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مخبر مخطوطات الحضارة اإلسالمية في شمال إفريقيا

  

 وقسم الحضارة اإلسالمية
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 :حول الملتقى الوطني

 التعليم القرآني في الجزائر من الفترة العثمانية "

 إلى الفترة الحديثة " 

 

  2222جوان  22الثالثاء وذلك يوم: 
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 توطئة عامة:
التعليم القرآني في مختلف المجتمعات العربية واإلسالمية مسألة مصيرية لقد شّكل   

حاكمة على الهوية والعقائد، فرضت ذاتها في طبيعة المجتمع وتمسكه بالثوابت، بل كانت 

 إلى حد كبير الحاكم األساسي على التزام المجتمع  من عدمه.

تمعات التي تهتم بالتعليم في هذا اإلطار كان المجتمع الجزائري وال يزال ضمن المج 

ارة الحاكمة حسب الفترة خضع لإلدوكغيره من أنماط التعليم األخرى فتسييره يالقرآني، 

، والفروق واضحة جدا بين السلطة العثمانية التي كانت تدعم التعليم القرآني، الزمنية

خطوطات والسلطة الفرنسية التي كانت تحاربه. وألجل متابعة هذه الفترات يعقد مخبر م

في إطار تدعيم المشاريع البحثية  هذا الملتقى الوطنيالحضارة اإلسالمية في شمال إفريقيا 

 المختلفة الموطنة بمخبر المخطوطات. على وفق اإلفادات التالي ذكرها:

 :الملتقىثانيا: إشكالية  
ج األساليب والمناه انطالقا من إشكالية البحث في  محاوره المقترحة الملتقىيعالج 

 والحديثة ةالمعتمدة في التعليم القرآني بالجزائر خالل الفترة العثمانية واالستعماري

 وتبعا لها ترد األسئلة التالية: 

ـ كيف كانت مدارس التعليم القرآني في الفترة العثمانية وما أثر ذلك على الجوانب   

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 الفرنسية مع التعليم القرآنيـ كيف تعاملت السلطات  

 ، وما هي أساليبه في العصر الحديثتطور التعليم القرآني في الجزائرـ كيف 

 :الملتقىثالثا: أهداف 
الوقوف على طرق وأساليب التعليم والتعليم القرآني في الجزائر خالل فترات تاريخية   -

 مختلفة

 تحديد أثر التعليم القرآني في الجوانب االقتصادية   -

 تحديد أثر التعليم القرآني في الجوانب االجتماعية   -

 تحديد أثر التعليم القرآني في الجوانب الثقافية  -

 تثمين مشروع البحث التكويني وتدعيمه في نفس الموضوع -

إسهام مخبر مخطوطات الحضارة اإلسالمية  في شمال إفريقيا في التعريف بتاريخ  -

 التعليم في الجزائر

 :قىالملترابعا: محاور 
)أعالم/  التعليم القرآني في الجزائر خالل الفترة العثمانية    المحور األول:

 مؤلفات/مناهج(

)أعالم/  التعليم القرآني في الجزائر خالل الفترة االستعمارية :المحور الثاني

 مؤلفات/مناهج(

)أعالم/  التعليم القرآني  في الجزائر خالل الفترة الحديثة :  المحور الثالث

 مؤلفات/مناهج(
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 خامسا: شروط المشاركة:
 محاور المحددة أعاله.الـ أن يكون البحث في أحد 

   2222  جوان 22ـ يرسل  البحث كامال  في أجل أقصاه  

 ـ أن يرفق البحث بملخصين، أحدهما باللغة العربية وآخر باللغة اإلنجليزية.

إلى اسم المشرف والجامعة والمخبر الذي ـ تتم اإلشارة في الصفحة األولى من البحث 

 العلمي  ينتمي إليه طالب الدكتوراه إن كان المشارك منتميا ألحد مخابر البحث

 Traditionalبخط ( Word)أن يكون البحث مكتوبا باللغة العربية على ملف وورد ـ 

Arabic ( 21وحجم)     

 وسالمة اللغة.األمانة العلمية  وضوابط  البحث العلمي ب تلتزم البحوث الُمقدمةـ 

، A4( في الحد األقصى من نوع 21) خمسة عشر صفحةتتجاوز عدد صفحات البحث  الـ 

 قائمة المصادر والمراجع. مع األخذ بعين االعتبار

  .ـ تتم اإلشارة إلى إحاالت البحث في نفس الصفحة على أن تكون بترقيم متتابع

 األبحاث على العنوان التالي:ترسل ـ 

 etudescoraniquese@gmail.com 
 سادسا: مواعيد هامة:

 2222 جوان 22آخر أجل لتقديم البحوث: 

بمخبر مخطوطات الحضارة اإلسالمية في  2222 جوان 22الثالثاء  : الملتقىموعد انعقاد 

 أحمد بن بلة،  2جامعة وهران بكلية العلوم اإلنسانية والعلوم اإلسالمية  شمال إفريقيا

 مالحظة: 

محاضرة المشاركين من خارج والية وهران ستكون عبر تقنية التحاضر 

 عن بعد

 
 مدير الملتقى: األستاذ الدكتور بن نعمية عبد المجيد
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