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تقديم:

عرفت اجلامعات املغربية تأسيس شعب الدراسات اإلسالمية مطلع الثامنينيات من
القرن املايض ،وكسائر التخصصات اجلديدة عرفت هذه الشعبة وهج البدايات ،وأسئلة
التأسيس ،وانشغال املؤسسني بمقومات العطاء واالستمرار ،ومل تلبث أن ترسخت تقاليد
التكوين العلمي والبحث فيها ،ورسمت لنفسها خطا  -وسط شعب العلوم اإلنسانية
واالجتامعية بكليات اآلداب بمختلف اجلامعات املغربية ،وعالقة بالتكوين والبحث يف علوم
الرشيعة بجامعة القرويني  -يطبعهام التكامل والتنوع  ،إىل أن خترج منها أفواج من األساتذة
الباحثني  ،وأنجزت أبحاثا يف سلك املاجستري والدكتوراه ،فاستجابت بذلك حلاجات كانت
ملحة يف املسرية الثقافية والعلمية للمغرب بصفة خاصة والعامل العريب واإلسالمي بصفة
عامة يف قطاعات هامة وحيوية ذات صلة وطيدة بالتنمية يف أبعادها الثقافية واالجتامعية
واالقتصادية.
وهكذا أسهم خرجيوا هذه الشعبة يف حتقيق املئات من املخطوطات النفيسة يف
خمتلف علوم الرشيعة وخاصة ما تعلق منها بإنتاجات علامء الغرب اإلسالمي  ،ومدوا
اجلسور من خالل الدراسات الفكرية األكاديمية مع خمتلف العلوم اإلنسانية واالجتامعية يف
إطار مبدأ التكامل املعريف بني العلوم ومنهجية التفكري اإلسالمي القائمة عىل تنوع املعرفة
ووحدة غايتها  ،كام مدت الشعبة نفسها بوقود البقاء واالستمرار من خالل ختريج عرشات
األساتذة الباحثني الذين يؤطرون الطلبة اليوم يف كل مؤسسات التعليم العايل وتكوين األطر
والبحث العلمي  ،كام مدت التعليم ما قبل اجلامعي بآالف األساتذة املتخصصني يف مناهج
وطرق تدريس الرتبية اإلسالمية وعلوم الرشيعة .كام نسجت عالقات ورشاكات علمية
وطنية ودولية متينة مع املعهد العاملي للفكر اإلسالمي واملنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم
والثقافة إيسيسكو واحتاد جامعات العامل اإلسالمي ومنظامت دولية كثرية .
هذه املسرية املباركة التي استمرت زهاء ثالثني سنة عرفت عدة حمطات للتقويم
املرحيل سواء عىل املستوى الوطني (املؤمتر الوطني ألساتذة الدراسات اإلسالمية باملغرب
تطوان  )1998أو عرب امللتقيات السنوية للهيئة الوطنية للتنسيق بني شعب الدراسات اإلسالمية
وجامعة القرويني  ،والتي تضم رؤساء شعب هذا التخصص بمختلف اجلامعات املغربية .
إال أن التحوالت الكربى التي عرفها العامل بداية القرن الواحد والعرشين سواء عىل
املستوى املعريف ،أو عىل املستوى االقتصادي واالجتامعي ،أو عىل مستوى وسائط االتصال
والتواصل ،أثرت بشكل كبري يف مسرية التعليم اجلامعي والبحث العلمي بصفة عامة ،مما
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كان وسيكون له األثر البالغ يف التكوين والبحث يف ختصص الدراسات اإلسالمية إىل حدود
منتصف القرن  .ويمكننا أن نحدد أهم هذه التحوالت يف مسارات متعددة أمهها :
• مسار ذو طابع وطني يتعلق بطبيعة التكوين والبحث يف شعب الدراسات اإلسالمية
يف ظل اإلصالح اجلامعي الذي يدفع بقوة نحو ربط التكوينات اجلامعية بسوق الشغل يف
اختزال خمل باملفهوم الواسع للتنمية .مما هيدد شعب العلوم اإلنسانية واالجتامعية بصفة
عامة بالرتاجع واالنكسار يف غياب أفكار جديدة تنسجم وهذه التحوالت ،و تضمن استمرار
هذه الشعب يف أداء رسالتها املتعلقة برتسيخ اهلوية وخدمة املعرفة اإلسالمية واالستجابة
حلاجة املجتمع التنموية بمفهومها الواسع .
• مسار يتعلق بالتحوالت التي تعرفها نظم التكوين والبحث باجلامعات والتي تسري يف اجتاه
دمج التخصصات  ،أوإجياد جسور للتواصل بينها  ،ودخول القطاع اخلاص إىل االستثامر يف
جمال التعليم العايل  ،وتكاثر اجلامعات االفرتاضية  ،مما يفرض عىل ختصص الدراسات
اإلسالمية فتح آفاق للتنسيق والتعاون مع ختصصات العلوم اإلنسانية واالجتامعية يصفة
خاصة والتكوينات اجلامعية العلمية والتقنية بصفة عامة من جهة  ،وكذا السعي إىل تطوير
الذات لتقديم أفكار جديدة للتكوين والبحث تستجيب هلذه التحوالت .
• مسار التطور الكبري الذي عرفه حقل البحث والتكوين يف ختصص الدراسات اإلسالمية
يف خمتلف اجلامعات العربية واألوربية واألمريكية بحيث أصبح هذا التخصص مندجما
يف مراكز البحث االسرتاتيجية الكربى التي تتخصص يف العالقة مع العامل اإلسالمي سواء
عىل املستوى املعريف والثقايف  ،أو عىل املستوى االقتصادي أو احلقوقي أوالسيايس أو حتى
العسكري ،وهذا يقتيض االطالع عىل هذه التجارب يف خمتلف اجلامعات ومراكز البحث
العاملية واالحتكاك هبا واالستفادة منها يف بلورة مرشوع جديد للدرسات اإلسالمية باجلامعات .
• مسار القضايا واإلشكاالت االجتامعية واالقتصادية اجلديدة التي تفرزها التطورات
املتسارعة هلذه احلقول سواء عىل مستوى الصحة أو البيئة أو االقتصاد أو العالقات
االجتامعية أو قضايا التعايش وحوار احلضارات أو غريها مما يتطلب تطوير آليات االجتهاد
وجتديد النظر يف مناهج علوم الرشيعة ،
إن هذه املسارات املتعددة واملتكاملة يف نفس اآلن تطرح عىل شعب الدراسات اإلسالمية
يف منتصف القرن الواحد والعرشين عدة أسئلة ستشكل حماور للبحث يف ندوة دولية تنظم
بتعاون بني املركز املغريب للدراسات واألبحاث الرتبوية واملعهد العاملي للفكر اإلسالمي
وهيئة التنسيق اجلامعي بني شعب الدراسات اإلسالمية باملغرب بمشاركة أساتذة باحثني
من خمتلف اجلامعات املغربية وباحثني ذوي خربة يف املجال من جامعات عربية أروبية
وأمريكية ،وحتتضنها جامعة عبد املالك السعدي بتطوان أيام  5/6دجنرب  2014حتت عنوان :
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التعليم العايل والبحث العلمي يف الدراسات اإلسالمية
رؤية استرشافية يف ضوء التحوالت املعارصة
وتتحدد هذه األسئلة الكربى هلذه الندوة يف:
• ما هي حصيلة واقع التكوين البيداغوجي والبحث العلمي يف شعب الدراسات اإلسالمية؟
• كيف نجدد أهداف وغايات التكوين والبحث يف الدراسات اإلسالمية من أجل ترسيخ وجودها
وضامن استمرارها يف أداء رسالتها املعرفية والرتبوية والتنموية بصفة عامة؟
• ما هي اسرتاتيجية التنسيق بني الدراسات اإلسالمية وباقي التخصصات اجلامعية سواء عىل
مستوى التكوين أو البحث يف إطار فلسفة ومنهجية التكامل املعريف وخاصة عىل مستوى تكوين
وتدريب الباحثني يف سلك املاسرت والدكتوراة؟
• كيف يمكن االستفادة من التجارب اخلربات العربية والدولية يف بناء اسرتاتيجية جديدة
للدراسات اإلسالمية يف أفق  2025سواء عىل مستوى التعليم العايل أو البحث العلمي؟
• ما هي عالقة الدراسات اإلسالمية بحاجات التنمية الوطنية واإلقليمية والدولية وكيف يمكن
بناء تكوينات جامعية تستجيب هلذه احلاجيات؟
• ما حجم االستفادة من تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف تصميم وتنفيذ وإدارة تكوينات جامعية
يف ختصص الدراسات اإلسالمية يف إطار اجلامعات االفرتاضية والتكوين عن بعد بالرشاكة مع
جامعات دولية ؟

مواصفات البحوث:
• أن جييب البحث عن اإلشكاالت واألسئلة التي تعاجلها الندوة .
• أن يتسم باجلدة والنفس االسترشايف ،وذلك باقرتاح أفكار جديدة لتطوير البحث والتكوين
والرشاكة والتعاون يف الدراسات اإلسالمية.
• أن حيرتم معايري البحث العلمي املعمول هبا يف املجال يف التوثيق واإلحالة.
• أن ال يزيد البحث عن  30صفحة (حجم اخلط .)16
• ختضع البحوث للتحكيم العلمي.

تواريــخ هـــامة :

• تنظم الندوة بجامعة عبد املالك السعدي بتاريخ  5/6دجنرب2014
• آخر أجل للتوصل بطلبات املشاركة وملخصات العروض  31 :ماي 2014
• تاريخ إخبار الراغبني يف املشاركة بقبول اللجنة العلمية ملوضوع وملخص البحث  30:يونيو 2014
• آخر أجل للتوصل بالبحوث يف صياغتها النهائية 30:شتنرب 2014
• آخر أجل لإلخبار بقبول اللجنة العلمية للبحث والتوصل بدعوة املشاركة 30:أكتوبر 2014
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معلوماتللتواصل:
بريد إلكرتوين  - samadikh@yahoo.fr :أو ezzahrisaid@gmail.com -
00212664956148
 أو -هـــــاتــــــــــــف 00212661554105 :

اجلهات املنظمة :
فريق البحث يف «القيم واملعرفة»
وماسرت الرتبية والدراسات اإلسالمية باملدرسة العليا لألساتذة بتطوان
جامعة عبد امللك السعدي
برشاكة مع
املعهد العاملي للفكر اإلسالمي
وبتعاون مع :
• وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وتكوين األطر.
• جامعة القرويني.
• اهليئة العلمية العليا للتنسيق يف الدراسات االسالمية باجلامعات املغربية.
• املركز املغريب للدراسات واألبحاث الرتبوية .

اللجنة التنظيمية:

• الدكتور خالد الصمدي رئيسا للجنة
• الدكتور السعيد الزاهري مديرا تنفيذيا للندوة
• األستاذ بالل التليدي مقررا وموثقا عاما للندوة
• الدكتور حممد الرايض مستشارا
• الدكتور توفيق الغلبزوري مستشارا
• الدكتور سعيد القنطري مستشارا
• الدكتور أمحد السنوين مستشارا
• الدكتور مجال السعيدي مستشارا
• الدكتور العريب بوسلهام مستشارا
• الدكتورة مهدية أمنوح مستشارة
• الدكتور بثينة الغلبزوري مستشارة
• الدكتور مصطفى الصمدي مستشارا
• الدكتور سعاد كوريم مستشارة
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اللجنــة العلميـة:

• الدكتور حممد بلبشري احلسني رئيسا
• الدكتور حممد الصمدي مدرسة امللك فهد العليا للرتمجة جامعة عبد املالك السعدي تطوان
• الدكتور سعيد شبار جامعة موالي سليامن ببني مالل
• الدكتور حممد قجوي جامعة حممد اخلامس بالرباط
• الدكتور ادريس اجلاي جامعة حممد اخلامس بالرباط
• الدكتور عبد الرمحن العمراين كلية اآلداب مراكش
• الدكتور احلسن العلمي جامعة ابن طفيل بالقنيطرة
• الدكتور حممد بنكريان جامعة ابن طفيل بالقنيطرة
• الدكتور حممد اهلاليل جامعة حممد بن عبد اهلل بفاس
• الدكتور احلسني الباز جامعة ابن زهر بأكادير
• الدكتور حممد الشنتوف جامعة القرويني بتطوان
• الدكتور خملص السبتي جامعة احلسن الثاين بالدار البيضاء بن مسيك
• الدكتور زين العابدين بالفريج جامعة احلسن الثاين بالدار البيضاء
• الدكتور حممدادي بوشعيب جامعة عبد املالك السعدي بتطوان
• الدكتورة نزهية أمعاريج جامعة حممد األول وجدة
• الدكتور حممد الساييس جامعة موالي إسامعيل بمكناس
• الدكتور نور الدين حللو جامعة شعيب الدكايل اجلديدة

ملحوظة:
• تتكلف اجلهات املنظمة بإقامة املشاركني من داخل املغرب وتنقالهتم العلمية داخل مدينة
تطوان واملؤسسات اجلامعية التابعة جلامعة عبد املالك السعدي طيلة أيام الندوة.
• تتكلف اجلهات املنظمة بإقامة املشاركني من خارج املغرب وتنقالهتم داخل املغرب من مطار
حممد اخلامس بالدارالبيضاء  .إىل مدينة تطوان ذهابا وإيابا.
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