منتدى التطبيقات العلمية
في التراث الثقافي:
الدوحة 2021
 30 – 25يناير 2021
يُ قام المنتدى عن بعد عبر منصة .Zoom
وجميع الجلسات مصحوبة بترجمة فورية باللغتين العربية واإلنجليزية.
للتسجيلُ ،يرجى زيارة https://ssl.eventilla.com/attend/jM4oZ
لمزيد من المعلومات عن المنتدى ،يُ رجى التواصل مع qnlpac@qnl.qa
ملحوظة :جميع المواعيد بتوقيت قطر (جرينيتش )3+

تركز النسخة األولى من المنتدى على
األصباغ واأللوان في المخطوطات والمواد
التراثية ،وتتضمن محاضرات وورش عمل
يفيّ ة إلجراء التحليالت
الط ِ
عن أهم التقنيات َ
المدمرة للمواد التراثية وهو
العلمية غير
ّ
أمر في غاية األهمية بالنسبة للمعرفة
األساسية والفحص وعمليات حفظ المواد
التراثية وصيانتها.
تركز محاضرات المنتدى على األصباغ
العربية والفارسية وكيفية صنعها ،ومواد
األصباغ المتنوعة المستخدمة للمخطوطات
العربية ،وسبل استخراجها ،وعمليات الصبغ
والتلوين ،ومشكالت الحفظ والصيانة،
وعمليات التدهور التي تحدث لألصباغ
واأللوان المستخدمة في المخطوطات
اإلسالمية.

 25يناير 2021
عصرا
3:30 - 3:00
ً
الدكتورة حمدة السليطي

الكلمات االفتتاحية

األمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة
والعلوم

ستيفان ايبيغ

مدير إدارة المجموعات المميّ زة ،مكتبة قطر الوطنية

مساء
عصرا 6:30 -
3:30
ً
ً
عرض األصباغ وعمليات ُصنعها :العضوية
وغير العضوية والمعالجة

أميليي كوفرات ديسفيرجن

الباحثة المتخصصة في الورق وأخصائية الحفظ

عرض األصباغ وعمليات ُصنعها

مساء
8:00 - 6:30
ً
األصباغ واأللوان الفارسية :تاريخها
وتكنولوجيا موادها ومصادرها األولية

الدكتورة ماندانا باركشلي

العالمة في مجاالت الحفظ والصيانة ،والزميلة الرئيسية
لجامعة ملبورن

 26يناير 2021
مساء
عصرا 5:30 -
3:00
ً
ً

مشكالت الحفظ والصيانة وعمليات
التدهور التي تحدث لألصباغ الموجودة في
المخطوطات اإلسالمية
نبذة عن األساليب التحليلية لتحديد نوع
األصباغ واأللوان المستخدمة

أميليي كوفرات ديسفيرجن

الباحثة المتخصصة في الورق وأخصائية الحفظ

مساء
7:00 - 5:30
ً
مطيافية ضوء االنعكاس :مجاالت
االستخدام ،والتطبيقات العملية

الدكتور أنتونيو كوسينتينو
عالم التراث الثقافي

مساء
8:00 - 7:00
ً
مطيافية ضوء االنعكاس :األمثلة ودراسات
الحالة

مكسيم نصره

أخصائي صيانة الكتب ،مكتبة قطر الوطنية

 27يناير 2021
عصرا
4:30 - 3:00
ً
مواد الفنانين التقليدية المستخدمة كمواد
حافظة في المخطوطات الفارسية :التحليل
التاريخي والعلمي

الدكتورة ماندانا باركشلي

عالمة الحفظ والصيانة ،والزميلة الرئيسية لجامعة ملبورن

مساء
عصرا 6:00 -
4:30
ً
ً
األحبار الفارسية :تاريخها وإعادة تكوينها
وكيفية رصدها وتحديدها باستخدام
المدمرة
التحليالت غير
ّ

الدكتور سادرا زيكرجو

عالم حفظ المواد ،جامعة ملبورن

8:00 - 6:00
مساء
ً
مطيافية رامان :األمثلة ومجاالت االستخدام
والتطبيقات العملية ودراسات الحالة

الدكتور أنتونيو كوسينتينو
عالم التراث الثقافي

 28يناير 2021
عصرا
4:00 - 3:00
ً
خصائص أدوات تحديد األحجام المستخدمة
في المخطوطات الفارسية :التحليل التاريخي
والعلمي

الدكتورة ماندانا باركشلي

عالمة الحفظ والصيانة ،والزميلة الرئيسية لجامعة ملبورن

مساء
عصرا 6:00 -
4:00
ً
ً
مطيافية استضواء األشعة السينية (:)XRF
األمثلة ومجاالت االستخدام والتطبيقات
العملية ودراسات الحالة

الدكتور أنتونيو كوسينتينو
عالم التراث الثقافي

مساء
8:00 - 6:00
ً
تقنية “فورييه” لتحويل طيف األشعة
تحت الحمراء :األمثلة ومجاالت االستخدام
والتطبيقات العملية ودراسات الحالة

الدكتور أنتونيو كوسينتينو
عالم التراث الثقافي

 29يناير 2021
مساء
8:00 - 5:00
ً
الدكتور أنتونيو كوسينتينو
مطيافية ضوء االنعكاس :التطبيق العملي
وتحليل النتائج

عالم التراث الثقافي

مكسيم نصره

أخصائي صيانة الكتب ،مكتبة قطر الوطنية

 30يناير 2021
مساء
8:00 - 5:00
ً
الدكتور أنتونيو كوسينتينو
مطيافية رامان :التطبيق العملي وتحليل
النتائج

عالم التراث الثقافي

مكسيم نصره

أخصائي صيانة الكتب ،مكتبة قطر الوطنية

