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  گزیدۀ کارنامۀ علمی دکرت مصطفی موالدی
  رئیس مؤسسۀ تاریخ علوم عربی (حلب)

  محمد باقری

  تحصیالت:
 )م۱۹۷۵کارشناسی آمار ( -
کارشناسی ارشـد مطالعـات عـالی (شـاخۀ تـاریخ علـم)،  -

: معـادالت موضـوع پایـان نامـه؛ م)۱۹۸۵دانشگاه سـوربن (
 ن.جبری ششگانه و روش خطأی

ضــیات عربــی)، دانشــگاه ســوربن دکتــرا (رشــتۀ تــاریخ ریا -
ــان نامــه: جبــر کمال۱۹۸۹(  ،الــدین فارســی م)؛ موضــوع پای

گانتیـا تحلیل ریاضی و پژوهش تاریخی. چکیدۀ آن در نشریۀ 
 ) چاپ شده است.۱۹۹۴( ۴تا  ۱ ۀ، شمار۱۶هند)، سال  ریاضیاتانجمن تاریخ  (مجلۀ بهاراتی

 جوایز
 م)۱۹۷۵بنگیان (ۀ علم مؤسسۀ گلجایز -
تـاریخ علـوم عربـی و اسـالمی، نقـش  ۀ) در حـوزم۲۰۰۸مؤسسۀ پیشرفت علمی کویت ( ۀجایز -

 مسلمانان در تمدن اسالمی

 کاری: تجربیات
 م.۱۹۷۶تا  ۱۹۷۵استخدام در دانشگاه حلب، از سال  -
 (سال تأسیس).م ۱۹۷۶دانشگاه حلب، از عضویت مؤسسۀ تاریخ علوم عربی،  -
مؤسسۀ تاریخ علـوم عربـی، دانشـگاه حلـب، در دبیر کل و استادیار رشتۀ تاریخ ریاضیات عربی  -

 .م۱۹۸۳تا  ۱۹۸۰
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 )CNRS( هـای علمـی همکاری با مرکز تاریخ علم و فلسفۀ عربی، وابسته به مرکـز ملـی پژوهش -
 .م)۱۹۸۹تا  ۱۹۸۳پاریس (به تناوب از سال 

های شناختی و تاریخی در علوم دقیـق و  بخش پژوهش ت سمینارهای تاریخ ریاضیات درسرپرس -
 .م)۱۹۸۹تا  ۱۹۸۴های علمی پاریس ( ، مرکز ملی پژوهش)REHSEISنهادهای علمی (

 ).م۱۹۹۷تا  ۱۹۹۱معاون اداری مؤسسۀ تاریخ علوم عربی ( -
 .م)۱۹۹۷تا  ۱۹۹۱مدیر بخش فرهنگی انجمن تاریخ علم سوریه ( -
 .م)۲۰۱۳تا  ۲۰۰۹و  ۲۰۰۷تا  ۲۰۰۵در دانشگاه حلب ( بخش تاریخ علوم پایهمدیر  -
 تا کنون).م ۲۰۱۱انتشارات دانشگاه حلب (از  ۀمدیر کمیت -
 تا کنون).م ۲۰۱۵و  ۲۰۰۹تا  ۲۰۰۷رئیس مؤسسۀ تاریخ علوم عربی ( -
 .تا کنون)م ۲۰۰۸معاون انجمن تاریخ علم سوریه ( -

  انتشارات:
  کتاب

های عربی،  نوشته (تصحیح)، مؤسسۀ دست وائد کمال الدین فارسیفاصول الاساس القواعد فی  .۱
 م.۱۹۹۴قاهره 

 ،(تصـحیح)، مؤسسـۀ تـاریخ علـوم عربـی الحساب از سبط ماردینی ةارشاد الطالب الی وسیل .۲
 م.۲۰۰۴حلب، 

 ،(تصـحیح)، مؤسسـۀ پیشـرفت علمـی کویـت الـدین فارسـی البصائر فی علـم المنـاظر کمال .۳
 م.۲۰۰۹

(تصحیح)، بنیـاد میـراث اسـالمی  جم العمال الجذور الصم از صوفی شافعی مصریارشاد الع .۴
 م.۲۰۱۱فرقان، لندن، 

 م.۲۰۱۴(تصحیح)، بنیاد میراث اسالمی فرقان، لندن،  الدین فارسی دربارۀ زاویه رسالۀ کمال .۵
(تصـحیح)، بنیـاد میـراث اسـالمی  هندسۀ ابوالحسن علی بن احمد نسویالالتجرید فی اصول  .۶

 م.۲۰۱۵، لندن، فرقان

  مقاله
(بـا همکـاری م ۱۹۷۹، ۱ ۀ، شـمار ۳، سـال مجلۀ تاریخ علوم عربی، » ابوالوفا و نظریۀ هرون« .۱

 پروفسور ا.س.کندی).
 .م ۱۹۹۲، قاهره، مجلۀ مؤسسۀ نسخ خطی عربی، »روش نوین تعیین اصالت نسخ خطی« .۲
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 م.۱۹۹۳، دمشق، یادنامۀ سبط ماردینی، »آثار ریاضی سبط ماردینی« .۳
، ۲و  ۱، شـمارۀ ۱۰ ، سـالمجلۀ تاریخ علـوم عربـی، »الدین فارسی زن زمین طبق یافتۀ کمالو« .۴

 م.۱۹۹۴تا  ۱۹۹۲
ریۀ نشـ، »های دوم و سـوم هجـری های تاریخی سـده های زیرزمینی و چرخۀ آبی در کتاب آب« .۵

 م.۱۹۹۲، ۱۳، سال پژوهشی دانشگاه حلب
مجموعۀ مقاالت پنجمین همـایش تـاریخ ، »های عربی نوشته محاسبات ذهنی در برخی دست« .۶

 م.۱۹۹۵، علوم عربی
 م.۱۹۹۶، قاهره، مجلۀ مؤسسۀ نسخ خطی عربی، »گذاری با کسرها حل معمای تاریخ« .۷
 م.۱۹۹۶، اردن، ۱۳ ، شمارۀ۳، سال زهرا نشریۀ، »محاسبات ذهنی نزد اعراب« .۸
 م.۱۹۹۶، نشریۀ پژوهشی دانشگاه حلب، »هجری ۴تمیمی و رفع آلودگی آب در سدۀ « .۹

مجموعـۀ مقـاالت سـومین ، »اساس القواعد فی اصول الفوائدالدین فارسی و کتابش:  کمال« .۱۰
 م.۱۹۹۸پازا (الجزایر)، ، تیهمایش تاریخ ریاضیات عربی در مغرب

 م.۱۹۹۸، دمشق، یادنامۀ بنو موسی بن شاکر، »آثار هندسی بنو موسی بن شاکر« .۱۱
آفـاق الثقافـة ، »علمـی از دیـدگاه دانشـمندان مسـلمان و عـرب های ریاضی پـژوهش روش« .۱۲

 م.۱۹۹۸، ۲۳و  ۲۲ ۀ، شمار۶، سال التراثو
 م.۱۹۹۸، قاهره،  مجلۀ مؤسسۀ نسخ خطی عربی، »سینا دربارۀ زاویه ابن ۀرسال« .۱۳
تصحیح و تحقیق نسـخ خطـی: تصـحیح دو برهـان معادلـۀ هـرون توسـط تقـی الـدین بـن « .۱۴

 م.۱۹۹۸، تونس، پنجمین همایش تاریخ ریاضیات عربی در مغربمجموعۀ مقاالت ، »معروف
ت مقـاال (مجموعـۀ علـم در تمـدن اسـالمی، »الـدین فارسـی روش تحلیل و ترکیـب کمال« .۱۵

 م.۲۰۰۰بول، ، استانم)۱۹۹۴المللی در استانبول،  های بین همایش
، قـاهره، مجلۀ مؤسسۀ نسخ خطی عربی، »الدین فارسی کمالالبصائر فی علم المناظر کتاب « .۱۶

 م.۲۰۰۰
، های تصحیح، مسائل نشـر میراث علمی عربی: روش، »تخصص در تصحیح میراث علمی« .۱۷

 م.۲۰۰۰مؤسسۀ نسخ خطی عربی، قاهره، 
، مجلـۀ مؤسسـۀ نسـخ خطـی عربـی، »اثر سبط ماردینی الحساب ارشاد الطالب الی وسیلة« .۱۸

 م.۲۰۰۲قاهره، 
مجلۀ ، »س چند نسخه و کتاب عربیدو روش تحلیل و ترکیب در حل مسائل ریاضی، بر اسا« .۱۹

 .۲۰۰۱، ۲و  ۱، شمارۀ ۱۲، سال تاریخ علوم عربی
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بررسی تاریخچۀ محاسبۀ نسبت محیط به قطر دایره: رد مغلطـۀ ابوسـهل کـوهی توسـط ابـن « .۲۰
، دانشـگاه )م۲۰۰۱(مجموعۀ مقاالت بیست و دومین همایش ساالنۀ تاریخ علـوم عربـی ، »صالح

 .۲۰۰۳حلب، 
مجلـۀ پژوهشـی دانشـگاه ، »دربارۀ دامپزشـکی کتاب البیطرههای اسب جوان در  باب ویژگی« .۲۱

 .۲۰۰۲، حلب
حامـد بـن « ، ریاسـت جمهـوری سـوریه، دمشـق:دایرةالمعارف عربدر چاپ شده مقاالت  .۲۲

علی بن یـونس «)، ۱۲(ج » صاعد بن حسن«)، ۱۰(ج » ان ساعاتیرضو«)، ۸(ج » خضر خجندی
عالءالـدین علـی بـن «)، ۱۵(ج » زادۀ رومـی قاضـی«)، ۱۳(ج » اردینیسبط م«)، ۱۳(ج » صدفی

(ج » کرجـی«)، ۱۶(ج » الـدین فارسـی کمال«)، ۱۵(ج » ابـن قاضـی«)، ۱۵(ج » محمد قوشچی
یحیـی الحطـاب «)، ۲۰(ج » ابن منعـه«)، ۱۷(ج » ابن مجدی«)، ۱۷(ج » مبشر بن احمد«)، ۱۶

 ).۲۲(ج » یعیش الملقی«)، ۲۲(ج » الروئینی
، دانشـگاه مجموعۀ مقاالت همـایش تـاریخ ریاضـیات، »گذار جبر و مقابله وارزمی: بنیانخ« .۲۳

 .۲۰۰۳بعث، حمص (سوریه)، 
لبنانی برای -مجموعۀ مقاالت همایش سوری، »دانان تمدن عربی حجم کره از دیدگاه ریاضی« .۲۴

 م.۲۰۰۴، بیروت، م)۲۰۰۰(بیروت،  پژوهش در میراث علوم عربی
، مجلۀ تـاریخ علـوم عربـی، »های جهان آثار ابن بیطار در کتابخانههای خطی  بررسی نسخه« .۲۵

 م.۲۰۰۵، ۲و  ۱ ۀ، شمار۱۳سال 
مجموعۀ مقاالت چهاردهمین همایش ساالنۀ تـاریخ ، »اش الدین فارسی و آثار ریاضی کمال« .۲۶

 م.۲۰۰۵، حلب، م)۱۹۹۰، ادلب (سوریه، علوم عربی
مجموعـۀ مقـاالت همـایش ، »های عمـده شناسی کتابو آثار علمی داوود انطاکی در منابع « .۲۷

 م.۲۰۰۵، حلب، م)۲۰۰۴( بزرگداشت داود انطاکی پزشک
مجموعـۀ مقـاالت بیسـتمین ، »بنـدی علـوم در تمـدن عربـی تطور جایگاه ریاضیات و طبقه« .۲۸

 م.۲۰۰۶، حلب، م)۱۹۹۹( همایش ساالنۀ تاریخ علوم عربی
مقـاالت  مجموعـۀ، »ئـداسـاس القواعـد فـی اصـول الفواخطی  ۀمحاسبات ذهنی در نسخ« .۲۹

 م.۲۰۰۶، حلب، م)۱۹۹۱( پانزدهمین همایش ساالنۀ تاریخ علوم عربی
مجموعـۀ مقـاالت بیسـت و چهـارمین همـایش ، »ثابت بن قره در جبر و نظریۀ اعداد اوکار « .۳۰

 م.۲۰۰۶، حلب، م)۲۰۰۳( ساالنۀ تاریخ علوم عربی
 م.۲۰۰۶، ۴۱ ۀ، شمار۱۳، سال هندسه، نشریۀ »نقش حلب در تاریخ علم« .۳۱
 م.۲۰۰۷، امارات متحدۀ عربی، تراث، نشریۀ »های عربی اسب« .۳۲
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المللی  مجموعۀ مقاالت هشتمین همایش بین، »های گنگ در یک نسخۀ کمیاب اعمال ریشه« .۳۳
 .۲۰۰۶، حلب م)۲۰۰۴(اسکندریه  تاریخ علم

مجلـۀ مؤسسـۀ نسـخ ، »ق): دو کتاب کمیاب در ریاضیات عملـی ۳۸۸از آثار بوزجانی (و « .۳۴
 م.۲۰۰۴، قاهره، خطی عربی

مجموعۀ مقاالت چهاردهمین ، »حساب ذهنی نجم الدین کاتبی ۀبررسی نسخۀ خطی: رسال« .۳۵
 م.۲۰۰۷کازابالنکا،  ،م)۱۹۹۲(فاس،  همایش تاریخ ریاضیات عربی در مغرب

مجموعـۀ مقـاالت بیسـت و سـومین ، »نسـویعلمی ای از آثار  ، نمونهالتجرید فی الهندسه« .۳۶
 م.۲۰۰۷، حلب، م)۲۰۰۲(حمص،  لوم عربیهمایش ساالنۀ ع

های متشـاکله در جبـر از تقـی الـدین بـن  تصحیح و تحقیـق نسـخۀ خطـی: رسـالۀ نسـبت« .۳۷
)، حلـب، ۱۹۹۳(سـویدا،  مجموعۀ مقاالت هفدهمین همایش ساالنۀ تاریخ علوم عربی، »معروف
 م.۲۰۰۷

المللـی  ایش بینمجموعۀ مقـاالت همـ، »تاریخ علوم عربی در حلب : دانشمندان و آثارشان« .۳۸
 م.۲۰۰۷، حلب، م)۲۰۰۶(حلب،  دورۀ اسالمی :ها علمی در حلب طی سده ۀاندیش

(حلـب،  مجموعۀ مقاالت همـایش ریاضـیات و تـاریخ آن، »دانش جبر نزد جبر دانان عرب« .۳۹
 م.۲۰۰۷، حلب، م)۲۰۰۶

مرکـز ، هـا تاریخ علوم عربی: تبادل علمـی فرهنگ، »نسبت محیط به دایره تاریخچۀ محاسبۀ« .۴۰
 م.۲۰۰۷ملی مطالعات علمی فرانسه و دانشگاه لبنان، بیروت، 

 م.۲۰۰۷عربی،  ، امارات متحدۀتراث، نشریۀ »علم بازداری در میراث عربی« .۴۱
مجلـۀ پژوهشـی ریـف بـن قدامـه الغسـانی، غط ضـواری الطیـرمراقبت از پرریزی در رسالۀ « .۴۲

 م.۲۰۰۷، دانشگاه حلب
خطوط متوازی  اصل موضوع پنجم دربارۀ هری برایخطی : برهان اب ۀتصحیح و تحقیق نسخ« .۴۳

 تـاریخ علـوم عربـی موعۀ مقاالت هجـدهمین همـایش سـاالنۀمج، »الدین فارسی در تحریر کمال
 م.۲۰۰۸، حلب، م)۱۹۹۵(

مجموعۀ مقـاالت همـایش داود ، »های جهان های خطی آثار داود انطاکی در کتابخانه نسخه« .۴۴
 م.۲۰۰۸، انطاکیه (ترکیه)، انطاکی

مجموعـۀ ، »نامـۀ دانشـمندان ررسی تحلیل رابطۀ علمی بین سوریه و عراق از خـالل زندگیب« .۴۵
ها و  مقاالت همایش علمی روابط تاریخی و علمی بین سوریه و عـراق در طـول تـاریخ: سرچشـمه

 م.۲۰۰۹، حلب، م)۲۰۰۸(حلب،  تحوالت
مـایش سـاالنۀ مجموعۀ مقاالت بیسـت و هشـتمین ه، »ابوالقاسم مجریطی و آثار علمی او«  .۴۶
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 م.۲۰۰۹، حلب، م)۲۰۰۷( تاریخ علوم عربی
 م.۲۰۰۸عربی،  ۀ، امارات متحدتراث ۀ، نشری»مجریطی دانشمند عرب اهل مادرید« .۴۷
 م.۲۰۰۸عربی،  ، امارات متحدۀتراث ۀ، نشری»حساب انگشتی« .۴۸
، مجلـۀ پژوهشـی دانشـگاه حلـب، »ابوالحسن طبـری معالجات بقراطبوی دهان در نسخۀ « .۴۹

 م.۲۰۰۸
 جوش دهان در نسخۀ « .۵۰

َ
، مجلـۀ پژوهشـی دانشـگاه حلـب، »از ابومنصـور قمـری نٰی و مُ  نٰی غ

 م.۲۰۰۸
از ابن  هلکه فی دفع مضار السموم المهلکهمن ال ذقالمنضمادها و مایعات شوینده در نسخۀ « .۵۱

 م.۲۰۰۸، مجلۀ پژوهشی دانشگاه حلب، »مبارک
مجلـۀ ، »ریف بن قدامه الغسانیغط ضواری الطیرم از اجاثر کش اردطالمالمصاید ومنقوالت « .۵۲

 م.۲۰۰۹، کَرک (اردن)، زبان و ادبیات اردن
، المللی تاریخ علـم مجموعۀ مقاالت نهمین همایش بین، »های پژوهشی ریاضی تطور روش« .۵۳

 م.۲۰۰۸دانشگاه دمشق، 
المللی تاریخ  مجلۀ انجمن بین، »ابن نفیس موجز القانونمراقبت از سالمت دندان در نسخۀ « .۵۴

 م.۲۰۰۸-۲۰۰۷، پزشکی اسالمی
المللـی تـاریخ  مجلـۀ انجمـن بین، »تاریخچۀ بوبرها و عرق زداها در میراث پزشکی عربـی« .۵۵

 م.۲۰۱۰-۲۰۰۹، پزشکی اسالمی
، مجلـۀ پژوهشـی دانشـگاه حلـب ،»راییاثـر آقصـ حـل المـوجز بهداشت دندان در رسالۀ«« .۵۶

 م.۲۰۰۹
، »هـا از اقرابـاذین شـاپور بـن سـهل بو ُر  ها و تحقیق باب سوم در توصیف نوشابهتصحیح « .۵۷

 م.۲۰۰۹، مجلۀ پژوهشی دانشگاه حلب
مجلـۀ پژوهشـی دانشـگاه ، »اثر کـازرونی المغنی فی شرح الموجزبهداشت دندان در رسالۀ « .۵۸

 م.۲۰۰۹، حلب
مجلـۀ پژوهشـی دانشـگاه ، »تصحیح و تحقیق داروهای مسهل در آثار شـاپور و ابـن تلمیـذ« .۵۹

 م. ۲۰۰۹، حلب
(الملکی) اثـر  الطبیه ةکامل الصناعروش بیرون کشیدن جنین مرده و بازماندۀ جفت در رسالۀ  .۶۰

 م.۲۰۱۰، مجلۀ پژوهشی دانشگاه حلب، »علی بن عباس در مقایسه با دانش پزشکی نوین
ــارداری در مــرد و زن و نشــانه علت« .۶۱ ــارداری در رســالۀ  هــای پیشــگیری از ب  ةالشمیســهای ب

 م.۲۰۱۰، مجلۀ پژوهشی دانشگاه حلب، »قمریاثر  المنصوریه



 

  

٩٢ 

تضـعیف و که درک درستی از آن ندارند، در رسـالۀ  های گنگ برای آنان دستور اعمال با ریشه« .۶۲
 م.۲۰۱۰، قاهره، مجلۀ مؤسسۀ نسخ خطی عربی، »صوفیاثر  های اعداد افراز ریشه

از ها حیحة باصول الحسـاب والفـرائض وعولهـا وتصـالتذکرگیری در رسالۀ  واحدهای اندازه« .۶۳
 م.۲۰۱۲، مجلۀ پژوهشی دانشگاه حلب، »عثمانی یعلی بن خضر قرش

مجلـۀ ، »های مهـم ها و افتادگی وسیلۀ شجرۀ ارتباط نسخه  های خطی به تعیین اصالت نسخه« .۶۴
 م.۲۰۱۲، قاهره، مؤسسۀ نسخ خطی عربی

 م.۲۰۱۳، اسکندریه، الخطاب مجلۀ، »الدین] فارسی [کمال البصائر فی علم المناظر« .۶۵
 م.۲۰۱۳، دمشق، های علمی داستان مجلۀ، »تاریخچۀ جذر اعداد گنگ در تمدن عربی« .۶۶
اثـر قاضـی  الُحّسـاب فـی علـم الحسـاب ةغنیـگیری دایره در  تصحیح و تحقیق بخش اندازه« .۶۷

 م.۲۰۱۴، مجلۀ پژوهشی دانشگاه حلب، »الهمامیه
شـود، بـین برخـی  میمنجـر  دوم ۀدرجـ ۀکه به معادلسیاله ای یکی از مسائل  بررسی مقایسه« .۶۸

 م.۲۰۱۴، مجلۀ پژوهشی دانشگاه حلب، »اسالمی-های باستانی و تمدن عربی تمدن
های  شود، بین برخی تمدن اول منجر می ۀدرج ۀای یکی از مسائل که به معادل بررسی مقایسه« .۶۹

 م.۲۰۱۴، مجلۀ پژوهشی دانشگاه حلب، »اسالمی-باستانی و تمدن عربی
 م.۲۰۱۴، کویت، التقدم العلمی، مجلۀ »علم و فناوری در تمدن چین« .۷۰
 م.۲۰۱۵، دمشق، های علمی مجلۀ داستان، »پزشکی نزد اعراب بررسی تاریخچۀ چشم« .۷۱
مجلـۀ پژوهشـی دانشـگاه ، »های آن در تمـدن عربـی روش ضرب ریاضی، تاریخچه و شیوه« .۷۲

 م.۲۰۱۵، حلب
، دانشگاه حلب مجلۀ پژوهشی، »های آن در تمدن عربی روش کعب گیری، تاریخچه و شیوه« .۷۳

 م.۲۰۱۶
 م۲۰۱۶، دانشگاه دمشق، ادبیات علمی، نشریۀ »جبر عربی و انتقال آن به غرب اروپا« .۷۴
مجلـۀ ، »حسن بـن هیـثم المعامالت فی الحسابدر رسالۀ  ‘ارطال’تحقیق و تصحیح باب « .۷۵

 م.۲۰۱۶، پژوهشی دانشگاه حلب

  بررس کتاب
، متن عربـی قسـطا بـن لوقـا، تصـحیح و یناجسام سنگ ۀیا باالبرند منجنیقهرون اسکندرانی: « .۱

، ۳۹، سال المللی تاریخ علم بایگانی بین، »م۱۹۸۸کارا دوو، با پیشگفتار د.ر.هیل، پاریس،  ۀترجم
 م.۱۹۸۹، ۱۲۲ ۀشمار
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کر تئودوسیوستئودوسیوس: « .۲
ُ
های میانه، تصحیح پل کونیچ و  های عربی و التینی سده ، ترجمها

 م.۲۰۱۱، ۲و ۱ ۀ، شمار۱۵، سال مجلۀ تاریخ علوم عربی، »م ۲۰۱۰ریچارد لورچ، آلمان، 

اه کارهای حرفه  ای دانش
 م.۱۹۹۰و از  ۱۹۸۳تا  ۱۹۷۶مؤسسۀ تاریخ علوم عربی،  خبرنامۀویراستاری  -
 م.۱۹۹۱، از مجلۀ تاریخ علوم عربیویراستاری  -
 م.۱۹۹۳، از مجلۀ تاریخ علوم عربیسردبیری  -
(مجلۀ تاریخ علوم دقیق و تجربی در تمدن اسـالمی)،  سهیلعضویت در هیئت مشاوران نشریۀ  -

 م.۲۰۰۱بارسلون (اسپانیا)، از 
 م.۲۰۰۷، از مجلۀ پژوهشی دانشگاه حلبعضویت در شورای ویراستاران  -
 م.۲۰۰۸، از عادیات حلب عضویت در شورای ویراستاران مجلۀ -
 م.۲۰۰۸، اسکندریه، از الخطاب مجلۀعضویت در شورای علمی  -
 م.۲۰۰۸، دانشگاه تهران، از تاریخ علمت مشاوران علمی نشریۀ عضویت در هیئ -

  های کارشناس ارشد و دکترا (استاد راهنما، مشاور یا داور) عناوین رساله
 م.۱۹۹۳، »های زیرزمینی در میراث عربی مهندسی آب« .۱
 م.۱۹۹۳، »آثار ریاضی ابن یاسمین« .۲
وشـرح اقلیدس فی االصـول  کتاب فی حل شکوک کتابتصحیح و شرح مقاالت دوم تا ششم « .۳

 م.۱۹۹۸هیثم،  از ابن هینمعا
 م.۲۰۰۳، »در دامپزشکی اثر صاحب تقی الدین کتاب البیطرهتصحیح و تحقیق بخش اول « .۴
 م.۲۰۰۶، »پزشکی رازی: تصحیح و تحقیق دندان« .۵
 م.۲۰۰۹، »بهداشت دندان و لثه در آثار دندانپزشکی عرب و مسلمان در سدۀ چهارم هجری« .۶
ابن نفیس و توضیح آن در مقایسه  موجز القانونتحقیق بخش دندانپزشکی در کتاب تصحیح و « .۷

 م.۲۰۰۹ ،»ابن سینا قانونبا کتاب 
، »اثر ابن مبارک: تصحیح انتقـادی و تحقیـق المنقذ من الهلکه فی دفع مضار السموم المهلکه« .۸

 م.۲۰۰۹
 م.۲۰۰۹، »علمینتجوامع کتاب جالینوس فی التشریح للمتصحیح و تحقیق رسالۀ « .۹

 م.۲۰۱۰، »اثر فرغانی: تصحیح و تحقیق اصول الحرکات السماویهجوامع علم نجوم و« .۱۰
 م.۲۰۱۰، »ابن تلمیذ اقراباذینشاپور بن سهل و  اقراباذینرسالۀ مختصر « .۱۱



 

  

٩۴ 

ریف بن قدامـه الغسـانی، تصـحیح حجـاج بـن خثیمـه: منسوب به غط رسالۀ ضواری الطیر« .۱۲
 م.۲۰۱۰، »تصحیح و تحقیق

، »چهـارم هجـری های منتظم توسـط ریاضـیدانان عـرب در سـدۀ تحلیل چندضلعیبررسی « .۱۳
 م.۲۰۱۱

رب سـدۀ چهـارم هجـری  های زایمان و پزشکی زنان اثر پزشـکان عـ تصحیح و تحقیق رساله« .۱۴
 م.۲۰۱۲، »قمری، مجوسی و سجاسی)های  (نمونه

ثر علـی بـن ا تصحیحهاالتذکرة باصول الحساب والفرائض وعولها وتصحیح و تحقیق رسالۀ « .۱۵
 م.۲۰۱۲، »خضر بن حسن ابوالحسن قرشی عثمانی

ة فـی علـم الحسـاب المفتـوح التذکر والحساب فی  ةرسالتصحیح و تحقیق دو رساله به نام « .۱۶
 م.۲۰۱۲، »اثر تبریزی المساحهو ةلجبر والمقابلاو

، »اثـر عبـداللطیف بغـدادی المغنی الجلی فـی الحسـاب الهنـدیتصحیح و تحقیق رسالۀ « .۱۷
 م.۲۰۱۳

 م.۲۰۱۳، »هجری ۶تا  ۳های  تطور مفهوم حرکت نزد دانشمندان عرب در سده« .۱۸
، »انتخـاب االقتضـابعربـی نمونـۀ کتـاب  ـ روش پرسش و پاسخ در آثار پزشکی اسـالمی« .۱۹

 م.۲۰۱۳
 م.۲۰۱۴، »یه: تصحیح و تحقیق، اثر قاضی الهمامغنیة الُحّساب فی علم الحساب« .۲۰
 .م۲۰۱۴، »سائل سیاله در تمدن عربیبررسی م« .۲۱
بـن ابـراهیم  اثر صـدقة الکحلیه فی االمراض البصریه عمدةپزشکی در کتاب  داروهای چشم« .۲۲

 م.۲۰۱۵، »الشاذلی: تصحیح و تحقیق
 م.۲۰۱۵، »اثر مراکشی الغایاتجامع المبادی وتصحیح و تحقیق: « .۲۳
، »تحول جایگاه نجوم بر اساس میراث دانشمندان عرب از قرن دوم تا پایان قرن سوم هجـری« .۲۴

 م.۲۰۱۵
مطالـب انـواء بررسی علم انواء نجومی در تاریخ علم عرب تا قرن پنجم هجری، و تصـحیح « .۲۵

 م. ۲۰۱۶، »ابن هبنتا نجومی در رسالۀ
 م.۲۰۱۶، »بررسی تحلیلی تحول عملیات ریاضی در تمدن عربی« .۲۶

  




