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 تنظم جامعة الأمري عبد القادر للعلوم الإسالمية قس نطينة

 ملتقى دوليا حول: 

 

الأورويب  املشرتك الإنساين يف الفكر الإصاليح ادليين"

يف العرص احلديث" الإساليم والعريب  
 

م2021أأفريل  15 لـ ه املوافق1442رمضان  03 امخليس ميو   

بقاعة احملارضات الكربى عبد امحليد ابن ابديس.   
    

 

 

 

 

 



 

 امللتقى:برانمج 

 00:01 :اجللسة الافتتاحية

 أأ.د كامل دلرع رئيس اجللسة الافتتاحية:
 

 .القرأ ن الكرمي 

 .النش يد الوطين 

  أأ.د خمتار نصريةاللجنة العمية للملتقى منسقالس يد لكمة :. 

  للعلوم الإسالمية الأمري عبد القادر امعةجمدير الس يد لكمة. 

 لكمة الس يد وايل ولية قس نطينة. 
 

 اجللسة العلمية الأوىل

 رئيس اجللسة: أأ.د أأمحد عبديل

    

 

 

 الرمق التوقيت عنوان املداخةل الأس تاذ

 د. نورة رجايت

 جامعة الأمري عبد القادر

الإنساين لراهنا التداويل اجملال يف الانساين املشرتك مفهوم  

ةمهنجي رؤيوية والاساليم مقاربة الانساين والراهن  
03:01-04:01  10  

 أأ.د زهرة حللح/ د.فاطمة سواملي

 جامعة الأمري عبد القادر

 والعربية ةالأوروبي ادلينية ابلإصالحات وادلين الانسان مشرتك

اقبال دومحم ارامسوس بني النقدي الفكر يف مقاربة الإسالمية  
04:01-05:01  

 
02 

 أأ.د عبد القادر خبوش

 جامعة قطر

 وو  يف واملقاربة الالهوتيةاحلوار املس يحي الإساليم 

 اجملمع الفاتياكن الثاين
05:01-00:11  

 
03 

 أأ.د محمد خليفة حسن

 جامعة قطر

 يحالإصال املشرتك يف دراسة: والإسالم لوثر مارتن

والإساليم املس يحي  
00:11-01:11  

 

04 

 د. محمد منصوري

 جامعة تلمسان

روا رش يد محمد" الش يخ عند الإنساين املشرتك قمي " 

-مقاصدية مقاربة - 
01:11-02:11  

 
05 

 د. عصام بن شالل
 1جامعة ابتنة 

النوريس سعيد فكر يف الإنسانية الزنعة  

النور رسائل خالل من  
11:30-11:20 60  

 د. وداد باليم

 جامعة الأمري عبد القادر
الأورويب ادليين الإصالح جينالوجليا  03:11-04:11  70  



 

 

 اجللسة العلمية الثانية 

  رئيس اجللسة: د. رايض بن الش يخ

 الرمق التوقيت عنوان املداخةل الأس تاذ

 د.حبيبة معنرص

 1جامعة ابتنة 

ادليين الإصالح بني ادلينية احلرية قمية  

.والإساليم الأورويب   
04:11-05:11  

 
10  

 د. محمد أأوجرتين
 جامعة الأمري عبد القادر

 الفرنس يني ينيالتنوير  فكر يف الإنساين املشرتك متثالت

.19و 18 القرنني يف واملرصيني  
05:11-00:21  

 

20  

 د. زبيدة الطيب
 جامعة الأمري عبد القادر

شاكلية املعريف املشرتك  الإساليم لفكرا يف التحزي واإ

-حتليلية مقاربة-احلديث  
00:21-01:21  

 
30  

 د. يوسف العايب
 جامعة الأمري عبد القادر

 عمتعاتاجمل  يف الهيودي املس يحي ادليين الإصالح

-نتاجئوال  املنطلقات يف قرا ة- احلديثة الغربية  
01:21-02:21  

 
40  

 أأ.د أ س يا شكريب/أأ.د محمد بوذابن
 عبد القادرجامعة الأمري 

شاكلية  صاليحالإ  النسق يف اجلامعة الإنسانية القمي اإ

نقدية حتليلية مقاربة والهاسلكي الربوتس تانيت  
02:21-03:21  

 
50  

 د. شهناز مسية بن املوفق

 القادر عبد الأمري جامعة

 :الفكر يف الأخاليق القميي للمشرتك الإصاليح الُبعد 

ىل اكلفن جون من والإساليم املس يحي ادّليين  جوزيف اإ

الإصالح رصع يف امحالتس اترخي: كتابه خالل من لولكري  
03:21-04:12  60  

 13:10-12:40 :مناقشة

 اجللسة اخلتامية

 أأ.د سايم رايض بن شعالل :رئيس اجللسة
 

 قرا ة التوصيات 

 لكمة الس يد منسق اللجنة العمية للملتقى: أأ.د خمتار نصرية 

 للعلوم الإسالمية لكمة الس يد مدير جامعة الأمري عبد القادر. 

 توزيع الشهادات. 


