
  برنامج المؤتمر  

2020من فبراير/شباط  21و  20غرناطة. يومي   

 الخميس 20 فبراير/شباط

9:30 -9.00:  المؤتمر إفتتاح  

11:30-9:30الجلسة االولى:   

أمام تحديّات القرن الواحد والعشرين الشريعة  تاريخ وآفاق  

رودريغو يل أورطيغائرئيس الجلسة: رافا   

 المستقلّة بمدريدالجامعة  - سغوم سلو 

تاريخ فكري عن الحداثة اإلسالميةمن أجل  وتطبيق. إرشادالشريعة: وصف و   

 جامعة زيتونة، تونس. -احميدة النيفر 

نموذجان حالقالالشريعة والتاريخ واألخالق. محمد إقبال ووائل    

 الجزائر2، جامعة سطيف عبد الرزاق بلعقروز ، 

                      اليوم. كيف نفهمها وهل تقدر على رفع التحدّيات المعاصرةاألخالقي في الشريعة ظاهرة التأويل 

 

 مناقشة

12:00 -11:30استراحة.   

14:00 -12:00الجلسة الثانية.   

 تفسير الشريعة: رؤية وتطّور المفهوم

 رئيسة الجلسة: أنّا سيلفا

 برشلونة .. إمام أحمد بيرميخو 

 أصولها وأركانها وأهدافها الشريعة،

  تونسمحامية ونائبة شعب – حّدادليلى ، 

 المرأة بين الشريعة والقانون الوضعي في المساواة في الميراث



 منتدى الحكمة، موريطانيا -سيدنا سيدي محمد 

 عماالت اللّفظ وتحّوالت الداللة: است 21القرنإلى  7 القرن منالشريعة 

 مناقشة

20:00 -18:00الجلسة الثالثة.   

بين النظرية والتطبيق الشريعة والدولة.  

  ريروارئيسة الجلسة: إينماكوالدا م

 المغربجامعة محمد الخامس بالرباطسعيد العلوي. سعيد بن . 

 السيادة و  الشريعة

 نكا ومدرسة المترجمين بطليطلةام، جامعة سالس فونفرياينداليديا فرن 

 .فاعلون الرئيسيونسمية والالمغرب: المؤسسات الرّ برين شالقرن الواحد والعفي الشريعة 

 جامعة ابن زهر، أغادير. المغربرشيد كديرة . 

 المعاصرة في األنظمة السياسية واإلدارية بشمال إفريقيا والشرق األوسط: دراسة مقارنة الشريعة والدساتير

 مناقشة

 الجمعة 21 فبراير/ شباط

 11:30-9:30. الجلسة الرابعة

 المجتمع والجهات الفاعلة: شالُمعا بين المثالية والواقع الشريعة

 رئيسة الجلسة: إلينا أريخيطا

 إمام المسجد الكبير ببوردو، فرنسا.طارق أوبرو ، 

 ى علمنة اإلسالمرنسي: من اإلسالم في العلمانية إلاإلسالم الف

 

 جامعة أغادير، المغربعبد الرحيم عنبي ، 

إعتراف حقوقي وتحدّي جديد أمام الشريعة : يألسرارها في تنمية اإلقتصاد والمرأة في المجتمع المغربي ود

 اإلسالمية.

  جامعة غرناطةجيزولإإبراهيم ، 



 حّول المطلوب: التحديثةعة والحركات السلفية الالشري

 مناقشة

 12:00-11:30استراحة. 

 14:00-12:00الجلسة الخامسة. 

 الشريعة والحقوق والمواطنة

 رئيسة الجلسة: لوس غومز

 غرناطة. جامعة إلينا أريخيطا 

 بر وطنينية والبعد العطر القانوواألينية الشريعة والمواطنة في إسبانيا: السلطة الدّ 

  المغرب( الدارالبيضاء. سابق وخطيب . إمامرفيقيمحمد عبد الوّهاب( 

 الواقع إكراهاتوالمفهوم  يات: إشكالالشريعة والقانون

 

 جامعة زوريخ، سويسراعإلهام مان ، 

 بريطانيانموذج الشريعة اإلسالمية في الغرب: 

 14:30 -14:00الجلسة الختامية. 

 ، رئيسة جامعة غرناطةبيالر أراندا

 نفيذية للمؤسسة األوروبية العربيةالتّ األمينة ، ريرواإينماكوالدا م

 .دية والتعايش، مديرة مؤسسة التعدّ إيناس مزراسا

 

 

 

 

 

 

 



 مؤتمر علمي

 نيالواحد والعشرالشريعة في القرن 

 يات والجهات الفاعلة والسيناريوهاتالتحدّ 

 

 2020فبراير/شباط  21و 20 :اإلنعقاد  تاريخ

 27San) 27 شارع سان خيرونيمو العليا للدراسات مرات بالمؤسسة األوروبية العربية : قاعة المؤتاإلنعقاد مكان

Jerónimo  .)18001- غرناطة 

 موّجه ل:

  صال.العلوم اإلجتماعية والقانونية و اإلنسانية و اإلتّ تخصصات الطلبة الجامعيين في 

 .طلبة الدراسات العليا والدكتوراه 

 .الباحثون 

  ّمات الغير حكومية.صال والمنظّ مهنيو اإلت 

 . يعتمد التسجيل حسب ترتيب وصول الطلبات. و سقعدم 75 : عدد األماكن

المؤسسة األوروبية العربية أو إرسالها عبر البريد  تقديم استمارة التسجيل بمقرّ  : من الضروريطلب التسجيل

 cursos@fundea.org.اإللكتروني: 

يورو في  10 مبلغ إيداعرجى ي  قبول تسجيلك،   بعد أن تؤكد المؤسسة األوروعربيةيورو.  10: رسوم التسجيل

البيانات  (، معES48 3183 1800 1910 0472 0023 ARQUIA )حساب المؤسسة األوربية العربية رقم

 cursos@fundea.orgإيصال الدفع إلى: إرسال ثّم . التالية )اإلسم الشخصي وإسم المؤتمر(

 2020فبراير/شباط من  18التسجيل مفتوح إلى غاية 

بحث زم إنجاز الّ المن وعتراف باإلعتمادات. لب اإليريدون طبالنسبة للطلبة الذين   : الحضور إجباريالتقييم

 .2020مارس/آذار  12من يوم  12:00قبل الساعة  وتسليمه

حضور يشترط . للحصول على أّي منها جتيازالعربية شهادات الحضور واإلوروبية المؤسسة األ منحست: اتالشهاد

 من ساعات المؤتمر. %  80ما اليقّل عن 

 ساعات للبحوث والتقييم. 7ساعة للحضور و  13ساعة في المجموع.  20: الساعات الدراسية

 سي عقد المؤتمر باللّغتين العربية واإلسبانية مع الترجمة الفورية من وإلى اللّغتينلغات العمل:  
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 أستاذة جامعية بقسم القانون الدّولي العام والعالقات الدولية بجامعة غرناطة. .ريرواإينماكوالدا م تحت إشراف:

 .جامعة غرناطة -. أستاذ بقسم الدراسات الساميّة بكليّة الفلسفة واآلدابغا رودريغوييل أورطئرفا

 راسات العليا.كرسي دراسات الحضارة اإلسالمية وتجديد الفكر الديني بالمؤسسة األوروبية العربية للد من تنظيم:

 .جامعة غرناطة–قسم الدراسات السامية بكلية الفلسفة واآلداب  بتعاون مع:


