
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قراطية الشعبية مالجمهورية الجزائرية الدي
علمي لوزارة التعليم العالي والبحث ا
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 2016 ـ 04 ـ 24 يوم :
 واالجتماعية  اإلنسانية والعلوم اآلداببمقر كلية 

;اوديتوريوم بزاز عبد الكريم
 

 

 أعضاء اللجنة العلمية
 د.مصطفى كيحل
 د. غانم جويدة .

 أ.بن خليف مالك .رئيس القسم
  .عالقي عبد اللطيف.نائب رئيس القسم للبيداغوجيا.أ

 .أ.مسيعد نبيل .نائب رئيس القسم للدراسات العليا
 

 ضوابط البحوث والمداخالت
 

المشاركة في اليوم الدراسي مفتوحة ألساتذة وطلبة الدكتوراه 
 بقسم الفلسفة.

المداخالت تكون مكتوبة وفق مقاييس البحث األكاديمي 
 والعلمي .

 ال تمنح شهادة المشاركة إال بشرطين : 
 أ- تسليم المداخلة في اآلجال .

 ب- إلقاء المداخلة من طرف المعني في اليوم الدراسي.
 

 اآلجال
 

  .2016 ـ 04 ـ 04ـ آخر أجل الستقبال المواضيع هو 
 .2016 ـ 04 ـ 24ـ تاريخ اليوم الدراسي : 

 

برنامج اليوم الدراسي 
 9.30 إلى 9.00من الساعة : 

كلمة السيد رئيس القسم  
كلمة السيد عميد الكلية 

الجلسة األولى  

 11.00 إلى 9.30من الساعة 

رئيس الجلسة : األستاذ عالقي عبد اللطيف 

د ـ مصطفى كيحل : محددات  التلقي االيديولوجي البن باديس في 

 د ) 20الخطاب الفكري الجزائري .( 

 د) 20أ ـ ليندة صياد : فلسفة التربية من منظور عبد الحميد بن باديس. ( 

أ ـ بن خليف مالك : فلسفة المواطنة في فكر ابن باديس السياسي . 

 د ). 30المناقشة : ( 

 

 11.30 إلى 11.00االستراحة : من الساعة 

 

الجلسة الثانية 

 13.00 إلى 11.30من الساعة 

رئيس الجلسة : مسيعد نبيل 

د) 20أ ـ جمال بروال : دورة الحضارة في فكرة عبد الحميد بن باديس .( 

د) 20الطالبة : سارة صبار : أصول الحكم في اإلسالم  عند ابن باديس .(

عبد الحميد بن باديس الفيلسوف  رامول: عزالدين الطالب:

 .د)20الحداثي.(
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أعضاء اللجنة التنظيمية 

 غانم جويدةد ـ 

 أحسن مانعأ ـ 

  سعيداني عليأ ـ

  أودينة سليمأ ـ

 خلفاوي حياة  أ ـ

 واعر آسيا  أ ـ

 حسيني حورية  أ ـ

 ليتيم فاطمة الزهراء  أ ـ

 صياد ليندة  أ ـ

 بروال جمال  أ ـ

 جودي عمران  أ ـ

 مغزي وافية  أ ـ

;

 إشكالية اليوم الدراسي

إلى يعتبر ابن باديس فيلسوفا ألنه  كان " يمجد العقل ويدعو 

 حافظ على ": ومن وصاياه " .بناء الحياة كلها على التفكير

عقلك فهو النور اإللهي الذي ُمنحته لتهتدي به إلى طريق 

وكان يؤثر فلسفة  المعتزلة على   . "السعادة في حياتك

 أن العقل هو الحكم الفصل في معرفة الحسن األشاعرة  في

أن ما أمرهم اهللا به هو الحسن المحبوب وأن ما " والقبح ، و

نهاهم عنه هو القبيح المبغوض ، فعلموا من ذلك أن أوامر 

الشرع ونواهيه هي على مقتضى العقل الصحيح والفطرة السليمة 

وهو بذلك  . " أمر بقبيح وال ينهى عن حسني، وأنه تعالى ال 

لميتها وثباتها عامطلقيتها ، ومن ثم  موضوعية القيم وفكرة  يتبنى

 نيكوال هارتمان  كانط ولوسين وماكس شيلر و كأفالطون و

ابن باديس منها على  عند وتبرز هذه الحقيقة في سياقات كثيرة 

 إن أسباب الحياة والعمران  :  " سبيل المثال ال الحصر- قوله

والتقدم فيهما مبذولة للخلق على السواء ، وأن من تمسك 

بسبب ، بلغ بإذن اهللا إلى مسببه سواء أكان برا أم فاجرا ، مؤمنا 

أو كافرا (…) وهذا ُمشاهد في تاريخ المسلمين قديما 

 ...... الخ .وحديثا

 اليوم الدراسيمحاور 

المحور األول:  

تجلية الخطاب الفلسفي- العقلي- في التراث 

 الباديسي.

المحور الثاني:  

  عند ابن االجتماعيمفردات الفكر السياسي و

باديس: األمة ،  الدولة ،السلطة، أصول 

 الحكم  ، الحضارة.....

المحور الثالث:  

 .واالنتماءمشكلة الهوية والتقافة 

  المحور الرابع:

 والحضارات. األديان التواصل والقطيعة بين

المحور الخامس:  

  .حقوق اإلنسان : الحياة التسامح واإلرهاب

 المحور السادس:

 الفكر النقدي عند ابن باديس.
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