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 الديباجة

لتربوي عن تصورات معرفية لقضايا ومفاهيم تربوية جانبه ايعبر التراث الفكري إلاسالمي في 

فكرية تمحورت حول موضوع إلانسان من حيث قدره على مواجهة  اأنساقشكلت في مجموعها 

 إشكاالت عصره ورهانات واقعه.

ت منحى عقليا تجريديا من خالل إثارته مي من نألنسا  الفكرية الي  اتذ تراث الكال ويعد ال

ملباحث نظرية وثيقة الصلة باملفاهيم الفلسفية، أما التراث الصوفي فكانت عنايته باالستعدادات 

 الباطن في سيرها الي  تعيقها العوالق الروحية الكامنة في الفطرة إلانسانية وسبل تذليصها من 

 إلاحسان.فاعتبرت الروح هي جوهر إلانسان لتحقيق مقام 

الكائن إلانساني مقصدا دينيا وهدفا جوانب مما أتاح لنا تراكما تراثيا تبدو فيه املفاضلة بين 

تربويا عمقت البعد عن مالمسة الواقع التربوي والاجتماعي والثقافي للفرد املسلم ال ي يقتض   



ضاري في إطار تحقيق واع بأبعاد الوجود الحلبناء إنسان لل ات دوات الوعي التآزر والتكامل بين أ

 مهمة الاستذالف الي  بها تميز عن غيره من بقية املوجودات.

والصوفي واستنباط الكالمي  التربوي  وعليه تعنى ه ه الندوة بتفكيك وتقييم مضامين التراث

الرؤى ونألفكار وفق صنيعة تتكامل فيها قوى الانسان وينتفي خاللها الصراع ليتحول الجهد 

إيجابية فعالة تنشد الخير والتعمير والوحدة وإلاخاء وبه ا يحقق مراد هللا في البشري لطاقة 

 خلقه واختياره.

 : امللتقىإشكالية 

 االتراثية في شقيهضمن املتون تنصرف إشكالية الندوة إلى التناول املعرفي واملنهجي للفكر التربوي   

الكالمي والصوفي بغية استجالء النسق الكالمي والصوفي في التناول التربوي املتعلق أساسا 

للقضايا وإلاشكاالت  بالكينونة إلانسانية ولوازمها وتوضيح طبيعة املعالجة الكالمية والصوفية

 .التربوية  

 

 :امللتقىمحاور 

 الاتجاهات، واملدارس( واملفهوم، )املصطلحالفكر التربوي إلاسالمي : حور ألاول امل

 الكالمي والصوفي الفكر التربوي  املحور الثاني:

، إلانسانية )نألخالقيالحياة  والصوفي فيالكالمي  التربوي للموروث توظيفال املحور الثالث:

 النفس  ، التعليم ، الاجتماعي...(

  للملتقىالرئيس الشرفي 

 أ.د أحمد عبدلي 

 عميد الكلية 

 العلمية:رئيسة اللجنة 



 د فاطمة سواملي 

 لمية أعضاء اللجنة الع

 أ.د اسعيد عليوان 

 أ.د عمار طسطاس 

 أ.د أحسن برامة 

 -د. عبداملالك بن عباس 

 شروط املشاركة 

 16حجم     Traditionel arabicالكتابة بخط 

   APAتوثيق الهامش بنظام الهامش 

طلبة الدكتوراه تحت اشراف نألستاذ الي  يتولى ال تقبل املداخالت الثنائية ألستاذين باستثناء 

 حصريا تقديم املداخلة.

يشترط الالتزام بقواعد املوضوعية والنزاهة ونألمانة العلمية والا تكون املداخلة قد قدمت -

 لنشاط اخر أو نشرت من قبل 

 مواعيد 

 2021نوفمبر 08الى أكتوبر  28ارسال امللخصات:  -

 2021نوفمبر  10الرد على امللخصات الى غاية  -

 2022 ديسمبر  30ديسمبر الى 11املداخالت كاملة من  -

 2022أبريل  05الى  31الرد على املدخالت: من  -

 2022أفريل  08الى  06ارسال الدعوات من  -

 2022ماي  10: الندوةتاريخ انعقاد -

 ترسل املداخالت الى العنوان الالكتروني:

soualmifatima@gmail.com 



 

 

 

 

  

  

 

 


