
 
 حتت امرػاًة امسامِة ملؼايل وزٍر امتؼلمي امؼايل و امبحث امؼلمي و وزٍر امشؤون ادلًنِة و الأوكاف و وزٍر امثلافة 

ل  31نظم مجؼَة امثلافة و امرتاث امتارخيي ث  كس نعَنة جامؼة الأمري غبد املادر نلؼلوم الإسالمِةأأمدواكل ابثنة ابمتؼاون مع   3961أأفًر  

 (  هللا رمحه) غروة أأمحد ادلكتور فكر  حول امرابع اموظين امللتلى 

 1137دٌسمرب  31-33ًويم 

 
 امبَان اخلتايم و ثوصَات امللتلى

 
، امللتلى اموظين امرابع حول فكر ادلكتور امحد غروة )رمحه هللا( 1137دٌسمرب 31و33ًويم  احتضنت جامؼة الأمري غبد املادر نلؼلوم الإسالمِة كس نعَنة 

، من ثنظمي مجؼَة امثلافة وامرتاث امتارخيي بدلًة امدواكل ولًة ابثنة وابمتؼاون  مع رئاسة جامؼة  3991و 3989امسابق جلامؼة الأمري غبد املادر بني سنيت امرئُس 

ؼايل وزٍر امتؼلمي امؼايل وامبحث امؼلمي ، حتت شؼار اموسعَة والاغتدال يف فكر ادلكتور امحد غروة حتت امرػاًة امسامِة ملالأمري غبد املادر نلؼلوم الإسالمِة

 ووٍزر امشؤون ادلًنِة والاوكاف ووٍزر امثلافة،

ف مبآ ثر وفكر  حبضور افراد من  ػائلته ومجع من أأصدكائه ورفلاء دربه وكوكبة كبرية  من الأساثذة وادلاكترة الأفاضل من خمتلف جامؼات اموظن وكد متزي امللتلى ابمتؼًر

 د غروة وكذا الاس عام  مبؼ  من شاادات أأصدكائه واحاابه نمن ػاٌشو. امؼالمة ادلكتور امح

ب او بؼَد لإجناح فؼامَاثه وًتوجه هبذ. املناس بة املامئون ػىل  ل ملك من سامه من كًر  ثنظمي هذا امللتلى ابمشكر اجلًز

 وكد خرج املؤمترون مبجموػة من امتوصَات تمتثل فاميًًل:

ة اظالق امس ادلكتور امحد غروة -3  ػىل احد املؤسسات اجلامؼَة اجلزائًر

ة حتمل امس ادلكتور امؼالمة امحد غروة )رمحه هللا( -1 وزارة امتؼلمي امؼايل وامبحث امؼلمي يف اجملال امفكري والأديب وامعيب  حتت رػاًة  ثآأسُس جائزة س نًو

  ووزارة امصحة وامساكن

 ادراج فكر ادلكتور امحد غروة يف املنظومة اجلامؼَة يف اجملال الأديب وامفلسفي وامؼلمي وامفكري  -1

 ووزارة اجملاهدٍن ووزارة امشؤون ادلًنِة والأوكافجبمع الأغٌلل اماكمةل ولك املؤمفات ندلكتور امحد واصدارها وورشها من ظرف وزارة امثلافة  الاهعامم -4

س تفادةلتلِات اخلاصة بفكر امحد غروة اميت هظمهتا ادلؼَة ابمتؼاون مع املؤس مجع وورش مجَع أأشغال امل  -5  مهنا  سات اجلامؼَة وغريها  يف كتُاات مالإ

 اػادة بث احملارضات والأحادًث ادلًنِة اميت جسلت سابلا يف امتلفزة اموظنَة يف املنوات اموظنَة امؼمومِة  -6

وامتارخيَة وامعبَة  امحد غروة ػىل اكمل امتخصصات )الادبَة ، الاجعامغَة ، الإػالمِة  بفكر ادلكتور ثؼممي املشاركة يف امللتلِات املادمة اخلاصة -7

 ػىل احملاور امللرتحة يف امشاادات وامسرية اذلاثَة فلط الاكتصاروامفلسفِة وػدم 

ب افاكر. من امعلبة واملامتني برتاجه وادبه ترمجة كتبه امصادرة ابنلغة امفروس َة اىل انلغة امؼربَة  -8  متلًر

غروة ابمتؼاون مع ترمجة حِاة ومآ ثر وفكر ادلكتور امحد غروة اىل اغٌلل فنَة هادفة ختدل أأغٌلهل وػىل سبِل املثال اهتاج فِمل واثئلي  غن ادلكتور امحد  -9

 الثصالووزارة امثلافة ووزارة وزارة امتؼلمي امؼايل وامبحث امؼلمي ووزارة امشؤون ادلًنِة والاوكاف 

وة مبسامهة ومشاركة اكامة امللتلى اخلامس مفكر امؼالمة امحد غروة ػىل ان ٍكون ملتلى دويل ابجلزائر امؼامصة لإغعاء امبؼد امؼاملي وادلويل مفكر امحد غر  -31

 ودمع املؤسسات احلكومِة امرمسَة 

 ائهل حول فكر ادلكتور امحد غروة كأظروحة هَل شاادة املاجس تري وادلكتورا. دغوة الأساثذة املرشفني وامعلبة اىل اجناز بؼ  من رس -33


