حامعت محمذ خيضش -بعىشة
كعم العلىم الاحتماعيت
شعبت الفـلع ـ ــفت
2019/2018
ًىظم
ملتلى وطىيا حىٌ:

ئشياليت ؤلابذاع الفلعفي
سؤٍت جأوٍليت في ظياكاث الفلعفت العشبيت.

هيئت الاششاف على الملتلى الىطني:

ؤلاشياليت:

الشـ ـ ـ ـ ـسفي:
الشئيـ ـ ـط ـ ـ
ـ
أ.د .أحمذ بىطشفاًت
اإلاشـ ـ ـ ـ ـ ـسف العـ ـ ـ ـ ـ ـام:
ــ
أ.د أحمذ فشٍجت
سئيط اإلالت ــلى الىطى ــي:
ـ
عليـبي
د .لضهش ـ

ال ثفحأ الفلسفة العسبية املعاصسة ثطسح عليىا إشكالية إلابداع
الفلسفي اهطالقا مً ثأوٍالت محعددة ومخحلفة ،ثحفاوت في عمق
الطسح والحىاول ،ألامس الري ٌسحدعي ثقص ي ثلك الحأوٍالت لداللة
إلابداع الفلسفي ،وإمكاهية وجىد ٌ أو اسححالحه ،والبحث عما إذا
كان مفهىما مسثبطا بالطابع الكىوي لليشاط الفلسفي أم أهه ًسوم
اسحقالال فلسفيا مخصىصا ،ما إذا كان إمكاهية معسفية واقعية
أم أهه مجسد حلم لدي باحثين مغمىزًٍ ،وما إذا كان إبداعا كأي
إبداع آخس علميا كان أو فىيا أو ثقىيا أم أن له طابعه الخاص
الري ال ًقبل الحجاوش ،ما ًفسض مً جهة فهم الطبيعة
ألاهطىلىجية إلشكالية إلابداع الفلسفي في الفلسفة العسبية التي
ثدلىا على ازثباطه بالىجىد الراجي لإلوسان العسبي و وضعه
الحالي ،وكيفية فهمه لراثه هفسها ولىضعيحه املعقدة ،ومً جهة
أخسي ثفسير الشسوط املىضىعية لرلك إلابداع وظسوفه الخاصة
في الىطً العسبي ،وَرٍ الثىائيات الجدلية التي ثحكم إشكالية
إلابداع الفلسفي في الفلسفة العسبية جعبر في الحقيقة عً
إشكالية محىزٍة ًسٍد َرا امللحقى الىطني إثازتها وطسحها
وثقىٍمها وهي :كيف ثفهم الفلسفة العسبية ظاَسة إلابداع
الفلسفي وكيف ثفسسٍ ؟ وما قيمة َرا الحأوٍل ومعىاٍ في ظل
أوضاعىا العسبية الساَىة ؟

اللجىت العلميت:
حامعت الجضائش02
د .مععىد لبيىض
حامعت الجضائش02
د.هاضش بلععل
حامعت كعىطيىت 02
د .محمذ حذًذي
حامعت خميغ ملياهت.
د .أحمذ بشابح
حامعت بعىشة
د .حىان علبت
حامعت بعىشة
د .جتياث علي
حامعت بعىشة
د .لضهش عليبي
د .الىسدي حيذوس ي حامعت بعىشة
حامعت بعىشة.
د .عليت ضفيت
حامعت -الجلفت
د .طيبي ميلىد

اٌلجىت التىظيميت:
ًىم  16أفشٍل2019
بلاعت اإلاحااشاث الىكبي -كطب شتمت.

 ألاظاجزة :صٍان محمذ ،هشياس فتح هللا ،بن ظليمان حماٌ،حمذي لىحل .حميذاث ضالح.
الطلبت :أعضاء هادي ئبذاع الفلعفت.

أهذاف الملتلى الىطني:

الفئت اإلاعتهذفت من الملتلى الىطني:

 التعشف على طبيعت ئشياليت ؤلابذاع الفلعفيألاظاثرة والباحثىن
العلي ـ ا
ـ
وطلبة الذساظاث
ــ
ـ
في الفلعفت العشبيت اإلاعاضشة.
 ئدسان ألابعاد ألاهطىلىحيت وؤلابطجمىلىحيت  -طلبت الذفعاث اإلاتخشحت في الليعاوغ واإلااظتبإلشياليت ؤلابذاع الفلعفي العشبي.
ششوط اإلاشاسهت في الملتلى الىطني:
 هلذ وجلىٍم مختلف الت أوٍالث وآلاساء فين
 أن ًىى البحث أضيال لم ٌعبم وششه وال اإلاشاسهت به.ئشياليت ؤلابذاع الفلعفي العشبي.

محاوس الملتلى الىطني:
 ئشياليت الابذاع الفلعفي العشبي امن ظياق ظاهشةالابذاع بىحه عام.
 مفهىم إشكالية إلابداع الفلسفي في الحأوٍالت الفلسفيةالعسبية املخحلفة.
 الابداع الفلسفي العسبي بين الثأصيل والمثاقفة. عالكت ئشياليت ؤلابذاع الفلعفي بفهم الباحث العشبيلهىٍته وواعه الخاص.
 الششوط ألابعتمىلىحيت لطشح ئشياليت ؤلابذاعالفلعفي في الفلعفت العشبيت اإلاعاضشة.
 كيمت جأوٍل الفلعفت العشبيت اإلاعاضشة إلشياليتؤلابذاع ومعىاها في أوااعىا العشبيت الشاهىت.

********

 أن ًذسج البحث امن ئحذي محاوس اإلالتلى وال ًخشج عنها أن ٌعتىفي البحث الششوط العلميت واإلاىهجيت اإلاطلىبت. أن ًىتب بخط  ،SimplifiedArabicالحجم  14في اإلاتن ،وفيالهامش بحجم  12ارا وان بالعشبيت ،وبخط ،Time New Romain
الحجم  12في اإلاتن وفي الهامش بحجم  11ئرا وان باللغت ألاحىبيت.
 أن يهمش بطشٍلت آليت بحعب  ، Note de bas de pageعلى أنجىتب مطادس البحث ومشاحعه في آخش البحث.
 اإلاعافت بين ألاظطش .1.15 أن جتضمن الىسكت ألاولى للبحث عىىاهه اليامل ،واظم وللبالباحث وسجبته العلميت ،واإلاإظعت التي ًتبعها ،وسكم هاجفه
وعىىاهه الالىتبووي ،وملخطين للبحث أحذهما باللغت العشبيت
وآلاخش باٌلغت ألاحىبيت.
 أن ال جتجاوص ضفحاث البحث  20ضفحت وأن ال جلل عن 15ضفحت  ،بما في رلً الهىامش وجبت اإلاطادس واإلاشاحع.
***********

مىاعيذ هامت:
 آخش أحل إلسظاٌ البحىث ًىم:. 2019 /02 /25
 جاسٍخ الاعالن عن كبىٌ البحىث:2019/03/25
 جىحه اإلاشاظالث ئلى أحذ الكبًذًن ؤلاهتبوهيين آلاجين:laguibi@yahoo.com
l.aguibi@univ-biskra.dz
********

