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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 3جامعة قسنطينة و مير عبد القادر للعلوم اإلسالمية جامعة األ
 بإشراف رابطة اجلامعات اإلسالمية

 عمارة والفنون اإلسالمية للالمؤتمر العالمي الرابع تنظم 
 روبية"و في الجزائر و النهضة األ العمارة والفنون اإلسالميةدور " 

 بقسنطينة 1103 جوان 01-10-10الموافق  0331شعبان  01-00 -01يومي
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 :المؤتمرإشكالية  -0
بالال  اغرالر  اجلزائالر  إن الدارس للعمران والفنون يف تاريخ احلضارة اإلسالالمية مالخ لالالد مالدلا العري الة يف   

وعمرا يالالالة ا جيالالد منمومالالة ة ويالالة وةا و يالالة وغر ايالالة وبرالالالارا ، رارا تنراسالال     ك سالالنطينة ويايالالة وتلمسالالان  (األوسالال 
 واالبالالالدا  وةنيالالالة مالالالا،رة كالالالاا واك الالال  تطالالالورات اإلسمعالالالات احلضالالالرية اإلسالالالالمية علالالال  مالالالد  السالالالاريخ بالالالالس ننوهندسالالالية 

 للمالالالدنعنايالالالة ك الالال ة والعمرا يالالالة عات الف ويالالالة ،ولالالال  السرالالالري وةالالالدوالسنمالالاليا والسططالالالي ا يف إ،الالالار اغرمعيالالالة اإلسالالالالمية  
يف ظالالالالل  سلالالالال     اغنالالالالال والط يعالالالالة   ا ( اإلسالالالالالمية وختسالالالالخ تطيطوالالالالا وتنميموالالالالاا واحلفالالالالاا علالالالال  ال ي الالالالة و اليسوالالالالا

يف ال نالااات خطسلال  ، واعوالا  تيموالر للاليف يف ومالو  شالروو وموا الفات عمرا يالة معينالة تالوةر ة و اإل سالا ي اتالنرا،
  والث اةية والدينية والعلمية اعيةاالةسصا ية واالمسم

ختالالالود اجلمالالالاد وختالالالل اغسالالاللا علالالال  تيفوةالالال  وهالالالو يس مالالالل يف  والن ويالالالة الرالالالريفة ال رآ يالالالة لسوميوالالالاتل الالالد كالالالان ل
إل االهسمالالالا   اغ الالالد ملكالالالوت اع تعالالالال ويف  لوةاتالالال  واحلوكالالالا الالالالل ،و عوالالالا ةيوالالالاا لالالال  عمالالاليا األ الالالر يف توميالالال  الع الالالل 

الالاليفمن  الالا لديالال  يف  سلالال  اإلبالالداعات الالالل تيالالزت ب  الالالسوا و مر الالا اغميالالزة لل يالالاة  بالالالفنون ويسالاليد الالاليفول اجلمالالاي
الزلرةالالة والفنالالون اإلسالالالمية األلالالر  خالالا اغالالدن و واكندسالالة وتطالالي   العمالالران واإل سالالانا ة الالد ،بالالد  اغسالاللمون يف  الالاد

  ،ضف  عل  احلياة اإلسالمية مس ة  الية يل  يف كل مماهر احلياة

يف بعدها األكالا ي  وت   ا الا علال   ود  العمارة والفنون اإلسالمية ما،َّرة باغرمعية اإلسالميةةد كا   و    
ولاضالالالعة يف كليا الالالا ومزئيا الالالا ألختكالالالا  ة ويالالالة وضالالالواب  شالالالرعية سالالالواا منوالالالا  العالالالان منوالالالا واألوروبيالالالة بصالالالفة لا الالالةا

ا والالالل كا ال  يف يالالد  مسالالسمر ختسالال  ا ،و اإلسوالد ةيالال  وةالالع ةواعالالد الرالر  وم ا الالد  العامالالة  الالراختة اغنصالو  عليالال 
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ا لكخ يالختظ يف الكثال  مالخ السصالاميا اغعماريالة غ الاع اإلمعالات السالكنية واغراةالع احليويالة تطور اإلسمعات اإلسالمية
واخلدماتيالالة يف العصالالر احلالالاي ن يالالرا  ةيوالالا الفالالخ اغعمالالارمن اغالالوروا وتوظيالال  األةكالالار النابعالالة مالالخ تفاعالالل السصالالاميا مالال  

ليالالة أالالا ، الالست م الالاع تعسمالالد برالالكل ك الال  علالال  اسالالسطدا  الطاةالالة لسالالوة  المالالروف اغالئمالالة غسالالسعمل  الفضالالاا ال ي الالة اح
 اغنر  

بنالالالاا علالالال  مالالالا سالالال عا يالالال   السالالالااد عالالالخ مالالالد  إمكا يالالالة االسالالالسفا ة مالالالخ الالالال اا الف والالال  والعلمالالال  واحلضالالالارمن 
غة منمومسنالالالا العمرا يالالالة خالالالا يسنالالالاغا مالالال  العمالالالران ومالالالا تعلالالالع بالالال  مالالالخ ةنالالالون يف إعالالالا ة  الالالياالعمالالالارة و  اإلسالالالالم  يف  الالالاد

لصو يسنا احلضارية مخ موةا واإلسوا  يف إ راا السنو  احلضارمن العالاغ  يف  الاد العمالران والفنالون مالخ موالة  ا يالةا 
ومعلنالالاكا شالالعوبا وة ائالالل    ا طالةالالا مالالخ م الالد، السعالالارف والسعالالاير الالاليفمن ،شالالار إليالال  ال الالرآن الكالالر  يف ةولالال  تعالالال   

  ( 11 احلجرات اآلية (،كرمكا عند اع ،ت اكاإن  لسعارةوا
بعالالا اجلوا الال  العمرا يالالة والفنيالالة لات ال عالالد احلضالالارمن يف الالال اا اإلسالالالم   إل توضالالي  اغالالاترهالاليفا  يسالالع  

الف والال  منالال  والعلمالال ا وللالاليف بس الالد   لالالة مالالخ الرالالواهد واألختكالالا  الف ويالالة يف  الالاد السعمالال ا والالالل تالالدد علالال  مالالد  
 راع يف تفس  السوي ة العمرا ية ال دية ،مهية ال اا العم

 
 :  المؤتمرأهداف  -1

  إل اغاتريودف هيفا 
  السعري  بالعمران اإلسالم  ولصائص -1
 إبراز ، ر ال يا والسعاليا اإلسالمية يف تومي  العمل اإلبداع  والفين  -2
 وتطي  اغدن  اجلوا   األلالةية واجلمالية والع دية يف ةخ العمارة اإلسالمية يلية-1
 وت كيد بعدها العاغ   بيان إمكا ية االسسفا ة مخ السجربة اإلسالمية يف ةخ العمارة وال ي ة وتطورها-4
    ختاضرا ومسس  ال العمران يف  ادبصفة عامة واجلزائرية بصفة لا ة األمة اإلسالمية وكفااة إظوار ةدرة -5
 
 :المؤتمرمحاور  -3

 المحور األول: مدخل إلى العمارة والفنون اإلسالمية
 ولصائصوا  اإلسالمية والفنون مفوو  العمارة-1
 والسعم  ال عد اإلياع واأللالة  يف العمران -2
 ت ،  العمارة والفنون اإلسالمية عرب الساريخ اإلسال  يف إسوا  علماا  -1
 اغرر  األوس  عرب الساريخ  تطور العمارة والفنون اإلسالمية يف – 4
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 الضوابط الشرعية والعرفية في تنظيم العمران وتوجيه الفنون اإلسالمية المحور الثاني:
 للعمران وتطي  اغدن  سالمة الص يةالشروو -1
 وتطي  اغدن  م ا د الرريعة يف العمران والفخ -2
 والرةابة عل  العمران والفنون  ن مخ لالد كس  النوازد والفساو  واألةضيةمسات ولصائص العمرا -1
  ال عد اإل ساع والوظيف  للعمارة اإلسالمية وةنولا -4
 

 :(المغرب األوسط الجزائر ) المحور الثالث: خصائص العمارة والفن اإلسالمي ومعالمهما في
 ةزةالالواأل ةر الالفاألسالالوار واغنالالازد والطرةالالات واألوال صالالور و  دارساجلوامالال  واغسالالامد واغالال) اغنرالال ت واكياكالالل العامالالة–1

  (األسوال واحلمامات واآلبار واحلدائع واغسنزهات
 ،رل وموا  ال ناا اغسسعملة يف العمارة اإلسالمية ال دية واغعا رة  -2
 ا ( الل اس والزرايب واألةرشة األواع واأل وات والسالح    ااخل الفنون اإلسالمية   -1
 

 التنمية المستدامة في التعمير والعمارة اإلسالمية: المحور الرابع:
 ال عد ال ي   يف عمارة اغدن العربية واإلسالمية  -1
 السصاميا العمرا ية و، رها عل   وعية ال ي ة يف اغدن -2
 ،مهية السصاميا اغعمارية يف ترشيد اسسوالك الطاةة يف ال نايات واغنر ت -1
تصالالالميا الس نيالالالات الط يعيالالالة اغسالالالسعملة يف ضالالال   شالالالروو ال ي الالالة الدالليالالالة  السوويالالالةا السربيالالالدا السسالالالطنا الصالالالوتا -4

 واإلضااة ( 
 

 الجزائر عند علماء : العمارة والفنون اإلسالميةخامسالمحور ال
 الفكر العمراع عند علماا وة واا اجلزائر-1
 اغدن واحلواضر اإلسالمية يف اجلزائر-2
 صائص العمارة والفخ يف اجلزائرل – 1
 ، ر االختسالد الفر س  عل  العمران والفخ اإلسالمين يف اجلزائر-4
 مد  االسسفا ة مخ العمارة اإلسالمية وةنولا يف السطور والرة  يف العصر احلاي  -5
 الفكر العمراع ولصائص العمارة يف اجلزائر بعد االسس الد  -6
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 الفن اإلسالمي في الجامعات واألكاديميات ـــ الواقع المأمول.واقع  السادس:المحور 
 واة  الفخ يف اجلامعات واغاسسات السعليمية والث اةية خنمور علا اجلماد والن د والس ليل اإلسالم  عاغيا  -1
  راسة للسجار  العربية اإلسالمية لواة  الفخ اإلسالم  و،مهيس  وةلسفة تدريس   -2
 

 التأثير والتأثر على الحضارة األوروبية. ع:السابالمحور 
اظوالالالار السالالال   ات الفنيالالالة واغعماريالالالة اإلسالالالالمية علالالال  اغ الالالاع األوروبيالالالة و ورهالالالا يف السوا الالالل احلضالالالارمن بالالالن الرالالالرل -1

 والرر  
 ت    الفخ اإلسالم  عل  الفنا ن يف اغداس احلديثة  -2
 ر  وت كيدها للس  ل واغعرةة العلمية حبل ،رل تطور الفنون و راسسوا بن الررل والر – 1
   ينما المؤتمرعلى هامش  -3
 معارض  ورا معل اتا  سماتا كس  مسطصصة -1  
 حبوا و،شر،ة و ائ ية  -2  
 ورشات م  الطل ة ال اختثن ومكات   راسات -1 
 زيارات غعان ختضارية و، رية  -4 
 
 شروط المشاركة:-1

 -علم  سابع ،و  رر مخ ة ل ماترال  ل ةد ةد  يف  ،ن ال يكون.  

 -ماترب ختد حماور  ،ن يكون لل  ل عالةة.  

 - شروو ال  ل العلم  ومعاي  الورةة ال  ثية ،ن تسوةر يف.  

 -عل  العنوا ن اآلتين ا ويُرَسل اغلطص  ماتر خلطص ال يسجاوز  ف ة واختدة ضمخ حماور يس د  ال اختل
والصور األول مخ مواز السفر للمراركن .ة اليفاتية  سصرةا و ورة شطصيةاإللك وعا مرة ا بالس   لربيدل

 مخ لارج اجلزائر 

 - 1103مارس  30ة ل  اآلماد احد ة إلرساد اغلطصات وال  وا اخت ا  

 - لليف اكوامر واغرام  واغالختع  ف ة خا يف 25 ف ات ال  ل عخ تزيد ،ن ال.  

 -اغ اييس اآلتية ،ن تراع  يف كسابة ال  ل:  

 - اخل    وTraditional Arabic للرة العربيةا ويف ختاد الكسابة باللرة  للوامر بالنس ة 12للمنت 16م اس
  .للوامر 10للمنت و 12م اس   Times New Romanاألمن ية   و  اخل 

 -يف ،سفل كل  ف ة مرةمة آليا توض  اكوامر.  
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 ن ،مكخ إئل رةمية ي  اغدالالت تكون مدعمة ومرة ة بوسا 

 moultaka3ce@yahoo.fr:يالبريد اإللكترون

                                       a.boukhalkhal@univ-emir.dz 

 :المؤتمرهيئة  -6

 اجلامعات اإلسالمية ،   ع د اع بخ ع د احسخ ال ك  رئيس رابطة ة: الشرفياسة رئال

 و ،   ختسين بوكرزازة و ،   معفر ع د السال   ،    ع د اع بوللطاد: المؤتمراسة رئ

 و   ري وح بر  و ،   حممد زينوا     السعيد  رام : المؤتمر إدارة

 ،   عاير مسعو   و  لدر  ،   كماد  :للمؤتمراللجنة العلمية اسة رئ

 :والتنظيميةأعضاء اللجنة العلمية 

 مامعة األم  ع د ال ا ر للعلو  اإلسالمية       أ.د نذير حمادو

 مامعة األم  ع د ال ا ر للعلو  اإلسالميةأ.د محمد فرقاني     

 مامعة األم  ع د ال ا ر للعلو  اإلسالميةأ.د حسان موهوبي    

 مامعة األم  ع د ال ا ر للعلو  اإلسالمية        أ.د يوسف عابد

 مامعة األم  ع د ال ا ر للعلو  اإلسالمية    أ.د سامعي اسماعيل

 مامعة األم  ع د ال ا ر للعلو  اإلسالمية     أ.د عبد اهلل بوجالل

 مامعة األم  ع د ال ا ر للعلو  اإلسالمية       أد حميد قوفي

 مامعة األم  ع د ال ا ر للعلو  اإلسالميةد. سمير جاب اهلل   

 مامعة األم  ع د ال ا ر للعلو  اإلسالمية         بعداش د. بوبكر

mailto:a.boukhalkhal@univ-emir.dz
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 مامعة األم  ع د ال ا ر للعلو  اإلسالمية    حشوف د.مراد

 مامعة األم  ع د ال ا ر للعلو  اإلسالمية    د.مزياني محمد

 مامعة األم  ع د ال ا ر للعلو  اإلسالميةأ. عبد العزيز حداد   

 1مامعة ةسنطينة            أ.د رواق جميلة

 1مامعة ةسنطينة           فتيحة ةبوربيع أ.د

 1مامعة ةسنطينة       أ.د بوالشحم  يسمينة

 1مامعة ةسنطينةعبدو صليحة             أ.د

 1مامعة ةسنطينةصحراوي بديعة           أ.د

 1مامعة ةسنطينةد.محمد دراجي             

 1مامعة ةسنطينة            د. جمال دكومي

 1مامعة ةسنطينةد. شاوش مريامة            

 اجلزائر اغدرسة العليا للوندسة اغعمارية       أ. د محمد الصالح زروالة

 مامعة بسكرة                 أ.د زموري نورالدين

 مامعة ،  ال واة    أ.د عداد محمد الشريف       

 مامعة بسكرة           أ.د فرحي عبد اهلل      

 مامعة بسكرة                  أ.د علقمة جمال 

 مامعة سطي                أ.د جميلي عبد الرزاق

 مامعة سطي أ.د بالل الطاهر                         
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 كلية اآل ا   الزةازيع                   أ.د رأفت الشيخ

 ال سا ية  مامعة األزهركلية الدراسات اأ.د نبيل السمالوطي               

 مامعة ال اهرة           أ.د محمد عبد الهادي

 كلية اآل ار  مامعة ال اهرة                أ.د علي الطايش

 كلية اآل ا   مامعة  نعاا             أ.د غيالن حمود 

 

 
 

 

 للعلوم اإلسالمية مدير جامعة األمير عبد القادر                           3عة قسنطينةمدير جام
 أ.د حسني بوكرزازة                                              أ.د عبد اهلل بوخلخال
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 3قسنطينة  جامعةو مير عبد القادر للعلوم اإلسالمية جامعة األ
 بإشراف رابطة اجلامعات اإلسالمية

 العمارة والفنون اإلسالميةالمؤتمر العالمي الرابع تنظم 
 "الجزائر والنهضة األوروبيةالعمارة والفنون اإلسالمية في دور  "

 بقسنطينة  1103 جوان 01-10 الموافق لـ 0331شعبان  01-00 يومي
 

 استمارة المشاركة
 

 االسم:................................................................................... 
 اللقب:...................................................................................

 ............:.....................................................................الرتبة
 التخصص:............................................................................

 مؤسسة العمل:...........................................................................
 .................الهاتف:.................................الفاكس.........................

 العنوان البريدي..........................................................................
 البريد اإللكتروني:........................................................................

 ...............................عنوان محور المداخلة......................................
 ..عنوان المداخلة.........................................................................

............................................................................... 
 اإللكترونيين اآلتيين: عن طريق  العنوانين  :.1103مارس  01قبل  والسيرة الذاتية ترسل استمارة المشاركة والبحوث

frmoultaka3ce@yahoo. 

emir.dz-a.boukhalkhal@univ 
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