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 م2015 نوفمبر 25: يوم الموافق ىـ1437 صفر13:  ثانياليوم ال
 12:45 -  12:00:    الختاميةالجلسة 

 
 أ.د. حسان موىوبي.رئيس الجلسة : 

 ساتذة الضيوف كلمة ممثل األ  

 قراءة التوصيات 

 مدير الملتقى أ.د /عبد اهلل بوجالل - كلمة السيد عميد الكلية 

 أ.د /عبد اهلل بوخلخالكلمة السيد مدير الجامعة 

 تالوة آيات بينات من الذكر الحكيم                        

 النشيد الوطني            
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 م2015 نوفمبر 24 : يوم الموافق ىـ1437 صفر12اليوم األول:  
 09:15 -  03:08الجلسة االفتتاحية: 

 
 

             عبد القادر جدي نائب عميد الكليةرئيس الجلسة : أ.د/

 العلمي والعالقات الخارجية التدرج والبحثلما بعد 

 تالوة آيات بينات من الذكر الحكيم 

 النشيد الوطني 

 اسعيد عليوانللملتقى أ.د/تنظيمية كلمة السيد رئيس اللجنة ال

 مدير الملتقى أ.د /عبد اهلل بوجالل- كلمة السيد عميد الكلية 

 /عبد اهلل بوخلخال كلمة السيد مدير الجامعة أ.د

 
 
 

 12:00 - 09:30:    خامسةالالعلمية  الجلسة

 محمد خالد اسطنبوليرئيس الجلسة :أ.د/
 معيرشموسى  . دأ.المقــرر:      
 عنوان المداخلة مؤسسة العمل االسم واللقب التوقيت

09:30 
أ.د.محمد 
ثناء اهلل 
 الندوي

جامعة عليكره  
 الهند

والتعددية اإلدراك بين األحادية 
تين: مقاربة في الخوارزميات بيالقط

االبستيمولوجية لتأصيل التكامل 
 اإلسالمالمعرفي في 

09:45 
أ د سعيد 

عبد اللطيف 
 فودة

 -يةاألردن الجامعة
 علم الكالم والفلسفة األردن

10:00 
د/نورالدين 

 بوكرديد
 

جامعة األمير عبد 
للعلوم  القادر 

 قسنطينةاإلسالمية 

المعرفي في المضمون بين  التكامل
العلوم الشرعية واالقتصادية وأثره في 

النوازل المالية المعاصرة وتحقيق 
 التنمية

10:15 
أ/أنيسة  

 زغدود
جامعة الحاج 
 لخضر  باتنة

عند اإلنسان التكامل المعرفي في فهم 
 . الفيلسوف محمد اقبال

 ة وتعقيبـــمناقش  10:30-12:00
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 م2015 نوفمبر 25: يوم الموافق ىـ1436 صفر13:  ثانياليوم ال
 09:30 - 08:30    الرابعة:العلمية الجلسة 

 

 عبد الكريم بكريأ.د. رئيس الجلسة : 

 بن مهية إبراىيمد. المقرر :          
 عنوان المداخلة مؤسسة العمل االسم واللقب التوقيت

الجزائر  امعةج بويدغاغنأ/نادية  08:30
02 

تحقيق التكامل  دور المنطق في
المعرفي بين العلوم الدينية والعلوم 
 العقلية في فكر أبي حامد الغزالي

08:45 
 نصيرد. أ.

 بوعلي

جامعة الشارقة 
اإلمارات العربية 

 المتحدة

دراسات في التكامل المعرفي بين علوم 
التفسير  ،اإلعالم وعلوم القرآن
قراءة تأويلية  ،اإلعالمي في سورة النمل

 في عالقة سيدنا سليمان بالهدىد

09:00 
أد/عبد الهادي 

 الخمليشي.

دار الحديث 
-الحسنية
 المغرب

التكامل بين المعرفة الفقهية 
والعلوم اإلنسانية وأثره في ترشيد 

 االجتهاد

 د/ليلى فياللي 09:15
جامعة األمير عبد 

للعلوم القادر 
 قسنطينةاإلسالمية 

اإلعالم واالتصال  "علوم
والدراسات اإلسالمية: في إطار 

 للتكامل المعرفي " إستراتيجية
 
 

 10:30 -  09:15:    ولىاألالعلمية الجلسة 

 عمار مساعديرئيس الجلسة :أ.د / 
 رقية بوسناند. المقرر :          

 عنوان المداخلة المؤسسة االسم واللقب التوقيت

09:15 
خالد  أ.د.محمد

 اسطنبولي
 جامعة أدرار

التكامل المعرفي بين العلوم 
اإلسالمية وباقي العلوم بين الضرورة 

 والرفض )دراسة نظرية تطبيقية(

 محمد بنعمر/.دأ 09:30
جامعة القاضي 

 مراكش.-عياض
في التراث  التداخلية بين العلوم

 العربي االسالمي

جامعة حسيبة بن  د/محمد حاج ىني 09:45
 الشلف -بوعلي

التكامل المعرفي وتجلياتو في 
المعاجم  -التأليف المعجمي التراثي

 -االصطالحية الموسوعية نموذجا

10:00 
 بن سمية د/شهناز

 الموفق

جامعة األمير عبد 
للعلوم  القادر

 قسنطينةاإلسالمية 

تكامل المعارف بين العلوم 
 .في المسيحيةواإللهيات 

 معسكر جامعة أ/ رحمة بوسحابة 10:15

فلسفة اللغة عند عبد الوىاب 
قراءة  المسيري مدخال إلى التوحيد

في مفهوم المدلول المتجاوز عند 
 عبد الوىاب المسيري

 ة وتعقيبـــمناقش    11:15  -10:30
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 13:00 -  11:15:    ثانيةالالعلمية الجلسة 
 

 رابح دوبأ.د. رئيس الجلسة :
 شكيرب آسيا.دالمقرر :          

 
 

 عنوان المداخلة المؤسسة االسم واللقب التوقيت

 د/محمد بن نصر 11:15

 
 األوروبيالمعهد 
اإلنسانية للعلوم 

 فرنسا

تأصيل العلوم اإلنسانية واالجتماعية أما 
 آن لهذه االزدواجية أن تنتهي

 باحث من النرويج أ.د/الطيب برغوث 11:30
 

المعرفية والحاجة إلى منظور  التكاملية
 سنني كوني متوازن

 د/ نعيمة إدريس 11:45
 

المدرسة العليا 
 قسنطينة -لألساتذة 

علم اإلسالمية:أزمة المناىج في الدراسات 
 أصول الفقو وأصول الدين أنموذجا

 عليوان أ.د.اسعيد 12:00

 
جامعة األمير عبد 

للعلوم  القادر
 قسنطينة اإلسالمية

ابن حزم في مزج المنطق بعلوم مجهودات 
 الملة اإلسالمية

 وتعقيب ةمناقشــ      12:15-13:00
 

 م2015 نوفمبر 24: يوم الموافق ىـ1437 صفر12ليوم األول:  ا  
 17:30 - 15:00:    ثالثةالالعلمية الجلسة 

 أحمد صاريأ.د.رئيس الجلسة :
 ليلى فياللي. دالمقرر :          
 عنوان المداخلة المؤسسة واللقباالسم  التوقيت

 د/سهيل سعيود 15:00
جامعة األمير عبد 

للعلوم   القادر
 قسنطينةاإلسالمية 

للتراث عند طو « النظرة التكاملية»نقد 
 عبد الرحمن

 

15:15 
د/نصر الدين بن 

 سراي
جامعة المين دباغين 

 سطيف
عالقة الرؤية إلى العالم بالتكامل المعرفي 

 أنموذجا "مدونة "الغزالي 

15:30 
أ.د.عبد القادر 

 بخوش

كلية الشريعة 
والدراسات اإلسالمية 

 جامعة قطر

علوم القرآن بين القراءات الحداثية 
 والمناىج اإلنسانية المعاصرة.

 أ/خولة جهاد دمبري 15:45
جامعة األمير عبد 

للعلوم   القادر
 قسنطينةاإلسالمية 

وعلم  التكامل المنهجي بين األنثربولوجيا
 الكالم الجديد

 د/رقية بوسنان 16:00
جامعة األمير عبد 

للعلوم  القادر
 قسنطينة اإلسالمية

عناصر  التكامل المعرفي في تصور
 "بناء الحضارة عند مالك بن نبي

 جامعة البليدة د/زينب مسعودي 16:15
دور العقيدة اإلسالمية في وقاية الفرد 

، االكتئابالنفسي ) االضطرابمن 
 القلق(.

 بـوتعقي ةمناقشـــ 16:30-17:30
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