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2016 نوفمبر 08- 07ٌومً   

 بجامعة مصطفى اسطمبولً
 معسكر

 
 

 

 
اشكالٌة الملتقى   
اشكالٌة الملتقى  

 
 

إن احلديث عن الفكري الفلسفي يف اجلزائر يرتبط بقضايا     
وإشكاليات متنوعة، طرحها سلتلف ادلهتمني بالشأن الفلسفي يف اجلزائر، والذي ارتبط 

بشخصيات فلسفية جزائرية ورّثوا كتبا وأفكارا ألجيال اليوم، واليت تضمنت مواضيع 
عدة تتعلق بالقضايا احمللية واإلقليمية أحيانا، ومبسائل كونية يف أحايني أخرى، ميتزج 

 ...فيها الرتبوي مع الثقايف واالجتماعي والسياسي

ومن الشخصيات الفلسفية اجلزائرية اليت صنعت أجيال اليوم يف ميدان الفلسفة 
والتفلسف، وسامهت يف بناء صرح الفلسفة يف الثانويات واجلامعات واشتغلت بقضايا 

عبد الالوي : الفكر يف مناحيو ادلختلفة، اإلسالمية والسياسية والثقافية، ادلفكرين
زلمد والبخاري محانة، الذين بذال رلهودات فكرية إلرساء الفلسفة يف رلتمعنا منذ  
مرحلة ما بعد االستقالل إىل يومنا ىذا، حيث اىتما بالشأن الفلسفي وكّونا أجياال 

 .سامهت يف نشر الفلسفة على ادلستوى الوطين

 جبامعة الفلسفة قسم إنشاء على سنوات عشر انطالقا شلا سبق، ومبناسبة مرور
 ادلناسبة ملتقى وطنيا هبذه خيصص القسم أن ارتأى فقد مبعسكر، اسطمبويل مصطفى

 الذين األوائل من ادلفكرين يعد إذ الفلسفي، الفكر رلال يف قدماه دلا ذلما تكرميا
 فتح يف معا ترافقا حيث مس العديد من اجملاالت الفلسفية، أسسوا خلطاب فلسفي

. 1983 سنة وىران جبامعة الفلسفة قسم

ويف ىذا االطار سيسعى ادللتقى الوطين إىل التعريف بعلمني بارزين يف 
الفكر الفلسفي يف اجلزائر بالعودة إىل سريتيهما وأفكارمها ومؤلفاهتا ونصوصهما 

وشلارستهما الفلسفية يف الداخل واخلارج ، لكي تستفيد منها أجيال اليوم يف بناء 
تفكري فلسفي فعال من شأنو أن ميكننا من مواكبة حتديات الراىن، وإرساء التنوير يف 

. ثقافتنا اجلزائرية

كيف ميكن أن نستفيد من انتاجهما : وتتمحور إشكالية ادللتقى يف
الفكري يف  إرساء دعائم فكر فلسفي ميكن أن تدرسو أجيال اليوم وتستفيد منو يف 

مواجهة حتديات الراىن؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يييييل

 

 

 

 
الشعبيت الذيمقراطيت الجسائريت الجمهىريت  

العلمي والبحث العالي التعليم  وزارة  

                                         

 
 أهداف الملتقى

  التعرف على التٌارات وأهم المدارس التً ساهمت

 .تكوٌن المفكرٌنفً 

 وظٌفة الفلسفة فً منظور المفكرٌن. 

  أهم االنجازات الفكرٌة والفلسفٌة لدي التعرف على

 المفكرٌن
 

محاور الملتقى   
محاور الملتقى  

 

 السٌرة الذاتٌة للمفكرٌن  :األول المحور

  ألستاذ محمد عبد الالوياالنتاج الفكري ل:يالمحور الثان

  ألستاذ البخاري حمانةاالنتاج الفكري ل :الثالث المحور

فلسفة فً الجزائر وفً  الاستشراف آفاق :الرابع المحور

.  العالم العربً فً منظور المفكرٌن

 .والراهن وتحدٌات ةالفلسف :الخامس المحور

 .حول المفكرٌنشهادات : السادس المحور

 

 

األعمال الفكرٌة 

 لألستاذٌن

 محمد عبد الالوي 

 والبخاري حمانة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نابً بوعلً .د :الملتقى رئٌس       

كرد محمد. د:للملتقى العام المنسق  
  خلٌفً بشٌر.د :العلمٌة اللجنة رئٌس

 
اللجنة العلمٌة للملتقـــــى  

 

(جامعت معسكر)طيبي غماري : الذكتىر. أ  

(جامعت معسكر)بىداود عبيذ: الذكتىر.أ  

(جامعت معسكر)بىغفالت ودان:الذكتىر.أ  

(2جامعت وهران)بىعرفت عبذ القادر: الذكتىر.أ  

(2جامعت وهران)الساوي حسيه : الذكتىر.أ  

(جامعت قسىطيىت)محمذ جذيذي : الذكتىر.أ  

(جامعت سيذي بلعباش)مخلىف سيذ أحمذ :الذكتىر  

(جامعت مستغاوم)أحمذ براهيم :الذكتىر  

(جامعت معسكر)عذالت عبذ القادر :الذكتىر  

(جامعت بشار)مسي عبذ القادر :الذكتىر  

 (جامعت معسكر)حمادي هىاري :الذكتىر

(جامعت معسكر)بلحىافي جىهر :الذكتىرة  

 

 

 

 
اللجنة التنظٌمٌة للملتقـــــى  

 

د رباوي الحاج-   

خذيم أسماء- د  

 د ـ به عىدة آمىت

جفال عبذ اإلله- أ  

أ مطالسي حمي وىر الذيه-  

 أـ قذار سميرة

 أ ـ اليسيذ جميلت

 د ـ سىالميت وىريت

 
شروط المشاركة فً الملتــــقى  

 

 لتقىأن ٌكون البحث متعلقاً بمحاور الم .

 ٌة واألصالة  أن ٌتصف البحث بالجدَّ

العلمٌة فً ظل منهجٌة محكمة وتوثٌق متكامل 

 .للمراجع والمصادر

  ًأال ٌكون البحث قد سبق نشره أو قدم ف

  .سابقةملتقٌات 
 على برنامج ممبوعاً أن يكون البحث  

(MicrosoftWord)بخم(Simplifie Arabic)  

 15و10نقمة وأن ٌكون بٌن  (14)حجم

 .(A4)صفحة

  التقٌد بالمواعٌد المحددة لتقدٌم الملخصات

. والبحوث

 

 
 مواعٌد مهمــة

 

 آخر أجل الستالم ملخصات البحوث مع 

 30/05/2016استمارة المشاركة 
 .العلمً للتحكٌم الملخص وٌخضع     
 التبلٌغ بالقبول المبدئً للمشاركة :

05/06/2016  

  آخر أجل الستالم المداخالت كاملة
10/08/2016 

 على والمداخالت الملخصات ترسل 
 االلكترونً البرٌد
 k.med27@gmail.com:التالً

   

 االتصال ٌمكنكم االستعالم أو لالستفسار  

:الهاتف         0661271278   


