن: دراسـة

   أنطولوجيــا وأبستمولوجيـا وأخالقيـات املعرفـة يف كتابـات العلمـاء

   واألطباء الع²ني� وتطبيقاتها املعارصة.

   محــور استعمــال النباتـات الُع²نية يف الطب: يُعنى بدراسة األدوية

   املستخرجة من البيئة الع²نية الربية والبحرية، التي أثبتت نجاعتها

    علميًا يف العالجـات واالخرتاعـات الطبيـة (القـاو - اللبـان - أعشـاب

   البحر - القرشيات املستعملة يف مستحرضات التجميل والعناية

    بالبرشة).

   محـور املشتغلـ� يف الطب يف ع²ن عرب التاريخ: يربز األرس الطبيــة

   يف ُعمــان والكـوادر الطبيــة الع²نيـة العسكرية الذين أسهمـوا يف

   املعــارك الحربيـة التي خاضهـا الع²نيـون دفاعــاً عن بالدهـم، ويف

   الفتوحات اإلسالميـة، ورحـالت األطبـاء الع²ني� الخارجيـة وأثرهـم

   العلمي يف البلدان التي هاجروا إليها.

   محور العالج الروحي يف ع²ن: جذوره املعرفية وتطوره عرب العصور

   وتفاعلـه مع موروثات الحضـارات والثقافات العاملية وفرص تطويره

   وتقنينه.


