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التّكوینقرّ م-1
طبیعة التّكوین1-1

تأھیل
ادة تأھیلإعx ّ2015-2014نة األولى للتّأھیلالس

أھیلنة األولى للتّ السّ تجمید:......................................

Philosophie et  Soufisme:عنوان التّكوین1-2

*1الفرع

*2الفرع

*3الفرع

.لة تضّمن التّكوین لعّدة فروعتمأل ھذه الخانات في حا*

التّأھیلالمؤسسة محل1-3

القسمالمعھد/ یةالكلّ سةالمؤسّ 


تّكوینلمیدان وشعبة ا1-4
الّشعبة1المیدان

الفلسفة

1 ST, SM, MI, SNV, STU, SEGC, SSH, DSP, LLE, LLA, ARTS, STAPS, TAMAZIGHT
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كوین التّ مسئول-2
طلب فتح التّكوینةبّررالمالماستر تخّصصات-3

ھادة فيلین على الشّ عات عدد المتحصّ توقّ عنوان ماستر
عقب السنة الجامعیة الجاریة

60
38الفلسفة و التنوع الثقافي

المشاركة في حقّ المخّولةسةالمؤسّ خارجمن تخّصصات الماستر -4
)ثالثة على األقلّ (المسابقة

عنوان الماستر
-فلسفة الدین و الحضارة               جامعة معسكر

جامعة وھرانالفلسفة العامة
جامعة سعیدةالعامةوالفلسفة

)على األكثراثنان اختباران (االختبارات الكتابیة -5
:المقاییس7-1

ساعتان.ةالمدّ و04المعاملالفلسفة و تاریخھا : قیاس األّولالم
ساعة و نصفةوالمدّ 01المعاملمناھج فلسقیة معاصرة: اس الثّانيالمقی

:الّشروط البیداغوجیة لاللتحاق7-2

.لیسانس و ماستیر  نظام جدیدمتحصل على 

كوینالتّ وصف-6
التصوفو الفلسفة: وینالتكعنوان 

محاور البحث1عبةشّ عنوان ال
الفلسفة




–


ن التّكوین شعبا تقّدم محاور البحث الخاصة بھإذا لم یتضمّ 1
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تأثیراتھوكوینلتّ اجدوى -7

المقاصد التي یسعى كل من بحیث تتعدد بتعدد  مختلفةللتكوین  أھداف  عدیدة و 
درجةإلىباألحكام الخاطئة إغراقھماكثیرا ما تم ف. الخطاب الصوفي و الفلسفي إلى إنارتھا 

في حیاتنا الیومیة ومن ھذا االلتباس المتداول. صار من المتعذر علینا تبین حقیقة جوھرھما
الصارماقترحنا مشروع الفلسفة والتصوف قصد العمل على فتح مجالھما على البحث العلمي

أما األول .العملياإلجرائيالبعد النظري وینفتح المشروع على البعد المطلبتمشیا مع ھذا 
الخ..ةلیلتأویوافیختص بالتدریب على المناھج الفلسفیة المعاصرة  خاصة الفینومینولوجیا

و من تم االبتعاد بعض .قراءات علمیة لنصوص أعالم الصوفیة تقدیمقصد التمكن من 
ذهمن وجھة النظر ھإعطائھالصوفي والشيء عن القراءات التلفیقیة و المتسرعة للخطاب 

أما  الثاني فیلتفت الى اإلسھام الجلیل الذي بإمكان .داخل مجتمعات اإلسالمةمكانتھ الحقیقی
للدراسات الفلسفیة المعاصرة أن تخص بھ الخطاب الصوفي ذلك ألننا رأینا أنھ من الممكن 

).الجزائریة( أن ینتج معرفة قادرة على جل مشاكل األمة 
مل المسؤولیة الدینیة، حده بإمكانھ تحال شك أن الخطاب الصوفي و ألعرفاني و

دیان إذ لیس ثمة في التاریخ اإلسالمي على وجھ دیھ األحواألخالقیة والحضاریة لمفھوم وا
لمرتبة بجث حقیقي عن المطلق باإلسالمواجدة ذات بعد كوني، ترتفع الخصوص إال تجربة 

ف ، ال یملك أال إن وفالصوفي و لیس المتص. لك المرتبطة بتجربة العرفانیین المتصوفة ت
هللا بل تشیر عنھ كما الصوفي  إلىال تشیر األدیان . یقر بتماھي كل األدیان مع الحقیقة الدینیة

التصوف الحقیقي ھو الوعي باألصل إن.أي أنھا تحمل حقیقة هللا و ال تصنع ھذه الحقیقة 
.فیھاالواحد للعقائد و فیض الحقیقة الواحدة 

برنامج التّكوین-8
)م برنامج كّل شعبة على حًدى، وفي حالة تضّمن التكوین ُشعبا عّدة فیقدّ شاطاتبالملحق تفاصیل النّ تُرفق(

6داسي سّ ال5داسي سّ ال4داسي سّ ال3داسي سّ ال2داسي سّ ال1داسي سّ الشاطاتالنّ 
030303محاضرات

030303ورشات
030303ملتقیات

أعمال شخصیة 
لطالب الّدكتوراه

010101010101

قاتمتفرّ 
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كوینتّ في الونلاألشخاص المتدخّ -9
شاططبیعة النّ الّصفةقباالسم واللّ 

  
– 
– 

   
   

أو الدولیة/الوطنیة واالتّفاقیات : ركاءالشّ -10
)یات بالملحقفاقاالتّ ترفق(

:)امعات، شركات، مخابر، مراكز بحثج(سات المشاركةالمؤسّ 

أطیر العلميفریق التّ -11
المؤّسسة األصلیةصالتخصّ تبةالرّ قباالسم واللّ 

  فلسفة-أ–أستاذ محاضر

– فلسفة-أ–أستاذ محاضر

– فلسفة-أ–أستاذ محاضر

ـــي بوقل  فلسفة-أ–أستاذ محاضر

فلسفةب-أستاذ    محاضر

جامعة وھرانفلسفةأستاذ التعلیم العالىد بوعرفة عبدالقادرأ 

جامعة وھرانلسفةفأستاذ التعلیم العالىبھادي منیرأ د  

جامعة مستغانمفلسفة-أ–أستاذ محاضر د قواسمي مراد

جامعة وھرانفلسفةأستاذ التعلیم العالىأ د الزاوي حسین

جامعة وھرانفلسفة-أ–أستاذ محاضر رزقي بن عومر
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محّل تأدیة التّكوینمخبر ال

ریخ ورقم االعتماداالتّ اإلمضاء، الختم، مدیر المخبراسم المخبر
عبدالفادر بودومةالفینومینولوجیا و تطبیقاتھا

؟

مخابر البحث المشاركة

التاریخ ورقم االعتماداإلمضاء، الختم، مدیر المخبراسم المخبر

 المتعاقدة في إطارفرق البحثPNR ET CNEPRU

تاریخ نھایة المشروعمشروعتاریخ بدایة الرقم المشروععنوان مشروع البحث
بودومة - د: لصاحبه (اتيقا الحوار و التواصل  

)بدالقادرع
W0202013006101 01 201412 12 2017

الجزائر –فلسفة اللغة و قضایا التأویل 
)عطار احمد-د: لصاحبھ( -نموذجا

W02020120059 2015-12- 12الى 2013- 01- 01من

ملحق-12
 لجنة التّكوین في الّدكتوراهالتكوین وأعضاءعن للمسئولاتیة الذّ یرةالسّ إرفاق.
 ّركاءفاقیات مع الشّ االت.
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رأي وتأشیرة الھیئات اإلداریة واالستشاریة-13
Philosophie et  Soufisme::كوینعنــــوان التّ 

جنة العلمیة للقسماللّ 
:رأي وتأشیرة اللجنة العلمیة 

:اریخ تّ ال

)أو المعھد(یة المجلس العلمي للكلّ 
:رأي وتأشیرة المجلس العلمي

:اریخ التّ 

)أو مدیر المعھد(عمید الكلیة 
:رأي وتأشیرة العمید أو المدیر

:اریخ التّ 

الجامعةرئیس
:الجامعةرئیسرأي وتأشیرة 

:اریخ التّ 
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ت الّشرقلجامعادوة الجھویةتأشیرة النّ -14
)كوینالتّ لعرضالنھائیة سخة النّ في تُمأل(



12

نماذج الملحقات
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)محاضرات، ورشات، ملتقیات(ل البرنامج المفصّ 
)نشاطلكلّ لة بطاقة واحدة مفصّ (
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اتــیاتفاق

رسالة نوایا نموذجیة
)معیّنةسة جامعیة مؤسّ نص االتفاقیة في حالة الشراكة مع (

.................:بـكتوراه المعنونكوین في الدّ التّ الّشراكةبخصوصموافقة :الموضوع



20

مركز الأو (لھذه الوثیقة، تصّرح جامعة اوفق

لنیل المساعدة على اإلشراف في التكوین موافقتھا على ب................. ....................................)...............جامعيال

.، وذلك طیلةفترة تأھیلھعالهأشھادة الّدكتوراه المبیّن

:عبرمن تلتزم بالمشاركة فیذات التّكوین) أو المركز الجامعي(الجامعة فإّن ، وعلیھ

ت المنظّمة في إطار التّكوین،المشاركة في الملتقیات والورشات والمحاضرا
،المشاركة في لجان المناقشات
 ّالوسائل البشریة والمادیةاستغاللعاون في الت.

:قانوناخّولإمضاء الشخص الم

:الوظیفة

:اریخالتّ 
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رسالة نوایا نموذجیة
)سة للقطاع المستخدمعاون مع مؤسّ حالة التّ نص االتفاقیة في(

......: .................كتوراه المعنون بـعلى الّشراكة بخصوص التّكوین في الدّ موافقة:الموضوع

..............................................:بـ الخاص

مرافقة بموافقتھا على................. .............................................مؤّسسةلھذه الوثیقة، تصّرح اوفق

اله اھتماما منھا بمحاور البحث المتضّمن عكوین لنیل شھادة الّدكتوراه المبیّن أفي التّ كشریك..........................ةجامع

.لھا

:ما یأتيل دورنا في ویتمثّ لمشروع ذات التّكوین، د انضمامنا ، نؤكّ وعلیھ

المشاركة في تحضیر موضوع البحث.
 طار التكوین،في إفي الملتقیات المنظمةالمشاركة
ینان المناقشات كمدعوّ ركة في لجّ المشا،
 ،تحضیر أطروحاتھمطلبة الّدكتوراھفي إطاراستقبال المستطاععملیةقدر تسھیل.

مرتبطة بالمھام الموكلة إلینا في إطار شراكتنا في التّكوین قصد تحقیق الالمادیة والبشریة  اإلمكانیاتنوفّر 
.األھداف المسطّرة

:قانوناالمخولص خإمضاء الشّ 

:الوظیفة

:التاریخ

ختم رسمي أو رمز المؤسسة
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التّكوینلكّل مشارك فياتیة یرة الذّ السّ عن نموذج 
)صفحة واحدة فقط(

 حسب النموذج المرفق في الملحق(بیان مختصر للسیرة الذاتیة للمسؤول عن التكوین(

بودومة : اللقب 

عبدالقادر: االسم 

العلوم تخصص فلسفة فيدكتوراه :    الدكتوراه: تاریخ صدورھاآخر شھادة و

- أ–محاضر أستاذ :الرتبة 

جامعيأستاذ: الوظیفة 

فلسفة:التخصص 

الفینومینولوجیا و التأویلیاتیة:المجاالت العلمیة المشتغل فیھا

:المنشورات الخمس األخیرة

بود عاف علي ر إش"الشمولیات الى السردیات الصغرىمن : الفلسفة السیاسیة المعاصرة : كتاب جماعي *
- دار ابن الندیم وهران الجزائر و منشورات الروافد بیروت"اإلستطیقا و السیاسة..لیوتار : المحمداوي  عنوان المشاركة 

الترقیم الدولي 2012لبنان الطبعة االولى  978-9931-369-02-8

دار ابن الندیم وهران " جدل التحرر و التواصل و االعتراف..مدرسة فرانكفورت النقدیة : كتاب جماعي * 
الترقیم الدولي 2012لبنان الطبعة االولى - الجزائر و منشورات الروافد بیروت عنوان المشاركة 978-9931-369-16-5

"الفلسفة ، السوسیولوجیا و االستطیقا : عابر الضفاف ..أدورنو"

إشراف نابي بوعلي  منشورات الضفاف بیروت "سؤال الثبات و التحول: و العلم حوار الفلسفة : كتاب جماعي *
الترقیم الدولي2012لبنان و منشورات االختالف الجزائر الطبعة األولى – 978-614-01-0437-2 " عنوان المشاركة 

"المنهج الشامل و اإلنهاء الفینومینولوجي لجدل الفلسفة و العلم

عمر بوساحة  مخبر الدراسات  الفلسفیة و –د : اشراف  االستاذ الفلسفة و أسئلة  الراهن   : كتاب جماعي* 
عنوان 8-2-9050-9931-978:ردمك2013الجزائر الطبعة االولى  - 02-االكسیولوجیة جامعة جامعة الجزائر 

الفلسفة و الراهن : المساهمة 

لبنان–مجلة المنهاج بیروت 
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 2012جویلیة 56لوجي لجدل الفلسفة و العلم العدد اإلنهاء الفینومینو

:لبنان -بیروت -مجلة الكلمة فصلیة محكمة  

 2013خریف 63الداللة األفالطونیة للمنھج الفینومینولوجي العدد :  مقال بعنوان

الذاتیـةالّسـیرة
أحمد         :اللقبعطار   :االسم

.والیة تیارت1979دیسمبر 01:المولود بـ 
Cafephilo13@gmail.com: البرید اإللكتروني

المذكرات المنجزة
 ،2002سنة حول الفلسفة األلمانیةمذكرة  اللیسانس في الفلسفة.
مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر في الفلسفة موسومة ب :""

.2007في إشكالیة السلطة والعنف، سنة 
 فلسفة، موسومةالرسالة دكتوراه علوم في" :" "

.2011وھران، سنة 
.الكتب

صادر عن دار –مقاربات في فلسفة التاریخ–سؤال األصل : كتاب مشترك بعنوان
.2008الجزائر، 

:قاالتالم

–63–: ""مفھوم الفلسفة و إلتزاماتھا التاریخیة عند 
2007.

، 69: بالمجلة المحكمة، المقاربة الجدلیة في تأسیس المنھج عند ھربرت ماركیوز
.، بیروت، لبنان2010خریف 

692011، العدد حقول: بالمجلة، المرجعیات الفلسفیة لمدرسة فرانكفورت
.الجزائر

والتوزیع، ، دار كنوز للنشر 2012جوان ، للمجلة الفلسفیة المحكمة لوغوس، العدد األول،ھابرماس والعالم اإلسالمي
.الجزائر، تلمسان

، مخبر حوار ،2012، لمجلة الحوار الثقافي، عدد ربیع صیف -غرامشي نموذجا-الفلسفة العملیة االیطالیة
.الحضارات والتنوع الثقافي وفلسفة السلم، جامعة مستغانم
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،محمد شوقي الزين

)فرنسا(في جامعة بروفونس من مواليد وهران بالجزائر، كاتب وباحث 

.متحّصل على الدكتوراه في الدراسات العربية اإلسالمية حول ابن عربي. 

. الدكتوراه في الفلسفة حول ميشال دو سارتو

افة له العديد من الكتب والدراسات تشمل التاريخ الفكري اإلسالمي وقضايا التأويل والنص، والفكر الغربي المعاصر ومسائل الحداثة والثق
. والفلسفة العملية، باإلضافة إلى ترجمات منشورة وأخرى قيد اإلعداد

، )2010(»المعرفة وتجليات الوجود: ابن عربي«، )2008(»اإلزاحة واالحتمال«، )2002(»تأويالت وتفكيكات«: من أشهر مؤلفاته
منطق الممارسات وذكاء ا: ميشال دو سارتو«، )2012(»الذات واآلخر«
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اجلمهـــورية اجلزائـــرية الدميقـــراطية الشعبـــية

وزارة التعليم العايل و البحث العلمي

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

تصوف طلب إعادة  تأهيل مشروع الدكتوراه  تخصص  الفلسفة و ال: الموضوع 

رئيس الندوة الجهوية لجامعات الغربالسيد

:تحية طيبة 

الفلسفة و التصوف  فرصة إعادة تأهيله  ، بهدف منح : وا من حضرتكم أن تمنحوا   لمشروع الدكتوراه  جنر 
ةل للمرة األولى في السنهذا و نحيطكم علما أن المشروع قد أه. طلبة الفلسفة فرصة مواصلة تكوينهم  فيم بعد التدرج

2015-2014الجامعية 

منا فائق التقديراتقبلو 

الدكتور  بودومة عبدالقادر : رئيس المشروع 

Université Abou Bekr
Belkaïd

TLEMCEN

Faculté, des Sciences

Humaines et  Sociales

Département des Sciences

Humaines

جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان

كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية

قسم العلوم اإلنسانية
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 ّالعلوم اإلنسانیة و العلوم االجتماعیة المعھد/الكلّیةجامعة تلمسان  : سةالمؤس
العلوم اإلنسانیة..لقسم.
االجتماعیةالعلوم :المیدان.
الفلسفة:الّشعبة
الفلسفة و التصوف:عنوان التّكوین
أ–أستلذ محاضر الّرتبة.عبدالقادر بودومة).لّقبلاواالسم (: مسؤول التّكوین-

2015-2014تاریخ أّول تأھیل
سنة أّول تجدید

04عدد الطّلبة المسّجلین في الّسنة األولى
عدد الطّلبة المسّجلین في الّسنة الثانیة
عدد الطّلبة المسّجلین في الّسنة الثّالثة

ن في الّسنة الّرابعةعدد الطّلبة المسّجلی
04العدد اإلجمالي للطّلبة المسّجلین

سنة التّجمید

رــــــة التّأطیــفرق

االسم واللّقبالّرتبةالمؤّسسة األصلیّة
بودومة غبدالقادر-ا–تاذ محاضر أسجامعة تلمسان

عطار أحمد-ا–محاضر أستاذجامعة تلمسان

ن محمد شوقيزی-ا–محاضر أستاذجامعة تلمسان

بن جدیة مجمدالتعلیم العاليأستاذمستغانمجامعة 


