و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة  8ماي  0045قالمة
كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير
قسم العلوم االقتصادية

ملتقى دولي حول:

مقومات تحقيق التنمية المستدامة في
االقتصاد اإلسالمي

يومي  72/72نوفمبر 7107
أوال :إشكالية الملتقى
تركزت جهود االقتصاديين والخبراء وصناع السياسات والحكومات في
كل أنحاء العالم ،منذ أن فشل النظام االقتصادي االشتراكي على تعزيز قوى
السوق المستمدة من مبادئ النظام ال أرسمالي ،وذلك بهدف تحقيق التنمية
المستدامة على المستويين الوطني والعالمي .وعلى الرغم من التقدم االقتصادي
والعلمي والتقني الضخم الذي أحرزه هذا النظام في الدول الغربية ،إال أن هذه
الدول تعرف مند حقبتين هزات مترتبة عن أزمات اقتصادية أصبحت بنيوية ،إلى
جانب أزمة حضارية حادة ناتجة عن عدم قدرة هذا النظام على إيجاد الحلول
واآلليات المالئمة لتخطي مشاكل الفوارق االجتماعية والظلم وكل أنواع الصعاب
التي يعاني منها الفرد في المجتمع .باإلضافة إلى اآلثار السلبية الوخيمة على
الجانب البيئي مما أصبح يهدد بشكل جدي مستقبل األجيال الالحقة.
واذا كان هذا هو حال الدول الغربية فإن معظم دول العالم اإلسالمي
الزالت غارقة في البؤس المادي والفكري والتبعية الخارجية ،فلقد كشفت التجربة
العملية في البلدان اإلسالمية بأن الجهود التي بدلت في إطار محاولة محاكاة
نموذج التنمية الغربي ،وتقليد تجربة التحديثية وما واكبها من استيراد مكثف للنظم
والقوانين والتشريعات وأساليب الحياة  ...قد أوصلت تلك الدول إلى وضعية
صعبة وخطيرة على كافة األصعدة.
إن هذا الواقع يحتم على األمة اإلسالمية تطوير منظومة يمكن أن تؤدي

وفي هذا السياق يمنح اإلسالم نظام اقتصادي يحمل في طياته مقومات من
شأنها أن تؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة المنشودة ،فاإلسالم كنظام حياة هو

رابعا :شروط المشاركة في الملتقى

من وضع الخالق سبحانه وتعالى ال يقابله وال يدانيه أي نظام وضعي ألنه أكملها

 .1أن يكون البحث أصليا و معد من طرف باحثين اثنين على األكثر.

واشملها وأفضلها ،طبق خالل فترة من التاريخ فكان تجربة فريدة من حيث أبعادها

 .2لغة المداخالت :العربية ،الفرنسية واالنجليزية.

ونتائجها ،إذا أثبت التطبيق أنه نظام عالمي المحتوى والفكر ،علمي النظرة والتوجه،

 .3أال تزيد عدد صفحات البحث عن  71صفحة ( )A4بما في ذلك المالحق

كفء األداء واإلنجاز.

والمراجع.

ومن هذا المنطلق ارتأينا من خالل هذا الملتقى تسليط الضوء على مختلف

 .4أن يشتمل البحث على ملخص بالعربية ولغة أخرى (انجليزية أو فرنسية)،

مقومات تحقيق التنمية المستدامة في االقتصاد اإلسالمي ،والبحث عن السبل التي

كما يحتوي على الكلمات المفتاحية.

يمكن من خاللها االنتقال بهذه المقومات من مرحلة الشعارات واألفكار إلى مرحلة

 .5إدراج المالحق والمراجع والفهارس في آخر البحث .

صياغة اقتراحات ملموسة يمكن االستفادة منها عمليا.

 .6توضع التعليقات في أسفل صفحة المتن ،و الهوامش في آخر البحث.

ثانيا:أهداف الملتقى

 .7يتعي ـ ـن أن يكون نـ ـ ـوع الخط ( )TRADITIONAL ARABICبمقيـاس 06

 استعراض مختلف عوامل نجاح التنمية المستدامة في االقتصاد اإلسالمي. البحث عن العراقيل التي حالت دون استفادة الدول اإلسالمية من الثروة الفكريةالهائلة التي يزخر بها المنهج التنموي اإلسالمي.
 وضع الحلول والمقترحات لتجاوز هذه العراقيل ،ومن تم تفعيل مقومات تحقيقالتنمية المستدامة لالستفادة منها عمليا.

ثالثا :محاور الملتقى
 .0التنمية المستدامة بين الفكر اإلسالمي والفكر الوضعي.
 .7دور القيم األخالقية في دعم جهود التنمية المستدامة.
 .3الدور التنموي للدولة من وجهة نظر إسالمية.
 .4نظام األولويات في اإلسالم كمقوم من مقومات تحقيق التنمية المستدامة .
 .5حث اإلسالم على العمل وطلب العلم ودورهما في تحقيق التنمية المستدامة.
 .6دور الزكاة والوقف والمؤسسات المالية اإلسالمية في تحقيق التنمية المستدامة.
 .2التكامل بين الدول اإلسالمية لتحقيق التنمية المستدامة.

لمتن البحث و 02للعناوين وتكون الهوامش بمقياس  .01أما باللغة االنجليزية أو
الفرنسية فيكـ ــون بخط  Times new romanبمقيـ ـ ـ ــاس  07للمتن  03للعناوين.
 .8يجب أن تكون حدود الصفحة 7سم على كل الجهات.
 .9تعطى األولوية للبحوث التطبيقية
 .11يستحسن أن يقدم المداخلة األكبر رتبة علمية.

مهمة
خامسا :تواريخ َّ
 .1يرسل ملخص للبحث مرفق باستمارة المشاركة في موعد أقصاه
 7107/15/75ويخضع الملخص للتحكيم العلمي.
 .2يتم الرد على الملخصات المقبولة في موعد أقصاه .7107/15/30
 .3يرسل البحث بصورته النهائية في موعد أقصاه ..7107 /10/05
 .4يتم الرد على المقاالت المقبولة من طرف هيئة التحكيم في موعد
أقصاه .7107 /01/31

سابعا :مكان وزمان انعقاد الملتقى
ينعقد الملتقى بحول اهلل تعالى بقاعة المحاضرات بمجمع سوداني بوجمعة -
جامعة قالمة يومي .7107/00/72-72

ثامنا :تكاليف اإلقامة واإلطعام

إلى نظام اقتصادي متوازن ومستدام ومنصف ،والشك أن ذلك لن يتحقق إال

 -تتحمل الجهة المنظمة تكاليف اإلقامة واإلطعام أثناء فترة أعمال الملتقى

باعتماد إستراتيجية تنموية بديلة تمكنها من خلق ذلك المجتمع الذي ينشده كل

للمشاركين باألبحاث .كما يتم السماح لمشارك واحد في حالة المداخلة

إنسان يريد حقا أن يكون لوجوده معنى ولحياته قيمة.

المشتركة.

تاسعا :اللجنة العلمية للمؤتمر

استمارة المشاركة:

رئيس اللجنة العلمية :أ.د معطي اهلل خير الدين ...جامعة قالمة ،الجزائر
أعضاء اللجنة العلمية:
أ.د بوجالل محمد........جامعة المسيلة.
أ.د كمال حطاب......جامعة المدينة ،ماليزيا
أ.د الطيب داودي......جامعة بسكرة ،الجزائر
أ.د خبابة عبداهلل...........جامعة المسيلة.

المراسالت:
جميع المراسالت تكون عبر البريد االلكتروني التالي:

Dev_guelma@yahoo.fr

أ.د صالح مفتاح..........جامعة بسكرة الجزائر.
أ.د لكحل مروان........جامعة ستان فور ،الواليات المتحدة األمريكة.
أ.د السعيد بوهراوة.......األكاديمية الشرعية العالمية للبحوث في المالية
اإلسالمية ،البنك المركزي الماليزي
د حسن لحساسنة ......الجامعة العالمية للمالية اإلسالمية ،ماليزيا
د يونس صوالحي ......الجامعة العالمية اإلسالمية ،ماليزيا.
د بشير مصيطفى........جامعة الجزائر.
د .عبد الوهاب نعمون..جامعة قالمة.
د .محمد فرحي...........جامعة األغواط.
د جغيم نعمان.......جامعة السلطان شريف علي االسالمية ،جمهورية بروناي
د .حمداوي وسيلة...........جامعة قالمة.
د .رحماني موسى.........جامعة بسكرة ،الجزائر.
د بن عودة بن سعيد ..........الجامعة العالمية اإلسالمية ،ماليزيا.
د.الشريف غياط.........جامعة قالمة ،الجزائر.
د.محمود سحنون ..............جامعة قسنطينة.
د .علي لزعر.........المركز الجامعي سوق اهراس.

االستفسار:
لالستفسار يرجى االتصال بـ رئيس اللجنة التنظيمية

االسم........................... ..................................:

اللقب:

...........................................................

عنوان

المداخلة.................................................:

المحور..........................................................:

الشهادة المحصل
الرتبة

العلمية.......................... .........................:

أ .عبد الواحد غردة  ،الهاتف:

التخصص:

من داخل الجزائر0797537682 :

الوظيفة:

من خارج الجزائر00213797537682 :

مكان

عليها.......................................:

......................................................

.........................................................

العمل.................................................... :

الهاتف:

................................................... .....

البريد االلكتروني:

.............................................

