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 :ديباجة 

إن تدريس العلوم اإلسالمية ليس وليد اللحظة وال أمرا طارئا يف حياة األمة اإلسالمية، بل عرفتو ادلؤسسات التعليمية منذ فجر 
التاريخ اإلسالمي والذي انطلق من ادلسجد الذي كان مبثابة اجلامع واجلامعة، ومل يدم األمر طويال حىت بادر قادة األمة ومفكروىا إىل إنشاء 

صروح علمية يف حقب تارخيية خمتلفة تدرس فيها خمتلف أنواع العلوم وادلعارف يف ظل تكامل معريف بديع، خترج منها آالف العلماء وادلبدعني 
 .من خمالف احلضارات والثقافات، يف خمتلف التخصصات

ومع التطور الكبري الذي شهدتو النظم التعليمية يف العامل اإلسالمي وادلتأثرة بالنهوض األورويب الغريب يف ىذا اجملال وإدراج العلوم 
اإلسالمية يف مناىج ومقررات التعليم العايل حىت دار جدل كبري حول جدوى ومستقبل تدريس العلوم اإلسالمية يف مؤسسات العايل، بني من 

يرى أال حاجة لتدريس العلوم اإلسالمية يف مؤسسات التعليم العايل، بل مكاهنا الطبيعي ادلساجد، والزوايا ومعاىد تكوين اإلطارات الدينية 
فحسب ألهنا ال تستجيب دلتطلبات عصر العودلة وال سوق العمل، وبني من يرى ضرورة اقتحام العلوم اإلسالمية ميدان التعليم العايل ساعيا 

لتحقيق اجلودة يف أساليب تدريسها وطرائق تلقينها بعد جتسيد الفكرة على أرض الواقع، إميانا منو مبا للعلوم اإلسالمية من دور بارز يف احلفاظ 
على اذلوية والثوابت اإلسالمية من جهة، ومن جهة أخرى إسهام العلوم اإلسالمية يف تصحيح وتقومي مسار الفكر اإلنساين من االحنرافات 

 .الدخيلة، وتعزيز قيم التسامح وتفعيل مبدأ التحاور والتجاور والتشاور بني أفراد اجملتمع اإلنساين

وبناء على ما سبق يأيت ىذا ادللتقى ليسلط الضوء على مكانة العلوم اإلسالمية يف حياة األمة، وعرض مسرية تدريسها يف مؤسسات 
 واضعا اليد على نقاط الضعف ومكامن القوة بغية جتويد األداء وتطوير الوسائل وادلناىج حىت تتحقق خمرجات ،التعليم العايل نشأة ومستقبال

 .متكاملة ادلعارف وسطية الفكر إجيابية األداء

 :إشكالية الملتقى 

إن من أكرب اإلشكاليات اليت جتيب عنها حماور ىذا ادللتقى ىيمدى حتقيق  تدريس العلوم اإلسالمية يف مؤسسات التعليم العايل 
دلتطلبات العصر ومقتضيات العودلة، وإسهامهايف احلفاظ على اذلوية الوطنية وثوابت الشعب، وجتفيف منابع العنف واإلرىاب، أم أن ذلك 



اليعدو أن يكون ترفا فكريا أو مناىج ومعلومات عفى عنها الزمن وجتاوزىا الواقع ، وختطتها التكنولوجية احلديثة، ومن مث فال حاجة 
 :وعليو تربز األسئلة التالية. للمجتمعات اإلسالمية إلدراج الدراسات اإلسالمية يف مؤسسات التعاليم العايل

 ـ ىل تدريس العلوم اإلسالمية يف مؤسسات التعليم العايل خيدم اجملتمع ؟ 1

 ـ ماىي نقاط الضعف ونقاط القوة يف مقررات العلوم اإلسالمية ؟2

 ـ ما إمكانية ادلوائمة بني األصالة وادلعاصرة يف ادلناىج الدراسية للعلوم اإلسالمية ؟3

 : أهداف الملتقى 

 .غرس قيم الوسطية وحتقيق األمنـ 1

 .حتقيق التكامل ادلعريف من خالل إدراج بعض ادلواد الشرعية ضمن مناىج التخصصات العلميةـ 2

 .تكييف  مناىج التدريس مع متطلبات العصرـ 3

 .احملافظة على اذلوية الوطنيةـ 4

 (احملتوى ـ التخصصات ـ وسائل األداء)تقييم طرق تدريس العلوم اإلسالمية يف مؤسسات التعليم العايل ـ 5

 محاور الملتقى 

 . حقيقة العلوم اإلسالمية ومقاصدىا: المحور األول 

 تطور تدريس العلوم اإلسالمية يف مؤسسات التعليم العايل : المحور الثاني

 واقع تدريس العلوم اإلسالمية يف مؤسسات التعليم العايل :المحور الثالث 

 العالقة بني العلوم اإلسالمية وبقية العلوم األخرى يف مؤسسات التعليم العايل :المحورالرابع 

 جتارب ومناذج تدريس العلوم اإلسالمية يف مؤسسات التعليم العايل: المحورالخامس

 .العلوم اإلسالمية وحتديات العصر: المحور السادس

 مدى تلبية تدريس العلوم اإلسالمية الحتياجات اجملتمع : المحور السابع

 آفاق ومستقبل تدريس العلوم اإلسالمية يف مؤسسات التعليم العايل : المحورالثامن

 :شروط المشاركة

 .أال يكون البحث قد سبق نشره أو شارك بو الباحث يف ملتقيات سابقة - 1

 .أن يكون البحث مستوفيا شروط البحث العلمي - 2

 .أن ال تكون ادلداخلة مشًتكة - 3



 . صفحة25 صفحة وال تزيد عن 15أن ال تقل صفحات البحث عن  - 4

 . للهامش13 للمنت، و17مقاس  TraditionalArabic نوع اخلط: تراعى يف كتابة البحث ادلقاييس اآلتية - 5

 .أن يتقدم الباحث مبلخص ال يتجاوز صفحة واحدة، مرفقا بالسرية الذاتية، عرب الربيد اإللكًتوين - 6

 .احًتام اآلجال احملددة إلرسال ادللخصات والبحوث - 7

 : اإللكتروني.يتم إرسال ادللخصات والبحوث عرب الربيد - 8

moultaka.islam2017@yahoo.com   

  مواعيد هامة

 م2017 فيفري 25 :عناوين ادلداخالتآخر موعد الستقبال 

 م2017افريل 08:آخر أجل الستقبال البحوث كاملة

 م2017 أفريل 17:ترسل إشعارات قبول البحث ودعوات ادلشاركة يف أجل أقصاه

 م2017 أفريل 24-23:موعد انعقاد ادللتقى

  مالحظات

 .ختضع مجيع األحباث للتحكيم العلمي

 .تتكفل اجلامعة بتغطية نفقات النقل واإلقامة للباحثني ادلشاركني

 031931023: فاكس/رقم اذلاتف: لالتصال واالستعالم
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  األعضاء
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 انٕطًُاستًارة انًشاركت فً انًهتمى 

 ……………………………………………:االسى ٔانهمب 

 ………….……………………………………………………: انٕظٍفت 

 ……….………………………………………………………:يؤسست انعًم 

 …………………………………………………………………………… :انرتبت

 :..........................................انبرٌذ اإلنكترًَٔ......................: انفاكس................................. :انُمالانٓاتف

 .........…….………………………………………:يحٕر انًشاركت 

 ……..……………………………………………………:عُٕاٌ انبحج 

 

: يالحظــــــــت 

انًمبٕنت يبذئٍا لبم انعُأٌٍ ، ٌٔتى انتبهٍغ عٍ و25/02/2017 لبم بسٍرة راتٍت ـ ترسم استًارة  انًشاركت يرفمت 

. و عٍ طرٌك انبرٌذ اإلنكتر05/03/2017ًَٔ

   لبم moultaka.islam2017@yahoo.com:ـ ٔترسم َسخت يٍ انبحج  عهى لرص يضغٕط أٔ انبرٌذ اإلنكترًَٔ 

 و17/04/2017، ٌٔتى انتبهٍغ عٍ انبحٕث انًمبٕنت لبم و08/04/2017

 عهى َظاو ٔٔرد، 14، ٔ انًراجع فً انٓايش فً كم صفحت بطرٌمت آنٍت بحجى 16ـ تكتب انبحٕث بخظ تمهٍذي عربً بحجى 

. حى لائًت عايت نهًصادر ٔانًراجع فً آخر انبحج

.  أٔ يستال يٍ رسانت جايعٍتـ أال ٌكٌٕ انبحج لذ سبك َشرِ أٔ انًشاركت بّ فً انًهتمٍاث

. ـ إرفاق انبحج بسٍرة راتٍت نهًشارن

 

: انًـــــــراسالث

ترسم استًاراث انًشاركت ٔانًهخصاث ٔانبحٕث عٍ طرٌك 

  .  moultaka.islam2017@yahoo.comانبرٌذ اإلنكترًَٔ

 031.93.10.23:فاكس. ْاتف

 

 


