


 

وال جشجبي ساهىخيها فلي بالفشاعاث وألاصماث اإلاخخلفت  التي  ،لت الذًني مىلىع العاعت في العالم العشبي وؤلاظالميإحؽيل مع

ت للخىاب الذًني في الحُاة ، حعشفها عذًذ الذٌو وال باألفعاٌ ؤلاسهابُت اإلاشجىبت باظم الذًً بهما جشجبي هزلً باإلاياهت اللٍى

 ُت واإلااظعاجُت في ؼيله ألاهثر سادًيالُت و ألاهثر عىفا. ، الثلافالاحخماعُت

 كماًا الاظخلشاس جبعاتها على على هزه الظاهشة و ب في وعي اإلاجخمع الذوليزلً الذٌو العشبُت وه ذؤـبد

 و هزا اإلاخاوش التي ًمثلها على اوسجام اليعُج الاحخماعي بؽيل عام. ،مًألا  و

 الاحخماعُت،امعي خٌى هزا اإلاىلىع حىُيُا وعبُا كُاظا بىاكع اإلاؽيلت في ؤبعادها ًظل البدث الج ،على الشغم مً هزا 

 .اإلااظعاجُت ،الثلافُت

اث الثالر في الخدلُل، جخمثل فىشة اإلالخلى في بزاسة الىلاػ الجامعي إلاداولت فهم هُف جخمىلع معإلت  اهىالكا مً هزه اإلاعخٍى

على ملاسبت معشفُت جدّذد ولعُت اإلاعشف و ولعُت ؤلاؼيالُاث  اعخمادا ،و بالخلالُذ الذًني في عالكتها بمعإلت الحذازت، بالترار

 اإلاشجبىت باإلاعإلت.

خ و للترار همشوسة و الهذف ًىمً في  اإلافالحت مع الزاث كبل  ملحت، بذاًت على اإلاعخىي الثلافي، ًىشح البدث الىلذي للخاٍس

 الخعاٌؾ مع آلاخش.

حذًذة مً ؼإنها جدلُم الخعاٌؾ العلمي بين  احخماعُتمعاًير  كُم و جبني بلى ذه و جىّىعه ًدخاج بعذ رلً، جىىس اإلاجخمع، حعلُ

 ألافشاد و اإلاجمىعاث الاحخماعُت.

جلخض ي الفىشة جدذًذ مياهت الذًني في اإلاىظىمت اإلااظعاجُت مً ؤحل خفش دوس الذولت ججاه  ،و في ألاخير، على اإلاعخىي العُاس ي 

ُاث ؤلاظالم هزه اإلاعإلت دون بغ  فاٌ خفـى

ت ماكخت بلى و الخىحهاث ؤلاًذًىلىحُت و/ؤو الذًيُت اإلاخماًضة  الاحخماعُتاإلاجمىعاث  مما ًذفعو مخىلباث اإلاىاوىت هزلً،  بًجاد حعٍى

  ال ًمىً بذونها خلم فماء عام ٌعع لجمُع اإلاىاوىين.  

الت و في لش فىاكع العالم العشبي و الاظالمي الشاهً ًلىدها للدعاٌئ عً ميا سة و هت الذًني كُاظا باإلاعملت اإلاخمثلت في اإلاىالبت باأـل

شة. ـَ   جلبُت مخىلباث اإلاعا

ؤي معنى ًمىً ؤن ٌعىى لظهىس وجإزير الحشواث والفاعلين  ،في ظُاق ما حعاسف على حعمُخه، و بؽيل مخىاكن، بالشبُع العشبي

اباث الذًيُت التي جذعم عملُاتهم ظىاء في بعذها " اإلاؽشِعً" و ؤًما همؽشوع الشادًيالُين اإلاخبىين لإلظالم ؟ ؤًً جىمً فعالُت الخى

 و ظُاس ي بذًل؟ ماهي مفادسهم و مشجىضاتهم اإلازهبُت؟ هل هىان خىاب "دًني مماد" لها؟ احخماعي

 هزه ألاصماث. ؤلاظالمُت التي حعاوي العشبُت و مع رلً ال ًمىً خفش و جلُُذ هزه ؤلاؼيالُت في الحالت الشاهىت للبلذان 

ذ ،غلُىن  ،: )ؤسوىن  هما ٌؽهذ على رلً ؤلاهخاج الىبير اإلاخفق لها ،الىلاػ خٌى مياهت الذًً في الفىش الاظالمي بن  ، خامذ ؤبى ٍص

 هى في راث الىكذ كذًم ومخجذد. (...فُاللي ؤهفاسي ، حعُي ،العظمت

دت  و ال ٌعاه ٍش م بؽيل مباؼش و آوي في الشهاهاث اإلاشجبىت بدعلم العلىت في اإلالابل بن هزا الىلاػ ال ًىشح بفىسة ملحت ـو

 العُاظُت و آلالُاث الفعلُت إلاماسظتها، هما هى الحاٌ في بواس الذٌو الىوىُت اإلاىحىدة على مدً الخغيراث العمُلت التي ٌعشفها العالم

شها.    الُىم و ألافياس التي ًخم جمٍش

 الفلهاء خٌى العالكت بين العلل  و التي حعاسك فيها الفالظفت، علماء الذًًفاألمش برن ال ًخعلم بةعادة وشح اإلاىاحهاث 

 و ؤلاًمان بؽيل معدبم، فالترهيز بيعب ؤهبر ظُيىن على اإلاعاثل ألاهثر ساهىُت داخل العالكت بين العُاس ي والذًني.

 م وما ًىذسج لمً الحيز الخاؿ. هثيرة هي ألاظئلت التي جدُل بلى لشوسة ومدىسٍت الففل بين ما ًىذسج لمً الحيز العا



ىكع في مىكف ملُت ًخايًألاهثر ساد اججاههًبذو هىا ؤن الخىاب الذًني ال ًلذم ظىي بحاباث عمىمُت على هزه ألاظئلت ؤو ؤهه في 

عت ؤلاظالم  ت و اهخفاءها  بزاتها و لخاـُتها اإلاىللت غير اإلاخبذلت.ُسفن و بداهت لهزه اإلابادت باظم هماٌ الؽَش

ت و الذًً ؤمشان غير كابالن للففل؟ هُف جم ظعخبر العُاحإلاارا في الفىش ؤلاظالمي اإلاهُمً  هدعاءٌ:ؤن ؼً،  ًجب ؤًما  بذون 

 بىاء هزا اإلابذؤ ؟ مً كبل ؤي جُاس فىشي؟ و على ؤي ؤظغ؟

ي الحللين اإلااظس ي جدظى بىلع خلىقي ف ،الىظام الخمثُلي ،اإلاىاوىت ،دولت اللاهىن  ،في الىكذ الزي بذث  فُه الذظخىسٍت

ؤن ٌؽيل عاثلا ًمىع الخغُير ؤم ؤهه كذ بلغ  ،و بغن الىظش عً زباجه و حؽبثه بأساثه ،واإلاعُاسي،  هل ما ًضاٌ بةميان الخىاب الذًنيّ 

 ؟خذود مشوهخه

و بالخالي الخدّشس مً   ،مجمىع هزه ألاظئلت  ًلىد ؤًما الى الدعاٌئ خٌى الذولت واإلاجخمعاث العشبُت و خٌى كابلُتها للعلمىت ؤو ال

 .هزه الخىاباث و مً هزه الخفىساث و بلُادة ؤي هخب

هُف خفل رلً الاهضالق مً بظالم الىخب الى اظالم ؤن هدىاٌو باإلاىلاػ مً اإلافُذ في هزا الفذد وفي خالت بعن الذٌو العشبُت 

 الجماهير ؟

الذًني على العُاس ي  هُمىتمخعذدة جفُذ جفعير  هثيرة و الث مً ؼإهه بزاسة حعائ  ،زشاء اإلاىلىع و اهفخاخه على جخففاث مخعذدة

مدىسي و  اهخمام جبلى مىلعفي الفماء ؤلاظالمي  العُاظت والذًًفي الفماء ؤلاظالمي. و رلً للخإهُذ ؤن دساظت العالكاث ما بين 

الخاؿ و في اإلاجخمعاث  الفماءني في مً اإلاهم في هزا الفذد ؤًما حسجُل ؤن مياهت الذًو وحهت بدث خفبت لىشح بؼيالُت العلمىت. 

 .اهخمام الباخثينجثير  العشبُت بؽيل عام،

ت إلاعاءلت مخخلف ؤؼياٌ "ألاظلمت" و دساظت العلمىت في ول ؤؼيالها الخدذًثُت و عللىت مخخلف هشغب ؤن ًيىن  هزا اإلالخلى فـش

  و العُاظُت. الاحخماعُتحىاهب الحُاة 

 :ترخاث إلاذاخالث لمً اإلاداوس اإلاىلىعاجُت الخالُتهخىكع مل ،إلاعالجت هزه ؤلاؼيالُت

 ًًاإلاىاوىت.، العُاظت، الذ 

 .الذًً و الفماء العام 

 .الدعامذ و الخعذدًت الذًيُت 

 .عت ؤلاظالمُت في الذولت و اإلاجخمع  مياهت الؽَش

 ش و الخجذًذ الذًني. :بـالخاث و جدىالث الخىاب الذًني   سهاهاث الخىٍى

 اإلالاسباث اإلاعاـشة. ، معاث اإلاعاـشةمياهت الذًني في اإلاجخ 

 ًًالاحخماعيعالكاث الىىع ،  الذ.  
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        اسحلبال املضاضكين     00ظا9- د30ظا 00
          الكلمة الافححاحُة2      30ظا9- د00ظا09

 ، الجعائطمسًط مطكع البحث في ألاهثروبىلىحُا الاححماعُة والثلافُة ،بللاسم بً ظهين                                             
  ، الجعائطأحمس بً أحمس 6حامعة وهطان ، مسًط صسًم عمطون                                         

 ، ثىوسممثل مئسسة هاوس سُسل ض،سحمُل حُ                                        
 

 اهطالق أصغال امللحلى
 

 )كاعة املحاضطات( ىـــــالجلسة ألاول            
 ضإي محلاطعة حىل السًني في البلسان املغاضبُة       

انضئِس الجلسة2   ، الجعائط6، حامعة وهطانبً صطقي بً مٍع
 

 املئسساجي للسًً في الجعائطالىضع        د50ظا9 -د30ظا09
 2حامعت الجضاثش  ،ولُذ العلىن                             

 

الاححماعُة للسًني ولإلسالم وللفطز والاسحذساماتاج الاححماعي وثحىالت الحمثُل هحلا       د10ظا10-د50ظا09  
املسلم في الجعائط                                     

 ، فشوعا (CNRS) حامعت كشوهىبل/، هزًش بىمعضة                                
 

 ازاضة الضؤن السًني في مطحلة الاهحلال السًملطاطي2 كطاءة مً مىظىض الىىع الاححماعي      د30ظا10-د10ظا 10
 جىوغ ،كشامي ؤماٌ، حامعت اإلاىىبت                                            

 
  الم بسولة املغطباملىظىمة اللاهىهُة ولاس     د50ظا10-د30ظا 10

 ، اإلاغشبالشباه حامعت ،ؤماٌ مؽشفي                                              
 

    هلاش      د20ظا11-د50ظا10 
                                             

     استراحة      د30ظا11-د20ظا11

 املحاضطات( )كاعة الجلسة الثاهُة
        حىل ضهاهات جسُير الحلل السًني                   
 ثلمسان، الجعائط، حامعة بلخضط معواض ضئِس الجلسة2            

 

  2 ملاضبة ملاضهة والسًملطاطُةالضىضي      د    50ظا11-د30ظا11
 خمادي الشدٌس ي ، حامعت جىوغ ، جىوغ                                                

 

السًني في حسوز الفضاء العمىمي         د20ظا12-50ظا11  
ان، حامعت وهشان                                                 ، الجضاثش 2بً ؼشقي بً مٍض

 

ملطاطيملاضبة ألهماط ثسبير الضؤن السًني في وضعُة الاهحلال السً         د40ظا12-د20ظا12
 اإلاغشب ،مخخاس بىعبذالوي، حامعت الذاس البُماء

                                                     
جغُِبه -اسححضاض السًني وغُابه  –هحى علم اححماع حضىض        د00ظا13-د40ظا12  

 ىاس، جىوغمىير ظعُذاوي، حامعت جىوغ اإلا                          
 

 

   هلاش      د30ظا13-د00ظا13
  

 استراحة غصاء        د30ظا14-د30ظا13



 

 

 

ة الجلسة   )الىضصة الخضطاء( 0املىاٍظ

 حىل دطابات فاعلي الحلل السًني 

 ، الجعائط CRASCفئاز هىاض،ضئِس الجلسة2               
 

ً ألائمة واملطصسات السًيُا         د50ظا14-د30ظا14 ت 2 العىائم وألامال ثكٍى
 ظُذ علي دعاط، مفدؾ مشهضي بىصاسة التربُت الىوىُت، الجضاثش                                                

 

الىلابُة عىس ألائمة في الجعائط      د10ظا15-د50ظا14
ذ مشواػ،                               ، الجضاثشCRASCفٍش

 

  –املغطب همىشحا  –سالمُة لا لاصالح السًني باملجحمعات         د30ظا15-د10ظا15 
 مدمذ لؽلش، حامعت مىىاط، اإلاغشب                            

 
 الخطاب السًني املسجسي في الجعائط بين السًني والسُاس ي والاححماعي      د  50ظا15-د30ظا15

 ، الجضاثش2ظلُمان، حامعت الجضاثش ظعاد ولذ                                         
   هلاش          د30ظا16-د50ظا15

 

ةالجلسة   )كاعة املحاضطات( 6 املىاٍظ

 صكالُات الخسامح والفضاء العمىمي ا

 ، الجعائط6حامعة وهطانمحمس بً وظاوي، ضئِس الجلسة2 

 
الخسامح والعلماهُة      د 50ظا14-د30ظا14

ل خ                                فاط، اإلاغشب حامعت،اجم ؤمٍض
 

ة في الفضاءات العمىمُةُمكاهة اللُم السًي     د 10ظا15-د50ظا14
 ؤخمذ الخىابي، حامعت مىىاط، اإلاغشب                           

 

ثسبير السولة املغطبُة للضؤن اليهىزي املغطبي      د  30ظا15-د10ظا15
 اإلاغشب ،حامعت فاط،  مدمذ خاجمي                           

                       

ة 2 حالة الكحابات على الجسضان  دالل الحعبير عً السًني مً     د 50ظا15-د30ظا15 الكحابات الجساٍض  
في سىىات الخسعُيُات                                         

م وساط،                             CRASCشهض الذساظاث اإلاغاسبُت في الجضاثش / م /حامعت معخغاهم هٍش
 

   هلاش      د30ظا16-د50ظا15
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ة الجلسة   ) الىضصة الخضطاء( 3املىاٍظ
 مكاهة اللاهىن الاسالمي في السولة واملجحمع

   حُاللي املسحاضي، املعهس الىطني للبحث في التربُةضئِس الجلسة2 
 

 

ة ألاديرة 2 هلاش حىل الغاًات                       د 20ظا09-د00ظا09 ع الجعائطي دالل العضٍط حىل السًني والسُاس ي في الخضَط
   هبُلت بخش ي، حامعت جلمعان، الجضاثش                               

  
الىصىص اللاهىهُة املهُكلة للحلل السًني في الجعائط   د 40ظا09-د20ظا09   

 الجضاثش ،2ظهام ؼٍشف، حامعت الجضاثش                            
 

6702حاهفي  60البعس السًني في السسحىض الحىوس ي املئضخ في     د 00ظا10-د40ظا09  
م، حامعت كشواج، جىوغ                            ذي هٍش  منى دٍس

 
الىظام السُاس ي والثلافة السًيُة واملجحمعُةاصكالُة السًني لاسالمي والحعسزًة2 بين     د 20ظا10-د00ظا10  

 مِؽاٌ ؤبى هجم، معهذ الذساظاث اإلاعخلبلُت، بيروث، لبىان                           
 

 هلاش      د40ظا10-د20ظا10

 

   استراحة      د00ظا11-د40ظا10

   

ة الجلسة   كاعة املحاضطات() 2املىاٍظ

 مكاهة السًني في املجحمعات املعاصطة

 ، الجعائطCRASC/  6أحمس ٌعالوي، حامعة وهطان ضئِس الجلسة2 

 
السلفُة في املغطب2 زعاة طىائف وحطاكات اححماعُة     د 20ظا09-د00ظا09  

 عبذ الحىُم ؤبى لىص، حامعت ؤوادًش، اإلاغشب                           
 

 ائطالسلفُة واملئسسة السًيُة الطسمُة في الجع      د 40ظا09-د20ظا09
  ، الجضاثشCRASC ،حباسبلعُذ بً                                 

 

 -همىشحا السلفُة ةالظاهط -ً عىس اليساء ً  الحس     د 10ظا10-د40ظا09
 الجضاثش  ،CRASC،حذًذ فاومت الضهشاء                                 

 

ة و بطوظ الحُاضات     د 20ظا10-د00ظا10 ملاضبة سىسُىلىحُة الجهازًة ما بعس لاسالمٍى  
 اإلاغشب ،حشمىوي سؼُذ، حامعت مىالي بظماعُل مىىاط                         

    

 هلاش      د40ظا10-د20ظا10
 

   استراحة      د00ظا11-د40ظا10

   



 )كاعة املحاضطات( الثالثة الجلسة

 الححىالت الاححماعُة والسُاسُة والحسًً عىس الضباب 

 6ولُس العلىن، حامعة الجعائط سة2 ضئِس الجل
 

6700 حاهفي 62ثحىالت العالكة بين السًً الاسالمي والسُاس ي في مصط بعس         د 20ظا11-د00ظا11  
 اللاهشة، مفش ،(IRD) ـاسة بً هفِعت، معهذ ألابدار في الخىمُت               

 

ر و املآل السُاس يالحُاض الادىاوي في الجعائط 2 ال        د 40ظا11-د20ظا11  حاٍض
          ،(CREAD) البدىر في الاكخفاد الخىبُلي مً ؤحل الخىمُت، مشهض 2الجضاثش حامعت صوبير، عشوط                            

 الجضاثش               
 

 6702-6700ي حكىمة العسالة و الحىمُة فالسُاس ي باملغطب 2 ثجطبة حعب        د 00ظا12-د40ظا11
 اإلاغشب ،حامعت فاط ،هىس الذًً حالٌ                                     

  

ً          د 20ظا12-د00ظا12 ُ   ألاهظمة حىل  سىسُىلىحُة واملعحلس )مالحظات الضعبي ًالحس  املغطبُة( اللبائل في ةالسًي
 بشاهُم خمذاوي، حامعت اللىُىشة، اإلاغشب    

 

 الضباب واملطحعُات السًيُة في الجعائط 2 حالة وهطان وغطزاًة        د 40اظ12-د20ظا12
 CRASC/   اإلاعهذ الىوني للبدث في التربُت ،اإلاعخاسي حُاللي                                   

ً ،مجاهذيمفىفى                                    ذ الىوني للتربُت والخيٍى  CRASC/  اإلاـش
 

   هلاش        د00ظا13-د40ظا12

 غصاء   استراحة        د00ظا14-د00ظا13
 

 )كاعة املحاضطات( الطابعة الجلسة

 سًيُةالخطابات ال السًً، كاهىن ألاحىال الشخصُة و 

 صاضة بً هفِسة، معهس ألابحاث في الحىمُة ، اللاهطة ، مصطالجلسة2  ةضئِس
 

ر )مً نهاًة اللطن  ي عضط  يالاثنسالم الضُعي صالحُة في لا لا الحطكة       د 20ظا14-د00ظا14 201 كطن مً الحاٍض  
(67أوادط اللطن  الى                                 

ىت ماسفان، مشهض حان ب  فشوعا (CNRS) اإلاغشب /  ،رنيـبًر
 

أثط السًني على الىضع الشخص ي     د 40ظا14-د20ظا14  
 2 ، الجضاثشؤًذ صاي، حامعت الجضاثشهادًت           

 

أظمة الخطاب السًني الاسالمي     د 00ظا15-د40ظا14  
 فشوعا ،2ي، حامعت لُىن ّذ لهىاسي عا                           
 

 اسالم أحل مً لاسالم في املضاز السُاس ي الالهىت :أهصاضي  فُاللي عبسو الى الطاظق  عبس علي مً     د 20ظا15-د00ظا15
 السُاسُة الحساثة مع محصالح                                               

 مدمذ فالل، حامعت فاط، اإلاغشب
 

  حىل السًني والىصُة البيركُة   د 40ظا15-د20ظا15 
م العاًذي  ، الجضاثش2حامعت وهشان  ،عبذ هٍش

 
 

 و ادححام أصغال امللحلى  هلاش     د30ظا16-د40ظا15



 


