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 ( مستجدات حفظ العقل في ضوء الدراسات البينيةملؤتمر )البيان الختامي 

 العلمية  ريداملنظم من طرف مختبر السوسيولوجيا والسيكولوجيا بتنسيق مع منصة أ

 وبغيرها. الناطقين باللغة العربية  والخبراء والباحثين للعلماء

 اململكة املغربية

 جامعة سيدي محمد بن عبد هللا

 املهراز بفاس كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر  

 قاعة املحاضرات ببناية القرويين

 

ه بالفهِم وَحَباُه بالتكريم، وامتنَّ على اإلنساِن   الحمُد هلِل الذي خلَق اإلنساَن في أحسِن تقويٍم، وأمدَّ

الُم على خير األنام، محمد بن عبد هللا، وعلى آله وصحبه    والسَّ
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الة مُه ما لم يكن يعلم، والصَّ
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 [.5]الفجر:  ﴾رٍ ٌم ِلِذي ِحْج ذ

   -تعالى-ذكر هللا  لقد  
ُ
هى والِحجر وهي أسماء ل ى واحد،  في هذه اآليات الكريمة العقل واأللباب والنُّ سمًّ

الكروهات عن  ويحجره  وينهاه  اإلنسان  يعقل  ما  بشأن    ،معناه:  إشادة  القرآنية  العناية  هذه  وفي 

 العقل، وبيان لنزلته السامية، ورتبته العالية في إدراك األمور، واإلفادة من اآليات والِعبر.

عل املحافظة  العقل؛  وألهمية  الطبيعةى  في  وتوازن  سليمة  السوسيولوجيا    عقد   ،لحياة  مختبر 

و   والسيكولوجيا 
ُ
والب   ِمنصة والخبراء  للعلماء  بالعربية  أريد  الناطقين  دوليا    مؤتمرااحثين  علميا 

إلى   الثامن من   يومينعلى مدى  ( مستجدات حفظ العقل في ضوء الدراسات البينية)“بـ  اموسوم  

شهر    التاسع حضور ،  2023  مارس من    ية  بنسختين: 
ُ
مدينة الغربيةفي    فاساحتضنتها  ، الملكة 

 وإلكترونية. ، اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر الهرازبرعاية جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، وكلية  
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بينما   والخميس،  األربعاء،  يومي  في  بحثية  جلسات  أربع  الحضورية  النسخة  تضمنت  وتضمنت 

 م.2023/ 3/ 8النسخة اإللكترونية جلستين بحثيتين عقدتا في يوم األربعاء، الوافق 

 بالنتائج والتوصيات اآلتية: الؤتمرضوء هذه الفعاليات العلمية خرج الشاركون في هذا   فيو

ٍ يضمُّ وقائَع  -1
 بنسختين: مطبوعٍة وإلكترونيٍة. الؤتمرإصداُر كتاٍب تعريفي 

أريد    -2 منصة  مجالت  في  وبعِضها  سكوبس،  في  مصنفٍة  علميٍة  مجالٍت  في  الميزِة  البحوِث  نشُر 

 الدولية املحكمة. 

َرجات    -3
ْ
 الجامعاِت الناطقِة باللغة العربية بُمخ

ُ
لإلفادِة منها في توظيِف اإلنماِء    الؤتمر؛ مخاطبة

. ِ
 العرفي 

 خلق عقل ناقد.تسهم في حماية العقول، وتعمل على ل ؛تقوية الناهج العلمية، وتطويرها -4

 ري. . ضرورة صياغة مناهج تربوية وتعليمية بعيدة عن االستالب العقلي والفك 5

جراء الدراسات والبحوث القارنة وغيرها على الناهج التعليمية الحالية لقياس مدى جودتها  إ  -6

وفعالياتها ومقارناتها بمناهج تعليمية وظيفية تعتمد على التفكير اإلبداعي واإلنتاج الفكري والتعلم  

 الذاتي.

 . لمعطيات اإلعالميةلاإلسهام في ترسيخ ثقافة التحليل النطقي  -7

 خلق شباب واٍع حداثي التعليم بقالب عربي.  -8

 واإلعالمي.  تعزيز إرادة الدولة في صيانة عقول الشباب من التالعب العلمي -9

العقل وضرورة   -10 احترام  الى  التي دعت  منها  الستنبطة  واألحكام  الشرعية  بالنصوص  االشادة 

 الحفاظ عليه من كل اعتداء ذاتي أو خارجي.

علمية  -11 برامج  بوضع  العناية  الى  العنية  والؤسسات  الجامعات  لتحجيم    -دعوة  ميدانية، 

 املخاطر التي تهدد العقل العربي البدع وتقلل من دوره في تطوير املجتمعات.   

العديد من   -12 أثبتته من مقدرة على تجاوز  البينية، لا  التأكيد على أهمية الدراسات واألبحاث 

 لعالقة في ميادين العلم أحادية التخصص. اإلشكاالت ا
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التعليم  -13 في  اإلبداعي  التفكير  بطرق  وفروعها  العربية  اللغة  ومعلمات  معلمي  تأهيل    ،إعادة 

وتفعيل الوسائل واألساليب والطرائق التعليمية في تعليم الواد اللغوية واألدبية والشعرية لتنمية  

 . والشعرية ،واألدبية   ،والفنية ،اإلبداعيةملكات التعلمين والتعلمات  

إلى صياغة مشروع عربي    -14 وتأسيس هيئات علمية    الحاجة  التعليمية،  باألوقاف  للعناية  كبير 

 عربية تعني باإلشراف عليها ورعايتها، وإعداد مناهجها، ودعم طالبها. 

ووضع   ،الثورة العلوماتية التي يتم تحديثها بوتيرة سريعة جدا  ةلواكب  ى تكرار الؤتمر بنسخ أخر   -15

اليدان هذا  في  تستجد  التي  والعقبات  للمشكالت  عل  ،حلول  الأمول   ىوالتركيز  وليس    ،الواقع 

إل   ة ووضع حلول إبداعي  ، اليدان وأرض الواقع لحصر الشكالت والعقبات والتحديات  ىوالنزول 

 والتجديد حسب الستجدات. للمرونة   ةلها قابل ةوابتكاري

والقائمين على إنجاح هذا  ،  الملكة الغربيةوفي الختاِم نتقدُم بالشكِر العاِطر، والتقديِر الواِفر إلى  

 على حسِن الحفاوِة واالستقبال، وكرِم الضيافة. الؤتمر 

ُه بخالِص الدعاِء إلى الباري      -عزَّ وجلَّ -كما نتوجَّ
َ
ِ ما يضرُّ   نا، وأن يحميهاأن يحفظ عقول

،  اهمن كل 

 إنه وليُّ ذلك، والقادُر عليه.  

 هللا وبركاته. 
ُ
 والسالُم عليكم ورحمة

 ")مستجدات حفظ العقل في ضوء الدراسات البينية( مؤتمر الشاركون في 

من عام   مارسمن شهر   التاسع –هجري   1444من عام  شعبانمن شهر/  السابع عشر، خميسال

 ميالدي. 2023


