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الخميس 24 أكتوبر 2019 )كلية الحقوق، جامعة إشبيلية(

09:30 - 10:30 : الجلسة االفتتاحية  
محمد بنصالح، مدير معهد غرناطة للبحوث والدراسات العليا، غرناطة- إسبانيا

روبرتو ماتزوال، مدير املركز اجلامعي للثقافة والقانون واألديان، جامعة بييمونثي أوريونثالي، إيطاليا
غارسيا غونزاليس ألفونسو خابيير، عميد كلية علوم التربية، جامعة إشبيلية، إسبانيا

المحاضرة اإلفتتاحية :

 كيف يمكن للهجرة أن تغني التعددية الثقافية وتعزز القيم المشتركة؟

عبد اهلل بوصوف، األمني العام ملجلس اجلالية املغربية باخلارج، املغرب

10.45 - 12.15 : الجلسة األولى:  سؤال القيم في العالم المعاصر
مديرة اجللسة: بيرونيكا كوبانو ديلغادو، أستاذة باحثة بكلية علوم التربية، جامعة إشبيلية، إسبانيا
باولو برانكا، أستاذ باحث، جامعة ميالنو، إيطاليا: أزمة النظام الليبرالي، والعالم العربي اإلسالمي

إنكارناثيــون سانشــيز ليســني، أســتاذة باحثــة، جامعــة إشــبيلية، إســبانيا: البحــث عــن القيــم يف مجتمــع ميــر بأزمــة: 
أهميــة التكويــن اجليــد للمعلمــن 

عبــد اللطيــف كــداي، أســتاذ باحــث، عميــد كليــة علــوم التربيــة، جامعــة محمــد اخلامــس بالربــاط، املغــرب: التربيــة 
مدخــال إلرســاء ثقافــة الســلم والتســامح يف ظــل أزمــة القيــم يف املجتمــع املعاصــر

مرســيدس يورنــت باكيــرو، أســتاذة باحثــة، جامعــة جيــان، إســبانيا: تقنيــات اإلعــالم واالتصــال والتربيــة يف مواجهــة 
حتديــات العالــم املعاصــر

12.30 - 14.00 : الجلسة الثانية: مأزم المعرفة وأزمة القيم: في الحاجة إلى معالجة عالم مأزوم
مدير ة اجللسة: ماريا تيريزا تيرون كارو، أستاذة باحثة بجامعة بابلو دي أوالبيدي، إسبانيا

مصطفــى املرابــط، أســتاذ باحــث، مجلــس اجلاليــة املغربيــة باخلــارج، املغــرب: الثقافــة، الديــن والقيــم يف املجتمعــات 
املعاصــرة

بيسنتي لورنت بيدمار، أستاذ باحث، جامعة إشبيلية، إسبانيا: املجتمع واحلرية والتعليم
ماريــا نافــارو غرانــادوس، أســتاذة باحثــة، جامعــة إشــبيلية، إســبانيا: التدريــس الدينــي اإلســالمي يف إســبانيا: تصــورات 

ملعلم ا
ــن األشــخاص يف القــرن  ــات ب ــة إشــبيلية، إســبانيا: الطــالب اإلســبان: العالق ــة، جامع آنــا كاســتيانو بيلتــران، باحث

الواحــد والعشــرين 

 14.30 : زيارة حرة  للمعالم السياحية في إشبيلية
)ساحة إسبانيا، حديقة ماريا لويزا، ميتروبول باراسول، برج الذهب...(
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الجمعة 25 أكتوبر 2019  )كلية علوم التربية، جامعة إشبيلية(

09.00 - 10.30 : الجلسة الثالثة: الهجرة والتعددية وقيم الدولة الحديثة
مدير اجللسة: محمد خالد غزالي، نائب مدير املركز اجلامعي للثقافة والقانون واألديان، إيطاليا

بيرونيــكا كوبانــو ديلغــادو، أســتاذة باحثــة، جامعــة إشــبيلية، إســبانيا: الهجــرة املغربيــة إلــى إســبانيا واالندمــاج 
االجتماعــي

فينسانزو رومانيا، أستاذ باحث، جامعة بادوفا، إيطاليا: الوظائف الكامنة ألزمة الهجرة: نهاية ما بن الثقافات
ــوع: مخاطــر  ــة والن ــدي، إســبانيا: الهجــرة الدولي ــو دي أوالبي ــة بابل ــة، جامع ماريــا تيريــزا تيــرون كارو، أســتاذة باحث

ودوافــع واســتراتيجيات النســاء املهاجــرات يف احلــدود
عمــر احلمــود، باحــث، جامعــة بامبيــو فابــرا برشــلونة، ســبانيا: جتــرمي الهجــرة يف خطــاب اليمــن اإلســباني املتطــرف 

»حالــة فوكــس«

ــاء  ــي بن ــم ف ــة القي ــدة: قيم ــة الجدي ــة« والليبرالي ــم الرقمي ــة : »القي ــة الرابع 10.45 - 12.45 : الجلس
ــتقبل المس

مدير اجللسة: محمد بنصالح، مدير معهد غرناطة للبحوث والدراسات العليا، غرناطة، إسبانيا
كارمــن رويــث برافــو بياســانتي، أســتاذة باحثــة، جامعــة أوتونومــا مدريــد، عضــو الهيئــة العلميــة ملعهــد غرناطــة للبحــوث 

والدراســات العليا، إســبانيا: تطور املواقف االجتماعية-الدينية من التعددية اجلديدة  
ستيفانو ألييفي، أستاذ باحث، جامعة بادوفا، إيطاليا: التعددية الثقافية والتحوالت الدينية

ســيف اإلســام بنعبــد النــور، أســتاذ باحــث، منتــدى إبراهيــم اخلليــل للحــوار بإســبانيا، عضــو الهيئــة العلميــة ملعهــد 
غرناطــة للبحــوث والدراســات العليــا: إســبانيا وقيــم 2.0: مــن اللعــب إلــى السياســة

إغناثيــو غوتيريــث دي تيــران، أســتاذ باحــث، جامعــة أوتونومــا مدريــد، عضــو الهيئــة العلميــة ملعهــد غرناطــة للبحــوث 
والدراســات العليــا، إســبانيا: الليبراليــة اجلديــدة: كل شــيء مــن أجــل البضاعــة بــدون الشــعب

المحاضرة الختامية: 

التعايش والمساواة والحرية

بيدرو مارتينيث مونتابيت، أستاذ فخري، عميد االستعراب اإلسباني املعاصر، الرئيس السابق 
جلامعة أوتونوما مبدريد، عضو الهيئة العلمية ملعهد غرناطة للبحوث والدراسات العليا

13.00 - 14.00 : حفل تخرج الدفعة الثانية لماستر »الدين والسياسة والمواطنة«

15.30 : زيارة القصر  الملكي بإشبيلية والخيرالدا والمدينة العتيقة
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