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 الجمهىريـــــت الجسائريـــــت الديمقراطيـــــــت الشعبيـــــــــت

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الجزائر –قسنطينة  -جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية    
 

 

 تنظم
أصول الدين كلية  

 

 
 

  التعريف بالملتقى :

ارتبط الوحي منذ البدء بأسباب نزول، ومالبسات ورود يتطلب الفهم السليم للنص الوقوف عليها،  
وفلسفة كما ارتبط االجتهاد الفقهي باالستمداد من علوم أخرى كاللغة والتفسري وعلم الكالم واملنطق 

حسب منو العمران وما صاحبها من فتوح للبلدان واستيعاب للحضارات  التشريع، كما تعددت متظهراتو
 .االنسانية السابقة

والفلسفية يف  والكونية وقد ظهر أثر التكامل املعريف بني العلوم اإلسالمية والعلوم اإلنسانية والطبيعية
 وقت مبكر من التصنيف املعريف.

اب، ومناىج اليونان ظهرت يف املنطق ومعيار االد فحكمة اهلنود ظهرت يف كتب السياسة الشرعية و
لتصنيف لالعلم وأساليب اجلدل واالقناع، كما ظهر للفلسفة أثر يف تشكيل الكثري من الفرق العقدية، وكان 

 من معطيات العلوم الطبيعية. االكالمي استمداد كبري منهجيا ومضمون
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ة، وعاد ليطرح اشكاالتو مع عودة بية ألسباب كثري ور منذ عصر النهضة اال ضعفلكن ىذا التكامل 
تطورا الوضعية الشعوب وتطور العلوم اإلسالمي  إقامة عالقات تعاون ووئام بني االجتهاد الديين االىتمام ب
 مذىال.

وال شك أن استثمار املعرفة االجتماعية واإلنسانية والطبيعية ىي من صميم فقو الواقع الذي نعتربه 
ضابطا أساسيا يف النظر االجتهادي، لذلك فإنو "عندما تغري الواقع وتغري فهم االنسان لظواىره نشأت 

خمتلف نها نشأت من منوذج معريف جمموعة من العلوم االجتماعية واالنسانية باعتبارىا أداة إلدراك الواقع، لك
عن النموذج املعريف اإلسالمي، ومن ىنا أردنا أن نبين منوذجا معرفيا إسالميا يوجو العلوم االجتماعية 
واالنسانية، كما يستفيد الباحث يف العلوم اإلسالمية من معطيات ومناىج ىذه العلوم االنسانية والطبيعية 

تفادة من الرتاث املعريف الكبري، فالتكامل يف االخري ىو استفادة يف فهم النصوص، ومعاجلة قضية االس
 مزدوجة غرضها ان تكون ىذه العلوم مؤتلفة منسجمة موضوعة يف خدمة االنسان يف دنياه وأخراه.

وقد جاء ىذا امللتقى لبحث اشكالية التكامل املعريف بني العلوم االسالمية وسائر العلوم االخرى مبا 
املضموين بني ىذه العلوم، ويبحث طرق استثمار معطيات  تمداد والتواصل املنهاجي ويتيح جسور االس

يف الفئتني من العلوم مبا يؤدي إىل صالح االنسان واستقامة دنياه وفوزه يف أخراه، ويستشرف واقع التكامل 
  ويقرتح خطط تفعيلو وفق احملاور اآلتية:واإلسالمية  اجلامعات اجلزائرية

 تقى:محاور المل-2

  تأصيل التكامل المعرفي وتاريخه في الحضارة اإلسالميةالمحور األول: 

 مفهوم التكامل املعريف-
 علماء االسالم أعمالمالمح التكامل املعريف يف -

 في المناهج بين العلوم اإلسالمية وغيرهاالتكامل المعرفي المحور الثاني: 

 الفهم واالجتهاد الديين يف العلوم االنسانية واالجتماعية استثمار مناىج-
 استثمار مناىج العلوم االنسانية واالجتماعية يف جتديد فهم نصوص الوحي-

  التكامل المعرفي في المضمون بين العلوم االسالمية وغيرهاالمحور الثالث: 
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 اإلسالمية. النظرة إىل االنسان يف العلوم االنسانية وعلم العقيدة-
 والكونية. التكامل يف فهم الظواىر االجتماعية والتارخيية-
 .يف فهم النوازل املعاصرةواإلنسان أثر علوم الطبيعة واالجتماع -
 االجتماعيةوالعدالة  التكامل يف صناعة الوعي االعالمي بقضايا املواطنة والسلم وحقوق االنسان-

 واملساواة بني البشر.
 استشراف التكامل المعرفي في الدراسات الجامعيةالمحور الرابع: 

 ومصاعبو واإلسالمية واقع التكامل املعريف يف اجلامعات اجلزائرية-
 آليات دعم االحباث واملناىج اخلاصة بتطوير التكامل املعريف بني العلوم اإلسالمية وغريىا-

 شروط المشاركة:
  نشر من قبل. أن ال يكون البحث قد قدم يف ملتقى علمي سابق أو -
  أن يكون للبحث عالقة بأحد حماور امللتقى. -
  أن يتوفر يف البحث شروط البحث العلمي ومعايريه. -
ددل املل ددص عددرب الربيددد اإللكددرتوين،  - يتقدددم الباحددث مبل ددص ال يتجدداوز صددفحة واحدددة ضددمن حمدداور امللتقددى، وييرسا

  مرفقا بالسرية الذاتية خمتصرة، وصورة ش صية.
  اآلجال احملددة إلرسال املل صات والبحوث. م احرتا -
  واملالحق. واملراجع اهلوامش ذلك صفحة مبا يف 03صفحة وال تزيد عن  52أن ال تقل صفحات البحث عن  -
  أن تراعى يف كتابة البحث املقاييس اآلتية: -
  على يسارىا. 30و وأعالىا وأسفلها  سم على ميني الصفحة 30 مقاييس صفحة الكتابة :    
الكتابددة  ةللهددامش بالنسددبة للغددة العربيددة، ويف حالدد 50للمدد  53مقدداس   Traditional Arabicنددوع اخلددط  -

  للهامش. 50للم  و 51 مقاس Times New Roman اخلط باللغة األجنبية: نوع
   توضع اهلوامش يف أسفل كل صفحة مرقمة آليا. -

 مالحظة:
 فقط. باإلقامةال تتحمل تذاكر السفر وتتكفل  اجلامعة                  

 مواعيد مهمة:
 .0212جوان  02ىو : البحوث لّ صاتم أجل إلرسالآخر  -1
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 .0212جوان 02الرد قبل -0
  .0212سبتمرب21البحوث كاملة ىو: أجل الستالمآخر  -0

 .0212سبتمرب12الرد قبل -4

 نوفمرب02-04 املوافق  ىد1401  صفر10-10: يومي :الرابع الدويل املؤمترموعد انعقاد  -2
 .م0212

  :لالتصال واالستعالم
 على: : رئيس اللجنة التنظيمية والعلمية للملتقى أ.د.اسعيد عليوان يرجى االتصال بد

 (22010) 112717017أ.د.عبد القادر جدي  و (.22010)115025117ف: درقم اهلات
 (22010) 01700021و  . (22010)01700751 رقم الفاكس:
 املل صات والبحوث حصرياً عرب الربيد اإللكرتوين اخلاص بامللتقى:يتم إرسال 

Elmiaar.emir@gmail.com  

 : حظةمال
  ختضع البحوث للتحكيم العلمي. -1

  لن ييلتفت إىل البحوث اليت مل تلتزم بالشروط املعلنة. -0
  خاص.سيتم طبع البحوث اجملازة يف عدد  -0
 للباحثني املشاركني من داخل اجلزائر وخارجها.اإلقامة بتغطية  الكليةتتكفل  -4

 هيئة الملتقى:

 عميد كلية أصول الدين. :ىـمدير الملتق
 أ.د.اسعيد عليوان   . رئيس اللجنة العلمية والتنظيمية:

 أعضاء اللجنة العلمية والتنظيمية للملتقى:

 .عضو  أ.د.عبد القادر جدي -1

 عضو. أ.د.بوبكر كايف -0

 .عضوأ.د.مسعود حايفي  -0

 .عضود.فاتح حليمي  -4

 عضو.د.رمضان خيلف  -2

 .عضود.امحد بوسجادة  -7

 .عضود.نورالدين سكحال  -1
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ر    الجزائ–قسنطينة  -جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية    كلية أصول الدين  

 

األخرى والعلوم اإلسالمية العلوم بين التكامل:  الدولي الملتقى  
 استمارة المشاركة
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