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)مركز الدراسات اإلسالمية  صدق السالميأ.مداخلة   00. 09

  (جامعة الزيتونة – بالقيروان

 " التربية حصن أمام اإلرهاب " 

المعهد العالي ألصول )  محمد المستيريد.مداخلة  20. 09

 ( جامعة الزيتونة –لدين ا

 " التربية على التعدد "

جامعة  -) باحث جامعي  إسكندر العالنيأ. مداخلة  40. 09

 (الزيتونة 

 " العنف واإلرهاب والحلول المقترحة "

البحوث و الدراسات   مركز ) سامية فطومد.مداخلة  00. 10

 (سوسة -األديان المقارنة في حوار الحضارات و 

 لمدنية والتسامح "" الدولة ا  

مركز الدراسات اإلسالمية ) ياسين كرامتيد.مداخلة  20. 10

  (جامعة الزيتونة  – بالقيروان

 حول اإلرهاب " سوسيولوجية" في الحلول ... مالحظات   

)المعهد العالي ألصول الدين  منير بن جمورمداخلة د. 40. 10

 جامعة الزيتونة( –

 تطرف الديني "في معالجة ال نهج النبوي" الم 

) مركز الدراسات مداخلة د.عبد الباسط الناشي  11.00

 جامعة الزيتونة  ( –اإلسالمية بالقيروان 

 " الخطاب الديني في معالجة اإلرهاب "

 االختتام 

 

 

 

 

 المحور الثالث: آثار التطرف و اإلرهاب

 الجلسة العلمية الرابعة

العالي ) المعهد  وييرئيس الجلسة: األستاذ محمد الشت

 جامعة الزيتونة ( –ألصول الدين 

  (جامعة الزيتونة ) الجويلي د. نصر مداخلة  00. 15

 
 " ظاهرة التكفير في المجتمع اإلسالمي " 

ألصول المعهد العالي ) القادر النفاتي د. عبد مداخلة  20. 15

 (جامعة الزيتونة  –الدين 

 " اإلرهاب والتكفير " 

)كاهية مدير معهد المهن شوب سامي شب.أ  مداخلة 40. 15

  بوزارة التربية (

 " تحوالت العنف "

مركز الدراسات اإلسالمية ) د. فرج بالحاجمداخلة  00. 16

 جامعة الزيتونة ( –بالقيروان 

 " ! ؟هل هو الحل اإلسالمي :" اإلرهاب

المعهد العالي لإلنسانيات ) الهادي الغيلوفيد. مداخلة  20. 16

 ( ةقفصجامعة  – بتوزر

األولية أو المواطنة العصية في المنطقة  االنتماءاتعنف " 
 " العربية

 2016أ فريل  21يوم امخليس 

 المحور الرابع: في البحث عن الحلول



 الجلسة العلمية الخامسة

 ))جامعة الزيتونة: األستاذ حسن المناعي رئيس الجلسة

 2016أ فريل   20 ال ربعاءيوم 

 الجلسة العلمية الثالثة

 (الزيتونة)جامعة  شيسليمان الشوا:  الجلسة رئيس

  الوطني للشغل) المعهد  العبدوليسعيد د.مداخلة  00. 09

 ( قرطاججامعة  – جتماعيةو الدراسات اال

 " القطرية واالستبداد واإلرهاب "

المعهد العالي ألصول الدين ) بثينة الجالصيد.مداخلة  20. 09

 (جامعة الزيتونة –

 ري الجهادي في تونس "تكفي" قراءة في أدبيات التيار ال 

باحث في الحضارة ) رمضان النيفرو أ. مداخلة  40. 09

 (ليبيا  –اإلسالمية 

" بنية اآلليات المنهجية للمذهب المالكي في مواجهة مشكلة  
 التطرف "

المعهد العالي ألصول الدين ) محمد الشتيويد.مداخلة  00. 10

 ة(جامعة الزيتون–

  مستحيل "" التطرف الديني وفقه ال 

للحضارة   العاليالمعهد ) بية السلطاني د.مداخلة  20. 10

 (جامعة الزيتونة  –اإلسالمية 

 " التطرف  الديني نقض لقيم اإلسالم " 

  (الجزائر   –أستاذ  ) عطاء هللا فشارد.مداخلة  40. 11

 " جذور اإلرهاب في بعض تراثنا الفقهي " 

) مركز الدراسات اإلسالمية  د. محمد الرايسمداخلة  20. 11

  (جامعة الزيتونة  – بالقيروان

 " أسبابه" التطرف الديني مظاهره و

 ةالمحور الثاني : البنى الفكرية واإليديولوجي

 ظم التطرف واإلرهابتوالعقائدية التي تن

 الجلسة العلمية الثانية

كز الدراسات ) مر عزوز الشّوالي : األستاذ رئيس الجلسة
 جامعة الزيتونة ( –اإلسالمية بالقيروان 

مركز الدراسات اإلسالمية ) خالد الطروديد.مداخلة   00. 15

 (جامعة الزيتونة  –بالقيروان 

 ) قراءة نقدية ("القرآني في مسائل الجهاد والعنف " توظيف الشاهد 

) مركز الدراسات  حمودة بن مصباحمداخلة د. 20. 15

 (جامعة الزيتونة – القيرواناإلسالمية ب

 "الحركات الهامشية في اإلسالم وصالتها بالعنف واإلرهاب"

جامعة الكوفة   -) كلية الفقه  حيدر األسديد.مداخلة   40. 15

 العراق ( –

 نظير المنهجي والفكري للتيارات التكفيرية "ت" ال 

المعهد األعلى  للحضارة )  أمال البوغانميد.مداخلة   00. 16

 (جامعة الزيتونة  –إلسالمية ا

 " قراءة في األسباب النفسية واالجتماعية لظاهرة التطرف "

المعهد العالي لإلنسانيات )نجالء المزوغي د.مداخلة  20. 16

حرية و" معركة الحجاب بتونس: بين التوظيف السياسي  (بتونس 

 اللباس "

ي األدين مداخلة أ.عفاف المحضي )مركز البحوث والدراسات فو 16.40

 سوسة ( "العنف والمقدس " -المقارنة وحوار الحضارات

 

 مجالربان

 2016أ فريل   19 الثالاثءيوم 

 االفتتاح 00. 09

 كلمة السيد مدير مركز الدراسات اإلسالمية بالقيروان

 كلمة السيد والي القيروان

 كلمة السيد رئيس جامعة الزيتونة

 المحور األول: المفاهيم والتعريفات

 سة العلمية األولىالجل

 )جامعة الزيتونة )رئيس هشام قريسةرئيس الجلسة: األستاذ 

  ( الزيتونةجامعة ) سليمان الشواشيد.مداخلة  00. 10

 " الجذور التاريخية لإلرهاب "

جامعة عبد المالك )  إبراهيم حمداويد.مداخلة  20. 10

 المملكة المغربية ( – السعدي تطوان

 ؟ "العربي  ماذا عن العنف بالوطن"

  ( جندوبةجامعة ) شدالرابمحمد د.مداخلة  40. 10

 " اإلرهاب باعتباره تجسيدا لالمعيارية" 

مركز الدراسات ) البشير عبدالالويد. مداخلة 00. 11

 )جامعة الزيتونة –اإلسالمية بالقيروان 

 الذاتي والموضوعي ":" التشّدد في الدين  


