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 بمقر المؤسسة األوروبية العربية
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 سمينار 

اإلسالم في أوروبا: اإلشكاالت 

  والرهانات والتحديات

 

   : ساعة 02المدة الزمنٌة 

  من االثنٌن إلى  00:22إلى00:22المواعٌد: من

 00:22إلى  02:22الخمٌس؛ الجمعة من 

  :ٌورو 02الثمن 

  :02عدد المقاعد 

  شهادة الحضور: ستمنح المؤسسة األوروبٌة العربٌة

للدراسات العلٌا شهادة الحضور للطلبة  الحاضرٌن على 

 من مجمل المحاضرات. 02األقل ل %

  التسجٌل: إجباري. موعد التسجٌل مفتوح إلى غاٌة ٌوم

(. المرجو تقدٌم استمارة 02أبرٌل. العدد محدود ) 20

التسجٌل )المرفقة فً الصفحة اإللكترونٌة للمؤسسسة( 

بمقر المؤسسة األوروبٌة العربٌة أو إرسالها عبر البرٌد 

  cursos@fundea.orgاإللكترونً للعنوان التالً: 

 

 www.fundea.orgللمزٌد من المعلومات: 

 

 السيمنار الثالث

 اإلسالم في أوروبا

اإلشكاالخ وانشهاَاخ  

 وانتحذَاخ 

mailto:cursos@fundea.org


 المحاضريه

 طارق أوبرو
                                                

 

 

 

 إمام ذو أصول مغربٌة.                                                                   

إمام المسجد الجامع بمدٌنة بوردو الفرنسٌة والرئٌس الفخري لرابطة أئمة فرنسا، ومددٌدر  

لتعددٌة الثقافات واألدٌان.وهو عالم دٌن ومدفدكدر ٌدهدتدم بددراسدة  (PHAROS)المرصد 

قضاٌا الفكر اإلسالمً وعلمنة اإلسالم والحوار بٌن األدٌان. الدكتو أوبرو مدؤلدل لدلدعددٌدد 

 Ce que vous ne savez pas sur »من الكتب، وأحدث مدا نشدر لدت كدتداب  

l’islam»   ما ال تعرفونت عن اإلسالم( ٌرد من خاللت على تحٌزات المسلدمدٌدن والدغدٌدر(

.  حاصل على وسام جوقة الشرل الفرنسً برتبة فارس فً عدام 0202مسلمٌن، فبراٌر 

من قبل مجدلدس أوروبدا ومددٌدندة  0200، وجائزة فالكون لحقوق اإلنسان فً عام 0200

 ستراسبورغ.

 

 

حاصل على الدكتدورا  فدً عدلدوم 

الالهوت من الجامعة البابوٌة فً ساالمانكا وفدً الدفدلدسدفدة و انداب مدن جدامدعدة مددرٌدد 

المستقلة. وهو مدٌر كرسً دراسات علم الالهوت والعلوم الددٌدندٌدة اإغدنداسدٌدو إٌداكدورٌداا 

لجامعة كارلوس الثالث بمدرٌد، وأستاذ بقسم الجغرافٌا والتارٌخ والفنون من نفس الجامعدة 

وأستاذ فً كرسً األدٌان الثالثة لجامعة فالنسٌا. وهدو الدمدؤسدس واألمدٌدن الدعدام الدحدالدً 

للجمعٌة اإلسبانٌة للالهوتٌٌن و الالهوتٌات ٌدوحدندا الدثدالدث والدعدشدرٌدن، وهدو عضدو فدً 

و فً مجلس إدارة جمعٌدة حدقدوق اإلنسدان  (SECR)الجمعٌة االسبانٌة للدراسات الدٌنٌة 

عدمدال، مدن بدٌدندهدا: اإلسدالم و الدثدقدافدة والددٌدن  22فً إسبانٌا. وقد قام بتألٌل أكثر مدن 

(، حٌث، وبعد جولة مفصلة حول أهم المعالم مدن هدذا الددٌدن وتدجدارب 0222والسٌاسة )

الحوار بٌن المسٌحٌة واإلسالم، اقترح الفكدرة الدفدرٌددة مدن ندوعدهدا عدن عدلدم  الدالهدوت 

 بالتحرٌر.اإلسالمً المسٌحً الخاص 

خوان 

خوسي 

 البروامج

 طارق أوبرو

 (.00:11-00:11( واألربعاء )00:11-00:11اإلثىيه والثاللثاء )

 

 اإلسالو: انؼهى وَظشَح انتطىس -1

 انمشآٌ تٍُ  انًمذس اإلنهٍ وانتفسُش انثششٌ -2

 انؼُف وانجهاد -3

 اإلسالو: يٍ انًشجغ انذٍَُ إنً انتأوَم -4

 يفاتُح نمشاءج انمشآٌ -5

 اإلسالو وانسُاسح و انؼهًاَُح -6

 انحك اإلساليٍ وانؼهًاَُح  -7

"ششَؼح األلهُح": انتأيم فٍ إدياج لاَىٍَ نإلسالو فٍ "أسع   -8

 انؼهًاَُح"

 حشَح االػتماد وحك تغُُش انذٍَ -9

 

 خىان خىسي تمايى
( والجمعت 00:11-00:11( و الخميس )00:11-00:11األربعاء )

(01:11-00:11.) 

 

 تىػُح انًظطهحاخ: اإلسالو، اإلساليىَح، أوسوتا وانًسُحُح  -1

 َظشَح االستششاق: األحكاو انًسثمح وانظىس انًُطُح -2

انجىاَة انتاسَخُح: انحىاساخ واالجتًاػاخ وانخالفاخ وانظشاػاخ  -3

 تٍُ اإلسالو وأوسوتا

اإلسالو فٍ إسثاَُا: انًاػٍ وانحاػش. لشؽثح  أًَىرج. اإلسالو،  -4

 هىَتُا األخشي

 اإلسالو األوسوتٍ. تىجهاخ  -5

ًَىرج جذَذ: يٍ  األَاثًُا إنً انحىاس تٍُ األدَاٌ وانثمافاخ. يٍ   -6

 طشاع انحؼاساخ إنً اإلنتماء تٍُ انثمافاخ واألدَاٌ

 انُسىَح اإلساليُح -7

 َحى ػهى  الهىخ ٌ إساليٍ يسُحٍ نهتحشَش  -8

انًتىسؾ: انذَاَاخ انسًاوَح انثالث فٍ تشكُم يجتًؼاخ انثحش   -9

األتُغ انًتىسؾ. انًتىسؾ: يٍ تحش تثادل انثمافاخ إنً لثش جًاػٍ 

 نمتهً انجُىب

” اإلسالم في أوروبا: اإلشكاالت والرهانات والتحححديحات ”يدرس سيمنار 

إشكالية اإلسالم في أوروبا، ويبحر  األسحبحال الحكحامحنحة وراب الحخحطحابحات 

اإلسالمية المتطرفة المعاديحة ألوربحا والحخحطحابحات الحيحمحيحنحيحة الحمحتحطحرفحة 

المعادية لإلسالم، ويناقش أسبال التطرف والعنف، مبر اً السبل الكفحيح حة 

بتغيير سوب الفهم والحتحفحاهحم، وت حححيح  ال حور الحنحمحطحيحة الحمحتحبحادلحة، 

والخروج من أ مات تدبير التنوع الراهنة في سياق الحرص ع ى تفعحيحل 

مبادئ االعتراف والقبول باالختالف والتنوع والتعددية بو فها الضحامحن 

لحح ححتححعححايححش اإلنسححانححي ولحح ححسحح ححم االرححتححمححاعححي فححي الححفححضححابيححن األوروبححي 

 والمتوسطي.

كما تهدل هذ  الدورة إلى التعرٌل بدور الدٌانات السدمداوٌدة الدثدالث فدً  

تشكٌل ثقافات مجتمعات البحر المتوسط، وإبراز دور الحضارة اإلسالمٌدة 

فً هذا اإلطار، فضال عن الدتدعدرٌدل بدمدقداصدد اإلسدالم وقدٌدمدت السدامدٌدة 

الداعٌة إلى السلم والعدل واالنفتاح والسماحة والتعاٌش، والكدفدٌدلدة بدتدقددٌدم 

البدٌل السلمً واإلنسانً لنزعات التطدرل والدكدراهدٌدة ودعداوا الصددام 

 بٌن الشعوب والثقافات. 

 

 

 أهداف السميىار

 .انتؼشَف أهى إشكانُاخ اإلسالو فٍ أوسوتا 

  إتشاص األسس االتستًىنىجُح وانًُهجُح نتجذَذ

 انخطاب اإلساليٍ فٍ أوسوتا وػٍ أوسوتا.

  ٍػشع انسثم انكفُهح تتخهُض انًسهى األوسوت

يٍ االَفظاو انًتىهى تٍُ اَتًائه انذٍَُ 

 واَتًائه انسُاسٍ إنً األوؽاٌ األوسوتُح. 

 يحاػشاخ ، يُالشاخ، لشاءج َظىص.مىهجيت السميىار : 

 ساػح.   22مدة السميىار:  

 نطهثح انجايؼٍُُ، األساتزج، السميىار مىجه إلى: 

 اإلػاليٍُُ و ػًىو انًهتًٍُ. 

تجدون جميع المعلىماث حىل سلسلت السيمىاراث 

 www.fundea.orgعلى الرابط:  

 

 

 

 

 

 


