
 

 

مخبر مخطوطات الحضارة اإلسالمية في شمال إفريقيا

  

 وقسم الحضارة اإلسالمية

 

  انينظم

  

  

  
 

 

 

 

 

 :حول الملتقى الوطني

الرحالت ودورها في التواصل الثقافي بين المشرق  "

 "  والمغرب في الفترة الحديثة

 

  2021جوان  29الثالثاء وذلك يوم: 
  



 توطئة عامة:
البيئتين المشرقية والمغربية بميزات وخصائص جعلت منهما مقصدا لآلخر،  تتميز  

بل كانت إحداهما مؤثرة في الثانية بشكل أو بآخر، وتبلور ذلك في الرحلة كمجال أعطى 

صورا عديدة لطبيعة التواصل بينهما، تنوع بين رحالت الحج، ورحالت التجارة، وهجرات 

متابعة هذه الرحالت يعقد مخبر مخطوطات الحضارة القبائل، والرحالت العلمية.وألجل 

في إطار تدعيم المشاريع البحثية المختلفة  هذا الملتقى الوطنياإلسالمية في شمال إفريقيا 

 الموطنة بمخبر المخطوطات. على وفق اإلفادات التالي ذكرها:

 :الملتقىثانيا: إشكالية  
طبيعة تلك الرحالت  انطالقا من إشكالية البحث في  محاوره المقترحة الملتقىيعالج 

وإسهاماتها تحت مسمى التأثير والتأثر بين المشرق والمغرب في جوانبه الثقافية بتعدد 

 أنواعها:

 وتبعا لها ترد األسئلة التالية: 

 ـ  ما هي جذور وخلفيات تلك الرحالت؟  

 تلك الرحالت؟ وما هي خصائصها؟ ـ  ما هي الطبيعة التي تميزت بها 

 ـ ما هي  مظاهر التأثير والتأثر من خالل تلك الرحالت؟ 

 :الملتقىثالثا: أهداف 
 تحديد طبيعة الروابط  بين المشرق اإلسالمي والمغرب اإلسالمي   -

  المشرق اإلسالمي و المغرب اإلسالميتحديد جوانب ومظاهر التأثير والتأثر بين  -

 معرفة اإلسهامات العلمية المختلفة بين الجانبين      -

 أهمية الرحالت في ربط أواصر التواصل -

 تثمين مشروع البحث التكويني وتدعيمه في نفس الموضوع -

إسهام مخبر مخطوطات الحضارة اإلسالمية في التعريف باإلسهامات العلمية لعلماء  -

 المشرق والمغرب من خالل تحقيق كتب الرحالت

 :الملتقىرابعا: محاور 
طبيعة البيئتين المشرقية والمغربين خالل الفترتين الوسيطة    المحور األول:

  والحديثة

 جذور الرحالت بين المشرق والمغرب   في العصر الوسيط  :المحور الثاني

الفتوحات اإلسالمية، الحركات الذهبية، انتشار المذهب المالكي، انتشار العلوم)علم 

 الكالم، التواصل المذهبي......( 

 مظاهر التأثير والتأثر بين المشرق  والمغرب في العصر الحديث :  المحور الثالث

الهجرات القبلية، اللغة العربية، العادات والتقاليد، الملبس والمسكن، العلوم النقلية 

 والعقلية

 رحلة الكتاب واألسانيد من المشرق إلى المغرب والعكس المحور الرابع:

 خامسا: شروط المشاركة:
 محاور المحددة أعاله.الـ أن يكون البحث في أحد 

   2021  جوان 27ه  ـ يرسل  البحث كامال  في أجل أقصا



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

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

 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 ( 18وحجم)     

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

، A4( في الحد األقصى من نوع 15) خمسة عشر صفحةتتجاوز عدد صفحات البحث  الـ 

 قائمة المصادر والمراجع. االعتبار مع األخذ بعين

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

  .يتم إبالغ المشارك بنتيجة تحكيم بحثهـ س

 ترسل األبحاث على العنوان التالي:ـ 

etudescivilisees@gmail.com  

 سادسا: مواعيد هامة:
 2021 جوان 27آخر أجل لتقديم البحوث: 

بمخبر مخطوطات الحضارة اإلسالمية في  2021جوان  29الثالثاء : الملتقىموعد انعقاد 

 أحمد بن بلة،  1جامعة وهران بكلية العلوم اإلنسانية والعلوم اإلسالمية  شمال إفريقيا

 

 مالحظة: 

كون عبر تقنية التحاضر محاضرة المشاركين من خارج والية وهران ست

 عن بعد

 
 مدير الملتقى: األستاذ الدكتور بن نعمية عبد المجيد
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