
1 
 

 الجمهوريـــــة الجزائريـــــة الديمقراطيـــــــة الشعبيـــــــــة

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 تنظم
 

 
 
 
 

 

 (UIHT جمعية ابن خلدون الدولية جامعة)

تحالف هد /معالسلطان محمد الفاتح الوقفية 

 (/تركياMEDIT)الحضارات
 

 

جامعة األمير عبد القادر للعلوم بـكلية أصول الدين 

  –قسنطينة  -اإلسالمية  

 الجزائر
 
 
 
 

 

  
 ماليزيا. –جامعة ماليا  –وكلية الدراسات اإلسالمية 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



2 
 

 : المؤتمرديباجة 

البناء احلضاري ويف سقوطه أيضا، وإىل حجم يهدف املؤمتر إىل معرفة دور القيم الرُّوحية يف فعل 
ظم رانية، باإلضافة إىل رصد طبيعة العالقة بني القيم ون  م  ور الذي تؤثر به القيم على مسرية اإلنسان الع  الد  

 ونية يف الفهم والت شخيص. د  ل  اسة، وهذا كل ه من منظور الرؤية الخ االقتصاد و السي  

 وحية لقيم الرُّ ا بدور قيام احلضارات أو س قوطها مرتبط ألن   اإلنسان؛إن مركز حتليل ابن خلدون هو 
ى ب  ميغرافية، من هنا فإن اإلشكالية الك  الس ياسية واالجتماعية والد   ساتاملؤس  مع  هاواالجتماعية يف تفاعل

ما حقيقة الص لة  احلضارة أو سقوطها؟ د ابن خلدون يف بناءوحية عنر القيم الرُّ هلذا امللتقى هي: ما أثخ 
ة يف احلضارة؟ هل يكمؤث رات رافعة وحافزة، والعوامل االقتصادية والس ياس  ،الت كوينية والت كاملية بني القيم

ر ر  ةميكن أن تخكون القيم الرُّوحية موج ه من االستبداد  مهاوضابطة للفعل الس ياسي واالقتصادي؛ كي حت 
ف   نمية والعدل؟ ق ق الت  احلضاري وحت واالحنطاطوالّت 

ن، جيعلنا نالمس عناصر احلضارة مثل السياسة واالقتصاد؛ سؤال القيم يف فكر ابن خلدو إن 
من هنا و حقيقة الصلة بينهما؛ سواء من حيث الص ورة الن ظرية ، أو من حيث  املاد ة الواقعية؛  عنونتساءل 

وتقد م رؤى حتليلية من أجل الفهم والت فسري. يأيت الد ور احملوري للعلوم االجتماعية كي ترفع حمل اجلدال 
ة وخمتلفة، دومن املعلوم لدينا أن كتب ابن خلدون وأفكاره قد فس رت وميكن أن تفس ر أيضا، بأشكال متعد  

ات االجتماعية احلاصلة يف يومنا هذا على احلوادث  بناء ،وهلذا فإن نا ندعو كل الباحثني إىل فهم التغري 
 هات الن ظر اللدونية. ج  مدين على و  تخ ع  ود اجلغرافية، م  د  دون الن ظر إىل احل   التارخيية وتفسريها

ليلية  مه ابن خلدونونظرا ملا قد   حماور  ضمن ةهذا املقام؛ فإن املؤمتر يرح ب باملشارك يفمن رؤى حتخ
  اآلتية:البحث 
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 القيم الروحية ودورها في قيام الحضارات أو سقوطها المحور األول: 

ران عند ابن خلدون؟  هل ما هو الد ور الذي تؤد يه القيم يف النهضة احلضارية ؟ ما ِصالهتا بعلم الع م 
 ت قد م  القيم الرُّوحية عالجا ملشكالت السياسة واالقتصاد؟ ما عالقتها بالعدل والتنمية؟ 

 عند ابن خلدونالتكامل المعرفي بين العلوم المحور الثاني: 

كيف نظ ر ابن خلدون للت كامل املعريف بني العلوم االجتماعية؟ ما هي جوانب تصحيح املسار 
كامل من خالل هذا الت  هل يظهر العلمي عند ابن خلدون كي يكون موج ها حنو الوحدة و الت كامل؟ 

 اقتباس العلوم أو من خالل تصنيفها أو من خالل نقدها ؟ 

 اإلنسان المعاصر  ابن خلدون وأزمةالمحور الثالث: 

أزمة القيم عند إنسان احلداثة وإنسان ما نقارب به  وين كي  د  ل  اث األخالقي الخ هل ميكن استعادة الّتُّ 
جتمعات املعاصرة بفقدان القيم وأزمة احلقيقة والقيمة ؟   بعد احلداثة؟

 
ف اليت تخعيشها امل ما عالقة حلظة الّت 

 كيف ميكن تفعيل القيم من منظور ابن خلدون ووفق علم العمران؟ 

 تطبيق أفكار ابن خلدون في وقتنا الراهن: المخاطر والفرصالمحور الرابع: 

ينية يف كيف ميكن استعادة وتطبيق نظريات ابن خ لدون على الس ياسة واالقتصاد والن شاطات الد 
خمتلف املناطق اجلغرافية يف عاملنا املعاصر؟  هل ميكن توظيف نظريات ابن خلدون من أجل فهم صراع 

 احلضارات وتعدد األعراق من منظور خلدوين؟
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 شروط المشاركة:
  قبل.أن ال يكون البحث قد قدم يف ملتقى علمي سابق أو نشر من  -
  أن يكون للبحث عالقة بأحد حماور امللتقى. -
  أن يتوفر يف البحث شروط البحث العلمي ومعايريه. -
ددل امللخددص عددب البيددد اإللكددّتوين،  - يتقدددم الباحددث  لخددص ال يتجدداوز صددفحة واحدددة ضددمن حمدداور امللتقددى، وي رسخ

  مرفقا بالسرية الذاتية خمتصرة، وصورة شخصية.
  اآلجال احملددة إلرسال امللخصات والبحوث. احّتام  -
  واملالحق. واملراجع اهلوامش ذلك صفحة  ا يف 03صفحة وال تزيد عن  51أن ال تقل صفحات البحث عن  -
  أن تراعى يف كتابة البحث املقاييس اآلتية: -

  على يسارها. 30و وأعالها وأسفلها  سم على ميني الصفحة 30 مقاييس صفحة الكتابة :    
الكتابددة  ةللهددامش بالنسددبة للغددة العربيددة، ويف حالدد 50للمدد  51مقدداس   Traditional Arabicنددوع الددط  -

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

 مواعيد مهمة:
 . 1014ديسمب 10هو : البحوث لخ صاتم أجل إلرسالآخر  -1

 .1014 ديسمب 11الرد قبل  -1
  .1015 جانفي 10البحوث كاملة هو:  أجل الستالمآخر  -3

 .1015 جانفي 13الرد قبل  -4

 .1015فباير  14 – 13يومي:الرابع الدويل املؤمترموعد انعقاد  -5
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  :لالتصال واالستعالم
 على: اللجنة التنظيمية والعلمية للملتقى: رئيس الدكتور عمار طسطاس يرجى االتصال بد

  (00113) 880781311و (.00113)883115777ف: درقم اهلات
 (00113) 31733301و  . (00113)31711171 رقم الفاكس:

 يتم إرسال امللخصات والبحوث حصرياً عب البيد اإللكّتوين الاص بامللتقى:

 khaldoune4.2014@gmail.com 

 : حةةمال

  ختضع البحوث للتحكيم العلمي. -1

  لن ي لتفت إىل البحوث اليت مل تلتزم بالشروط املعلنة. -1
  سيتم طبع البحوث اجملازة يف عدد خاص. -3
 اجلزائر وخارجها.للباحثني املشاركني من داخل اإلقامة بتغطية  الكليةتتكفل  -4

 هيئة الملتقى:

 عميد كلية أصول الدين. :ىـمدير الملتق
 .عمار طسطاسد.   رئيس اللجنة العلمية والتنةيمية:

 أعضاء اللجنة العلمية والتنةيمية للملتقى:

 .اسعيد عليوانأ.د.  -1

 .عزي عبد الرمحنأ.د.  -1

 أ.د.فضيلة قرين. -3

 أ.د.رجب شونّتك. -4

 .سلمان نصرأ.د. -5

 .اجمليد النجارأ.د. عبد  -1

 .أ.د. يوسف الكالم -8

 .أ.د. عمار جيدل -7

 .امعريش ىموسأ.د.  -7

 أ.د. أحسن برامة. -10

 أ.د.عمر لعويرة. -11

 أ.د.حسان موهويب. -11
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 أ.د.فريد العطاس. -13

 أ.د.بروس لورنس. -14
 .طيب برغوتالد.  -15

 شعري.العبد العزيز بو د.  -11

 .روزقعبد الرزاق بلعد. -18

 .د.نورالدين سكحال -17

 د.طارق لعجال. -17

 املصري. د.حممود -10

 د.سردار دميريال. -11
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ر    الجزائ–قسنطينة  -جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية    كلية أصول الدين  

 

 ابن خلدون  عنالمؤتمر الّدولي الرابع 
"الّتطبيقية  نحو الّدراسات الَخْلدونية:دور القيم الرُّوحية في بناء الحضارة وُسُقوطها حول: "    

 استمارة المشاركة
:..............................اللقب:..........................................................االسم  

 الوظيفة:............................................................................................
..............................................................................الرتبة:................  

 املؤسسة:...........................................................................................
.....................اهلاتف:.............................الفاكس:..................................  

 البيد اإللكّتوين:.................................................................................
 حمور املداخلة:...................................................................................

..................................................................................عنوان املداخلة:.  
 ملخص املداخلة: )يف حدود صفحة واحدة(

......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................  

......................................................................................................
......................................................................................................

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 


