
 

 

 

 

 
 في إطار المؤتمر العالمي األول للمسلمات الالتينيات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إعداد:من     

 
 

 الطالبة الباحثة : سميرة عيسو

  

 كلية أصول الدين بتطوان



وتطوير سبل الشراكة على محيطها المحلي والدولي، انفتاحها ي إطار ف

ل البحث العلمي والتعاون مع مختلف المؤسسات الجامعية الرائدة في مجا

 ممثلة رحلة علمية إلى دولة المكسيككلية أصول الدين بتطوان نظمت والثقافي، 

سميرة عيسو  من األستاذة الدكتورة حنان المجدوبي والطالبة الباحثة كلفي 

التي تحتضنها  مجموعة البحث في ثقافة البلدان الناطقة باإلسبانية المنتميتين إلى

 .الكلية 

في  جملهاة األكاديمية والعلمية نمجموعة من األنشط الرحلةهذه  تخللت وقد

المحاور التالية:

  اتفاقية الشراكة مع كلية الفلسفة واآلداب بالمكسيك العاصمة: -1

الرحلة العلمية عقد  اشتمل عليها برنامجمن بين المحاور األساسية التي 

إطار بين ، تمهيدا لعقد شراكة العاصمة بالمكسيك واآلداب الفلسفة كليةشراكة مع 

 .المكسيك في المستقلة الوطنية الجامعةجامعة عبد المالك السعدي و

وستفتح هذا الشراكة المجال للتعاون العلمي والثقافي بين الكليتين في عدة 

 مجاالت منها:

 االستعانة بأساتذة الكليتين كلما دعت الحاجة لذلك؛ 

 المهتمين  بالمكسيك واآلداب فةالفلس فتح تكوينات خاصة لطلبة كلية

 بالدراسات العربية واإلسالمية؛

  فتح تكوينات خاصة لطلبة كلية أصول الدين المهتمين بالدراسات

 األدبية والفلسفية الالتينية؛

 نشر ثقافة التعايش والتسامح؛ 

 الشعبين  البحث عن القيم المشتركة والتاريخ المشترك الذي يجمع

 المغربي والمكسيكي؛

 :ولمةالمديرية العامة للتعاون والع

 لمكسيكل المستقلة الوطنية الجامعة معالشراكات يتطلب إبرام عقود 

 ،والعالمية للتعاون العامة لمديريةالموافقة المبدئية  والكليات والمعاهد التابعة لها

والتي تعمل على التأكد من مدى أهمية أي شراكة، وما ستحققه من أهداف علمية 



للجامعة الوطنية المستقلة للمكسيك قبل ربط أي اتصال مع المؤسسة  وتربوية

 .الجامعية المقصود بالشراكة

 حنان ةالدكتور قد لقاء جمع بين ممثلي الكليةوفي هذا الخصوص تم ع 

 بمركز الدكتوراه سلك في الباحثة والطالبة ، (اإلسبانية اللغةأستاذة  ) المجدوبي

كاديمي األ لتعاوناالسيدة مديرة و ؛عيسو سميرة والفكرية العقدية الدراسات

هذه المرحلة خطوة أساسية  وقد كانت .ونائبتها والعولمة للتعاون العامة مديريةبال

 بالسيدةالتي جمعتهما  بذل مجهود كبير خالل المباحثاتتطلب  مما ،حاسمة

واآلفاق العلمية التي  ،قنا  الطرف المكسيكي بأهمية هذه الشراكةإل المديرة

  ستفتحها للجانبين.

الكلية  اإلسبانية اللغة بها ممثلو بالمجهودات التي قام نوهت السيدة المديرةو  

بإتقانهما  وأشادت، الخاصة بكلية أصول الدين دفع نحو األمام باتفاقية الشراكةلل

للغة اإلسبانية، وعرضهما لمشرو  الشراكة بوضوح وقناعة تامة، باإلضافة إلى 

 عزز قناعة السيدة ذي، األمر الإعطائهما صورة عن المرأة المسلمة القائدة

لربط االتصال بالسيدة  مشرو  الشراكة، ودفعهاالمضي قدما في المديرة ب

تحديد موعد ثان معها ل واآلداب الفلسفة كليةالمسؤولة عن الكتابة األكاديمية ب

 .المباحثات النهائيةخاص ب

 مركز الدراسة الخاص باألجانب

التابع  الدراسة الخاص باألجانب مركز زار الوفد الممثل لكلية أصول الدين   

بزيارة خاصة تم خاللها اللقاء بمجموعة من  المكسيك في المستقلة الوطنية لجامعة

األطر المسيرة للمركز. 

 



 كلية الفلسفة واآلداب بالمكسيك العاصمة

كلية أصول الدين اجتماعا مع السيدة المسؤولة عن الكتابة  بعثةعقدت  

تعاون التي سطرت في النسخة مجاالت ال، تم خالله تداول مختلف األكاديمية

وكذا األهداف المتوخاة ، الخاصة بكلية أصول الديناألولية من مشرو  الشراكة 

ة الشراكة على أحيلت النسخة األولية التفاقيكليتين، ثم لمنها، وآفاقها بالنسبة ل

، على أن يتم من أجل مزيد من التنقيح واآلداب الفلسفة كليةاللجنة القانونية ب

 .كلية أصول الدين إرسال النموذج المقترح فور االنتهاء من إعداده إلى 

 

  المؤتمر األول للمسلمات الالتينيات: -2
 

عيسو في شاركت األستاذة الدكتورة حنان المجدوبي والباحثة سميرة 

مركز الحكمة  هنظمالذي و ، في العالم للمسلمات الالتينياتالمؤتمر األ,ل 

تحت شعار " نحو بناء هوية المرأة المسلمة الالتينية"، وقد بالعاصمة المكسيك 

عرف هذا المؤتمر حضورا مكثفا من طرف نساء التينيات مسلمات وغير 

 مسلمات، وثلة من النساء األكاديميات.



 

 

 



 

 

وقامت المبعوثتين خالل هذه الرحلة العلمية المباركة كذلك، بزيارة لوالية 

وكذا . تشياباس تم خاللها اللقاء بمجموعة من ممثلي بعض التيارات اإلسالمية 

، حيث كان للمبعوثتين لقاء مع مجموعة من الخطاب ابن عمر مصلىزيارة 

المسلمات، وتم تقديم بعض النصائح والتوجيهات واإلرشادات للحاضرات في 

ضوء درسين حول اندماج المسلم في مجتمعه، ودور المرأة المسلمة في بناء 

 طقة.األجيال الصاعدة من مسلمي المن

زيارة ، وهي مولينو بقرية الكوثر مسجدوتمت باإلضافة لذلك زيارة 

، للمنطقةالصعبة الطبيعة الجبلية واألمطار، كاعترتها مجموعة من الصعوبات 

التعرف لوصول إلى المنطقة، ووفد أصول الدين للكن هذا لم ينقص من عزيمة 

عن قرب على حياة السكان األصليين للمنطقة من قبيلة التسوتسيل الذين دخلوا في 

 اإلسالم. 

 

 

 

  



  خاتمة

حظيت الرحلة العلمية منذ بدايتها بدعم كبير من السيد عميد كلية أصول 

الدكتورة : الممثلة في كل من  الدين أصول كلية بعثة الدين، الذي عقد ثقته في 

 وأمدهما عيسو، سميرة الدكتوراه سلك في الباحثة والطالبة المجدوبي حنان

 .النيرة ونصائحه بإرشاداته وتوجيهاته

كما ، والدينية األهداف العلميةفضل هللا تعالى مجموعة من ب وقد حققت

ي الكليات والمعاهد مسؤولخوة مع المحبة واألتواصل وال مد جسورمن مكنت 

كانت فرصة سانحة لتصحيح مجموعة من و ،والمراكز والمساجد بدولة المكسيك 

 النساء المسلمات عزيمة وشحن المفاهيم المغلوطة عن اإلسالم والمسلمين، 

  .، ودراسة العلوم الشرعيةاللغة العربيةليشرعن في تعلم 

 

 
 

 

 


