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برنامج أعمال الملتقى

جلسة االفتتاح -من  00:00إلى 00:00
 كلمة رئيس شعبة الفلسفة

 -أ  /موسى بن سماعين

 -4الجلـسة العـلمية الرابـعة رئيس اللجنة أ.د.عمراني عبد المجيد
 : 00:90 -00:00 الكتابة الفلسفية و القضايا االنسانية أ .سميرة زغبيب جامعة قسنطينة.

الفترة الصباحية

 كلمة رئيس الملتقى و مدير مخبر العولمة و حوار الحضارات

 -أ.د /عبد الجيد عمراني

 كلمة السيد عميد الكلية

 -أ.د /صالح بوبشيش

 : 00:90 -00:90 مالك بن نبي و الراهن العربي االسالمي أ .يوسف بوراس جامعة المسيلة.

 -أ.د /الطاهر بن عبيد

 : 90:00-00:90 الترجمة و الكتابة الفلسفية عند عمر مهيبل أ .العيد معروفي جامعة الجزائر.

 كلمة السيد مدير الجامعة و اإلعالن عن افتتاح الملتقى

 المحاضرة اإلفتتاحية :جـدلية المثقـف و السلطة في الجزائر
 -9الجـلسـة العـلمية األولـى

 -أ .د أمين الزاوي

رئيس الجلسة أ.د إسماعيل زروخي

: 90:90 -90:00 خصائص الكتابة الفلسفية د .بو الشعير عبد العزيز جامعة سطيف.

 :00:90-00:90 راهنية الهوية في فلسفة مولود قاسم نايث بلقاسم أ.عبد الغني بوالسكك جامعة باتنة.
:90:90-90:00 الفكر الفلسفي في الجزائر ,الجيل األول مواضيع و شهادات د:بلعالية دومة ميلود
:90:90 -90:90 مناقــشة.

:90:90 -90:90 معمارية الخطاب الفلسفي أ .زهــير قوتـال جامعة سطيف.

: 90:90 -90:90 األسـاس الفـلسفي لنظريـة الحضارة عند ما لك بن نبـي د .الحـاج دواق جامعة بــاتنة.

 -5الجـلسة العـلمية الخـامـسة رئيس الجلسة أ.د بوقاف عبد الرحمن

:99:90-99:00 الخطاب الفلسفي في الجزائر ,متى يصبح عالميا؟ د قويدر لخضر جامعة األغواط.

 : 99:00 -90:90 قراءة في جدل االيروس و التناتوس (رواية شارع إبليس ألمين الزاوي) د .شــناف شراف جامعة ب ــاتنة



: 99:90 -99:00 الكتابة الفلسفية و القضايا اإلنسانية د .جمال الدين قوعيش جامعة الجزائر.

 :99:90-99:90 نقد الكتابة الفلسفية في الجزائر أ,بختة يحياوي جامعة مستغانم.

 : 92:00 -99:90 مناقــشة.

 -2الجـلسة العـلمية الثانية رئيس الجلسة أ,د عبد العزيز بن يــوسف

:9990-99:90واقع الكتابة الفلسفية في الجزائر بين اإليديولوجيا والسلطة والطموح األكاديمي

الفترة المســائــية

-99:90 

:90:90 -90:00 البخاري حمانه وسؤال التراث و الثورة في الفلسفة أ .أحمد مونيس جامعة تيارت.
:90:90 -90:90 النقد في كتابات عبد الرحمن بوقاف د.فارح مسرحي جامعة باتنة .

:90:90 -90:90 القضايا الكبرى في فكر كربيع النبهاني أ .بوعروري اليزيد جامعة سطيف .

 :90:00 -90:90 منـاقـشة .

- 3الجـلسة العلـمية الثـالثة رئيس الجلسة  :أ .د موسى معيـرش

:90:90 -90:90 الخطاب القيـمي في فكر الربيع ميمون أ.شرماط فايزة جامعة قسنطينة.
:97:00 -90:90 المجنسون الجزائريون و أزمة الهوية د .عبد اهلل بوقرن جامعة قسنطينة,
 :97:90 -97:00 الكتابة الفلسفية و الراهن الجزائري أ .ولهى ح ـمــنة جامعة باتنة .
 : 97:90 -97:90 الكتابة الفلسفية و الشأن التربوي أ.بومانة محمد جامعة الجلفة .
:97:90 -97:90 

تموضع فلسفة التاريخ في الجزائر من أوغسطين إلى مالك بن نبي أ.محمد الطاهر الشريف جامعة المسيلة.

 : 98:00 -97:95 منـاقشــــة.

أ.رفيقة سليمي جامعة تبسة.

 :92:00-99:90 الرؤية النقدية لفلسفة التنمية عند مالك بن نبي أ.حسان بركان جامعة باتنة .
 :92:90-92:00 منـــاقشة.

:99:90 -99:90 إسهامات عبد اهلل شريط في الفكر الفلسفي الجزائري أ.خالد عبد الوهاب جامعة قسنطينة.
:90:00االقتالع ,تشـويه للهوية الجزائرية ,قراءة في فكر مصـطفى األشرف أ.موسى بن سماعين جامعة بـاتنة.

جامعة الشلف

الجــلـسة الخـتامية 92:90- 92:00:


قراءة الـتوصـيات .



كـلمة ممثل األسـاتذة .



كلمة السيد عـميد الـكلية  ،واعـالن اخـتتام الملـتقى.

