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ملتقى الجزائر الدولي

»اإلمام محمد بن عبد الكريم المغيلي: الحوكمة واستقرار المجتمعات األفريقية ووحدتها«

يوم اإلثنني 12 ديسمرب 2022   الفرتة الصباحية   )القاعة الكربى(
من 09:00  إىل 12.30 اجللسة االفتت�احية

*/ آيات بين�ات من الذكر احلكيم
*/ النشيد الوطين

*/ كلمة رئيس امللتقى
*/ كلمة رئيس اللجنة العلمية للملتقى

*/ كلمات الوفود املشاركة 
*/ عرض شريط وثائقي عن اإلمام محمد بن عبد الكريم املغيلي

*/ كلمة رئيس اجلمهورية السيد عبد املجيد تبون واالفتت�اح الرسيم للملتقى
*/ فقرة تكريمية

*/ فرتة اسرتاحة وزيارة املعرض
*/ محاضرة افتت�احية 

*/  من  12.30 اىل 14:00  وجبة الغذاء
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القاعة رقم  01 ) قاعة تلمسان (                    رئيس اجللسة:  األستاذ الدكتور  بومدين بوزيد،  أمني عام اجمللس اإلسالمي األعلى- اجلزائر
عنوان املداخلة املؤسسة و البلدإسم املتدخلالتوقيت املجزء  التوقيت العام 

14:00    إىل   16:00

األستاذ الدكتور14:00    إىل   14:15
 عبد احلق زريوح

جامعة أيب بكر بلقايد 
اإلمام محمد بن عبد الكريم املغيلي: حياته ومؤلفاتهتلمسان  - اجلزائر

األستاذ الدكتور14:15    إىل   14:30
 ثاىن عمر موىس

جامعة عثمان بن فودي 
سوكوتو - نيجرييا

اإلمام محمد بن عبدالكريم املغيلي يف كتابات النيجرييني: 
قديما وحديث�ا

الدكتور 14:30    إىل   14:45
الطاهر عبو 

اجلامعة اإلفريقية 
اإلمام املغيلي يف الكتابات الغربي�ة: عرض وتوصيف أدرار- اجلزائر

14:45    إىل   15:00
الدكتورة 

آمنة محمود ابراهيم 
أبو حطب 

وزارة الرتبي�ة و التعليم 
العايل الفلسطيني�ة

صورة اإلمام املغيلي يف الدراسات العربي�ة والعربية 

األستاذ15:00    إىل    15:15
 أحمد بن حسان

مديرية الشؤون 
الديني�ة واألوقاف

 لوالية  أدرار- اجلزائر

الدالالت الرمزية ملكانة الشيخ محمد بن عبد الكريم 
املغيلي يف الرتاث التوايت

منـــــاقــــــــــــــــــشة15:15    إىل   16:00

اسرتاحة : من 16:00    إىل   16:30 
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اجللسة  العلمية األولى : 

القاعة رقم  02  ) قاعة توات (                          رئيس اجللسة: األستاذ الدكتور عبد الرحمن ميغا، نائب رئيس اجلامعة االسالمية - النيجر

عنوان املداخلةاملؤسسة و البلدإسم املتدخل التوقيت املجزء التوقيت العام 

14:00    إىل   16:00

األستاذ عبد الرحمن 14:00    إىل   14:15
جوزي 

مديرية الشؤون الديني�ة و األوقاف 
اإلمام املغيلي وآثاره بإقليم قورارةلوالية جباية - اجلزائر

14:15    إىل   14:30
األستاذ محمد السالم 

بن عبد الكريم آل 
املغيلي

مديرية الشؤون الديني�ة و األوقاف 
اإلمام محمد بن عبد الكريم املغيلي  و عقيدته السني�ة. لوالية أدرار- اجلزائر

األستاذ الدكتور 14:30    إىل   14:45
التكامل املعريف وأثره يف بن�اء وصقل شخصية املصلحني، وزارة الرتبي�ة والتعليم العايل - قطرمصطفى أحمد  قنرب

اإلمام املغيلي نموذجا.

األستاذ14:45    إىل   15:00
 عبد الرحمن حمادو

مدير فرعي للمطبوعات وإحياء 
الرتاث اإلساليم- وزارة الشؤون 

الديني�ة واألوقاف - اجلزائر

اإلمام محمد بن عبد الكريم املغيلي محدثا على خطى 
احلافظ السيوطي   

األستاذ الدكتور15:00    إىل    15:15
 عبد القادر بوعرفة

أستاذ جبامعة وهران وعضو املجلس 
اإلساليم األعلى باجلزائر

َفاِت اإلمام سيدي محمد بن َعْبِد  َمَكاَنُة َاْلَمْنِطِق يِف ُمَؤلَّ
َاْلَكِريْم َاْلَمْغيِليِّ

منـــــاقــــــــــــــــــشة  15:15  إىل   16:00

اسرتاحة : من 16:00    إىل   16:30
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القاعة رقم 03 ) قاعة أقادز (                                   رئيس اجللسة: األستاذ الدكتور حاج أحمد الصديق آل املغيلي، جامعة أدرار - اجلزائر

عنوان املداخلةاملؤسسة و البلدإسم املتدخلالتوقيت املجزءالتوقيت العام

14:00    إىل   16:00

األستاذ الدكتور  14:00  إىل   14:15
 أحمد جعفري

اجلامعة األفريقية -  أدرار
اإلمام محمد بن عبد الكريم  املغيلي بني علماء عصرهاجلزائر

  14:15  إىل   14:30
 الدكتور

 ابراهيم باجس عبد
املجيد

 باحث يف الرتاث اإلساليم
األردن

 تراجم العلماء اجلزائريني عند املشارقة: اإلمام محمد
بن عبد الكريم املغيلي نموذجًا

 األستاذ  14:30  إىل   14:45
عبد العايل بابوال

 باحث يف الرتاث املحلي
 القاليم توات وقورارة –

 اجلزائر
األسرة املغيلية  بأوالد سعيد بتيميمون أعالم وآثار

األستاذ   14:45  إىل   15:00
بابا كمارى

 عضو املجلس األعلى
 لألئمة واملساجد والشؤون
اإلسالمية يف كوت ديفوار

عرض عن حياة الشيخ محمد بن عبد الكريم املغيلي

 األستاذ عمر أتينو  15:00  إىل    15:15
سرية الشيخ اإلمام محمد بن عبد الكريم املغيلياملجلس اإلساليم  أنغوالميغويل

 منـــــاقــــــــــــــــــشة15:30    إىل   16:00

اسرتاحة : من 16:00    إىل   16:30
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القاعة رقم 04   ) قاعة كانو (                                رئيس اجللسة: األستاذ الدكتور أحمد حمد النعيمي، جامعة البلقاء التطبيقية - األردن

عنوان املداخلةاملؤسسة و البلدإسم املتدخلالتوقيت املجزءالتوقيت العام

14:00    إىل   16:00

 األستاذ الدكتور  14:00  إىل   14:15
محمد شهيد مايت

 جامعة
 جوهانسبورج -
جنوب إفريقيا

عرض حال لرسائل اإلمام املغيلي

 األستاذ الدكتور  14:15  إىل   14:30
بروس ستوارت هال

جامعة كاليفورني�ا

 الواليات املتحدة
األمريكية

دراسة يف مخطوط أسئلة األسقيا وأجوبة املغيلي

 الدكتور  14:30  إىل   14:45
محند أويدير مشنان

 وزارة الشؤون
 الديني�ة واألوقاف

-اجلزائر
قضية نازلة توات يف فقه   النوازل فتوى ابن زكري نموذج

 األستاذ الدكتور  14:45  إىل   15:00
محمد حافظ

 قسم اللغات
 احلديث�ة –جامعة

غانا
اهتمام الغربيني برتاث املغيلي

 األستاذ الدكتور جمعة  15:00  إىل    15:15
آدم عبد هللا األلوري

 كلية الدراسات
 العربي�ة –جامعة
إلورن - نيجرييا

الشيخ اإلمام املغيلي وآثاره  عند العالمة األلوري

منـــــاقــــــــــــــــــشة15:15    إىل   16:00

اسرتاحة : من 16:00    إىل   16:30
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اجللسة العلمية الثانية:

القاعة رقم 01 ) قاعة تلمسان (        رئيس اجللسة: األستاذ الدكتور محمد ثناء اهلل الندوي، قسم اللغة العربية - جامعة علي كاره اإلسالمية - الهند
عنوان املداخلةاملؤسسة و البلدإسم املتدخل التوقيت املجزء التوقيت العام 

16:30    إىل   18:30

األستاذ الدكتور  16:30  إىل   16:45
 العيد جلويل

جامعة قاصدي مرباح
 ورقلة - اجلزائر 

 اإلمام الشيخ محمد بن عبد الكريم املغيلي الفقيه
اللغوي

دراسة يف كتاب »شرح التبي�ان يف علم البي�ان«.

 األستاذ الدكتور وايف صالح  16:45  إىل   17:00
الدين حاج ماجـد

 رئيس قسم اللغة
 العربي�ة وآدابها –اجلامعة
العاملية- بريوت - لبن�ان

الرؤية الشعرية عند اإلمام املغيلي: قصيدة املدح النبوي 
نموذًجا

 الدكتور  17:00  إىل   17:15
العالقة بني االجتاهات االبستيمولوجية و مفهوم الذات  جامعة غرداية  - اجلزائرعبد احلاكم حمادي

عند اإلمام املغيلي من خالل كتابه »مصباح األرواح«

 الشيخ محمد بن أحمد  17:15  إىل   17:30
إدرييس

 إمام أستاذ وباحث يف
 الرتاث اإلساليم -

اجلزائر

اإلمام محمد بن عبد الكريم املغيلي والطريقة املوسوية 
الشاذلية  

األستاذ الدكتور 17:30    إىل    17:45
الطاهر برايك

 أستاذ التعليم العايل
 جامعة عمار ثلييج

 األغواط اجلزائر

الوراثة املحمدية عند  اإلمام محمد بن عبد الكريم 
املغيلي وأثرها يف الزتكية واإلصالح

منـــــاقــــــــــــــــــشة  17:45  إىل   18:30

من 18:30    إىل   19:30  تن�اول وجبة العشاء  والتوجه حنو الفندق
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القاعة رقم  02 ) قاعة توات (              رئيس اجللسة: األستاذ الدكتور مشهود محمود جمبا، عميد شؤون الطلبة، جامعة كنانة والية كوارا - نيجيريا  

عنوان املداخلةاملؤسسة و البلدإسم املتدخل التوقيت املجزء التوقيت العام 

16:30    إىل   18:30

األستاذ عبد هللا حمادي  16:30  إىل   16:45
 باحث وكاتب يف

 الدراسات اإلسالمية
وهران- اجلزائر

آثار اإلمام محمد بن عبد الكريم املغيلي العلمية: مقاربة بيبليوغرافية

األستاذ الدكتور    16:45  إىل   17:00
محمد دباغ

 اجلامعة اإلفريقية -
البعد اإلصاليح االجتماعي عند االمام املغيلي من خالل تراثه الفقهيأدرار اجلزائر

األستاذ الدكتور   17:00  إىل   17:15
اخلضر عبد البايق  محمد

 مدير املركز النيجريي
 للبحوث العربي�ة -

نيجرييا
اآلخر يف فكر املغيلي ومحددات املوقف منه

  17:15  إىل   17:30
األستاذ 

عبد الباسط عبد الرحيم 
آدم

األمني العام  ملشيخة 
التصوف اإلساليم 

– الطريقة التجاني�ة – 
تشاد

تأثري فكر املغيلي يف إفريقيا جنوب الصحراء

17:30    إىل    17:45
الدكتور 

عبد الكريم الغوط آل 
املغيلي

باحث يف 
الشريعة و القانون  

أدرار - اجلزائر
الفكر اإلصاليح لإلمام املغيلي من خالل رسائله

منـــــاقــــــــــــــــــشة  17:45  إىل   18:30

من 18:30    إىل   19:30  تن�اول وجبة العشاء  والتوجه حنو الفندق



-10- 

القاعة رقم 03   ) قاعة أقادز (                           رئيس اجللسة: األستاذ الدكتور مرسلي لعرج، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
عنوان املداخلةاملؤسسة و البلدإسم املتدخل التوقيت املجزء التوقيت العام 

16:30    إىل   18:30

األستاذ الدكتور  16:30  إىل   16:45
 إبراهيم أحمد أبو القاسم

 مستشار سابق لدى جامعة
 الدول العربي�ة – املركز اللييب

 للمحفوظات  والدراسات
التاريخية  -   ليبي�ا

 اإلمام محمد بن عبد الكريم املغيلي ودوره
التنويري واإلصاليح يف غرب إفريقيا

األستاذ الدكتور  16:45  إىل   17:00
 مبارك جعفري

 اجلامعة اإلفريقية
أدرار - اجلزائر

 تأثري الشيخ محمد بن عبد الكريم املغيلي يف احلركة
اإلصالحية للشيخ عثمان بن فودي القادري

األستاذ الدكتور  17:00  إىل   17:15
 عبد الرحيم شيت ثاين

 وكيل املعهد العايل للغة
العربي�ة -  البنني

 منهج اإل مام املغيلي يف األمر باملعروف والنهي عن
املنكر

األستاذ الدكتور   17:15  إىل   17:30
عبد القادر خبوش

 رئيس قسم العقيدة
والدعوة  - جامعة قطر

 قيم السالم والعيش املشرتك: مقاربات يف فتاوي
ونوازل اإلمام  املغيلي

17:30    إىل    17:45
 األستاذ الدكتور

 عبد الغين أكوريدى عبد
احلميد

جامعة احلكمة
اإلمام محمد بن عبد الكريم املغيلي املؤثر إلورن - نيجرييا

منـــــاقــــــــــــــــــشة  17:45  إىل   18:30

من 18:30    إىل   19:30  تن�اول وجبة العشاء  والتوجه حنو الفندق
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القاعة رقم 04 ) قاعة كانو (                                                 رئيس اجللسة: األستاذ الدكتور منير بهادي، مدير املكتبة الوطنية - اجلزائر
عنوان املداخلةاملؤسسة و البلدإسم املتدخل التوقيت املجزء التوقيت العام 

16:30    إىل   18:30

 األستاذ محمد حمادي  16:30  إىل   16:45
كنان  مايقا

 أستاذ مساعد - سلطنة
بروناي

 تفعيل البعد االعتدايل يف املنهج الدعوي لإلمام املغيلي
 يف منع التطّرف الفكري والسلوكي يف منطقة جنوب

الصحراء، مايل نموذجا

 األستاذ الدكتور  16:45  إىل   17:00
عبد احلليم بييش

  أستاذ بقسم العقيدة
 والدعوة –كلية الشريعة-

جامعة قطر
وسطية اإلمام املغيلي يف التوحيد والسلوك

 األستاذ  17:00  إىل   17:15
عبد الرحمن كنت�ة

 الناطق الرسيم  باسم
 اخلالفة القادرية – اجنانصان

- السنغال
البعد الدعوي السلوكي يف حياة اإلمام املغيلي

 األستاذ الدكتور  17:15  إىل   17:30
عبد املهيمن محمد األمني

 مدير جامعة اإلمام املغيلي
األهلية - النيجر

 قيم الوسطية واالعتدال لدي اإلمام املغيلي
ومكتسباتها يف حتقيق الوحدة عربي�ا وإفريقيا وعامليا

 األستاذ17:30    إىل    17:45
محمد محمد  دوكوري

 مدير معهد السالم لتأهيل
 االئمة والدعاة - مرنوفيا -

ليبرييا
 جتليات الوسطية واالعتدال يف املنهج الدعوي

والسلوكي لإلمام املغيلي

منـــــاقــــــــــــــــــشة  17:45  إىل   18:30
من 18:30    إىل   19:30  تن�اول وجبة العشاء  والتوجه حنو الفندق
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اليوم الثاني : الثالثاء 13 ديسمبر 2022   
اجللسة العلمية الثالثة:

القاعة رقم :01 ) قاعة تلمسان (                                                رئيس اجللسة: األستاذ الدكتور  نور الدين صدار، جامعة معسكر - اجلزائر
عنوان املداخلةاملؤسسة و البلدإسم املتدخل التوقيت املجزء التوقيت العام 

09:00    إىل   11:00

األستاذ  09:00  إىل   09:15
 عمر كبوري

 مفوض اإلحتاد العاليم للطرق
الصوفية يف بوركين�افاسو

 جتليات الوسطية واالعتدال يف املنهج الدعوي والسلوكي
لإلمام املغيلي  سنغاي والهوسا نموذجا

  09:15  إىل   09:30
األستاذ الدكتور

  حسني حسني زيدان
اخللف

 املخرجات الفكرية يف املنهج الدعوي لإلمام املغيلي يف تنميةوزارة الرتبي�ة الوطني�ة العراق
السلوك الدعوي للمرأة العربي�ة املسلمة يف دول املهجر

األستاذ  09:30  إىل   09:45
 محمد كرتة أحمد الزين

 مدير العقيدة واإلرشاد
 والتوجيه بوزارة الشؤون

الديني�ة - السودان
 جتليات الوسطية واالعتدال يف املنهج الدعوي والسلوكي

لإلمام املغيلي عربي�ا و إفريقيا

األستاذ الدكتور  09:45  إىل   10:00
 عبد الرحمن طييب

 كلية العلوم اإلسالمية، جامعة
اجلزائر 1 بن يوسف بن خدة

 املرتكزات النبوية يف وسطية املنهج الدعوي لإلمام محمد
بن عبد الكريم املغيلي

الدكتور  10:00  إىل    10:15
 سعيد أكنيب عاليم

 جامعة والية أوسن،
 اجلمهورية النيجريية

اإلحتادية

 تأثريات الفكر السيايس واإلصاليح لإلمام املغيلي يف
 املمالك اإلسالمية جبنوب الصحراء : خالفة سوكوتو

اإلسالمية يف بالد الهوسا نموذجا

منـــــاقــــــــــــــــــشة10:15    إىل   11:00

اسرتاحة من 11:00    إىل   11:30 
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 القاعة رقم  02 ) قاعة توات (                                                         رئيس اجللسة:  األستاذ الدكتور العيد جلولي، جامعة ورقلة - اجلزائر
عنوان املداخلةاملؤسسة و البلدإسم املتدخل التوقيت املجزءالتوقيت العام

09:00    إىل   11:00

األستاذ الدكتور  09:00  إىل   09:15
 خالد بلعريب

  جامعة سيدي بلعباس
اجلزائر

 مقومات الدولة السلطاني�ة يف الفكر السيايس عند اإلمام
محمد بن عبد الكريم املغيلي

  09:15  إىل   09:30
الدكتور

 محمد مرسلني محمد 
اسماعيل

 جامعة المالديف الوطني�ة
سريالنكا

 السياسة الشرعية يف فكر اإلمام املغيلي، قراءة يف
مضمون الرسائل املرسلة لسلطان كانو وسنغاي

الدكتور  09:30  إىل   09:45
 حافظ حارث سليم

 قسم اللغة العربي�ة –
 جامعة إقبال املفتوحة –

إسالم اباد - باكستان

 دراسة مقارنة للفكر السيايس لإلمام املغيلي ونيكولو
ميكيافيلي

األستاذ الدكتور  09:45  إىل   10:00
  شعيب مقنونيف

جامعة أيب بكر بلقايد
  تلمسان- اجلزائر

يف مقصدية السياسة الشرعية يف كتابات محمد بن عبد 
الكريم املغيلي التلمساين قراءة تفسريية لبعض النماذج

األستاذ الدكتور  10:00  إىل    10:15
أحمد احلمدي

 عميد كلية العلوم اإلنساني�ة
 واإلجتماعية والعلوم
 اإلسالمية – اجلامعة

اإلفريقية – أدرار - اجلزائر

 البني�ات السياسية ملمالك الهوسا وسنغاي ومشروع
املغيلي اإلصاليح

منـــــاقــــــــــــــــــشة     10:15 إىل 00 :11
اسرتاحة من 11:00    إىل   11:30
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القاعة رقم 03 ) أقادز(                 رئيس اجللسة: األستاذة الدكتورة آمنة محمود ابراهيم أبو حطب، وزارة التربية والتعليم العالي - فلسطني
عنوان املداخلةاملؤسسة و البلدإسم املتدخل التوقيت املجزءالتوقيت العام

09:00    إىل   11:00

األستاذ  09:00  إىل   09:15
 إسحاق أبوبكر موري

 األمني العام للمجلس األعلى
  للفتوى – ليبرييا

 األطروحة السياسية ومشروع الدولة يف الفكر
السيايس لإلمام املغيلي

 الدكتور  09:15  إىل   09:30
عثمان أبوبكر معاذ

 جامعة يوسف ميتما سلي،
الدبلوماسية يف رسالة اإلمام املغيلي إىل أمري كنوكنو- نيجرييا

  09:30  إىل   09:45
الدكتور

  عبد الرحمن عبد احلميد
توبييس

 إمام خطيب بمسجد املؤمنني
مدين�ة هيوسنت أمريكا

 اإلمام محمد بن عبد الكريم املغيلي  ودوره يف
 التعايش السليم .

األستاذ الدكتور  09:45  إىل   10:00
 علي يعقوب  عثمان جالو

 عميد الدراسات العليا والبحث
 العليم باجلامعة اإلسالمية

بالنيجر

 الوسطية واالعتدال يف املنهج الدعوي والسلوكي
لإلمام املغيلي يف غرب إفريقيا

الدكتور  10:00  إىل    10:15
 محمد بلعالم

دكتوراه علوم شرعية 
جامعة أيب بكر بلقايد

 تلمسان  - اجلزائر

 الفكر اإلصاليح عند اإلمام املغيلي -تصحيح
العقيدة أنموذجا

منـــــاقــــــــــــــــــشة10:15    إىل   11:00
اسرتاحة من 11:00    إىل   11:30
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القاعة رقم 04 ) كانو(                      رئيس اجللسة: األستاذ الدكتورعبد املهيمن محمد األمني، مدير جامعة اإلمام املغيلي األهلية - النيجر
عنوان املداخلةاملؤسسة و البلدإسم املتدخل التوقيت املجزءالتوقيت العام

09:00    إىل   11:00

األستاذ الدكتور   09:00  إىل   09:15
عمار طاليب

أستاذ الدراسات العليا
قسم الفلسفة
جامعة اجلزائر

اإلمام محمد بن عبد الكريم املغيلي و املنطق

األستاذ   09:15  إىل   09:30
حقار محمد أحمد

رئيس املركز الثقايف للبحوث 
والدراسات اإلفريقية 

والعربي�ة - تشاد
اإلمام املغيلي: اجلمع بني التصوف والعلم

  األستاذ الدكتور  09:30  إىل   09:45
محمد حوتي�ه

اجلامعة االفريقية
اإلمام املغيلي والطريقة القادريةأدرار - اجلزائر

 األستاذ أحمد أحمد  09:45  إىل   10:00
وسيدات الرفاعي

  جامعة نواكشط  العصرية
موريت�اني�ا

 مدرسة التصوف اجلزائرية وامتداداتها يف غرب
 الصحراء من سيدي علي بن سيدي ييح إىل

سيدي احمد البكاي

 األستاذ الدكتور  10:00  إىل    10:15
مشهود محمود جمبا

 عميد شؤون الطلبة جامعة
كنانة والية كوارا- نيجرييا

 التصوف يف إمارة الورن وبالد يوربا بني القديم
واحلديث

منـــــاقــــــــــــــــــشة10:15    إىل   11:00

اسرتاحة من 11:00    إىل   11:30
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اجللسة العلمية الرابعة:

القاعة رقم 01 ) قاعة تلمسان(        رئيس اجللسة: األستاذ الدكتور اخلضر عبد الباقي  محمد، مدير املركز النيجيري للبحوث العربية - 
نيجيريا

عنوان املداخلةاملؤسسة و البلدإسم املتدخل التوقيت املجزءالتوقيت العام

11:30    إىل   13:30

األستاذ  11:30  إىل   11:45
 زهري قزان

مؤسسة طابة أبوظيب  
اإلمارات العربي�ة املتحدة

أسس التفكري املنطقى و منهجه عند اإلمام املغيلي 
و آثره يف االستقرار املجتمعي

األستاذ الدكتور  11:45  إىل   12:00
 كفايت هللا همداين

رئيس قسم اللغة العربي�ة 
اجلامعة الوطني�ة للغات 

احلديث�ة 
 إسالم اباد - باكستان

التصوف من منظور اإلمام املغيلي

 األستاذ الدكتور قاسم  12:00  إىل   12:15
جاخايت

جامعة شيخ أنت�ا جوب 
بداكار- كلية اآلداب والعلوم 

اإلنساني�ة– السنغال

إسهام اإلمام املغيلي يف النهوض بمدرسة التصوف 
اجلزائرية ويف اإلشعاع الرويح والفكري لزواياها يف 

الفضاء املغاريب ويف ربوع إفريقيا الغربي�ة

 األستاذ الدكتور  12:15  إىل   12:30
محمد قاسم مختار بدوي

كلية اآلداب، جامعة كردفانا، 
األبيض - السودان

مدرسة التصوف التيجاين اجلزائرية وامتدادها يف 
السودان

صاليت أبوبكر ناصرالدين  12:30  إىل    12:45
مدير ومؤسس مدرسة مركز 

العلوم وداعية إلورن 

نيجرييا

الطريقة القادرية يف إمارة إلورن ودور الشيخ أحمد 
الرفاعي إندا صاليت يف تطورها

منـــــاقــــــــــــــــــشة12:45    إىل   13:30
تن�اول وجبة الغذاء من 13:30    إىل   15:00
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 القاعة رقم 02 ) قاعة توات (      رئيس اجللسة: األستاذ الدكتور عبد القادر بوعرفة، أستاذ بجامعة وهران، وعضو اجمللس اإلسالمي األعلى- اجلزائر

عنوان املداخلةاملؤسسة و البلدإسم املتدخل التوقيت املجزء التوقيت العام 

11:30    إىل   13:30

الفاحت قريب هللا  11:30  إىل   11:45
وحدة اللغة العربي�ة، 

اجلامعة الوطني�ة املفتوحة 
نيجرييا

 اإلمام محمد بن عبد الكريم املغيلي التلمساين
 ودوره يف النهضة العلمية والسياسية

يف مدين�ة كنو

األستاذ الدكتور   11:45  إىل   12:00
عبد هللا حاج أحمد آل املغيلي

اجلامعة اإلفريقية -  أدرار 
اجلزائر

 احلسبة السياسية عند اإلمام املغيلي وأثرها يف
تفعيل قيم احلكم الراشد بممالك  إفريقيا

األستاذ الدكتور  12:00  إىل   12:15
  عبد الرحمن بعثمان

اجلامعة اإلفريقية- أدرار  
اجلزائر

 الرشادة االقتصادية وأثرها يف إرساء دعائم احلكم
 الراشد على ضوء رسائل اإلمام املغيلي مللوك غرب

إفريقيا

الدكتور  12:15  إىل   12:30
 ابراهيم  حامد ملني

جامعة غرداية

اجلزائر
 مقاربة اإلمام املغيلي يف محاربة الفساد اإلقتصادي

بتوات والسودان الغريب

األستاذ  12:30  إىل    12:45
 نظرات مقاصدية يف الفكر السيايس عند الشيخأستاذ ُمَكّون، ورقلة-اجلزائرضيف محمد الصالح

محمد بن عبد الكريم املغيلي

منـــــاقــــــــــشة12:45    إىل   13:30
تن�اول وجبة الغذاء من 13:30    إىل   15:00  
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القاعة رقم 03 ) قاعة أقادز (                          رئيس اجللسة: األستاذ الدكتور عبد اجمليد قدي، أستاذ االقتصاد واملالية، جامعة اجلزائر 3
عنوان املداخلةاملؤسسة و البلدإسم املتدخلالتوقيت املجزءالتوقيت العام 

11:30    إىل   13:30

األستاذ الدكتور   11:30  إىل   11:45
محمد ثوبان عبد هللا األلوري

مدير مركز العلوم العربي�ة 
عبقرية اإلمام املغيلي يف السياسة والدعوةاإلسالمية – الغوس- نيجرييا

األستاذ الدكتور   11:45  إىل   12:00
عبد الرحمن ميغا

نائب رئيس اجلامعة  للشؤون 
اإلدارية والمالية – اجلامعة 

اإلسالمية – النيجر - مايل

احلوكمة السياسية ودورها يف استقرار الشعوب 
األفريقية ووحدتها من خالل أجوبة  اإلمام املغيلي 

مللوك السودان

  12:00  إىل   12:15
األستاذ الدكتور 

عبد الباسط بن محمد 
اجلمعي غابري

مركز الدراسات اإلسالمية 
بالقريوان– تونس

الرؤية السياسية عند املغيلي يف ضوء التحّديات 
احلضارية الراهنة

الدكتور   12:15  إىل   12:30
مقدم مربوك

جامعة وهران 02
اجلزائر

بني�ات التواصل بني اإلمام املغيلي وإمارات 
وممالك إفريقيا الغربي�ة خالل القرن 16م

األستاذ الدكتور   12:30  إىل    12:45
الصّديق حاج أحمد آل املغيلي

اجلامعة اإلفريقية–أدرار
اجلزائر

اإلمام املغيلي والراهن اإلفريقي– من كدمات 
التطّرف   إىل   سماحة التصّوف– قراءة 

سوسيوإثنولوجية لذهني�ة املجتمعات اإلفريقية.

منـــــاقــــــــــشة12:45    إىل   13:30
تن�اول وجبة الغذاء من 13:30    إىل   15:00
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القاعة رقم 04 ) قاعة كانو (                                                         رئيس اجللسة: األستاذ الدكتور عبد احلق زريوح، جامعة تلمسان اجلزائر  
عنوان املداخلةاملؤسسة و البلدإسم املتدخل التوقيت املجزءالتوقيت العام

11:30    إىل   13:30

 األستاذة الدكتورة  11:30  إىل   11:45
أميده غفارواه

عميد معهد العلوم االجتماعية   
جامعة خجند  احلكومية  

طاجكستان
الرؤية الكوني�ة لإلمام املغيلي بني راهن املرحلة 

واستشراف املستقبل

 األستاذ الدكتور  11:45  إىل   12:00
محمد ثن�اء هللا الندوي

قسم اللغة العربي�ة – جامعة 
علي كاره اإلسالمية - الهند

الفكر الصويف الكوين بني املغيلي وبعض 
معاصريه من الهنود والفرس

األستاذ الدكتور  12:00  إىل   12:15
 أحمد حمد النعييم

جامعة البلقاء التطبيقية 
األردن

تقني�ة عني الطائر يف الرؤية االستشرافية 
لإلمام املغيلي

 األستاذ  12:15  إىل   12:30
صالح الدين بن نعوم

باحث يف التاريخ واحلضارة 
اإلسالمية – معسكر- اجلزائر

األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف الفكر 
السيايس لإلمام املغيلي

 األستاذ الدكتور  12:30  إىل    12:45
جاسنت ماورو بين�افيدز

املجلس الوطين اإلسباين 
احلكم السيايس يف فكر اإلمام محمد املغيليللبحوث - إسباني�ا 

منـــــاقــــــــــــــــــشة12:45    إىل   13:30
تن�اول وجبة الغذاء من 13:30    إىل   15:00
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اجللسة العلمية اخلامسة   )الندوات العلمية(:

القاعة رقم 01 ) قاعة تلمسان(
ندوة حول مخطوطات اإلمام املغيلي  بني اجلرد والفهرسة  

رئيس اجللسة:  األستاذ الدكتور وايف صالح الدين حاج ماجـد، رئيس قسم اللغة العربية وآدابها، اجلامعة العاملية - بيروت - لبنان

عنوان املداخلةاملؤسسة و البلدإسم املتدخل التوقيت املجزءالتوقيت العام

15:00    إىل   16:30

 محمود جرب محمد  15:00  إىل   15:15
علي الشافعي

 مدير مركز أمجاد للمخطوطات
 ورعاية الباحثني – مصر

الرياض
مخطوطات اإلمام املغيلي يف اخلزائن واملكتب�ات العاملية  

جرد وفهرسة وتقديم 

 األستاذ  15:15  إىل   15:30
محمد جاكايىت

 املدير العام ملعهد أحمد بابا
 للدراسات العليا والبحوث
اإلسالمية بتنبكتو- مايل

مخطوطات اإلمام املغيلي يف معهد أحمد بابا للدراسات 
العليا

األستاذ الدكتور  15:30  إىل   15:45
  إدريس بن خويا

أستاذ الدراسات اللغوية
اجلامعة اإلفريقية  

أدرار - اجلزائر
 مخطوطات محمد بن عبد الكريم املغيلي يف البوابة 

اجلزائرية للمخطوطات

منـــــاقــــــــــــــــــشة15:45    إىل   16:30

اسرتاحة من 16:30    إىل   17:00
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 القاعة رقم : 02 ) قاعة توات (
ندوة حول التراث العلمي واملعريف لإلمام املغيلي، بني التحقيق  والدراسة

رئيس اجللسة:  األستاذ الدكتور شريف مريبعي جامعة اجلزائر1

عنوان املداخلةاملؤسسة و البلدإسم  املتدخل التوقيت املجزء التوقيت العام 

15:00    إىل   16:30

األستاذ الدكتور   15:00  إىل   15:15
محمد األمني بلغيث

جامعة اجلزائر1 -                   
اآلثار املغيلية ، نشر وحتقيقبن يوسف بن خدة اجلزائر

األستاذ الدكتور   15:15  إىل   15:30
عبد املنعم القاسيم احلسين

جامعة قاصدي مرباح 
ورقلة - اجلزائر

الرتاث العليم واملعريف لإلمام املغيلي: حتقيقا ودراسة 
جهود وزارة الشئون الديني�ة نموذجا

األستاذ الدكتور   15:30  إىل   15:45
أمني هللا آدمو الغمربي

جامعة بايرو – كنو        
الرتاث العليم واملعريف لإلمام املغيلي: حتقيقا ودراسةنيجرييا

منـــــاقــــــــــــــــــشة15:45    إىل   16:30

اسرتاحة من 16:30    إىل   17:00  
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القاعة رقم 03 ) قاعة أقادز (
  ندوة حول : احلكم الراشد ودوره يف استقرار الشعوب االفريقية

رئيس اجللسة:  األستاذ الدكتور عبد القادر بخوش، رئيس قسم العقيدة والدعوة - جامعة قطر
عنوان املداخلةاملؤسسة و البلدإسم املتدخل التوقيت املجزء التوقيت العام 

15:00  اىل 16:30

الدكتور   15:00اىل 15:15
عبد هللا كروم  آل املغيلي

اجلامعة االفريقية – أدرار 
 اجلزائر

احلكم الراشد ومكافحة الفساد يف الفكر السيايس عند 
اإلمام املغيلي

  15:15اىل 15:30
األستاذ الدكتور 

رفعت عبدهللا سليمان 
حسني

جامعة قناة السويس  
مصر

احلكم الراشد ودوره يف استقرار الشعوب اإلفريقية 
قراءة يف بعض رسائل اإلمام املغيلي مللوك وأمراء إفريقيا

األستاذ الدكتور   15:30اىل 15:45
عصام طواليب الثعاليب

أستاذ التعليم العايل 
جامعة اجلزائر و رئيس 
جمعية الثعاليب لرتقية 

الرتاث

مبادئ احلكم الراشد يف اإلسالم من خالل رسائل
 اإلمام املغيلي و شيخه الثعاليب

منـــــاقــــــشة15:45  اىل 16:30
اسرتاحة من 16:30  اىل 17:00  
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القاعة رقم 04 ) قاعة كانو (
ندوة حول : األطروحة السياسية ومشروع الدولة يف  الفكر السياسي لإلمام املغيلي

رئيس اجللسة: األستاذ الدكتور خالد بلعربي، جامعة سيدي بلعباس - اجلزائر
عنوان املداخلةاملؤسسة و البلدإسم املتدخل التوقيت املجزء التوقيت العام 

15:00    إىل   16:30

سليمان ولد خصال  15:00  إىل   15:15
رئيس املجلس العليم لكلية 
العلوم اإلسالمية- جامعة 

اجلزائر01
األطروحة السياسية ومشروع الدولة يف الفكر 

السيايس لإلمام املغيلي

األستاذ الدكتور   15:15  إىل   15:30
بومدين بوزيد 

أمني عام املجلس اإلساليم 
األعلى - اجلزائر

الرسائل املغيلية يف اإلصالح السيايس و وحدة 
اجلماعة

الدكتور   15:30  إىل   15:45
بوبكر سعيد توري

األمني العام للجامعة 
اإلسالمية - النيجر

األطروحة السياسية ومشروع الدولة يف الفكر 
السيايس لإلمام املغيلي )سنغاي والهوسا نموذجا(

منـــــاقـــــــشة15:45    إىل   16:30
اسرتاحة من 16:30    إىل   17:00  

من 17:00  إىل   18:30اجللسة اخلتامية يف القاعة الكربى
من 18:30    إىل   19:30  وجبة العشاء  والتوجه حنو الفندق






