
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف 

 
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم العلوم االجتماعية
 شعبة الفلسفة

 :تنظم ملتقى وطنيا بعنوان
 .أخالقيات العلم، إشكاليات وآفاق

 
 :ديباجة

          ترتبت تارخييا عن كون اإلنسان كائنا مفكرا ضروب من ادلعرفة ابتدأت بالتفكري الفلسفي وادلنطقي إىل 
التفكري العلمي ادلنظم وادلنهجي، غري أن اإلنسان كائن أخالقي أيضا حييا وفق قيم أخالقية تعكس قيمتو كانسان 

خيتلف يف سلوكو عن بقية الكائنات اليت ىي دونو، وىذين البعدين متالزمني يف مساره احليايت، فقد اخضع تفكريه 
ادلعريف إىل مجلة القيم األخالقية اليت آمن هبا بعد أن أخضعها لتفكريه ادلعريف وحتقق من صالحيتها ودرجة مردوديتها 

 . حلياتو
           من ىنا كانت إشكالية البحث متسائلة عن العالقة بني العلم كمعرفة متطورة من منط التفكري اإلنساين، 

ىل ىي عالقة أحادية اجلانب، حبيث تتأثر القيم األخالقية بنتائج العلم إجيابا أو سلبا، أم إهنا . والقيم األخالقية
عالقة متبادلة حبيث خيضع العامل يف تفكريه العلمي إىل القيم األخالقية ويسرتشد هبا من اجل إنتاج معريف ذا طابع 

 .أخالقي حيرتم خصوصية اإلنسان وكرامتو
 :لإلجابة عن ىذا اإلشكال ارتأينا أن تعاجل من خالل احملاور التالية ملتزمني بالتزامن التارخيي احلضاري

 
 :محاور الملتقى

 .(اليونان، احلضارة العربية اإلسالمية)العلم واألخالق؛ ادلفهوم والسياق التارخيي  .1
 .العلم والثورة التقنية يف العصر احلديث وأثر ذلك على القيم األخالقية .2
 .من األخالقيات الكالسيكية إىل األخالقيات التطبيقية .3
 .العلم والثورة التكنولوجية ادلعاصرة ومآل األخالق .4



 :أهداف الملتقى
 .وعي العالقة بني العلم واألخالق .1
 .تفعيل القيم الفلسفية والدينية كمنابع رئيسية ألخالقيات العلم .2
 .االطالع على مستجدات الفكر الفلسفي، وبيان أمهية حضوره يف مواكبتو للتطورات العلمية .3
 .مبدأ احرتام الكرامة اإلنسانية .4

 
 :الرئيس الشرفي للملتقى

 شكري علي/ د.أ:                      رئيس اجلامعة
 :رئيس الملتقى

 زلمد الصاحل بوقشور/ د.                     أ
 :رئيس اللجنة العلمية
 .عبد القادر شاريف/                      د

 :أعضاء اللجنة العلمية
 .جياليل بوبكر                            جامعة الشلف. د.                     أ
 .ميلود بلعالية دومة                        جامعة الشلف. د.                     أ
 .2فريد زيداين                              جامعة اجلزائر . د.                     أ
 .عبد القادر بلعامل                          جامعة الشلف.                      د
 .مصطفى بلبولة                            جامعة الشلف.                      د
 .مليكة مذكور                              جامعة الشلف.                      د
 .زلمد بن علي                              ادلركز اجلامعي غليزان.                      د
 .محدان بوصاحليح                           جامعة اجللفة.                      د
 .موسى فتاحني                              ادلركز اجلامعي مخيس مليانة.                      د
 .خليفة داود                                جامعة الشلف.                      د
 .زلمد جعرير                               جامعة الشلف.                      د
 .زلمد بوحجلة                             جامعة الشلف.                      د
 .مجال بوغامل                               جامعة الشلف.                      د
 .نور الدين بوزار                            جامعة الشلف.                      د
 .فاطمة صياد                               جامعة الشلف.                      د
 .خرية عبد العزيز                            جامعة الشلف.                      د

 
 



 :رئيس اللجنة التنظيمية
 نور الدين بوزار.                      د

 :أعضاء اللجنة التنظيمية
 زلمد عجوط.                     د
 علي طاىر لقوس.                     د
 زلمد لعاطف.                     د
 خرية محيدي بوجلطية.                     د
 معمر قادم.                    د
 نعيمة بن خدة.                     د
 حبيبة تريس.                     د
 غنيمة ىارون.                     د
 زلمد عزيزو.                     د
 حليم بن حجبة.                     د
 معمر جلول خدة.                     أ
 مرقب فركوس.                     أ
 حورية زيد اخلري.                     أ

 :ضوابط المشاركة
 .جيب أن تندرج ادلداخلة ضمن أحد احملاور ادلذكورة* 
جيب أن تتصف ادلداخلة باجلدية، ويكون تناول ادلوضوع متصفا باألصالة العلمية، مستوفيا كل الشروط األكادديية * 

 .يف كتابة البحوث العلمية شكال ومضمونا
 .( للهامش12 للمنت، 16 )S.arabic: حيرر البحث خبط* 
جيب أن تكون ادلداخلة جديدة، مل يسبق عرضها من قبل يف أي ملتقى أو يوم دراسي، وال مّت نشرىا يف كتاب أو * 

 .رللة
 .يرسل ملخص ادلداخلة حسب االستمارة ادلرفقة يف اآلجال احملددة إىل الربيد اإللكرتوين للملتقى* 
 20 صفحات، كما ال يزيد عن 10يرسل النص الكامل للمداخلة يف اآلجال احملددة، وال يقل عدد صفحاتو عن * 

 .صفحة
 .كل ملخص ومداخلة مل تلتزم بالشروط ادلذكورة؛ ال ديكن قبوذلا* 

 :مواعيد هامة
 .2019 نوفمرب 27 و 26يومي : تاريخ تنظيم الملتقى

 .07/09/2019يوم : آخر أجل الستقبال الملخصات
 .12/09/2019ابتداء من : الرد على طلبات المشاركة



 .31/10/2019يوم : آخر أجل الستالم المداخالت كاملة
 :رسوم المشاركة
 . دج2000: بالنسبة لألساتذة

 . دج1500: بالنسبة للطلبة
 :مالحظة

 .ال يتكفل ادللتقى باإليواء
 :عنوان المراسلة

 :توجو ادلراسالت إىل الربيد اإللكرتوين التايل
Abdelkadercharfi02@gmail.com 

 

:الهاتف  
96 11 84 59 05  
33 63 05 70 06  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 استمارة المشاركة
 .أخالقيات العلم، إشكاليات وآفاق: الملتقى الوطني

 :............................................................................االسم واللقب
 :............................................................................الدرجة العلمية

 :.........................................................................المؤسسة األصلية
 :...............................................................................رقم الهاتف

 :..........................................................................البريد االلكتروني
 :...........................................................................محور المداخلة
 :...........................................................................عنوان المداخلة

 
 .( أسطر10ال يتجاوز ): الملخص
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