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 امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية
 وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي

 رابطة اجلامعات الإسالمية                 جامعة الأمري عبد القادر     

     عـــراك مــابلشت                          للعلوم الإسالمية      
                                        

  تنظم امللتقى ادلويل

 والتواصل الثقايف"ابن خدلون 

  واملرشق العربينيبني املغرب 

 بقس نطينة 0222ديسمرب  24-20-ه  2341صفر  02-02يم يو

 

 ندرس ابن خدلون؟ : ملاذاالإشاكلية -2
ن ادلارس للفكر الإساليم ل ينكر مسامهة ابن خدلون يف   بناء احلضارة العربية الإسـالمية مـن خـالظ نظر تـف وا ـاكر   اإ

الرضـور  مـن  اكن وقميف الروحية اليت مجعت بني عنارص احلضـارة ملـل الس ياسـة وصقت ـاد والتـارف والفقـف والعمـران  ومـن م

ملرشـق واملغـرب وارصت ـت أأمهيهتا يف تكوين ثقا ـة عربيـة وتـدت الس تكشاف الرتاث اخلدلوين وقراءتف قراءة معمقة  اس تحضار

ذ يعد ابـن خـدلون ذوذجـا للتواصـل الفكـر  حيـث درس وأألـا وتـو  القضـاء  املسا ات بني الإنسان العريب يف مرشقف ومغربف  اإ

 واراث الوجاهة والعمل والتطلع اإ  الوظائا السلطانية عن أأرستف احلرضمية الأندلس ية  

جبايـة  قسـ نطينة    تلمسـان  العبـاد   ـاس رب واملرشـق  اشـليلية اجمتعت يف ابن خدلون مزا  وحماسن حوارض املغـ

  (واملدينة مكة)واحلجاز والشام   تونس  القاهرة  بسكرة

اع ذ املـرر،  اي ديـ   الأ فقيـف  ال سـ يا،  ال  أأبو زيد عبد الرمحن بن محمد بن خدلون عمََل من أأعـالم املسـلمني   هـو 

ذ الغرب عىل السواء  العرب واملسلمني و واملعارص عند صيتف يف الع  احلديث  عد من أأكرب الشخ يات اييـن أأببـهتم اللرشـية اإ

 ملا هل من ماكنة يف الفكر الإنساين 

للتـدريس يف الأزهـر  وبعـد الأزهـر ارصتـار   واملعر ة ت ـدررتل ابن خدلون اإ  املرشق وهو ش يخ من كبار ش يو، العمل 

تدى أأقدم املدارس املالكية ويه املدرسة القمحية كـ  درس احلـديث يف املدرسـة ال  متشـ ية  السلطان برقوق لتدريس الفقف يف اإ

 املش يخة تو  ابن خدلون قضاء قضاِء املالكية  واإ  جان وتو  مش يخة خانقا  البيربس ية  

م   اس تمكل مرشوعف العلمي  م نفف العرب بعد أأن عاين وعاش جتربـة ارصتلفـت عـن جتربتـف يف بـالد أأما التأأليا  في    

 نسختف الأو  يف تونس م راجعف واس تمكهل يف القاهرة  وأأهنىىاملغرب حيث بدأأ مرشوعف يف تهيرت ) رندة( 

حـ  الشـام حيـث سـرب أأ وارهـا  علهـا  لقد اخنرط ابن خدلون وشارك مشاركة  ّعاةل يف حياة أأقـالمي عـدة مـن الأنـدلس    

يف خمتلـا اجلامعـات  ومـرررات وملتقيـات وحبـوث عديـدةموضوعا لفكر  سالاك مهنج التعليل والتحليل اي  أأصبح حمل دراسات 

للتـارف العاملية  ول زاظ يكت  عنف الناس اإ  يومنا هذا حوظ  كر  ومهنجف وحتليالتف صجامتعية والس ياس ية وصقت ـادية ونقـد  

 ورؤيتف احلضارية عامة 
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 :  أأهداف امللتقى-0

 هيدف هذا امللتقى اإ :

 ابراز العوامل اليت اكنت وراء نبوغ ابن خدلون وأأثرت يف خش يتف ويف جتربتف العلمية والس ياس ية  -2

ظهار عالقتف الس ياس ية مع حاكم دوظ املغرب الإساليم  -0  ع    واملرشق وعل ءاإ

براز املهنج اخلدلوين يف -4  دراسة الظواهر العلمية وصجامتعية وصقت ادية والس ياس ية وحتليهل اإ

 وتفسري  ونقد  للأتداث التارخيية  

سهاماتف املعر ية   -3  تسليط الضوء عىل اإ

 :حماور اامللتقى-4

  وع  ابن خدلون  احملور الأوظ:

  والطموح الس يا،ابن خدلون بني الطموح العلمي  الثاين:احملور 

  ومهنجف: الفكر اخلدلوين قضا   ثاحملور الثال

  : ادلراسات اخلدلونية املعارصة احملور الرابع

   ومرشقا : الرتةل اخلدلونية مغراب احملور اخلامس

نتاج العلمي صسترشايف لبن خدلون دراسة وتقومي احملور السادس:   الإ

 : ابن خدلون معارصا؟ور السابعاحمل

 

 رشوط املشاركة:-3
  .يكون البحث قد قدم يف مررر علمي سابق أأو نرش من قبل أأل

 - أأن يكون للبحث عالقة بأأتد احملاور  

 - أأن تتو ر يف الورقة البحثية رشوط البحث العلمي ومعايري.  

 - لكرتوين  مر قا بسرية ذاتية يتقدم الباحث مبلخص ل يتجاوز صفحة واتدة مضن احملاور  ويُرَسل عىل العنوانني الآتيني للربيد الإ

 وال ور الأو  من جواز السفر للمشاركني من خارج اجلزائر .خمت ة  وصورة خش ية

 moultaka3ce@yahoo.frالربيد الإلكرتوين:

 emir.dz-a.boukhalkhal@univ                         

 - 0222سلمترب  02قبل اترتام الآجاظ احملددة لإرساظ امللخ ات  

 - أأكتوبر  42 لعىل أأن ترسل البحوث اكمةل قب.ذكل الهوامش واملراجع واملالحق صفحة مبا يف 02أأن ل تزيد صفحات البحث عن

0222  

 -أأن تراعى يف كتابة البحث املقاييس الآتية:  

 -اخلط نوعTraditional Arabic للهامش ابلنس بة للغة العربية  ويف تاظ الكتابة ابللغة الأجنبية: نوع اخلط  20 للمنت16مقاسTimes New 

Roman    للهامش 22للمنت و 20مقاس.  

 -آليا   .توضع الهوامش يف أأسفل لك صفحة مرمقة أ

  مجيع املداخالت تكون مدمعة ومر قة بوسائل رمقية 

 للعلوم الإسالمية مدير جامعة الأمري عبد القادر                       الأمني العام لرابطة اجلامعات الإسالمية       

 أأ د جعفر عبد السالم                                                       أأ د عبد هللا بوخلخاظ     
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 امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية
 وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي

 رابطة اجلامعات الإسالمية                 جامعة الأمري عبد القادر     

        عـــرتاك مــــابلش                     للعلوم الإسالمية         

                                  

 امللتقى ادلويل:   متنظ

 والتواصل الثقايف"ابن خدلون 

  العربينيواملرشق بني املغرب 

 بقس نطينة 0222ديسمرب  24-20ه  2341صفر  02-02يم يو

 

 اس امترة املشاركة
 

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

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

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

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

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

............................................................................... 
 .0202سبتمبر  02الذاتية قبل  والملخصات والسيرةترسل استمارة المشاركة 

 اآلتيين: طريق العنوانين اإللكترونيينعن  0202اكتوبر  02ترسل البحوث كاملة قبل 
moultaka3ce@yahoo.fr 

emir.dz-a.boukhalkhal@univ 
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