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 مختبر القيم والمجتمع والتنمية
يق البحث       يق البحث   ﴿﴾  المجتمع والدينفي فر  الإسلاميةالعلوم في فر

 
 تنظمي
 

 منتدى الطلبة الباحثني األول 

 
 : يف موضوع

 تاكملية ت: مقارابمناجه البحث يف العلوم الإسالمية
 م0202أكتوبر  41و41

 أرضية الندوة:
يادي في البناء الحضاري والعمران البشريوال أثر الهامال لعلوم الاسلاميةلقد كان ل  ر

لمعرفة حقيقة الانسان وال كون المدخل الأساسي والضروري  كما شكلت، للأمة الإسلامية
 .في الإسلام والحياة

صور التكامل تعدد  يخطىء لا الاجتهاد؛عصر خلال ولين أتراث الن الناظر في إو
يشد  اشامخ ابناء نسقي تحتى صار ،وبين غيرها يةالاسلاممختلف العلوم بين  والتناسق والتناغم

 مؤشرابذلك  فقدموا، آثاره عند التطبيق والممارسة توظهر المرصوص،بعضه بعضا كالبنيان 
يا  الذي بدل التجاذب والتقاطب، التكامل التداخل وعلى القائمة على صحة العلاقة التفاعلية قو

 تنوهيموالتجديد، وقل الاجتهاد فيه التقليد  ادس الذي تعيشه العلوم الاسلامية في زماننا هذا
    .غياب منحى التكامل بين العلوم الإسلامية وغيرها فيالتخصص  فيه سلطة
العلوم  التعامل مع في منهجية لى وجود أزمةإ يحيلنا التكامل مفهومغياب  إنفوعليه، 

 ممن يسهمون في ،نمن الباحثي المختصين الى تظافر جهود وهي في أمس الحاجة الاسلامية،

 

 
 بأكاديرآلداب  والعلوم  اإلنسانية  كلية  ا
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 انفصل، ما فيها صليتل ،أوجه التكامل وتداخل التخصصات في الحقل المعرفي الاسلامي تحقيق
 ت المنهجية ال كفيلة بتحقيقآلياالوسس البحث العلمي الرصين أعبر الاشتغال وفق  وذلك

 .بين العلوم الإسلامية ومع غيرها المنشودالتكامل 
 

 :أهمية الندوة

ية التكاملية بين العلوم  منها أن تسهم في تظرالندوة ينهذه و الإسلامية وإبراز توضيح الرؤ
ية  أهمية هذا المنحى في تعتبر هذه فرصة للطلبة كما  المعاصرة،معالجة القضايا والاشكالات الفكر

الباحثين لتسليط الضوء على حقيقة العلاقة بين العلوم الإسلامية، وإبراز منهجية الاستمداد فيما 
  هذه العلوم كلها. التكاملية بين وأجرأة أبعاد العلاقات ،ا وبين غيرهابينه

 محاور الندوة:
  ية  للتكامل بين العلوم الإسلاميةوالإجرائية الأسس النظر
 .أوجه التكامل بين العلوم الإسلامية وغيرها من العلوم وآفاقه 
   .التكامل بين أصول الفقه والمناهج المعاصرة في فهم النصوص 
  ات ودراستها.تحقيق المخطوطالمنهجية التكاملية في 
 .أوجه التداخل بين علوم الحديث والعلوم الفقهية 
 .الدراسات القرآنية ومناهج البحث المعاصرة 

 
 : الاشراف العام

  يق البحث  الدكتور الحسن بنعبو  المجتمع والدينفي مدير المختبر ومنسق فر
  يق البحث  الدكتور أحمد فكير  إسلاميةالعلوم الفي منسق فر

 
 اللجنة التنظيمية : 

 الطلبة الباحثون في مختبر القيم والمجتمع والتنمية :
 مزيان عبدالرحيم - امهدي يوسف - رشيد بيديش - عبدالباقي النديري -
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 احشوش عبدالرزاق  -عبداللطيف الخشيبي  - عمر الطاوسي -       

 :  يةملاللجنة الع
   الدكتور أحمد الصادقي                بنعبو   الدكتور الحسن       

   الدكتور أحمد فكير          الدكتور عبد الواحد الجهداني      

   الدكتور عمر أعميري             الدكتور عبد الغني الهرادي      

         الدكتور عبد المجيد أمريغ                  الدكتور عبد العزيز قابوش       

 وابط المشاركة:ض
ة ومنهجا وتوثيقا ي       •  راعى في المشاركة ضوابط البحث العلمي المتعارف عليها أكاديميا؛ ِجد َّ

 .وشكلا

 صفحة : 02صفحات البحث  تتجاوزلا  • 

   traditional Arabic 16  :الخط وحجمه             . A4 مقياس الورقة • 

  .من جميع الجهات 0.1الورقة:  حواشي   . 4.1المسافة بين الفقرات:  •

يد الإل كتروني الآتي: •  ترسل الملخصات والموضوعات إلى البر
forumlvsd.i12020@gmail.com 

 تواريخ مهمة:
 .0202 مارس 30آخر أجل لتلقي الملخصات مرفقة بسيرة ذاتية مختصرة للباحث/ة يوم  -     

يل 15يوم الرد على الملخصات المقبولة:  -       .أبر

 .يوليوز 41 :المقبولةآخر أجل لتلقي المشاركات  -     

 .0202غشت  41الرد على المشاركات المقبولة  -     

 .م0202 أكتوبر 41و41 انعقاد الندوة يومي -     
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