دورو و وكووية ةروعةةةعة وو ةو و ةعة و لوئوةو و وورواولة ةسة ورولةعةنوو
اولودوعوةوعةعةنوواولو ةسةلة ةعةنو

األهداف
تهدف الدورة إلى تزويد الفاعلين الدينيين
المسلمين بمسار تكويني واستيفائي علميا يمكنهم من
القيام بدور المرشد الديني والمساعد والوسيط في العالقات
بين المنتمين لمجموعاتهم الدينية وأيضا في فضاء المنظمات
االجتماعية والمؤسسات ووكاالت الخدمات الخاصة والعامة (المدارس
والمستشفيات والسجون .)...الدورة التكوينية موجهة أيضا لفاعلين سبق تكوينهم في
سياقات دولية ،قصد اكتساب خبرة في تحليل خصائص اإلسالم اإليطالي واحتياجات كل من
التجمعات اإلسالمية والمجتمع اإليطالي في تفاعالته مع المواطنين المسلمين.
ال سيفعدرن
األشخاص الذين يقومون بمهمة إمام أو مرشد ديني داخل المراكز الدينية والجمعيات
والمؤسسات العامة والخاصة داخل التراب اإليطالي.

اإلدا كووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواليةسعقوالي بريوووووووو
الدكتور محمد خالد الغزالي
الدكتور ستيفانو ألييفي
الدكتورة فالنتينا سكيافيناتو
األستاذة مونية عاللي
اليةظعموالي بري
مدة الدورة 06وس ع
ستقام الدروس أيام السبت من شهري سبي ب ووأ يرب
بسبب حالة الطوارئ الصحية ،ستعقد الدورة عن بُعد عبر نظام فديو المؤتمرات في منصة
Zoom.باإلضافة إلى المحاضرات ،ستكون هناك حصص مختبرية ستوفر مساحة لتطوير
مسارات فكرية حول المعرفة والمهارات من خالل منصة التدريس التابعة للجامعة "موودل".
في نهاية الدورة ،سيكون هناك اختبار نهائي وعلى ضوء نتائجه يتم إصدار شهادة مشاركة
ألولئك الذين وصلوا إلى نسبة  ٪06من الحضور واجتازوا اإلختبار.
ال ح ر وال
سوسيوأنثروبولوجية اإلسالم
العلوم اإلسالمية :مقاربات واتجاهات
التنوع الثقافي والتعددية الدينية والمنظور التفاعلي
الوساطة بين الثقافات والبعد الديني
مقاربات قانونية إلسالم أوروبا
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو سرمواليس علو
رسوم التسجيل 05,.12.1 :يورو
سيتم إعفاء المشاركين في هذه الدفعة من أداء جميع
الرسوم الخاصة بالتسجيل ،والتي سيتم تمويلها
بالكامل من قبل مشروع بريماد
لر تواليس عل

عيمويةظعموالدر كوالي رعةع و نوقبلو
" زوالد اس تورالبحرثورالي رعنوحرلواإلسالمو
وب درف ،ورالذيويموإةش هوفيوإط و
اإلعط لي"وـو
أةشط و ش رع

شب وب ع د
وب درف وـوإعط لع
جامعة ألدو موروـ باري ـ إيطاليا
الجامعة الكاثوليكية ـ ميالنوـ إيطاليا
جامعة فرارة ـ إيطاليا
جامعة إنسوبريا ـ إيطاليا
جامعة جان مونيه ولينك كامبوس ـ إيطاليا
جامعة بيكوكا ـ ميالنو ـ إيطاليا
الجامعة الوطنية بميالنو ـ إيطاليا
جامعة بييمونتي أريينطالي ـ إيطاليا
جامعة روما ثالثة ـ إيطاليا
جامعة تورينو ـ إيطاليا
جامعة الحسن الثاني ـ الدار البيضاء ـ المغرب
جامعة محمد الخامس ـ الرباط ـ المغرب
جامعة السلطان موالي سليمان ـ بني مالل ـ
المغرب
الجامعة الدولية ـ الرباط ـ المغرب
جامعة عبد مموني النعيمي ـ النيجر
جامعة أبشي ـ تشاد
جامعة قرطاج ـ تونس
جامعة القاهرة ـ مصر
جامعة سان جوزيف ـ بيروت ـ لبنان
جامعة زيان عاشور الجلفة ـ الجزائر

altaformazione.imam@unipd.it
https://www.unipd.it/imam-ministri-culto-musulmani
https://primed-miur.it/corso-imam
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ال ق وال ل يو

جامعة بادوفا
قسم الفلسفة وعلم االجتماع والتربية وعلم النفس التطبيقي )(FISPPA
Via Melchiorre Cesarotti, 10/12 – 35123 Padova

المشروع ممول من طرف وزارة التعليم
والجامعة والبحث  -اإلدارة العامة للطالب
والتطور وعالمية التكوين العالي

