
 
 حتت الرعاًة السامِة ملعايل وزٍر التعلمي العايل و البحث العلمي و وزٍر الشؤون ادلًنِة و الأوقاف و وزٍر الثقافة 

الأس تاذ امجلعي ظَيب رئُس مجعَة الثقافة و الرتاث التارخيي         مدٍر جامعة الأمري عبد القادر للعلوم الإسالمِة و السعَد درايجرّشف أأ.د ًت 

حول الوظين امللتقىبدعوتمك حضور فعالَات  * أأمدواكل ابثنة*    

 (  هللا رمحه) عروة أأمحد ادلكتور فكر 

 1112دٌسمرب  11-11ًويم 

 
 

 

 التنش َط أأ.د مسري جاب هللا    11.11-13.91: ـ اجللسة الافتتاحِة

 القرأ ن الكرمي* 1

 النش َد الوظين. –*1

 السعَد درايجأأ.د  مدٍر اجلامعةالس َد * لكمة 9

  ظَيبامجلعي رئُس امجلعَة الأس تاذ * لكمة 4
 

 
  

  

  الفترة الصباحية: الفترة الصباحية: 

 -10.00 :ة األولى سالجل-1
                                                                                                         *جايب عبد النارص رئُس اجللسة:*

 المحاضرةعنوان  األستاذ المحاضر التوقيت الرقم
10 10.00-10.20  محطات من حياة الدكتور أحمد عروة محمود عروة 
10 10.20-10.40  األحياء الراحلون نصر سلمان 
 ومضات مشرقة من الحياة العلمية للدكتور أحمد عروة سعاد سطحي 10.40-11.00 10
 القضايا و اآلراء التي طرحها الدكتور أحمد عروة من خالل كتاباته و محاضراته عبد الحق حميش 11.00-11.20 

 40.11-20.11 شهادات -مداخالت
 مداخلة الدكتور عبد  الرزاق قسوم-

  

  .11.40 :الثانية ة سالجل-
                                                                                                             *أأ.د كامل دلرع رئُس اجللسة:*

 المحاضرةعنوان  األستاذ المحاضر التوقيت الرقم
10 11.40-11.12  أزمة المسلمين الحضارية بين االعتصام و االنفصام في فكر الدكتور أحمد عروة د/ محمد قماري 
10 12.20-12.40  نقد أحمد عروة للفكر الغربي أ.د/ البشير قالتي 
 الوسطية و االعتدال و آثارها االقتصادية فارس مسدورد/  12.40-13.00 10

 
 
 
 
 



 
 

  ::المسائيةالمسائيةالفترة الفترة 
 الثالثة: ة سالجل-
              هور ادلٍن جباب*                                                                                                               اجللسة:رئُس *

 المحاضرةعنوان  األستاذ المحاضر التوقيت الرقم
 عند المفكر أحمد عروة في مواجهة الغزو الفكري منهج الوسطية و االعتدال د/ موسى عبد الالوي 14.30-14.50 10
 أهمية إعادة استكشاف التاريخ في منظور الدكتور أحمد عروة د/ بشير فايد 14.50-15.10 10
 تأمالت و محطات في فكر أحمد عروة أ.د بشير كردوسي 15.10-15.30 10

 15.50-15.30شهادات  -مداخالت
 عمار طالبيالدكتور  مداخلة 

 تكريم لشخصيات حضرت الملتقيات و انتقلت إلى رحمة اهلل
 الدكتور مختار فياللي -المجاهد علي عروة -المجاهد عبد الحميد مهري -الدكتور الشيخ أبو عمران -االستاذ عبد الوهاب حمودة -يخ عبد الرحمن شيبانشال
 

 
 

 -0.00الرابعة : ة سالجل-
                                                                                                           *عبد الرمحن عامر رئُس اجللسة:*

 المحاضرةعنوان  األستاذ المحاضر التوقيت الرقم
10 00.00-00.20  مع الدكتور أحمد عروة في كتابه العلم و الدين )قراءة في المنطلقات و األفكار( د/ عمر عروة 
10 00.20-00.40  النزعة العقلية في فكر الدكتور أحمد عروة د/ سهيل سعيود 
 األخالق الفردية و االجتماعية في فكر الدكتور أحمد عروة من خالل كتابه اإلسالم في مفترق الطرق د/ لخضر بوطبة 00.40-10.00 10
 اإلعجاز العلمي للقرآن الكريم من خالل كتابات أحمد عروة  أ/ مجمد بن عربة 10.00-10.20 10
 الرؤية الكونية التوحيدية عند الدكتور أحمد عروة من خالل كتابه العلم و الدين مناهج و مفاهيم أ/ أيوب حمادي   10.20-10.40 10

 11.00-10.40شهادات  -مداخالت
  :                                                                                                                    مداخلة الدكتور مسعود فلوسي      

  11.30:الجلسة الختامية-4
 البيان الختامي التوصيات االستاذ موسى حميش االمين العام لجمعية الثقافة و عضو إدارة الملتقىقراءة  -
 األستاذ الجمعي طيبي رئيس الجمعية أ.د السعيد دراجي و جامعة كلمة مدير   -
 توزيع الشهادات. -


