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 : اجملمتع و ادلوةل والقانون   ورشة تكوينية حبثية دولية حول 

 موجه للباحثني و طلبة ادلكتوراه يف العلوم الاسالمية و الاجامتعية و الآداب 

 التنس يق العلمي : ادلكتور ايسني كراميت

 

في إطار أنشطة مخبر الفكر اإلسالمي وتحوالته وبناء الدولة يبقى الجانب التكويني 
إسناد الطلبة والباحثين في من أهم العناصر االستراتيجية التي يجب العمل عليها من أجل 

تطوير إشكاليات البحث وسبل مقاربة مختلف المواضيع التي تكوينهم ودعمهم، ومن خالل 
خاصة في ظل وضع يتميز بإنتاج معرفي غزير  ،هذا المخبر صميم اهتمامات من هي

 ..وبديناميات مختلفة وفي اتجاهات متعددة.

المكثفة حول ثالثية الدولية وفي هذا اإلطار يأتي مقترح هذه الورشة التكوينية 
من بلدان المجتمع والدولة والقانون من أجل دعم الرصيد المعرفي للطلبة والباحثين 

، فضال عن مقاربة تقوم على تقاطع االختصاصات عبر، وذلكفية مختلفةاختصاصات معرو 
والقائم أساسا على تثمين المعارف السابقة واستكمالها حسب الحاجة التكوين غير التقليدي 

إلثراء المعارف على العملية البحثية كفضاء  أيضامن خالل االعتماد الظرفية والملحة، و 
بما  دعمها وتثبيتهاالبحثية والمساهمة في  دراتالقبخصوص مواضيع محددة، وتطوير 

 واحتياجات الطلبة والباحثين من جهة ثانية.  ،يناسب مقتضيات البحث العلمي من جهة

 

 بدخول الغاية 2020مارس  26إلى الخميس  23االثنين : من  التاريخ المقترح

 مركز الدراسات اإلسالمية بالقيروان:  المكان

 مساء 2020مارس  22: األحد  االستقبال

 صباحا 2020مارس  27: الجمعة  المغادرة

 امشارك 30:  عدد المشاركين

 ساعة  32:  عدد ساعات التكوين و التدريب على البحث العلمي

 : شهادة الملتقى و تثمين األرصدة باللغتين العربية واألنجليزية اإلشهاد

 كوينية و التدريبية(يتحصل المشارك على حقيبة تتضمن المواد الت )
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 :  الطرف المنظم

مخبر الفكر اإلسالمي و تحوالته و بناء الدولة الوطنية بمركز الدراسات اإلسالمية  -
 بالقيروان

 :  بالشراكة مع

 مدرسة الدكتوراه –جامعة الزيتونة -

 المعهد العالي للعلوم اإلسالمية بالقيروان -

 اإلنسانية بالقيروانكلية اآلداب والعلوم  -

 : والبحثالمكثف  أهم مجاالت التكوين

 العلوم القانونية و االجتماعية في عالقتها بالدولة والمجتمع -

 إشكاليات البحث المعاصرة في تناولها لقضايا اإلسالم والعولمة -

 التحرير العلمي و بناء الجهاز المفاهيمي  -

 الشراكة العلمية و سبل إنجاحها -

 :  لتكوينفريق ا

 همات أساتذة جامعيون و باحثون متمرسون في اختصاص

 :  اللجنة العلمية

 الدكتور هشام قريسة -
 الدكتورة منجية السوايحي -
 الدكتور محمد الحبيب العالني -
 الدكتور إلياس قويسم -
 الدكتور خالد الطرودي -
 الدكتور عبد المنعم العبيدي -
 الدكتور شاكر الحوكي -
 كرامتيالدكتور ياسين  -

 

 :  لجنة التنظيم

 السيدة سوسن الرماح  -
 السيد حسيب الجريدي -
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 برنامج الورشة التكوينية البحثية الدولية حول : المجتمع و الدولة والقانون

 مارس 27الجمعة  مارس 26الخميس  مارس 25األربعاء  مارس 24الثالثاء  مارس 23االثنين  مارس 22األحد  

السياسات التشريعية    10.00 – 8.00

: المنطق + القانون 

 بالمفرد والجمع 

األنظمة السياسية 

والفصل بين السلطات 

(1) 

والقنون  االنفتاح المذهبي

 (1) المدني

القانون الجزائي واألخالق 

في المرجعية اإلسالمية 

(1) 

 

 حوصلة

 

 استراحة قهوة 10.30 – 10.00

تعدد المرجعيات  12.30 – 10.30

وتضارب الخيارات 

 في الصياغة القانونية

األنظمة السياسية 

والفصل بين السلطات 

(2) 

والقانون االنفتاح المذهبي 

 (2)المدني

القانون الجزائي واألخالق 

في المرجعية اإلسالمية 

(2) 

 

 اكتساب األرصدة

12.30 – 14.00  

 طعام الغذاء
 صالة الجمعة + 

 طعام الغذاء

14.00 – 16.00  

الدستور كأساس 

 للدولة 

القواعد العامة للقانون 

في مجلة االلتزامات 

والمدونة والعقود 

 (1)الفقهية 

 

إشكاليات الحكم المحلي في 

عالقاته بالنظام المركزي 

(1) 

 

الدولة والمجتمع 

 االقتصاديةوالسياسات 

 

 احتتام الورشة

 توزيع شهائد الشكر 

 توزيع شهائد المشاركة

  استراحة شاي االستقبال 16.30 – 16.00

 المغادرة

 
16.30 – 18.30  

الدستور والحريات 

 ونظرية االستخالف

القواعد العامة للقانون 

في مجلة االلتزامات 

المدونة والعقود و

 (2) الفقهيةا

 

الحكم المحلي في إشكاليات 

عالقاته بالنظام المركزي 

(2) 

 

المالية اإلسالمية إزاء 

 المالية التقليدية

 طعام العشاء 20.00 – 18.30

تقديم الورشة التكوينية  22.00 – 20.00

 الدولية

 التعارف

توزيع المحامل 

 والوسائل المعينة

 

 سهرة حرة

 


