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 ية اجلزائرية ادلميلراظية امضؼبيةادليور

 وزارة امخؼومي امؼايل وامبحر امؼومي              

 

 
 

 مجؼية امثلافة و امرتاث امخارخيي                                                                                                      خامؼة ألمري غبد املادر 

                            3691افريل  31نوؼووم إلسالمية                                                                     

 -ابثنة –كس نعينة                                                                      أٔمدواكل      

 ثنظٌلن

 ر ادلكخورحول فك امرابع وظيناموخل  ال 

 (رمحو هللا)ٔأمحد غروة 

 جبامؼة ألمري غبد املادر نوؼووم إلسالمية كس نعينة

 .1132ديسمرب31و33يويم

 : الديباجة
 

اجلزائر بالد حافةل برِخالت إلظالح وامفكر، فوَسَت ثَنُظر يف ِحلبة زماهية ٕال وثُوفي ِمن ٔأرابب 

ة: َمنْ  ز واجملًّلِ يف َحوْبات ألفاكر وامخنظري وإلظالح  امخفكري ؤأحصاب امبناء احلضاري يف ألمَّ ىو الرّبِ

 وامريق وامخنوير.

مات ألمة اجلزائرية  واكن مكثري مهنم فضٌل ظاِىٌر يف امخأٔسيس نوفكر اموسعي، اذلي ََيؼل من ُملّوِ

و الاغخدا َل واموسعيَة، ِفْكًرا اترخًيا ومغًة وِدينًا: ٔأظاةًل مرحؼيًة، يف ٔأي هنضة حضارية، ُمراػني يف ذكل كِّ

 وُسوواًك.

ة، ٔأن ُُيْىي ِذْكُرمه، ويُويج بِفكرمه،  ِ هبؤلء العِوحني اذلين حََرُكوا أآثًرا زاِكَيًة يف ألمَّ وِمَن امرِبّ

َبَق، فيَؼوَموا ٔأنَّ يف كَوهمم َمن بىن وصاَد، ورَّبَّ  وجُس خذَكر مأٓثرمه؛ فنَِعَل ىذا اجليَل امعاِػَد مبن س َ

م، وكَخََب وهََلَد. فيكون ىذا اجليُل ُمذَّعال يف َمرحؼيخو هبذه ألرض امعيبة، يف رِخاميا ؤأظوح، وفَ  كَّر وكوَّ

 واترخييا.

م هل، والاص خغال بو: ىو ٕابراُز مؼامل ِفْكر ىؤلء ألػالم، وامخأٔسيس لهنجيم اذلي  ؤأمهُّ ما َُيُسن اههتمُّ

 َسوَكوه يف سبيل ٕاظالهحم.

كد اكن هلم كدم ظدق يف بناء وغي سومي مٔلمة إلسالمية يف اجلزائر، ؤأسيم يف وِمَن ألػالم اذلي 

رْي هبذا اموغي يف َسداد واس خلامٍة: ألس خاذ ادلكخور ٔأمحد غر  ؛ فيو يُؼدُّ من ٔأبرز الثلفني (رمحو هللا)ة وامسَّ
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ِّني، ؤأصير الٔاكدمييني الؼارصين؛ و جلامؼة الامري غبد حير ثبؤأ مناظب ص ىت ػىل رٔأسيا ٕادارثاجلزائري

فََرَض هفسو بؼومو امغزير، ؤأغٌلهل اجلادة، وإببداػو  املادر نوؼووم إلسالمية بلس نعينة ٕاىل ٔأن وافذو النية كٌل

 يف ص ىت اليادين واجملالت امؼومية: امفكرية وامعبية وامفوسفية وألدبية والاحامتغية.

 

 إلصاكمية:
، اميت ارثضاىا منفسو، فامي كََخَب وظنَّف، وفامي ََعََِل (رمحو هللا)ما مؼامل ِفكر ألس خاذ ٔأمحد غروة 

مو يف َمسريثو اههنضوية امبنائية؟  وكدَّ

وما َمالمُح الهنج اذلي َسوَكو يف حرس يخ امِفكر اموسعي، وامخأٔسيس هل؟ وكيف اكهْت ُمواهجخو مَعريف 

 الاغخِدال؟

 ٔأىداف الوخل :

 يف حرس يخ كمي اموسعية والاغخدال. ٕاظيار وثبيني ٔأثر امفكر امسومي-1

متكني امباحر من ٕابراز الهنج اموسعي وكمي الاغخدال من ذالل حراث ومواكف ادلكخور امحد -1

 غروة رمحو هللا.

ٕابراز هجود ادلكخور ٔأمحد غروة يف ٕادارثو جلامؼة ألمري غبد املادر نوؼووم إلسالمية، ودفاػو غن -1

 الهنج اموسعي الؼخدل، وثأٔزريه ػىل ىيئة امخدريس وامعوبة.

ربط حسور امخواظل بني امعوبة وامباحثني، وبني الفكر ٔأمحد غروة، من ذالل َحياثو ومأٓثره -4

 وِفكره.

 ربى نوموخل :احملاور امك

 اموس يعة والاغخدال يف فكر ادلكخور ٔأمحد غروة. -1

اموغي امخؼريف ابحلضارة امؼربية و إلسالمية و يف بر  هجود ادلكخور ٔأمحد غروة يف -1

 امفكري، وامثلايف، وامعحي يف اجملمتع اجلزائري.

ااراثو وبراهجو املضااي والٓراء اميت ثعرق ميا ادلكخور ٔأمحد غروة ِمن ذالل كخاابثو وحم -1

 امخوفزيوهية وإلذاغية؛ وكيفية مؼاجلخو ذلكل.

 ادلكخور ٔأمحد غروة يف مواهجة امغزو امثلايف، من ذالل مهنج اموسعية والاغخدال. -4
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 امرئاسة امرشفية نوموخل 
 ٔأ. ادلؼي ظييب                 ٔأ.د. امسؼيد دراحــي                                      

 رئيس ادلؼية                                  مدير خامؼة ألمري غبد املادر نوؼووم إلسالمية                 
 كس نعينة          

  ٕادارة الوخل 
 موىس محيش  ٔأ.                                                      ٔأ.د مسري خاب هللا     

 جمؼيةو ن  ألمني امؼام                                      كات اخلارحية                 نوؼالامؼة اجلانئب مدير 
 
 

 : ٔأغضاء انوجنة امؼومية

 خامؼة اجلزائر  ادلين   .د/ ص نويف هورأٔ 

 خامؼة اجلزائر       ٔأ.د/ انرص خايب   

                                                      خامؼة ألمري غبد املادر نوؼووم إلسالمية        ٔأ.د/ حامت ابي      

 خامؼة ألمري غبد املادر نوؼووم إلسالمية                                                          ٔأ.د/ هور ادلين سكحال

 خامؼة ألمري غبد املادر نوؼووم إلسالمية    ٔأ.د/ امبضري كاليت    

 خامؼة اجلزائر     ند/ غٌلر غبد امرحٌل

 خامؼة ألمري غبد املادر نوؼووم إلسالمية      ٔأ.د امزىرة حلوح     

 خامؼة ألمري غبد املادر نوؼووم إلسالمية        د. ميىل غوير     

 
 رشوط الضاركة

 ما يًل: مؼوومات الخدذل، اصاكمية و دعة مبدئية نوبحرب ٔأن يكون مورط الداذةل يخضمن َي -

 ٔأن حكون الداذةل يف ٔأحد حماور الوخل  -

 ٔأن يخعف موضوع الداذةل ابجلدية و يكون مدسٌل ابٔلظاةل امؼومية -

 ٔأن ل يكون موضوع الداذةل كد س بق ورشه ٔأو كدم يف موخليات سابلة  -

 Times New، و ابنوغة ألحنبية 34حبجم   simplified arabic  ٔأن يكون هوع اخلط ابمؼربية -

Roman  و اميوامش يف أٓدر لك ظفحة من الداذةل.، 31حبجم 
 SeminaireAroua2017@gmail.com       امييل الوخل 

 


