
09H00 – 10H00
Protocole d’ouverture – مراسم االفتتاح

 10H00 – 11H00

Axe I : احملوراألول
من الالهوت األوغسطيني إىل العرفان الصويف

De l’augustinisme au soufisme
Première séance présidée par : الجلسة األوىل برئاسة

MARYAM GHARASOU مريم غاراسو

رفيف الصّباح
الجامعة األمريكية ـ بريوت ـ لبنان

دولة اإلعتناء اإللهي : أركان مدينة الله عند القديس أوغسطينوس

روضة محمد كوكو
جامعة الخرطوم-ـ كلية اآلداب والدراسات اإلسالمية ـ السودان

مقام التوبة ومفهوم الرحمة عند القديس اوغسطني

مقداد عرفة
كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية ـ جامعة تونس

من مقومات الرؤية الصوفية وعالقتها بحياة املجموعة

BESSENOUCI SIDI MOHAMED EL-GHAOUTI
Université de Tlemcen – Algérie

Augustinisme et Soufisme : une humanité plurielle

11H00 – 11H30
Pause café - اسرتاحة القهوة

11H30 – 13H00
Axe II :  احملورالثاني

املرَشع الخلويت للجهاد الرحامين

Le canon khalwatî du combat spirituel rahmânî
Deuxième séance présidée par : الجلسة الثانية برئاسة

SAFA BATTI  صفاء البّطي
توفيق بن عامر

كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية ـ جامعة تونس

الطريقة الرحامنية ومقاومة االستعامر
SEYNI MOUMOUNI
Université de Niamey – Niger

La Khalwatiyya et le concept de Tajdîd au Niger du XVIIIe au XXe siècle 
محمد الحزماوي

كلية اآلداب والعلوم ـ الدوحة ـ قطر 

الشيخ الخلويت مصطفى البكري الصديقي ورحلته إىل مدينة القدس عام 171

ديالور غرار
جامعة نجم الدين أربكان ـ قونيا ـ تركيا

الخلوتية ىف قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا : الكلشنية وإبراهيم الكلشنى

مشهور عبد الرحمن رسور
جامعة القدس ـ فلسطني

أضواء عىل الطريقة الخلوتية الرحامنية يف فلسطني وصالتها بالطرق الصوفية األخرى
13H00 – 14H30

Déjeuner – وجبة الغذاء
14H30 – 16H00

Troisième séance présidée par : الجلسة الثالثة برئاسة

SHADEN MOH’D HUSSIEN  شادن محمد حسني
محمد معتز السبيني

مؤسسة األمري عبد القادر الجزائري الدولية للثقافة والرتاث ـ دمشق ـ سوريا

اإلمام أيوب الخلويت وتجديده بدمشق الشام

عبد املنعم القاسمي الحسني
جامعة ورقلة ـ الجزائر

الطريقة الرحامنية طريقة وحدة وتوحيد

أحمد إبراهيم عبد الحليم الصيفى
األكادميية املرصية للتاريخ والرتاث والفنون ـ القاهرة ـ مرص

الخلوتية مرشقية املنشأ عاملية االنتشار

محمود أحمد حسن صالح الدين 
جامعة القدس ـ فلسطني

الوصية الجلية للسالكني طريق الخلوتية ملصطفى البكري الصديقي

DJAMIL AÏSSANI
Université de Bejaïa - CNRPAH – Algérie

Isnad, Idjaza et Mithak chez Sidi `Abderrahmane al-Guejtouli et ses Khouans 
(18e – 20e siècles)

16H00 – 16H30
Pause café - اسرتاحة القهوة

16 H30 – 18H00

Axe III : احملورالثالث
الشيـخ الكامـل

Le Précepteur Suprême 

Quatrième séance présidée par : الجلسةالرابعةبرئاسة

 RAFIF SABBAH رفيف الصّباح

شعيب مقنونيف
جامعة تلمسان ـ الجزائر

فلسفة اإلنسان الكامل لدي الشيخ محمد الهادي بن عيىس

صفاء البّطي
كلية العلوم االنسانية واالجتامعية ــ جامعة تونس

شعائر العيساوية بالساحل التونيس : مشاهد ودالالت

عزيز الكبيطي إدرييس
املركز األكادميي الدويل للدراسات الصوفية والجاملية ـ فاس ـ املغرب

العالج الروحي من منظور أهل التصوف عامة وعيساوة-خاصة

SARI ALI HIKMET
Université de Tlemcen – Algérie

La aïssaouïa dans le paysage confrérique de Tlemcen 
رزقي بن عومر

جامعة وهران ـ الجزائر

أصول الطريقة العيساوية وآدابها
19H00 

Récital soufi - سامع صويف
21H00

Dîner -وجبة العشاء

09H00 – 10H30 

Axe IV :  احملورالرابع 
دالالت عرفانــــــية

La Gnose et ses concepts
Cinquième séance présidée par : الجلسة الخامسة برئاسة

RAWDA MOHAMED KOKO روضة محمد كوكو

AHMED BEN NAOUM
CNRPAH – Alger - Algérie

Langages sacrés, soufisme et déconstruction
SELIM.S. KHAZNADAR
Université de Constantine - Algérie

Abû al JannâbNajm al DinnKûbra : le soufisme et la gnose
بكري عالء الدين
جامعة دمشق ـ سوريا

فلسفة الخلوة األكربية

شادن محمد حسني
الجامعة األردنية ـ عامن

التصوف بني خطاب التسامح وثقافة االنفتاح

زهية بن عبد الله
املركز الوطني للبحوث يف عصور ما قبل التاريخ وعلم اإلنسان والتاريخ ـ الجزائر

فضاءات املياه، يف دروب السالكني ومامرسات العارفني
MANSOUREH MAHMOUDI
Tehran University - Iran

Sufism and the concept of  homo viator

10H30 – 11H00
Pause café - اسرتاحة القهوة

11H00 – 12H30 

Axe V :  احملوراخلامس
طرائــــق ورقائــــق

Des voies et des voix
Sixième séance présidée par : الجلسة السادسة برئاسة

AICHA LAHDHIRI  عائشة الحضريي

محمد فاضل جيالين 
مركز الجيالين للدراسات الصوفية ـ إستانبول ـ تركيا

منهج وحقيقة التصوف عند شيخ اإلسالم عبد القادر الجيالين

حميد جاب الخري
جامعة األمري عبد القادر ـ قسنطينة ـ الجزائر

التصوف فضاء للتعايش والوئام

عبد الله حامدي
جامعة منتوري ـ قسنطينة ـ الجزائر

طيور الصوفية : الرمز والداللة 

محمد زروقي
جامعة األمري عبد القادر ـ قسنطينة ـ الجزائر

فلسفة تصنيف العلوم عند متصوفة الجزائر من خالل كتاب الزهر الباسم

محمود مجد الدين صربي 
مركز جيالين للبحوث والدراسات الصوفية ـ القاهرة ـ مرص

منهج عبد القادر الكيالين الرتبوي والروحي

12H30 – 14H30
Déjeuner – وجبة الغذاء

14H30 – 16H00

Axe VI  : احملورالسادس
معامل التصوف األنثوي

Le soufisme au féminin 
Septième séance présidée par : الجلسة السابعة برئاسة

MANIZEH MOLOUKMAHMOUDI
مانيزاه ملوك محمودي 

Samedi 19 décembre 2015 السبت

Dimanche 20 décembre 2015 األحد



سعاد الجويني
معهد أصول الدين ـ جامعة الزيتونة ـ تونس

البعد املدين يف تجربة التصوف
زيد عبد الرحمن حسني بن يحيى 

مركز النور للدراسات واالبحاث الصوفية ـ تريم ـ اليمن

العارفة بالله سلطانة بنت عيل الزبيدي منوذج للتصوف الحرضمي النسوي
رضوان محمد سعيد عجاج ايزويل

جامعة البلقاء ـ األردن

مالمح التصوف يف شعر عائشة الباعونية
أمني يوسف عودة

جامعة آل البيت ـ عامن ـ األردن

حب الهوى وحب االستحقاق ـ تفكيك وتأويل : رابعة العدوية أخريات
HENRI TEISSIER
Archevêque émérite d’Alger - Algérie

Les « Routes de la foi » qui conduisent à « la Cité de Dieu »
16H00 – 16H30

Pause café - اسرتاحة القهوة
16H30 – 18H00

Axe VII : احملورالسابع

التصوف واملوسيقى املعنوية
Le soufisme et la musique sacrée 

Huitième séance présidée par : الجلسةالثامنةبرئاسة
SOUAD JOUINI سعاد الجويني

RACHIDA KALFAT ROSTANE
Université de Tlemcen – Algérie

Coalescence ou Pléonastisme : hymne à l’augustinisme
عباس سليامن حامد السباعي

املعهد العايل للموسيقى واملرسح ــ الخرطوم ـ السودان

التصوف واملوسيقى الروحية وجامليات الحان شعر الغناء الصويف يف السودان 
MAYA SAIDANI
CNRPAH – Alger - Algérie

La hadrâ de la ‘isâwâ de Constantine : Entre composition et préservation
ليىل خليفة 

مؤسسة ابن عريب الدولية ـ عامن ـ األردن

نظرة متهيدية للسامع الصويف من خالل فتوحات الشيخ األكرب
ياسني عامري

كلية العلوم االنسانية واالجتامعية ـ جامعة تونس

نظرية التصوف عند ابن سينا

19H00
Récital soufi - سامع صويف

21H00
Dîner -وجبة العشاء

09H00 – 10H30 
Axe VIII : ‡احملورالثام 

من أجل تصوف ترياقي
Pour un soufisme thérapeutique 

Neuvième séance présidée par : الجلسة التاسعة برئاسة
MANSOUREH MAHMOUDI منصورة محمودي

MARYAM GHARASOU
Université de Téhéran - Iran

Le rituel du zâr et le processus de guérison spirituelle

عائشة الحضريي
معهد أصول الدين ـ جامعة الزيتونة ـ تونس

التصوف : تجربة للوجود أم للمعنى ؟ قراءة يف رسالة 

«مشكاة األنوار ومصفاة األرسار» للغزايل

عبد الرحيم العلمي
جامعة عبد املالك السعدي ـ تطوان ـ املغرب

شجرة املحبة : الوحدة والجمع والبسط يف تلوينات الفكر البرشي

املهدي سعيدان
كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية ـ جامعة تونس

التجربة الصوفية يف رسالة حي بن يقظان البن طفيل

عـقبة جنان 
جامعة قسنطينة ـ الجزائر 

دور الرتبية الروحية يف بناء املواطنة الراشدة

10H30 – 11H00
Pause café - اسرتاحة القهوة

11H00 – 12H30

Axe IX : احملورالتاسع   
التصوف فضاءللتعايش والوئام املدين

Le soufisme, un espace pour le vivre-ensemble
Dixième séance présidée par : الجلسة العارشة برئاسة

LAILA KHALIFA ليىل خليفة

عزيز عابدين
USA الجامعة األمريكية للدراسات اإلسالمية ـ فرجينيا ـ

حقيقة البيعة عند السادة الصوفية
مانيزاه ملوك محمودي

جامعة طهران ـ إيران

مدینة الّتصّوف الفاضلة

نرص الدين موهوب
جامعة برج بوعريريج ـ الجزائر

التصوف اإلسالمي املعارص مدرسة للتسامح والتعايش
محمود حيدر

مركز دلتا لألبحاث املعّمقة ـ بريوت ـ لبنان

املواطنة الرحامنية طريق العارف الواصل إىل مدينة الله

عبد الجليل بن سامل
جامعة األمري عبد القادر ـ قسنطينة ـ الجزائر

التصوف والتعايش نحو بناء إنسانية موحدة

12H30 – 13H30
 Conclusion générale            –              املحصلة النهائية 

عبد الله بوخلخال وزعيم خنشالوي

Protocole de clôture – مراسم االختتام
14H00 – 15H00

Déjeuner – وجبة الغذاء

15H00 – 17H00
زيارة مقام سيدي راشد حامي محروسة قسنطينة

Pèlerinage au mausolée de Sidi Rached saint-patron de Constantine

Lundi 21 décembre 2015 ∞flm˝ا

XIème édition de la rencontre Internationale : 

" Les Routes de la Foi "
Constantine 19, 20 et 21 Décembre 2015

الدورة الحادية عرشة للملتقى الدويل :
طرق اإلميان

قسنطينة 19، 20 و21 ديسمرب 2015

لشعبية ا الدميقراطية  ئرية  اجلزا اجلمهورية 
تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Sous le haut patronage de Son Excellence Monsieur Abdelaziz Bouteflika

Président de la République 

مدينة اللَّه
La Cité de Dieu

 Abdallah Boukhalkhal & Zaïm Khenchelaoui       

PROGRAMME


