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كلمة السيد مدير الجامعة
بسم اهلل الرحمان الرحيم والصالة والسالم
على أشرف المرسلين
سيدان محمد صلى اهلل عليه وسلم
تسعى جامعة األمير عبد القادر للعلوم
اإلسالمية منذ نشأتاه يف عام  1984إىل
تنويع اصداراتاه ومنشوراتاه العلمية والبحثية
و نشرايتاه اإلحصائية ابنتظام ،متاشيا مع
مسيرتاه البيداغوجية والعلمية من أجل
المساهمة يف تطوير قطاع البحث العلمي
وتنمية الروح العلمية.
إن مثل ذهه اإلصدارات العلمية هي مبثابة قناة
لتأريخ مسيرة الجامعة ،والمحافظة على ذاكرتاه
العلمية والمعرفية والبيداغوجية واإلدارية
لتكون مرجعا لمن يريد البحث يف دور وأداء
الجامعة مستقبال يف تكوين األجيال وخدمة
العلم والمعرفة ،ويف ذها اإلطار نضع بين
أيديكم حصيلة النشاطات العلمية والثقافية
من ملتقيات وندوات ومحاضرات وتظاهرات
ومسابقات علمية ومعارض مثرة مجهودات
عشر سنوات اكملة من العطاء واالجتاهد 2008
–  .2018وهي تعكس التطور النوعي ألداء
جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية من
الجانب البيداغوجي والعلمي والمعريف.
إن ذهه األعمال والنشاطات أسهمت يف انفتاح
الجامعة على المحيط االقتصادي واالجتماعي
والثقايف ،كما أسهمت يف تواصلاه مع
الهيئات والمؤسسات والشخصيات العلمية
الوطنية والدولية ،سواء يف احتضاناه للعديد
من الملتقيات والندوات العلمية والفكرية أم
يف استقطاب الوفود األجنبية العلمية لزايرة
المعْلَم ،والصرح الحضاري الذي
ذهه المؤسسة َ
يعد نقطة استمرار وثبات يف هوية األمة.

أ.د  /السعيد دراجي
مدير الجامعة
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مقدمة

تعد جامعة األمير عبد القادر للعلوم االسالمية الجامعة األوىل من نوعاه على
المستوى الوطني ،انشئت سنة  1984مبوجب المرسوم الرئاسي رقم 84/182
المؤرخ يف  07ذي القعدة عام 1404هــ ،الموافق لـ 04أوت 1984م ،وقد سخرت
لاه الدولة الجزائرية كل االماكانت المادية الممكنة وأحاطتاه ابلعناية الالزمة.
و حرصت ذهه الجامعة العامرة منذ نشأتاه عل النهوض ابلرسالة المنوطة باه
واالدهاف المسطرة لاه والسعي لتحقيق الغاايت النبيلة التي أنشئت من أجلاه،
والمتمثلة أساسا يف ضمان تكوين علمي وبيداغوجي نوعي لطلبتاه ،والمساهمة
يف تطوير قطاع البحث العلمي وتنمية الروح العلمية ،والحفاظ على الموروث
الثقايف والديني للجزائر ،مما بوأاه ماكنة وسمعة دولية تجلت من خالل تنظيماه
ومشاركتاه يف العديد من المؤمترات والملتقيات الدولية ،والندوات العلمية القيمة
ذات البعد العالمي واالقليمي العربي والوطني ،تسعى من خاللاه لمواكبة العصر
مبختلف متغيراته ،والتطرق للقضااي الراهنة التي تشغل المجتمع الجزائري.
ونظرا ألهمية ذهه النشاطات العلمية والثقافية يف الحياة الجامعية عملت نيابة
مديرية الجامعة للتنمية واالستشراف والتوجيه ممثلة يف مصلحة التوجيه واالعالم
على توثيقاه ورقمنتاه ونشراه  ،ويأتي ذها االصدار ليبرز أهم ذهه النشاطات يف
العشر سنوات األخيرة الممتدة من سنة  2008إىل غاية سنة . 2018
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جامعة األمير عبد القادر في  10سنوات ....
عرفت جامعة األمير عبد القادر للعلوم االسالمية منذ تأسيساه إىل غاية يومنا ذها ،ثراءا علميا وثقافيا
يتجلى يف عديد النشاطات العلمية والثقافية التي نظمتاه الجامعة من ملتقيات وندوات ومحاضرات
وأايم دراسية ودورات ومعارض ومسابقات  ،وسنستعرض وإايكم أهم ذهه النشاطات خالل العشر
سنوات الفارطة.

امللتقيات
تنوعت ملتقيات الجامعة بين ملتقيات دولية و وطنية ،شارك فيها أساتذة وباحثون
ومختصون وطنيون ودوليون ،كما حظي بعضها بإشراف شخصيات سياسية بارزة نذكر
منها :

«الجهود النقدية املعاصرة يف الجزائر»

بطاقة فنية للملتقى:
•صفة النشاط العلمي :ملتقى دولي
•تاريخ االنعقاد 21-22 :جانفي 2008
•عنوان النشاط :الجهود النقدية المعاصرة في الجزائر.
•الجهة المنظمة :كلية اآلداب والعلوم االنسانية.
نظمت كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية ملتقى دولياّ بإشراف قسم اللغة العربية بعنوان
«الجهود النقدية المعاصرة في الجزائر» أيام  21-22جانفي  2008الّذي نتج عنه التوصيات
التالية:
 تنظيم الملتقى دوريا أي خالل كل سنتين. طبع األعمال التي قدمت خالل الملتقى. اقتراح تكريم أحد الوجوه النقدية خالل كل ملتقى. طبع عمل الناقد محل التكريم. -أن يكون موضوع الملتقى القادم خاصاّ بالنقد الروائي

«املجتمع املدني و دوره يف التنمية الشاملة و ترقية املواطنة»
بطاقة فنية للملتقى:
•صفة النشاط العلمي :الملتقى الوطني السنوي التاسع .
•تاريخ االنعقاد 16-17 :أفريل . 2008
•عنوان النشاط :المجتمع المدني و دوره في التنمية الشاملة و ترقية المواطنة .
•الجهة المنظمة :جامعة األمير عبد القادر بالشراكة مع مؤسسة الشيخ عبد الحميد بن
باديس
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 ....الملتقـيات

ككل سنة وبمناسبة االحتفال بيوم العلم  16أفريل ،نظمت جامعة األمير عبد القادر
للعلوم اإلسالمية بالتنسيق مع مؤسسة الشيخ عبد الحميد بن باديس الملتقى السنوي
التاسع تحت عنوان «المجتمع المدني و دوره في التنمية الشاملة و ترقية المواطنة» يومي
 16-17أفريل  ،2008الّذي أشرف على افتتاحه السيد «عبد العزيز بلخادم» رئيس الحكومة
األسبق  ،بحضور العديد من الشخصيات .تمحورت جلسات الملتقى حول النقاط التالية:
 عبد الحميد بن باديس و المجتمع المدني في الجزائر. المجتمع المدني و الممارسة الديمقراطية في الجزائر. المفهوم الجزائري للمجتمع المدني. -من أجل مجتمع مدني فاعل.

«الحرية الدينية يف اإلسالم و قوانني و مواثيق حقوق اإلنسان»

بطاقة فنية للملتقى:
•صفة النشاط العلمي :الملتقى الدولي الثالث.
•تاريخ االنعقاد 05-06-07 :ماي .2008
•عنوان النشاط :الحرية الدينية في اإلسالم وقوانين ومواثيق حقوق اإلنسان.
•الجهة المنظمة :كلية أصول الدين بالشراكة مع مخبر الدراسات العقدية ومقارنة
األديان.
نظمت كلية أصول الدين و الشريعة و الحضارة اإلسالمية بالمشاركة مع مخبر الدراسات
العقدية و مقارنة األديان و مخبر الدراسات الدعوية و االتصالية الملتقى الدولي الثالث حول
«الحرية الدينية في اإلسالم و قوانين و مواثيق حقوق اإلنسان» و ذلك أيام  05-06-07ماي
.2008
شارك فيه أساتذة وباحثون من دول عربية وإسالمية وأوروبية ،وكلل الملتقى بجملة من
التوصيات أهمها:
 -تجريم ازدراء األديان السماوية واإلساءة إلى األنبياء باعتبارها جريمة دولية جديدة
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جامعة األمير عبد القادر في  10سنوات ....
باقتراحها في المؤتمر االستعراضي للمحكمة الجنائية الدولية سنة  2009بـ الهاي.
 رفع توصية إلى المؤتمر اإلسالمي لصياغة ميثاق بشأن الحريات الدينية في بالدالمسلمين.
 توصية الحكومات والمؤسسات الخيرية وذوي اإلحسان باالهتمام بالمناطق الفقيرةالجتثاث دواعي وأسباب التنصير.
 الدعوة إلى الحوار الجاد والصريح في إطار االحترام المتبادل بين المسلمين وأتباعالديانات األخرى ومؤسساتها.
 تثمين وتوطيد العالقات الودية بين المسلمين واألقليات الدينية في بالدهم. التوصية بدعم قانون تنظيم الشعائر الدينية لغير المسلمين بالجزائر الصادر في 01/03/2006من أجل األمن العقائدي للمجتمع الجزائري.

« هيبة الدولة لدى املواطن الجزائري ماضيا و حاضرا و مستقبال»

بطاقة فنية للملتقى:
• صفة النشاط العلمي :ملتقى وطني.
•تاريخ االنعقاد 07-08-09 :ديسمبر .2009
•عنوان النشاط :هيبة الدولة لدى المواطن الجزائري ماضيا و حاضرا و مستقبال.
•الجهة المنظمة :كلية أصول الدين.
نظمت كلية أصول الدين و الشريعة و الحضارة اإلسالمية ملتقى وطنيا بعنوان « هيبة
الدولة لدى المواطن الجزائري ماضيا و حاضرا و مستقبال» أيام  20و  21و  22ذي الحجة
الموافق لـــــ  07و  08و  09ديسمبر  2009بقاعة المحاضرات الكبرى بالجامعة.
دامت أشغال الملتقى ثالثة أيام كاملة قسمت مداخالته على تسع جلسات عمل ،إضافة
إلى جلستي افتتاح واختتام ،وعرف مشاركة  46أستاذا باحثا من  22مؤسسة جامعية ووطنية
ينتمون إلى جل التخصصات اإلنسانية و االجتماعية ،والسياسية و اإلعالمية و القانونية و
االقتصادية و اللغوية و األدبية .
تناول الملتقى أربعة محاور هي :
 - 1مفهوم هيبة الدولة .
2مظاهرها و عوامل اهتزازها.8

 ....الملتقـيات
 3مظاهر هذا االهتزاز . 4أساليب ووسائل إعادة هيبة الدولة لدى المواطن في المستقبل.جلسات الملتقى سادها جو علمي هادف ،حيث تلت مداخالت األساتذة المحاضرين
تعقيبات و مناقشات تناولت القضايا و الموضوعات المثارة فيها و التي شملت جوانب و
عناصر كثيرة لها صلة بموضوع الملتقى.
خلص الملتقى إلى التوصيات التالية :
 1ضرورة تحديد طبيعة عالقة المواطن بالدولة ،في إطار البناء االجتماعي و الثقافي وأبعاده الحضارية و اإلنسانية و التنموية .
 2تأكيد عقلنة تشخيص األسباب و العوامل المؤثرة في مصادر استحقاق الهيبة و ترسيخهافي الممارسة العملية.
 3ضرورة الحفاظ على الدولة ككيان ورمز قيمي و تنظيم تسييرها +و ذلك بتبجيلها واحترامها.
 4ينبغي االهتمام بتنشئة و تربية المواطن الصالح منذ الصغر  ،و التكفل بالشبيبة و عدمتهميشهم و توفير استقراره.
 5تقديم مسؤولي الدولة المثل األعلى في التفاني و خدمة الوطن و حسن معاملة المواطنو االستماع النشغاالته و البحث عن حلول لها.
 6تفعيل جهود القضاء على الفساد وردع المفسدين بصرامة و انزال العقوبات بهم حمايةلالقتصاد الوطني و المال العام.
 7محاربة معوقات التنمية الوطنية كالجهود و المحسوبية و غيرهما و تغيير نمط تسييرالشؤون العامة و طرق اتخاذ القرارات المصيرية.
 8تطوير و تنمية شبكات االتصال و اإلعالم المختلفة و توطيد العالقة بين السلطة والمواطن و ضرورة إشراكه في الشؤون العامة.
 9التكفل الفعلي بمشاكل المواطنين االجتماعية و ترسيخ مبادئ المساواة و العدالة العامة. 10استثمار نتائج البحوث العلمية الجامعية في معرفة مشكالت التنمية و إيجاد الحلول لهامع تثمين جهود الباحثين و تشجيعهم و ذلك بتوفير شروط و ظروف استقرارهم .
 11تفعيل السياسة الخارجية بما يضمن هيبة و مصالح الدولة العليا في الداخل و الخارج. 12ضرورة تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة عن طريق تغليب منطق العقلو الحكمة.
 13ضرورة الفصل بين السلطات التنفيذية و التشريعية و الرأي و الصحافة و االعالم واالختيار السياسي.
 14حماية الحريات العامة وفي مقدمتها حرية التعبير والنقد والرأي والصحافة واإلعالمواالختيار السياسي.
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جامعة األمير عبد القادر في  10سنوات ....

« أزمة النظام املالي واملصريف الدولي وبديل البنوك اإلسالمية»

بطاقة فنية للملتقى:
•صفة النشاط العلمي :ملتقى دولي اقتصادي.
•تاريخ االنعقاد 05-06 :ماي .2009
•عنوان النشاط :أزمة النظام المالي والمصرفي الدولي وبديل البنوك اإلسالمية.
•الجهة المنظمة :كلية اآلداب والعلوم االنسانية.
أثبتت مرة أخرى األزمة المالية التي عصفت بأكبر البنوك العالمية ومن ثم االقتصاد
العالمي في نهاية عام  2008مدى هشاشة النظام المصرفي والمالي الليبرالي المبني على
سعر الفائدة (الربا) ،وأمام الهزات المالية التي تعتري هذا النظام دون إنذار مسبق أضحت
صورته تهتز في نظر الرأي العام ال سيما متعامليه .وأمام هذا اإلشكال سارع قادة ومفكرو
النظام الرأسمالي إلى ترميم الصدع بإطالق شعارات إعادة بناء النظام وترميمه وذلك
بالبحث عن البديل الذي يقي االقتصاد من األزمات المتكررة والتي تقلص معاودة نشاطها.
وإذا كانت المصارف هي المحرك األساسي لالقتصاد والمرتكز لبناء أي نظام مالي ،فإنه
من الضروري البحث عن نظام مصرفي يقوم على أساس خال من األزمات ويقدم مجموعة
متكاملة من الخدمات المصرفية المنشودة بعيدا عن األدوات األزمية والتي نراها مختلفة
عن سعر الفائدة ( الربا) وبذلك تكون البنوك اإلسالمية هي المؤهلة لذلك ،وهو الموضوع
الذي بات يكتسي طابع االنشغال الكبير لشعوب ومفكري الدول الغربية نفسها.
في هذا الصدد وللوقوف على مدى سالمة نشاط البنوك اإلسالمية من العوامل األزمية
التي يمليها الربا نظمت كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية لجامعة األمير عبد القادر ،الملتقى
االقتصادي الدولي األول حول « أزمة النظام المالي والمصرفي الدولي وبديل البنوك
اإلسالمية» أيام  05،06ماي  2009بالجامعة ،نوقشت فيه ثالث محاور هي:
 .1تحليل ظاهرة األزمة المالية الحالية ،أسبابها وتداعياتها.
 .2حظوظ وإمكانية إنشاء مصرف ال ربوي في ظل نظام مالي ومصرفي ربوي ،ومدى
إمكانية تحويل المصارف الربوية تدريجيا.
 .3عقد مقارنة علمية وعملية بين النشاط المصرفي الربوي والنشاط المصرفي الال
ربوي لتحديد إيجابيات البديل.
لتخلص المداخالت إلى التوصيات التالية:
1-

23-
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ضرورة إعادة النظر في التطبيقات الحالية لبعض االستراتيجيات المالية وتبني رؤى
واضحة في تصميم هذه االستراتيجيات ،وذلك بهدف تعزيز فرص االستفادة مما نجم
عن األزمة المالية العالمية.
ضرورة الوعي الكامل ألهمية وحسن استخدام الموارد المالية المتاحة.
ضرورة االهتمام بالندوات والملتقيات العلمية ،وتشجيع األبحاث والدراسات الهادفة
إلى تعزيز الجانب األكاديمي لدى الباحثين والمهتمين بالمورد المالي.

 ....الملتقـيات
4567891011121314151617181920-

العمل على توحيد المصطلحات والمفاهيم الخاصة بالعلوم المالية على مستوى الوطن
العربي.
ينبغي للبنوك اإلسالمية ان تلتزم بنموذج البنك اإلسالمي ،دون محاولة محاكاة البنك
التقليدي.
البحث عن آليات وميكانيزمات لزيادة الصلة والترابط المتوازن بين االقتصاد الحقيقي
(العيني) واالقتصاد المالي
االلتزام بالقيم األخالقية في المجال المالي( الشفافية و اإلفصاح).
ضرورة تفهم البنوك المركزية لطبيعة عمل البنوك اإلسالمية .
تكييف النظام المالي الحالي بما يتفق مع النظام المالي اإلسالمي.
االبتعاد عن مظاهر االشتقاق لما لها من صلة وثيقة باألزمة المالية الحالية.
البحث ما أمكن عن بديل لسعر الفائدة.
التأكيد على التأمين التكافلي أو التعاوني بدال من التأمين التجاري لما ينطوي عليه
من ضرر.
حث المصارف االسالمية على تطبيق صيغ التمويل المصرفي المختلفة بدال من التركيز
على عدد محدود من الصيغ.
تكامل االقتصاديين والشرعيين نحو تطوير بناء النظرية االقتصادية المتكاملة.
العمل على إيجاد نظام متكامل إلدارة المخاطر التي تواجه المصارف والمؤسسات
المالية.
تفعيل دور الهيئات الشرعية نحو التأثير في أنشطة المصارف والمؤسسات المالية.
توحيد معايير الرقابة على نشاط المصارف والمؤسسات المالية.
االبتعاد عن استخدام المشتقات المالية المبنية على التعامل بالفائدة و المخاطرة.
إعادة النظر في السياسات النقدية واالئتمانية في الدول العربية واالسالمية بما يتوافق
وممارسة نشاط المصارف االسالمية.
إرسال هذه التوصيات إلى كافة الجامعات الجزائرية ،ونشرها على الموقع االلكتروني
للجامعة.

منهج اإلمام عبد الحميد ابن باديس يف التفسري
بطاقة فنية للملتقى:
•صفة النشاط العلمي :ملتقى وطني.
•تاريخ االنعقاد 15 :أفريل .2010
•عنوان النشاط :منهج اإلمام عبد الحميد بن باديس في التفسير.
•الجهة المنظمة :جامعة األمير عبد القادر للعلوم االسالمية.
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يعد اإلمام عبد الحميد بن باديس مدرسة قائمة بذاتها ،لها ضوابطها ومنهجها ورؤيتها
لمختلف مباحث التفسير وعلوم القرآن الكريم .وتفسيره يعكس مرحلة حرجة عاشها اإلمام
فاستعان بالقرآن الكريم في عالج كثير من المشكالت المطروحة ،وقد ظهر هذا واضحا
في طيات كتابه .فالحاجة ملحة لمعرفة المصادر األساسية التي وظفها اإلمام في تفسيره،
وكيف استعان بها في عالج ما يطرح من مشكالت واقعية ،وكيف أثر الواقع االستعماري
في فهمه آليات القرآن الكريم وتحليلها ،وما الذي أضافه إلى األلوان التفسيرية و الحديثة.
ولإلجابة على هذه التساؤالت نظمت جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية ملتقى
وطني تحت عنوان « منهج اإلمام عبد الحميد بن باديس في التفسير» وذلك يوم  15أفريل
 ،2010بمناسبة يوم العلم الموافق لــ  16أفريل ،حيث عالج الملتقى المحاور التالية:
المحور األول :جهود العلماء في التفسير قديما وحديثا.
المحور الثاني :منهج اإلمام عبد الحميد بن باديس في التفسير.
وقد تابعت لجنة التوصيات أعمال الملتقى واستمعت إلى ما عرض فيه من انشغاالت
الباحثين حول موضوعه ،وما قدموه من نتائج أبحاثهم فيه ،ثم خلصت إلى التوصيات
التالية:
1-

توسيع نشر تراث الشيخ ابن باديس بما يخدم فكره ويسهم في إحيائه
على نطاق واسع.

2-

جمع التراث التفسيري الشفوي للشيخ عبد الحميد ابن باديس .

3-

طبع كتاب « مجالس التذكير» مع دراسته.

4-

دراسة فكر الشيخ عبد الحميد ابن باديس في كل المجاالت.

5-

توجيه اهتمام الباحثين إلى تحقيق التراث الجزائري في علم التفسير
خصوصا ،وسائر العلوم عموما.

6-

النشر الرقمي للتراث التفسيري الجزائري لتيسير استفادة الباحثين منه.

7-

إنجاز دليل مخطوطات التفسير وعلوم القرآن في الجزائر.

8-

جمع الرسائل الجامعية والدراسات المتخصصة في فكر جمعية العلماء
المسلمين الجزائريين وأعالمها ،بما يشكل بنكا معلوماتيا يفيد الباحثين.

9-

توصي اللجنة أن تكون محاور الملتقيات المقبلة حول اآلتي:

أ .تجربة العمل الجمعوي في مسيرة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.
ب .جهود الشيخ البشير اإلبراهيمي في التعامل مع التفسير.
ج .جهود رجال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في خدمة القرآن الكريم.
د .دراسة مواضيع معينة من صحافة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.
10-

جمع أعمال الملتقى ونشرها.

ظاهرة تأخر سن الزواج لدى الشباب الجزائري -عواملها ،تأثريها و حلولها-
بطاقة فنية للملتقى:
•صفة النشاط العلمي :ملتقى وطني.
•تاريخ االنعقاد 10-11-12 :ماي .2010
•عنوان النشاط :تأخر سن زواج الشباب الجزائري عواملها ،تأثيرها ،حلولها.
•الجهة المنظمة :كلية أصول الدين.
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نظمت كلية أصول الدين والشريعة بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية أملتقى
وطني  ،وهذا
من المعلوم أن الماليين من الشباب الجزائري ذكورا وإناثا يعانون من ظاهرة العزوبة
المتأخرة لعدم قدرتهم على الزواج ألسباب عديدة ،أهمها :البطالة ،أزمة السكن وغالء
المعيشة ،تكاليف الزواج الثقيلة ،والعادات والتقاليد االجتماعية البالية........وغيرها ، ،وقد
نتج عن هذه الظاهرة الجديدة في مجتمعنا آثار خطيرة مست سلوكات وأخالق أفراد
المجتمع الجزائري ،بالذات فئة الشباب إذ دفعت شرائح منهم إلى ارتكاب جرائم متعددة
من كالسرقة وتناول المخدرات والهجرة السرية واالنتحار واالعتداءات على األعراض،......
وغيرها من السلوكيات واالنحرافات .
ونظرا لخطورة هذه المشكلة وتعقيداتها وارتباطها بمتغيرات اجتماعية نفسية وحضارية
وتنموية وثقافية ،ارتأت كلية أصول الدين تناولها في ملتقى وطني تحت عنوان »:تأخر
سن زواج الشباب الجزائري عواملها ،تأثيرها ،حلولها» ،يجمع عشرات الباحثين والدارسين
من مختلف التخصصات العلمية الوطنية للتعرف عليها ومناقشتها وإبراز عواملها وتأثيراتها
السلبية ،وتوصيف طرق ووسائل معالجتها في المستقبل ،وذلك أيام 12 ،11 ،10ماي ،2010
بقاعة المحاضرات الكبرى عبد الحميد بن باديس.
تناول الملتقى بالدراسة على مدار تسع جلسات وورشة موازية لها بقاعة التعليم المتلفز
،أربعة محاور هي:
 1الخلفية التاريخية لتأخر سن الزواج في الجزائر. 2العوامل المؤدية إليه. 3تأثيراتها وانعكاساتها السلبية على المجتمع. 4سبل ووسائل معالجته المختلفة :االجتماعية والتربوية والثقافية والدينية والتنمويةواإلعالمية والتشريعية.
توصيات الملتقى:
 1ضرورة قيام األسرة بدورها الفعال في تربية الفرد وإعداده إعدادا صالحا. 2محاربة اآلفات االجتماعية وغلق منافذها باعتبارها معوقا للزواج. 3تقديم محفزات مادية وقروض حسنة للمقبلين على الزواج وتنظيمها وضبطهابنصوص قانونية.
 4تفعيل دور وسائل اإلعالم المختلفة عبر برامج متنوعة بما يخدم القيم االجتماعية لبناءثقافة وسلوك إيجابيين يخدمان الفرد واألسرة.
 5ضرورة قيام الدولة بدور التوجيه والتحسيس والتوعية عبر مؤسساتها المختلفةالمسجد-اإلعالم-المدرسة -الجامعة.
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 6تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والعمل الخيري لتيسير الزواج ،وتوظيفمؤسستي الوقف والزكاة للمساهمة في تزويج الشباب والحد من الظاهرة.
 7ضرورة قيام المنظومة التربوية والمؤسسات التعليمية بدورها في ترسيخ القيمالدينية والوطنية لدى الشباب الجزائري.
 8فتح مراكز جهوية لرصد وإحصاء مختلف الظواهر االجتماعية بطريقة علمية دقيقةبكل ما يتعلق بقضايا األسرة والشباب.
 9إقامة دورات تدريبية تربوية حديثة في العالقات الزوجية كفن ومهارات ،وتعميمهافي المجتمع.
 10ضرورة متابعة الجامعة لقضايا المجتمع ودراستها واقتراح حلول لها عبر توجيه البحوثالعلمية واألكاديمية على مستوى فرق البحث و موضوعات الرسائل الجامعية.
 11إنشاء مخبر على مستوى جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية يضم باحثينوخبراء في جميع التخصصات ذات الصلة بقضايا األسرة والشباب.
 12طبع أعمال الملتقى. 13كما تقترح لجنة التوصيات موضوعا للملتقى القادم ،وهو « التفكك األسري :أسبابه-آثاره -عالجه».

الجزائر والعالم العثماني

بطاقة فنية للملتقى:
•صفة النشاط العلمي :مؤتمر دولي.
•تاريخ االنعقاد 30 ،29 ،28 :نوفمبر .2010
•عنوان النشاط :الجزائر والعالم العثماني.
•الجهة المنظمة :كلية اآلداب والحضارة االسالمية.
تعتبر الجزائر من المناطق األولى التي امتد إليها الوجود العثماني في بالد المغرب،
ويعود ذلك إلى عام 926ه – 1520م ومنذ ذلك التاريخ أصبحت الجزائر قاعدة ارتكاز قوية
للعثمانيين ليس في بالد المغرب فحسب وإنما في الحوض الغربي للبحر المتوسط في
مجاالت عدة منها  :مد النفوذ العثماني إلى طرابلس 1551م ،ومواجهة األوروبيين وعلى
رأسهم اإلسبان لمنع تنفيذ استراتيجيتهم العسكرية والدينية ضد العالم اإلسالمي والدولة
العثمانية ،وذلك فضال عن تشكيل أنظمة إدارية وسياسية وعسكرية وحتى اجتماعية تعد
جديدة في تاريخ المنطقة  ،ومن ثم بات تاريخ الجزائر العثماني يطرح أسئلة عديدة تتطلب
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البحث لإلجابة عنها من قبل الدارسين .ولهذا ارتأت كلية اآلداب والحضارة االسالمية
بجامعة األمير عبد القادر أن تنظم ملتقى علميا يلتقي فيه الباحثون المختصون لدراسة هذا
الموضوع ومعالجته ،ومنح الفرصة لطلبة الدكتوراه لعرض مواضيع دراستهم ومناقشتها
مع األساتذة الباحثين فجاء هذا الملتقى الدولي حول «الجزائر والعالم العثماني» وذلك أيام
 30 ،29 ،28نوفمبر  2010بقاعة المحاضرات الكبرى عبد الحميد بن باديس بالجامعة.
ضم الملتقى المحاور التالية:
•وضعية الدراسات العثمانية حول الجزائر واألياالت العثمانية وأهمية الوثائق المحلية في
تجديد هذه الدراسات.
•بالد المغرب والحوض الغربي للمتوسط في االستراتيجية العثمانية ما قبل وما بعد
انضمام الجزائر إلى الدولة العثمانية.
•دور الجزائر في تثبيت الوجود العثماني في المنطقة.
•موقف الدولة العثمانية من الحمالت األوروبية على الجزائر وبالد المغرب العربي.
•عالقة المؤسسات العثمانية بالمؤسسات المحلية ،هل هي عالقة تفاعل وتأقلم أم
تنافس وصدام ،أم أنها عالقة تبعية وخضوع؟.

«ظاهرة الفساد املالي و اإلداري يف الجزائر»

بطاقة فنية للملتقى:
•صفة النشاط العلمي :ملتقى وطني.
•تاريخ االنعقاد05 :و 06ديسمبر .2010
•عنوان النشاط :ظاهرة الفساد المالي و اإلداري في الجزائر»
•الجهة المنظمة :كلية أصول الدين.
بغية تشخيص ظاهرة الفساد المالي و اإلداري في الجزائر واستنباط سبل مكافحتها ،
بادرت كلية أصول الدين و الشريعة و الحضارة اإلسالمية بجامعة األمير عبد القادر للعلوم
اإلسالمية إلى تنظيم ملتقى وطني يومي  05و 06ديسمبر  2010بقاعة المحاضرات الكبرى «
عبد الحميد بن باديس «بعنوان « ظاهرة الفساد المالي و اإلداري في الجزائر « ،استضافت
الجامعة ثلة من األساتذة الجامعيين و الباحثين من مختلف جامعات الوطن ،نشط الملتقى
مجموعة من األساتذة الجامعيين.
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محاضرات األساتذة تناولت بالشرح و التفصيل مجمل محاور موضوع الملتقى وهي:
 - 1تعريف الفساد .
 2أنواع الفساد . 3تشخيص ظاهرة الفساد المالي و اإلداري في الجزائر . 4-استراتيجية وسبل مكافحة الفساد المالي و اإلداري بالجزائر .

الفكر العقدي عند علماء الجزائر من القرن 14هـ20/م إىل يومنا هذا
بطاقة فنية للملتقى:
•صفة النشاط العلمي :الملتقى الدولي الثاني.
•تاريخ االنعقاد 09 :و 10فيفري .2011
•عنوان النشاط :الفكر العقدي عند علماء الجزائر من القرن 14هـ20/م إلى يومنا هذا.
•الجهة المنظمة :مخبر البحث في الدراسات العقدية ومقارنة األديان بالجامعة.
يعتبر موضوع العقيدة من أهم المواضيع التي كتب فيها الباحثون والدارسون ،كما
أنه من أخطرها وأقدمها في الكتابة .وتكمن أهمية الكتابة فيها إلى كونها هي الدعوة
إلى اإلسالم والتعريف به ألنها أصل الدين اإلسالمي وعلى ضوئها يتشكل فكر اإلنسان
وسلوكه في واقع حياته العملية ،أما خطورتها ودقتها فترجع إلى أن العقيدة تحتاج إلى
إيمان صادق وفهم صحيح وإخالص عميق ،ولقد أدرك علماء الجزائر ككل علماء األمة
اإلسالمية هذه الحقائق ،فساهموا في إنتاج الفكر العقدي اإلسالمي وتطوره حفاظا على
اإلسالم والدعوة إليه .إال أن هذا الفكر العقدي عند العلماء الجزائريين بقي الكثير منه
مجهوال لم يلق العناية الكافية من الكشف والتعريف والدراسة لذلك نظم مخبر البحث
في الدراسات العقدية ومقارنة األديان بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية الملتقى
الدولي الثاني حول» الفكر العقدي عند علماء الجزائر من القرن 14هـ20/م إلى يومنا هذا»،
إكماال ألعمال الملتقى األول لتكوين عرض مجمل لتاريخ الفكر العقدي عند علمائنا ،وذلك
يومي 09و  10فيفري  2011بقاعة المحاضرات الكبرى ابن باديس بالجامعة ،حيث تناول
الملتقى على مدار  09جلسات المحاور التالية:
المحور األول :التحديات العقدية المعاصرة في العالم اإلسالمي والجزائر.
المحور الثاني :العلماء الجزائريون وإسهاماتهم الفكرية.
المحور الثالث :مجاالت استثمار وتوظيف هذا الفكر في حياتنا المعاصرة.

«جهود اإلمام عبد الحميد بن باديس يف خدمة الحديث وعلومه»
بطاقة فنية للملتقى:
•صفة النشاط العلمي :ملتقى وطني
•تاريخ االنعقاد 16 :أفريل 2011
•عنوان النشاط :جهود اإلمام عبد الحميد بن باديس في خدمة الحديث وعلومه.
•الجهة المنظمة :جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية
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بعد أن كشف الملتقى الوطني السابق عن منهج اإلمام في خدمة التفسير وعلومه ارتأت
جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية بمناسبة ذكرى وفاة اإلمام ،تنظيم ملتقى وطني
حول «جهود اإلمام عبد الحميد بن باديس في خدمة الحديث وعلومه» وذلك يوم  16أفريل
 2011بقاعة المحاضرات الكبرى بالجامعة.
عرف الملتقى إقباال واسعا للحاضرين على رأسهم السيد والي والية قسنطينة ،بعض
رؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة ،وكذا أعضاء مِؤسسة عبد الحميد بن باديس.
شارك في الملتقى عدد من األساتذة المتخصصين في الحديث وعلومه ،والدعوة،
والعقيدة ،من داخل وخارج جامعة األمير عبد القادر.
على مدار جلستين و  10مداخالت ركز األساتذة على المحاور اآلتية:
•المحور األول :مصادر اإلمام ابن باديس في شرح الحديث وقيمتها العلمية.
•المحور الثاني :منهج اإلمام ابن باديس في انتقاء األحاديث ونقدها.
•المحور الثالث :أنواع الموضوعات التي كان يتناولها اإلمام ابن باديس وعالقتها
بالواقع المعيش.
•المحور الرابع :منهج اإلمام ابن باديس في عرض األحاديث وتحليلها.
أفضت مداخالت األساتذة إلى عدد من التوصيات هي:

12345678-

نشر البحوث والمداخالت المتعلقة بملتقى التفسير ،وملتقى الحديث في مجلة الجامعة.
توسيع جلسات الملتقى لتكون على مدى يومين.
إدراج مقياس يتعلق بالمنهج اإلصالحي عند ابن باديس لطالب الجامعة.
إنشاء مكتبة ابن باديس تعنى بتراثه وجمع الدراسات حوله.
إعادة طبع تراث ابن باديس ودراسته دراسة علمية.
تشجيع طالب الدراسات العليا على تناول تراث ابن باديس بالتحليل والدراسة.
إحداث جائزة وطنية سنوية للبحوث والدراسات حول جهود ابن باديس.
تقترح اللجنة أن يكون الملتقى في السنة القادمة إن شاء اهلل حول « منهج اإلمام عبد
الحميد بن باديس في إصالح المجتمع».
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الحركة التنصريية يف املغرب العربي يف نصف قرن 2010-1960
بطاقة فنية للملتقى:
•صفة النشاط العلمي :الملتقى الدولي الثالث.
•تاريخ االنعقاد 16 :و  17ماي .2011
•عنوان النشاط :الحركة التنصيرية في المغرب العربي في نصف قرن . 2010 /1960
•الجهة المنظمة :مخبر البحث في الدراسات العقدية و مقارنة األديان بالجامعة

إن أخطار الحركة التنصيرية في بالد المغرب العربي كبيرة وبالغة  ،و لعل أخطرها ضرب
وحدة شعوبها واستقرار بلدانها و بالتالي ضرب كل فرص النهضة حتى تبقى ضعيفة
تابعة لمستعمر األمس في كل مجاالت الحياة ،و قد ازدادت األوضاع خطورة عندما ظهرت
في المنطقة حركة تنصيرية ذات مرجعيات متعددة  ،تتصارع على تحقيق مصالح الدول
التي هي تابعة لها .
و في هذا السياق نظم مخبر البحث في الدراسات العقدية و مقارنة األديان بجامعة األمير
عبد القادر للعلوم اإلسالمية الملتقى الدولي الثالث حول «الحركة التنصيرية في المغرب
العربي في نصف قرن « 2010 /1960بقاعة المحاضرات الكبرى عبد الحميد بن باديس
يومي  16و  17ماي . 2011
عرف الملتقى إقباال كبيرا من طرف أساتذة جامعيين و باحثين من الجزائر و تونس و
المغرب و األردن من جامعات وطنية و عربية إلى جانب طلبة الجامعة ورجال اإلعالم.
تداول األساتذة والباحثون على المنصة لتقديم مداخالتهم في المحاور اآلتية:
 تاريخ التنصير في المغرب العربي محاربة التنصير واقع التنصير و أهدافه وسائل التنصير و أساليبه التجارب التنصيرية و أسبابها أساليب التصدي و المواجهةليتوج الملتقى الدولي الثالث حول الحركة التنصيرية في المغرب العربي بالتوصيات اآلتية. :
 – 1العمل على تأسيس مركز بحوث مغاربي يهتم بظاهرة التنصير.
 – 2تفعيل وسائل اإلعالم لمواجهة التنصير ،بآليات منهجية وفكرية متطورة ( ،تفعيل قناتي
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القرآن الكريم و األمازيغية في الجزائر).
 – 3العمل على عقد ملتقى حول التنصير بصفة دورية.
 – 4العمل على الترقية المعرفية و التكوين العلمي لألئمة و الدعاة ،للتمكن من مواجهة
الظاهرة .
 – 5تجديد و تطوير الخطاب الديني في الزوايا و المساجد.
 – 6توجيه البحث العلمي في مجال التنصير إلى البحث الميداني .
 – 7إشراك جميع المؤسسات و اإلطارات و الخبرات العلمية بمختلف التخصصات في
مواجهة الظاهرة.
 – 8استقطاب أصحاب رؤوس األموال لدعم الجمعيات المهتمة بمواجهة التنصير.
 – 9بث المداخالت المقدمة في الملتقى عبر قناة القرآن الكريم و المواقع اإللكترونية .
 – 10إقامة الملتقى الرابع في مدينة تيزي وزو .
 – 11ترجمة و نشر ملخصات المحاضرات بمختلف اللغات .
 – 12نشر أعمال الملتقى.

« الشباب املسلم والطاقات املعطلة»

بطاقة فنية للملتقى:
•صفة النشاط العلمي :الملتقى الدولي السادس من سلسلة ملتقيات الشيخ الغزالي
رحمه اهلل.
•تاريخ االنعقاد18 :و 19ماي .2011
•عنوان النشاط :الملتقى الدولي السادس للشيخ محمد الغزالي بعنوان  « :الشباب
المسلم و الطاقات المعطلة «.
•الجهة المنظمة :فرع االتحاد العام الطالبي الحر بالجامعة.
الشباب المسلم عماد األمة و أساس تطورها ألن هذه المرحلة من عمر اإلنسان تتسم
بقدرات و طاقات فعالة تعود بالخير على الفرد و المجتمع على حد سواء ،و ضمن هذا اإلطار
 ،و تحت الرعاية السامية للسيد والي والية قسنطينة  ،نظم فرع االتحاد العام الطالبي الحر
لجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية يومي 18و 19ماي 2011الملتقى الدولي السادس
للشيخ محمد الغزالي بعنوان  « :الشباب المسلم و الطاقات المعطلة» بقاعة المحاضرات
الكبرى – عبد الحميد بن باديس – بالجامعة
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تميز الملتقى بمشاركة واسعة لنخبة من العلماء و األساتذة الجامعيين من الجزائر و
تونس واألردن و تركيا ،ونشط جلساته عدد من الطلبة المنتمين لإلتحاد العام الطالبي
الحر.
تناول الملتقى عدة محاور نوجزها فيما يلي :
 –1مرحلة الشباب حسب ما ذكرته نصوص القرآن الكريم .
 –2قدرات الشباب حسب الرؤية اإلسالمية و الغربية .
 – 3واجبات الشباب المسلم تجاه دينه ووطنه.
 – 4وقاية الشباب من االنحراف و الفساد .
 – 5ضرورة استغالل طاقات الشباب المسلم لخدمة الدين و المجتمع و دور الدولة في
تنميتها.

« فهم القرآن و السنة يف ضوء علوم العصر و معارفه »
بطاقة فنية للملتقى:
•صفة النشاط العلمي :ملتقى دولي.
•تاريخ االنعقاد 12-13 :ديسمبر .2011
•عنوان النشاط :فهم القرآن و السنة في ضوء علوم العصر و معارفه.
•الجهة المنظمة :كلية أصول الدين.
•

تعد جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية من الجامعات الرائدة على المستوى
الوطني والعربي و الدولي في مجال تنظيم الملتقيات العلمية و خاصة الدينية و ذلك إيمانا
منها بالنتائج الباهرة التي تحققها هاته اللقاءات التي تفيد الطلبة و األساتذة و الباحثين
و تساهم بكل فعالية في بلورة كل المواضيع التي تؤدي إلى ازدهار األمة اإلسالمية و
اإلنسانية جمعاء.
ضمن هذا المسعى نظمت كلية أصول الدين يومي  12و  13ديسمبر  2011الملتقى
الدولي حول  « :فهم القرآن و السنة في ضوء علوم العصر و معارفه « بقاعة المحاضرات
الكبرى – عبد الحميد بن باديس
الهدف من تنظيم هذا الملتقى هو توضيح المنهاج السليم و األسلوب القويم لفهم
القرآن و السنة و قد ذكر المحاضرون الشروط و الضوابط التي يستلزم على المفسر التقيد
بها.
لتنبثق عن الملتقى التوصيات التالية:
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 ....الملتقـيات
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

ضرورة االستفادة من علوم العصر و معارفه في فهم القرآن و السنة ،مع االستشهاد
بالضوابط الشرعية.
ضرورة االنفتاح على اآلفاق المعرفية المختلفة داخل السياج الثقافي اإلسالمي.
ضرورة تنزيل مختلف المعالجات التفسيرية و التأويلية على اختالف أوانها و مشاربها
إلى مستوى الغربلة و التقييم .
ضرورة التنسيق بين مختلف المراكز البحثية في مجتمعاتنا العربية و اإلسالمية  ،خدمة
للقرآن و السنة .
تحديث مناهج البحوث في العلوم اإلسالمية في ضوء مستجدات العصر و قضاياه،
واالستفادة من المناهج العلمية و الوسائل الحديثة.
مراجعة البرامج الدراسية في أقسام و كليات العلوم اإلسالمية بإدخال مواد علمية
ضمنها .
توجيه الدراسات العليا إلى البحث في القضايا التي طرحت في الملتقى  ،ورصد جوائز
تشجيعية في هذا المجال ألحسن البحوث .
اقتراح عقد ملتقيات وطنية و دولية في المسائل و القضايا ذات العالقة بموضوعات
الملتقى و محاوره.
طباعة بحوث الملتقى و نشرها و تنزيلها في الموقع اإللكتروني للجامعة.

« تلقي النص الرتاثي يف املنظور الحداثي»
بطاقة فنية للملتقى:
•صفة النشاط العلمي :ملتقى وطني.
•تاريخ االنعقاد 13-14 :ماي .2012
•عنوان النشاط :تلقي النص التراثي في المنظور الحداثي.
•الجهة المنظمة :قسم اللغة العربية بكلية اآلداب والحضارة االسالمية.

من أهم انشغاالت الدراسات الحداثية ،قراءة النص التراثي بآليات ومناهج تكشف عن
مضامين مغيبة ومفاهيم مستغلة ،تعد بأدواتها المستثمرة في النص بؤرة تفجير وتواصل
وتغيير ،ولتحقيق ذلك ال بد من امتالك مفاتيح القراءة الواعية للنص التراثي ،احتراسا من
وقوعه بين براثن القراءات المضادة المتعسفة المؤدلجة والمسطحة.
وفي ضوء هذه المعطيات ،ارتأى قسم اللغة العربية بكلية اآلداب والحضارة االسالمية
بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية تجاوز الحدود النظرية التي تداولت عالقة التراث
بالحداثة ،ليتوجه بها إلى المسار التطبيقي ،حتى يبين عن مقاصدها وفق تنوع هذا النص
التراثي وقيمته الرسالية والحضارية ،من خالل تنظيمه لملتقى وطني حول» تلقي النص
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التراثي في المنظور الحداثي» بقاعة المحاضرات الكبرى عبد الحميد بن باديس يومي 13-
14ماي ،2012جاء الملتقى في إطار التخليد للذكرى الــ  50لالستقالل حيث تداول على تنشيط جلساته
مجموعة من األساتذة الجامعيين من جامعة األمير عبد القادر وجامعات وطنية أخرى.
بعد االفتتاح الرسمي للملتقى تعاقب المشاركون على المنصة إلثراء المحاور المبرمجة
وهي:
 المحور األول :تلقي النص األدبي. المحور الثاني :تلقي النص الشعري. المحور الثالث :تلقي النص البالغي. المحور الرابع :تلقي النص العروضي. المحور الخامس :تلقي النص اللغوي.عملت مشاركات األساتذة ومداخالتهم على تحقيق أهداف الملتقى المعلن عنها
والمتمثلة في اآلتي:
 إزاحة الحاجز بين التراث األدبي العربي القديم والدراسات األدبية والنقدية المعاصرةوبين التجربة اإلبداعية التي غالبا ما تركز على الموروث.
 غربلة هذه المناهج وإزالة ما يمكن أن يحدث من تعسف في تطبيقها ،بإرهاق النصالتراثي والتعامل معها بموضوعية علمية ،والسعي إلى إيجاد بدائل نقدية تجمع بين
األصالة والمعاصرة.
أفضت أشغال الملتقى إلى التوصيات التالية :
• تثمن اللجنة جميع المداخالت المقدمة وتوصي بطبعها في نشرات خاصة تحت عنوان:
« أعمال الملتقى».
• تمديد المدة الزمنية للملتقى القادم وذلك لتمكين الباحثين والدارسين من تقديم
مداخالتهم وإثرائها بالمناقشة والتعقيب ،وتقترح أن تكون المدة ثالثة أيام.
• توصي اللجنة بأن يكون الملتقى القادم ذا طابع دولي قصد توسيع نطاق االستفادة من
مختلف الكفاءات العلمية.
• اعتماد الوسائل التقنية في إلقاء المحاضرات.
• تقترح اللجنة أن يكون موضوع الملتقى القادم بعنوان « الحديث النبوي الشريف في
القراءة األدبية واللغوية».

«البعد الثوري لنشاط جمعية العلماء املسلمني الجزائريني من خالل جهاد وأعمال
الشيخ العربي التبسي »
بطاقة فنية للملتقى:
•صفة النشاط العلمي :ملتقى دولي.
•تاريخ االنعقاد 03-04 :جويلية .2012
•عنوان النشاط :البعد الثوري لنشاط جمعية العلماء المسلمين الجزائريين  -من خالل
جهاد وأعمال الشيخ العربي التبسي –.
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•الجهة المنظمة :جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية بالشراكة مع الجمعية
الثقافية « العربي التبسي».

 ....الملتقـيات

تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد/عبد العزيز بوتفليقة ومساهمة
من جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية في برنامج إحياء الذكرى الخمسين السترجاع
السيادة الوطنية ،الذي تزامن مع تخرج الدفعة الخامسة والعشرين نظام كالسيكي والدفعة
الثالثة نظام  L.M.Dبالجامعة و اللتين حملتا اسم الشيخ العالمة « العربي التبسي» احد أعضاء
جمعية العلماء المسلمين ،نظمت جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية باالشتراك مع
الجمعية الثقافية « العربي التبسي» ،ملتقى دولي حول « البعد الثوري لنشاط جمعية العلماء
المسلمين الجزائريين من خالل جهاد وأعمال الشيخ العربي التبسي « ،وذلك يومي  03و04
جويلية  2012بقاعة المحاضرات الكبرى «عبد الحميد بن باديس» بالجامعة.
ست جلسات النقاط التالية :
أثار األساتذة المحاضرون على مدار
ّ
•

دراسات لبعض أقطاب جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.

•

العمل اإلصالحي للجمعية.

•

البعد الثوري لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين.

•

المسار النضالي للشيخ العربي التبسي وجهوده اإلصالحية .

ليتمخض الملتقى عن جملة من التوصيات هي:
القيام بدراسة تاريخية موضوعية تضم مجموعة من المختصين لتحديث دور
جمعية العلماء المسلمين.
إنشاء مخبر بحث على مستوى جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية مهمته
البحث عن األرشيف الخاص بنشاط الجمعية داخل وخارج الجزائر.
جمع األعمال الخاصة بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين وترجمتها.
تجميع وترجمة ما كتب عن الجمعية في الخارج.
تقترح اللجنة أن يكون موضوع الملتقى القادم حول دور الشيخ « احمد توفيق
المدني» ومشواره النضالي اإلصالحي.

« املخطوطات يف الجزائر  -الواقع والرؤية املستقبلية»-
بطاقة فنية للملتقى:
•صفة النشاط العلمي :ملتقى وطني.
•تاريخ االنعقاد 06 05- :ديسمبر .2012
•عنوان النشاط :المخطوطات في الجزائر الواقع و الرؤية المستقبلية.
•الجهة المنظمة :قسم التاريخ بكلية اآلداب و الحضارة اإلسالمية .
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نظمت كلية اآلداب و الحضارة اإلسالمية بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية
ممثلة في قسم التاريخ ملتقى علميا وطنيا حول « المخطوطات في الجزائر الواقع و الرؤية
المستقبلية» بمدرج مالك بن نبي بالجامعة وذلك يومي  22/ 21محرم الموافق لـ 06 – 05
ديسمبر.2012
تميز الملتقى بحضور أساتذة و قد حاول القائمون عليه إظهار أهمية المخطوط و أبعاده
االجتماعية و الثقافية في ظل التطورات الحديثة و كيفية تطوير و توظيف هذا التراث في
المستقبل من خالل االستفادة من هذا التوثيق في مفهومه اإليجابي.
انطلقت أعمال الملتقى لتتوزع على عدة محاور ناقشتها  4جلسات على مدار يومين نوجزها
في مايلي:
• تجربة مكتبة د/أحمد عروة المركزية لجامعة األمير عبد القادر في حفظ و رقمنة
المخطوطات.
• الخزائن و الوثائق و استراتيجية الحفاظ عليها .
• كيفية حوسبة الحرف العربي و االستفادة من الثروة اإللكترونية في دراسة المخطوط.
• دور المكتبات في حفظ المخطوط و
• دور المخطوط الحضاري والعلمي.
و قد كلل الملتقى بمجموعة من التوصيات هي:
– تكثيف الجهود من أجل رصد و تجميع المخطوط في شكله الورقي مع تحفيز أصحاب
الخزائن و استقطابهم
– تطبيق المعايير العلمية في المعالجة الفنية للمخطوطات مع االنخراط في منظومة
التفانين الدولية المعمول بها
– إنشاء فهرس وطني موحد للمخطوطات.
– إنشاء مخبر للمخطوطات بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية و تطويره و تدعيمه.
– االهتمام بتحقيق المخطوط على المستوى الوطني وفق المناهج واألساليب العلمية.
– تفعيل التعاون العلمي واألكاديمي على المستويين الوطني والدولي من أجل تبادل
الخبرات واالستفادة من التجارب الرائدة في هذا المجال.
– االهتمام بالتكوين المتواصل للمكتبيين بالجامعة من أجل تحديث المعارف وتطويرها.
– مواصلة النشاطات العلمية ذات الصلة بالمخطوط ،وفي هذا البيان تقترح اللجنة تنظيم
ملتقى علميا وطنيا أو دوليا متى أتيحت الفرصة لذلك.
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« زراعة األعضاء يف الجزائر-الواقع واآلفاق بني الفقه والقانون والطب»-

بطاقة فنية للملتقى:
•صفة النشاط العلمي :الملتقى الوطني األول.
•تاريخ االنعقاد 04-05 :ديسمبر .2012
•عنوان النشاط :زراعة األعضاء في الجزائر الواقع واآلفاق بين الفقه والقانون والطب.
•الجهة المنظمة :كلية الشريعة واالقتصاد.
في إطار مواكبة القضايا الراهنة التي يعرفها المجتمع الجزائري ،ودعما للتطور العلمي،
نظمت كلية الشريعة واالقتصاد لجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية الملتقى الوطني
األول حول زراعة األعضاء في الجزائر الموسوم بـــ « زراعة األعضاء في الجزائر الواقع واآلفاق
بين الفقه والقانون والطب» وذلك يومي  04و 05ديسمبر  2012بقصر الثقافة « مالك حداد».
عرف الملتقى حضورا قويا من أساتذة جامعيين في الفقه والشريعة ،وأطباء متخصصين،
ورجال قانون ،وباحثين ،وطلبة وإعالميين.
على مدار يومين كاملين تمحورت أشغال الجلسات في ثالث محاور رئيسية هي:
المحور األول :الجانب الشرعي.
المحور الثاني :الجانب القانوني.
المحور الثالث :الجانب الطبي.
انبثقت عن أعمال هذا الملتقى جملة من التوصيات نوردها في مايلي:
انشاء مخبر تابع لكلية االقتصاد يعنى بالدراسات العلمية المختلفة.
تشجيع طلبة الماجستير والدكتوراه في قسم الفقه وأصوله و قسم الشريعة والقانون
للبحث في المسائل الطبية والعلمية.
التواصل مع الجمعيات العلمية لتدعيم الوعي الصحي.
توطيد صلة الفقهاء باألطباء.
قبل إصدار أي فتوى أو نص قانوني في المسائل الطبية عموما وزراعة األعضاء خصوصا
يجب استيفاء الضوابط الالزمة بدقة.
ضرورة سن قانون خاص ومستقل متعلق بعمليات زرع األعضاء مع ما يتماشى وروح
التشريع اإلسالمي وطبيعة المجتمع الجزائري.
استدراك الثغرات القانونية المتعلقة بمسألة زرع األعضاء خاصة ما يتعلق بتحديد
مفهوم الوفاة وشروطها وضوابطها في التشريع الجزائري.
تعيين هيئة شرعية وقانونية في المستشفيات تنسق مع الهيئة الطبية لإلعالن عن
موت األشخاص – الموت السريري -وتوعية أهل المتوفي.
ضرورة تنظيم طبيعة العالقة القائمة بين المتبرع والمستق ٍبل في نصوص قانونية.
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إنشاء بنوك لألعضاء البشرية ضمن ضوابط وشروط محددة بدقة.
تحمل الدولة للقسط األكبر من األعباء المالية لهذه العمليات ،خاصة مسألة التأمين
االجتماعي.
منع ابتزاز الفئات الفقيرة واتخاذ عقوبات صارمة حيال ذلك.
تعزيز حمالت التوعية للمواطنين عبر مختلف الطرق و الوسائل.
ضرورة طبع أعمال الملتقى ورقيا وإلكترونيا وإرسالها إلى الجهات الوصية.
تفعيل أعمال الملتقى ومتابعتها واقعيا.
إخراج أعمال ونشاطات جامعة األمير عبدالقادر إلى الخارج.

« النوازل الفقهية عند علماء الجزائر نهاية القرن  16م إىل غاية القرن 20م»
بطاقة فنية للملتقى:
•صفة النشاط العلمي :الملتقى الوطني الثاني.
•تاريخ االنعقاد 16 15- :ماي .2013
•عنوان النشاط :النوازل الفقهية عند علماء الجزائر نهاية القرن  16م إلى غاية
القرن 20م.
•الجهة المنظمة :كلية الشريعة واالقتصاد.
•

يزخر تراثنا اإلسالمي الجزائري بالكثير من النوازل الفقهية خاصة في هذه الفترة من القرن
 16إلى القرن  20م لتنوع األحداث التي مرت في ذلك الزمان ،ومن الواجب أن نستذكرها
ونزيح الغبار عنها لما في ذلك من الفائدة العظيمة ،وفي هذا اإلطار نظمت كلية الشريعة
واالقتصاد بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية الملتقى الوطني الثاني حول « النوازل
الفقهية عند علماء الجزائر نهاية القرن  16م إلى غاية القرن 20م» وذلك يومي 15و  16ماي
 2013بمدرج مالك بن نبي بالجامعة.
عرف الملتقى مشاركة واسعة من مختلف الجامعات الوطنية نذكر منهم :د.سماعي محمد
و د .نور الدين بوحمزة من جامعة الجزائر ،1د.زاجية هرباش من جامعة معسكر ،د.بن عمر
حمادو ود.بليل حسني من جامعة وهران ،أ.د .عبد الكريم حامدي و أ.ربيع لعور و أ.د.عبد
القادر بن حرز اهلل من جامعة باتنة ،أ .بشير حاج موسى من جامعة غرداية ،أ.د .هزرشي عبد
الرحمان من جامعة الجلفة .باإلضافة إلى أساتذة من جامعة األمير عبد القادر.
يهدف الملتقى إلى إخراج مختلف النوازل الفقهية التي عرفتها الجزائر في تلك الفترة -
نهاية القرن  16إلى غاية القرن 20م -إلى الضوء لما لها من األهمية والتنوع والثراء ،مما قد
يعود علينا بالنفع حتى في وقتنا الحالي.
ومن خالل مداخالت األساتذة خلص الملتقى إلى التوصيات التالية:
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.1

استمرارية عقد ملتقيات حول فقه النوازل لعلماء الجزائر من القرن 20إلى يومنا هذا.

.2

السعي لتكميل المشروع الحضاري الذي قام به العالمة الونشريسي في معياره.

.3

إنشاء مخبر دراسات خاص بالنوازل الفقهية لعلماء الجزائر.

 ....الملتقـيات
.4

توجيه الطالب إلى هذا العلم.

.5

إدراج مقياس خاص بالنوازل الفقهية لعلماء الجزائر في مرحلة الماستر.

.6

تنظيم رحالت علمية لمواقع المخطوطات عبر ربوع الوطن.

.7

طبع كتاب « غنية المقتصد السائل فيما حل في توات من القضايا والمسائل» ضمن مشروع
« « P.N.R

.8

العناية بنوازل علماء قسنطينة في إطار تظاهرة « قسنطينة عاصمة الثقافة العربية . »2015

.9

إنشاء موقع إلكتروني خاص بنوازل علماء الجزائر.

 .10طبع أعمال الملتقى في كتاب خاص.
 .11وضع كشاف صغير بين أيدي الطالب يتناول أهم فتاوى النوازل.

« الطفولة املسعفة يف الجزائر  :األسباب والعالج»
يومي  09-10ربيع األول 1434هـ املوافق لـ 21 :و  22جانفي 2013م
بطاقة فنية للملتقى:
•صفة النشاط العلمي :ملتقى وطني.
•تاريخ االنعقاد 22 21- :جانفي .2013
•عنوان النشاط :الطفولة المسعفة في الجزائر  :األسباب و العالج.
•الجهة المنظمة :كلية أصول الدين.

نظمت كلية أصول الدين بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية يومي  21و 22
جانفي  2013ملتقى وطني حول « الطفولة المسعفة في الجزائر  :األسباب و العالج « بقصر
الثقافة مالك حداد بقسنطينة .
الملتقى أطره ثلة من الباحثين و األساتذة الجامعيين من مختلف أرجاء الوطن في شتى
التخصصات علوم الدين و الشريعة و الفقه ،علم االجتماع ،علم النفس ،علم القانون و
التشريع ،علوم اإلعالم واالتصال ،كما شارك فيه إطارات من مديرية النشاط االجتماعي
بقسنطينة .
شمل ثالث محاور:
 – 1حقوق الطفل اليتيم و مجهول النسب من منظور الشريعة اإلسالمية .
 – 2الطفل اليتيم و مجهول النسب و الكفالة من منظور القانون .
27

جامعة األمير عبد القادر في  10سنوات ....
 – 3دور الدولة في حماية الطفولة المسعفة .
فيما يلي توصيات الملتقى
 1تحسيس األسر للقيام بدورها التربوي السليم في إطار تعاليم الدين اإلسالمي و قيمهو أخالقه.
 2تفعيل دور الكفالة في األسرة وتطويره و تحديثه باستمرار و معالجة القصور القانونيفي نصوصها و كذا إعادة النظر في بعض القوانين المنظمة للطفولة المسعفة و
تحيينها و تكميلها.
 3تفعيل دور المسجد و الهيئات العلمية الشرعية عن طريق ترشيد الخطاب الديني نحوقضايا الطفولة المسعفة و حاجاتها للوقاية من هذه الظاهرة .
 4تجريم الزنا و االنحرافات الجنسية و إصدار قوانين رادعة بما يتوافق مع الشريعةاإلسالمية.
 5تأهيل المربين و المربيات للتعامل مع الطفولة المسعفة عبر دوريات تكوينية مكثفةيشرف عليها المتخصصون.
 6إشراك مؤسسات المجتمع المدني في تحمل مسؤوليتها تجاه واقع الطفولة المسعفةو تقديم الدعم المادي و المعنوي لها و إشراكها في إنشاء مراكز خاصة إليواء األطفال
المسعفين.
 7تسهيل الزواج الموثق في إطار المقاصد الشرعية . 8توفير آليات تعزيز الرقابة على مراكز الطفولة المسعفة و المتابعة الدورية للنشاطاتالبيداغوجية و الصحية بما يكفل نجاح هذه المراكز في مهامها.
 9حث الجهات الوصية على فتح مراكز الطفولة المسعفة أمام الباحثين لتشخيص واقعهذه المراكز و تقديم الحلول والمقترحات التي ترتقي بها و تضمن األداء الحسن و
اإليجابي لها.
 10دعوة وسائل اإلعالم إلى تحمل مسؤوليتها أمام هذه الظاهرة من خالل حمالت التوعية 11فرض الرقابة على وسائل اإلعالم لما تبثه من برامج إباحية 12-تفعيل دور شرطة اآلداب و األخالق العامة في الحد من الظاهرة.

« الشراكة العلمية بني الجامعات»
بطاقة فنية للملتقى:
•صفة النشاط العلمي :ملتقى وطني.
•تاريخ االنعقاد 11 10- :مارس .2013
•عنوان النشاط :الشراكة العلمية بين الجامعات الوطنية الواقع و اآلفاق.
•الجهة المنظمة :نيابة مديرية الجامعة للعالقات الخارجية و التعاون والتنشيط و
االتصال و التظاهرات العلمية.
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نظمت جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية تحت إشراف نيابة مديرية الجامعة
للعالقات الخارجية و التعاون والتنشيط و االتصال و التظاهرات العلمية الملتقى الوطني
األول حول» الشراكة العلمية بين الجامعات الوطنية الواقع و اآلفاق «و ذلك يومي 11 – 10
مارس  2013بقصر الثقافة مالك حداد  ،هذا و قد دعى منظمو هذا الملتقى إلى ضرورة
إحداث شراكة بين الجامعات الجزائرية و ذلك من خالل تبني سياسة تعليمية تعتمد على
التعاون ،و ترمي إلى تحديث الجامعة الجزائرية  ،و تطوير نوعية مخرجات التعليم العالي ،
عرف الملتقى حضورا مميزا من أساتذة جامعيين من مختلف الجامعات الوطنية .
انطلقت أعمال الملتقى لتوزع على  5جلسات علمية ثرية ،لتختتم بالدعوة إلى تطبيق
التوصيات التالية:
 – 1تفعيل االعتماد على التقنيات الحديثة في كل الجامعات الوطنية
 – 2تدعيم و تفعيل الشراكة العلمية بين مراكز البحوث العلمية
 – 3نشر الثقافة العلمية و التحسيس بأهمية البحث العلمي  ،مكانة الباحثين و دورهم في
المجتمع الجزائري
 – 4إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين الجامعات الوطنية و تطوير تبادل المعلومات
 – 5تفعيل دور اإلعالم و اإلشهار اإلعالمي في دعم مختلف برامج الشراكة العلمية بين
الجامعة الوطنية
 – 6التنسيق مع الجهات المكلفة بالشراكة العلمية على مستوى الوصاية ووزارة التعليم
العالي والبحث العلمي.

«الفكر اإلصالحي عند ابن باديس و النورسي»
بطاقة فنية للملتقى:
•صفة النشاط العلمي :ملتقى دولي.
•تاريخ االنعقاد 18 17- :أفريل .2013
•عنوان النشاط :الفكر اإلصالحي عند اإلمامين عبد الحميد بن باديس و بديع
الزمان سعيد النورسي.
•الجهة المنظمة :جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية
في اطار النشاطات الدورية للجامعة  ،و تزامنا مع خمسينية استعادة السيادة الوطنية
و الذكرى الثالثة و السبعين لوفاة رائد النهضة اإلصالحية في الجزائر الشيخ عبد الحميد
بن باديس  ،نظمت جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية الملتقى الدولي  ( :الفكر
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اإلصالحي عند اإلمامين عبد الحميد بن باديس و بديع الزمان سعيد النورسي )  ،يومي
 8 – 7جمادي الثاني  1434ه الموافق لـ  18 – 17أفريل  2013م بقصر الثقافة مالك حداد
بقسنطينة  ،شارك فيه ثلة من األساتذة الباحثين من خارج الجزائر و بعض الجامعات العربية
 :جامعة األزهر  ،جامعة القاهرة  ،جامعة عين شمس  ،أكاديمية طنجة  ،دار الحديث الحسنية
 ،و من داخل الجزائر من جامعات  :الجزائر العاصمة  ،قسنطينة  ،ورقلة  ،أدرار  ،سكيكدة ،
قالمة  ،البليدة  ،ميلة  ،مسيلة  ،خنشلة  ،غرداية  ،تلمسان  ،جيجل  ،و تجدر اإلشارة إلى أن
الملتقى شهد حضورا نوعيا و متميزا لوفد رابطة الجامعات اإلسالمية بقيادة األمين العام
للرابطة أ.د جعفر عبد السالم و لرئيس جامعة الزيتونة أ.د عبد الجليل سالم ولوفد تركي
مهتم بالفكر النورسي  .و قد تناولت األبحاث المقدمة إلى الملتقى و التي بلغت  37مداخلة
موزعة على  07جلسات علمية جل محاوره ،و المتمثلة في :
• المحور  : Iمفهوم اإلصالح و مصادره عند اإلمامين.
• المحور  :IIدوافع اإلصالح و مقاصده ووسائله عند اإلمامين .
• المحور : IIIالحديث عن مجاالت اإلصالح عند اإلمامين بن باديس و بديع الزمان النورسي.

خلصت لجنة التوصيات برئاسة أ.د سعيد إسماعيل إلى التوصيات اآلتية :
 – 1استمرار عقد ملتقيات دولية حول اإلمامين ابن باديس و النورسي .
 – 2عقد ملتقى دولي في السنة القادمة يتناول بناء الدولة في فكر اإلمامين ابن باديس
و النورسي.
 – 3توجيه طلبة الدراسات العليا ( ماستر  ،دكتوراه) للبحث في الفكر اإلصالحي عند
اإلمامين ابن باديس و النورسي بصفة خاصة ،و رواد اإلصالح في العالم اإلسالمي الحديث
و المعاصر بصفة عامة.
 – 4ترجمة أعمال اإلمامين ابن باديس و النورسي إلى اللغات العالمية.
 – 5إنشاء مؤسسة جزائرية – تركية مشتركة تعني بمسائل الثقافة و اإلصالح في العالمين
العربي و اإلسالمي .
 – 6توسيع الدراسات في الفكر اإلصالحي يشمل بالمقارنة كافة رواد الحركة اإلصالحية
في العالمين العربي و اإلسالمي.
 – 7طبع و نشر أعمال الملتقى و توزيعها للمؤسسات العلمية و البحثية.

«النظام املالي الدولي واملالية اإلسالمية»
بطاقة فنية للملتقى:
•صفة النشاط العلمي :الملتقى الدولي األول.
•تاريخ االنعقاد 12 11- :نوفمبر .2013
•عنوان النشاط :النظام المالي الدولي و المالية اإلسالمية.
•الجهة المنظمة :كلية الشريعة واالقتصاد.
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يواجه النظام المالي الدولي في ظل األزمات المالية المتكررة العديد من المشاكل
و االضطرابات التي تمس مباشرة اقتصاديات الدول  ،و رغم فشل هذا النظام في حل
المشاكل و األزمات التي يتخبط فيها إال أن األسواق المالية ال تزال تسير في نهج العولمة  ،و
في هذا الوقت ظهر نظام مالي مخالف تماما للنظام الرأسمالي و هو ما يعرف بنظام المالية
اإلسالمية و الذي بدأ يعرف انتشارا كبيرا في الدول اإلسالمية و في الغير اإلسالمية فهل
ستكون المالية اإلسالمية هي الحل للمشاكل التي يتخبط فيها النظام المالي الرأسمالي ؟و
هل سيتمكن هذا النظام من الصمود في وجه التحديات التي تواجهه ؟
و لإلجابة عن هذه التساؤالت ،نظمت كلية الشريعة و االقتصاد بجامعة األمير عبد القادر
للعلوم اإلسالمية الملتقى الدولي األول حول « النظام المالي الدولي و المالية اإلسالمية «
بقاعة المحاضرات الكبرى «عبد الحميد بن باديس « بالجامعة و ذلك يومي  12 – 11نوفمبر
 2013شارك فيه جمع من األساتذة و االقتصاديين و الطلبة .
محاور الملتقى  :شمل الملتقى المحاور التالية :
– 1تحليل ظاهرة أزمات النظام المالي الدولي -األسباب و التداعيات-
– 2أسس و مقاومات و نشأة النظام المالية اإلسالمية و عوائق التطبيق الميداني.
 – 3التقلبات االقتصادية المالية في ظل اتفاقيات تحرير الخدمات المالية و المصرفية و
أهمية المالية اإلسالمية.
 – 4المقارنة العملية و العلمية بين التحويل اإلسالمي و التحويل السائد لتحديد إيجابية
البديل و مدى استفادته من تجربة النظام الكالسيكي.
 – 5التمويل اإلسالمي في الجزائر و آفاقه
 – 6التجارب الميدانية لبداية النظام البديل ( المالية اإلسالمية ) في الدول الغربية و
اإلسالمية و العربية.
و قد جاءت هذه المحاور لتحقيق األهداف التالية:
– 1إبراز دور آليات النظام المالي التقليدي في تنامي األزمات المالية و تزايد المشكالت
االقتصادية.
 – 2التعريف بالمستجدات المتعلقة بأساليب وصيغ و أسس المالية اإلسالمية و آفاقها
المستقبلية.
 – 3دراسة التجارب التطبيقية للمالية اإلسالمية على مستوى اآلليات و المؤسسات و النتائج.
 – 4إقتراح برامج لتعميم تدريس الصناعة المالية اإلسالمية و صياغة مشروع تطبيقي في
إطار النظام المصرفي و المالي الجزائري.
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اختتمت فعاليات الملتقى بالخروج بمجموعة من التوصيات المتمثلة في :
 – 1العمل على إيالء الجانب اإلخالئي و دوره في المعامالت المصرفية و المالية اإلسالمية .
 – 2االهتمام بالتعليم و التكوين و البحث العلمي النظري و التطبيقي في مجال الصيرفة و
المالية اإلسالمية.
 – 3العمل على توسيع دائرة أدوات المالية اإلسالمية ،و الرفع من كفاءتها.
 – 4االنفتاح على التقنيات الحديثة مع المحافظة على خصوصية الصيرفة اإلسالمية.
 – 5فتح قنوات اتصال بين المصارف اإلسالمية و المصارف و الهيئات الدولية األخرى قصد
تعظيم االستفادة من خبراتها.
 – 6توسيع دائرة التقنيين الخاصة بالصيرفة اإلسالمية تحت رعاية الهيئات الرسمية.
 – 7تعزيز التعاون و التكامل بين الدول اإلسالمية في مجال المالية اإلسالمية لترشيد
وحوكمة استغالل الوفرات المالية .
 – 8اعتماد هيئات إشراف داخلية و خارجية في مجال الرقابة الشرعية و التقنية.
 –9انفتاح كليات االقتصاد على كليات الشريعة حتى يستفيد بعضهم بعض.
- 10مواصلة عقد الملتقيات و الندوات في الصيرفة و المالية اإلسالمية و انفتاح كليات
االقتصاد على تخصصات المالية واالقتصاد اإلسالمي.

«فهم القرآن بني النص و الواقع»
بطاقة فنية للملتقى:
•صفة النشاط العلمي :ملتقى دولي.
•تاريخ االنعقاد 04-05 03- :ديسمبر .2014
•عنوان النشاط :فهم القرآن بين النص و الواقع.

القرآن الكريم دستور كوني أنزله اهلل تعالى لتهتدي به شعوب األرض كافة وليخرجها
من ظلمات الجهل واستعباد الغرائز إلى نور العلم وسمو النفس و رفعتها ،فهو يلعب دورا
محوريا في صياغة فكر األمة اإلسالمية وتبيان منهجها السوي.
لكن كيف نفهم النص القرآني فهما صحيحا خاليا من النقص والتناقض بما يزكي فقه
االختالف وآدابه في ظل كل هذه المتغيرات التي يعرفها واقعنا؟
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لإلجابة على هذا السؤال نظمت كلية أصول الدين بجامعة األمير عبد القادر للعلوم
اإلسالمية ملتقى دولي حول « فهم القرآن بين النص والواقع» وذلك أيام  03و 04و 05
ديسمبر  2014بقاعة المحاضرات الكبرى «عبد الحميد بن باديس» بالجامعة .
عرف الملتقى حضورا واسعا شارك فيه اثنان وثالثون باحثا من اثنتي عشرة دولة إسالمية
هي :السعودية ،مصر ،األردن ،اليمن ،سوريا ،العراق ،تونس ،المغرب ،الهند ،موريتانيا،
السودان ،الجزائر.
الملتقى يهدف إلى:
تكوين رؤية شاملة عن االتجاهات البحثية الحالية حول الموضوع بشتى أطيافها. إثراء البناء المعرفي والدفع بعملية الفهم وتطبيقاته خطوة كبيرة إلى األمام. إفادة طالب الدراسات العليا في جامعة عبد القادر من األبحاث العلمية المقدمة للملتقى،والوقوف على آخر الدراسات المتعلقة بالقرآن الكريم.
 إتاحة الفرصة أمام الباحثين والعلماء المهتمين بالدرس القرآني ،والمشتغلين بأبحاثهوعلومه لتبادل األفكار ،واالطالع على جهودهم في مجال الدراسات القرآنية.
 تمكين طالب الدراسات العليا من الوقوف على أهم األبحاث والدراسات في مجال القرآنوعلومه.
على مدار إحدى عشرة جلسة علمية ناقش األساتذة والباحثون المحاور التالية:
المحور األول :أسباب وضوابط االختالف في الفهم.
المحور الثاني :فهم القرآن في ضوء اختالف المناهج واالتجاهات.
المحور الثالث :الفهم المقصدي للقرآن.
المحور الرابع :إشكالية الثابت والمتغير في الفهم والواقع.
بعد نقاش ثري وحوار علمي هادف خلصت لجنة التوصيات إلى النتائج التالية:
 1إثراء الجوانب المتعددة في فهم القرآن وتفسيره من خالل الملتقيات القادمة ومزيداستثمار مدونة علوم القرآن وتنمية روح النقد عند الطالب.
 2أهمية دراسة المناهج الحديثة وتطبيقاتها في فهم نصوص القرآن وتفسيره بما يتالءمومتطلبات الحياة اإلسالمية المعاصرة.
 3إدراج مقرر فهم القرآن الكريم في البرامج التعليمية للدراسات الجامعية. 4توسيع مجاالت الدراسات في أقسام علوم القرآن بما يف ّعل الخطاب القرآني في بناءالواقع.
 5ضرورة إشراك جميع التخصصات بما له عالقة بفهم القرآن الكريم. 6التزام النظرة الكلية الستكناه معاني القرآن ومناهجه في مناحي الحياة المختلفةباالستئناس بإسهامات أعالم اإلسالم وما يعاضدها من مناهج علمية حديثة بما يالئم
الثوابت القرآنية.
 7وضع خطة استراتيجية تربوية لتوجيه الشباب نحو الفهم الفاعل للقرآن الكريم وتحفيز33

جامعة األمير عبد القادر في  10سنوات ....
الباحثين الشباب على المشاركة البحثية في الملتقيات القادمة .
 8وضع معجم مصطلحي متخصص في علوم القرآن. 9وضع تفسير يشارك فيه جميع أهل االختصاصات النظرية والتطبيقية . 10إنشاء مراكز بحثية على مستوى الجامعات تضم باحثين وخبراء ممن لهم صلة بفهمالقرآن ومناهجه.
 11طبع أعمال الملتقى وتبادلها مع الجامعات.على هامش الملتقى ُنظمت ورشات عمل بحثية أتاحت للباحثين فرصة للنقاش وتبادل
وجهات النظر بشكل عملي ،الورشة األولى برئاسة أ.د /صالح نعمان ،أما الورشة الثانية
فهي برئاسة د /عمار طسطاس.

« األدب والثورة الجزائرية الرؤية والتشكيل»
بطاقة فنية للملتقى:
•صفة النشاط العلمي :ملتقى وطني.
•تاريخ االنعقاد 27-28 :نوفمبر .2013
•عنوان النشاط :األدب والثورة الجزائرية الرؤية و التشكيل.
•الجهة المنظمة :قسم اللغة العربية بكلية اآلداب و الحضارة اإلسالمية .

مثلت الثورة الجزائرية رمزا للحركية و التواصل مع الحياة فقد احتلت مكانة مرموقة
في المنجزات األدبية الجزائرية والعربية  ،حيث كتبت حولها نصوص انفتحت على القضية
و المعنى الرمز و كانت و ال تزال محفزا للقراءة.
الدراسة تمحورت حول عدة قضايا أنتجتها الثورة فاستدعت سؤاال جوهريا عن دالالت
الثورة و أبعادها ،هل شكلت وعيا مختلفا عند المبدع و الناقد و المتلقي ؟ ما مالمح صورة
الثورة في المنجز اإلبداعي اثناء الثورة و بعدها ؟ و هل الكتابة عن الثورة الجزائرية حققت
أهدافها في الرؤية و التشكيل أم أنها ال تزال نصا مفتوحا على القراءة و إعادة القراءة؟
ومن هذا المنطلق أقامت كلية اآلداب و الحضارة اإلسالمية  -قسم اللغة العربية -الملتقى
الوطني حول « األدب والثورة الجزائرية الرؤية و التشكيل « و ذلك يومي 28 ،27نوفمبر 2013
بقاعة المحاضرات الكبرى» عبد الحميد بن باديس» بالجامعة ،و قد عرف الملتقى إقباال كبيرا
من طرف األساتذة و المجاهدين و رجال اإلعالم و المهتمين باألدب.
بعد اإلعالن عن االفتتاح الرسمي للملتقى من طرف مدير الجامعة السابق أ.د  /عبد اهلل
بوخلخال  ،تعاقب على المنصة األساتذة المحاضرون في أربع جلسات علمية حاولوا من
خاللها إثراء مختلف محاوره المبرمجة و هي :
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 التحوالت الفكرية و الفنية لمفهوم الثورة في األدب. األدب و الثورة :الرؤية و الموقف. األدب و الثورة :التغيير و االستشراف. تاريخية النص األدبي الثوري. انفتاح النص األدبي على قضايا اآلخر :العربي  /اإلسالمي  /اإلنساني. جماليات النص األدبي الثوري. النص األدبي و السياق األسطوري للثورة الجزائرية. الثورة الجزائرية في نصوص ما بعد االستقالل ( قراءة ثانية ). الثورة الجزائرية في اإلبداع العربي.هذا وقد تمكن المحاضرون من خالل مداخالتهم التي صبت في صميم الموضوع بلغة
علمية أدبية راقية أن يحققوا األهداف المرجوة من الملتقى و المتمثلة في:
 التعريف بالثورة و تجلية ُبعدها العربي و اإلسالمي و اإلنساني. تأكيد دور األدب في تفعيل الوعي الثوري. الكشف عن البعد الفكري و الجمالي ألدب الثورة . إبراز مدى إسهام األدب في الحفاظ على الذاكرة الوطنية و التاريخية . إبراز انعكاس المسار الحضاري للثورة في األدب و النقد.اختتمت فعاليات الملتقى بقراءات شعرية للشاعرين عيسى لحيلح و علي مناصرية كما
كرمت الجامعة األستاذ الدكتور عثمان سعدي .
توصيات الملتقى  :لقد توج الملتقى بمجموعة من التوصيات تمثلت في :
.1

ترقية الملتقى إلى ملتقى مغاربي في دورته القادمة.

.2

توسيع محاور الملتقى لتشمل كتابة الجيل الجديد عن الثورة .

.3

إدراج محور الثورة بين التاريخ واألدب (كتابة التاريخ وكتابة األدب).

.4

إدراج محور في أدب المذكرات حول الثورة.

.5

الثورة من خالل عدسة المصورين( قراءة داللية سيميائية).

.6

شخصيات أدبية معاصرة للثورة .

.7

جمع أدب الثورة وطبعه في مشروع بحثي علمي.

.8

اقتراح عنوان الملتقى القادم :األدب والثورة الجزائرية الذاكرة والخيال.

كما تشيد لجنة التوصيات بالطلبة الذين أبدوا جدية كبيرة في حضورهم وفي تفاعلهم مع
المداخالت وتتمنى لهم كل النجاح.

« الثورة التحريرية يف الكتابات التاريخية املعاصرة»
بطاقة فنية للملتقى:
•صفة النشاط العلمي :ملتقى وطني.
•تاريخ االنعقاد 08-09 :جانفي .2014
•عنوان النشاط :قسم التاريخ بكلية اآلداب والعلوم االنسانية.
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الثورة التحريرية المظفرة كانت وال تزال إلى يومنا هذا تستقطب اهتمام الكثير من
المفكرين والكتاب باختالف توجهاتهم ومشاربهم الفكرية والثقافية ،فما هي يا ترى
الكتابات التاريخية التي تناولت الثورة الجزائرية؟ ما نوعها؟ وما هي كميتها؟ وهل غطت كل
جوانب الثورة؟ وبأي لغة واتجاه فكري ُد ِّرست؟
لإلجابة على كل هذه التساؤالت نظم قسم التاريخ بكلية اآلداب والعلوم االنسانية
بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية ملتقى وطني بعنوان « الثورة التحريرية في
الكتابات المعاصرة» وذلك يومي 08و 09جانفي  2014بقاعة المحاضرات الكبرى عبد الحميد
بن باديس بالجامعة ،بحضور مدير مديرية المجاهدين لوالية قسنطينة مرفوقا بثلة من
المجاهدين مع أساتذة متخصصين وطلبة وإعالميين.
يهدف الملتقى إلى جمع ما أمكن جمعه من الكتابات التي تعرضت بالبحث والدراسة
للثورة الجزائرية تنمية للرصيد الوثائقي الخاص بها.
تناول المتدخلون على مدار الجلسات المحاور التالية:
المحور األول :التنظيم السياسي والنشاط الدبلوماسي.
المحور الثاني :الكتابات الخاصة بالجانب اإلعالمي.
المحور الثالث :الكتابات الخاصة بالجوانب الثقافية والرياضية.
المحور الرابع :الكتابات الخاصة بالجوانب االجتماعية.
المحور الخامس :مكانة الثورة الجزائرية بين حركات التحرر.
المحور السادس :عالقات الثورة ودعم الشعوب والدول معا.
خلصت مداخالت األساتذة إلى التوصيات التالية:
 مواصلة عقد وتنظيم مثل هذه الملتقيات مع ضرورة االهتمام بكل محطة من محطاتمسار الثورة.
 الحرص على استضافة و تكريم الشخصيات الثورية المجاهدة و كذلك الشخصيات العلمية. توصي اللجنة بضرورة طبع جميع االعمال العلمية ليستفيد منها الباحثون والدارسون. ضرورة االهتمام بالجوانب التي مازال يلفها الغموض ولم تحض بالدراسة الكافية. ضرورة فتح خزائن األرشيف ال سيما المتعلق بالثورة أمام الباحثين.على هامش الملتقى كرمت الجامعة وجها من الوجوه البارزة في الجزائر أال وهو األستاذ
الدكتور محمد الصغير غانم مجاهد وأستاذ جامعي وباحث في هذا المجال.
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«وضعية غري املسلمني يف املجتمع اإلسالمي من منظورالشريعة والقانون»

بطاقة فنية للملتقى:
•صفة النشاط العلمي :ملتقى وطني.
•تاريخ االنعقاد 26-27 :فيفري .2014
•عنوان النشاط :وضعية غير المسلمين في المجتمع اإلسالمي من منظور الشريعة
والقانون.
•الجهة المنظمة :كلية الشريعة واالقتصاد.
عرف المجتمع اإلسالمي منذ تأسيسه إلى يومنا هذا عدة شرائح من أصحاب الديانات
والشرائع األخرى ،على غرار اليهود الذين كانوا يعيشون مع المسلمين منذ بدايات اإلسالم،
ثم دخول النصارى وغيرهم كالمجوس في أوساط المسلمين ،ولقد حدد الدين اإلسالمي
السمح منهج التعامل مع المخالفين في المعتقد على أساس قاعدة ال إكراه في الدين
والتسامح ولين الجانب ،ما لم يبدر من المخالف أي تصرف يوحي بالعدوان والتآمر على
المسلمين.
غير أن هناك أطرافا كثيرة تسعى لتشويه صورة اإلسالم كدين للحرية والعدالة
والمساواة عن طريق التسويق له على أنه دين ظلم وتطرف وتعصب ،حيث أخذت الكثير
من المنظمات االنسانية في العالم توجه اتهامات خطيرة للحكومات االسالمية بالتضييق
على اآلخر والعنصرية والتطرف باسم حقوق األقليات بهدف تحقيق مآرب استعمارية.
يأتي هذا الملتقى من تنظيم كلية الشريعة واالقتصاد بجامعة األمير عبد القادر للعلوم
اإلسالمية -قسم الشريعة والقانون -والموسوم بــ» (وضعية غير المسلمين في المجتمع
اإلسالمي من المنظور الشرعي والقانوني) إلزالة اللبس حول هذه القضية المهمة وإلقاء
الضوء على جوانبها المظلمة .وذلك يومي 26و 27فيفري  2014بقاعة المحاضرات الكبرى
في حوار علمي هادئ وهادف ،تم مناقشة المحاور التالية:
المحور األول :التوصيف العلمي لغير المسلمين في المجتمع اإلسالمي .
المحور الثاني :المركز الشرعي والقانوني لغير المسلمين في المجتمع لإلسالمي.
المحور الثالث :اآلليات الشرعية والقانونية لحماية حقوق غير المسلمين في المجتمع
اإلسالمي.
المحور الرابع :غير المسلمين في المجتمع اإلسالمي والتغيرات الدولية المعاصرة :الواقع
واآلفاق.
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انبثقت عن أعمال الملتقى التوصيات التالية:
1الدعوة إلى تظافر الجهود بين المفكرين والعلماء والمصلحين من أجل التعريف باألحكامالشرعية المتعلقة بغير المسلمين في المجتمع اإلسالمي.
2ضرورة ضبط وتوحيد المفاهيم والمصطلحات بما يتناسب مع قواعد التشريع اإلسالميإلزالة الغموض الدائر حولها مقارنة مع المصطلحات الوضعية المعاصرة.
 3ضرورة استمرار االجتهاد في القضايا المتعلقة بوضعية غير المسلمين والبحث عنتطبيقاتها المعاصرة في ظل التطورات والتغيرات الداخلية والخارجية.
4تعزيز الحوار اإليجابي والتعايش السلمي بين المسلمين وغير المسلمين.5ضرورة نشر الوعي بين المواطنين في إشاعة روح التسامح مع الوافدين من غيرالمسلمين.
6الدعوة إلى إثراء القانون الدولي في مسائل العالقات الدولية بين الشعوب واألممبالمنظومة الفقهية اإلسالمية في هذا الشأن.
7رفض استخدام الدين وسيلة وذريعة لالعتداء على المقدسات والتراث الديني لألمم والشعوب.
8تثمين وتفعيل قانون ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر الصادر سنة 2006م.9االرتقاء بهذا الملتقى إلى ملتقى دولي يدعى له شخصيات إسالمية وغير إسالمية منخارج الوطن وضرورة توجيه دعوات لبعض األساقفة الموجودين في بعض مدن الجزائر
للمشاركة في هذا الملتقى.
10اقتراح تنظيم ملتقى بعنوان( :األقليات المسلمة في البالد غير اإلسالمية) تكميال ألعمالهذا الملتقى ،وتنظيم ملتقى آخر حول( :مركز المسلمين ودورهم في المجتمع الدولي).
11نشر أعمال هذا الملتقى مع ملخصات باللغتين الفرنسية واإلنجليزية ،وتوزيعها علىالهيئات والمؤسسات داخل الوطن وخارجه.

العمارة والفنون االسالمية
« دور العمارة والفنون اإلسالمية يف الجزائر والنهضة األوروبية»
بطاقة فنية للملتقى:
•صفة النشاط العلمي :المؤتمر العالمي الرابع .
•تاريخ االنعقاد 09-10 :جوان .2014
•عنوان النشاط :دور العمارة و الفنون اإلسالمية في الجزائر و النهضة األوروبية
•الجهة المنظمة :جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية بالشراكة مع
جامعة قسنطينة –  – 3تحت إشراف رابطة الجامعات اإلسالمية.
نظمت جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية بالشراكة مع جامعة قسنطينة –  – 3و
بإشراف رابطة الجامعات اإلسالمية المؤتمر العالمي الرابع للعمارة و الفنون اإلسالمية و
الموسوم بـــ» دور العمارة و الفنون اإلسالمية في الجزائر و النهضة األوروبية « و ذلك يومي
 09و  10جوان  ، 2014افتتح الملتقى بقاعة المحاضرات الكبرى « عبد الحميد بن باديس «
بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية فيما احتضنت فعالياته جامعة قسنطينة . - 3 -
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عرف الملتقى مشاركة واسعة لألساتذة من مختلف الجامعات العربية و الجزائرية كما
حضره وفد يمثل رابطة الجامعات اإلسالمية بقيادة رئيسها الشيخ الدكتور  /عبد اهلل بن
عبد المحسن التركي  ،و قد جاء هذا الملتقى ليعيد االعتبار للعمارة و الفنون اإلسالمية و
يجيبنا على السؤال حول مدى إمكانية االستفادة من التراث الفقهي و العلمي و الحضاري
اإلسالمي في مجال العمارة و العمران و ما تعلق به من فنون في محاولة إلعادة صياغة
منظومتنا العمرانية بما يتناغم مع خصوصيتها الحضارية من جهة  ،و اإلسهام في إثراء
التنوع الحضاري العالمي في مجال العمران و الفنون من جهة ثانية .
يهدف هذا المؤتمر إلى :
 – 1التعريف بالعمران اإلسالمي و خصائصه.
 – 2إبراز أثر القيم و التعاليم اإلسالمية في توجيه العمل اإلبداعي و الفني.
 – 3تجلية الجوانب األخالقية و الجمالية و العقدية في فن العمارة اإلسالمية و تخطيط
المدن.
 – 4بيان إمكانية االستفادة من التجربة اإلسالمية في فن العمارة و البيئة و تطورها و تأكيد
بعدها العالمي.
 – 5إظهار قدرة و كفاءة األمة بصفة عامة و الجزائر بصفة خاصة في مجال العمران حاضرا
و مستقبال.
و قد ناقش األساتذة والباحثون على مدار جلسات المؤتمر المحاور التالية:
المحور األول  :مدخل إلى العمارة و الفنون اإلسالمية.
المحور الثاني  : :الضوابط الشرعية و العرفية في تنظيم العمران و توجيه الفنون
اإلسالمية.
المحور الثالث  :خصائص العمارة والفن اإلسالمي و معالمها في الجزائر ( المغرب
األوسط).
المحور الرابع  :التنمية المستدامة في التعمير والعمارة اإلسالمية .
المحور الخامس :العمارة و الفنون اإلسالمية عند علماء الجزائر.
المحور السادس :واقع الفن اإلسالمي في الجامعات و األكاديميات – الواقع المأمول –.
المحور السابع :التأثير والتأثر بالحضارة األوروبية.
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« التجربة اإلعالمية للقنوات التلفزيونية الجزائرية الخاصة»

بطاقة فنية للملتقى:
•صفة النشاط العلمي :ملتقى وطني.
•تاريخ االنعقاد 15 :ماي .2014
•عنوان النشاط :التجربة اإلعالمية للقنوات التلفزيونية الجزائرية الخاصة.
•الجهة المنظمة :قسم الدعوة واالتصال بكلية أصول الدين بالتعاون مع الجمعية
الجزائرية لإلعالم «صحافة الغد».
في ظل االنفتاح اإلعالمي الذي صارت تعرفه الجزائر وما نتج عنه من انتشار كبير للقنوات
التلفزيونية الجزائرية الخاصة ،حاولت جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية اإلحاطة
بالظاهرة التي تعد جديدة على اإلعالم الجزائري واالقتراب أكثر من هذا المجال لمعرفة
كيف يتم اعتماد هذه القنوات؟ وما هي المعايير المعتمدة في ذلك؟ ما مصادر تمويلها و
ما طبيعة الصعوبات التي تواجهها؟ وماهي اآلثار التي تتركها هذه القنوات على جمهورها
؟ وذلك من خالل ملتقى وطني حول» التجربة اإلعالمية للقنوات التلفزيونية الجزائرية
الخاصة»
الملتقى من تنظيم قسم الدعوة واالتصال بكلية أصول الدين بالجامعة بالتعاون مع
الجمعية الجزائرية لإلعالم «صحافة الغد» وذلك يوم  15ماي  2014بقاعة المحاضرات الكبرى
«عبد الحميد بن باديس» بجامعة األمير عبد القادر بحضور إعالميين و أكاديميين وطلبة
اإلعالم وكان ضيف الملتقى االعالمي سليمان بخليلي .
تمحورت مداخالت المشاركين حول المحاور التالية:
1-

مبررات القنوات اإلعالمية الخاصة بالجزائر.

2-

المنظومة التي تحكم نشاط هذه القنوات.

3-

آثار هذه القنوات على أفراد جمهورها.

خلص الملتقى إلى جملة من التوصيات نوردها في ما يلي:
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هذه القنوات ومراقبته.
-

إيجاد آليات لمشاركة الصحفيين في وضع مواثيق وهيئات أخالقية ضابطة للعمل
المهني.

-

االعتناء بتكوين الصحفيين العاملين في هذه القنوات.

-

ضرورة احترام المعايير المهنية والفنية في عمل هذه القنوات.

-

مراعاة رغبات واحتياجات الجمهور اإلعالمية والمعرفية و الترفيهية.

-

ضمان حد أدنى من الخدمة العمومية.

-

الحرص على انسجام برامجها ومحتوياتها مع البيئة االجتماعية و الثقافية الجزائرية.

-

تمكين الصحفيين العاملين فيها من الوصول إلى مصادر المعلومات ،وحماية هذه
المصادر.

«املرجعية الفقهية والعقدية يف الجزائر واقعها وآفاقها»

بطاقة فنية للملتقى:
•صفة النشاط العلمي :ملتقى دولي.
•تاريخ االنعقاد 17،18،19 :نوفمبر .2014
•عنوان النشاط :المرجعية الفقهية و العقدية في الجزائر واقعها و آفاقها.
•الجهة المنظمة :كلية أصول الدين بالتعاون مع مخبر الدراسات الشرعية بالجامعة .
يعتبر المذهب المالكي والعقيدة األشعرية المذهب الذي تبنته الجزائر واعتمدته في
مرجعيتها الدينية منذ عقود ،حيث أنه عرف انتشارا واسعا في معظم بالد المغرب العربي
من بينها ما يعرف بالمغرب األوسط وهو الجزائر حاليا منذ الفتح االسالمي إلى يومنا هذا،
ويعود ذلك حسب المؤرخين إلى تميزه بالوسطية واالعتدال وهو ما تماشى وطبيعة سكان
هذه المناطق .ولقد عملت مختلف الخالفات والدول المتعاقبة على ترسيخ هذه المرجعية
بدراستها وجمع الناس عليها وحفظها وصيانتها لما في ذلك من األثر البالغ في توحيد
كلمة األمة وحفظ االستقرار وتحقيق السلم واألمان.
وفي هذا اإلطار وللتعريف أكثر بهذه المرجعية والمساهمة في ترسيخها وتفعيلها
وتطبيقها والحفاظ عليها ،وابراز دورها في حماية أبنائنا من األخطار المحدقة بهم ،نظمت
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كلية أصول الدين ومخبر الدراسات الشرعية بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية
ملتقى دولي حول « المرجعية الفقهية و العقدية في الجزائر واقعها و آفاقها» وذلك أيام
 19،18،17نوفمبر  2014بقاعة المحاضرات الكبرى «عبد الحميد بن باديس» بالجامعة.
نشط الملتقى جمع من العلماء واألساتذة المتخصصين على رأسهم فضيلة الشيخ الحسن
ولد ددو من موريطانيا ،واإلمام المربي والمصلح الشيخ تواتي بن توات من الجزائر ،كما
عرف تغطية إعالمية لمختلف وسائل اإلعالم.
تمحورت جل المداخالت حول النقاط التالية:
•أعالم وتراث المرجعية الفقهية والعقدية في الجزائر.
•عناصر التوحيد والوسطية في المدرسة المالكية األشعرية المغاربية.
•مؤسسات المرجعية وآفاقها.
•الوحي والتجديد المعاصر في المرجعية الفقهية والعقدية.
•ترقية المذهب المالكي اجتهادا وتقنينا.
ليسدل الستار على فعاليات الملتقى بالمصادقة على التوصيات التي نوجزها فيما يلي:
 1بعث وتفعيل المرجعية العقدية (األشعرية) والفقهية (المالكية) السائدة في الجزائرحفاظا على الوحدة السياسية والفكرية واالجتماعية للمجتمع.
 2حماية المرجعيات األصلية في البلدان المغاربية عن طريق التوعية والتكوين المستمرواإلرشاد والتوجيه والدراسة والبحث والنشر.
 3إعداد مقررات دراسية في مختلف المستويات التعليمية تستند إلى المرجعية العقديةوالفقهية المحلية.
 4تجديد الفقه اإلسالمي بما يتناسب مع العصر وقضاياه موضوعا وتأليفا. 5انفتاح البحوث والدراسات العقدية والفقهية على مناهج البحث العلمي المعاصرة لتجاوزاالنغالق والتعصب والتقليد.
 6تبادل االحترام والتقدير بين المرجعيات العقدية والفقهية اإلسالمية وتجاوز الصراعاتالمفتعلة بينها.
 7التحسيس بأهمية توفر النضج العلمي والفكري في مناقشة قضايا المرجعيات الفقهيةوالعقدية في بلداننا العربية واإلسالمية.
 8تنقية الموروث الفقهي اإلسالمي من الشوائب التي لحقت به في مراحل تاريخية سابقة. 9الدعوة إلى النص على المرجعية الفقهية والعقدية للجزائر في التشريعات الوطنية. 10إنشاء مخابر بحث متخصصة في المرجعية الفقهية والعقدية الوطنية. 11إقامة عالقات تعاون علمي بين الجامعات ومخابر البحث المغاربية في مجال المرجعيةالمالكية والعقدية.
 12إنشاء مجمع فقهي جزائري. 13إنشاء مجمع فقهي مالكي مغاربي.42
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« دور القيم الروحية يف بناء الحضارة وسقوطها نحوالدراسات الخلدونية التطبيقية»

بطاقة فنية للملتقى:
•صفة النشاط العلمي :المؤتمر الدولي الرابع .
•تاريخ االنعقاد -24 23 :فيفري .2015
•عنوان النشاط :دور القيم الروحية في بناء الحضارة وسقوطها نحو الدراسات
الخلدونية التطبيقية.
•الجهة المنظمة :كلية أصول الدين.
سقوطها مرتبط بدور
إن مركز تحليل ابن خلدون هو اإلنسان؛ َّ
ألن قيام الحضارات أو ُ
والديمغرافية،
الروحية واالجتماعية في تفاعلها مع
السياسية واالجتماعية ّ
المؤسسات ّ
القيم ُّ
َّ
الروحية عند ابن خلدون في بناء الحضارة أو سقوطها؟ ما حقيقة
فماهي يا ترى أ َثر القيم ُّ
الصلة ال َتّكوينية والتَّكاملية بين القيم كمؤ ّثرات رافعة وحافزة ،والعوامل االقتصادية
ّ
موجهة وضابطة للفعل
الروحية
ّ
والسياسية في الحضارة؟ هل يمكن أن تَكون القيم ُّ
ّ
ُحررهما من االستبداد والتّرف واالنحطاط الحضاري وتحقّق
السياسي واالقتصادي؛ كي ت ّ
ّ
التّنمية والعدل؟
لإلجابة على هذه األسئلة نظمت كلية أصول الدين بجامعة األمير عبد القادر للعلوم
اإلسالمية المؤتمر الدولي الرابع حول « دور القيم الروحية في بناء الحضارة وسقوطها
نحو الدراسات الخلدونية التطبيقية» يومي  23و 24فيفري  2015بقاعة المحاضرات الكبرى
«عبد الحميد بن باديس «بالجامعة ،شارك فيه نخبة من األساتذة والباحثين من الجامعات
الجزائرية والعربية واإلسالمية.
على مدار جلسات الملتقى ناقش األساتذة المشاركون المحاور التالية:
المحور األول :القيم الروحية ودورها في قيام الحضارات أو سقوطها.
المحور الثاني :التكامل المعرفي بين العلوم عند ابن خلدون.
المحور الثالث :ابن خلدون وأزمة اإلنسان المعاصر .
المحور الرابع :تطبيق أفكار ابن خلدون في وقتنا الراهن :المخاطر والفرص.
توجت مناقشات األساتذة بالتوصيات التالية:
 .1تشكيل لجنة على مستوى الكلية تهتم بالتعريف بأعالم العرب والمسلمين عامة
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وشخصيات المغرب اإلسالمي خاصة ،وذلك في شتى المجاالت.
 .2على مخابر الكلية ،البحث في التراث العلمي ألعالم الحضارة العربية اإلسالمية.
 .3تشجيع الطلبة الباحثين في مختلف المراحل على إعداد مشاريع بحوث أكاديمية حول
الفكر الخلدوني.
 .4عقد ملتقيات علمية متخصصة حول ابن خلدون ،يتعلق كل ملتقى بجانب محدد من
الفكر الخلدوني تعريفا وتحليال وإثراء.
 .5عقد ندوات تهتم بتبسيط الفكر الخلدوني للطلبة لتنمية القدرات التحليلية والنقدية
والمنهجية لديهم.
 .6إيجاد آلية للتنسيق بين كل المؤسسات المهتمة بالفكر الخلدوني على المستوى الوطني
والعربي واإلسالمي والغربي.
 .7اقتراح تضمين الفكر الخلدوني في المناهج الدراسية في مختلف التخصصات ،بحيث
يتضمن كل تخصص ما يناسبه من الفكر الخلدوني.
 .8إنشاء جناح في مكتبة الجامعة خاص بكل ما يتعلق بالفكر الخلدوني من دراسات على
مستوى العالم.
 .9إعداد بيبلوغرافيا شاملة حول ما أنتج عن الفكر الخلدوني في العالم.

النخب الجزائرية والحركة اإلصالحية يف النصف األول من القرن العشرين

بطاقة فنية للملتقى:
•صفة النشاط العلمي :مؤتمر دولي.
•تاريخ االنعقاد -22 -21 20 :أفريل .2015
•عنوان النشاط :النخب الجزائرية و الحركة اإلصالحية في النصف األول من القرن
العشرين.
•الجهة المنظمة :جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية بالتنسيق مع دائرة
المؤتمرات و الملتقيات بوزارة الثقافة في إطار فعاليات قسنطينة عاصمة للثقافة
العربية.
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تطلع الجزائريون طوال النصف األول من القرن العشرين إلى تعديل وضعيتهم السياسية
و القانونية و تعديل مركزهم االجتماعي بالقدر الذي يتماشى مع المعنى الكبير للتاريخ
الحديث و المعاصر  ،فقد كان قدر النخب الجزائرية أن تطالب بالمساواة و العدالة و الحرية
من أجل تعميمها كقاسم مشترك للجميع تشيد عليه مؤسسات الدولة الجزائرية و تطلعات
األمة و نظام المواطنة  .و ينصرف مفهوم النخبة في التجربة الجزائرية إلى الفئة التي
تميزت بمرجعية معينة أو نمط تفكير سياسي أو ثقافي أو ديني محدد ،و رغم اختالف
النخب الجزائرية إال أن هذا لم يمنعها من التواصل و االتفاق على مبدأ مواجهة االستعمار،
و لعل أهم هذه النخب  :النخبة اإلصالحية ذات المرجعية الدينية و التي تواصلت مع كافة
النخب و التشكيالت و التنظيمات الجزائرية كما أنها عبرت عن نصيب الجزائر في النهضة
اإلصالحية العامة التي شملت العالم العربي و اإلسالمي مع النزعة اإلنسانية لدى بعض
الفئات الفرنسية و األوروبية التي حاربت الوجه االستعماري في النظام الفرنسي .
و بهدف إعادة االعتبار إلى كافة الذين ساهموا ،كل في مجاله و منصبه ووضعيته لسعيهم
الحثيث إلى التغيير و تحسين الشروط المادية و المعنوية لإلنسان الجزائري  ،و الوقوف على
مركزية و محورية النشاط اإلسالمي الديني و تجلياته االجتماعية و السياسية إضافة إلى
إبراز دور الحركة اإلسالمية في بلورة خطاب إسالمي معاصر يتعامل مع دولة المؤسسات و
يسعى إلى تخليصها من مفارقاتها و تناقضاتها  ،كما يحرص على تخطي النظم الطرقية و
النزاعات المذهبية والعقليات الجهوية و القبلية و الطائفية ،كأفضل اجتهاد للتوفيق بين
رسالة اإلسالم و قيم و مبادئ و روح العصر ،و كذلك قراءات تاريخ الجزائر زمن االحتالل ،
من خالل أدبيات النخب و نشاطها و إبراز دور هذه النخب في نصرة قضايا العالم العربي و
اإلسالمي و القضايا اإلنسانية  ،نظمت جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية بالتنسيق
مع دائرة المؤتمرات و الملتقيات بوزارة الثقافة و في إطار فعاليات قسنطينة عاصمة
للثقافة العربية ملتقى دولي حول « النخب الجزائرية و الحركة اإلصالحية في النصف األول
من القرن العشرين « احتضنت فعالياته قاعة المحاضرات الكبرى عبد الحميد بن باديس
و ذلك أيام  22 – 21 – 20أفريل  ، 2015شارك فيه ثلة من األساتذة و الباحثين من مختلف
الجامعات الوطنية و الدولية  ،قدموا خالله مجموعة من المداخالت القيمة و التي تميزت
بالموضوعية و اإللمام بمختلف عناصر الموضوع و شملت المحاور التالية :
 المحور األول  :النخب الجزائرية و العالم العربي و اإلسالمي. المحور الثاني  :تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية في النصف األول من القرن العشرين. المحور الثالث  :موقف النخب الجزائرية من االستعمار الفرنسي داخل الوطن و خارجه . المحور الرابع  :تاريخ النخب الجزائرية في العهد الفرنسي و موقف اإلدارة االستعماريةمنها.
 المحور الخامس  :النخب الجزائرية و الثورة و التحرير.توج الملتقى بمجموعة من التوصيات تمثلت في :
 1انجاز معجم مفهرس للنخب الجزائرية. 2دعوة الباحثين و المراكز البحثية و المخابر العلمية باالهتمام بدراسة النخب و نشرأعمالهم و تحقيق تراثهم و خاصة المغمورين منهم.
 3تفعيل دور النخب الجزائرية في الحراك الثقافي و االجتماعي و السياسي و استعادةمكانتها في المجتمع.
 4طبع أعمال رواد النهضة العلمية و الفكرية و األدبية و الوطنية في الجزائر خاصة غيرالمنشورة سابقا.
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 5استعادة األرشيف المتعلق بالنخب الجزائرية المتواجد في الداخل و الخارج و االهتمام بهو توظيفه في مواصلة كتابة تاريخ الجزائر الثقافي .
 6طبع أعمال الملتقى ورقيا والكترونيا و الحرص على توسيع نشرها لتكون في متناولالباحثين والطلبة.
 7توجيه طلبة الدراسات العليا عبر رسائلهم الجامعية باالهتمام بتراث النخب الجزائرية. 8ترسيم الملتقى الدولي للنخب الجزائرية بصفة دورية على أن يكون موضوع الملتقىالدولي القادم (الثاني) «النخب الجزائرية و الثوابت الوطنية».
على هامش الملتقى نظم المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ – علم االنسان
و التاريخ -معرضا للكتب حول تاريخ الجزائر.

«اإلصالحات الدستورية يف املغرب العربي و آفاق التحول الديموقراطي»

بطاقة فنية للملتقى:
•صفة النشاط العلمي :ملتقى مغاربي.
•تاريخ االنعقاد -12 11 :ماي .2015
•عنوان النشاط :اإلصالحات الدستورية في المغرب العربي و آفاق التحول الديموقراطي.
•الجهة المنظمة :كلية الشريعة واالقتصاد.
لقد شهدت أقطار الوطن العربي بصفة عامة و بلدان المغرب العربي بصفة خاصة
في العصر الحديث و المعاصر إصالحات دستورية كلية و جزئية ،تتويجا لحراك اجتماعي
و سياسي مس البنى التقليدية للكثير من هذه الدول وطبيعة نظامها السياسي ،و بعد
ثورات ما يعرف بالربيع العربي و جدت الدول العربية و المغاربية نفسها مجبرة إلحداث
تغييرات جديدة على مستوى دساتيرها تماشيا والمعطيات الجديدة  ،لكن هل هذه الدول
تحاول أن تحدث تغيرات فعلية قائمة على الفصل بين السلطات و التداول السلمي و
الديمقراطي على السلطة أم أنها مجرد مسايرة للشعوب؟ ضمن هذا يأتي هذا الملتقى
المغاربي ليحاول من خالل مقاربة نقدية أكاديمية علمية اإلجابة عن مجموعة تساؤالت
متمحورة حول التطورات التاريخية في المغرب العربي و مرجعياتها الفكرية  ،و مدى نجاح
تجارب اإلصالحات الدستورية في تكريس الحريات العامة و الحفاظ على حقوق اإلنسان و
قيم المواطنة .
الملتقى جرت فعالياته بقاعة عبد الحميد بن باديس بجامعة األمير عبد القادر للعلوم
اإلسالمية أيام  11و  12ماي  ،2015و عرف حضورا قويا لشخصيات وطنية و مغاربية كبيرة
و كذلك ألساتذة من مختلف الجامعات الوطنية و المغاربية وسط اهتمام وسائل اإلعالم و
الصحافة المكتوبة و المرئية.
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 أهداف الملتقى  :الملتقى يهدف إلى:
•عرض مختلف تجارب اإلصالحات الدستورية الحديثة و المعاصرة في أقطار المغرب
العربي و التعرف على ظروف صياغتها التاريخية و االجتماعية و السياسية و مرجعياتها
الفكرية .
•عرض تقييم نقدي للوثائق الدستورية المغاربية الحديثة و المعاصرة في عالقتها مع
منظومة حقوق اإلنسان و الثوابت و القيم الوطنية و األنظمة السياسية المقارنة.
•تقديم تصور لمعالم دستور حديث مستجيب لتطلعات الشعوب و متناغم ومقتضيات
الحوكمة و المنظومة القانونية العالمية بما يكرس الحرية و يؤسس لمبدأ الفصل بين
السلطات و آليات الرقابة.
•تحقيق التقارب و التعاون األكاديمي المغاربي.
محاور الملتقى :
•المحور األول :األسس و المفاهيم.
•المحور الثاني  :إشكالية تنظيم السلطة في الدساتير العربية.
•المحور الثالث  :اإلصالحات الدستورية و حقوق اإلنسان و الحريات العامة.
•المحور الرابع  :انعكاسات اإلصالحات الدستورية على حقوق اإلنسان و الحريات العامة.
•المحور الخامس  :التقييم و اآلفاق.

ملتقى دولي حول « املجازر االستعمارية – مجازر  8ماي  45أنموذجا»

بطاقة فنية للملتقى:
•صفة النشاط العلمي :ملتقى دولي.
•تاريخ االنعقاد 08 06-07- 05- :ماي .2015
•عنوان النشاط :المجازر االستعمارية – مجازر  8ماي  45نموذجا.
•الجهة المنظمة :قسم المؤتمرات و االتفاقيات بالتنسيق مع جامعة األمير عبد القادر
للعلوم االسالمية.
تاريخ كفاح هذا الوطن غني باألحداث و المحطات ،وها هي اليوم تستوقفنا محطة
مهمة أال و هي الذكرى السبعين لمجازر  8ماي  1945في القطاع القسنطيني  ،و التي
تزامنت مع افتتاح تظاهرة «قسنطينة عاصمة للثقافة العربية  « 2015و في هذا الصدد ارتأى
قسم «المؤتمرات و االتفاقيات « تنظيم ملتقى دولي حول « المجازر االستعمارية – مجازر
47

جامعة األمير عبد القادر في  10سنوات ....
 8ماي  45نموذجا « بالتنسيق مع كل من جامعة األمير عبد القادر للعلوم االسالمية أيام
 08 ،07 .05،06ماي  ، 2015جامعة  8ماي  1945بقالمة يوم  07ماي  ،2015جامعة محمد لمين
دباغين – سطيف – يوم  09ماي  ، 2015و جامعة عبد الرحمان ميرة – بجاية – يوم  10ماي
. 2015
جاء هذا المؤتمر لإلجابة على العديد من األسئلة بخصوص الظاهرة االستعمارية الحديثة
عموما ،و المجازر االستعمارية و االبادة و المذابح الجماعية خصوصا ،
حضر الملتقى الذي احتضنت فعالياته قاعة المحاضرات الكبرى» عبد الحميد بن باديس»
بالجامعة ،عدد كبير من األساتذة و الباحثين من مختلف الدول العربية االفريقية و حتى
الغربية نذكر منها  :الجزائر  ،تونس  ،مصر  ،قطر  ،السنغال ،فلسطين  ،تركيا  ،فرنسا ،
انجلترا ،الواليات المتحدة األمريكية .
من خالل مناقشات علمية هادفة تتسم بالموضوعية أحاط األساتذة المتدخلون بمختلف
محاور الملتقى التي نوجزها فيما يلي:
المحور األول :المجازر االستعمارية كمرتكز للبنية العقلية للمستعمر.
المحور الثاني  :المجازر االستعمارية في الجزائر (  1962 – 1830م )  -مجازر  8ماي  45نموذجا
المحور الثالث  :طوبوغرافيا المجازر االستعمارية ( مدغشقر – كينيا – السنغال – جنوب
افريقيا – فلسطين )...
المحور الرابع  :تقييم لحصيلة و آثار المجازر االستعمارية.

« قضايا املصطلح يف الدراسات األدبية واللغوية »

بطاقة فنية للملتقى:
•صفة النشاط العلمي :ملتقى دولي.
•تاريخ االنعقاد 07-08 :نوفمبر .2015
•عنوان النشاط :قضايا المصطلح في الدراسات األدبية واللغوية.
•الجهة المنظمة :قسم اللغة العربية بكلية اآلداب والحضارة االسالمية.
عد المصطلح مفتاح التواصل بين العلوم والثقافات والمعارف اإلنسانية ،إالّ أ ّنه يحمل
ُي ّ
في جوهره العديد من المعضالت المعرفية التي شكّلت هاجسا عصيبا لدارس األدب تمثل
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الموحد أثناء
في عدم اتفاق اصطالحي وفوضى الترجمة والتعريب ،وغياب التنسيق العربي
ّ
نقل المصطلح الدخيل.
ولعل من بين أهم االشكاالت المثارة حوله إشكاليات تلقّي المصطلح النقدي ،فلطالما
شغل المصطلح النقدي وكيفية فهمه بال الباحثين والمهتمين بالمجالين األدبي والنقدي
 ،حيث يصطدم دارس األدب بذلك الكم الهائل من المصطلحات التي تنتمي إلى حقول
سبب ضياعا معرفيا ملموسا دفع بالمهتمين للبحث
لغوية وأدبية ومعرفية متنوعة مما ّ
عن حقيقة المصطلحات النقدية التي نتلقّـاها ،ما حقيقتها؟ وماهي طبيعتها في المجال
األكاديمي؟ هل ننطلق من القاعدة التراثية العربية بثرائها في عملية تبني مصطلح نقدي
أن العملية توافقية؟
معين أم نعتمد على الوافد األجنبي أم ّ
في هذا الصدد و لإلجابة على كل هذه التساؤالت نظم قسم اللغة العربية بكلية اآلداب
والحضارة االسالمية بجامعة األمير عبد القادر للعلوم االسالمية ملتقى وطنيا بعنوان «
قضايا المصطلح في الدراسات األدبية واللغوية» يومي  08 07- :نوفمبر ،2015بقاعة
المحاضرات الكبرى الشيخ عبد الحميد بن باديس بالجامعة.
يهدف الملتقـــى إلى :
محاولة البحث عن حلول إلشكاليات تلقي المصطلح النقدي .
تحسيس دارسي األدب ،وخاصة فئة الطالب بأهمية وخطورة هذا الموضوع.
المتميزة في المستقبل.
يتعلق المصطلح وإشكالية فهمه بفهم الذات صنع الشخصية
ّ
طرح قضية المصطلح وتلقيه في الندوات والملتقيات بصفة دائمة ومتتابعة.
على مدار جلسات الملتقى ناقش األساتذة المحاضرون المحاور التالية:
 المحور األول  :علم المصطلح وآليات إصالحه. المحور الثاني  :إشكالية تلقـّـي المصطلح النقدي القديم والجديد. المحور الثالث  :إشكالية تلقـّـي المصطلح اللغوي القديم والجديد. المحور الرابع  :إشكالية تلقّــي المصطلح البالغي. المحور الخامس  :إشكالية الترجمة والمصطلح النقدي. المحور السادس :إشكالية المنهج والمصطلح النقدي.لتخلص لجنة التوصيات إلى ما يلي:
1-

تنظيم ندوات و ملتقيات وطنية و دولية حول المصطلح في كل التخصصات.

2-

اقتراح مشاريع و رسائل علمية في الماستر و الدكتوراه في المصطلح و قضاياه.

3-

تكوين فرق بحث متخصصة في ضبط المصطلح في مجال الدراسات اللغوية و
النقدية.

4-

دعوة الهيئات المختصة في ترقية اللغة العربية في الجزائر مثل المجلس األعلى
للغة العربية و مركز ترقية اللغة العربية و مجمع اللغة العربية الجزائري و مخابر
الترجمة إلى حضور هذه الفعاليات مستقبال و اإلسهام في إيجاد الحلول المناسبة
لتوحيد المصطلح و ضبطه.
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5-

اقتراح مقررات موحدة لطالب اللغة و األدب العربي في الجامعات الجزائرية و
تفعيل ذلك عن طريق ميادين التكوين.

6-

اقتراح موقع إلكتروني رسمي لالصطالح تشرف عليه هيئة وطنية رسمية.

7-

اقتراح مجلة علمية أكاديمية وطنية لالصطالح.

8-

طبع أعمال الملتقى في كتاب جماعي.

9-

اقتراح عنوان « المصطلح التراثي و آليات التحديث» لملتقى دولي قادم إن شاء اهلل.

ملتقى « الخط العربي مرآة الحضارة العربية االسالمية»

ورشة مفتوحة لتقنية الرسم على الماء -اإلبرو-

معرض للوحات فنية للخط العربي نظم على هامش الملتقى

بطاقة فنية للملتقى:
•صفة النشاط العلمي :ملتقى وطني.
•تاريخ االنعقاد 14 13- :ديسمبر .2015
•عنوان النشاط :الخط العربي مرآة الحضارة العربية االسالمية.
•الجهة المنظمة :قسم اللغة العربية بكلية اآلداب والحضارة االسالمية بالتنسيق مع
المديرية الفرعية لألنشطة العلمية والثقافية والرياضية بالجامعة.
قال اهلل ع ّز وجل(( ن والقلم وما يسطرون )) ،و قال صلى اهلل عليه وسلّم» عليكم بحسن
الخط فإنه مفاتيح الرزق».
ال شك في أن الخط العربي يتبوأ منزلة رفيعة في سماء الحضارة العربية اإلسالمية،
وهو من أبرز مظاهرها علما وفنا وابداعا ،بل يعتبر من أجمل الفنون اإلسالمية ألن للحرف
العربي سمات ميزته عن باقي الكتابات قديما وحديثا ،مما دفع بالخطاطين إلى االبداع فيه
و النهوض به نحو مشارف السمو والكمال.
ولتسليط الضوء على جماليات هذا الفن األصيل ارتأى قسم اللغة العربية بكلية اآلداب
والحضارة االسالمية بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية بالتنسيق مع المديرية
الفرعية لألنشطة العلمية والثقافية والرياضية بالجامعة تنظيم ملتقى وطني حول « الخط
العربي مرآة الحضارة العربية االسالمية « يومي  13و  14ديسمبر  2015بقاعة المحاضرات
الكبرى « عبد الحميد بن باديس».
جاء هذا الملتقى لتحقيق األهداف التالية :
 -إبراز مميزات وخصائص الخط العربي.
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 إبراز قدسية الحرف العربي. كشف أسرار الخط العربي وبيان جمالياته. التعرف على تقنيات الخط والكتابة ( من خالل الورشات المبرمجة).عرف الملتقى مشاركة واسعة حيث بلغ عدد المشاركين  20مشاركا ،كما شهد حراكا و
تفاعال كبيرين من خالل المداخالت والمناقشات و المعارض والورشات العديدة والمتنوعة
و التي عرفت إقباال كبيرا من الحاضرين .
أثرى المتدخلون جملة من المحاور هي:
•الخط العربي عالمية و جمال.
•البعد الوظيفي والبعد الفني للشكل واالعجام.
•الخط والخطاطون في الشعر العربي.
•القلم وأهميته في الخط العربي.
لتختتم فعالياته بالتوصيات التالية:
ضرورة استمرار هذا الملتقى الذي جاء تكريما ودعما لورشة الخط العربي
بالجامعة.
توسيع دائرة الملتقى وإعطائه بعدا مغاربيا ودوليا.
إدراج الخط العربي ضمن بعض الشعب والتخصصات على غرار تخصص التوثيق
والمخطوطات ،اآلثار والفنون اإلسالمية ،اللغة التركية.

« اإلنتاج املعريف لعلماء قسنطينة خالل العصر الوسيط»
بطاقة فنية للملتقى:
•صفة النشاط العلمي :ملتقى وطني.
•تاريخ االنعقاد 28 27- :نوفمبر .2016
•عنوان النشاط :اإلنتاج المعرفي لعلماء قسنطينة خالل العصر الوسيط.
•الجهة المنظمة :قسم التاريخ بكلية اآلداب و الحضارة اإلسالمية.

مدينة العلم و العلماء حاضرة بالد المغرب العربي اإلسالمي الوسيط و ثالث مدينة في
افريقية الحفصية ،حظيت و ال تزال تحتل هذه المكانة العلمية المتميزة منذ قرون خلت
بفضل علمائها و مفكريها البارزين .
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و تقديرا لهذا الدور العلمي المتميز ،نظّم قسم التاريخ بكلية اآلداب و الحضارة اإلسالمية
ملتقى وطني بعنوان « اإلنتاج المعرفي لعلماء قسنطينة خالل العصر الوسيط»  ،و ذلك
يومي  27و 28نوفمبر  2016بقاعة المحاضرات الكبرى بالجامعة .
يأتي هذا الملتقى ليبرز النخب العلمية القسنطينية و التعريف بفضلها و علمها و تصانيفها
المخطوط منها و المنشور ،و هو ما سيمكننا من معرفة نسبة المؤلفات المطبوعة التي
ألفها علماء قسنطينة بالمقارنة مع ما بقي منها مخطوطا و مفقودا ،كما سيحاول اإلجابة
عن مجموعة من التساؤالت المطروحة بخصوص أصول تبلور الحقول المعرفية لمدينة
قسنطينة في عصرها اإلسالمي الوسيط ُوصوال إلى محاولة تحديد الحقل المعرفي السائد
تأليفا في مصنفات علماء قسنطينة ،و من الناحية الزمنية ستكون دراسة تحديد فترات
تصاعد و تراجع التأليف ،و ابراز أشهر البيوتات العلمية التي برعت في زيادة التأليف
ناقش األساتذة المحاضرون على مدار  6جلسات المحاور التالية:
 المحور األول  :عوامل تكوين الملكة المعرفية لعلماء قسنطينة. المحور الثاني  :البيوتات العلمية القسنطينية. المحور الثالث  :اإلنتاج المعرفي لعلماء قسنطينة. -المحور الرابع :المنظومات العلمية لعلماء قسنطينة بين الشعر و العلم.

«جهود ترجمة معاني القرآن الكريم إىل اللغة األمازيغية -الواقع واآلفاق»-

بطاقة فنية للملتقى:
•صفة النشاط العلمي :ملتقى دولي.
•تاريخ االنعقاد 17 16- :أفريل .2017
•عنوان النشاط :جهود ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة األمازيغية  -الواقع
واآلفاق.
•جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية بالتعاون مع كل من وزارة الشؤون الدينية
واالوقاف ،المجلس اإلسالمي األعلى ،المحافظة السامية للّغة األمازيغية والمجلس
األعلى للّغة العربية.
أنزل اهلل سبحانه وتعالى القرآن الكريم على نبيه صلى اهلل عليه وسلم معجزة خالدة
يدخر عليه الصالة والسالم جهدا في التبليغ
أبد الدهر ،وأمره بالتبليغ للعالمين أجمع ،ولم ّ
وإيصال رسالة اإلسالم إلى الناس كافة ،فالخطاب القرآني عالمي النزعة يتعالى عن العرقية
ويصهرها في كيان واحد متفاعل ،بل و يجعل اختالف األلسن واللغات واللهجات من آياته
في خلقه ،وهي دعوة الحترام الخصوصية اللسانية لكل قوم.
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ال يمكن أن ننكر الصعوبة التي تعتري عملية ترجمة معاني القرآن الكريم للزخم الهائل
من المعاني المتضمنة فيه وعمقها البالغ ولذا تعتري محاوالت ترجمتها إلى اللغات األخرى
عموما واللغة األمازيغية خصوصا الكثير من اإلشكاالت واالنشغاالت ،التي تصب في
مجموعها في التساؤالت اآلتية :ما مدى الحاجة إلى ترجمة معاني القرآن الكريم الى اللغة
االمازيغية؟ ما مدى قدرتها على استيعاب المعاني المتضمنة في الخطاب القرآني كما ورد
في اللغة العربية؟ ما واقع وآفاق جهود ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة االمازيغية؟
لإلجابة على هذه التساؤالت وغيرها نظمت جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية
باالشتراك مع كل من :وزارة الشؤون الدينية واالوقاف ،المجلس اإلسالمي األعلى  ،المحافظة
السامية للغة األمازيغية والمجلس األعلى للغة العربية ،ملتقى دوليا بعنوان «جهود ترجمة
معاني القرآن الكريم إلى اللغة األمازيغية  -الواقع واآلفاق »-وذلك يومي  16و 17أفريل
 2017تزامنا مع االحتفال بيوم العلم ،احتضنت فعالياته قاعة المحاضرات الكبرى عبد الحميد
ابن باديس بالجامعة.
شرف الجامعة بالحضور
عرف الملتقى مشاركة واسعة لألساتذة والباحثين والمختصين وقد ّ
د/عبد اهلل غالم اهلل رئيس المجلس االسالمي األعلى ،د/محمد بوشنان ممثال عن معالي
وزير الشؤون الدينية واألوقاف ،د/صالح بلعيد رئيس المجلس االسالمي األعلى،د/
بوجمعة عازيري مدير البحث العلمي بالمحافظة السامية للغة األمازيغية إلى جانب
كل من :فضيلة الشيخ عبد السالم أبو عبد السالم ،الشيخ جهادي الحسين الباعمراني
مترجم المغرب ،الشيخ سي محند محند الطيب مترجم الجزائر ،األستاذ محمد صدقي.
ناقش المتدخلون على مدار خمس جلسات علمية المحاور التالية:
المحور األول :ترجمة معاني القرآن الكريم قواعدها وحدودها وإشكالياتها
• خلفية تاريخية عن جهود ترجمة القرآن الكريم.
• اإلشكاليات البنيوية والداللية في ترجمة القرآن الكريم.
• إشكالية األسلوب الزمني السردي وسياقاته وشخصياته.
المحور الثاني :نماذج من جهود االمازيغ في ترجمة معاني القرآن الكريم.
• ترجمات القرآن الكريم التراث الشفهي.
• ترجمات القرآن الكريم التراث المكتوب.
المحور الثالث :نقد وتحليل نماذج ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغة األمازيغية
• الترجمات الشفهية.
• الترجمات المكتوبة.
المحور الرابع :آفاق جهود ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة األمازيغية

مستقبل العلوم اإلسالمية يف مؤسسات التعليم العالي – الواقع واآلفاق-
بطاقة فنية للملتقى:
•صفة النشاط العلمي :ملتقى دولي.
•تاريخ االنعقاد 24 23- :أفريل .2017
•عنوان النشاط :مستقبل العلوم اإلسالمية في مؤسسات التعليم العالي –
الواقع واآلفاق.-
•الجهة المنظمة :كلية الشريعة واالقتصاد.
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مستشار فخامة رئيس الجمهورية يشارك في الملتقى إلى جانب مدير الجامعة

إن تدريس العلوم اإلسالمية ليس وليد اللحظة بل عرفته المؤسسات التعليمية منذ فجر
اإلسالم انطالقا من المسجد الذي كان بمثابة الجامع و الجامعة الى أن بادر قادة األمة
ُدرس فيها مختلف أنواع
و مفكروها الى انشاء صروح علمية في حقب تاريخية مختلفة ت َّ
العلوم و المعارف في ظل تكامل معرفي ،و مع التطور الكبير الذي شهدته النظم التعليمية
في العالم اإلسالمي برز نقاش كبير حول أهمية تدريس العلوم اإلسالمية في مؤسسات
التعليم العالي بين من يراها ضرورة للحفاظ على الهوية و الثوابت اإلسالمية و من يرى أنه
ال حاجة لتدريسها في مؤسسات التعليم العالي ،و من هنا جاء هذا الملتقى لتسليط الضوء
على مكانة العلوم اإلسالمية في حياة األمة .
الملتقى نظمته كلية الشريعة واالقتصاد واحتضنته قاعة المحاضرات الكبرى عبد الحميد
بن باديس وذلك يومي 23و  24أفريل  2017و الذي تميز بمشاركة واسعة لنخبة من
األساتذة الجامعيين من مختلف جامعات الوطن وسط تغطية إعالمية متميزة للصحافة
المرئية و المكتوبة.
أشرف على افتتاحه أ.د /السعيد دراجي مدير الجامعة الذي أكد من خالل كلمته على أن
تدريس العلوم اإلسالمية بصفة عامة يعني الحفاظ على موروثاتنا الحضارية و العقائدية
و بالتالي صون للهوية الوطنية و ثوابت األمة ،و أن تدريسها في مؤسسات التعليم العالي
هو صقل لهذه العلوم وفق مناهج و مقررات تستجيب لمتطلبات العصر و تتكيف مع
تكنولوجيات االتصال و تنفتح على سوق الشغل مع المحافظة على األصالة ،ويأتي هذا
الملتقى ليبحث إمكانية المالءمة بين األصالة و العصرنة في مناهج و مقررات الدراسة
للعلوم اإلسالمية و كيفية تحقيق التكامل المعرفي بينها و بين العلوم األخرى.
على مدار يومين كاملين تمحورت أشغال الجلسات في ثمان محاور أساسية :
 المحور األول :حقيقة العلوم اإلسالمية و مقاصدها. المحور الثاني :تطور تدريس العلوم اإلسالمية في مؤسسات التعليم العالي. المحور الثالث :واقع تدريس العلوم اإلسالمية في مؤسسات التعليم العالي. المحور الرابع :العالقة بين العلوم اإلسالمية وبقية العلوم األخرى في مؤسسات التعليمالعالي.
 المحور الخامس :تجارب و نماذج تدريس العلوم اإلسالمية في مؤسسات التعليمالعالي.
 المحور السادس  :العلوم اإلسالمية و تحديات العصر. المحور السابع :مدى تلبية تدريس العلوم اإلسالمية في مؤسسات التعليم العالي .54
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 المحور الثامن :آفاق و مستقبل تدريس العلوم اإلسالمية في مؤسسات التعليم العالي.خلص الملتقى إلى التوصيات التالية :
 – 1تثمين و تعزيز دور العلوم اإلسالمية في إرساء القيم الروحية و الوطنية بما يحقق
الوسطية واالعتدال ،و نبذ الفكر الدخيل عن المجتمع الجزائري.
 – 2تثمين تجربة تعميم تدريس العلوم اإلسالمية في العديد من الجامعات الوطنية في
أداءا و تقويما لضمان
مجال العلوم اإلنسانية و االجتماعية ،مع التأكيد على متابعة التجربة ً
جودة التكوين الذي يخدم حاجات المجتمع الجزائري في القطاعات المختلفة.
 – 3الحرص على فتح عروض تكوين ماستر مهني في العلوم اإلسالمية و تعزيز االنفتاح
على الشريك االقتصادي و االجتماعي .
 – 4ترقية البحث في العلوم اإلسالمية بما يخدم و يسهم في حل مشكالت المجتمع
المختلفة.
 – 5تعزيز التكامل المعرفي بين العلوم اإلسالمية و العلوم األخرى في مختلف التخصصات .
 – 6االرتقاء بالكم المعرفي و النوعي للعلوم اإلسالمية في كليات الحقوق و االقتصاد .
 – 7تفعيل دور اللجان الخاصة بتقويم العملية التعليمية في العلوم اإلسالمية بكل
مستوياتها و تعزيز التنسيق مع اللجان الوطنية .
 – 8ضرورة إدراج مواد شرعية في مختلف التخصصات كالطب و الهندسة و غيرها بما
يتماشى مع هذه
التخصصات.
 – 9دعم تبادل الخيرات و التجارب بين مختلف الجامعات و المعاهد التي تدرس العلوم
اإلسالمية سيما ما تعلق بالمناهج و أساليب التدريس الحديثة.
 – 10توسيع الملتقى و االرتقاء به إلى ملتقى دولي يتناول التجارب الدولية في تدريس
العلوم اإلسالمية
 – 11طبع أعمال الملتقى و نشرها قصد االستفادة منها من قبل الطلبة و الباحثين.

« السياسة الجنائية ملكافحة جرائم املخدرات يف الجزائر»
بطاقة فنية للملتقى:
•صفة النشاط العلمي :ملتقى وطني مشترك.
•تاريخ االنعقاد 08 07- :نوفمبر .2017
•عنوان النشاط :السياسة الجنائية لمكافحة جرائم المخدرات في الجزائر.
•الجهة المنظمة :كلية الشريعة واالقتصاد بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية
بالشراكة مع كلية الحقوق بجامعة اإلخوة متنوري  -قسنطينة.01
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مشكلة انتشار المخدرات وتداولها وتعاطيها تعد من أخطر المدمرات التي يمكن أن
يعاني منها مجتمع ما  ،خاصة وأن االحصائيات األخيرة تبين مدى التنامي الخطير والمطرد
لهذه الظاهرة  ،وبالتالي بات من الواجب محاربتها والتصدي لها بمختلف الوسائل واآلليات
التربوية والعلمية والشرعية وخاصة القانونية كونها تعد القوة الرادعة األساسية التي تقوم
تجريم األفعال المتصلة بهذا النشاط و العقاب عليها وهذا ما يعرف بالسياسة الجنائية.
فما هي يا ترى السياسة الجنائية المنتهجة لمكافحة جرائم المخدرات في الجزائر؟ ،وما هي
اآلليات القانونية الموضوعية واالجرائية التي تبناها المشرع الجزائري في مكافحتها؟
لإلجابة عل هذه األسئلة وغيرها ،نظمت كلية الشريعة واالقتصاد بجامعة األمير عبد
القادر للعلوم اإلسالمية بالشراكة مع كلية الحقوق بجامعة اإلخوة متنوري  -قسنطينة01
 يومي 07و 08نوفمبر  ،2017ملتقى وطني مشترك حول» السياسة الجنائية لمكافحةجرائم المخدرات في الجزائر» ،حضره السلطات المحلية للوالية على رأسهم السيد والي
الوالية ،أ.د/السعيد دراجي مدير جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية ،أ.د /عبد الحميد
جكون مدير جامعة االخوة متنوري بقسنطينة ،إلى جانب ممثلي المرصد الوطني لمكافحة
المخدرات ونخبة من األساتذة والمختصين من مختلف الجامعات الوطنية.
محاور الملتقى:
المحور األول :ظاهرة المخدرات في الجزائر والتطور التشريعي في مكافحتها..
المحور الثاني :السياسة التجريمية والعقابية المقررة في جرائم المخدرات
المحور الثالث :السياسة االجرائية في مكافحة المخدرات .
المحور الرابع :آليات التصدي لجرائم المخدرات
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« املخطوطات العلمية الجزائرية – املنجز واملأمول»-
بطاقة فنية للملتقى:
•صفة النشاط العلمي :ملتقى وطني.
•تاريخ االنعقاد 28 27- :نوفمبر .2017
•عنوان النشاط :المخطوطات العلمية الجزائرية – المنجز والمأمول.-
•الجهة المنظمة :كلية اآلداب والحضارة االسالمية.

تعد المخطوطات العلمية العربية لبنة من لبنات الحضارة االنسانية ،ولما كانت كذلك
فقد لفتت انتباه الباحثين خاصة المتخصصين منهم في هذا المجال ،حيث استوقفتهم
بالدراسة والبحث والتحقيق ،وال زالت في حاجة إلى المزيد من العناية واالهتمام بهذا
التراث العلمي ،وألجل تحقيق ذلك عزمنا على عقد ملتقى وطني يتولى نفض الغبار عن
الكنوز العلمية والمعرفية التي تضمنتها المخطوطات العلمية الجزائرية المتوارية في
جدران الخزائن الخاصة والعامة داخل وخارج الوطن.
كما سنقف على الجهود الفردية التي يقوم بها بعض الباحثين محليا ودوليا من
أجل الوصول إلى مكنون تلك المخطوطات وإخراجها للعلن بالدراسة والتحقيق والنشر
لتستفيد منها األجيال.
ومن هذا المنطلق نظمت كلية اآلداب والحضارة االسالمية بجامعة األمير عبد القادر
للعلوم اإلسالمية ممثلة في قسم التاريخ ملتقى وطني حول» المخطوطات العلمية
الجزائرية – المنجز والمأمول »-يومي  27و 28نوفمبر  ،2017الرئيس الشرفي للملتقى:
عميد الكلية د/نور الدين ثنيو ،ترأس اللجنة العلمية للملتقى :د/نصيرة عزرودي.
دارت مداخالت األساتذة والمختصين حول المحاور التالية:
*المحور األول :المخطوط العلمي بين الخصوصية والصعوبة
*المحور الثاني :رصد وفهرسة المخطوطات العلمية بالمكتبات والخزائن
*المحور الثالث :الجهود البحثية في تحقيق ودراسة ونشر المخطوطات العلمية
الجزائرية.
توصيات الملتقى:
السادة األساتذة المشاركين في الملتقى ،تم إقرار
بعد مناقشة المقترحات
ّ
المقدمة من ّ
التّوصيات التّالية:
 1التّأكيد على أهمية العمل الجماعي التكاملي في تحقيق التراث العلمي العربي.57
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 2القيام بمسح شامل للمخطوطات العلمية العربية في المكتبات المحلية والدولية ،وإعداديتم ذلك عن
تعرف بها ،بعد استقراء ّ
كل الفهارس المطبوعة والمخطوطةّ ،
قوائم وفهارس ّ
التخصصات تعمل معا الستخراج مضمون
مختلف
في
البحثية
الفرق
جهود
طريق تضافر
ّ
ّصصه وفهرسة وتحقيق ما أمكن منها ،ففي رأينا وجود هذا
خ
ت
في
كل
المخطوطات
تلك
ّ
ّ
يوحد الجهود ويقلّل القصور واألخطاء المنهجية والمعرفية.
أن
شأنه
من
الجماعي
الفهرس
ّ
3ضرورة إنشاء مخبر بحث علمي متخصص في تحقيق مخطوطات العلوم.4ضرورة تصنيف التراث العلمي العربي ،وعقد الكثير من الندوات ،بل نحن بحاجة لقراروزاري بإنشاء معاهد على غرار معهد التراث العلمي بحلب ومعهد المخطوطات العربية
تتولى تحقيق التراث عموما العلمي وغير العلمي بشرط التفرغ التام للباحثين فيه مع
ضمان رواتب شهرية لهم.
ٍ
ومتجدد للعلماء والمؤسسات المهتمة بالتراث المخطوط لتيسير
واف
5إعداد دليلّ
االتصال والتعاون المثمر.
الخاصة وعرض المشكالت والحلول التي
6دعوة بعض كبار المحقّقين لتسجيل تجاربهمّ
توصلوا إليها.
ّ
7إعداد مجلة خاصة بالمخطوطات العلمية هدفها نشر نصوص مختارة في العلومالمختلفة بأدلتها ورسومها مع ترجمتها ودراستها ونقدها ،والتعريف بأبرز األقالم المحلية
والدولية التي نشطت في حقل تاريخ العلوم العربية اإلسالمية.
تستظل به المراكز المشتغلة بهذا التراث،
 8ضرورة إقامة إتّحاد عربي لتاريخ العلوم،ّ
فوجوده كفيل
بحل مشكالت التراث العلمي.
ّ
 9انتقاء مجموعات خطية ذات أهمية خاصة لترشيحها للتّحقيق األكاديمي بإشراف لجنةعلمية عالية المستوى ،ومنح جائزة سنوية ألفضل األعمال المحقّقة.
 10طبع أعمال هذا الملتقى. 11التأكيد على عقد مؤتمر دولي قادم خاص بالتراث العلمي العربي عموما أو الجزائريكل علم على حدة تمهيدا لوضع
خصوصا ،تُصاغ فيه تجارب المحقّقين صياغة تناسب ّ
األسس الشاملة في تحقيق هذا النّمط الخاص من التراث المخطوط.

ملتقى حول «فكر الدكتورأحمد عروة (رحمه اهلل )»

بطاقة فنية للملتقى:
•صفة النشاط العلمي :الملتقى الوطني الرابع.
•تاريخ االنعقاد 12 11- :ديسمبر .2017
•عنوان النشاط :الملتقى الوطني الرابع حول فكر الدكتور أحمد عروة (رحمه اهلل ) .
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•الجهة المنظمة :جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية بالشراكة مع جمعية الثقافة
والتراث التاريخي  13أفريل ( 1962أمدوكال _ باتنة ).
إن للجزائر من مفكرين و مصلحين و رجال دين ما جعلها قادرة على مواجهة أعتى
القوى االستعمارية و أكثرها شراسة  ،فقد تصدى علماء الجزائر بفضل الفكر الوسطي الذي
انتهجوه لكل محاوالت إغراق الشعب الجزائري في مستنقع البدع والمعتقدات الخاطئة ،
نؤسس لمنهجهم
ومن البر بهؤالء المصلحين ان نحيي ذكرهم و نبرز معالم فكرهم و
ِّ
الذي سلكوه في سبيل إصالحهم للمجتمع ،ومن بين هؤالء األعالم الذين كان لهم قدم
صدق في بناء وعي سليم لألمة اإلسالمية في الجزائر و أسهموا في السير بهذا الوعي في
سداد و استقامة األستاذ الدكتور أحمد عروة ( رحمه اهلل )  .ولتسليط الضوء أكثر على معالم
فكر األستاذ الدكتور أحمد عروة (رحمه اهلل)  ،واستبيان مالمح المنهج الذي سلكه في ترسيخ
الفكر الوسطي و التأسيس له نظمت جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية بمعية
جمعية الثقافة والتراث التاريخي  13أفريل ( 1962أمدوكال _ باتنة ) ،الملتقى الوطني الرابع
حول فكر الدكتور أحمد عروة ( رحمه اهلل) بقاعة المحاضرات الكبرى عبد الحميد بن باديس
و ذلك يومي  11و 12ديسمبر  ، 2017عرف الملتقى إقباال كبيرا لألساتذة و رجال اإلعالم و
ممثلي جمعية الثقافة و التراث التاريخي  ،شارك فيه عدد كبير من األساتذة الجامعيين و
الباحثين من مختلف الجامعات الوطنية بحضور د /محمود عروة نجل الدكتور أحمد عروة
(رحمه اهلل) و هو أستاذ وباحث أكاديمي.
بعد اإلعالن عن االفتتاح الرسمي للملتقى من طرف مدير الجامعة أ د  /السعيد دراجي
الذي عبر عن افتخاره بتنظيم جامعة األمير عبد للعلوم اإلسالمية للملتقى الوطني الرابع
حول فكر الدكتور ( احمد عروة ) الذي تزامن مع االحتفال بذكرى  11ديسمبر ، 1960تداول
األساتذة و الباحثون على المنصة لتقديم مداخالتهم في المحاور األتية :
 - 1الوسيطة واالعتدال في فكر الدكتور أحمد عروة.
 2جهود الدكتور أحمد عروة في التعريف بالحضارة العربية و اإلسالمية و في بث الوعيالفكري ،والثقافي ،والصحي في المجتمع الجزائري.
 3القضايا واآلراء التي تطرق لها الدكتور أحمد عروة مِن خالل كتاباته ومحاضراته وبرامجهالتلفزيونية واإلذاعية؛ وكيفية معالجته لذلك.
 4الدكتور أحمد عروة في مواجهة الغزو الثقافي ،من خالل منهج الوسطية واالعتدال.توج الملتقى الوطني الرابع حول فكر الدكتور أحمد عروة رحمه اهللّ بالتوصيات اآلتية:
 1اطالق اسم الدكتور أحمد عروة على أحد المؤسسات الجامعية الجزائرية 2تأسيس جائزة سنوية تحمل اسم الدكتور العالمة أحمد عروة رحمه اهللّ في المجالالفكري واألدبي والطبي تحت رعاية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ووزارة الصحة و
السكان .
 3إدراج فكر الدكتور أحمد عروة في المنظومة الجامعية في المجال األدبي و الفلسفي والعلمي و الفكري.
 4االهتمام بجمع األعمال الكاملة و كل المؤلفات للدكتور أحمد عروة و إصدارها و نشرهامن طرف وزارة الثقافة ووزارة المجاهدين ووزارة الشؤون الدينية و األوقاف.
 5ندعوا إلى جمع ونشر جميع اشغال الملتقيات الخاصة بفكر أحمد عروة التي تنظمهاالجمعية بالتعاون مع المؤسسات الجامعية و غيرها في كتيبات لالستفادة منها.
 6تعميم المشاركة في الملتقيات القادمة الخاصة بفكر أ .د /احمد عروة على كاملالتخصصات األدبية و االجتماعية اإلعالمية التاريخية و الطبية و الفلسفية و عدم اقتصار
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المحاور المقترحة على الشهادات و السيرة الذاتية فقط.
 7ندعو إلى ترجمة كتبه الصادرة باللغة الفرنسية إلى اللّغة العربية لتقريب أفكاره منالطلبة و المهتمين بتراثه و أدبه.
 8ترجمة حياة و مآثر و فكر د /أحمد عروة إلى أعمال فنية هادفة تخليدا ألعماله على سبيلالمثال إنجاز فيلم وثائقي عن د /أحمد عروة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي و البحث
العلمي ووزارة الشؤون الدينية واألوقاف ووزارة الثقافة ووزارة االتصال.
 9ندعوا إلقامة الملتقى الخامس لفكر العالمة أحمد عروة على أن يكون ملتقى دوليابالجزائر العاصمة إلعطاء البعد العالمي والدولي لفكر أحمد عروة  ،بمساهمة و دعم
المؤسسات الحكومية الرسمية .
 10إعادة بث المحاضرات و األحاديث الدينية التي سجلت سابقا في التلفزة الوطنية و فيالقنوات الوطنية العمومية .
 11ندعوا األساتذة المشرفين و الطلبة إلى إنجاز بعض من رسائلهم الجامعية حولالدكتور أحمد عروة كاألطروحات لنيل شهادة الماجستير و الدكتوراه.

راهن اإلعالم الديني و آفاقه
بطاقة فنية للملتقى:
•صفة النشاط العلمي :ملتقى دولي.
•تاريخ االنعقاد 17-16 :أفريل .2018
•عنوان النشاط :راهن اإلعالم الديني و آفاقه
•الجهة المنظمة :كلية أصول الدين بالجامعة بالشراكة مع مديرية الشؤون
الدينية لوالية قسنطينة.

تحت الرعاية السامية لمعالي و زير التعليم العالي و البحث العلمي أ د /الطاهر حجار
ومعالي وزير الشؤون الدينية و األوقاف أد /محمد عيسى نظمت كلية أصول الدين بجامعة
األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية بالشراكة مع مديرية الشؤون الدينية لوالية قسنطينة
الملتقى الدولي حول « :راهن اإلعالم الديني و آفاقه» وذلك يومي 16و  17أفريل  2018بقاعة
المحاضرات الكبرى بالجامعة و الذي تزامن مع االحتفال بيوم العلم  ،عرف الملتقى حضورا
مميزا لممثلي السلطات المدنية على رأسهم معالي وزير الشؤون الدينية و األوقاف أ .د/
محمد عيسى و مستشاره أ  /عمار بافو إضافة إلى والي والية قسنطينة و ممثلي السلطات
المحلية والعسكرية  ،وقد حظي الملتقى بتغطية إعالمية مميزة لمختلف وسائل اإلعالم
الوطنية.
افتتح الملتقى فعالياته بقراءة آيات بينات من القرآن الكريم ليعلن أ د /السعيد دراجي
مدير الجامعة عن االفتتاح الرسمي للملتقى و الذي اعتبره مناسبة للتعاون بين الجامعة
ووزارة الشؤون ا لدينية و األوقاف  ،كما أكد على انه فرصة لتسليط الضوء أكثر على اإلعالم
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الديني و ما يمثله من أهمية في الفضاء العمومي العام  ،ليقدم بعده معالي و زير الشؤون
الدينية و األوقاف أ .د /محمد عيسى كلمته بالنيابة عن معالي وزير التعليم العالي و البحث
العلمي أ.د /الطاهر حجار ،و الذي اعتبر أن الملتقى قد جمع بين شرف المكان و الزمان
فاجتمعت قسنطينة بيوم العلم وكل ذلك في رحم شهر رجب الذي ارتبطت به األرض
بالسماء في رحلة اإلسراء و المعراج كما اعتبر أن لهذا الموضوع أهمية كبرى في هذه الفترة
التي تخطو فيها الجزائر خطوات كبيرة في مجال الرشادة و تأثير الخطاب الديني في وسائل
اإلعالم ،كما دعا معالي الوزير إلى ضرورة التمسك بمبادئ الوسطية و االعتدال ،وخاصة
في ظل التحديات التي يشهدها العالم اليوم بفعل انتشار نظام العولمة و فكرة صراع
الحضارات و ما نتج عنه من محاوالت لطمس الهويات  ،ليوجه بعدها دعوة إلى القائمين
على اإلعالم الوطني للتعاون مع وزارة الشؤون الدينية و األوقاف من أجل إنشاء ميثاق شرف
يحمينا من تأثير المتشددين و محرفي الدين .
محاور الملتقى :على مدار يومين كاملين ناقش المحاضرون المحاور اآلتية :
* المحور األول :تكوين القائم باالتصال في اإلعالم الديني.
* المحور الثاني :مضمون و خطاب اإلعالم الديني
* المحور الثالث :جمهور اإلعالم الديني.
* المحور الرابع  :اإلعالم الديني في الجزائر( واقعه و آفاقه )
توصيات الملتقى:
انبثقت عن هذا الملتقى جملة من التوصيات نوردها فيما يلي:
 – 1ضرورة تجديد و توحيد التصورات المعرفية اتجاه مفهوم اإلعالم الديني و دعوة
الباحثين و المتخصصين إلى إجراء المزيد من األبحاث التأصيلية في هذا الشأن .
 2دراسة و إعادة النظر في البرامج الدينية في مؤسسات اإلعالم المختلفة ووضع آليات واستراتيجيات لمناقشة المضامين .
 3إعادة النظر و مراجعة برامج التكوين األكاديمي في مجال اإلعالم الديني سواء علىمستوى الليسانس أو الماستر أو الدكتوراه مع ضرورة ربطه بالمحيط االجتماعي و الثقافي
و السياسي و االقتصادي .
 4التنسيق و العمل المشترك مع القائمين على مؤسسات اإلعالم عموما و اإلعالم الدينيخصوصا سواء في العالم اإلسالمي أو العالم الغربي.
 5التكوين المهني لفائدة القائمين و المشرفين على البرامج الدينية في وسائل اإلعالم وتدريب المهنيين بوسائل تكنولوجيا اإلعالم و شبكات التواصل االجتماعي.
 6ضرورة االعتناء باللغات األجنبية حتى يتسنى تسويق المنتوج الديني على شكل صحيحو فعال.
 7توفير المرافق الضرورية للتدريب و التكوين في مجال اإلعالم الديني ( استديو هاتإذاعية و تلفزيونية و مخابر ووسائط متعددة و إعالم جديد ).
 8إصدار ميثاق شرف يضبط الممارسة اإلعالمية في المجال الديني بالتنسيق مع سلطةالضبط.
 9التنسيق بين وزارة الشؤون الدينية و األوقاف ووزارة االتصال إلنشاء لجنة لمراقبةالبرامج الدينية المختلفة ،سواء على مستوى اإلفتاء أو التوجيه و التعليم.
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هذه هي التوصيات العامة للملتقى و تعقبها توصيات خاصة:
 1طباعة أعمال الملتقى و نشرها. 2تثبيت هذا الملتقى ليصبح ملتقى سنويا مشتركا ،ينعقد دوريا بجامعة األمير عبد القادرللعلوم اإلسالمية.
 3انشاء استديو سمعي بصري بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية يعنى بتدريبالطلبة و انتاج برامج إعالمية هادفة و مفيدة .
 4-يكون عنوان الملتقى المقبل بحول اهلل  :تكوين القائم باالتصال في اإلعالم الديني.

« الحريات العامة بني تحديات الحاضر و رهانات املستقبل»
بطاقة فنية للملتقى:
•صفة النشاط العلمي :الملتقى الدولي الحادي عشر من سلسلة ملتقيات
الشيخ محمد الغزالي للتجديد واإلصالح.
•تاريخ االنعقاد 23 22- :أفريل .2018
•عنوان النشاط :الحريات العامة بين تحديات الحاضر و رهانات المستقبل.
•الجهة المنظمة :االتحاد العام الطالبي الحر -فرع جامعة األمير عبد القادر
للعلوم اإلسالمية.-

يعتبر موضوع الحريات العامة من المواضيع الهامة التي شغلت الباحثين ،فقد احتل
الحيز األكبر في مجال الدراسات و البحوث السياسية و االقتصادية و القانونية ،وكافحت من
أجله الشعوب ،إلى أن جاء الدين اإلسالمي الذي ساوى بين البشر على اختالف أجناسهم و
ألوانهم و ألسنتهم  ،وما لبث الفكر البشري أن اهتدى بعد صراع مرير مع قوى الطغيان
إلى ما أقرته الشريعة الربانية من وجوب احترام الحريات العامة وتكريس حقوق اإلنسان
و خاصة في ظل التحوالت السياسية و التكنولوجية التي شهدها العالم  ،ولتسليط الضوء
أكثر على هذا الموضوع ،نظم فرع االتحاد العام الطالبي الحر لجامعة األمير عبد القادر
للعلوم اإلسالمية الملتقى الدولي الحادي عشر ضمن سلسلة ملتقيات الشيخ محمد الغزالي
للتجديد و اإلصالح بعنوان « الحريات العامة بين تحديات الحاضر ورهانات المستقبل».
وذلك يومي 22و 23أفريل  2018بقاعة المحاضرات الكبرى عبد الحميد بن باديس  ،الملتقى
عرف حضورا قويا لشخصيات وطنية و عربية كما شارك في تنشيط فعالياته أساتذة من
مختلف الجامعات الجزائرية والعربية وسط تغطية إعالمية متميزة لوسائل اإلعالم العمومية
و الخاصة.
ومن هذا المنطلق ناقش المتدخلون على مدار أربع جلسات علمية المحاور التالية:
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 ....الملتقـيات
محاور الملتقى:
 .1المحور األول  :اإلطار المفاهيمي للحريات العامة.
 .2المحور الثاني :الحريات العامة في ظل الشريعة اإلسالمية و الوثائق اإلسالمية.
 .3المحور الثالث :الحريات العامة في ظل التجارب اإلنسانية.
 .4المحور الرابع :الحريات العامة في ظل ميثاق األمم المتحدة و القوانين الدولية.
 .5المحور الخامس :الحريات العامة في ظل الدساتير الجزائرية منذ االستقالل.
 .6المحور السادس :الحريات العامة في ظل الدساتير الجزائرية منذ االستقالل.
 .7المحور السابع  :الحريات العامة و األقليات المسلمة .
 .8المحور الثامن  :الحريات العامة في فكر الشيخ الغزالي و مدرسة الوسطية عموما.
توصيات الملتقى :اقترح المحاضرون في الملتقى التوصيات األتية :
- 1العناية بدراسة الوثائق اإلسالمية ذات الصلة بالحريات العامة و أبعادها الفكرية و
الحضارية و المجتمعية .
- 2التعريف والتنويه باالجتهادات الفقهية المعاصرة ذات القضايا المتحدة المتعلقة
بالتحديات و الرهانات .
 - 3التعاطي الواقعي مع التحديات المعاصرة بما ييسر حياة المسلم المعاصر و يؤسسها
على ما صح ونفع .
 - 4أزمة أسرى فلسطين تعد انتهاكا صارخا للحريات العامة و حقوق اإلنسان أن تحرير
فلسطين و حرية المسلم بينهما اعتماد متبادل  ،فأنت حر بقدر خدمتك للقضية الجوهرية
تحرير فلسطين  ،و بقدر تحرير فلسطين نحن أحرار.
 - 5جمع وترتيب ودراسة ما كتبه الشيخ الغزالي عن الحريات العامة و حقوق اإلنسان و
تشجيع الدارسين األكاديميين في إطار المخابر لتسجيل مشاريع فيها .
الصلة بقصد االنتفاع بها كل في اختصاصه.
 - 6نشر أعمال الملتقى و تبليغها للجهات ذات ّ
 7يقترح األساتذة المحاضرون عدة مواضيع للملتقيات القادمة منها: * 1اإلسالم و حماية األوطان .
 *2قضية فلسطين في الفكر االصالحي المعاصر .
 *3اإلسالم و السالم العالمي  :التحديات و الرهانات.
 *4نظرية الفن بين الحاجة الفطرية و الضروريات الحضارية.
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« علم الكالم -الواقع واآلفاق»-
بطاقة فنية للملتقى:

•صفة النشاط العلمي :ملتقى الوطني .
•تاريخ االنعقاد 25 :أفريل .2018
•عنوان النشاط :علم الكالم -الواقع واآلفاق.-
•الجهة المنظمة :قسم العقيدة ومقارنة األديان بكلية أصول الدين .

64

عرف علم الكالم بأنه « :ملكة يقتدر االنسان بها على نصرة اآلراء واألفعال المحمودة
التي صرح بها واضع الملة ،ودحض كل ما خالفها باألقاويل» .هذا التعريف يجعل مهمة
عالم الكالم الدفاع عن العقيدة والشريعة معا ،ولكي يحقق المتكلم ما سبق فإنه يجب أن
تكون له القدرة التامة والفكر الثاقب وأن يكون على علم بجميع العقائد وما يتوقف عليه
إثباتها من األدلة و ر ّد ّ
الشبه وكذا العلم بطرق االستدالل المختلفة المتعلقة باإلسالم
وبالملل والنحل األخرى ،وذلك إلثبات بطالن ما يتناقض مع االسالم بتقويض أدلتها عن
طريق األدلة العقلية والعلمية التي تبين تهافتها من جهة ،والرد على شبهاتهم حيال
االسالم عقيدة وشريعة ،وبالتالي فتح الطريق في أعماقهم أمام توغل القرآن الكريم.
فهل يمكن لمقوالت علم الكالم القديم أن تحل مشكالتنا المتجددة اليوم؟ وإذا كان
الجواب ال ،ما هي جوانب التجديد التي يجب أن يطعم بها علم الكالم ليكون قادرا على حل
مشكالتنا اليوم؟
لإلحاطة بكل هذه التساؤالت نظم قسم العقيدة ومقارنة األديان بكلية أصول الدين
وبرعاية السيد مدير الجامعة أ.د /السعيد دراجي ،ملتقى وطني حول « :علم الكالم الواقع
واآلفاق» يوم  25أفريل  2018بقاعة المحاضرات الكبرى بالجامعة.
الرئيس الشرفي للملتقى أ.د /أحمد عبدلي عميد الكلية / .رئيس اللجنة العلمية أ.د/اسعيد
عليوان،
تمحورت مداخالت األساتذة والباحثين حول المحاور التالية:
المحور األول :علم الكالم النشأة والتطور.
•
المحور الثاني :عالقة علم الكالم بمختلف العلوم :الفلسفة ،أصول الفقه ،التصوف.
•
المحور الثالث :الموقف من علم الكالم قديما وحديثا.
•
المحور الرابع :علم الكالم اليوم وفق تطوره -علم الكالم الجديد. -
•
لتختتم فعالياته بالتوصيات التالية:
 إنشاء مرصد لعلم الكالم. الدعوة إلى الحوار بين الفرق الكالمية للتأسيس لمرجعية موحدة. استحداث مواضيع في علم الكالم تواكب وتعالج إشكاالت الغد المسلم ورهانات الواقعالمعاصر .
 إنشاء هيئة لمتابعة التساؤالت واالجابة على مختلف الشبهات التي تطرح على المسلمالمعاصر في مجال الفكر والعقيدة .
ابتداءا من الجامعة.
 االنطالق في تجسيد هذه التوصياتً

الحديث النبوي الشريف يف الدراسات اللغوية و األدبية

 ....الملتقـيات

بطاقة فنية للملتقى:
•صفة النشاط العلمي :ملتقى وطني .
•تاريخ االنعقاد 26 – 25 :أفريل .2018
•عنوان النشاط :الحديث النبوي الشريف في الدراسات اللغوية و األدبية
•الجهة المنظمة :كلية اآلداب و الحضارة اإلسالمية.

إذا كان القرآن الكريم قد أسس للممارسات األدبية واللغوية العربية  ،وأسهم في
تفعيل آليات التفكير والتنظير في األدب واللغة عند العرب فاستوت به األساليب  ،وتحققت
به األغراض  ،فالحديث النبوي الشريف يعد مصدرا محفزا لتجلية واستكمال الرؤى المعرفية
والعلمية في اللغة العربية التي كانت تستند في التأسيس والتماس األدلة إلى القرآن
الكريم وكالم العرب ،فقد تميزت نصوصه بمزايا و خصائص في األداء و التركيب و اإلبالغ
 ،و بطرائق يطمح إليها اللغوي و األديب  ،و لتسليط الضوء على قيمة الحديث النبوي
الشريف في الدراسات اللغوية و األدبية نظمت كلية اآلداب و الحضارة اإلسالمية الملتقى
الوطني الموسوم بـ « الحديث النبوي الشريف في الدراسات اللغوية و األدبية « و الذي
احتضنته قاعة المحاضرات الكبرى وذلك يومي  25و  26أفريل  ، 2018الملتقى عرف مشاركة
واسعة من مختلف الجامعات الوطنية بعد الرعاية التي حظي بها من قبل مسؤولي الجامعة
و على رأسهم السيد مدير الجامعة.
أشرف على افتتاحه أ د  /بوبكر عواطي نائب مدير الجامعة للتنمية و االستشراف و
التوجيه نيابة عن مدير الجامعة الذي أكد على أن الحديث النبوي شريف في مكانة خطابه
و أسلوبه و شريف في معاني كلماته و أن الجامعة هي الفضاء المناسب لتناسق األفكار
الرسمي للملتقى .
وترسيخها .ليعلن عن االفتتاح ّ
تعاقب األساتذة المشاركون على المنصة إلثراء المحاور اآلتية:
•

المحور األول  :الحديث النبوي الشريف في الدراسات اللغوية .

•

المحور الثاني  :الحديث النبوي الشريف في الدراسات البالغية.

•

المحور الثالث  :الحديث النبوي الشريف في الدراسات األدبية .
و قد توج الملتقى بالتوصيات التالية :

 .1اإلشادة بموضوع الملتقى في آفاقه المعرفية و أبعاده الدينية و كذا تثمين جملة
قدمها األساتذة المشاركون.
المداخالت التي ّ
قدمها األساتذة المشاركون.
 .2اقتراح جملة من المداخالت التي ّ
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 .3فتح مسارات التكوين في الماستر و الدكتوراه تشتغل على دراسة الحديث الشريف على
المستويين اللّغوي و األدبي.
 .4إنشاء فرق بحث تعنى خصوصا بالدراسات اللغوية و األدبية في الحديث النبوي الشريف.
 .5طبع أعمال الملتقى في عدد خاص من مجلة الكلية مع نشرها في الموقع لتمكين
الدارسين و الباحثين من العودة إليها.
 .6إنشاء مدونة لفهرسة الدراسات األدبية و اللغوية التي عنيت بالحديث النبوي الشريف و
تصنيفها.
 .7إعداد معجم موضوعاتي يجمع األحاديث النبوية التي يمكن أن تكون مصدرا للمشتغلين
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 .......الندوات

الندوات
سهرت الجامعة على تنظيم ندوات علمية هادفة ومتخصصة تناولت من خاللها العديد
من القضايا في مختلف الميادين والتخصصات التي تخدم الطلبة والباحثين في دراساتهم
خاصة طلبة الماستر والدكتوراه ،نذكر منها:

ندوة بعنوان «عالقة املشرف بالطالب الباحث»

بطاقة فنية للندوة:
•طبيعة النشاط  :ندوة علمية.
•تاريخ االنعقاد 19 :نوفمبر . 2008
•الجهة المنظمة :نيابة مديرية الجامعة للتكوين
العالي و التكوين المتواصل و الشهادات -خليةالتكوين و تحسين األداء التربوي –
نظمت نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي و التكوين المتواصل و الشهادات -خلية
التكوين و تحسين األداء التربوي  -ندوة علمية بعنوان «عالقة المشرف بالطالب الباحث «و
ذلك يوم  19نوفمبر  ، 2008وتقررت هذه الندوة من خالل توصيات ندوة «افاق الدراسات
العليا «التي انعقدت بالجامعة أيام 25و  26جانفي . 2007
و كدا المتابعة لسير التكوين في مرحلتي ما بعد التدرج (ماجستير _ دكتوراه ).
شارك فيها مجموعة من األساتذة المؤطرين و المتدخلين من داخل الجامعة و خارجها
 ،وبعد يوم حافل بالمداخالت و النقاش العلمي خلصت الندوة إلى التوصيات اآلتية :
 1تأكيد أهمية الجامعة في التنمية و تفعيل دورها من خالل مشاريع البحوث المعتمدة . 2المشرف عمدة عملية إنتاج البحوث العلمية الجادة المتعلقة بالتنمية و هذا يفرضالعناية به ماديا و معنويا.
 3تفعيل دور الباحث و إشراكه في فحص المكاسب المتعلقة بالبحث مزاولة تعليما منخالل إشراك المشرف عليه في نشاطات البحث .
 4التأكيد على زيادة العناية بمناهج البحث من الناحية التطبيقية في كل المستويات بماالدراسات العليا الثانية من خالل حلقة دراسية (ملتقى ).
فيها ّ
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 5التأكيد على ضرورة التحكم في اإلعالم االلي و اللّغات األجنبية بالنسبة للمشرفوالباحث تجاوبا مع معطيات العصر و متطلبات البحث .
 6إعادة النظر في النصوص القانونية المنظمة للدراسات العليا  ،مع سن قوانين خاصةباإلشراف و رصد مقابل مادي معتبر لعملية اإلشراف  :المشرف و الباحث
 7تنظيم دورات تدريبية خاصة باإلشراف العلمي لألساتذة المبتدئين يشرف عليهاأساتذة ذوي خبرة في هذا المجال.
الدقيق في اإلشراف .
 8احترام التخصص ّ 9تخصيص فضاءات للقاءات المشرف مع طلبته الباحثين  ،مع تقديم تقارير دورية عنعملية اإلشراف
 - 10إنشاء بنك معلومات لتجارب اإلشراف.
 - 11توفير إقامة للطلبة الباحثين باألحياء الجامعية.
 - 12تأكيدا لدور الجامعة في التنمية تقترح اللّجنة موضوع الندوة القادم « :البرنامج
الوطني للبحث العلمي في العلوم اإلسالمية ضم المخطط الخماسي الثالث للبحث
العلمي و التطور التكنولوجي .2012 _ 2009

ندوة حول « األزمة املالية العاملية الحالية  ،أسبابها و تداعياتها»

بطاقة فنية للندوة:
• طبيعة النشاط  :ندوة علمية.
• تاريخ االنعقاد 22 :نوفمبر . 2008
• الجهة المنظمة :قسم االقتصاد و اإلدارة بكلية اآلداب و العلوم اإلنسانية.
نظم قسم االقتصاد و اإلدارة بكلية اآلداب و العلوم اإلنسانية يوم  22-11-2008ندوة
علمية حول « األزمة المالية العالمية الحالية  ،أسبابها و تداعياتها « نشطها كوكبة من
األساتذة  ،وقد عالج الموضوع عدة نقاط و محاور أساسية أسهب األساتذة في شرحها و
يتعلّق األمر بـــ :
_ مفهوم األزمة المالية.
_ أسبابها ،جذورها.
_انعكاساتها على االقتصاد الجزائري .
وقد حظيت الندوة بنقاش واسع من قبل الحضور -األساتذة و الطّلبة  -باعتبارها قد تناولت
الرسمي على حد سواء .
أحد مواضيع الساعة التّي تشغل الراي العام الدولي  ،و ّ
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ندوة علمية بعنوان «الحتمية القيمية اإلعالمية»

بطاقة فنية للندوة:
• طبيعة النشاط  :ندوة علمية.
• تاريخ االنعقاد 04 :ماي . 2009
الدعوة واإلعالم واالتصال بكلية أصول الدين.
• الجهة المنظمة :قسم ّ
الدعوة واإلعالم واالتصال تم تنظيم ندوة بعنوان «الحتمية
تحت إشراف رئيس قسم ّ
القيمية اإلعالمية «بتاريخ  04/05/2009وقد شارك فيها مجموعة من أساتذة القسم و على
الدكتور نصير بو علي صاحب الفكرة ،
رأسهم ّ
تناولت النّدوة مشروع نظرية الحتمية القيمية للدكتور عزي عبد الرحمان  ،التي ترتكز
إلى القيمة كمنطق أساسي في الدراسات اإلعالمية و االتصالية  ،حاول األساتذة من خاللها
تقديم وصف دقيق لهذه النظرية .

ندوة حول « الدراسات النقدية للمسيحية»

بطاقة فنية للندوة:
•طبيعة النشاط  :ندوة علمية دولية.
•تاريخ االنعقاد 17 :و 18أفريل . 2010

•الجهة المنظمة :مخبر الدراسات العقدية ومقارنة األديان بالجامعة.

نظم مخبر الدراسات العقدية ومقارنة األديان بالجامعة يومي السبت واألحد 17-18
أفريل  2010ندوة علمية دولية في مقارنة األديان حول « الدراسات النقدية للمسيحية»،
نشطها ضيف الندوة الدكتور يوسف الكالم – أستاذ مقارنة األديان بمؤسسة دار الحسنية
بالرباط – المملكة المغربية  -وأطرها ثلة من األساتذة الباحثين بالمخبر وقسم العقيدة
ومقارنة األديان وحضرها مجموعة من األساتذة المهتمين والمتخصصين في الموضوع
من الجامعة وخارجها.
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افتتحت أعمال الندوة بكلمة مدير المخبر د /صالح نعمان الذي رحب فيها بالحضور وبين
أهمية مثل هذه الندوات المتخصصة ،ثم ألقى الدكتور يوسف الكالم محاضرة بعنوان (
اسهامات الفكر االسالمي في تطور حركة نقد الكتاب المقدس ،قراءة نقدية في تاريخ نشأة
حركة نقد الكتاب المقدس في المغرب) ،تلتها تعقيبات ومداخالت وأسئلة الحاضرين.
في اليوم الثاني كان محور الندوة حول حرية المعتقد في المسيحية نشطها الدكتور
مسعود حايفي بمحاضرة بعنوان ( ضوابط حرية المعتقد) أما محاضرة الدكتور يوسف
الكالم فكانت بعنوان ( حرية المعتقد بين نصوص المجمع الفاتكاني الثاني والممارسات
الكنسية).
في الجلسة الختامية شكر مدير المخبر الدكتور صالح نعمان ضيف الندوة الدكتور يوسف
الكالم على مشاركته ،والحضور على حضورهم المكثف ألشغال الندوة.

ندوة حول «الجامعة االفريقية»

بطاقة فنية للندوة:

•طبيعة النشاط  :ندوة علمية.
•تاريخ االنعقاد 17 :نوفمبر . 2010
•الجهة المنظمة :نيابة مديرية الجامعة للتنشيط وترقية البحث العلمي والعالقات
الخارجية والتعاون.

إحياءا ليوم الجامعة االفريقية المصادف ليوم 12نوفمبر من كل سنة ،قامت نيابة مديرية
الجامعة للتنشيط وترقية البحث العلمي والعالقات الخارجية والتعاون بتنظيم ندوة علمية
حول افريقيا وذلك يوم  2010 /11/ 14بقاعة المحاضرات الكبرى  ،نشط هذه الندوة عدد من
أساتذة الجامعة قدموا من خاللها شروحات وافية عن أهداف ألفية األمم المتحدة للتنمية،
وتناولوا بالتحليل الترابط الوثيق بين تحقيقها وبين الوضع االقتصادي واالجتماعي
والثقافي للبلدان االفريقية ،و دعى األساتذة المحاضرون إلى ضرورة تكاثف جهود البلدان
االفريقية وبصفة خاصة الجامعات االفريقية للقضاء على العراقيل التي تحول دون تحقيق
هذه األهداف بحلول سنة .2015

ندوة حول ضمان الجودة يف التعليم العالي بالنسبة لألساتذة والعمال
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•طبيعة النشاط  :ندوة علمية.

•تاريخ االنعقاد 15 :ديسمبر . 2010

•الجهة المنظمة :جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية.

نظمت جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقاعة المحاضرات الكبرى «عبدالحميد
بن باديس» ندوة دراسية حول ضمان الجودة في التعليم العالي لألساتذة والعمال ،وذلك
يوم  15ديسمبر .2010
نشط الندوة أ.د /إسماعيل سامعي ،بمشاركة مجموعة من أساتذة الجامعة.
تناول المحاضرون مفهوم الجودة في اإلسالم ،باعتباره مفهوما قديما في ثقافتنا
اإلسالمية ،وكذلك مفهومها في التعليم بمعناها الواقعي والحسي .وتم عرض مبررات
تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي والمتمثلة أساسا في المحافظة على استمرار
مؤسسات التعليم العالي والعمل على تطويرها وقدرتها على مواجهة التحديات العالمية،
اإلقليمية والداخلية.
وتطرق األساتذة لمسألة مهمة وهي مدى إمكانية تطبيق الجودة في جامعة األمير عبد
القادر من خالل النقاط التالية:
•التكوين الدائم ألطراف العملية التعليمية (أساتذة-موظفون -إداريون -عمال -طلبة)
•تجديد البرامج والمناهج بالتنسيق مع الهيئات األعلى (نظام  L.M.Dيسمح بذلك
جزئيا)
•تحسين األداء وطرق التدريس واالبتعاد عن التلقين واإللقاء واألسلوب التقليدي
في المحاضرة ،وتقديمها للطلبة في ثوب جديد ومشوق وعبر وسائط متعددة
كاألنترنيت واألقراص والمطبوعات.
•تفعيل نظام المرافقة.
•تطبيق معايير االنتقاء بدقة.
•اقتراح أن يكون معدل القبول في الماستر  13/20فأكثر ،باعتبار أن جل الموجهين
للجامعة اإلسالمية معدلهم في البكالوريا يفوق  12/20و ،13/20ضمانا لجودة التعليم.
•خلق جو التنافس بين الطلبة.
•النشاط الدائم للفريق التربوي.
•استخدام الوسائل والوسائط الحديثة والمتطورة في التدريس.
•التجديد المستمر لمعارف األستاذ المكون.
•تقويم أداء األستاذ واتخاذ إجراءات ردعية ضد من ال يستجيب لتطبيق معايير الجودة
•التحفيز المعنوي والمادي لألستاذ الباحث والمنتج للمعرفة والعلم.
•تطوير القوانين ومرونتها من طرف الهيئات األعلى.
•إنتاج واستخدام الوسائط في التعليم ( األقراص المضغوطة-شرائط الفيديو-برامج
الكمبيوتر ).....وبث هذه الوسائط وتوزيعها وتسويقها.
ولتحقيق ما سبق ذكره أكد األساتذة أن ذلك ال يتأتى إال من خالل ضبط استراتيجية محددة
لجامعة األمير عبد القادر .
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« الضوابط الشرعية والعلمية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة»

بطاقة فنية للندوة:

•طبيعة النشاط  :ندوة علمية.
•تاريخ االنعقاد 09 :جانفي . 2011
•الجهة المنظمة :جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية بالمشاركة
مع مكتب هيئة اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة بالجزائر.

نظمت جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية ،بالمشاركة مع مكتب هيئة اإلعجاز
العلمي في القرآن والسنة بالجزائر الذي يرأسه السيد «مصطفى رحموني» ،يوم األحد 09
« الضوابط الشرعية والعلمية لإلعجاز العلمي في
جانفي  2011ندوة علمية بعنوان
القرآن والسنة» لفضيلة الشيخ أ.د /عبد اهلل بن عبد العزيز المصلح األمين العام للهيئة
العالمية لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة ،بمشاركة كل من رئيس مكتب الهيئة بالقاهرة
السيد « مصطفى صالح الشيمي» ،ورئيس مكتب الهيئة بالمغرب أ.إدريس الخرشاف،
وبعض األعضاء.
احتضنت قاعة المحاضرات «عبد الحميد بن باديس» فعاليات هذه الندوة التي نشطها
أ.د/صالح نعمان أستاذ العقيدة بجامعة األمير عبد القادر ،وعضو مكتب الهيئة بالجزائر،
وسط حضور قوي للطلبة واألساتذة.
استهل د /عبد اهلل بن عبد العزيز المصلح محاضرته باإلشادة بالدور العظيم الذي لعبه
علماؤنا المسلمون الجزائريون في سبيل نشر الدعوة اإلسالمية ،أمثال الشيخ العالمة «
عبد الحميد بن باديس» ،والشيخ» البشير اإلبراهيمي».....وغيرهم ،وذكر أن أمة اإلسالم
تدعى باألمة الباقية ،ولقد انتظم حول هذا الدين كل أجناس البشرية فهو دين عالمي ،وما
على علماء الدين والشريعة والمختصين في العلوم الوضعية واليقينية كالرياضيات والطب
والفيزياء وباقي العلوم األخرى سوى التمعن والدراسة المعمقة للقرآن الكريم والسنة
الشريفة ،الستنباط وتبيان مختلف الصور والمظاهر اإلعجازية ،ثم استعرض د /المصلح
بعض صور اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة في عدة ظواهر اجتماعية ،كونية وبيولوجية.
تلت محاضرة د /عبد اهلل بن عبد العزيز المصلح مداخالت لكل من :أ.إدريس الخرشاف
الذي ركز على ضرورة نشر ثقافة اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة لدى الشباب المسلم
وخاصة الجزائري .وكذا أ.مصطفى رحموني الذي أشاد بالنجاح الذي حققته هيئة اإلعجاز
العلمي في القرآن والسنة بالجزائر وخاصة في أوساط الشباب الجامعي.
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ندوة فقهية ،قانونية ،طبية ،وطنية حول  « :أحكام حياة اإلنسان
بني البداية و النهاية يف الفقه اإلسالمي و القانون و الطب املعاصر»

بطاقة فنية للندوة:

•طبيعة النشاط  :ندوة فقهية ،قانونية ،طبية ،وطنية
•تاريخ االنعقاد 28 :فيفري . 2011

•الجهة المنظمة :مخبر البحث في الدراسات الشرعية بالجامعة .

نظم مخبر البحث في الدراسات الشرعية بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية يوم
 28فيفري  2011ندوة فقهية  ،قانونية ،طبية  ،وطنية بعنوان « أحكام حياة اإلنسان بين
البداية و النهاية في الفقه اإلسالمي و القانون و الطب المعاصر « بقاعة المحاضرات الكبرى
– عبد الحميد بن باديس – حيث شهدت حضور عدد كبير من الطلبة و األساتذة و ثلة من
األطباء المختصين.
و ضمن هذا اإلطار برمجت في هذه الندوة التي نشطها د /عبد القادر جدي ود /نور الدين
صغيري مداخالت تناولت موقف الشريعة اإلسالمية و القانون فيما يتعلق بعملية زرع
األعضاء البشرية من األموات إلى األحياء و هذا في حاالت األمراض المستعصية التي يعجز
الطب عن عالجها باألدوية أو بالعمليات الجراحية .وذكر األساتذة و األطباء المحاضرين أن
موضوع حياة اإلنسان مازال يتطلب الدراسات المعمقة و البحوث العلمية،فإن كان األطباء
ال يدخرون أي جهد في سبيل إنقاذ حياة المريض حتى لو تطلب ذلك زرع عضو أو نسيج
من إنسان ميت طبقا لشروط قانونية محددة .فإن الشريعة اإلسالمية التي كرمت اإلنسان
سواء كان حيا أو ميتا ،تفرض و توجب التقيد بتعاليم اإلسالم الواردة في القرآن الكريم
والسنة النبوية الشريفة .و تجدر اإلشارة أن المداخالت أعقبتها مناقشات و أسئلة من طرف
الحاضرين من األساتذة والطلبة.

ندوة حول :التواجد اليهودي يف بالد املغرب األوسط
(الجزائر -من الفتح اإلسالمي إىل االحتالل الفرنسي)-
بطاقة فنية للندوة:
•طبيعة النشاط :الندوة الوطنية الثانية.
•تاريخ االنعقاد 02 :مارس .2011
•الجهة المنظمة :اللجنة العلمية لقسم التاريخ بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية .
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نظمت اللجنة العلمية لقسم التاريخ بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية لجامعة األمير عبد
القادر للعلوم اإلسالمية ،ندوة علمية حول» التواجد اليهودي في بالد المغرب األوسط من
الفتح اإلسالمي إلى االحتالل الفرنسي» ،وذلك يوم  02مارس  2011بقاعة التعليم المتلفز
بالجامعة.
تناول األساتذة المحاضرون على مدار جلستين جملة من المسائل المتعلقة بالوجود
اليهودي بالجزائر .
ترأس الجلسة األولى د/محمد فرقاني وشملت أربع محاضرات:
• المحاضرة األولى لـ د/عبد القادر دحدوح حول «اليهود في قسنطينة خالل العهد العثماني» .
• المحاضرة الثانية لألستاذة سناء عطابي حول «واقع اليهود في المغرب األوسط من خالل
كتب النوازل».
• المحاضرة الثالثة لألستاذة نصيرة عزرودي حول «الحضور اليهودي في تلمسان ودوره في
إدارة المعامالت االقتصادية».
• المحاضرة الرابعة لـ أ.د/عالوة عمارة حول «دور وثائق الجنيزة في كتابة تاريخ الجاليات
اليهودية بالمغرب اإلسالمي مابين 870-1880م».
أما الجلسة الثانية فشملت ثالث محاضرات:
• المحاضرة األولى لـ د/قدور عبد المجيد حول «التحالف الفرنسي اليهودي في قضية ديون
الجزائر» .
• المحاضرة الثانية للـ أ.د/فريد قاسي والتي تناول فيها بالدراسة والتحليل مرسوم «كريميو»
وقضية تجنيس اليهود وأثر ذلك على المجتمع الجزائري.
• المحاضرة الثالثة لـ أ .عبد الجليل قريان ،حول «العلماء العقالنيون اليهود في المغرب
واألندلس خالل العصر الوسيط».

ندوة حول « مكانة الطفل يف اإلسالم» بمناسبة اليوم العاملي للطفل
بطاقة فنية للندوة:

•طبيعة النشاط :ندوة علمية.

•تاريخ االنعقاد 01 :جوان .2011

•الجهة المنظمة :نيابة مديرية الجامعة للتنشيط و ترقية البحث العلمي
و العالقات الخارجية و التعاون.
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بمناسبة اليوم العالمي للطفولة  ،نظمت جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية
قسنطينة ندوة دراسية بعنوان» مكانة الطفل في اإلسالم « بقاعة المحاضرات الكبرى –
عبد الحميد بن باديس – يوم  01جوان .2011
نشطها أ.د /عبد القادر بخوش نائب مدير الجامعة للتنشيط و ترقية البحث العلمي و
العالقات الخارجية و التعاون.
أطر هذه الندوة نخبة من أساتذة الجامعة و جامعات وطنية في اختصاصات عدة ،وكذا
أعضاء من المرصد الوطني لحقوق الطفل.
حضر الندوة ممثلون عن السلطات المدنية و األمنية لوالية قسنطينة إضافة إلى عدد غفير
من األساتذة و الطلبة واإلعالميين وشملت المحاور اآلتية :
 - 1حقوق الطفل و مناهج تربيته في ضوء القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة.
 – 2حقوق الطفولة المجهولة النسب و سبل رعايتها.
 – 3االتفاقيات الدولية الضامنة لحقوق الطفل.
قبل اختتام الندوة ،أجاب المحاضرون على مختلف أسئلة الصحفيين و األساتذة و الطلبة،
كما استلموا شهادات و جوائز تشجيعية من طرف إدارة الجامعة.

ندوة حول « :الحوار املعاصر بني العلم والدين ومكانة االسالم فيه»
بطاقة فنية للندوة:
•طبيعة النشاط :ندوة تكوينية عالمية.
•تاريخ االنعقاد 18-19-20 :ماي . 2012

•الجهة المنظمة :مخبر الدراسات العقدية ومقارنة األديان بالجامعة.

شهدت جامعة ا األمير عبد القادر للعلوم االسالمية ندوة تكوينية عالمية حول عالقة العلم
المعاصر بالدين وذلك أيام  18و 19و  20ماي  2012من تنظيم مخبر الدراسات العقدية
ومقارنة األديان بمشاركة مجموعة من األساتذة المؤطرين على أعلى المستويات العلمية
من جامعة باريس المتعددة التخصصات  UIPوالجامعة األمريكية في الشارقة ،وجامعة
األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية وجامعة منتوري بقسنطينة ،هذا باإلضافة إلى األساتذة
والطلبة المشاركين من داخل الجامعة ومن مختلف جامعات الوطن.
فعاليات اليوم األول:
بدأت فعاليات الندوة يوم الجمعة  18ماي  2012بقاعة المحاضرات الكبرى « عبد الحميد بن
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باديس» بالجامعة ،بجلسة عامة مفتوحة  ،تم فيها التعريف بموضوع الندوة من طرف كل
من األستاذين ،د/صالح نعمان -مدير مخبر الدراسات العقدية ومقارنة األديان بجامعة
األمير عبد القادر(آنذاك)– ود /نضال قسوم – أستاذ الفيزياء بالجامعة األمريكية بالشارقة
( اإلمارات) ،-حيث أشار األستاذان إلى ضرورة مباحثة مثل هذه الموضوعات على صعيد
طالب العلوم الشرعية لما يطرحه اليوم العلم المعاصر من تحديات حقيقية اتجاه الدين
عموما ،وباعتبارنا مسلمين تجاه اإلسالم خصوصا.
ثم تلى الجلسة عرض شريط وثائقي حول العلم واالسالم ،يتضمن حوالي  20مقابلة مع
مفكرين من بينهم حائزين على جائزة نوبل.
عقِب هذا العرض مناقشة شارك فيها طلبة وأساتذة كانت تدور عموما حول أهم
التحديات التي تواجه الدين اليوم ،خاصة وأن االسالم لم يعرف انفصاما بينه وبين العلم
على مر التاريخ.
اليوم الثاني :عرف جلستين علميتين:
*الجلسة الصباحية األولى  :تناوب على المنصة مجموعة من األساتذة:
 1أ.جان ستون -الجامعة متعددة التخصصات الباريسية :-والذي قدم مداخلة بعنوان»:العالقة بين العلم والدين».
 2األستاذ نضال قسوم  -جامعة الشارقة األمريكية  : -بعنوان «االسالم والعلم اليوم». 3د /عمار طسطاس – جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية -بعنوان  »:النموذجالمعرفي التوحيدي».
 4د /أحمد جبار بعنوان « من العلم الكالسيكي إلى العلم الحديث -دور المعارف المنتجةفي دار االسالم»-
* الجلسة المسائية األولى:
ما ميز هذه الجلسات المسائية أنها كانت على شكل ورشة مغلقة ومخصصة لألساتذة
والطلبة المشاركين فقط ،وفي هذه الجلسة تم تقديم محاضرتين:
 1المحاضرة األولى :د /جمال ميموني بعنوان « :العلم الحديث فلسفته ونظريته المعرفية».
 2المحاضرة الثانية :د /جون ستون بعنوان « نظرية التطور».* الجلسة المسائية الثانية:
تم فيها تقديم محاضرة واحدة من طرف الدكتور نضال قسوم بعنوان « :االسالم ونظرية
التطور».
اليوم الثالث:
استأنفت أشغال الندوة العلمية التكوينية في يومها الثالث بأربع جلسات:
*الجلسة الصباحية األولى:
 1المحاضرة األولى :كانت من تقديم الدكتور أحمد جبار بعنوان »:تنقل المنتجاتالتكنولوجية والعلمية إلى أوروبا».
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 2المحاضرة الثانية :قدم الدكتور عبد الحق قيدروني ( مرصد ليون) محاضرة بعنوان:« « .L’univers est il fait pour l’Homme ? Cosmologie et Islam
* الجلسة الصباحية الثانية :وتم فيها تقديم محاضرة من طرف الدكتور عالوة عنصر
بعنوان  « :األخالق والبيئة في اإلسالم».
*الجلسة المسائية األولى :وتم فيها تقديم ثالث محاضرات من طرف كل من أ.د/صالح
نعمان حول مفهوم العلم في القرآن الكريم ود /نضال قسوم و أ.د/جمال ميموني ،كان
موضوعهما االعجاز العلمي في القرآن الكريم.
* الجلسة المسائية الثانية :في هذه الجلسة المسائية األخيرة من الندوة التكوينية العالمية
 ،تم تقديم بعض أعمال المشاركين من الطلبة واألساتذة.
في الختام كرمت الجامعة األساتذة المحاضرين والمشاركين بشهادات تكريمية.

ندوة بعنوان « :فلسفة التحرير و التغيري يف الوطن العربي الثورة الجزائرية نموذجا»

بطاقة فنية للندوة:
•طبيعة النشاط :ندوة علمية.

•تاريخ االنعقاد 20 :سبتمبر . 2012

•الجهة المنظمة :جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية.
نظمت جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية يوم  20سبتمبر  2012ندوة علمية بعنوان
 « :فلسفة التحرير و التغيير في الوطن العربي  ،الثورة الجزائرية نموذجا « بقاعة التعليم
المتلفز بالجامعة .
نشط فعالياتها أ.د  /اسماعيل سامعي  ،كانت أول مداخلة ألمين عام رابطة الجامعات
اإلسالمية أ.د  /جعفر عبد السالم الذي ألح على ضرورة استلهام حركات التغيير في الوطن
العربي الدروس و العبر من الثورة الجزائرية المظفرة التي قهرت المستعمر الفرنسي
المدعم بقوات الحلفاء ،ألنها اعتمدت على مبادئ اإلسالم في كل مراحلها كما تميزت
بالتنظيم المحكم .إن الوطن العربي في اآلونة األخيرة يشهد حراكا مميزا القصد منه بناء
المجتمع على أسس إسالمية لتحقيق العدل والمساواة بين جميع أفراده وليكون العلم و
العمل الوسيلتين الضروريتين لبلوغ مراتب الخير و الفالح.
بعد ذلك تدخل أساتذة من جامعة األمير عبد القادر و جامعة اإلخوة منتوري و جامعة
قالمة و جامعة الجزائر أوضحوا أن الثورة الجزائرية التي انتصرت على ظلم وجبروت
االستعمار الفرنسي أصبحت مثاال يقتدى به ونبراسا يهتدى به لكل الحركات التحررية .
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ندوة بعنوان« :اسرتاتيجية البحث العلمي و آفاق تطويره يف كلية اآلداب و الحضارة اإلسالمية»

بطاقة فنية للندوة:
•طبيعة النشاط :ندوة علمية.
•تاريخ االنعقاد 12 :مارس . 2013
•الجهة المنظمة :كلية اآلداب و الحضارة اإلسالمية.
عقدت كلية اآلداب و الحضارة اإلسالمية يوم  12مارس  2013ندوة علمية بعنوان «
استراتيجية البحث العلمي و آفاق تطويره في كلية اآلداب و الحضارة اإلسالمية « بمدرج
مالك بن نبي بالجامعة.
تناولت الندوة المحاور اآلتية:
 – 1عالقة النصوص القانونية بالبحث و تطويره.
 – 2المبادئ و الضوابط المتعلقة بالبحث و الباحث.
 – 3طرق التمكن من تحسين عملية البحث العلمي في علوم اللغة و التاريخ.
 – 4دور المناهج العلمية في انجاز البحث و الدراسات العلمية.
 – 5دور عامل الزمن في اكتشاف أدوات ووسائل البحث الجديد و انتاج المعرفة.
 – 6عالقة البحوث الجديدة بالبحوث السابقة.
 – 7تفعيل دور التقويم في البحث عن الجودة و النجاعة العلمية .
 – 8اختيار موضوع البحث بين اإلدارة و الحاجة ( الضرورة ).
 – 9عالقة البحوث و الدراسات العلمية في علوم اللغة و التاريخ ببرنامج التنمية الوطنية
و برنامج البحث العلمي و موضوعاته .

ندوة حول «الخطاب اإلسالمي املعاصر»
بطاقة فنية للندوة:
•طبيعة النشاط :ندوة علمية.

•تاريخ االنعقاد 30 :أفريل . 2013

•الجهة المنظمة :قسم الدعوة و اإلعالم و االتصال بكلية أصول الدين.
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نظم قسم الدعوة و اإلعالم و االتصال بكلية أصول الدين لجامعة األمير عبد القادر
للعلوم اإلسالمية ندوة وطنية حول « الخطاب اإلسالمي المعاصر « و ذلك يوم  30أفريل
 2013بمدرج مالك بن نبي بالجامعة .
نشط الندوة جمع من األساتذة المحاضرون من مختلف الجامعات الوطنية  ،تمحورت
فعالياتها على مدار أربع جلسات في ثالثة محاور هي :
•واقع الخطاب اإلسالمي المعاصر
•التحديات التي تواجهه
•آفاق تطويره
الجلسة العلمية األولى  :برئاسة أ.د /عمر لعويرة رئيس اللجنة العلمية للقسم و التي كانت
حول مفهوم الخطاب اإلسالمي  ،مكانته و مقاصده
الجلسة العلمية الثانية  :برئاسة أ.د /حسان موهوبي انصبت مداخالت األساتذة حول آليات
تطوير الخطاب اإلسالمي
الجلسة العلمية الثالثة  :برئاسة د /أحمد بوسجادة تناول المحاضرون فيها الخطاب
اإلسالمي في اإلعالم الجزائري .
الجلسة العلمية الرابعة  :برئاسة أ  .محمد جعيجع و التي كانت حول الخطاب اإلسالمي في
ظل متغيرات اإلعالم العصري

ندوة تحت عنوان « االتصاالت و التسليح يف عهد الثورة بني 1962 – 1954
بطاقة فنية للندوة:
•طبيعة النشاط :ندوة تاريخية.
•تاريخ االنعقاد 30 :أفريل . 2013
•الجهة المنظمة :كلية اآلداب و العلوم اإلسالمية.
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في إطار مشروعها الساعي إلى لم الذاكرة الوطنية وحمايتها من الزوال و كذلك االحتفال
بخمسينية االستقالل  ،نظمت جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية تحت إشراف كلية
اآلداب و العلوم اإلسالمية يوم  30أفريل  2013بقاعة التعليم المتلفز ندوة تاريخية تحت
عنوان « االتصاالت و التسليح في عهد الثورة بين  »1962 – 1954تميزت الندوة بحضور
األسرة الجامعية إلى جانب مجموعة من المجاهدين و الطلبة و أشرف على افتتاح فعالياتها
أ.د  /سامعي إسماعيل الذي أكد على أن الهدف من هذه الندوات هو التواصل بين األجيال
و االستفادة من شهادات من عاشوا الحدث  ،لتنطلق بعدها أشغال الندوة بتقديم طلبة
التاريخ لمجموعة من األطروحات للمشاركين في الندوة قصد اإلجابة عنها  ،ليقدم بعدها
أ.دعميراوي أحميدة عرضا بعنوان «دور الهادي المشيرقي الليبي في تسليح الثورة الجزائرية
« بصفته أحد أكبر الداعمين للثورة الجزائرية  ،كما قدم أ.د /حكوم سليمان مداخلة
بعنوان « التسليح عبر طريق غدامس من ورقلة « أظهر من خاللها كفاح أهل الصحراء و
مساهمتهم في الثورة المسلحة ،ليدلي كل من المجاهدين خالصي يوسف و مصطفى
بن زغدة بشهادتهما حول الموضوع حيث تطرقا إلى رحلة السالح من خارج الوطن إلى
أن تُسلم إل أصحابها ،كما تناوال الصعوبات التي كانوا يواجهونها و الخطط التي كان
ينفذها المجاهدون لنقل السالح في الداخل و على الحدود كما ركز المجاهدان على ضرورة
التصحيح التاريخي لألحداث حفاظا على الحقائق التاريخية وحماية للذاكرة من الزوال ،و
لـــ أ/لطرش حنان التي تطرقت إلى التسليح خالل الثورة ،بعدها فتح
كانت آخر مداخلة
نقاش جاد و ثري حول ما تطرق له المحاضرون .

ندوة حول « املهنة املكتبية بني املسار التاريخي و تحديات العصر املعلوماتي»

بطاقة فنية للندوة:
•طبيعة النشاط :ندوة علمية.
•تاريخ االنعقاد 15 :ماي . 2013
•الجهة المنظمة :مكتبة « د.أحمد عروة» المركزية بالجامعة.
نظمت مكتبة « د.أحمد عروة « لجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية ندوة علمية
حول « المهنة المكتبية بين المسار التاريخي و تحديات العصر المعلوماتي « و ذلك يوم :
 15ماي  2013بقاعة التعليم المتلفز بالجامعة
دارت فعالياتها في جلستين :
•الجلسة العلمية األولى  :برئاسة أ .بالل حجازي عرفت  05مداخالت
المداخلة  : 1لــــ أ /ابراهيم بوسمغون بعنوان» نصائح لمكتبات عبر التاريخ و دورها الريادي
في تطور المكتبة  :مكتبة اإلسكندرية  ،بيت الحكم و مكتبة الكونغرس األمريكي «.
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المداخلة  : 2لــ د /زهير حافظي و أ.ر .مزالح بعنوان « :المهنة المكتبية بالمكتبات الجامعية
من المكتبي إلى أخصائي معلومات ( دراسة حالة) «
المداخلة  : 3لــ.د /نابتي محمد الصالح بعنوان « :مهام ووظائف المكتبين في المكتبات
الجامعية من خالل القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك الخاصة
بالتعليم العالي  -دراسة تحليلية».-
المداخلة  : 4لــ د /مراد كريم بعنوان «المهنة المكتبية و توجهاتها الحديثة في ظل
مجتمع المعلومات».
•الجلسة العلمية الثانية  :برئاسة د .زهير حافظي تناولت  05مداخالت :
المداخلة  : 1لـــ أ.محمود بن زغدة بعنوان «المكتبات الجامعية بين الواقع و الرهانات
المعاصرة»
المداخلة  : 2لـــ بن تازير مريم – ملحق المكتبات – بعنوان «مشروع رقمنه األطروحات
و مذكرات التخرج
و إتاحتها على الخط لجامعة األمير عبد القادر» .
المداحلة  : 3أ .بوعروج عبد الحميد  :بعنوان « التصنيف و أثره في البحث العلمي طلبة
السنة األولى نموذجا».
المداخلة  : 4أ.سعيدي سليمة و أ.بن شعيرة سعاد بعنوان «مصادر المعلومات من الورقي
إلى الالّورقي».
المداخلة  : 5لــــ أ  .بن شارف عذراء بعنوان «المكتبات الجامعية ودورها في التعليم العالي
و البحث العلمي في العلوم اإلنسانية و االجتماعية في ظل االنفجار المعلوماتي دراسة
ميدانية مع الطلبة و األساتذة بقسم التاريخ».

ندوة حول «دور األرشيف يف كتابة تاريخ الجزائر و الحفاظ على الذاكرة الوطنية»

بطاقة فنية للندوة:
•طبيعة النشاط :ندوة علمية تاريخية.
•تاريخ االنعقاد 13 :ماي . 2013
•الجهة المنظمة :قسم التاريخ بكلية اآلداب و الحضارة اإلسالمية.
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احتفاءا بالذكرى الخمسين الستقالل الجزائر وفي إطار البرنامج الذي سطرته الجامعة
ً
لهذه المناسبة نظمت كلية اآلداب و الحضارة اإلسالمية ممثلة في قسم التاريخ ندوة
علمية حول « دور األرشيف في كتابة تاريخ الجزائر والحفاظ على الذاكرة الوطنية « و ذلك
يوم  13ماي  2013بقاعة التعليم المتلفز بالجامعة.
ترأس أشغال الندوة أ.د /محمد فرقاني  ،و قد تلخصت مواضيعها في محورين أساسيين.
المحور  : Iتضمن مداخلتين ،المداخلة األولى بعنوان « دور األرشيف في حفظ التراث
الفكري الوطني الجزائري خالل الفترة االستعمارية « لـ أ  /زهير حافظي و أ /محمد رحايلي.
المداخلة الثانية  :بعنوان « :دور األرشيف الوطني الجزائري في تبيين مشروع الذاكرة
الوطنية « لــــ أ /سعاد بن شعيرة و أ /سليمة سعيدي.
ركز المتدخلون من خاللها على أن العالقة بين التاريخ و األرشيف هي عالقة متكاملة فإذا
كانت األحداث ما يصنع األرشيف فإن األرشيف هو ما يوثقها و لهذا ،فقد ركزوا على ضرورة
استرجاع األرشيف الجزائري المبعثر في بقاع األرض ألنه يمثل الذاكرة الوطنية.
أما المحور  IIفقد تضمن  3مداخالت األولى بعنوان « تقنيات حفظ األرشيف في
المؤسسات العمومية بين األداء التقليدي و التكنولوجيات الحديثة المديريات العمومية
لوالية ميلة نموذجا « لعذراء بن شارف ،المداخلة الثانية  :بعنوان التكنولوجيا الرقمية
و دورها في حفظ و تثمين األرشيف لنبيل عنكوش  ،المداخلة الثالثة بعنوان األرشيف
اإللكتروني و دوره في إرشاد مجتمع المعلومات لـــــ د /مراد كريم و أ  /رشيد مزالح ،
ركز المتدخلون من خاللها على واقع األرشيف في المؤسسات الجزائرية و مدى قدرة هذه
المؤسسات على مجابهة تحديات العصر كما تناولوا تكنولوجيا الرقمنة و دورها في حفظ
الوثائق و حمايتها من الزوال.

ندوة حول الشيخ « عبد القادر املجاوي التلمساني»

بطاقة فنية للندوة:
•طبيعة النشاط  :ندوة علمية دولية.
•تاريخ االنعقاد25 :سبتمبر .2013

•الجهة المنظمة :جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية.

احتضنت قاعة المحاضرات الكبرى « عبد الحميد بن باديس « بجامعة األمير عبد القادر
للعلوم اإلسالمية فعاليات الندوة العلمية حول الشيخ « عبد القادر المجاوي التلمساني»
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و ذلك يوم  25سبتمبر  ، 2013نشطها أ.د  /كمال لدرع بمشاركة كل من أ.د /عبد اهلل
حمادي من جامعة قسنطينة  1مع أ.د /سعيد دراجي ،أ.د /احميدة عميراوي ،أ.د /أحمد صاري
 ،أ.د /عمار طسطاس  ،أ .ناصر لوحيشي و أ .فرحات عبد الوهاب من جامعة األمير عبد القادر
بحضور عائلة الشيخ المجاوي «رحمه اهلل «
افتتحت الندوة بعرض شريط وثائقي حول حياة العالمة عبد القادر المجاوي التلمساني
الذي بدأ مشواره من مدينة قسنطينة ،تبعه  5مداخالت انصبت حول مسار الشيخ الفكري
و منهجه اإلصالحي  ،حيث أبرز األساتذة من خالل تسليط الضوء على محطات حياته و
مؤلفاته  -خاصة مؤلفه «تحفة األخبار»  -مدى األثر القوي الذي تركه هذا العالمة و المفكر
الكبير الذي تناسته األجيال رغم أنه من وضع اللبنة األولى لمنظومة إصالحية للرد على
مساعي االستعمار في طمس مقومات و معتقدات الشعب الجزائري .
اختتمت الندوة بتكريم عائلة الشيخ عبد القادر المجاوي التلمساني.

مظاهرة ورقلة بني التناسي واآلفاق 27 -فيفري -1962

بطاقة فنية للندوة:

•طبيعة النشاط :ندوة فكرية.
•تاريخ االنعقاد 27 :فيفري . 2014
•الجهة المنظمة:مخبر البحث للدراسات األدبية و اإلنسانية بالجامعة .

نظم مخبر البحث للدراسات األدبية و اإلنسانية بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية
ندوة تاريخية حول مظاهرات  27فيفري  1962بورقلة تحت عنوان « مظاهرة ورقلة بين
التناسي واألفاق 27 -فيفري  ، »1962-احتضنتها قاعة التعليم المتلفز بالجامعة و ذلك يوم
 27فيفري . 2014
الندوة من تنشيط أ.د /أحمد صاري  ،بمشاركة كل من أ.د /احميدة عميراوي و أ .حنان
لطرش من جامعة األمير عبد القادر  ،أ  .كوثر ثامن أستاذة بجامعة أم البواقي .
تمحورت مداخالت األساتذة حول دور الشعب في إحباط محاوالت االستعمار الفرنسي
لفصل الصحراء الجزائرية عن الشمال  ،حيث كانت المظاهرات الشعبية أداة ردع حاسمة
إلحباط مؤامرة التقسيم  ،و تعد مظاهرة  27فيفري  1962بورقلة إحدى هذه المظاهرات
العارمة التي عمت التراب الجزائري استجابة لنداء جبهة التحرير الوطني بالتجنيد ضد
مساعي الفصل و دعم الوحدة الوطنية فكان لهذه المظاهرات بالجنوب و غيرها في أرجاء
الوطن األثر البليغ لتسهيل مهمة المناضلين على طاولة المفاوضات.
اختتمت الندوة بمناقشات ثرية حول الموضوع.
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ندوة حول مآثر «أبو القاسم سعد اهلل»

بطاقة فنية للندوة:

•طبيعة النشاط  :ندوة علمية دولية.
•تاريخ االنعقاد 25 :فيفري . 2014

•الجهة المنظمة :جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية.

نظمت جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية ندوة علمية حول مآثر « أبو القاسم سعد
اهلل « عرفانا لما قدم من اسهامات علمية لخدمة هذا البلد و ذلك يوم  25/02/2014بقاعة
التعليم المتلفز بالجامعة وسط حضور واسع لألساتذة و الطلبة و ممثلي اإلعالم .
افتتحت الندوة من طرف أ.د /إسماعيل سامعي الذي أعلن عن انطالق أشغال الندوة التي
دارت في جلستين.
الجلسة األولى  :ترأسها أ.د/صالح نعمان:
المداخلة األولى قدمها أ/نصر الدين سعيدوني بعنوان « قراءات و تفسيرات من خالل
مشروع سعد اهلل الثقافي» و الذي ركز في مداخلته على المشروع الثقافي الذي كان يسعى
د.سعد اهلل من خالله إلى إحياء البعد الثقافي للجزائر التي مكنتها الثورة من تحقيق الحرية
اإلدارية و لكنها لم تحقق االستقالل الثقافي .أما المداخلة الثانية فقدم فيها أ .د /بهاز
إبراهيم شهادته حول شخصية الرجل من خالل معايشته له في األردن فرسم لنا أحسن
صورة عن أبو القاسم سعد اهلل اإلنسان الباحث المعلم كما تناول بعض مؤلفاته.
الجلسة الثانية  :ترأسها د /فرقاني محمد
المداخلة األولى قدمها أ.د /عميراوي أحميدة تحت عنوان « مواقف أبو القاسم سعد اهلل
تناول فيها كيف أن الرجل كان محبا للعلم و البحث بعيدا عن التملق للسالطين و الحكام ،
له القدرة على االنتقاد دون خوف من أحد .ليتقدم بعده كل من د .محمد الصغير غانم و
د .محمد لمين بلغيت و د .معريش و أ .محمد بوكرزازة بمداخالتهم التي فضلوا أن تكون
حول أبو القاسم سعد اهلل اإلنسان المناضل المحب لوطنه و علمه صاحب األخالق العالية
بصرنا بعيوبنا و علمنا كيف نحب الجزائر ،ليجمعوا على أنه كان المثقف
،األب الروحي الذي ّ
الذي يحس بألم و مشاعر األمة ليختتم المداخالت أ.د /صاري أحمد بمداخلته حول عالقة أبو
القاسم سعد اهلل بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية .
و في آخر الندوة كرم المشاركون من طرف الجهة المنظمة للندوة عرفانا لما بذلوه من
جهد.
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اليوم العربي لحقوق اإلنسان

بطاقة فنية للندوة:

•طبيعة النشاط :ندوة فكرية.
•تاريخ االنعقاد 16 :مارس . 2014

•الجهة المنظمة :المديرية الفرعية لألنشطة العلمية و الثقافية والرياضية بالجامعة
بمناسبة اليوم العربي لحقوق اإلنسان المصادف لـــ  16مارس من كل سنة نظمت
المديرية الفرعية لألنشطة العلمية و الثقافية والرياضية لجامعة األمير عبد القادر للعلوم
اإلسالمية ندوة فكرية تحت شعار «وطن عربي خال من التمييز» بقاعة التعليم المتلفز
بالجامعة ،وذلك  16مارس  ،2014وشملت ثالث مداخالت :
 المداخلة األولى لــ أ /لمين شريط تطرق من خاللها إلى المسار التاريخي لصياغة ميثاقعربي لحقوق اإلنسان ،حيث أكد من خالل مداخلته أن هذا الميثاق لم يوضع إال ليتماشى
مع ما يدور في الدول الغربية .كما قدم عرضا للميثاق مقارنة باالتفاقيات الدولية لحقوق
اإلنسان لتختتم مداخلته بدراسة لمواد الميثاق الوطني لحقوق اإلنسان.
 المداخلة الثانية لـــ أ.د /مسعود شيهوب تطرق فيها إلى شرعية القانون الدولي ،وكذاضرورة توفير آليات نظام الفصل بين السلطات والقضاء المستقل والنظام التعددي ليتحقق
التشريع المتعلق بحقوق اإلنسان.
 المداخلة الثالثة لــــ أ  /مراد حشوف تطرق فيها إلى حقوق اإلنسان في المنظور اإلسالميليؤكد على أن اإلعالن الحقيقي لحقوق اإلنسان بدأ بنزول القرآن الكريم ..

ندوة بعنوان محطات رائدة من تاريخ الدولة العثمانية
بطاقة فنية للندوة:
•طبيعة النشاط :ندوة علمية.
•تاريخ االنعقاد 12 :ماي . 2014
•الجهة المنظمة :قسم اللغات و الترجمة بالتنسيق مع المديرية الفرعية
لألنشطة العلمية و الثقافية و الرياضية بالجامعة.
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نظم قسم اللغات و الترجمة بالتنسيق مع المديرية الفرعية لألنشطة العلمية و الثقافية
و الرياضية ندوة علمية تحت عنوان « محطات رائدة من تاريخ الدولة العثمانية « و ذلك
يوم  12ماي  2014بقاعة المحاضرات الكبرى « عبد الحميد بن باديس» .
عرفت الندوة جلسة واحدة من تنشيط أ.د /محمد فرقاني تضمنت أربع مداخالت:
المداخلة األولى  :لــ د /.خليفة حماش تناول فيها الجانب التاريخي و الجغرافي لألتراك قبل
اإلسالم و بعده  ،كما تطرق األستاذ إلى كبرى المحطات التي عرفها األتراك ،بدءا بمعركة
«فهج طاالس» بين الصينين و المسلمين و موقف األتراك آنذاك  ،فاإلمارة القرخانية في
الصين كانت معرجا على سفر ابن فضالن مع وفد من المسلمين إلى بالد الترك في شمال
بحر قزوين و الذي ساعد على انتشار اإلسالم في المنطقة  ،مرورا بتأسيس الدولة السلجقية
سنة  1194م و فيها حدثت معركة مالس كرد الشهيرة التي فتحت األبواب للمسلمين على
المناطق األخرى ليحط المتدخل رحاله في الدولة العثمانية كآخر محطة .
المداخلة الثانية  :لــ د /عميراوي أحميدة و الذي تطرق فيها إلى دراسة موضوعية للمراحل
التي مر بها األتراك منذ أن كانوا بضعة قبائل تركية إلى أن أسسوا امبراطورية عظيمة
حكمت لمئات السنين.
المداخلة الثالثة  :لــ د /مفيدة بلهامل حول وسائل التعبير في الجزائر العثمانية « األيالة
الجزائرية في العهد العثماني « حيث اكتست وسائل التعبير في ذلك الوقت الصبغة
الجزائرية البحتة و هي أكثر من  12وسيلة من بينها الشعر  /الراوز /حركة العلماء /الخط
العربي  /الطرق الصوفية  /الموسيقى/النثر األدبي  /الراوي أو الحكواتي أو القوال .
المداخلة الرابعة  :لـــ أ/عزيز حداد تناول فيها المحطات الرائدة في تاريخ الدولة العثمانية
و دورها في الحفاظ على الوحدة اإلسالمية  ،كما أشار إلى الدور الذي لعبته اإلمبراطورية
العثمانية في النهضة األوروبية .

ندوة حول « صحيفة املدينة وفن بناء الدولة»
بطاقة فنية للندوة:
•طبيعة النشاط :ندوة علمية.

•تاريخ االنعقاد 08 :جوان . 2014

•الجهة المنظمة :رابطة الجامعات اإلسالمية بالتنسيق مع جامعة األمير
عبد القادر للعلوم اإلسالمية.
احتضنت قاعة المحاضرات الكبرى « عبد الحميد بن باديس « بجامعة األمير عبد القادر
للعلوم اإلسالمية فعاليات الندوة العلمية الموسومة بــــــــــ « صحيفة المدينة و فن بناء
الدولة « و ذلك يوم  08 :جوان . 2014
الندوة من تنظيم رابطة الجامعات اإلسالمية بالتنسيق مع جامعة األمير عبد القادر للعلوم
اإلسالمية.
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تناول األساتذة بالتحليل والنقاش مختلف جوانب صحيفة المدينة التي كتبها رسول
اهلل «ص» ألهل بعض القبائل في شبه الجزيرة العربية والتي تضمنت جملة من المبادئ
والبنود مما جعل األساتذة والباحثين يعتبرونها دستورا ابتدائيا للدولة اإلسالمية في ذلك
الوقت ،حيث استخلص األساتذة المحاضرون جملة من النقاط منها أن الصحيفة جاءت
بمفاهيم جديدة لم تكن معروفة من قبل خاصة فيما يتعلق بالعالقات مع غير المسلمين
كما عملت على نبذ النظام القبلي والتركيز على فكرة المواطنة ،وغيرها من النقاط النيرة
التي جاءت بها الصحيفة.

ندوة علمية بعنوان « قضايا اجتماعية يف ضوء السرية النبوية»

بطاقة فنية للندوة:

•طبيعة النشاط :ندوة علمية.
•تاريخ االنعقاد 23 :نوفمبر . 2014
•الجهة المنظمة :كلية اآلداب و الحضارة اإلسالمية .

في ظل االهتمام الذي توليه الهيئة العالمية للتعريف بالرسول (ص) التابعة لرابطة
العالم اإلسالمي للتعاون مع الجامعات و المؤسسات األكاديمية في نشر رسالة الهيئة ،و
في ظل النجاح الذي تحققه جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية فقد بادرت الهيئة
بالتنسيق مع الجامعة ممثلة في كلية أصول الدين – إلى إقامة ندوة علمية بعنوان «قضايا
اجتماعية في ضوء السيرة النبوية « و ذلك يوم  23/11/2014بقاعة المحاضرات الكبرى عبد
الحميد بن باديس .
عرفت الندوة أربع مداخالت قدمها أساتذة من مختلف الدول العربية:
 المداخلة األولى سلط فيها أ.د /علي خضر الضوء على التعامل مع الثقافات الدخيلةعلى المجتمع في السيرة النبوية .
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 المداخلة الثانية عنونها أ.د /أبو بكر كافي بـ :التعامل مع ظاهرة االنحالل و التفريطفي ضوء السيرة النبوية» أكد من خاللها على أن الظواهر المنتشرة في مجتمعنا اليوم
هي مخالفة تماما للسيرة النبوية وأن النبي (ص) جاء لتتميم مكارم األخالق كما دعى إلى
جعل القيم عامال مشتركا بيننا و بين غيرنا من دون المسلمين من أجل أن تعم الفائدة
على المسلمين و البشرية جمعاء .في حين تمحورت مداخلة أ.د /محمد عبد اهلل محمد حول
المواطنة و االنتماء في المجتمع المسلم في السيرة النبوية حيث ركز النبي (ص) على االنتماء
اإليجابي و بناء وطن على أساس العقيدة ،و هذا ما حاول الصحابة إكماله و االهتمام بإنجاحه.
 المداخلة الرابعة تطرق فيها أ.د /محمد العربي الشنقيقي إلى اهتمام النبي (ص) باألسرة ،فقد ركز على مجموعة من أسس بناء األسرة و أولها الكفاءة في الدين  ،أما أ.د /إبراهيم بن
مهية فقد قدم دراسة حول استثمار السيرة النبوية في حل مشكل البطالة .
اختتم الندوة أ.د/عمار طسطاس بمداخلته التي عنونها بتهذيب العادات و األعراف في ضوء
السيرة النبوية

ندوة وطنية علمية حول « االساءة إىل األديان بني الشريعة والقانون»

بطاقة فنية للندوة:
•طبيعة النشاط  :ندوة علمية دولية.
•تاريخ االنعقاد 08 :فيفري .2015

•الجهة المنظمة :جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية.
في ظل الحملة الصليبية المتكالبة التي شنتها الدول األوروبية ضد اإلسالم و النبي
محمد «صلى اهلل عليه وسلم « و تنامي ظاهرة « اإلسالموفوبيا « و انعكاساتها على
المسلمين و خاصة المقيمين في هذه الدول  ،و بعد أحداث « شارلى إيبدو « و ما نتج عنها
نظمت كلية الشريعة و االقتصاد ندوة علمية بعنوان « االساءة إلى األديان بين الشريعة و
القانون « من أجل تسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع و بيان وجهة نظر األكاديميين
و الباحثين و المختصين،و ذلك يوم  08فيفري  2015م بقاعة المحاضرات الكبرى في وسط
حضور قوي لرجال اإلعالم و ممثلي السلطات المحلية و األساتذة و الطلبة إضافة إلى األب
«  « MICHEL GUILLAUDعن الكنيسة الكاثوليكية و أسقف الكنيسة البروتستانتية األب «
كمال سواعدية « .
عرفت الندوة مداخالت قيمة حاول من خاللها األساتذة تسليط الضوء على مختلف
محاورها حيث تناول المحور األول مقام النبوة في األديان السماوية و مقامها في الرسالة
و القرآن الكريم أما المحور الثاني فقد ناقش من خالله األساتذة موقف األديان اليهودية
المسيحية  /اإلسالم من اإلساءة إلى األنبياء و المقدسات و تناول المحور الثالث تاريخية
اإلساءة إلى المقدسات و تناول المحور الثالث تاريخية اإلساءة إلى المقدسات و األديان و
تطوراتها ليسلط الضوء من خالل المحور الرابع على مسؤولية اإلعالم و موقفه من اإلساءة
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إلى المقدسات أما المحور الخامس فقد تناول حدود حرية التعبير ليتطرق آخر محور إلى
تجريم اإلساءة إلى و األنبياء و األديان من خالل :
 – 1تجريم اإلساءة إلى الرسول « صلى اهلل عليه و سلم « و عقوبتها في الفقه اإلسالمي.
 – 2موقف التشريع الجزائري من اإلساءة إلى األنبياء و المقدسات.
 – 3موقف القوانين العربية من اإلساءة إلى األنبياء و المقدسات.
 – 4المحكمة األوروبية لحثوث اإلنسان و مسألة اإلساءة إلى األديان.

ندوة علمية بمناسبة االحتفال بيوم العلم املصادف ليوم  61أفريل

بطاقة فنية للندوة:
•طبيعة النشاط  :ندوة علمية.
•تاريخ االنعقاد 16 :فيفري .2015
•الجهة المنظمة :جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية.
في أجواء مميزة طبعها االحتفال بتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية ، 2015
احتفلت جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية بيوم العلم المصادف لـــــ  16أفريل من
كل سنة  ،بتنظيم ندوة علمية بالتنسيق مع مؤسسة عبد الحميد بن باديس  ،و ذلك يوم
 16أفريل  2015بقاعة المحاضرات الكبرى « عبد الحميد بن باديس « بالجامعة  ،شاركها
احتفالها كل من معالي وزيرة الثقافة –سابقا -السيدة نادية لعبيدي  ،معالي وزير االتصال
سابقا -السيد محمد قرين  ،معالي وزيرة السياحة -سابقا -السيدة نورية يمينة زرهوني ،إلى جانب والي والية قسنطينة األسبق  ،السلطات المحلية و العسكرية للوالية  ،و شخصيات
فاعلة في مؤسسة عبد الحميد بن باديس من بينهم شقيق الشيخ عبد الحميد  ،عبد الحق
بن باديس كضيف شرف الندوة .
افتتحت فعالياتها بنشيد شعب الجزائر مسلم الذي حمل بين طياته نفس الشيخ العالمة
«عبد الحميد بن باديس «  ،ليليه كلمة لمدير الجامعة ثم كلمة لــ أ.عزيز فياللي الذي أعلن
عن االفتتاح الرسمي للندوة.
الجلسة العلمية من تنشيط أ.د /السعيد دراجي و أ.د /أحمد ساري  ،عرفت مداخلتين لكل
من أ.د/أحمد عبد اللي بعنوان « النشاط االعالمي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين» ،
و أ.د /كمال لدرع عميد كلية الشريعة و االقتصاد بالجامعة  ،بعنوان « البعد الوطني في فكر
الشيخ العالمة عبد الحميد بن باديس»  ،تخللها عرض شريط وثائقي حول حياة و مشوار
كفاح الشيخ « عبد الحميد بن باديس» رحمه اهلل  .لتختتم الندوة بقراءة شعرية للشاعر
عبادي عوابدية
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ندوة بعنوان« الوظيفة االعالمية للقدس يف الشعر العربي الحديث واملعاصر»

مندوب السفارة الفلسطينية بالجزائر يلقي كلمة بالمناسبة

بطاقة فنية للندوة:

•طبيعة النشاط :ندوة علمية.

•تاريخ االنعقاد 04 :مارس . 2015

•الجهة المنظمة :كلية اآلداب و الحضارة اإلسالمية.
نظمت كلية اآلداب و الحضارة اإلسالمية بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية
ندوة علمية بعنوان « الوظيفة اإلعالمية للقدس في الشعر العربي الحديث و المعاصر «
بقاعة المحاضرات الكبرى عبد الحميد بن باديس و ذلك يوم  ، 04/03/2015أشرف على
تنشيط فعالياتها أ.د /أمال لواتي.
 المداخلة األولى قدمها أ.د/محمد فرقاني بعنوان «القدس عبر التاريخ « ،قدم من خاللهانظرة عامة عن تاريخ القدس فتطرق إلى مختلف الحضارات المتعاقبة على القدس و تاريخ
اليهود في فلسطين إلى غاية التوقيع على وعد بلفور و إعالن دولة إسرائيل ،1948
 المداخلة الثانية قدمتها أ/بلهامل مفيدة عنونتها بـــ « القدس في اإلعالم العربي «،ذكرت في مداخلتها أن اإلعالم مصاب بالغيبوبة الحضارية فهو غائب عن االنفعال و
التفاعل الوقتي و الزمني مع قضايا فلسطين ،و هذا ما أثر سلبا على القضية الفلسطينية .
 المداخلة الثالثة قدمها أ.د /أحمد عبد اللي و التي حملت عنوان «القدس عبر الشبكاتاالجتماعية «حيث أكد أن ثورة اإلنترنيت و الدعاية عبر الشبكات االجتماعية خلقت ما يعرف
باإلعالم البديل  ،و الذي قدم القدس بصورة مختلفة عما تقدمه وسائل اإلعالم التقليدية
حيث أعاد هذا اإلعالم التوازن اإلخباري و سلط الضوء على المسكوت عنه في أجندة وسائل
اإلعالم التقليدية.
اختتمت الندوة أ.د /أمال لواتي بمداخلة بعنوان « القدس في الشعر العربي المعاصر»
أكدت من خاللها أن الشعر القديم كان يصور القدس على أنها هي السحر و الجالل لكن
بعد الهجمة الصليبية عليها حولها الشعراء العرب إلى تعبير عن اآلالم والتضحية  ،لكن رغم
هذا تبقى النظرة التفاؤلية هي أن القدس ستعود يوما.
ليستمتع الحاضرون بعدها بقراءات شعرية من طرف مجموعة من أساتذة و شعراء أبدعوا
في نظمها.
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ندوة علمية حول واقع مدينة القدس بني الثقافة والتعليم
بطاقة فنية للندوة:

•طبيعة النشاط :ندوة علمية.

•تاريخ االنعقاد 30 :أفريل . 2015

•الجهة المنظمة :جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية.

في اطار فعاليات تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية ، 2015نظمت جامعة األمير
عبد القادر للعلوم اإلسالمية بالتعاون مع سفارة فلسطين بالجزائر  ،ندوة علمية بعنوان
« واقع مدينة القدس بين الثقافة و التعليم « بقاعة المحاضرات الكبرى عبد الحميد بن
باديس بالجامعة  ،و ذلك يوم  30أفريل  ، 2015بحضور وفد دبلوماسي من دولة فلسطين
الشقيقة ،و تعتبر الندوة خاتمة لألسبوع الثقافي الفلسطيني الذي احتضنه قصر الثقافة
مالك حداد بقسنطينة.
ترأس الجلسة العلمية أ.د /منصور مغربي مندوب سفارة فلسطين بالجزائر  ،ليتناوب
على المنصة كل من:
 أ.د ديمة السمان من جامعة « برزيت» ،أستاذة و مخرجة سينمائية فلسطينية  ،اختيرتشخصية القدس لعام  2013من قبل وزارة الثقافة الفلسطينية  ،مداخلتها بعنوان « منهاجي
 ...فلسطيني « ابرزت من خاللها الصعوبات الكبيرة التي يعانيها الطالب الفلسطيني في
مدينة القدس تحديد  ،إذ تسعى إسرائيل من خالل مناهج التدريس إلى تكريس فكرة
االستيطان و إهانة كل ما هو فلسطيني بشكل صارخ .ليليها األستاذ جميل سلحوت  ،كاتب
و صحفي فلسطيني بارز  ،شارك في تأسيس العديد من المؤسسات الثقافية  ،و له عدة
مؤلفات قيمة  ،تمحورت مداخلته حول المشروع االستيطاني االسرائيلي لمدينة القدس
الشريف مستعرضا أساليبهم الوحشية و االنتهاكات العديدة للمنظومة الدولية  ،حاول
وصف الواقع المعيش لمدينة القدس التي ترزح تحت الحصار ،المرض  ،القصف االسرائيلي
الهمجي دون أن يحرك العالم ساكنا.
لتختتم فعالياتها بتكريم المشاركين بحضور حرم سعادة السفير الفلسطيني لؤي عيسى،
السيدة أم خليل .

ندوة بمناسبة اليوم العاملي للصحافة
بطاقة فنية للندوة:

•طبيعة النشاط :ندوة علمية.
•تاريخ االنعقاد 04 :ماي . 2015

•الجهة المنظمة :جامعة األمير عبد القادر للعلوم االسالمية بالتعاون مع محافظة
قسنطينة عاصمة الثقافة العربية .2015
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بمناسبة اليوم العالمي للصحافة الموافق لــــــ  03ماي من كل سنة نظمت جامعة األمير
عبد القادر للعلوم االسالمية بالتعاون مع محافظة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية ،2015
ندوة علمية وذلك يوم  3ماي  2015بقاعة المحاضرات الكبرى عبد الحميد بن باديس وسط
حضور إعالمي كبير لمختلف وسائل اإلعالم الجزائرية  ،أشرف على افتتاح الندوة معالي وزير
االتصال السابق /حميد قرين.
عرفت الندوة مداخلتين قيمتين :
 المداخلة األولى قدمها أ.د /أحمد عبدلي و التي عنونها بـــ « حرية التعبير اإلعالميخلفية تاريخية و فلسفية» قدم من خاللها التطور التاريخي لحرية التعبير و عملية التقنين
لها في الدساتير و المواثيق الدولية .
 المداخلة الثانية و عنونتها أ.د /فياللي ليلى بــ « تجليات القيم الديمقراطية  :حريةالرأي و التعبير اإلعالمي الجزائري « تناولت من خاللها حرية التعبير و اإلعالم في الجزائر ،
و ذلك بتسليط الضوء على التشريع اإلعالمي الجزائري في مختلف المراحل التي مرت بها
الجزائر المستقلة  ،و القيود التي تتعرض لها حرية الصحافة في الجزائر و خاصة في ظل
التطور التي يعرفه العالم في المجال التكنولوجي اإلعالمي .

ندوة توجيهية لطلبة الجذع مشرتك

بطاقة فنية للندوة:

•طبيعة النشاط :ندوة علمية توجيهية.
•تاريخ االنعقاد 02 :جوان . 2015

•الجهة المنظمة :كلية اآلداب والحضارة اإلسالمية.
نظمت كلية اآلداب والحضارة اإلسالمية بتاريخ  ، 20/60/2015بقاعة المحاضرات
الكبرى يوما توجيهيا لطلبة الجدع مشترك  .أطر الندوة كل من نائب رئيس الجامعة المكلف
للتكوين العالي في الطورين األول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين
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العالي في التدرج أ.عزيز حداد ،نائب عميد الكلية الدكتور عز الدين نابتي ،رئيس قسم اللغة
العربية الدكتور محمود بن زغدة ،رئيس ميدان العلوم اإلنسانية الدكتورة آمال لواتي،
باإلضافة إلى رؤساء الشعب األستاذتين ،الدكتورة زينب بوصبيعة والدكتورة ليلى لعوير.
في جو هادئ وبحضور نائب رئيس الجامعة للتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل
الجامعي والبحث العلمي ،وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج أ.د /الجمعي شبايكي ،و
نائب مدير الجامعة للعالقات الخارجية و التعاون و التنشيط و االتصال و التظاهرات العلمية
أ.د/السعيد دراجي ،تم عرض استمارة التوجيه إلى الفروع المفتوحة في الليسانس ،فرع
الدراسات األدبية ،وفرع الدراسات اللغوية ،وفرع الدراسات النقدية ،و بعد عرض المداخالت
من طرف األساتذة المسؤولين و المؤطرين ،وشرح كيفية االختيار والترتيب حسب المعدل
والرغبات ،فتح النقاش للحضور.
ركز أ.د /السعيد دراجي وبصفته أيضا رئيس ميدان االقتصاد على نقطة هامة ،وهي أن أي
نقص في التكوين أو الحصول على عالمات ضعيفة سيحرم الطلبة من االنتقال إلى الدراسة
في مستويات أعلى وهي الماستر والدكتوراه.
ليفسح المجال أمام الطلبة ليدلوا بشهاداتهم حول طبيعة التكوين الذي يتلقونه ،وقد
القت كلماتهم القبول والتشجيع من طرف الحضور وعلى رأسهم السادة األساتذة.

مخاطر األنرتنيت على الفرد واملجتمع وطرق الوقاية منها بني املنظور الشرعي
والقانوني و اإلعالمي
بطاقة فنية للندوة:

•طبيعة النشاط :ندوة علمية.

•تاريخ االنعقاد 09 :نوفمبر . 2015

•الجهة المنظمة :كلية الشريعة و االقتصاد.

يعد االنترنيت سالح ذو حدين فهو يد بناء و معول هدم لعقولنا و أنفسنا و أعراضنا
إذا أسأنا استخدامها ،
و لتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع نظمت كلية الشريعة و االقتصاد بجامعة األمير
عبد القادر للعلوم االسالمية ندوة علمية بعنوان « مخاطر األنترنيت على الفرد و المجتمع
و طرق الوقاية منها بين المنظور الشرعي والقانوني و االعالمي « و ذلك يوم  09نوفمبر
 2015وسط حضور رجال األعمال و ممثلي السلطات المحلية .
انطلقت أشغال الندوة بجلسة علمية ترأسها د /أحمد عبدلي تضمنت خمس مداخالت :
المداخلة األولى :لـ أ.د /نور الدين بوكريدير عنوانها «مخاطر االنترنيت و طرق الوقاية
منها من منظور الفقه االسالمي» تناول من خاللها مخاطر األنترنيت و تأثيره على
المقاصد الشرعية و الفقهية ـ.
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المداخلة الثانية  :تطرقت من خاللها أ /خديجة قصعة إلى العالقات االجتماعية في ظل
االعالم الجديد.
المداخلة الثالثة  :تمحورت حول التصدي التشريعي للجريمة االلكترونية في الجزائر حيث
قدمت من خاللها أ /ليندة بو محراث قراءة في القانون الخاص بالحرية االلكترونية الذي
وضعه المشرع الجزائري ..
المداخلة الرابعة  :تطرقت د /زكية منزل غرابة إلى مخاطر االفراط في استخدام االنترنيت
على الشباب من خالل الدراسات الميدانية التي أجرتها  .و اختتم المداخالت د /عبد
الكريم بورامول بمداخلته حول الواب  : 2.0الجيل الثاني من خدمات االنترنيت حيث تطرق
إلى المبادئ العامة و التقنيات واألدوات المستخدمة.

ندوة حول» منهجية إعداد مذكرات التخرج
بطاقة فنية للندوة:

•طبيعة النشاط :ندوة علمية توجيهية.
•تاريخ االنعقاد 15 :ديسمبر . 2015
•الجهة المنظمة :كلية أصول الدين.

نظمت كلية أصول الدين لجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية يوم  15ديسمبر
 2015ندوة علمية حول« منهجية إعداد مذكرات التخرج « لطلبة ما بعد التدرج  ،بقاعة
المحاضرات الكبرى عبد الحميد بن باديس بالجامعة.
الندوة من تنشيط د /أحمد عبدلي عميد الكلية ،إلى جانب كل من أ.عزيز حداد نائب
مدير الجامعة للتكوين العالي في الطورين األول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات
وكذا التكوين العالي في التدرج ،د /سعيد عليوان  ،د /كافي بوبكر ،د/فاتح حليمي  ،د/زهرة
لحلح.
عرفت المداخالت تفاعال كبيرا للطلبة الذين شاركوا بقوة في الندوة و لم يترددوا في
طرح تساؤالتهم على األساتذة الذين لم يبخلوا في منح كل النصائح و التوجيهات التي
يحتاجها الطالب في هذه المرحلة من مشواره الدراسي.

ندوة بعنوان قراءة أكاديمية يف مشروع تعديل الدستور
بطاقة فنية للندوة:

•طبيعة النشاط :ندوة علمية.

•تاريخ االنعقاد 01 :فيفري . 2016

•الجهة المنظمة :جامعة األمير عبد القادر للعلوم االسالمية.
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د.مسعود شيهوب يلقي محاضرته

في اطار تفعيل دورها األكاديمي في مناقشة القضايا االجتماعية و السياسية و
االقتصادية نظّمت جامعة األمير عبد القادر للعلوم االسالمية ندوة علمية تحت عنوان «
قراءة أكاديمية في مشروع تعديل الدستور» و ذلك يوم  01فيفري  2016بقاعة المحاضرات
الكبرى عبد الحميد بن باديس وسط حضور ممثلي وسائل االعالم و األساتذة و الطلبة ،
هذا و قد أعلن أ.د /السعيد الدراجي مدير الجامعة عن افتتاح الندوة و الذي ركز من خالل
كلمته على ضرورة دراسة تعديل الدستور الجديد بصفته موضوعا يهم كل الجزائريين
و يحدد مستقبلهم  ،ليعلن بعدها رسميا عن افتتاح الندوة و التي تناولت خمسة محاور .
المحور األول  :تطرق فيه أ.د /عبد القادر جدي إلى ديباجة الدستور و قدم مجموعة من
التعاريف اللغوية و القانونية .
المحور الثاني  :ناقش السلطات و العالقات فيما بينها و قد تناول هذه العالقة كل من أ.د/
مسعود شيهوب و د .نذير عميرش من خالل التطرق إلى مواد الدستور التي تنظم العالقة
بين السلطات و تحقق التوازن بينها  ،كما تطرق إلى التعديالت الدستورية لسنة .2016
المحور الثالث  :و الذي ناقش الحقوق و ضمانتها ،تطرقت فيه د .خديجة رجابي إلى
هندسة مشروع المصالحة الوطنية ميثاق السلم الوطني و أهم األحكام المجسدة على
أرض الواقع.
كما تطرق أ /عبد السالم بغالة إلى الحقوق و الحريات التي جاء بها مشروع التعديل و
الحريات التي كرمها هذا التعديل كحرية البحث العلمي و حق المواطن في الثقافة و الحرية
الفردية.
المحور الرابع  :تناولت فيه د /زهرة بن عبد القادر و د/.عبد الحفيظ ميالط الرقابة
الدستورية التي تكون فعالة بسمو الدولة القانونية  ،فالدستور هو من يوزع السلطات و
يحمي الحقوق و الحريات .
المحور الخامس  :سلطت فيه د /وسيلة شريط و أ /ليلى بن بغيلة الضوء على المؤسسات
االستثمارية و مدى فعاليتها على أرض الواقع.

ندوة حول  »:الدعوة االسالمية يف ظل متغريات اإلعالم الجديد»
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بطاقة فنية للندوة:

•طبيعة النشاط :ندوة علمية.
•تاريخ االنعقاد 22 :فيفري . 2016
•الجهة المنظمة :كلية أصول الدين.

يوم  22فيفري  ،2016نظمت كلية أصول الدين بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية
ندوة علمية بعنوان « الدعوة اإلسالمية في ظل متغيرات اإلعالم الجديد» .احتضن فعالياتها
قاعة المحاضرات الكبرى « عبد الحميد بن باديس».
عرفت الندوة جلستين:
الجلسة األولى :ترأستها د /زكية منزل غرابة وشملت  4مداخالت:
المداخلة األولى :لـــــ أ.مفيدة بلهامل بعنوان» االعالم الجديد :ما الجديد؟ «.
المداخلة الثانية :لـــ فاطمة زهيري – طالبة دكتوراه -بعنوان» الخطاب الدعوي عبر تقنيات
التواصل االجتماعي».
المداخلة الثالثة :لـــــ مريم مدور – طالبة دكتوراه -بعنوان « تحديات الخطاب الدعوي على
شبكة الــ .Face book
المداخلة الرابعة :لــــ د /زكية منزل غرابة حملت عنوان  :الخطاب الدعوي عبر المواقع
االسالمية ،موقع صيد الفوائد نموذجا – دراسة نقدية.-
الجلسة الثانية :ترأسها د/محمد جعيدر  ،عرفت  03مداخالت.
المداخلة األولى :لـ د /عيسى بوعافية ،بعنوان »:تيارات الخطاب االسالمي عبر األنترنيت».
المداخلة الثانية :لــ د/بشير بن طبة بعنوان «تأثير شبكات التواصل االجتماعي على قيم
المرجعية الدينية في الجزائر».
المداخلة الثالثة :لــ د /أحمد عبدلي حول « :اإلعالم الجديد :رؤى مستقبلية»

ندوة علمية حول « االشكاالت املثارة يف فهم السنة النبوية»

بطاقة فنية للندوة:

•طبيعة النشاط :ندوة علمية.
•تاريخ االنعقاد 24 :فيفري . 2016
•الجهة المنظمة :كلية أصول الدين.
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عقدت كلية أصول الدين بجامعة األمير عبد القادر للعلوم االسالمية ندوة علمية بعنوان
« االشكاالت المثارة في فهم السنة النبوية « بتاريخ  24فيفري  2015بقاعة المحاضرات
الكبرى عبد الحميد بن باديس ،ترأس الندوة أ.د /حميد قوفي و نشطها د/صالح نعمان
إلى جانب عدد من طلبة الدكتوراه ،تناول المتدخلون في المداخلة األولى محورا يتعلق
بالشبهات المثارة حول بعض مرويات السنة و ما يتوهم من تناقض و تضارب بين
نصوصها  ،كما قدموا في المداخلة الثانية قراءة نقدية للتأويالت الحداثية للسنة النبوية
يروجون لها ،و بيان آثارها و انعكاساتها في مجال الفكر و البحث
و المفاهيم الخاطئة التي ّ
العلمي  ،ثم تناول األساتذة األخطاء المنهجية في دراسات السنة النبوية فقها و تنزيال،
لتتبع الندوة بمجموعة من التعقيبات لألساتذة و الطلبة في جو تسوده الروح العلمية و
الموضوعية .
اختتمت فعالياتها بمجموعة توصيات تمثلت في اقتراح محاور الندوات المقبلة منها:
 البحث في ضوابط الفهم الصحيح للسيرة النبوية. التكامل بين السنة النبوية و المعرفة االنسانية.كما أوصى المتدخلون بتنظيم الندوة المقبلة حول التسيير و علومه.

ندوة حول  »:تكامل العلوم يف حقل البحث يف علم مقارنة األديان»

بطاقة فنية للندوة:

•طبيعة النشاط :ندوة علمية.

•تاريخ االنعقاد 25 :فيفري . 2016

•الجهة المنظمة :قسم العقيدة ومقارنة األديان بكلية أصول الدين.

نظم قسم العقيدة ومقارنة األديان بكلية أصول الدين بجامعة األمير عبد القادر للعلوم
اإلسالمية ندوة علمية بعنوان « تكامل العلوم في حقل البحث في علم مقارنة األديان»
وذلك يوم  25فيفري  2016بقاعة المحاضرات الكبرى «عبد الحميد بن باديس».
عرفت الندوة جلستين علميتين:
الجلسة األولى برئاسة د /محمد بودبان ضمت  03مداخالت:
المداخلة األولى:لـــــــ د /بن لموفق شهيناز  -أستاذة بجامعة األمير عبد القادر -بعنوان
.Role et importance de la diversification des langues dans le domaine des religions
المداخلة الثانية :لــــــ عبران سهام -طالبة دكتوراه -بعنوان «العالقة التكاملية بين علم
اآلثار وعلم مقارنة األديان».
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المداخلة الثالثة :لــ د/يوسف العايب بعنوان »:بين فلسفة الدين ومقارنة األديان – دور
الهيريومنيوطيقا في تفسير الدين وتجديد ماهية الفهم».
الجلسة الثانية عرفت  03مداخالت:
المداخلة األولى :لكل من د /زهرة لحلح ود /سهيل سعيود بعنوان « دراسة األديان في
المصنفات الكالمية -الملل والنحل للشهرستاني نموذجا« -
المداخلة الثانية :لــــ حميدة طرفي – طالبة دكتوراه – تحت عنوان»
L’analyse ordinale des évangiles synoptique selon Louid Ferey
المداخلة الثالثة :لــــ لزهر بلغيث – طالب دكتوراه -بعنوان « التقارب المنهجي بين علم
مقارنة األديان في نقد الروايات»

ندوة بعنوان» املكتبة الجامعية و الطالب فضاء تواصل و معرفة

بطاقة فنية للندوة:

تكريم الطلبة األكثر ترددا على المكتبة

•طبيعة النشاط :ندوة علمية.

•تاريخ االنعقاد 12 :أفريل . 2016

•الجهة المنظمة :مكتبات الجامعة.

احتضنت قاعة المحاضرات بكلية الشريعة و االقتصاد فعاليات الندوة العلمية « المكتبة
الجامعية و الطالب فضاء تواصل ومعرفة « و ذلك يوم  12أفريل .2016
أشرف على افتتاحها أ.د /السعيد دراجي مدير الجامعة ،و شملت أربع مداخالت قيمة :
المداخلة األولى  :عنونتها أ /سميرة بوهالي  -محافظة مكتبة كلية أصول الدين  -بـــــ «
المقروئية بالمكتبات الجامعية و كيفية تطويرها « ،دعت من خاللها إلى إيجاد سبل جديدة
الستعادة القارئ و إقناعه باستعمال الكتاب الورقي ،كما أكدت على ضرورة توفير كافة
الوسائل و الجو المناسب لجذب الطلبة إلى المكاتب الجامعية مع التأكيد على ضرورة إنشاء
نادي للقراء يشارك فيه كل القراء على اختالف تخصصاتهم و مكانتهم .
المداخلة الثانية  :قدم أ /يونس سدس – محافظ المكتبة المركزية أحمد عروة  -من
خاللها حصيلة مكتبة جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية وآفاق تطويرها.
المداخلة الثالثة  :رسم من خاللها أ /بن زغدة محمود – محافظ مكتبة كلية اآلداب
و الحضارة اإلسالمية -صورة واقعية لما تعيشه المكتبة الجامعية كما طرح من خاللها
الرهانات األساسية التي تواجه المكتبات .
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المداخلة الرابعة  :تطرق فيها أ /إبراهيم بوسمغون إلى الدور البيداغوجي للمكتبة
الجامعية في ظل نظام « أ.ل.أم.دي» و الذي أكد على أن المكتبة الجامعية هي أساس
العملة البيداغوجية  ،و أن الدروس التطبيقية هي ضرورة بالنسبة لطلبة علم المكتبات  ،و
خاصة أن أغلب التكوينات نظرية و هذا ما سينعكس على المردود و حسن سير المكتبات
فيما بعد .
هذا وقد ُك ّرم كل من أ /فيصل تليالني –أستاذ بجامعة األمير عبد القادر -بصفته القارئ
الوفي لمكتبة الكلية إضافة إلى أ.د /عبد العزيز ثابت – أستاذ بالجامعة ،-أما في فئة الجوائز
الخاصة بالطلبة فقد حصدت المرتبة األولى الطالبة عائشة بزاز كما وزعت شهادات و هدايا
على األساتذة المشاركين في الندوة

ندوة حول» املثاقفة بني آداب شعوب املشرق»

بطاقة فنية للندوة:
•طبيعة النشاط  :ندوة علمية.
•تاريخ االنعقاد 05 :ماي .2016
•الجهة المنظمة :قسم اللغات و الترجمة بكلية اآلداب والحضارة اإلسالمية.
يوم  05ماي  2016نظم قسم اللغات و الترجمة بكلية اآلداب والحضارة اإلسالمية لجامعة
األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية ندوة علمية بعنوان المثاقفة بين آداب شعوب المشرق
« بقاعة المحاضرات عبد القادر المجاوي بكلية الشريعة و االقتصاد.
ترأس الجلسة أ .بن مهية ،والتي عرفت  5مداخالت:
المداخلة األولى بعنوان «بين األدبين العربي و الفارسي « لـ أ.د /سكينة قدور من جامعة
األمير عبد القادر ،ذكرت في مداخلتها أهمية إزدواجية اللسان عند الفارسين في عملية
المثاقفة كونهم كانوا يستعملون اللغتين العربية والفارسية معا ،فالتعددية اللسانية
تجعلنا نستغنى عن الوسائط و تمكننا من االطالع على العلوم األخرى و على كل ما كتب
عن ثقافتنا و ديننا بشكل مباشر .كما عرفت المداخلة نماذج من شعر الشاعرين الفارسيين «
سعدي الشيرازي «و» حافظ الشيرازي «  ،إلبراز مدى تشابه قواعد اللغتين العربية و الفارسية
و هو ما يعني أن اللغة العربية تعتبر قاسما مشتركا بين ثقافات الشعوب اإلسالمية.
المداخلة الثانية  :بعنوان « جالل الدين الرومي « وسيط بين الثقافات اإلسالمية « لــ أ.
مصدق بوعافية – من جامعة األمير عبد القادر ، -أبرز من خالل مداخلته عالقة جالل الدين
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الرومي  -أو «موالنا «كما يلقبه المتصوفة المغاربة واألندلسيين ،وعرض األستاذ نبذة عن
نسبه ونشأته و انتاجه العلمي و خص بالذكر إنتاجه الشعري متمثال في ديوانه» شمس
التبريز « الذي يعتبر من أهم دواوينه الشعرية .
المداخلة الثالثة  :لــــ أ /.لطيفة عثماني من جامعة االخوة منتوري ،عنونت مداخلتها
بــــــــ» صورة العربي في األدب العبري « ،تحدثت فيها عن عملية التشويه التي طالت
االنسان العربي في اآلداب العبرية و ذلك إلقناع الرأي العام الدولي بأحقية اليهود في لم
شملهم في وطن اغتصبه منهم العرب المخادعون و العنصريون على حد وصفهم.
المداخلة الرابعة  :الموسومة بــ»رمزية زهرة الاللي في الثقافة و الفنون العثمانية و
العربية»  ،لألستاذة لطيفة بوراية من جامعة الجزائر .02- -تمحورت مداخلتها حول التقاطع
الثقافي العربي و العثماني من خالل عدة رموز فنية من بينها زهرة الاللي التي كانت رمزا
من رموز الدولة العثمانية تعبر عن الحب الصوفي و الجنة و غيرها من المعاني الصوفية
 ،وقد وجدت رسوم لهذه الزهرة في عدة قصور ومساجد في تركيا و كذلك باقي البالد
التي كانت تحت اإلمبراطورية العثمانية آنذاك كما وجدت في ألبسة السالطين  ،و أختام
المراسالت ما بين الحكام مع والتهم بالجزائر ،تونس ،مصر  ،...و أبواب المقابر و غيرها و
هو دليل على تقارب و اختالط الثقافات بين البلدان.
المداخلة الخامسة  :لألستاذة حبيبة ضيف اهلل من جامعة األمير عبد القادر للعلوم
اإلسالمية بعنوان « فضولي الشاعر التركي العربي الفارسي « ،سلطت من خاللها الضوء
على ديوان الشاعر « فضولي» بالعربية ليسدل الستار على فعاليات الندوة .

ندوة حول متابعة سري التكوين لطلبة الدكتوراه علوم و الدكتوراه (ل.م.د)

بطاقة فنية للندوة:

•طبيعة النشاط :ندوة علمية تقييمية.
•تاريخ االنعقاد 02 :جوان . 2016

•الجهة المنظمة :نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي في الطور الثالث و التأهيل
الجامعي و البحث العلمي و كذا التعليم العالي فيما بعد التدرج.
عقدت نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي في الطور الثالث و التأهيل الجامعي و البحث
العلمي و كذا التعليم العالي فيما بعد التدرج ،ندوة علمية تقييمية من أجل متابعة سير
تكوين طلبة دكتوراه علوم و دكتوراه «أل.أم.دي « بالجامعة بتاريخ 02جوان  2016بقاعة
المحضرات الكبرى بالجامعة.
حضر الندوة أ.د /السعيد دراجي مدير الجامعة و عمداء الكليات و السادة نواب العمداء
للدراسات العليا و البحث العلمي ورؤساء لجان التكوين في الدكتوراه  ،هذا و قد أحال أ.د/
الجمعي شبايكي الكلمة للطلبة الحضور لطرح مشاكلهم لمتابعة سير أطروحات الدكتوراه
الخاصة بهم  ،ليجيب بعدها عن تساؤالت السادة المسؤولين عن النيابات و الكليات  ،ثم
وزعت استمارات المتابعة على الطلبة الحضور لتنطلق أشغال تقييم سير التكوين في
الدكتوراه علوم و دكتوراه أ ل م د للطلبة حسب التخصصات المفتوحة في الكليات.
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ندوة بعنوان «الثورة الجزائرية مقارنة بالثورات األخرى»
بطاقة فنية للندوة:
•طبيعة النشاط  :ندوة وطنية تاريخية.
•تاريخ االنعقاد 30 :أكتوبر .2016
•الجهة المنظمة :جامعة األمير عبد القادر للعلوم االسالمية..

أحيت جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية الذكرى الثانية و الستين الندالع الثورة
التحريرية الموافقة للفاتح نوفمبر  ، 1954بندوة تاريخية بعنوان « الثورة الجزائرية مقارنة
بالثورات األخرى « وذلك يوم  30أكتوبر  2016بقاعة المحاضرات الكبرى عبد الحميد بن
باديس بحضور الطلبة و األستاذة و المجاهدين .
أن ال ّثورة التّحريرية هي
افتتح فعاليات الندوة مدير الجامعة أد /السعيد دراجي الذي اعتبر ّ
ملهمة الشعوب وأعظم ثورات القرن العشرين و التّي تعتبر مصدر فخر و اعتزاز لكل أحرار
العالم .
عرفت النّدوة ثالث مداخالت :
المداخلة األولى :عنونها أ .د/عميراوي احميدة بــ «الثورة الجزائرية مقارنة بثورات أخرى»
فتطرق إلى أسباب قيام هذه
قدم من خاللها مقارنة للثورة الجزائرية بست ثورات أخرى،
ّ
ّ
أن ال ّثورة الجزائرية تتفرد عن األخريات بأ ّنها جاءت
الثورات و مبادئها و أهدافها  ،و وجد ّ
ضد هيمنة أوروبية أهدافها استقاللية إسالمية قامت من أجل الحصول على
بقيادة جماعية ّ
االستقالل وبناء دولة ذات سيادة  ،كما تطرق إلى بيان أول نوفمبر باعتباره نص مهم في
السياسي الحديث.
الفكر ّ
أول نوفمبر بين األمس و اليوم حيث
المداخلة الثانية :
تطرق فيها أ.عزيز ّ
حداد إلى بيان ّ
ّ
حاول اإلجابة عن مجموعة من التساؤالت حول هذا البيان  ،وهل بقي ساري المفعول مع
شرح
تغير  ،كما ّ
أكد ّ
تطور ال ّثورة وبعد االستقالل ،أم ّ
أن بيان أول نوفمبر َ
أن العمل به قد ّ
ّ
الداخلية و الخارجية و الوسائل التي يجب إتباعها لتحقيق
بين األهداف ّ
وشرح الوضعية و ّ
ّ
بين كيف تكون طبيعة الجزائر المستقلّة فقد تميز هذا
هذه األهداف كما أ ّنه استشرف و ّ
البيان بالشمولية و حقق ما كان يصبو إليه في الثورة الجزائرية .
قدم من خاللها أ /عاشور بوشامة حقائق أساسية عن الثورة ومراحلها و
المداخلة الثالثة ّ :
التشكيلة االجتماعية لها كما أ ّنه طرح إشكالية عدد شهداء هذه الثورة .
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ندوة حول «اإلذاعة الجزائرية من صوت الجزائر املُكافِحة إىل الرقمنة»
بطاقة فنية للندوة:

•طبيعة النشاط  :ندوة تاريخية.
•تاريخ االنعقاد 06 :ديسمبر .2016

•الجهة المنظمة :جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية بمساهمة كل من
المركز الوطني لألرشيف و اإلذاعة الجزائرية.

نظمت جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية بمساهمة المركز الوطني لألرشيف و
اإلذاعة الجزائرية ندوة وطنية بعنوان « اإلذاعة الجزائرية من صوت الجزائر المكافحة إلى
الرقمنة «  ،وذلك يوم  6ديسمبر  2016بقاعة المحاضرات الكبرى عبد الحميد بن باديس
والطّلبة .
وسط حضور مميز لممثلي السلطات المحلية للوالية و األستاذة
دارت فعاليات الندوة في جلستين علميتين :
الجلسة العلمية األولى :قدم من خاللها المتدخلون شهاداتهم الحية حول الثورة التحريرية
حيث تطرق أ /عبد القادر نور إلى انطالقة أول إذاعة جزائرية في  16ديسمبر  1956بالحدود
الجزائرية المغربية ،كما تناول التحديات التّي واجهتهم  ،وكيف أن جبهة التحرير الوطني
قدم
قد كونت شبكة إذاعية كاملة من طنجة إلى بغداد ناطقة باسم الثورة الجزائرية ،كما ّ
شهاداته حول دخوله اإلذاعة الجزائرية بعد وقف إطالق النار و الصعوبات التّي واجهتهم
أثناء العمل مع الطاقم الفرنسي  ،ليشاركنا بعد ُه كل من أ /زهير عبد المجيد شيخي والوزير
األسبق لإلعالم د.لمين بشيشي ذكرياتهم أيام الثورة وكيف جعلها الثوار مأذنة كبرى
ركز عليها
يى على الجهاد» ،كما تناول المتدخلون المبادئ التّي ّ
للشعب الجزائري مناد ًيا َ
«ح َّ
مر
ّي
ت
ال
المراحل
و
العربية
اإلذاعات
في
الجزائر
صوت
مبرزين
اإلعالم كالهوية الجزائرية
ّ
بها .
الجلسة العلمية الثانية :ترأسها د/محمد البشير بن طبة رئيس قسم الدعوة واالتصال
،تضمنت أربع مداخالت :المداخلة األولى تطرق فيها أ./د فضيل دليو إلى التطور التاريخي
لإلذاعة الجزائرية منذ أول انطالقة لها ،إضافة إلى بعض المحطات المهمة في تاريخ اإلذاعة
الجزائرية و رد فعل السلطات الفرنسية حول هذه اإلذاعات و الضغوطات التّي مارستها على
الدول المستق ِبلة لصوت الجزائر .
ّ
المداخلة الثانية ،أبرزت من خاللها د /ليلى فياللي دور اإلذاعات المحلية و كيف استطاعت
أن تفرض نفسها بقوة و تسهم في تغيير المجتمع و ترسم مسارا مغايرا في المجاالت
السياسية و االجتماعية و االقتصادية والثقافية  ،مما جعلها تمثل وسيلة اتصال فعالة إلبراز
الحقائق بكل تفاصيلها و أبعادها .
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المداخلة الثالثة تطرق فيها أ/ناصر أوقالل إلى اإلذاعة الجوارية و أبرز دورها في التنمية و
قدم اذاعة قسنطينة أنمودجا .ليختتم المداخالت أ/عالوة بوشالغم و الذي تناول اإلذاعة من
ّ
المقاومة إلى الخدمة العمومية .
ليفتتح بعدها المجال لمناقشة محاور الندوة .

ندوة بعنوان« :التصوف اإلسالمي يف أفق ما بعد الحداثة»

بطاقة فنية للندوة:
•طبيعة النشاط  :ندوة علمية متخصصة.
•تاريخ االنعقاد 06 :ديسمبر .2016

الدكتوراه و قسم العقيدة و مقارنة األديان بكلية أصول
•الجهة المنظمة :لجنة ّ
الدين.
في إطار الندوات الموجهة لطلبة الدكتوراه  L.M.Dدفعة  2015/2016نظمت لجنة
الدكتوراه و قسم العقيدة و مقارنة األديان بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية يوم
ّ
 07ديسمبر  ،2016ندوة علمية حول « التصوف اإلسالمي في أفق ما بعد الحداثة «بقاعة
التعليم المتلفز بالجامعة.
نشط النّدوة مجموعة من األساتذة من مختلف الجامعات الوطنية ،و التي دارت في
جلستين علميتين:
الجلسة العلمية األولى ترأسها أ.د  /سعيد عليوان و عرفت أربع مداخالت .
المداخلة األولى تطرق من خاللها د /سهيل سعيود لالتجاه الالعقلي في فكر ما بعد الحداثة
ليقدم بعده د/احسن برامة قراءة في التصوف اإلسالمي بين القرن الثاني هجري ،وفي
ّ
الرابعة من الجلسة تناول كل من د /عبد المالك بن عباس و الطّالب
المداخلتين الثالثة و ّ
الدين بن عريبي و لقائه بابن رشد في أفق ما بعد الحداثة .
وداح مصطفى  ،محي ّ
الجلسة العلمية الثانية ترأسها د /طسطاس عمار و شملت أربع مداخالت .
لتقدم
المداخلة األولى تناولت فيها د /لحلح زهرة اإلنسان بين التصوف وما بعد الحداثة ،
ّ
الدكتوراه /حبيبة بن ال ّزين مفهوم و مضمون ما بعد الحداثة في فكر (عبد
بعدها طالبة ّ
الوهاب المسيري) ،وفي المداخلة الثالثة تناولت أ  /سوالمي فاطمة أعالم التصوف في أفق
الدكتوراه
السكندري _ أنموذجا  ،واختتمت المداخالت طالبة ّ
ما بعد الحداثة _ابن عطاء اهللّ ّ
الدين
جالل
_
الحداثة
بعد
ما
فكر
في
وفية
الص
المعرفة
عن
فاطمة أوالد يحي بموضوعها
ّ
ّ
الرومي أنموذجا_ .
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ندوة علمية حول التفسري التحليلي دراسة يف املنهج

بطاقة فنية للندوة:
•طبيعة النشاط  :ندوة علمية متخصصة.
•تاريخ االنعقاد 07 :ديسمبر .2016

•الجهة المنظمة :قسم الكتاب و السنة بكلية أصول الدين.
عقد قسم الكتاب و السنة لكلية أصول الدين بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية
ندوة علمية حول « التفسير التحليلي دراسة في المنهج « بقاعة المحاضرات الكبرى وذلك
يوم . 2016 /12 /07
الندوة خصصت لطلبة دكتوراه علوم و دكتوراه أل.أم.دي و طالب الماستر  ،عرفت
جلستين بــ  8مداخالت :
الجلسة العلمية األولى برئاسة د /عبد الرحمان معاشي:
 المداخلة األولى  :بعنوان «علم اعراب القرآن الكريم و أثره في التفسير التحليلي» لـــــأ.د /رمضان يخلف.
 المداخلة الثانية  :للطالبة الباحثة مريم بوعافية بعنوان « أسباب النزول و أهميتها فيدرس التفسير التحليلي».
 المداخلة الثالثة :تحت عنوان «غريب القرآن و أهميته في التفسير» لــ د /حدة سابق. المداخلة الرابعة « :تنزيل اآليات على الواقع  -نظرة تأصيلية « -للطالبة الباحثة حبيبةزماملية.
الجلسة العلمية الثانية  :ترأسها د /محمد لمين بوروبة
 المداخلة األولى »:اختالف القراءات في درس التفسير التحليلي بين االعمال واإلهمال»لـــ د /عبد الرحمان معاشي.
 المداخلة الثانية »:أثر توجيه القراءات في خدمة التفسير التحليلي  -نمادج تطبيقية –«للطالب الباحث حمزة بن عالل.
 المداخلة الثالثة « :الخطوة األولى في التفسير التحليلي – قراءة في المنهج – سورةعبس نموذجا» لـ د /رياض عميراوي.
 المداخلة الرابعة « :الرؤية المنهجية لتفسير سورة الطالق تفسيرا تحليليا» لــ أ.عبدالعزيز شلي .
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الدراسات املعاصرة الرؤى و املناهج»
ندوة بعنوان « مصادر السّنة الّنبوية يف ّ

بطاقة فنية للندوة:
•طبيعة النشاط  :ندوة علمية متخصصة.
•تاريخ االنعقاد 08 :ديسمبر .2016
•الجهة المنظمة :قسم الكتاب والسنة بكلية أصول الدين.
الدين من
قيم برؤية متجددة تطرق إليه قسم الكتاب والسنة بكلية أصول ّ
موضوع ّ
الدراسات المعاصرة -الرؤى
مصادر
«
بعنوان
علمية
ندوة
خالل تنظيم
السنة النبوية في ّ
ّ
والمناهج» بقاعة المحاضرات عبد الحميد بن باديس وذلك يوم  08ديسمبر . 2016
ترأس جلستها االفتتاحية أ .د /مختار نصيرة و بعد تالوة آيات من الذّكر الحكيم ألقى كل
من رئيس اللّجنة العلمية و رئيس فريق التّكوين للطّور الثالث – دكتوراه  -و رئيس قسم
الدين كلماتهم االفتتاحية ليعلن بعدها عن انطالق
السنة و عميد كلية أصول ّ
الكتاب و ّ
النّدوة التّي تناولت المواضيع التالية :
 - 1سمات المنهج العلمي في نقد المصادر الحديثة لدى أصحاب الشأن.
محمد الطّاهر بن عاشور.
 2منهج نقد السنّة النبوية عند الشيخّ
المحدثين .
محمد
 3األسس العلمية لمنهج النّقد عند الشيخّ
ّ
الصحيحين  -عرض و نقد . -
 4نقد ابراهيم عدنان لبعض األحاديث في ّالسنّة _قراءة نقدية _.
الرواية في مصادر ّ
 5شبهات في منهج ّالصحيحين للطّعن في القرآن الكريم و علومه عند العلمانيين
 - 6خلل االستدالل بأحاديث ّ
و المستغربين – عرض و دراسة .-
 7قراءة في مشروع «المنهج في فهم اإلسالم.محمد عمراني حنشي .
 8قراءة نقدية في كتاب «الهندسة الحديثية « للباحث المغربيّ
 9منطلقات الحداثيين للطّعن في مصادر السنّة النبوية و أثرها في قبول السنّة و ر ّدها.105
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«الرؤية و المنهج «.
السنة النبوية عند المستشرقين األلمان ّ
 10مصادر ّالدراسات الحداثية المعاصرة.
 11الصحيحان في ّترأس الجلسة العلمية األولى د /صالح عومار أستاذ بجامعة األمير عبد القادر  ،و التي
ست مداخالت :
عرفت
ّ
المداخلة : 1لـ أ/حسان موهوبي  -أستاذ بجامعة األمير عبد القادر  -بعنوان «سمات المنهج
العلمي في نقد المصادر الحديثية لدى أصحاب الشأن».
المداخلة  : 2لـ د /بوبكر كافي  -أستاذ بجامعة األمير عبد القادر  -و التي حملت عنوان»
األسس العلمية عند المحدثين « استعرض خاللها مختلف مراحل النقد عند علماء الحديث
القدامى و المعاصرين .
المداخلة : 3لـ د /حميد قوفي -أستاذ بجامعة األمير عبد القادر  -بعنوان « شبهات في
منهج الرواية في مصادر السنة – قراءة نقدية « -تطرق فيها إلى خطر االستشراق وكون
أن الحداثيين العرب ربطوا بين الحداثة والمستشرقين ،ودعى إلى ضرورة االهتمام بتراثنا
وإعادة بناء منهجنا النقدي.
المداخلة  :4لـ د /سامي رياض بن شعالل والموسومة بـ « خلل االستدالل بأحاديث
الصحيحين للطعن في القرآن الكريم وعلومه عند العلمانيين والمستغربين – عرض
ودراسة. -
المداخلة  :5للطالبة الباحثة مرابطان حسيبة تحت عنوان» منهج نقد السنة النبوية عند
محمد الطاهر بن عاشور».
المداخلة :6للطالب الباحث عادل كرميش بعنوان» نقد ابراهيم عدنان لبعض األحاديث في
الصحيحين– عرض ونقد.« -
الجلسة العلمية الثانية برئاسة أ.د /حسان موهوبي .
المداخلة  :1لـ أ.د /مختار نصيرة  -أستاذ بجامعة األمير عبد القادر – والموسومة بـ « قراءة
في مشروع (( المنهج في فهم اإلسالم)) ليحي محمد «.
المداخلة  :2لـ أ.بن عميراوي الياسين  -أستاذ بجامعة األمير عبد القادر  -عنونها بـ « قراءة
نقدية في كتاب الهندسة الحديثة للباحث المغربي محمد عمراني حنشي».
المداخلة  :3لـ الطالب الباحث هشام كرنو حول « منطلقات الحداثيين للطعن في مصادر
السنة النبوية وأثرها في قبول السنة وردها»
المداخلة  :4لـ أ.لبنى خشة  -أستاذة بجامعة األمير عبد القادر -بعنوان « مصادر السنة
النبوية عند المستشرقين األلمان – الرؤية والمنهج.« -
المداخلة  :5لـ الطالب الباحث سليم نصري تحت عنوان  »:الصحيحان في الدراسات الحداثية
المعاصرة» .
الندوة عرفت حضورا كبيرا من طالّب الطّور الثالث :دكتوراه « أل.أم .دي « و دكتوراه علوم
و طالّب الماستر و ساهمت في توضيح العديد من المواضيع التّي تهم الطّلبة الباحثين و
التعمق في دراستها و تحليلها.
الذين سيعملون على
ّ
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* سلسلة ندوات  :قراءة في كتاب :

ندوة قراءة يف كتاب «إصالح الفكر الفقهي – رؤية معاصرة»-
لألستاذ الدكتور نوار بن شلي

بطاقة فنية للندوة:
•طبيعة النشاط  :ندوة علمية متخصصة.
•تاريخ االنعقاد 23 :فيفري .2017

•الجهة المنظمة :قسم الفقه وأصوله بالتنسيق مع مصلحة النشاطات
العلمية والثقافية والرياضية لكلية الشريعة واالقتصاد.
في إطار الندوات العلمية النصف شهرية والموسومة بــ  « :قراءة في كتاب» ،نظمت
مصلحة النشاطات العلمية والثقافية والرياضية لكلية الشريعة واالقتصاد بالتنسيق مع
قسم الفقه وأصوله الندوة العلمية األولى والتي تناولت بالدراسة والتحليل كتاب « إصالح
الفكر الفقهي – رؤية معاصرة »-لـ أ.د /نوار بن شلي ،وذلك يوم  23فيفري  2017بقاعة
الشيخ عبد القادر المجاوي بكلية الشريعة واالقتصاد.
ترأس الجلسة العلمية أ.د /بو بكر بعداش رئيس قسم الفقه وأصوله  ،الذي قدم للكتاب
ومؤلفه أ.د /نوار بن شلي أستاذ التعليم العالي بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية
 ،وعضو في هيئة التدريس بجامعة قطر ،وله عدة مؤلفات من بينها هذا الكتاب محل
المناقشة .
قدم أ.د /نوار بن شلي شروحات حول فكرة الكتاب والتي كانت وليدة ارهاصات التدريس
ومعايشة البحث والنهوض به في مجال العلوم والدراسات االسالمية  ،هذا الكتاب هو
محاولة جادة لنبذ أغالل الفكر تحررا من آصار الفقه الذي رانت عليه حجب المكان والزمان،
وانطالقة منضبطة بالنص ومعناه تأصيال وتوجيها وتنزيال ،فهو ينهض بالموجود النافع
بناء وتقديرا ،ويرصد الخلل الحاصل ليضع له العالج وسيتشرف المستقبل برؤى ونظرات
ً
غير مسبوقة عسى أن يكون لبنة ال يتم صرح االصالح الفقهي إال بها .
عرفت الندوة نقاشات علمية قيمة حول مختلف المحاور والقضايا الفقهية التي ضمها
الكتاب من قبل األساتذة والطلبة مما ساهم في إلقاء الضوء على عديد المسائل واإلشكاالت
المثارة.
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ندوة قراءة يف كتاب «املدخل إىل الفقه اإلسالمي املقارن قسم العبادات»
للدكتور تليالني فيصل
بطاقة فنية للندوة:
•طبيعة النشاط  :ندوة علمية متخصصة.
•تاريخ االنعقاد 09 :مارس .2017

•الجهة المنظمة :قسم الفقه وأصوله بكلية أصول الدين بالتنسيق مع مصلحة
النشاطات العلمية والثقافية والرياضية للجامعة.

بتاريخ  09مارس 2017وفي إطار سلسلة الندوات العلمية النصف شهرية الموسومة
بــ »:قراءة في كتاب «نظم قسم الفقه وأصوله بالتنسيق مع مصلحة النشاطات العلمية
والثقافية والرياضية ندوة علمية فكرية ،نشطها األستاذ الدكتور فيصل تليالني للتعريف
بكتابه( :المدخل إلى الفقه اإلسالمي المقارن قسم العبادات).
وبعد التقديم من طرف الدكتور بعداش بوبكر رئيس قسم الفقه وأصوله ،انطلقت
أشغال الندوة ليقدم األستاذ الدكتور فيصل تليالني ملخصا عن كتابه :الذي أكد أن هذا
الكتاب فريد من نوعه في هذا الفن ،ألن أغلب الذين تناولوا الفقه المقارن بالدراسة اهتموا
َصلوا كثيرا في الناحية النظرية التأصيلية ،وتطرق الباحث إلى
بالجانب التطبيقي و لم ُيف ّ
أسباب اختالف الفقهاء.
خصص هذا الكتاب األول لقسم العبادات ،وألحقه بجانب تطبيقي فرعي ذكر فيه
حوالي عشرين مسألة فقهية ونبه السادة المشاركين بأنه سينشر مستقبال قسم األحوال
الشخصية ،وقسم المعامالت و قسم آخر للجنايات.
كانت الندوة متبوعة بنقاش مهم من طرف األساتذة المعقبين وهم :د .محمد مزيان،
د .علي ميهوبي ،د .عبد المجيد خالدي ،ثم بقية األساتذة المناقشين والطلبة والباحثين،
وتركزت في مجملها على عنوان البحث كما اقترح عليه األساتذة بعض األفكار التي وعد
بأخذها بعين االعتبار في الطبعة القادمة للكتاب.
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ندوة قراءة يف كتاب « األعمال الشعرية الكاملة ألمري شعراء الجزائر /محمد العيد
آل خليفة (جمع وتحقيق)» لألستاذ باسم بالّم

بطاقة فنية للندوة:
•طبيعة النشاط  :ندوة علمية متخصصة.
•تاريخ االنعقاد 15 :ماي .2017
•الجهة المنظمة :كلية اآلداب والحضارة االسالمية.
في إطار الندوات العلمية النصف شهرية الموسومة بقراءة في كتاب والتي نظمتها جامعة
األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية أقامت كلية اآلداب والحضارة اإلسالمية يوم  15ماي
 2017ندوة علمية كرم من خاللها أ /باسم بالّم أستاذ أدب حديث ومعاصر بالكلية بمناسبة
إصدار كتابه» األعمال الشعرية الكاملة ألمير شعراء الجزائر /محمد العيد آل خليفة (جمع
وتحقيق) «.
الجلسة افتتحها أ.د /السعيد دراجي الذي اعتبرها مأدبة علمية تدخل في إطار السياسة
المتبعة من طرف الجامعة والتي تعتمد على تشجيع اإلنتاج العلمي لألساتذة وتطوير البحث
العلمي وهذا ما سينعكس باإليجاب على ترتيب الجامعة وطنيا ودوليا.
هذا الكتاب هو احتفائية بصدور األعمال الشعرية الكاملة ألمير شعراء الجزائر محمد
العيد آل خليفة (جمع وتحقيق) وبتصدير فخامة رئيس الجمهورية ،صدرت هذه األعمال
عن دار الصديق وطبعت بالعاصمة اللبنانية بيروت.
الكتاب صدر في ثالثة أجزاء ،ضم أكثر من  1300صفحة ،حاول فيه الباحث أن يلم شتات
شعر» محمد العيد آل خليفة « المطبوع منه والمخطوط ،هذا المشروع كان أمال يحدوا
الكثير من النخبة المثقفة في الجزائر على رأسها الشيخ محمد البشير االبراهيمي الذي كان
أمله كبيرا في االشراف على إخراج شعر « محمد العيد آل خليفة « وكذا الدكتور المتخصص
بن سمية رحمه اهلل فجاء هذا العمل تتويجا ألكثر من خمس سنوات من البحث والمعالجة.
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االحتفائية املشرتكة للغة العربية

بطاقة فنية للندوة:
•طبيعة النشاط  :ندوة علمية.
•تاريخ االنعقاد 02 :مارس .2017
•الجهة المنظمة :قسم اللغة العربية بكلية اآلداب والحضارة باالشتراك مع المجلس
األعلى للغة العربية.
تقول الضاد:
ِ
ضقـــت عن آيٍ ب ِ
ِظـــات
ه وع
كتـــــاب اهلل لفظـا وغايــــــةً.............................وما
وسعــــت
ُ
ُ
َ
وصف...................................آل ٍ
ِ
ختــراعــــــات
لم
ة
ِ
اليوم عن
أضيق
فكيف
ُ
ِ
َ
وتنسيــــق أسمـــــاء ُ
ِ
صدفات
اص عن
الدر
أنا
ٌ
َو َ
ُ
كامــن  .....................................فهل سألوا الغ ّ
البحر في أحشــائه ُّ
ذ ابراهيم حافظ اللغة العربية فأبلغ في وصفها ،هذه اللغة
هكذا وصف الشاعر الف ّ
التي حوت من الجمال والبالغة ما ال تضاهيه أي لغة أخرى ،وهي حقيقة أقرها الباحثون
والدارسون ويكفينا برهانا على ذلك أن اهلل تعالى اختارها من بين لغات الدنيا لتحمل
لقوم
فصلت آياته قرآنا عربيا
كالمه وقرآنه المعجز يقول تعالى في سورة فصلت((:
كتاب ِّ
ٍ
ٌ
يعلمون )).
وهي على مكانتها باألمس لم تسلم من التشكيك ،فها هي اليوم تواجه تحديات خارجية
تتمثل في الغزو الفكري الوافد من األمم األخرى في صورة العولمة التي تريد إزاحة ثقافات
الشعوب والقضاء تدريجيا على التنوع اللساني في العالم ،وفي مواجهة ذلك أصبح من
الواجب على أبناءها النهوض بها وته ِيئة األسباب المادية والمعرفية لتفعيلها وتحيين
عطاءاتها.
في هذا اإلطار وبمناسبة اإلحتفاء باليوم العربي للغة الضاد المصادف للفاتح من مارس
من كل سنة وتطبيقا لتوصيات األلسكو ،نظّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي َّ
ممثل ًة
في جامعة األمير عبدالقادر للعلوم اإلسالمية – قسم اللغة العربية -باالشتراك مع المجلس
األعلى للغة العربية إحتفائية مشتركة إلبراز الدور الحقيقي وااليجابي للغة العربية في
الحفاظ على المقومات األساسية للهوية إلى جانب اإلسالم واللغة األمازيغية ،وذلك يوم
 02مارس  2017بقاعة المحاضرات الكبرى « عبد الحميد بن باديس» بالجامعة ،بحضور
السادة :والي والية قسنطينة مرفوقا بالسلطات المحلية للوالية ،رئيس المجلس األعلى
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للغة العربية ،مدير جامعة قسنطينة  ،02مدير جامعة قسنطينة  ،03مدير المدرسة العليا
لألساتذة بقسنطينة ،مدير جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية إلى جانب إطارات
وأساتذة الجامعة.
على مدار جلستين استمتع الحاضرون بمداخالت مليئة بالزخم الفكري والمعرفي تخللتها
ابداعات شعرية لثلة من األساتذة الشعراء نذكر منهم على سبيل الحصر -:أ.د /نذير طيار
– جامعة اإلخوة منتوري ( قسنطينة  ،)01أ.د/ناصر لوحيشي – جامعة األمير عبد القادر ، -د/
ليلى لعوير – جامعة األمير عبد القادر.-
الجلسة العلمية األولى :ترأسها أ.رياض بن الشيخ الحسين -رئيس اللجنة العلمية نائب
عميد كلية اآلداب والحضارة اإلسالمية بجامعة األمير عبد القادر.
* المداخلة :1لـــ أ.د /زايدي سحنون – عميد كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات
واالتصال بجامعة عبد الحميد مهري (قسنطينة  -)02بعنوان « الذكاء االصطناعي واللغة
العربية» .
* المداخلة :2لــ أ.د /جمال ميموني – نائب رئيس االتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك و
أستاذ بجامعة قسنطينة – 02تحت عنوان « تحديات تعريب العلوم في الجزائر» .
* المداخلة :3لــ أ.د /الجمعي شبايكي – نائب مدير جامعة األمير عبد القادر للتكوين العالي
في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي -بعنوان « اللغة العربية لغير الناطقين
بها من التعليم إلى االكتساب» .
الجلسة العلمية الثانية :برئاسة أ.د /محمد فرقاني – جامعة األمير عبد القادر للعلوم
اإلسالمية-
* المداخلة  :1لــ أ.د /ذهبية رويس  -جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية -والموسومة
بــ « البعد اللساني والتغييري للغة العربية».
* المداخلة  :2لـــ د/عبد الناصر بن طناش -جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية-
حول» إمدادات اللغة العربية – اللهجات أنموذجا.« -
* المداخلة لـــ أ.د /نور الدين ثنيو – عميد كلية اآلداب والحضارة اإلسالمية بالجامعة -والتي
عنونها بـــ « اللغة العربية والهوية».
في الختام كرمت الجامعة أ.د /صالح بلعيد رئيس المجلس األعلى للغة العربية ،وكل
األساتذة المشاركين .

ندوة حول» آليات التمويل االسالمي لالقتصاد الجزائري يف ظل شح املوارد املالية للدولة»
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بطاقة فنية للندوة:

•طبيعة النشاط  :ندوة علمية اقتصادية.
•تاريخ االنعقاد 11 :أفريل .2017

•الجهة المنظمة :قسم االقتصاد و اإلدارة بكلية الشريعة و االقتصاد.
في ظل األزمة االقتصادية التي تعرفها الجزائر جراء انهيار أسعار النفط و تراجع مواردها
المالية ،خاصة و أن عوائد المحروقات تشكل إحدى الركائز األساسية القتصادها  ،بات من
الضروري إيجاد بدائل تمويلية تكفل استمرار العملية التنموية  ،و في هذا الصدد نجد أن
التمويل اإلسالمي استطاع أن يحقق نجاحات معتبرة و يضمن نوعا من التوازن لالقتصاد
الوطني من خالل قدرته على سد الفراغ و تعبئة الموارد المالية وفق آليات معينة ،و لمعرفة
المزيد و التعمق أكثر في هذا الموضوع المهم و الراهن نظم قسم االقتصاد و اإلدارة بكلية
الشريعة و االقتصاد ندوة علمية حول « آليات التمويل اإلسالمي لالقتصاد الجزائري في ظل
الموارد المالية للدولة و ذلك يوم  11أفريل  2017بالجامعة.
حضر الندوة األستاذ الدكتور السعيد دراجي مدير الجامعة رفقة الدكتور أحمد عبدلي
عميد كلية أصول الدين ،إضافة إلى مسؤولي الكلية وعلى رأسهم األستاذ الدكتور كمال
لدرع عميد الكلية .ونشطها ثلة من األساتذة األفاضل :الدكتور شعيب يونس ،والدكتور
عبد الناصر براني ،ود/حسيبة سميرة ،د /حليمة بزاز ،د /محمد دمان ذبيح ،أ.مريم شطيبي
محمود.
الندوة تهدف إلى :
 – 1إبراز أثر سياسة االنفاق العام في االقتصاد اإلسالمي على الموازنة العامة للدولة .
 – 2محاولة ابراز واقع اإلمكانيات التنموية المتوفرة للجزائر
 – 3التعريف بالمستجدات المتعلقة بأساليب و صيغ و أسس التمويل اإلسالمي و آفاقه
المستقبلية.
 – 4تقديم رؤية متكاملة حول أفضل البدائل التمويلية اإلسالمية لالستغالل األمثل
للموارد في االقتصاد الجزائري.
ناقش األساتذة المتدخلون المحاور التالية :
 المحور األول  :آليات ترشيد االنفاق العام في االقتصاد االسالمي - 1ضوابط االنفاق
 – 2سياسة االنفاق العام في االقتصاد اإلسالمي
 المحور الثاني  :تقييم الواقع االقتصادي للجزائر - 1بنية االقتصاد ووضعيته الحالية
 – 2مناخ االستثمار في الجزائر و مؤهالته
– 3تحديات انهيار أسعار النفط
 – 4معيقات التنمية الريفية
 المحور الثالث  :الخيارات و البدائل اإلسالمية المتاحة للتمويل – 1الصكوك اإلسالمية
 – 2صناديق االستثمار اإلسالمية
 – 3البنوك اإلسالمية
 – 4الوقف و الزكاة
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ندوة توجيهية لطلبة السنة أوىل علوم إسالمية
بطاقة فنية للندوة:
•طبيعة النشاط  :ندوة اعالمية توجيهية.
•تاريخ االنعقاد 09 :ماي .2017
•الجهة المنظمة :جامعة األمير عبد القادر للعلوم االسالمية.

احتضنت قاعة المحاضرات الكبرى عبد الحميد بن باديس فعاليات الندوة االعالمية
التوجيهية لطلبة السنة أولى علوم إسالمية الذي نظمته دائرة الجذع المشترك للعلوم
اإلسالمية ،وذلك يوم  09ماي  2017وسط حضور مكثف للطلبة.
أشرف على افتتاحها أ.د /السعيد دراجي مدير الجامعة ،مرفوقا بعمداء الكليات ونوابهم،
نائب مدير الجامعة للتكوين العالي في الطورين األول والثاني ،نائب مدير الجامعة
للتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي ،وبعض إطارات الجامعة.
افتتحت أشغال الندوة بعرض شريط وثائقي حول الدخول الجامعي  ،2016/2017ليليه
عرض شريط حول مكتبة الجامعة المركزية « أحمد عروة» تضمن شرح لعمل المكتبة
وكيفية البحث فيها ،إضافة إلى عرض لمختلف أوعيتها الفكرية.
تناوب على المنصة كل من:
 أ.عزيز حداد نائب مدير الجامعة للتكوين العالي في الطورين األول والثاني والتكوينالمتواصل والشهادات ،قدم من خالل مداخلته قراءة في اللوائح المنظمة للعملية
البيداغوجية والتعليمية .
 د /سعد تبينات نائب عميد كلية الشريعة واالقتصاد  ،والذي بدوره قدم عرضا ُّللشعب
المفتوحة في السنة الثانية وآفاق التوجيه.
 السيد فيصل تليالني مدير مركز األنظمة وشبكات اإلعالم واالتصال والتعليم المتلفزوالتعليم عن بعد ،شرح من خالل تدخله عملية ترتيب الطلبة وتوجيههم والتي تتم
الكترونيا وتخضع لعدة عوامل منها معدل الطالب والرغبة وعدد المقاعد البيداغوجية
المتوفرة في التخصص ،كما أطلع الطلبة على كيفية اطالعهم على نتائجهم وتحميلها عبر
البوابة االلكترونية للجامعة.
ليفسح المجال أمام الطلبة لطرح أسئلتهم واستفساراتهم والتي حظيت بإجابات وافية من
طرف السادة العمداء والنواب.
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ندوة علمية بعنوان  :التسويق البنكي الهرمي وموقف الشريعة منه

بطاقة فنية للندوة:
•طبيعة النشاط  :ندوة علمية متخصصة.
•تاريخ االنعقاد 19 :أفريل .2017
•الجهة المنظمة :قسم الفقه وأصوله بالتنسيق مع مصلحة النشاطات
العلمية والثقافية والرياضية للكلية.
بتاريخ  19أفريل  2017وفي اطار سلسلة الندوات العلمية النصف شهرية الموسومة بــ»
التسويق الشبكي وموقف الشريعة اإلسالمية منه « .نظم قسم الفقه وأصوله بالتنسيق مع
مصلحة النشاطات العلمية والثقافية والرياضية للكلية ،ندوة علمية حول « التسويق البنكي
الهرمي وموقف الشريعة منه» ،احتضنت فعالياتها قاعة عبد القادر المجاوي بكلية الشريعة
واالقتصاد.
الندوة برعاية األستاذ سعيد إبراهيم بن عمر مدير مركز التميز للبحوث والدراسات
االقتصادية الذي حضر رفقة الدكتور خالد بابكر ،إضافة إلى مسؤولي الكلية وعلى رأسهم
عميد الكلية األستاذ الدكتور كمال لدرع .
ترأس الجلسة العلمية الدكتور بعداش بوبكر رئيس قسم الفقه وأصوله ،ليتعاقب على
المنصة كل من:
•األستاذ سعيد إبراهيم بن عمر الذي عنون مداخلته بالشق التقني للمعاملة المحاذير
الشرعية للتسويق الشبكي «.
•الدكتور خالد بابكر التي عنون مداخلته بـــ «الناحية الصورية والنظرية للتسويق
الشبكي» .
•الدكتور عبد العزيز بن السايب الذي عنون مداخلته بـ «الدوالر الصاروخي» .
تركزت المناقشة على موقف الشريعة من التسويق الشبكي من كل الجوانب االقتصادية
والدينية واالجتماعية وأثرها على المجتمع بصفة خاصة والمنهج اإلسالمي بصفة عامة.
وقد أثريت بتعقيب األساتذة األفاضل أ  /احمد ذيب ،د /حميد عماري ،د /محمد هندو ،د/
ربيع لعور حول مدى تأثير التسويق الشبكي على الرهانات العصرية و مخاطر هذا نوع من
التسويق من جانب الشريعة اإلسالمية.
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ندوة علمية بعنوان «الوساطة يف املواد الجزائية»
بطاقة فنية للندوة:
•طبيعة النشاط  :ندوة علمية .
•تاريخ االنعقاد 20 :أفريل .2017
•الجهة المنظمة :قسم الشريعة والقانون بكلية الشريعة واالقتصاد
بالتنسيق مع مصلحة النشاطات العلمية والثقافية والرياضية للكلية.

بتاريخ  20أفريل،2017وفي إطار سلسلة الندوات العلمية النصف شهرية الموسومة بــ
«الوساطة في المواد الجزائية « نظم قسم الشريعة والقانون بكلية الشريعة واالقتصاد
بالتنسيق مع مصلحة النشاطات العلمية والثقافية والرياضية للكلية ندوة علمية فكرية
احتضنت فعالياتها قاعة المحاضرات « عبد القادر المجاوي» بالكلية.
افتتحت الندوة بمداخلة لـ أ.سعاد قصعة من قسم الشريعة والقانون والموسومة بــ :
«الوساطة القضائية -المفهوم والنشأة« -
تلتها مداخلة للطالبتين :غنية بكيري وسهام خالدي موسومة بـــ« :الوساطة الجزائية-
النشأة والمفهوم ،»-ركزت فيها المتدخلتان على معنى الوساطة الجزائية بوجه خاص
ونشأتها وتطورها.
ليقدم أ.بغانة عبد السالم مداخلة بعنوان»شروط وإجراءات الوساطة الجزائية» ،تحدث
فيها على أهم الشروط التي يجب توفرها إلعمال الوساطة.
ختمت الندوة بمداخلة لـــ أ .بدر الدين يونس من جامعة سكيكدة حول «أثر الوساطة
ُ
على الدعوى العمومية».

ندوة بعنوان « واقع القراءات القرآنية يف الجامعة الجزائرية وآفاقها»
بطاقة فنية للندوة:
•طبيعة النشاط  :ندوة علمية متخصصة .
•تاريخ االنعقاد 26 :أفريل .2017
•الجهة المنظمة :قسم الكتاب والسنة بكلية أصول الدين .
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يعتبر علم القراءات القرآنية من أشرف العلوم الرتباطه الوثيق بالقرآن الكريم ،ولكونه
الوسيلة المثلى للمحافظة عليه كما أُنزل على النبي صلى اهلل عليه وسلم ،وقد عرف هذا
العلم نشاطا كبيرا واهتماما واسعا من العلماء في بالد المشرق والمغرب وكان من بينها
الجزائر التي أخذت قسطا وافرا من هذه العلوم على امتداد تاريخه ،فكان يدرس في المساجد
والزوايا ومختلف المؤسسات العلمية ،وكان حصاد هذا االهتمام نضج علم القراءات القرآنية،
أن الدراسات الجامعية اليوم
وغنى تأليفه وتعدد مراكز تحصيله ،وتميز منهج تدريسه ،غير ّ
لم تنل حظها من هذا العلم ،وللتذكير ببعض مفاهيم هذا العلم وتاريخ دخوله الجزائر
والتعريف بأشهر أعالمه من الجزائريين ومؤلفاتهم و نتاجهم العلمي نظّمت كلية أصول
الدين ممثلة في قسم الكتاب والسنة ندوة علمية بعنوان « واقع القراءات القرآنية في
الجامعة الجزائرية وآفاقها « بقاعة المحاضرات الكبرى عبد الحميد بن باديس يوم  26أفريل
 2017وسط حضور الطلبة واألساتذة.
ترأس الجلسة العلمية للندوة د/رضوان لخشين والتي عرفت مداخالت قيمة تناولت
المحاور التالية.
 المحور األول :تاريخ القراءات القرآنية في الجزائر وأشهر اعالمها ونتاجهم العلمي. المحور الثاني :طرائق تدريس القراءات القرآنية في الجزائر بين الواقع العلمي و األكاديمي. المحور الثالث :واقع القراءات القرآنية في الجامعة الجزائرية.ف تنظيم هذه الندوة الى:
وه َد َ
َ
 التعريف بتاريخ علم القراءات في الجزائر وأشهر اعالمه ومؤلفاتهم. التعرف على طرائق تدريس هذا العلم وتقويمها. بيان واقع علم القراءات القرآنية في الدراسات الجامعية الجزائرية. وضع آفاق تعليم هذا العلم في الجامعة الجزائرية وكيفية النهوض به. فسح المجال للطلبة واألساتذة الباحثين للمشاركة بأعمالهم وآرائهم من أجل إثراءهذه الندوة ومعرفة آرائهم وتطلعاتهم.
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ندوة علمية بعنوان مناهج تفسري الّنصوص الدينية يف اليهودية و املسيحية واإلسالم

بطاقة فنية للندوة:
•طبيعة النشاط  :ندوة علمية .
•تاريخ االنعقاد 27 :أفريل .2017
الدين.
•الجهة المنظمة :قسم العقيدة و مقارنة األديان بكلية أصول ّ
الدينية ذات بعد محوري في كيان األديان فهي التّي ترسم خطواتها
تعد النّصوص ّ
ّ
الدقيقة و العريضة ،وهي التّي تحدد معالم التقديس في الديانة ،و هي روح التعاليم
ّ
الدينية على
وراسمة أشكال طقوسها وترانيمها  ،و يتوقف عمل النّص و آثاره في الذّوات ّ
طبيعة الفهم الذّي يقتدي أساسا آليات معينة في إنتاجه  ،و الزال اإلنسان يبحث في مناهج
الديني لخصوصيته و فرادته  ،و من أجل تسليط الضوء أكثر على هذا
و طرق فهم النّص ّ
الموضوع و بحث إشكالية فهم و ضبط آليات مناهج تفسير النّصوص الدينية نظّم قسم
الدين ندوة علمية بعنوان « مناهج تفسير النّصوص
العقيدة و مقارنة األديان بكلية أصول ّ
الدينية في اليهودية و المسيحية و اإلسالم « بقاعة التعليم المتلفز و ذلك يوم  27أفريل
 2017نشطها ثلثه من األساتذة و طلبة الماستر .
شملت الندوة ثالث جلسات علمية :
الجلسة العلمية األولى عرفت خمس مداخالت تطرق فيها المتدخلون إلى المناهج
قدمت د /آسيا شكيرب مقاربة تحليلية لمناهج
التفسيرية اليهودية و تطبيقاتها حيث ّ
التفسير اليهودية في مرحلة ما بين العهدين ،لتتناول بعدها الطالبة /راوية زعموش أحد
أقسام التفسير المِدراشي و هو التفسير «المِدارشي الهاالخي « و الذّي يعتمد على استنباط
األحكام التشريعية الفقهية من النصوص الدينية للوصول إلى تفسير النص  ،لتتطرق
بعدها كل من الطالبيتين هدى بلحرش و سمية لطرش للتفسير التُّرجومي بصفته أول
تفسير للنص اليهودي المقدس  ،وهو الترجمة اآلرامية لنص التوراة  ،و الذي تبرز أهميته
في مجال النقد النّصي من خالل دراسته ضمن قائمة الشواهد النصية  ،ليقدم مخطوطاته
للوصول إلى النص القريب من األصلي ليختتم الجلسة األولى الطالبة وهيبة بوكرس
بمداخلتها التي تناولت أهم المناهج التي اعتمد عليها « الحاخام سعديا حاؤون الفيومي « و
هي المناهج التي عاصرها و أيضا تأثره بالمناهج اإلسالمية في تفسيرها للقرآن و الممثلة
في التأويل ،العقل ،المجاز ،و انطلق سعديا من الترجمة إلى التفسير.
الجلسة العلمية الثانية تطرق فيها المتدخلون إلى المناهج التفسيرية المسيحية و
قدم كل من د /يوسف العايب و د /محمد بودبان قراءة تاريخية عن نشأة
تطبيقاتها ،حيث ّ
التفسير المسيحي و مسارات تأويل النص الديني المسيحي ليتناول بعدها كل من الطالبة
عائشة سعدي و الطالب ياسين النوي و د/بن الموفق شاهيناز مناهج التفسير في المسيحية
يبن التفسير الرمزي و الحرفي و النقدي .
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الجلسة العلمية الثالثة و شملت ثالث مداخالت تطرق فيها كل من الطالبة بن علي الزهرة
و الطالب أسامة عطاء اهللّ و د /أحالم بلعطار إلى الدراسات النقدية لمناهج تفسير النصوص
الدينية ،فتناولوا نماذج نقدية للدراسات التفسيرية اليهودية و المسيحية و اإلسالمية
إضافة إلى النماذج المعاصرة في تفسير النص الديني في الديانات السماوية الثالث .

ندوة بعنوان « اإلصالح و اإلصالحيون يف بلدان املغرب العربي الحديث «

بطاقة فنية للندوة:
•طبيعة النشاط  :ندوة علمية .
•تاريخ االنعقاد 08 :ماي .2017
•الجهة المنظمة :قسم التاريخ بكلية اآلداب والحضارة االسالمية.
نظم قسم التاريخ بكلية اآلداب و الحضارة اإلسالمية بالجامعة ندوة علمية بعنوان «
اإلصالح و اإلصالحيون في بلدان المغرب العربي الحديث «  ،و ذلك يوم االثنين  8ماي
 2017بقاعة التعليم المتلفز  ،عرفت الندوة جلستين و  08مداخالت :
الجلسة العلمية األولى :ترأسها د /بلقاسم فياللي عرفت  4مداخالت:
 المداخلة األولى  :بعنوان « الشاذلي القسنطيني مسيرته و مواقفه اإلصالحية « لــ أ.د/رابح دوب.
 المداخلة الثانية  :تحت عنوان « الحركة اإلصالحية في الجزائر» لــ أ.د /أحمد صاري. المداخلة الثالثة  :لــ د /نور الدين تنيو عميد كلية اآلداب و الحضارة اإلسالمية و التيعنونها بــ « رابح زناتي نقد الحركة اإلصالحية الجزائرية « .
 المداخلة الرابعة  :و الموسومة بــ « الفكر اإلصالحي في الجزائر هموم و قضايا» لـ أ.د/بشير كردوسي .
الجلسة الثانية  :برئاسة د .إبراهيم بن مهية
 المداخلة األولى  :حول الحركة اإلصالحية في الجزائر و الفكر السلفي لــ د /رياض بنالشيخ الحسين.
 المداخلة الثانية  :لـ د /محمد أوجرتنّي بعنوان «الزيتونة و الحركة اإلصالحية في تونسفي القرن « 19
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 المداخلة الثالثة  :لــ أ.فريدة قاسي تحت عنوان « محمد بن الحسين الحجوي و آراءهاإلصالحية».
 المداخلة الرابعة  :عنوانها « محمد بوزوزو مفكر مصلح» للطالبة راضية قوفي (طالبةدكتوراه بالجامعة).

ندوة تاريخية حول «أحداث مجازر  17أكتوبر »1961

بطاقة فنية للندوة:
•طبيعة النشاط  :ندوة علمية تاريخية.
•تاريخ االنعقاد 17 :أكتوبر .2017
•الجهة المنظمة :المديرية الفرعية لألنشطة العلمية و الثقافية والرياضية
للجامعة بالتنسيق مع قسم التاريخ بكلية اآلداب والحضارة االسالمية.
بمناسبة إحياء ذكرى أحداث  17أكتوبر ،1961نظمت المديرية الفرعية لألنشطة العلمية
و الثقافية والرياضية للجامعة بالتنسيق مع قسم التاريخ بكلية اآلداب والحضارة اإلسالمية
،ندوة علمية تاريخية يوم  17أكتوبر  2017بقاعة التعليم المتلفز بالجامعة،
ترأس جلستها العلمية د/رياض بن الشيخ الحسين نائب عميد كلية اآلداب والحضارة
اإلسالمية وعرفت مداخلتين:
المداخلة األولى لـــــــ أ.د /أحمد ساري – أستاذ التاريخ بالجامعة -حول «دور المهاجرين
في الحركة الوطنية والثورة التحريرية» ،تطرق خاللها إلى بدايات ومراحل هجرة الجزائريين
إلى فرنسا مستعرضا الظروف التي ساعدت عليها ،و كيف ساهم ذلك في تولد وعي سياسي
وثقافي للجزائريين جراء احتكاك المهاجرين بالتيارات و األحزاب السياسية الفرنسية
الموجودة آنذاك ،لتنبثق أحزاب سياسية جزائرية صنعت الكفاح السياسي للقضية الوطنية
لتتأسس جبهة التحرير الوطني التي حازت على تأييد األغلبية الساحقة من الجزائريين
بالجزائر وكذا المهاجرين بفرنسا الذين أعطوا كل الدعم المادي والمعنوي وكذا السياسي
ولعل أهم دليل على ذلك ،مظاهرات  17أكتوبر  1961السلمية بباريس ضد قرار موريس
بابون الذي نص على حظر التجوال للجزائريينُ ،قتل فيها حوالي  200جزائري وتم رمي
حوالي  400آخرين في نهر السين ،وقد سميت هذه الليلة «بليلة الرعب «.
المداخلة الثانية لـــــــ أ.د /نور الدين ثنيو أستاذ التاريخ وعميد كلية اآلداب والحضارة
اإلسالمية بعنوان « باريس الوجه اآلخر ،فضاء لمقاومة االستعمار» ،سلط الضوء فيها على
الكثير من النقاط المعتمة منها دور اليساريين في توضيح القضية الجزائرية للرأي العام
الدولي كون اليسار كان معارضا ،وامتداد جبهة التحرير الوطني إلى فرنسا ودورها في
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تعبئة المهاجرين الجزائريين هناك ،والصراعات الداخلية التي كانت تعاني منها الحكومة
الفرنسية حول قضيتها مع الجزائر ،وغيرها من النقاط المهمة ،و لفت األستاذ انتباه طلبة
الماستر والدكتوراه إلى ضرورة انتهاج استراتيجية حديثة وفعالة في البحث حول هذا الحدث
دون اهمال الخلفيات والتداعيات .
لتختتم الندوة بتكريم األساتذة المشاركين.

ندوة بعنوان  :مالمح من الثقافة الرتكية يف األدب و التاريخ والفن

بطاقة فنية للندوة:
•طبيعة النشاط  :ندوة علمية تاريخية.

•

•تاريخ االنعقاد 07 :ديسمبر .2017

الجهة المنظمة :كلية اآلداب و الحضارة اإلسالمية.

نظمت كلية اآلداب و الحضارة اإلسالمية ندوة علمية يوم  07/12/2017بقاعة المحاضرات
الكبرى عبد الحميد بن باديس .
ترأست الندوة أ /حبيبة ضيف اهلل التي أوضحت أن الهدف من هذه الندوة هو دراسة
الموروث اإلنساني و التركي لدولة تركيا بغية الكشف عن خبايا طالما جهلناها عن هذا
البلد العريق الضاربة جذوره في عمق التاريخ  ،كما اعتبرت أن اللغة التركية لغة شاملة لكل
علم وفن و أنها أصبحت تصدر أفكارها و تاريخها للعالم الشرقي و الغربي  ،ليعلن بعده
أ د /السعيد دراجي مدير الجامعة عن افتتاح الندوة والتي عرفت مداخالت قيمة ألساتذة
قدموا من خاللها صور للثقافة التركية في األدب و اللغة والفن.
اتراك وجزائريين ّ
المداخلة األولى قدمت من خاللها د /عائشة كيك من جامعة مرمرة معهد البحوث في
التركيات نظرة مختصرة إلى تاريخ اللغة التركية حيث تطرقت إلى أهم مراحل تطور اللغة
التركية و أهم آثار كل مرحلة  ،ليتناول بعدها د /صبري إحسان تشي من جامعة غازي
فترة فاصلة في األدب التركي و هي فترة األدب الشعبي و النظم بلغة الشعب المنطوقة
بعيدا عن اللغة العربية الفارسية اللتان كانتا متداولتين في ذلك الوقت  ،المداخلة الثالثة
عرف من خاللها أ /كامل قاراصو من جامعة غازي أنقرة بالشاعر التركي نجيب فاضل قصة
كوراك وتطرق إلى الموضوع الوطني و الديني في شعره واعتمد قصيدته المؤثرة «
صقاريه « انمودجا  ،ليقدم بعده أ د  /خليفة حماش مداخلته التي تناول فيها مراحل ترجمة
النصوص التاريخية التركية المتعلقة بالجزائر و ذكر الطرق المعتمدة و أهم المترجمين
الذي يعتبر أحد أهمهم كما قدم نصائح ثمينة للطلبة اعتمادا على خبرته الخاصة  ،اما
المداخلة الخامسة فتطرق فيها أ /عليكويونجو إلى مصطلح المغرب باختالف معانيه و
المناطق الجغرافية التي يطلق عليها هذا االسم  ،كما تناول استخدامات هذا المصطلح
في األدب العثماني و المراسالت الرسمية العثمانية ليتناول بعده أ /نور الدين فياللي من
جامعة معمار سينان الخط العربي و مدى أهميته في فترة الخالفة العثمانية التي عرف
فيها تطورا كبيرا و استعمل في الدواوين و العمارة و الذي كان محل اهتمام السالطين  ،و
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اختتمت المداخالت أ /ابتهال بن مهية و التي تطرقت إلى اغنية «جزاير « في الفن الشعبي
التركي و التي طرحت منها نسخ مختلفة كما تطرقت إلى المناسبات التي تغنى فبها حيث
تكاد ال تخلوا منها احتفاالت األتراك في األناضول في ختام الندوة قدمت الطالبتين رميساء
بوبترة و إشراق قوراري قراءات شعرية للشاعرين نجيب فاضل كسه كوراك و عارف نهاد
آسيا.

ندوة بمناسبة :االحتفال باليوم الوطني للشهيد

بطاقة فنية للندوة:
•طبيعة النشاط  :ندوة تاريخية.

•تاريخ االنعقاد 15 :فيفري .2018

•الجهة المنظمة :جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية.
تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد /عبد العزيز بوتفليقة أحيت
جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية اليوم الوطني للشهيد الموافق لـ 18فيفري من
كل سنة وذلك يوم  15فيفري  2018بقاعة التعليم المتلفز  ،حضر الندوة اساتذة الجامعة و
طلبة سنة اولى ماستر تاريخ المقاومة الجزائرية إضافة إلى المهتمين بدراسة التاريخ.
افتتح الندوة أ د /السعيد دراجي مدير الجامعة الذي أعرب عن سعادته الستقبال الجامعة
للمجاهدين الذين صنعوا الثورة و ضحوا في سبيل الوطن  ،كما أكد على أن جامعة األمير
وفاءا
عبد القادر للعلوم اإلسالمية شديدة الحرص على االحتفال بكل المناسبات التاريخية
ً
وإرساءا للروابط بين جيل الثورة وجيل االستقالل.
لتضحيات شعبنا
ً
الندوة عرفت ثالث مداخالت قيمة سافر من خاللها الحضور إلى زمن الثورة المظفرة.
المداخلة األولى :قدمها أ/إسماعيل سامعي و التي خصصها للحديث عما يحمله شهر فيفري
من دالالت تاريخية ،فقد عرف هذا الشهر أحداث مفصلية في تاريخ الثورة الجزائرية منها
إضراب الثماني أيام  ،احداث ساقية سيدي يوسف  ،و الذي ترتب عنها معارك طاحنة على
طول الحدود الجزائرية ،إضافة إلى تأسيس االتحاد العام للعمال الجزائريين الذي بفضله
وصل صوت الثورة إلى المنابر الدولية ،دون أن ننسى أحداث رقان  1960وانطالق أول
تفجير للقنبلة النووية في الجزائر و التي مولت من طرف اليهود األثرياء بحضور المختصين
اإلسرائيليين.
المداخلة الثانية :قدمها ا د/عبد اهلل بوخلخال والذي طالب بإنشاء معجم أليام الثورة
الجزائرية ليكون مرجعا لدارسي تاريخ الجزائر  ،كما أكد على أن الثورة الجزائرية هي
ملهمة الشعوب و الثوار في العالم  ،فالجنرال ديغول استغنى عن مستعمراته في افريقيا
من أجل التفرغ للثورة الجزائرية ولكن بسالة الجزائريين وإصرارهم على االستقالل أطاحا
بأقوى الدول االستعمارية في العصر الحديث.
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المداخلة الثالثة :قدمها المجاهد مصطفى بن زغدة  ،والذي اعتبر أن جامعة األمير عبد القادر
للعلوم اإلسالمية أكثر مؤسسة تعليمية بالجزائر تهتم بتاريخ الثورة الجزائرية ،ليمتعنا
بعدها وهو يروي شهاداته الحية حول بطوالت الرجال الذين ضحوا بالنفس والنفيس من
أجل أن ننعم نحن بالحرية  ،فقد تطرق إلى رحلة تهريب السالح عبر خط موريس و الفضل
الكبير لجيش القاعدة الشرقية في تسليح الثورة الجزائرية ،كم قدم لنا شهاداته الحية حول
مسيرة كفاحه وأحداث ساقية سيدي يوسف بصفته أحد من عايشوها و التي كان لها الدور
الكبير في إنجاح الثورة الجزائرية.
اختتمت الندوة بتوزيع جوائز تكريمية للمشاركين فيها.

ندوة بعنوان  :واقع املالية اإلسالمية يف الجزائر و سبل تطويرها
بطاقة فنية للندوة:
•طبيعة النشاط  :ندوة علمية اقتصادية متخصصة.
•تاريخ االنعقاد 18 :فيفري .2018
• الجهة المنظمة :االتحاد العام للطلبة الجزائريين فرع جامعة األمير عبد
القادر للعلوم اإلسالمية.
شهدت المالية اإلسالمية منذ نشأتها تطورات هامة ،سواء على مستوى االنتشار الجغرافي،
أو على مستوى القوانين و التشريعات ،أو حتى على مستوى األصول و الموجودات .وقد
ساهمت المؤسسات المالية اإلسالمية على اختالف أنواعها و هياكلها في تمويل المشاريع
التنموية للعديد من الدول اإلسالمية و الغير اإلسالمية و ذلك بفضل آلياتها و ادواتها و
الجزائر كغيرها من الدول الساعية للبحث عن موارد لتمويل العملية التنموية  ،اهتمت في
اآلونة األخيرة بتطبيق المالية اإلسالمية من خالل إصدار نصوص تنظيمية لها و فتح الباب
أمام الراغبين في تبني هذا النوع من التمويل  ،و لمناقشة واقع التمويل اإلسالمي في
الجزائر و كذا سبل و آليات تطويره نظم االتحاد العام للطلبة الجزائريين فرع جامعة األمير
عبد القادر للعلوم اإلسالمية ندوة علمية بقاعة المحاضرات الكبرى عبد الحميد بن باديس
بتاريخ  18فيفري . 2018
الندوة جاءت لتحقيق األهداف األتية :
 .1ابراز تجربة التمويل اإلسالمي في الجزائر .
 .2محاولة الوقوف على أهم النواحي اإليجابية و كذا العراقيل التي تواجه التمويل
اإلسالمي في الجزائر.
 .3التعريف بالمستجدات المتعلقة بإدماج مختلف المنتجات المالية اإلسالمية في السوق
الجزائري.
 .4تقديم رؤية متكاملة حول سبل و آليات تطوير المالية اإلسالمية في الجزائر.
ناقش األساتذة المحاضرون من خالل مداخالتهم القيمة محاور الندوة الثالث و المتمثلة
في:
المحور األول :المؤسسات المالية اإلسالمية في الجزائر ( البنوك اإلسالمية ،شركات
التأمين التكافلي.)..........
المحور الثاني :التمويل غير الربحي في الجزائر ( الزكاة و الوقف ).
المحور الثالث :منتجات الهندسة المالية في الجزائر ( خاصة الصكوك اإلسالمية ) .
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ندوة حول «طرائق التدريس بالليسانس نظام أل-أم-دي -الواقع واآلفاق»
بطاقة فنية للندوة:
•طبيعة النشاط  :ندوة دراسية.
•تاريخ االنعقاد 06 :مارس .2018
•الجهة المنظمة :قسم اللغة العربية بكلية اآلداب والحضارة.
نظم قسم اللغة العربية بكلية اآلداب والحضارة االسالمية يوم  06مارس ، 2018ندوة
دراسية حول» طرائق التدريس بالليسانس نظام أل-أم-دي -الواقع واآلفاق »-لطلبة فرع
دراسات لغوية -تخصص لسانيات عامة ، -وطلبة فرع دراسات أدبية  -تخصص األدب
العربي ، -وطلبة شعبة علوم إسالمية – تخصص لغة عربية ودراسات قرآنية .
أشرف على فعالياته أ.د /السعيد دراجي مدير الجامعة  ،ونشطه كل من :أ.د /نور الدين ثنيو
عميد الكلية ،أ.عزيز حداد نائب مدير الجامعة المكلف بالبيداغوجيا  ،أ.د /آمال لواتي (رئيسة
للجلسة االفتتاحية) أ.د /زين الدين بن موسى (رئيسا للجلسة األولى)  ،د /رياض بن الشيخ
الحسين (رئيسا للجلسة الثانية)  ،أ.د /رابح دوب  ،أ.د/ذهبية بو رويس  ،د /نادية توهامي ،
د /ليلى لعوير ،أ /مصدق بوعافية  ،د /عبد المطلب بو غرارة ،د /نور الدين بوزناشة ،د /عبد
الناصر بن طناش  ،د /يزيد بلعمش  ، ،أ /شافية هالل ،إلى جانب أ/كمال خميس و أ/فتيحة
غزال كمقررين للجلسات.
قدم كل من أ.د/رابح دوب  ،و أ.د /ذهبية بورويس محاضرتين نموذجيتين األولى كانت
في البالغة واالعجاز ،أما الثانية فكانت في النحو العربي ،ليتعاقب على المنصة األساتذة
المحاضرون الذين تمحورت مداخالتهم حول طبيعة التخصص ومحتوى البرامج  ،وكذا
معايير تقييم الطالب في الليسانس ،وخلصت المناقشات إلى جملة من االقتراحات لتحسين
مستوى المناهج وطرق التدريس .

ندوة حول «االقتصاد الجزائري وبديل التمويل االسالمي»
بطاقة فنية للندوة:
•طبيعة النشاط  :ندوة علمية اقتصادية متخصصة.
•تاريخ االنعقاد 29 :أفريل .2018
•الجهة المنظمة :الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين -فرع جامعة األمير
عبد القادر للعلوم اإلسالمية .-
نظمت الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين -فرع جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية
 يوم  29أفريل  ،2018ندوة اقتصادية بعنوان « االقتصاد الجزائري وبديل التمويل االسالمي«احتضنت فعالياتها قاعة المحاضرات الكبرى عبد الحميد بن باديس بالجامعة .
افتتحت الندوة بكلمة لكل من مدير الجامعة أ.د /السعيد دراجي  ،رئيس المكتب السيدة
لعوير يسري ،رئيس المكتب الوطني السيد أحمد رضوان ،رئيس المكتب الوالئي السيد
لمين موجاوي.
ت مداخالت  ،المداخلة األولى كانت لـ د /رشيد درغال بعنوان “
ضمت الجلسة العلمية ِ
س ّ
كفاءة التمويل المصرفي في البنوك التقليدية واالسالمية – دراسة مقارنة -لتليها المداخلة
الثانية لـ د/محمد دمان ذبيح والتي عنونها بـ “ دور الزكاة في تحفيز االستثمار” ،أما
المداخلة الثالثة فهي لـ د/يونس شعيب حول” قراءة في انجازات سوق الصكوك االسالمية
العالمية خالل الفترة  2001-2006وامكانية استفادة الجزائر منها” ،المداخلة الرابعة كانت لـ
د /حسيبة سميرة والموسومة بـ “ أهمية التمويل االسالمي في تحقيق التنمية بالجزائر”،
لتأتي المداخلة الخامسة لـ د/بن حمزة وليد حول “ أسباب التوجه إلى الصيرفة االسالمية” ،
واختتمت المداخالت بمداخلة لـ د /عقبة سحنون بعنوان “ التحديات التي يواجهها االقتصاد
االسالمي بالجزائر” .
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ندوة بمناسبة اليوم العاملي للعيش بسالم

بطاقة فنية للندوة:
•طبيعة النشاط  :ندوة علمية.
•تاريخ االنعقاد 16 :ماي .2018
• الجهة المنظمة :المديرية الفرعية لألنشطة العلمية والثقافية و الرياضية.
بمناسبة إحياء اليوم العالمي للعيش بسالم والمصادف لـ  16ماي من كل سنة،
نظمت جامعة األمير عبد القادر للعلوم االسالمية ممثلة في المديرية الفرعية لألنشطة
العلمية والثقافية والرياضية يوم  16ماي  ،2018ندوة علمية بالمناسبة ،نشطها األستاذ بن
زغدة محمود رئيس محافظي المكتبات الجامعية ومحافظ مكتبة كلية اآلداب والحضارة
االسالمية.
افتتح الجلسة العلمية د/عبد الرحمان خلفة – أستاذ الفقه وأصوله بالجامعة -بمداخلة
المؤسسة لمبدأ التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم من الناس
حول األسس القرآنية
ِّ
مهما تعددت ألوانهم ودياناتهم وألسنتهم ،واستعرض األستاذ « وثيقة المدينة المنورة»
كدليل على ذلك ،كونها تعد أهم وأول دستور أسس وكرس مبدأ المصالحة الوطنية
والتعايش ،وطرح ألول مرة مفهوم األمة مقابل مصطلح القبيلة ،وختم د /خلفة مداخلته
بعرض لمقومات المجتمع النبوي الذي كان يرتكز على فكرة المواطنة التجاورية وليس
المواطنة االندماجية ،وهو ما أهله ألن يكون مثاال ونموذجا ناجحا في التعايش السلمي
العالمي.
أما المداخلة الثانية فكانت لـ أ.د /عبد السالم بغانة – أستاذ القانون الجنائي بالجامعة -قدم
من خاللها عرضا قانونيا لمبدأ التعايش السلمي انطالقا من النصوص القانونية والتشريعية
للجزائر وصوال إلى النصوص القانونية التي وضعتها األمم المتحدة  .واستشهد األستاذ
بتجربة الجزائر وحنكتها في محاربة التطرف و انهاء التناحر خالل العشرية السوداء ،حيث
عمدت الدولة إلى انشاء قانون الوئام المدني الذي شارك في االستفتاء عليه كل الشعب
الجزائري ،كما عملت على إقحام الشعب بكل شرائحه في مسألة استتباب األمن والسلم
بالبالد من خالل إقرار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وهو ما جاء بثماره سريعا وأنهى
مرحلة من أخطر المراحل التي مرت بالجزائر  .وأكد المتدخل في آخر مداخلته عل ضرورة
تجنيد كل المؤسسات األكاديمية والعلمية والثقافية والجمعوية للترويج لثقافة التعايش
بسالم بين أفراد المجتمع الجزائري وبينه وبين المجتمع الدولي ،كونها مسؤولية الجميع.
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ندوة دراسية لطلبة الدكتوراه أل.أم.دي
بطاقة فنية للندوة:
•طبيعة النشاط  :ندوة دراسية تقييمية.
•تاريخ االنعقاد 25 :جوان .2018
•الجهة المنظمة :كلية الشريعة واالقتصاد.
تحت إشراف أ.د/السعيد دراجي مدير الجامعة ،نظمت كلية الشريعة واالقتصاد يوم 25
جوان  2018بقاعة عبد القادر المجاوي بالكلية  ،ندوة دراسية تقييمية لطلبة الدكتوراه
أل.أم.دي بهدف تقييم الحصيلة العلمية لطالب الدكتوراه ،ومناقشة انشغاالت الطلبة.
أشرف على أشغالها أ.د يونس شعيب نائب عميد الكلية لما بعد التدرج  ،انطلقت فعاليات
الندوة الدراسية بكلمات افتتاحية لكل من أ.د /السعيد دراجي مدير الجامعة  ،أ.د /كمال
لدرع عميد الكلية ،أ.د /الجمعي شبايكي نائب مدير الجامعة للتكوين العالي في الطور
الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي  ،شرحوا من خاللها عدة نقاط من بينها برامج
التكوين لطالب الدكتوراه ،النصوص التنظيمية المتعلقة بالدكتوراه أل.أم دي.
ليقدم أ.د يونس شعيب عرضا لحصيلة المناقشات -ماجستير ،دكتوراه علوم ،دكتوراه
أل.أم.دي -لكلية الشريعة واالقتصاد موزعين على األقسام الثالثة للكلية.
الجلسة العلمية ضمت أربع مداخالت:
المداخلة األولى :تناول فيها أ.د/بوبكر بعداش شرح المرسوم التنفيذي رقم  10/231المؤرخ
في  02أكتوبر  2010والمتضمن القانون األساسي لطلبة الدكتوراه.
المداخلة الثانية :لـ أ.د/ليلى بعتاش تمحورت حول مناقشة القرار رقم  345المؤرخ في 17
أكتوبر  2012المعدل والمتمم للقرار رقم  191المؤرخ في  16جويلية .2012
المداخلة الثالثة :كانت لـ أ .زهرة بن عبد القادر التي قدمت من خاللها قراءة في القرار رقم
 547المؤرخ في  12جوان  ،2015المحدد لهيئات تنظيم التكوين في الطور الثالث وشروط
إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتها.
المداخلة الرابعة :لـ د/عبد الناصر براني ،شرح فيها دفتر طالب الدكتوراه وميثاق األطروحة
الخاص بالدفعتين األخيرتين  2017و.2018
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املحاضرات العلمية
استضافت الجامعة نخبة من العلماء والمختصين والشخصيات الرائدة قدموا محاضرات
قيمة ،من بين هذه المحاضرات نذكر:

محاضرة علمية حول الروحانية اإلسالمية من خالل نموذج عبد الرحمان السلمي

في إطار النشاطات العلمية المبرمجة بكلية اآلداب و العلوم اإلنسانية للموسم الجامعي
 2009 /2008قام األستاذ الفرنسي «جون جاك تيبون «استاذ الفكر اإلسالمي و رئيس
الدراسات العربية بجامعة بالز باسكال ،بزيارة علمية إلى جامعة األمير عبد القادر للعلوم
اإلسالمية .
ألقى األستاذ محاضرة علمية حول الروحانية اإلسالمية من خالل نموذج عبد الرحمان
السلمي « ومن جملة ما جاء في مداخلته تأكيده أن التصوف أصبح بديال حضاريا للمجتمع
المعاصر  ،خاصة بعد فشل اإليديولوجيات المعاصرة المختلفة  ،وبعد ذلك فتح أمام
الحاضرين مجال الحوار و المناقشة .

محاضرة علمية بعنوان « العالقات بني دول اإلسالم والعالم الالتيني»
نظمت كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية محاضرة علمية بعنوان «
العالقات بين دول اإلسالم والعالم الالتيني» وذلك يوم  17ماي ،2009
ألقاها البروفسور الفرنسي  Guichard pierreأستاذ بجامعة ليون الثانية
و عضو سابق ب  caza de velazquaz :بمدريد و مدير وحدة البحث
5648UMRالخاصة بتاريخ وأركيولوجية العالمين المسيحي و اإلسالمي،

محاضرة علمية حول «مشاركة مسلمي أمريكا يف الحياة السياسية وخاصة النساء والشباب»
استضافت جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية
يوم األحد  19سبتمبر  2010األستاذة مارام عبد الحميد
مستشارة مستقلة متخصصة في سياسة الحمالت
االنتخابية وبرامجها بالواليات المتحدة األمريكية،
قدمت محاضرة بعنوان « مشاركة مسلمي أمريكا في
الحياة السياسية وخاصة النساء والشباب أمام أساتذة
وطلبة الدراسات العليا.
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أكدت المحاضرة على الدور الفعال للمسلمين في أمريكا للتعريف بمبادئ اإلسالم ونشر
تعاليمه ،كما أن الجالية المسلمة في أمريكا أصبحت في السنوات األخيرة منخرطة في
النشاط االجتماعي واالقتصادي وتمارس نشاطات سياسية عديدة في المجالس المنتخبة.
أعقب المحاضرة نقاش صريح حول محاور مداخلة أ/مرام عبد الحميد وركز على التصدي
لمحاوالت تشويه صورة االسالم في الغرب.

محاضرة علمية بعنوان « الفن والثقافة والعلوم يف أرض االسالم (التعايش -الخالف) من
القرن الخامس حتى القرن الخامس عشر امليالديني
غصت قاعة المحاضرات الكبرى -عبد الحميد بن
باديس -بالجامعة يوم الثالثاء  23/11/2010باألساتذة
والطلبة وهذا قصد االستماع إلى المحاضرة العلمية
التي ألقاها الدكتور أحمد جبار – أستاذ في تاريخ
العلوم والرياضيات بجامعة ليل الفرنسية – بعنوان
«الفن والثقافة والعلوم في أرض االسالم ( التعايش-
الخالف) من القرن الخامس حتى القرن الخامس عشر
الميالديين .
محاضرة الدكتور جبار تناولت العلوم العربية اإلسالمية من اإلرث اليوناني الهندي إلى
النهضة األوروبية وهذا حسب الفترات اآلتية:
•فترة القرنين السابع والثامن الميالديين.
•الفترة من 754م إلى 833م.
•الفترة ما بين القرنين التاسع والحادي عشر الميالديين.
أكد المحاضر على أن المؤلفات العربية في الطب وعلم الفلك والرياضيات والفلسفة هي
التي أسهمت بشكل كبير في بناء الحضارة األوروبية الحالية .كما أن التاريخ العلمي العربي
يحتاج إلى بحوث ودراسات معمقة من قبل الباحثين وعلى البلدان العربية تكوين أساتذة
مختصين في هذه الميادين.

محاضرة علمية حول» الحوار بني األديان يف خدمة السالم»
لألستاذ Jean Marc Aveline
نظمت جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية ،محاضرة
علمية بعنوان «الحوار بين األديان في خدمة السالم» لألستاذ
 Jean-Marc Avelineأستاذ األديان بعدة جامعات فرنسية ،وذلك
يوم  31مارس  2011بقاعة المحاضرات الكبرى عبد الحميد بن
باديس.
تناول األستاذ  Avelineفي محاضرته نقطتين أساسيتين هما:
أهمية الحوار بين األديان ومسؤولية األديان.
اعتبر األستاذ أن الحوار بين األديان أمر تكرسه كل الديانات السماوية  ،واستشهد بمقولة
للبابا جون بول الثاني في اجتماع «آسيزي» سنة  ،1986وكذا باآلية الكريمة التي تقول (ولو
شاء اهلل لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات ،إلى اهلل مرجعكم
فينبئكم بما كنتم تعملون).
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استعرض المحاضر تجربته الشخصية ككاهن للكنيسة الكاثوليكية بمرسيليا ،ومؤسس
لمعهد جامعي حول حوار األديان بفرنسا ،وأحد مؤسسي مشروع الدول العامة الثقافية
المتوسطية ،ليؤكد على إمكانية تحقيق الكثير في هذا المجال ،مؤكدا في السياق ذاته أنه
ال يمكن التعويل فقط على المؤتمرات األكاديمية لتحقيق مانصبو إليه  ،إنما يجب التركيز
أكثر على المؤسسات الدينية التي يمكن لها أن تلعب دورا مهما في تأسيس قواعد السلم
العالمي.

محاضرة علمية حول :التعايش بني املسلمني واملسيحيني
على ضفتي البحر األبيض املتوسط

بدعوة من قسم مقارنة األديان بجامعة األمير عبد القادر للعلوم
اإلسالمية وبالتنسيق مع نيابة مديرية الجامعة للعالقات الخارجية
والتعاون والتنشيط والتظاهرات العلمية ،حل بالجامعة يوم 25
أكتوبر  2011القس « كريستوف روكو» أستاذ بمعهد الهوت األديان
 ISTRبباريس ألقى محاضرة عنوانها « التعايش بين المسلمين
والمسيحيين على ضفتي البحر األبيض المتوسط» بقاعة التعليم
المتلفز والتعليم عن بعد أمام عدد من األساتذة والطلبة.
.تمحورت محاضرة القس « كريستوف روكو» حول ضرورة التعايش بين المسلمين
والمسيحيين على ضفتي البحر األبيض المتوسط خدمة للسلم والعدالة بالخصوص في
فرنسا التي تعتبر البلد األوروبي الوحيد الذي يضم العدد األكبر من المسلمين وعدد قليل
من اليهود والبوذيين وذكر أن التحوالت االقتصادية واالجتماعية الحديثة وكذا اإلعالم
الحديث كاألنترنيت قد أثرت على حياة األفراد لذا كان لزاما اعتماد حوار شمال /جنوب لخلق
جو مالئم للتعايش أساسه التضامن ،إال أن الصراع االسرائيلي الفلسطيني يعتبر حجر عثرة
يقف ضد تحقيق هذا الجو الذي ال يمكن الوصول إليه إال ببناء الدولة الفلسطينية المستقلة.
وحسب « كريستوف روكو» فإن شروط ورهانات التعايش من وجهة نظر فرنسا مبنية
على عدم الخوف من اآلخر واالعتراف بمبدأ اختالف الرأي.

محاضرة علمية حول التعايش املسيحي يف الجزائر عرب التاريخ
بدعوة من قسم مقارنة األديان وبالتنسيق مع نيابة مديرية
الجامعة للعالقات الخارجية والتعاون والتنشيط واالتصال
والتظاهرات العلمية استضافت جامعة األمير عبد القادر للعلوم
اإلسالمية يوم  24ماي  2012القديس « هنري تيسي» الذي ألقى
محاضرة علمية بعنوان « التعايش المسيحي اإلسالمي في الجزائر
عبر التاريخ « بقاعة التعليم المتلفز والتعليم عن بعد .نشطها أ.د
محمد بوالروايح مسؤول النيابة المذكورة أنفا.
شملت المحاضرة المحاور التالية:
 1ظهور ونمو المسيحية بنوميديا و موريطانيا القديمة ( سطيف ،شرشال). 2الوجود المسيحي إبان القرون األولى للفتوحات اإلسالمية بالمغرب العربي. 3عهد المسيحيين التجار ،المرتزقة ،والعبيد من القرن الثاني عشر ،إلى القرن التاسععشر.
 4التعايش اإلسالمي المسيحي أثناء االحتالل الفرنسي. 5التعايش اإلسالمي المسيحي منذ الحرب التحريرية إلى يومنا هذا.128
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محاضرة علمية بعنوان « دور االسالم يف بناء السالم العاملي»
في إطار تفعيل العالقات الخارجية بالجامعات األخرى
 ،استقبلت جامعة األمير عبد القادر للعلوم االسالمية
االمام الدكتور «يحي هندي» إللقاء محاضرة علمية
حول «دور االسالم في بناء السالم العالمي» ،و ذلك
يوم  30جوان  2015بقاعة المحاضرات الكبرى «عبد
الحميد بن باديس» بالجامعة.
...االمام «يحي هندي» أمريكي مسلم من أصول فلسطينية ،يشغل حاليا منصب ملحق
ديني بجامعة جورج تاون بواشنطن  ،و التي تعد من أولى الجامعات األمريكية كما يحمل
العضوية بالمجلس اإلسالمي للفقه بأمريكا و هو أستاذ متخصص بمقارنة األديان  ،ألف
العديد من الكتب نذكر منها « المرأة و االسالم»« ،االسالم وأخالقيات الطب»« ،االسالم في
الواليات المتحدة» ،التقى بأهم القادة األمريكيين منهم  :الرئيس السابق للواليات المتحدة
األمريكية بيل كلينتون ،وولكر جورج بوش  ، 02و شغل منصب مستشار الرئيس باراك
أوباما .في سنة  2015اختير من بين الشخصيات االسالمية األكثر تأثيرا بالعالم.
...تمحورت محاضرته حول روح االسالم التي تدعوا إلى الوسطية و االعتدال بعيدا عن
التطرف والمغاالة ،مركزا على البعد االنساني للدين االسالمي ،فاإلسالم دين القيم و
األخالق و الفضائل ،و هو دين السالم و الرحمة و العفو  ،حيث أن االسالم يعتبر االختالف
نعمة من نعم اهلل علينا ال نقمة تجرنا للحروب و الدمار و العنصرية و التفرقة ،فالحوار هو
من صميم ديننا الحنيف الذي يدعوا إلى السمو و التحضر في كل أحكامه .

محاضرة بعنوان «إندونيسيا وحدة يف التنوع»
بمناسبة زيارتها للجامعة ألقت سعادة سفيرة
إندونيسيا بالجزائر محاضرة علمية بعنوان
« إندونيسيا وحدة في التنوع» وذلك يوم  06أكتوبر
 2016بقاعة المحضرات الكبرى عبد الحميد بن
باديس بالجامعة.
المحاضرة بعرض شريط وثائقي حول إندونيسيا هذا البلد الذي يزخر بالتنوع
استُهلّت
َ
الثقافي والجغرافي ،و أكدت سعادة السفيرة السيدة صفيرة محروسة في محاضرتها أن
أساس الوحدة والذي يعتبر شعار إلندونيسيا ،هو الدين اإلسالمي واستشهدت باآلية
خل ْ
ارفُوا *
م ُ
وبا َو َق َبائ َ
َّاس إِ َّنا َ
َاكم ِّمن ذ َ
ج َع ْلن ُ
َقن ُ
ها الن ُ
َاك ْ
الكريمة « َيا أَ ُّي َ
َك ٍر وأُن َثى َو َ
ش ُع ً
ِل لِ َت َع َ
اهلل أَت َ
م « – الحجرات اآلية  - 13وهو األمر الذي ساعد على الحفاظ على
ِند َِّ
إِ َّ
ْق ُ
ُم ع َ
اك ْ
ن أَ ْك َر َمك ْ
استقرار وازدهار البالد رغم الديانات المختلفة التي تعاقبت عليها قبل االستعمار الهولندي
من بينها النصرانية التي دخلت إلى إندونيسيا عن طريق التجارة ،ولم يمنع التنوع العرقي
والثقافي الكبير الذي تتميز به من أن تنعم إندونيسيا باالستقرار و التطور فالجميع يتكاتف
ويتعاون من أجل وحدتها وتطورها ،وهي ثقافة عند كل الشعب اإلندونيسي الذي يؤمن
أن الوحدة أساس القوة.
المحاضرة بكلمة للسيد المدير الذي أبدى إعجابه بالتطور االقتصادي الذي تحظى
اخ ُتتِمت
َ
به إندونيسيا خاصة وأنها أصبحت من مجموعة الــ  20المتطورة اقتصاديا في العالم ،وهذا
بفضل الوحدة والتضامن الذي يتميز به شعبها والذي يجدر بنا أن نتخذه جميعا شعارا لنا
 ،ليفسح المجال أمام الحضور الذين لم يترددوا في طرح تساؤالتهم على سعادة السفيرة
والتي أبدت تجاوبا كبيرا معهم .
قام السيد مدير الجامعة بتكريم سعادة السفيرة عرفانا لها بجهودها في سبيل تطوير
عالقات التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
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محاضرة علمية حول «املرابحة بني ضوابط املعيار الشرعي وواقع التطبيق»
نظمت كلية الشريعة واالقتصاد يوم 13
ديسمبر  ،2017محاضرة علمية لفائدة طلبة
الدكتوراه والباحثين في ميدان الصيرفة
االسالمية ،تحت عنوان « المرابحة بين ضوابط
المعيار الشرعي وواقع التطبيق « لـ د /حامد
حسن ميرة مختص في الصيرفة االسالمية
ويشغل حاليا منصب األمين العام لـ « األيوفي»
– هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات
المالية االسالمية . -
افتتحت المحاضرة بكلمة ترحيبية للسيد مدير الجامعة أ.د /السعيد دراجي كشف من
خاللها عن التحضير لمشروع اتفاقية تعاون مع هيئة « األيوفي»  ،ليفسح المجال أمام د/
حامد حسن ميرة الذي بدأ محاضرته بالتعريف بهيئة «األيوفي» و المعايير المحاسباتية
والشرعية التي تعتمدها  58 -معيارا ، -وكذا المراحل المختلفة التي تمر بها هذه المعايير
لتحقق أكبر عدد من التطبيقات في العالم كونها معايير عالمية ،ثم ناقش األستاذ إلى
جانب الحضور موضوع المرابحة وضوابطه الشرعية وآليات تطبيقه ،
لتختتم المحاضرة بعرض الـ د/حامد حسن ميرة لمؤلفين حول « المعايير الشرعية
والمعايير المحاسباتية « مع نسختين باللغتين الفرنسية واالنجليزية ،إضافة إلى اصدار
حول « المحاسباتية االسالمية» والذي يعتبر أول مجلة تصدر في هذا المجال في بالعالم،
قدمهم هدية للجامعة.
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عرفت جامعة األمير عبد القادر للعلوم االسالمية منذ نشأتها تنظيم عدة دورات ومسابقات
علمية ومعارض ،وفي ما يلي نعرض مختلف هذه األنشطة خالل العشر سنوات األخيرة.

* تظاهرات علمية:
جائزة الشيخ عبد الحميد بن باديس الوطنية الرابعة للقرآن الكريم و علومه
نظمت جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة بمشاركة مؤسسة الشيخ
عبد الحميد بن باديس ،الفرع الثاني من جائزة الشيخ عبد الحميد بن باديس الوطنية
الرابعة للقرآن الكريم و علومه لطلبة الجامعات المتعلقة بالبحث في التفسير و علوم القرآن
و الخاص بطلبة الدراسات العليا –ماجستير /دكتوراه -و قد تلقت الهيئة المشرفة على
الجائزة ثالثة أبحاث متوفرة على الشروط األكاديمية المطلوبة في المسابقة .وقد شكلت
لها لجنة من األساتذة المتخصصين في القرآن و علومه بقسم الكتاب و السنة لتحكيمها
وفق معايير علمية دقيقة .و سيتم تكريم هؤالء الباحثين في حفل التخرج يوم  30جوان
 ،2008و تسعى الجامعة لطبع البحث الفائز.

مشاركة جامعة األمري عبد القادر يف تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة اإلسالمية 2011

في إطار تظاهرة « تلمسان عاصمة الثقافة اإلسالمية  »2011شاركت جامعة األمير عبد
القادر للعلوم اإلسالمية في شهر نوفمبر  ،2011ببرنامج ثري تحت رعاية مدير الجامعة
وبالتنسيق مع نائبيه للبيداغوجيا والبحث والتظاهرات العلمية ،وضمن هذا السياق  ،كلف
السادة اآلتية أسماؤهم بتنفيذ البرنامج المسطر:
 أ.د /عبد القادر بخوش -نائب مدير الجامعة للتكوين العالي في الطورين األول والثانيوالتكوين المتواصل والشهادات – سابقا.-
 السيد فيصل تليالني – مدير مركز األنظمة والشبكات والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد. السيد محمود بن زغدة – محافظ مكتبة كلية اآلداب والحضارة اإلسالمية.وفيما يلي تفاصيل األنشطة العلمية التي شاركت بها الجامعة في هذه التظاهرة:
* معرض علمي للرسائل الجامعية في مختلف التخصصات المعتمدة على مستوى الجامعة،
باإلضافة إلى بعض إصدارات الجامعة مثل مجلة جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية
 ،كتاب تخرج الدفعة ،المطويات ،إصدارات نيابة مديرية الجامعة للتنمية واالستشراف
والتوجيه......إلخ....
* محاضرة علمية بعنوان « دور جامعة األمير عبد القادر في ترسيخ الثقافة اإلسالمية في
المجتمع الجزائري» ألقاها أ.د /عبد القادر بخوش.
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* عرض شريط سمعي بصري حول مسيرة الجامعة ،يسهر عليه مدير مركز األنظمة و
شبكات االعالم واالتصال  ،والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد.
وقد ألحت الجامعة المضيافة على تنظيم ملتقى دولي في كل من جامعة األمير عبد القادر
للعلوم اإلسالمية ،وجامعة تلمسان ،كما تم اقتراح إعداد مجلة مشتركة بين الجامعتين
حول « تلمسان وقسنطينة» .

مشاركة جامعة األمري عبد القادر يف اليوم العاملي للسياحة
بمناسبة االحتفاء باليوم العالمي للسياحة الموافق لـ  27سبتمبر من كل سنة ،شاركت
جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية باعتبارها معلما حضاريا وتاريخيا وثقافيا متميزا
بمدينة قسنطينة بالمعرض الذي نظمته مديرية السياحة للوالية تحت رعاية السيد والي
الوالية وذلك يوم  27سبتمبر  ،2011بهدف نشر الثقافة السياحية بوالية قسنطينة والتعريف
أكثر بمنتجها السياحي ومعالمها الثرية والحضارية.
المعرض أقيم بقصر أحمد باي بحضور السلطات المدنية والعسكرية للمدينة ،وضم
فضاءات متنوعة لمختلف العروض الصناعية  ،الفندقية والسياحية ،وتنوعت عروض جامعة
األمير عبد القادر بين أشرطة فيديو وصور  ،ومطويات ومجالت تعرف بالجامعة وهياكلها
البيداغوجية وأنشطتها العلمية .كما حظيت الجامعة بتكريم من طرف مدير السياحة عرفانا
لها بالدور القوي الذي تلعبه على مختلف المستويات واألصعدة.

املؤتمر العام التاسع لرابطة الجامعات اإلسالمية

يوم  13مارس  ،2014انعقد المؤتمر العام التاسع لرابطة الجامعات اإلسالمية بجامعة األمير
عبد القادر للعلوم االسالمية ،ترأسه الشيخ الدكتور عبد اهلل بن عبد المحسن التركي رئيس
الرابطة .

األسبوع الرتكي بالجامعة
نظم قسم اللغات و الترجمة -لغة تركية -بالتنسيق مع المديرية الفرعية لألنشطة العلمية
و الثقافية والرياضية لجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية ابتداء من يوم ،12/05/2014
األسبوع التركي بالجامعة و الذي حمل عنوان «محطات رائدة من تاريخ الدولة العثمانية»
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أبواب مفتوحة على التكوين يف الدكتوراه LMD
نظمت نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي للطور الثالث و التأهيل الجامعي و البحث
العلمي و كذا التكوين العالي فيما بعد التدرج ،أبوابا مفتوحة على التكوين في الدكتوراه
 LMDببهو جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية يوم 21سبتمبر  2016هذا و قد ُنظم
على هامش اليوم اإلعالمي معرضا عرضت من خالله إحصائيات خاصة بـ  :طلبة الدكتوراه
و الماستر  ،عروض التكوين في الدكتوراه خاصة ميثاق األطروحة و دفتر الطالب  ،كما تم
عرض القرار الوزاري  547المتضمن تنظيم التكوين في الدكتوراه  ، LMDإضافة إلى عروض
التكوين المعتمدة من سنة  2012إلى غاية  2016مع التركيز على عروض التكوين المعتمدة
خالل السنة الجارية  2017 – 2016و البالغ عددها  16تخصصا .

أبواب مفتوحة على الجامعات
شاركت جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية  ،إلى جانب كل المؤسسات الجامعية
لوالية قسنطينة في األبواب المفتوحة على الجامعات ،التي احتضنتها جامعة منتوري –
قسنطينة  01-وذلك يومي  11و 12أفريل .2018
التظاهرة التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لفائدة المترشحين لنيل
شهادة البكالوريا  2018مست كل واليات الوطن وتهدف إلى إطالع المترشحين بمختلف
التخصصات والفروع المتوفرة بالجامعات الوطنية و توجيههم إلى االختيار األمثل لمجال
دراساتهم العليا ،وكذا مراحل التسجيل في المؤسسات الجامعية ،وآفاق التكوين ومجاالت
العمل المتاحة في كل تخصص بعد التخرج.
واختتمت التظاهرة بعقد ندوة نشطها رؤساء المؤسسات الجامعية ،بحضور الطلبة
وأوليائهم قدموا من خاللها معلومات و شروحات حول حسن توجيه المترشحين لشهادة
البكالوريا  ،داعين من هذا المنبر كل الفاعلين إلى السهر على توفير فضاءات وبوابات
الكترونية مؤهلة وتسخير كل المصالح المعنية لضمان النجاح لعملية التوجيه  ،خاصة وأن
هناك قطاعات أخرى إلى جانب قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تمنح شهادات عليا على
غرار قطاع السياحة والفندقة وغيرها  ،وهو ما يجهله معظم الطلبة.
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* املعارض:
معرض للصور و الوثائق التاريخية الخاص بمجازر  8ماي .1945
نظمت المديرية الفرعية U.N.J.Aبالتعاون مع المديرية الفرعية لألنشطة العلمية و الثقافية
و الرياضية لجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية يوم ، 11/05/2014معرضا للصور و
الوثائق التاريخية الخاصة بمجازر  8ماي .1945

معرض للشرطة
احتضن بهو جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية معرضا للشرطة يوم  19أفريل
 ، 2016المعرض من تنظيم المديرية العامة لألمن الوطني بمناسبة تنظيم اليوم اإلعالمي
للتعريف بتاريخ و تجربة الشرطة الجزائرية.

معرض أسبوع الثورة
بمناسبة االحتفال بذكرى اندالع الثورة المظفرة نظمت المديرية الفرعية لألنشطة
العلمية والثقافية والرياضية لجامعة األمير عبد القادر بالتنسيق مع كل من مكتبة أحمد
عروة المركزية  ،مكتبة كلية اآلداب والحضارة اإلسالمية للجامعة ،االتحاد الوطني للشبيبة
الجزائرية ،متحف المجاهد ،معرضا خاصا بأسبوع «الثورة « والذي امتد من  25إلى  31أكتوبر
 2016ببهو الجامعة.

معرض املقتنيات الجديدة ملكتبة أحمد عروة املركزية
نظمت مكتبة د /أحمد عروة المركزية المعرض السنوي للمقتنيات الجديدة بالموسم
الجامعي  ،2017/2018وذلك يوم  15أفريل  ،2018تنوعت عناوين األوعية الفكرية المعروضة
في مختلف التخصصات.
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كما تم عرض إحصائيات حول عدد العناوين وعدد النسخ المقتناة والمهداة في سنة
 ،2017و كذا عدد رسائل الدكتوراه والماجستير التي سلمت للمكتبة سنة 2017

معرض املقتنيات الجديدة ملكتبة كلية أصول الدين
نظمت مكتبة كلية أصول الدين يوم  18أفريل  ،2018معرضها السنوي للمقتنيات الجديدة
والذي ضم مختلف الكتب و اإلصدارات العلمية ،كما حظي بزيارة مدير الجامعة أ.د /السعيد
دراجي مرفوقا بعميد كلية أصول الدين و عميد كلية الشريعة واالقتصاد.

معرض من تنظيم مكتبة كلية اآلداب والحضارة االسالمية:
نظمت كلية اآلداب والحضارة االسالمية معرضا للكتاب وذلك يوم  25أفريل  2018ببهو
الجامعة
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* املسابقات:
مسابقة فكرية بمناسبة االحتفال بذكرى الثورة املجيدة
بمناسبة االحتفال بالذكرى  61الندالع الثورة التحريرية المجيدة نظمت جامعة األمير عبد
القادر للعلوم اإلسالمية ممثلة في المديرية الفرعية لألنشطة العلمية والثقافية والعلمية
يوم  27أكتوبر  ،2015مسابقة فكرية شارك فيها طالب وموظفي الجامعة ،ضمت المسابقة
أسئلة متنوعة في مختلف المجاالت.

من فعاليات المسابقة

األمين العام للجامعة يشارك في المسابقة

مسابقة لحفظ وترتيل القرآن الكريم

بمناسبة يوم العلم المصادف لـ 16أفريل من كل سنة ،و تفعيال لدور الجامعة الجزائرية
في الحفاظ على مقومات الشخصية الوطنية  ،و تشجيعا لطالب الجامعات الجزائرية على
حفظ القرآن الكريم و فهمه و تالوته التالوة الصحيحة نظمت جامعة األمير عبد القادر
للعلوم اإلسالمية تحت رعاية مدير الجامعة أد /السعيد دراجي المسابقة الوالئية في حفظ
القرآن الكريم لطلبة جامعات قسنطينة  ،هذا و قد جرت المسابقة في حفظ القرآن الكريم
بالروايات المتداولة في الجزائر في أجواء إيمانية ،و كان يوم  09أفريل  2017أول موعد
النطالقها.
أجريت تصفياتها األولية يوم  13أفريل ، 2017ترشح لها ثمانية عشر متسابقا ) أربعة عشر
طالبا و ثالث طالبات وأجريت تصفياتها العلنية بحضور مدير الجامعة و السلطات المحلية
للوالية بقاعة التعليم المتلفز بالجامعة في اليوم نفسه.
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تكريم الفائزين في المسابقة:
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