
 

  

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
              وزارة التعميم العالي والبحث العممي

       2 جامعة الجزائر                        
 .كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
مخبر مشكالت الحضارة والتاريخ 

في الجزائر 
 

ينظم الممتقى الوطني الثالث بعنوان 

التواصل الحضاري ورهاناته في "
" السياقات الراهنة

 
برنامج الممتقى  

ه 1436شعبان  3و 2 :يومي
م2015ماي 21و 20:ـالموافق ل  

 

 

 12:00 إلى 11:00الجمسة الختامية 
 .قراءة التوصيات من طرف رئيس لجنة التنظيم*

 .توزيع شهادات المشاركة*

 -2-كممة رئيس جامعة الجزائر*

 .كممة عميد كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية*

 .كممة ختامية لرئيس الممتقى

 *وجبة الغداء*

 

 

، (2جامعة البميدة)دهاش الصادق، /د:16:15-16:30
إشكالية ثنائية األنا واآلخر في الضمير العربي الحديث 

 .والمعاصر
 .مناقشات وتعقيبات:16:30-17:00
 و2015ماي21 م الي افم مم1463شعبانم3:م اثاني اليومم

 11:00 إلى 09:00: الجمسة العممية الخامسة
 .أسماء بمهادي/ د: رئيس الجمسة

 .عيسو رابح/ أ: مقرر الجمسة
المدرسة العميا )د عميش لعموري، /أ:09:00-09:15

األنا واآلخر في الفكر : ، سؤال النهضة(لألساتذة بوزريعة
 .العربي المعاصر

، (2جامعة الجزائر )جميمة حنيفي، / د:09:15-09:30
 .نظرية صدام الحضارات في الميزان

، (2جامعة الجزائر )مشته ياسين، /أ:09:30-09:45
الفكر العربي اإلسالمي بين آنية الحوار الحضاري مع الغرب 

 .واآلفاق المستقبمية
آمال  عالوشيش،  من الصدام إلى / د:09:45-10:00

 .العيش المشترك
جامعة الجزائر )أزبوش ساميحة، /أ:10:00-10:15

 .،الحوار جسر لمتواصل بين الباحثين(2
، من (2جامعة الجزائر )فريدة ألمو، / أ:10:15-10:30

 "سؤال التسامح أنموذًجا"التصادم إلى التواصل
  مناقشات وتعقيبات:11:00- 10:30

 

 2بقاعة المحاضرات الكبرى جامعة الجزائر
بو                                       

 
 



 

 و2015ماي20 م الي افم مم1463شعبانم2:م اليوم ألو 
م10:00 المم09:00 الجلسم ااففاالسمم

 .يات بينات من الذكر الحكيم آتالوة*
. النشيد الوطني*
االستاذ الدكتور حميدي . 2كممة رئيس جامعة الجزائر*

 .خميسي
االستاذ . كممة عميد كمية العموم االنسانية واالجتماعية*

 .الدكتور عبد المجيد دهوم
 .الدكتور الحاج عيفة. يم الممتقىظكممة رئيس لجنة تن*
كممة رئيس الممتقى مدير مخبر مشكالت الحضارة *

 . الدكتور االخضر شريطاألستاذ. الجزائروالتاريخ في 
 الدكتور محمد الهادي كممة ممثل الضيوف األستاذ*

. الحسني
 . الدكتور عبد الرزاق قسوملألستاذكممة افتتاحية *
. دقائق10استراحة لمدة *

 

 11:30 إلى 10:00 األولى العمميةالجمسة
جاري جويدة . د/أ: رئيسة الجمسة

 .فؤاد مميت/د: مقرر الجمسة
جامعة )،عمارجيدل.د/أ:10:00-10:15
األسس النظرية لمتواصل بين الحضارات في ،(1الجزائر

 .الرؤية التوحيدية
 عبد جامعة األمير )،دوفاني سعاد /أ:10:15-10:30

 .الحوار قيمة حضارية،(القادر لمعموم االسالمية قسنطينة

 

، (2جامعة الجزائر)مسعود لبيوض،/ د:10:30-10:45
حوار الحضارات في الفكر اإلسالمي بين إسهامات القدامى 

سقاطات المعاصرين  . وا 
المركز الجامعي )مناد صافية،. د/أ:10:45-11:00
 .الحوار الثقافي والديني عممية متعددة األبعاد،(غميزان

 . مناقشات وتعقيبات:11:00-11:30
 

 13:00 إلى 11:30: الجمسة العممية الثانية
 .الحاج عيفة/ د: رئيس الجمسة
 .ناجي تمار/ د:مقرر الجمسة

جامعة )خالد محجوب ،/أ:11:30-11:45
،التواصل الحضاري اإلنساني بين سننية (1الجزائر

 .االختالف ومقصدية التعارف
جامعة الجزائر )ليميا شنتوح،/د:11:45-12:00

التواصل الحضاري بين الثقافة اإلسالمية (1
 .(األندلس أنموذًجا)والغربية
 (جامعة المسيمة) حميدي لخضر،/ أ:12:00-12:15

 .الرهانات الفكرية المرتبطة بالتواصل الحضاري
جامعة الجزائر )،الدين ڤوعيشجمال / د:12:15-12:30

من أزمة الصدام إلى أفق " ،رهانات التواصل الحضاري(2
 .الحوار

  مناقشات وتعقيبات:12:30-13:00
 *وجبة الغداء*

 

 15:30 إلى 14:00الجمسة العممية الثالثة 
 موسى معيريش/ د: رئيس الجمسة
 عمي بودربمة/ د: مقرر الجمسة

جامعة )طيبي عبد الرحمن،/د:14:00-14:15
 .،التواصل وحديث افتراق األمة بين اإلخبار والتنزيل(الوادي

، صورة (جامعة وهران)حميمة الشيخ، /.د:14:15-14:30
اآلخر  في اإلسالم من منظور المفكر اإلسالمي محمد 

 .عمارة
،اآلخر (جامعة قسنطينة)فاطمي فتيحة،/د:14:30-14:45

 .في فمسفة ابن رشد
فمسفة ،(جامعة معسكر) بالل موقاي،/ أ:14:45-15:00

 .االختالف ومنطق قبول اآلخر عند محمد الطالبي
 مناقشات وتعقيبات: 15:00-15:30
 17:00إلى 15:30:  الرابعةالعمميةالجمسة

 .أحمد وارث/ د: رئيس الجمسة
 الجوزي عبد المجيد/ أ: مقرر الجمسة

( 2جامعة الجزائر )محمد عياد زدام، / أ:15:30-15:45
 .أثر العمم والطفرة التكنومعموماتية في مسألة الذات واآلخر

، تجديد (جامعة تممسان)أحمد عياد، / د:15:45-16:00
الفكر الديني في الفكر العربي المعاصر كأطروحة لمحوار 

 .الحضاري
جامعة تيزي )دحماني سميمان، / أ:16:00-16:15

،األنا واآلخر في الخبرة المعرفية  الغربية (وزو
 "االنثروبولوجيا نموذجا"


