
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 تلمسان. –جامعة أبي بكر بلقايد 

 كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية

 

 
 وطني حول:  لتقىم عنيعلن قسم العلوم اإلسالمية 

 .إصالح المجتمعواقع العلوم اإلسالمية ودور المنتسبين إليها في 

 
ألعجازها مما ال شك فيه؛ أن األمة المسلمة تعيش أزمة طال أمدها، واستعصى استئصال ورم أدوائها، كما صاحب كلَّ أمل أو تطلع بانفكاكها إرداٌف 

ها من المسلمين، وقد تجلت هذه األزمة وازدادت ظهورا بعد صعود الغرب وتقدُّمه واستحكام لحلقاتها، وذلك في كل البلدان التي يتكون غالبية سكان
 وسْبقه البعيد في كل مجاالت الحياة.

 ثم إن التفاوت الذي صار يفصل أمتنا وشعوبنا عن الغرب هو تفاوت كبير، تزداد هوته اتساعا يوما بعد يوم، نتيجة حرص هذا األخير على أن
امدة في مكانها، غير قادرة على النهوض من كبوتها، كما أن غياب أي محاوالت جادة وحقيقية من قبل المسلمين لتحقيق تظل األمة اإلسالمية ج

 النهضة والخروج من مأزق التخلف والتراجع الحضاري ساهم أيضا فيما آل إليه وضعهم الحالي.
المية عـن إمــداد نــوازل الحيــاة ومســتجـداتهــا بـأحكــامهــا الشــرعيـة المنوطـــة بهــا، وكثـيرًا ما ُيعـزى هذا العجــز الذي نوصف به إلى ضعف العلوم اإلســ

-فضال عن قصور همم المنتسبين إليها وعدم قدرتهم على مجاراة التطور الحاصل في الغرب، من حيث عدم إنتاجية العقل الذي تحكمه قوانينها 
ت تدرس في كثــير من األقطـار اإلســالميــة كنظــريـات جـامـدة ليـس لهــا أي مدلول أو بعد واقعي حسب والتي أصبح -أعني: الشريعة اإلسالمية 

 رؤيتهم.



 

 

يعقد قسم العلوم اإلسالمية بكلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية بجامعة أبي بكر بلقايد بتلمسان  ،ومن أجل الوقوف على هذا حقيقة هذا األمر
 .إصالح المجتمعالعلوم اإلسالمية ودور المنتسبين إليها في  واقع حول وطنيامؤتمرا 

 اإلشكالية: 
دور المنتسب إليها في  إبرازمع  وعدم ذلك، من حيث اإلنتاجية والتفاعل الواقعي ةاإلسالميعلوم الحقيقة يدور اإلشكال الجوهري لهذا الملتقى حول 

 األجوال. كل
 . سلبا أو إيجابا اإلشكال الجوهري  عن إشكاالت أخرى الزمة تتفرعكما 

األسبــاب والعــوامـل التي أدت بالعلوم اإلسالمية إلى القصور الوظـيفي ممــا جعـلها على الحــال التي هي عليهــا  وجه السؤال نحويت فمن حيث السلب:
  .ــريعـة لكـل زمــان ومكــان، وترده طبيعــة الرســالة السمــاويـة الخـالدة والخـاتمـةوهو األمـر الذي يرفضــه مبـدأ صالحيــة الش -من جمـود وعجز 

 .الواقع الذي تسعى العلوم اإلسالمية إلى فهمه والتفاعل معه؟ ومن حيث اإليجاب: يتوجه اإلشكال نحو
ذ في الجامعات، وما محله من كل هذا؟، وهل هدفه دور طالب العلم الشرعي واألستا استشكالفي  -أعني في السلب واإليجاب  –يشتركان و 

 استرزاقي محض؟؛ ثم هل لتخصص المنتسب إلى الشريعة في الجامعة دور في نوعية األثر الذي يبغيه أو يهدف إليه في الواقع؟.
 أهداف المؤتمر:

 :ؤتمر ما يليكان هدف منظمي هذا الم
 الدور الفعال الذي لعبته العلوم اإلسالمية قديما وحديثا. بيان-
 إظهار أثر المنتسب إلى العلوم اإلسالمية سواء كانوا طلبة أم أساتذة في واقعهم من خالل تخصصهم أو المقاييس التي يدرسونها.-
 الوقوف على آليات التكيف للمنتسب إلى الشريعة مع واقعه المعاصر.-
 .  التأثر إيجابا وسلباو بين ثنائية التأثير  عوية في الوسط االجتماعي الذي يكون فيه حامل الشريعةالتعرض للمناهج الد-
 .في موضعها الطبيعي إبراز جهود العلماء في الوقت الراهن الساعية لرد االعتبار للعلوم الشرعية ووضعها-

 محاور المؤتمر:
 تدور أبحاث هذا المؤتمر حول المحاور التالية: 



 

 

  . من حيث تحديد أنواعها وتشخيص واقعها ،حول واقع العلوم اإلسالمية المحور األول:
وأيضا الخطوات  ،في علومها سواء في الدرس، أو التبويب والتصنيف، أو الصياغة، أو المناهجوالتفاعلي ويتعلق بالجانب التجديدي  المحور الثاني:
 العملية للتجديد. 
 كاديمي وأثره في فاعلية المنتسب إليها من حيث رؤيته للواقع وتطلعاته المستقبلية. التكوين األ المحور الثالث:
  بيان دور المنتسب للعلوم اإلسالمية واقعا ومآال. المحور الرابع:
 رئيس الملتقى:

 د. محمد مهدي لخضر بن ناصر.
 اللجنة العلمية للملتقى:

 ماحي قندوز. .دأ. 
 .خليفي د. الشيخأ. 
 شمالل.ربيع د. 

 .بلخير د. عثمان
 محمد بالعالية.د. 
 عبد الحميد الدايم.د. 

 د. محمد حاج عيسى.
 بلخثير.بومدين د. 

 د. أحمد عيمر.
 د. عبد الصمد بلحاجي.

 د. باي بن زيد.



 

 

 أجدير.نصر الدين  .د
 د. لخضر بوغفور.
 د. منصوري محمد.

 د. معمر شباب.
 شروط المشاركة:
 وتمثلت فيما يلي: 

 أ( ال بد أن تحوي الورقة المقدمة على دراسة أصيلة، نظرية أو ميدانية، ولم تنشر من قبل. 
 .(. يلتزم الباحث في التوثيق والمراجع باألساليب العلمية الصحيحة، وأي ورقة ال تلتزم بهذا األمر لن تقبل قبوال أولياب
 تي: األصالة، والعمق، وصلته بمحاور الملتقى، ومدى إسهامه في البحث العلمي. ( تخضع كل األوراق الواردة للتحكيم العلمي، وتقيم بحسب اآلج

 :مواعيد مهمة
 .20/06/2019الملخصات: ستالم خر موعد الآ-
 11/07/2019 اإلعالن عن الملخصات المقبولة:-
 آخر موعد الستالم األبحاث كاملة:-

10/10/2019 
 :المؤتمرتاريخ انعقاد -
60/11/2019 

 ملحوظات:
 ال يتحمل القسم مصاريف اإليواء والنقل.-
 دج 1000دج لألساتذة، وللطلبة  2000رسوم المشاركة: -
multaqaoloumislamiya@gmail.com  ترسل المداخالت على البريد التالي:-

mailto:multaqaoloumislamiya@gmail.com


 

 

 
 


