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مروهية اماازئاية اماميرقاةاة اماعبية ااجلم

موزاةةماعتيلميماعيايلمواعةحثماعيلمي

مجاميامابيجمخمتاةمعنابا

م

ماعةحثماعيلميموماعيايلماعتيلميةميوزيايلمملحتتماعةعا اماعساميام

مجاميامابيجمخمتاةمعناباممةئيسعس  دموا

م

مملك امالآدابمواعيليممالإنسان امواعيليممالاجامتع انظممتم

م

م:محيلملتاىمدويلم

 واعيامليماحمليلوفكةهميفمبيد هممغسطنيمه ةينومأ م

 
Augustine of Hippo and his Thought in its Local and 

Universal Dimensions 

 

Augustin d’Hipponeمet sa pensée dans ses dimensions 

locale et universelle 

 

مم8361نيمفربمم03وممم82،م82:اممــــــــــــــــأ  

 ابعاطبماازامييمأ محدماعةيين

م
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مديةمجاميامابيجمخمتاةمومع دم اعس  د ارشافممبةعا اموزيةماعتيلميماعيايلموماعةحثماعيلميمو

موا مالاداب ملك ا ماعلك ا متنظم موالاجامتع ا، مالانسان ا معيليم ماعةيين مأ محد ماازاميي دوع اممىملتاابعاطب

مذاتمتأ ثريمانساينممبخص اكممأ وغسطنيتماعيتمتناوعماميةاساتحص ةلممىلماعتيةفمعىلهيدفما مممحمل ا

 .وماعيامليماحمليلمنمخاللماعرتكزيمعىلمفكةهميفمبيد همم عامليمو

م: تادمي
ومةجلم فيلسيف"ممبأ غسطنيمه ةين"امليةوفم(ممم303م–مم053)مأ وة ل يسمأ وغيس تين يسم

فة ايا،موميم نيمفربمم60 يممم،حاع اسيقمأ هةاسمم،اتقاست"ممداوةوش"م"مادوة"ـمبدينممنمأ صيلمشاملماإ

م فة اياممس  ح ام053س نا ماإ ممنمأ بموثينمةوماينموأ م ممين اك"م مأ فة ايام"مسانتا اعيتمتيتربمأ ولمقديسا

عرتفتمباداس هتاماعكنيس تنيماعاكثيع كيامو م.للمس  ح امابهناماعتناقاكنمعروهاماعفضلميفمومم،ال ةثيدوكس  اماإ

نتالميفمسنما"اتقاست"مموم"مادوة"ـمدةسمأ غسطنيمب عسادسامعرشملدلةاساميفمقةةاج،م،مثماإ

ماعتحيلميفمفكةهمبيدمتأ ثةهمبأ سافمماعتنقمتيمقميفماعفلسفامو املاني ا،مسافةماإىلمةوماممثمميالنيمأ ينمبدأ 

فة اياموعنيمأ سافاممم021يتنقماملس  ح امس نامفاكنتمبدا امةحلتهمع م"ممأ مربواز"ماملد نام ىلماإ ،مبيدهامعادماإ

س نا،مأ ثناءماحلصاةمم61ممعنممعةم ناهئمم303أ وتمم82وفاتهم يمممماإىلمغا امم025عكنيسامه ةينمس نام

م.اعيندايلمللمد نا

م

م:امللتاىم اإشاكع ا
ضافاتميفماعفكةممه ةينمأ وغسطني يتربمممممم نساينمعاملي،جاءتمابإ خشص امحمل امذاتمبيدماإ

ذمملميكنميةىمأ يمتياةضمبنيمفلسفامأ فالةينمواملس  ح امعكنهمعاةضماعنظةم  اماميوة امامي ينمواعفلسفيماإ

م.امئاممنمبدا اماخللقماإىلمهنا تهمأ نماعتاةخيميفمحةك امدمميتربال فالةينموجاءمبفكةةمحةك اماعتاةخيم

م مواحضمه ةينموغسطنيل ماكن ماملس  حي،مأ ثة ماعتاةخي ممنظة مفروهي ماعغةيب ماعفكة ومؤسسمميف

م ميف ماعفلسفيا ماعثاافا مومصدة ماعالت نيا ماعكنيسا مالهنضاابدا ا موعرص ماعيس  ط مميا ريمعيرص محدد مكام ،

م.اعئمن اماعفصلمبنيماعسلطاماعةوحيامو

مهمنمبدلمايلمأ خةموذكلمبسببمتأ ثريمفكةممأ وغسطنياختلفتمالاوعيايتميفمدةاسامخشص اممممم

لمأ نماعسماماملبرتكامبنيممجملماعةحيثمماعبخص امحيلامي ينمواعفلسفيمومياقفهم اعاضاايمالاجامتع ا،ماإ

م مأ نمجي اماعيةن ا،ماملةممتمكنميفاعتاةخي اموغريها واقعمميكينمملتااانمهذامفةصاملليقيفمعىلذلكلماةتأ  نا

م.اعفلسفيمماعفكةيمومك فياممياازاماعةاحثنيمعروهذهماعبخص امذاتماعتأ ثريموماحملل اموماعيامل اماميةاسات

فة اياماإىلممه ةينمأ وغسطنياكنمملساةم يفمةة قمامليةفامأ ثةمواحضميفماعفكةمالإنساينممنمشاملماإ

م.والإنساينمبنيمضفيتماملتيسطمماعثاايفعفكةةماعتياصلممانياكسأ وةوابميفمجنيبم
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م موأ ثة مماكنا محيل مامللتاي شاكع ا ماإ متمتحية مواعكتاابتممأ وغسطنيوبذكل ماميةاسات مخمتلف يف

اعيتمةصدتمهذهماعبخص اماحملل اميفمال حباثمال اكدرق اموكتبمةحالتماحملل امأ وماعيامل اممسياءاعتاةخي ام

يفمكتاابتممأ وغسطنيقادهاممثافينمغةب ينمأ عادتمبناءممساةمماس تكبافياينمويفمةحالتمملد نامه ة

م.واعثاافيامالاجامتع اوصفيامتؤةخمللمنطااموتيكسمجيانبماحل اةم

ماعيتمتةتكئمعلهيام متملمابعنااطمال ساس  ا مجيانبمعلم ا وس نحاولمفتحمجمالماميةاسامعىلمعدة

مامللتاىمعةصدماميةاساتماعيلم  مال حباثمال اكدرق امااإشاكع ا ماعبخص اممو اعيتمتساعدمعىلماعـتأ ةخيمعروهذه

احملل امذاتماعةيدماعيامليموتسامهميفماعفروهمماعيم قمللفكةمالإنساينماذليم تجاوزماحلدودماازغةافيامواعيةقيام

م.الإنسان اماعةيتااو نصروهةميفم

م:أ هدافمامللتاىم
ممممخاللمةةحنامحملتيىمعنيانمامللتاىمنتصيةهاممنممجةلممنمال هدافهيدفمامللتاىماإىلمحتايقم

م:اعنتاجئماعتاع ااإشاكع تهمقصدمحتايقممو

بةازماميوةماعيلميمواعفكةيم .6 ميفماعفكةمالإنساينممه ةينموغسطنيل ماإ

مأ وغسطنياعتيةفمعىلماميةاساتمال اكدرق اماعيتمعاازتمخشص ام .8

بةازمدوةماملؤةخنيماحملل نيميفماعتأ ةخيم .0 موللمنطاامأ وغسطنياإ

بةازمأ ثة .3 ىلمه ةينماإ مماعتاةخي اماعس  احامامي نياماإ

ميفماعكتاابتمال جنة امواميةاساتماملغاةب اممأ وغسطنيةصدمصيةةم .5

م:حماوةمامللتاىم
 أ وغسطنيمفكةال بيادمالإنسان اميفمم:ماحمليةمال ول -

 فكةمأ وغسطنيعاعتأ ثريماحمليلمم:احمليةماعثاين -

 تسامحمبنيمال داينحلياةماحلضاةاتمواعممأ وغسطنيممكنطلقمفكة:ماحمليةماعثاعث -

ممنمخاللمالآاثةماعتاةخي امودةاساتماملياقعمال ثة اموماكنتهأ وغسطنيم:ماحمليةماعةابع -

 يفمكتاابتماعةحةلمال جنة امأ وغسطني:ماحمليةماخلامس -

ملمجمتعماحمليلمالاجامتع املمماضااياعوممأ وغسطني:ماعسادساحمليةم -

  امودوةهاميفماعتااةبماحلضاةيموماعتسامحمامي ينملد نامه ةينماعتاةخيمماعس  احامامي نيا:اعسابعاحمليةم -

 ماذلاكةةمومأ وغسطني:ماعثامناحمليةم -

 مأ وغسطنيمس  كيعييجميفمكتاابتاازانبماعم:احمليةماعتاسع -
 وعاملنامامليارصمأ وغسطني:ماعيارشاحمليةم -
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م:اللجناماعيلم ام

م(مديةمجاميامابيجمخمتاة،معنابا)دمحيامهمعامةم.أ م:ملتاىاملمةئيسم

م(ممع دملك امالآدابموماعيليممالانسان امومالاجامتع ا)دمبةاكويمميليد.أ مم:انئبمةئيسمامللتاى

م:أ عضاءماللجناماعيلم ام
 تس،ماعيلايتماملتحدةمال مةيكيا يل،مميروهدممريرقاك،مجاميامماساشيمجيز  فمكممد.أ م .6

 ،ماعيلايتماملتحدةمال مةيكيالصالفة دية كمفانمفل رتن،مجامياممد.أ م .8

آع ت،ي،مجاميامماسرياةا،ما طاع ادمعيجي.أ م .0  يمأ

 ،ماعيلايتماملتحدةمال مةيكياايسرتنفيل بماكةي،مجامياممد.أ م .3

ماميامتينسمجبم،مأ س تاذماعتاةخياملاجةيممعئهة.مد.أ م .5

معنابامابيجمخمتاة،،مجاميامعةدماجمل دمحنين.د.أ م .1

 عناباممابيجمخمتاة،دمشي امس  فمالاسالم،مجاميام.أ م .6

 8جاميامسط فم يسف،مع بشم.د.أ م .2

م.جاميامخنبةل،مدمميىسمميريش.أ م .2

مجامياماملس  ةلم،معةدمامحل دممعةان.مد .63

م:ازناماعتنظمي
م(باابيجمخمتاة،معناجاميامملدلةاساتماعيل ا،انئبممديةم)مقةويماعسي ددم.أ م .6

 (انئبممديةماازامياملليالقاتماخلاةجيا)بيخةوفامسكةاويمفةايل.مد .8

 (ملدلةاساتماعيل ايم دمماعمانئبم)دمفةحياممحمدمكةمي.أ م .0

م(للة داغيجيايم دمماعمانئبم)دممياويمحسني.أ م .3

م(مديةةماعنرش)حسنيمنصريةدم.أ م .5

 مقسمماللغاماعيةب اموأآداهبا،محصةاويمخل فا.مد.أ م .1

معنابامميجمخمتاة،ابجاميام،مسلميامبيدخانا.أ م .6

 قسممالا طاع اانئةامةئيسم،متةييكمصندةة.مد .2

 بنمعابدمفةل،مقسمماللغامالاجنلزي ام.مد .2

 مقسمماعتاةخي،ماعي ايشمةواحبي.أ م .63

 قسمماعتاةخي،معة فمعةدماعكةمي.أ م .66

م
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م:رشوطماملداخالت
 تكينماملداخالتمابللغاماعيةب امأ ومالإجنلزي امأ وماعفةنس  ا -

محماوةمامللتاىمأ حدمأ نمتندةجماملداخالتميفم -

موغريمميةوضاميفمملتاىمسابقمقبلأ نمتكينماملداخالتمغريممنبيةةممنم -

مصفحام68موم32بنيمعددمصفحاتماملداخالتم -

م - ممsimplified Arabicأ نميكينماخلطمابعيةب ا ممTimes New Romainومابل جنة امم63جحم م68جحم

 م8.5اعروهيامشمموم6.5وتةاعدماعسطيةمم63جحممواحليايشم

ةفاقماملد - مبلخصموماملداخالتمابللغامال جنة امتةفقممالإجنلزي ااخالتمابللغاماعيةب اممبلخصمابللغاماإ

م8361جي ل امم65،موذكلمقبلمcvلكما،ممعمتاةيةمسريةمحمدثمم033 تيدىم ابللغاماعفةنس  امل

  :عىلماعرب دمالاعكرتوينماعتايل

colloque.augustin2016@univ-annaba.dz 

conference.augustine@yahoo.com 

مم:ماكنمانياادمامللتاى -
ماعةيين، مأ محد ماازاميي مجاميامماعاطب مالاجامتع ا، مواعيليم مالإنسان ا مواعيليم مالآداب لك ا

م،ماازئايةابيجمخمتاةمعنابا

م:هامامتياةخي -
،ممةفاامبنسخامحم نامللسريةماذلات امتتضمنم8361موتأ مم83أآخةمأ جلملإةسالمامللخصاتم -

معصةلممبيضيعمامللتاىاملنبيةاتموال حباثمذاتما

ممم8361مسبمتربم63اعةدمعىلمامللخصاتماملابيةلم -

 م8361مكتيبةأ مم03أآخةمأ جلملإةسالماملداخالتماكمةلم يمم -

 8361ميمفربنم35اإةسالماعربانمجمالهنايئم يممم -

م

م

م

م

م
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م

م:ومالا ياءمحايقماعتسج ل

 دجم62.333حددتمبـم

 :وتبملمما يل

 اعتسج لم -

 ( اغةفامفةد)ثالثامع ايلمابعفندق -

 (نيمفربم03ومم82ع ييمم)وجباتماعغذاءمومالاسرتاحا -

 واثئقماملؤمتة -

 حفلمالاختتاممومأ دباماعيباءمعىلمرشفماملدعيين -

 ثة امذاتماعصةلمبسانتمأ وغسطنيمال ماىلماملياقعمس  احيامةحةلم -

م

م

م:علكماعطلةاتماملتيلاامابلإ ياء،ماعةجاءمالتصالمبسكة تاة امامللتاى

E-mail : 

colloque.augustin2016@univ-annaba.dz 

conference.augustine@yahoo.com 

Téléfax :213(0)38566506   

م

م

م

م

م

م

م

م

mailto:conference.augustine@yahoo.com
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 املباةكا اس امتةة
م

 ......................................... :املباةك (ة)ال س تاذموامس عاب

 .......................................................................:اعروهاتف

 .........................................................:الإعكرتوين اعينيان

 ....................................................................... :اعةتةا

 .................................................................... :اازاميا

 ..................................................... :اعةحث وحدة أ و خمرب

 .......................................................:فيه املباةك احملية

مم............................................................ :املداخةل عنيان

 :امللخص

م...............................................................................

م...............................................................................

م...............................................................................

م...............................................................................

م...............................................................................

م...............................................................................

م...............................................................................

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

م...............................................................................

م...............................................................................

م


