
 

 

 

 الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 

 1جامعة باتنة 

 نظــــم ت

 كلية العلوم اإلسالمية

 :بالتعاون مع مخبر

إسهامات المغاربة في إثراء الدراسات  
 اإلسالمية

 

 

 

 :الملتقى الوطني حول

البحث العلمي يف الدراسات اإلسالمية "
 "وحاجات اجملتمع اجلزائري

 م6102أكتوبر  62-62: يومي

 عبد السالم ضيف  /د.أ: للتظاهرةالرئيس الشريف 
 0 مدير جامعة باتنة

 عبد القادر بن حرز اهلل  /د.أ:  التظاهرةرئيس 
 عميد كلية العلوم اإلسالمية 

 مسعود فلوسي  /د.أ: للتظاهرةرئيس اللجنة العلمية 
 رئيس المجلس العلمي للكلية     

 

 :في الملتقى شروط المشاركة

 

تُقبل المشاركات القائمة على األصول العلمية 

والمنهجية المتعارف عليها، المقدمة من األساتذة 

 :وطلبة الدكتوراه، وفق الشروط التالية

 .المداخلة ضمن محاور الملتقى أن تكون -

أن تتوافر في المداخلة شروط البحث العلمي المعتمد  -

على األصول العلمية والمنهجية المتعارف عليها في 

 .كتابة المداخالت األكاديمية

التهميش يكون في نهاية المداخلة، مع اإلشارة إليه  -

 .في المتن

أن ال يزيد عدد صفحات المداخلة عن عشرين  -

 .صفحة متضمنة الهوامش والمراجع والمالحق( 02)

: على المتدخل إظهار بياناته على واجهة المداخلة -

االسم واللقب، الرتبة العلمية، المؤسسة، رقم الهاتف، 

 .رقم الفاكس، البريد االلكتروني
 

 تواريـــخ مهمــة

 5102جوان  52: آخر أجل الستقبال امللخصات
 5102جويلية  12: امللخصاتاتريخ الرد على أصحاب 

 5102سبتمرب  51: آخر أجل الستقبال األحباث الكاملة
 5102سبتمرب  01: اتريخ الرد على أصحاب األحباث الكاملة

 

 ابمللتقى املتعلقة املراسالت مجيع توجه
 :التايل اإللكرتوينربيد ال على التنظيمية اللجنةرئيس  إىل

hajatalgerien@gmail.com 
 

 ىــــالملتقاور ـــمح

 مدخل عام للبحث في الدراسات اإلسالمية : المحور األول
ـ تعريف الدراسات اإلسالمية وتقاطعاتها مع العلوم  1

 األخرى
 ـ التصنيفات المعاصرة للدراسات اإلسالمية 0
ـ أهمية الدراسات المتعلقة بالهوية الدينية في حياة  3

 الشعوب
 

واقع الدراسات اإلسالمية والبحث العلمي  :المحور الثاني
 في المؤسسات الجامعية

 ـ واقع الدراسات اإلسالمية في المؤسسات الجامعية 1
ـ واقع البحث العلمي في المؤسسات الجامعية ومخابر  0

 البحث
 ـ واقع البحث العلمي في الدوريات األكاديمية 3

مدى استهداف البحث العلمي في : المحور الثالث

 راسات اإلسالمية لحاجات الواقع الجزائريالد

ـ حاجات الواقع في البحث العلمي في العقيدة ومقارنة  1

 األديان

ـ حاجات الواقع في البحث العلمي في علوم القرآن  0

 والدراسات القرآنية  والحديث

ـ حاجات الوقع في البحث العلمي في الفقه وأصوله  3

 لقانونوالدراسات المقارنة بين الشريعة وا

ـ حاجات الواقع في البحث العلمي في الدعوة والثقافة   4

 اإلسالمية

ـ حاجات الواقع في البحث العلمي في االقتصاد  5
 .اإلسالمي

 

البحث العلمي في  لربطمقترحات : المحور الرابع
 الدراسات اإلسالمية بحاجات الواقع

لربط البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية  ـ مقترحات
  .بالواقع المحلي

ـ مقترحات لربط البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية 
  .بالواقع اإلقليمي



 

 

 

 :موضوع امللتقىأهمية 

 :تكمن أهمية هذا الموضوع في الجوانب التالية

لتنبيه إلى ما يجب أن يكون عليه البحث أ ـ ا

اإلسالمية من االلتحام بقضايا العلمي في الدراسات 

 .الواقع وحاجاته المتجددة

ب ـ خصوصية االستثمار في البحث العلمي 

في الدراسات اإلسالمية وارتباطاته بقضايا التنمية 

 .بمفهومها الواسع

ج ـ اقتراح آليات الستفادة مختلف القطاعات 

االجتماعية واالقتصادية من نتاج البحث العلمي في 

 . سالمية بشكل دوريالدراسات اإل

 :أهداف تنظيم امللتقى

ـ ربط البحث العلمي بالحياة السياسية  1
 .واالجتماعية واالقتصادية للمجتمع الجزائري

ـ التأكيد على واقعية المعرفة في الدراسات  0
 .اإلسالمية

عالج مشكالت ـ بيان ما كان عليه فقهاؤنا من  3
ودرء الحرص على جلب المصالح واقعهم في إطار 

 .المفاسد

 الرامية لدفعـ نقد بعض التوجهات المعاصرة  4
 .البحث العلمي نحو التاريخ وعزله عن الواقع

ـ تقريب المسافة بين األصول النظرية للبحث  5
 .وواقعه اليوم في العلوم اإلسالمية العلمي

 

لكل ذلك أو لبعضه  فإن منتجات هذا 

البحث بقيت حبيسة األسوار التي قامت في 

الماضي ولم يتخطها إال في حاالت فردية 

معدودة، وهو ما يبرر بقاء أغلب دراساته 

وأطروحاته حبيسة رفوف المكتبات الجامعية ال 

تجد طريقها للنشر، وإن وجدت طريقها للنشر فال 

ن وجدت كل ذلك تجد من يهتم بقراءتها، وإ

فأفكارها ال تجد طريقها للتأثير في الواقع والمحيط 

بصفة عامة لزهد القطاعات والمؤسسات الثقافية 

واالقتصادية واالجتماعية في قضايا البحث العلمي 

 .في الدراسات اإلسالمية

وهو ما يدعونا إلى بحث السبل الكفيلة 

لتقوية صلة هذه العلوم بواقعنا المعاصر بمختلف 

مناحيه خاصة في ظل التوجهات المعاصرة لربط 

مفاهيم المعرفة، والتعليم، والتكوين، بالواقع 

 .وحاجاته المتجددة

تأتي هذه التظاهرة العلمية في هذا اإلطار 

تشريح واقع البحث العلمي في  وتستهدف

الدراسات اإلسالمية وتقديم بعض المقترحات 

العملية على المستوى العلمي والقانوني لتقوية 

صلة البحث في هذه الدراسات بقضايا واقعنا 

 .المعاصر محلياً وإقليميا

 

 

: 

إن االهتمام باالرتقاء بالبحث العلمي في 

في إطار االهتمام الدراسات اإلسالمية، يأتي 

بإعادة بناء النسق الثقافي والفكري لألمة، والذي 

تنعكس آثاره بصورة جلية على األوضاع 

االجتماعية واالقتصادية والثقافية لها، فأي ترشيد 

وتقصيد للبحث العلمي في الدراسات اإلسالمية 

في الحقيقة  االستثمار اإلصالحي المناسب  هو

لموسة على حياة الذي يمكن أن يعود بآثار م

ومع بروز بعض الظواهر . األفراد والجماعات

السلبية في دائرة البحث العلمي في العلوم 

اإلسالمية بمختلف تخصصاتها، حيث تتجلى 

كما ، هسيطرة البعد التاريخي على الكثير من نتاج

وقعت الكثير من البحوث في مأزق التكرار، 

كد غفلة والولع بمشكالت العلماء السابقين، مما يؤ

أو تجاهل المشتغلين بالبحث العلمي في الدراسات 

لطبيعة  - افي بعض قضاياه -اإلسالمية 

المتغيرات الكثيرة في الحياة اإلنسانية 

على مستوى الواقع المحلي  هاوخصوصيات

واإلقليمي، والحاجات التي كان ينبغي أن يستهدفها 

 .بالبحث والدراسة

 


