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 م3462 فبراير 34: يوم  الموافق هـ6041 األولى جمادي  40اليوم األول:          
 40:62إلى  43:08الجلسة االفتتاحية:             

 
 

عبد القادر جدي نائب عميد الكلية لما بعد رئيس الجلسة : أ.د/

 والعالقات الخارجيةالتدرج  والبحث العلمي 

 من الذكر الحكيم تالوة آيات بينات 

 النشيد الوطني 

 عمار طسطاس للملتقى أ.د/تنظيمية كلمة السيد رئيس اللجنة ال

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

   كلمة السيد مدير الجامعة أ.د /عبد اهلل بوخلخال 

 
 
 
 

 63:44إلى  40:44:    خامسةالالعلمية الجلسة               

 أ.د. بوبكر كافي رئيس الجلسة :أ.د/  
 .صالح بوجمعة المقـــرر : د             
 عنوان المداخلة مؤسسة العمل االسم واللقب التوقيت 
 ابن خلدون وفكرة الدور الحضاري في الميزان 43الجزائر جامعة أ.د.األخضر شريط 40:44

 د/ نعيمة إدريس 40:02
المدرسة العليا 

قسنطينة  -لألساتذة 
 .الجزائر

إشكالية معاصرة الفكر الخلدوني بين الرؤية 
 التقليدية و المحدثة.

 أ/بوسنان رقية 64:44
جامعة األمير عبد 

القادر للعلوم 
 قسنطينة -اإلسالمية 

قواعد صياغة اإلنسان المتحضر عند ابن 
 خلدون من خالل "المقدمة".

 بن الموفقد/ 64:62
 ُسمية شهيناز 

جامعة األمير عبد 
القادر للعلوم 

 قسنطينة  -اإلسالمية

البعد الديني واالجتماعي في بعث الحضارات 
 وأفولها من خالل الرؤية الخلدونية

 مناقشة وتعقيبات      64:44-63:44

 م3462 فبراير 30: يوم  الموافق هـ6041 األولى جمادي  24:  ثانياليوم ال        
 63:02إلى  63:44:    الختاميةالجلسة          

 أ.د. حسان موهوبي.رئيس الجلسة : 
 ساتذة الضيوف كلمة ممثل األ  

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

 كلمة السيد مدير الجامعة أ.د /عبد اهلل بوخلخال 
       النشيد الوطني 

  تالوة آيات بينات من الذكر الحكيم                                     
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 م3462 فبراير 30: يوم  الموافق هـ6041 األولى جمادي  42:  ثانياليوم ال        
 40:44إلى  48:44:    رابعة الالعلمية الجلسة          

 
  أ.د. عمر لعويرةرئيس الجلسة : 

 مختار نصيرةأ.د. المقرر : 
 عنوان المداخلة مؤسسة العمل االسم واللقب التوقيت 

48:44 
البشير  د/

 قالتي 

جامعة األمير عبد 
القادر للعلوم 

  -اإلسالمية 
 قسنطينة

الفكر الخلدوني وأزمة المجتمع العربي 
المعاصر ثالثية:) الّترف، الظّلم 

 والثورة(      

 د/ليلى فياللي 48:02

عبد جامعة األمير 
القادر للعلوم 

 -اإلسالمية 
 قسنطينة

أزمة القيم في ظل العولمة االتصالية : 
 مقاربة لتفعيل المنظور الخلدوني                      

 د/طارق لعجال 40:44
أكاديمية الدراسات 

اإلسالمية، جامعة 
 .ماليا 

القبيلة والدولة في تاريخ ليبيا الحديثة: 
لتطور الدولة الليبيبة في  قراءة خلدونية

 3466-6166العصر الحديث 

" قيمة النقد بين ابن خلدون و مدرسة  4جامعة الجزائر  د/فتيحة معتوق 40:62
 فرانكفورت "                                            

 

 64:44إلى  40:62:    ولىاألالعلمية الجلسة           

 كمال لدرع عميد كلية الشريعة واالقتصادالجلسة :أ.د /  رئيس               
 د. محمد بودبانالمقرر : 

 عنوان المداخلة المؤسسة  االسم واللقب التوقيت

40:62 
د. سالم بن غرم 

اهلل بن محمد 
 الزهراني

جامعة أم القري مكة 
المملكة –المكرمة 

 العربية السعودية

األخالقية وأثرها في بناء األمم  القيم
  )اجتماعياً وسياسياً واقتصاديًا(

40:44 
 46جامعة الجزائر  د.ليليا شنتوح

محورية الدين في البناء الحضاري 
 من خالل القرآن الكريم   الخلدوني

40:02 
أشرف محمد أ.

   زيدان
أكاديمية الدراسات 

اإلسالمية، جامعة 
 ماليزيا-ماليا

اإلنسانية في نشوء وسقوط دور القيم 
 الحضارات من منظور ابن خلدون

64:44 
د/الطيب 

 برغوث
أستاذ باحث جزائري 

 مقيم بالنرويج
للرؤية في آفاق الصدى المعرفي 

: نظرية المدافعة والتجديد الخلدونية
 نموذجا .

64:62 
أ/ زبيدة مونية 

 بن ميسي 
المدرسة العليا 

 قسنطينة -لألساتذة 

إبراز معالم العالقة التفاعلية بين التراث 
 في أصوله ومناهجه وبين الحاضر في 
مشاكله وتحدياته  في بناء االنسان  

المعاصر أخالقيا وتربويا : ابن خلدون 
     نموذجا.      
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 64:44إلى  64:44:    ثانيةالالعلمية الجلسة           

            
 أ.د. أسعيد عليوان رئيس الجلسة :            

 أ.زبيدة الطيبالمقرر : 
 عنوان المداخلة المؤسسة  االسم واللقب التوقيت

64:44 
أ/ فتيحة 
 فاطمي 

  جامعة قسنطينة
43 

 وحدة العلوم عند ابن خلدون.

64:02 
نصيرة أ. 

 هرنون 

المدرسة العليا 
  - لألساتذة
 قسنطينة

                                                                             علمية الفكر الخلدوني

66:44 
أ/ الزهرة 

 لحلح 

جامعة األمير عبد 
القادر للعلوم 

 -اإلسالمية  
 قسنطينة

تعقل التاريخ من الفلسفة إلى علم 
العمران دراسة في التكامل المعرفي 

 عند ابن خلدون                  

66:62 

/بلقاسم .دأ
 شتوان

جامعة األمير عبد 
القادر للعلوم 

 -اإلسالمية  
 قسنطينة

التأريخ للفقه اإلسالمي من خالل  
 كتاب العبر                                       

 مناقشــــــــــــــــــــــــــــات وتعقيبـــــــــــــــــــــــــات          66:44-64:44

 م3462 فبراير 34: يوم  الموافق هـ6041 األولى جمادي  40ليوم األول:  ا         
 61:44إلى  62:44:    ثالثةالالعلمية الجلسة          

 أ.د.مسعود حايفي رئيس الجلسة :         
 أ. إلياس طلحةالمقرر : 

 عنوان المداخلة المؤسسة  االسم واللقب التوقيت

62:44 
األمير عبد القادر جامعة  أ/يوسف العايب

 -للعلوم اإلسالمية  
 قسنطينة

المساهمة الخلدونية في حركة التأسيس 
-المعرفي والبناء الحضاري اإلسالمي 

       -الرؤية والمنهج

62:62 
حسين علي أ/

 عبيد عون
الجامعة األسمرية 
 ليبيا /اإلسالمية، زليتن

لإلنسان ودور قيم  الخصائص التعميرية
 .اإليمان في تفعيلها والرقي بها

62:44 
أ.د/ عبد 

 الرحمان عزي 
اإلمارات -جامعة الشارقة

 العربية المتحدة
القيمة المعطلة في الحالة االجتماعية 
 "حال التواصل في األسرة المعاصرة"

62:02 
مسعودة أ/

 46 جامعة الجزائر علواش
العمران االمن النفسي  وأثره في قيام 

                           .عند ابن خلدون

61:44 
د/الشريف 

 جامعة خنشلة طوطاو
الترف وأثره في أزمة الحضارة المعاصرة 

       للحضارة في ضوء فلسفة ابن خلدون

 جامعة أدرار أ/عمر حوتية 61:62

الروحية و النهوض التنموي في فكر  القيم
مع اإلشارة للتجربة الماليزية  -ابن خلدون

كأنموذج لمساهمة القيم في النهوض 
 التنموي للمجتمعات المعاصرة.

 مناقشــــــــــــــــــــــــــــات وتعقيبـــــــــــــــــــــــــات          61:44-61:02



5 

 

 


