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11.111111
  2سطيفدمحم لمين دباغين جامعة  -في الفلسفة ومدير مخبر المجتمع الجزائري المعاصر عليم العالي تأستاذ ال -عبد العزيز بوالشعير . د.أ: المداخلة األولى
 0بين العلوم في البرامج التعليميةلتكامل المعرفي ا
 قسنطينة –جامعة األمير عبد القادر  –العقيدة اإلسالمية  مساعد في أستاذ -عمار قاسمي . د :المداخلة الثانية
 التكامل المعرفي وآليات تشغيله فهومم 
  1باتنة  الحاج لخضر جامعة – هاآدابأستاذ محاضر في اللغة العربية و  -شرف الدين شناف . د :المداخلة الثالثة

 نحو مجاوزة قلق االبستمولوجيا الغربية: من ابستمولوجية التعقيد إلى معرفية التوحيد
 1باتنة الحاج لخضرجامعة  –كلية العلوم اإلسالمية  -أستاذ محاضر في الكتاب والسنة  - عمر حيدوسي. د :المداخلة الرابعة
  1باتنة الحاج لخضرجامعة  –كلية العلوم اإلسالمية  –طالبة دكتوراه في التاريخ اإلسالمي -نبيلة شالبي                  
 مقاربة نظرية تطبيقية العلوم بين المعرفي للتكامل مدخلية تأسيسات 

111112
 2سطيفدمحم لمين دباغين جامعة  –أستاذ محاضر في الفلسفة - هجيرة شبلي. د: المداخلة األولى

 رؤية عبد المجيد النجار أنموذجا – والمآل الواقعيالتربية الفكرية بين التوجيه القرآني : النظرية اإلسالمية في المعرفة
 1باتنةالحاج لخضر جامعة  –كلية العلوم اإلسالمية  - أستاذ محاضر في الفقه واألصول – شهر الدين قالة. د :المداخلة الثانية

 المقتضيات المنهجية لتكامل العقيدة والفقه والسلوك
 1باتنةالحاج لخضر جامعة  –كلية العلوم اإلسالمية  -أستاذ محاضر في الشريعة والقانون  – أحمد بروال. د :المداخلة الثالثة

  1باتنةالحاج لخضر جامعة  –كلية العلوم اإلسالمية  - الكتاب والسنة والفكر اإلنسانيطالبة دكتوراه في  – نزيهة مختاري                   
 األحكام الكفائية وحاجة تحقيقها للعلوم األخرى 

 1باتنةالحاج لخضر جامعة  –كلية العلوم اإلسالمية  - أستاذ محاضر في الفقه واألصول – سرحان بن خميس. د :الرابعة المداخلة
 1باتنةالحاج لخضر جامعة –كلية العلوم اإلسالمية -طالب دكتوراه في التاريخ اإلسالمي  - فارس بكيس                 

12.1112.21                    للمعرفة الشرعية إلى الفقه التكاملي للنص يمن التأويل التجزيئ: التكامل المعرفي في العلوم الشرعية
 

 20099 – 20099: الفترة المسائية
10.111111

 المسيلة دمحم بوضياف جامعة -أستاذ محاضر في التاريخ – لخضر بولطيف. د: المداخلة األولى
 1باتنةالحاج لخضر جامعة  –كلية العلوم اإلسالمية  -طالبة دكتوراه في التاريخ اإلسالمي – فضيلة هدار                  

 الحكمة وعلوم الشريعةعلم التاريخ في نطاق المدرسة القيمية مالذ للتواصل بين علوم 
 الوادي الشهيد حمة لخضر جامعة –أستاذ محاضر في الفقه واألصول –نبيل موفق . د :المداخلة الثانية

 أثر العلوم االجتماعية واإلنسانية في تكميل وتقويم وتجديد الفكر األصولي والنظر المقاصدي
 عنابةباجي مختار جامعة  –أستاذ مساعد في فلسفة العلوم –دمحم مينار . د :المداخلة الثالثة

 ابستمولوجيا التكامل المعرفي ودواعي تفعيلها في تجديد الفكر التربوي المعاصر
 1باتنةالحاج لخضر جامعة  –كلية العلوم اإلسالمية  - أستاذ محاضر في الفقه واألصول - عبد الرحمن رداد. د :المداخلة الرابعة

  1باتنةالحاج لخضر جامعة  – طالبة دكتوراه في علم االجتماع -المية عالق                 
 تأسيس معرفي -التكامل المعرفي بين العلوم الشرعية والعلوم االجتماعية

11111111
 وهران 1أحمد بن بلة جامعة  –أستاذ مساعد بكلية العلوم اإلنسانية والحضارة اإلسالمية –دمحم منصوري  .د: المداخلة األولى
 العالقة التكاملية بين علمي مقاصد الشريعة واالقتصاد اإلسالمي تأسيسا وتفعيال  
 واديال الشهيد حمة لخضر جامعة –أستاذ محاضر في علم النفس –علي خرف هللا . د :المداخلة الثانية

 بين الحاجة إلى التكامل المعرفي وضرورة التخصص تناقض أم انسجام؟



 جامعة خنشلة –الفلسفة  أستاذ محاضر في –الشريف طاوطاو . د :المداخلة الثالثة
 المعاصرقراءة في المشروع االبستمولوجي : التكامل المعرفي في الكوسمولوجيا اإلسالمية

 1باتنة جامعة الحاج لخضر –ئية الفيزياأستاذ التعليم العالي في العلوم  –نور الدين عدوان . د.أ :المداخلة الرابعة
 التكامل المعرفي من خالل النمذجة والمحاكاة في القرآن الكريم والفيزياء المعاصرة

 1باتنة جامعة الحاج لخضر –الهندسة المعمارية أستاذ التعليم العالي في  – بلقاسم ديب. د.أ: المداخلة الخامسة
11.1110.11                          0التواصل الحضاري  على انعكاسات التكامل المعرفي –العقل المعماري المسلم في مفترق الطرق 

 

 22099 – 0099ورشات : اليوم الثاني

  1باتنة  الحاج لخضر جامعة –التاريخ ستاذ محاضر في أ – عيسى ليتيم. د/  الوادي الشهيد حمة لخضر جامعة –التاريخ ستاذ محاضر في أ – جمال بلفردي. د :المداخلة األولى
 في الفكر العربي اإلسالمي والفكر الغربي قراءة: تأصيل نظري لمفهوم التكامل المعرفي

  1باتنة الحاج لخضر جامعة  -طالب دكتوراه في الكتاب والسنة والفكر اإلنساني  – دمحم بوقرة/  1باتنة الحاج لخضر جامعة  –العلوم االجتماعية أستاذ مساعد في  – علي ثابت. أ :المداخلة الثانية
 قراءة في أطروحة التكامل عند الطيب برغوث: الكوني المتوازن التكاملية المعرفية والمنظور السنني 

 2سطيفدمحم لمين دباغين جامعة  –القيم فلسفةه في طالب دكتورا  – حيدر العايب :المداخلة الثالثة
 العطاسالرؤية اإلسالمية إلى العالم وإجراءات التكامل المعرفي دراسة تحليلية ألوجه المقاربة وأبعاد التطبيق عند نقيب 

 2سطيفدمحم لمين دباغين جامعة  –القيم فلسفةطالبة دكتوراه في  -نبيلة العمزاوي  :المداخلة الرابعة
 نحو استشكال مفهوم الالشعور وتأصيله من منطلق النظرة التكاملية عند طه عبد الرحمن: النفس بين النظر الملكي والملكوتي

 1باتنةالحاج لخضر جامعة  – دكتوراه في التاريخ اإلسالميطالبة  -مليكة سعدودي :المداخلة الخامسة
 المشروع التاريخي عند عماد الدين خليل من المنظور التكاملي

 1باتنة الحاج لخضر جامعة  -طالب دكتوراه في الكتاب والسنة والفكر اإلنساني  -فايزة فرحاتي :المداخلة السادسة
                                                  0ة وتحقيق التكامل المعرفي الداخلي والخارجي في الدراسات اإلسالميةإشكالية المنهج في استثمار المعرفة الديني

 1 جامعة الجزائر -طالبة دكتوراه في العقيدة اإلسالمية  – سعاد ورابح/  جيجل دمحم الصديق بن يحي جامعة  -أستاذ مساعد في الدعوة واإلعالم –سعيدة عباس . د :المداخلة األولى
 0آيات البعث وتمثالت األخروي والكوني في المعرفة اإلنسانية

 1باتنةالحاج لخضر جامعة  – أستاذ محاضر في الكتاب والسنة -زوهير عبد السالم. د :المداخلة الثانية
 تكاملية العلوم اإلنسانية واإلسالمية في ظل القراءة السننية للحديث النبوي 

 1باتنةالحاج لخضر جامعة  – أستاذ محاضر في اللغة العربية -زينب دوادي. د :المداخلة الثالثة
 دراسة وصفية تحليلية التكامل المعرفي بين علوم العربية

 1باتنةالحاج لخضر جامعة  –طالبة دكتوراه في علوم القرآن والحديث  -ريمة مشومة :الرابعةالمداخلة 
 التكامل المعرفي بين علم التفسير وغيره من العلوم اإلسالمية من خالل تفسير المحرر الوجيز البن عطية

 1باتنةالحاج لخضر جامعة  – طالب دكتوراه في العقيدة ومقارنة األديان -سفيان شتيوي  :المداخلة الخامسة
 العلوم الكونية وأثرها في فهم القرآن الكريم

 1باتنةالحاج لخضر جامعة  – طالبة دكتوراه في التاريخ اإلسالمي -علي غنام :المداخلة السادسة
                                                                                                                        تقاطع العلوم اإلسالمية مع علم الكيمياء

 1باتنة الحاج لخضرجامعة  -في الشريعة اإلسالمية والقضايا المعاصرة  طالبة دكتوراه -ارة رمضانيس/  1باتنةالحاج لخضر جامعة  -أستاذ التعليم العالي في الفقه واألصول  – صليحة بن عاشور .د .أ :المداخلة األولى
 االجتهاد التنزيلي أنموذجا –تقاطع علوم الشريعة مع العلوم اإلنسانية وعالقة ذلك بالواقع 

 1باتنةالحاج لخضر جامعة  -طالبة دكتوراه في الشريعة اإلسالمية والقضايا المعاصرة  -ليلى قالة/  1باتنةالحاج لخضر جامعة  -أستاذ محاضر في الفقه واألصول  –سميرة خزار . د :المداخلة الثانية
 حاجة االجتهاد التنزيلي إلى العلوم االجتماعية

 التكامل المعرفي بين العلوم اإلسالمية والعلوم االقتصادية:  1باتنةالحاج لخضر جامعة  -أستاذ محاضر في االقتصاد اإلسالمي  -عزوز مناصرة. د :المداخلة الثالثة
 علم االقتصاد اإلسالمي والتكامل المعرفي:  1باتنةالحاج لخضر جامعة  -أستاذ محاضر في الفقه واألصول  -جميلة قارش. د :المداخلة الرابعة

 قسنطينة –القادرجامعة األمير عبد  -أستاذ محاضر في الكتاب والسنة – بشير عثمان .د/  المسيلة دمحم بوضياف جامعة –أستاذ محاضر في الفقه وأصوله  – نجية رحماني .د :المداخلة الخامسة
 االجتهاد في اإلسالم والتكامل المعرفي في فهم النص الشرعي وتطبيقه

 واقع الدرس الفقهي وسبل إحالل التكامل المعرفي:  1باتنةالحاج لخضر جامعة  -طالبة دكتوراه في الشريعة اإلسالمية والقضايا المعاصرة  -رشيدة حرشاو: المداخلة السادسة
 .جهود اإلمام الشاطبي في تحقيق مبدأ التكامل المعرفي بين علم أصول الفقه وغيره من العلوم:  قسنطينة –جامعة األمير عبد القادر  -طالبة دكتوراه في الفقه واألصول –مريم لعور: المداخلة السابعة

 دراسة في تأصيل التكوين اإلعالمي – علوم الحديث النبوي وعلوم اإلعالم واالتصال:  1باتنةالحاج لخضر جامعة  – أستاذ محاضر في الدعوة واإلعالم -نبيل سيغة. د: المداخلة األولى
 1باتنةالحاج لخضر جامعة  – العلوم االجتماعيةطالب دكتوراه في – عبد الحكيم جدعون /  1باتنةالحاج لخضر جامعة  -أستاذ محاضر في علم االجتماع الديني  – بشير قادرة .د :المداخلة الثانية

 علم االجتماع اإلسالمي أنموذجا: واالجتماعية التكامل المعرفي بين العلوم اإلسالمية والعلوم اإلنسانية                 
 أساسيات تكامل ثالثية العقيدة والشريعة واألخالق من خالل القرآن الكريم:  قسنطينة  -جامعة األمير عبد القادر  -طالبة دكتوراه في االقتصاد اإلسالمي  – حنان شرفي :الثالثةالمداخلة 

 مقاربة معرفية –حول التكامل المعرفي  مداخل : 1باتنة الحاج لخضر جامعة – طالب دكتوراه في اللغة والدراسات القرآنية -نبيل ربيع :المداخلة الرابعة
 خطوة جادة لفهم تاريخ العالم –ن التاريخ والفلسفة يالتكامل المعرفي ب:  1جامعة الحاج لخضر باتنة  –طالب دكتوراه في التاريخ اإلسالمي  -صالح بليل :المداخلة الخامسة
              التكامل المعرفي وضرورته للنهوض بالعمل الدعوي :   1باتنةالحاج لخضر جامعة  – الشريعة والقضايا المعاصرة طالب دكتوراه في -محمود شافعي :المداخلة السادسة
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 الملتقى قراءة توصيات

 توزيع الشهادات
 كلمة الملتقى

 . رفع أشغال الملتقىواإلعالن عن  لعميدختامية ل كلمة


