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 و ،فضيلة األستاذ الدكتور محمد درنيقة ،مناشة الدكتوراهباقي أفراد لجنة  وأشكر

لما  ،غيتستش أنور األستاذ الدكتور فضيلة و ،فضيلة األستاذ الدكتور رأفت الميقاتي

وإرشادات لتعديل البحث قبل نشره وقد حاولت ان اطبق جميع قدموا من نصائح 

 .فجزاهم هللا خيرا. اإلرشادات

اللتين  (Melek Crompton)و ملَك كرومبتن ( Katrin Oushrir)كاترين أوشرير تين وأشكر السيد

 أعدتا أبحاثاً طمابية في مستوى اإلجازة باللغة األلمانية التي قمت باإلشراف عليها

على مساعدته في ( Diyab Dabschah)وأشكر السيد دياب دبشة . ودِمجها في هذه االطروحة

 Ridouan)،كما أشكر السيد رضوان كركور   DIDIاقتراح برنامج ماجستير في مؤسسة 

Karkour )على وضع بعض اإلحصائيات الموجودة في هذا البحث. 

حاضرة لعرض موضوع الدكتوراه التي قامت بترجمة الم عزيزةوأخيراً أشكر زوجتي ال

،كما قامت بالتصحيح اللغوي  0292في نيسان   DIDIإلى اللغة األلمانية لتُلقى في مؤتمر 

 .لهذه األطروحة
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Research importance: 

While most of the modern Balkan states or countries 

(Greece, Bulgaria, Albania, Montenegro, Bosnia and 

Herzegovina, Kosovo and Macedonia) and parts of the 

European section of the Russian Federation (Caucasus, 

Chechnya, Dagestan and other areas of the Urals) belong 

to the Islamic world, in most Western European countries 

the larger Muslim communities exist only since about I. 

World War. Unlike in the past, where Islam was taught in 

these Western countries at universities from the Christians 

or non-Muslims in the form of Orientalism studies, today 

governments offer curricula to teach Islam and educate 

school teachers and imams. 
On the other hand, since 1992, in many Western European 

countries, Islamic institutes have been established by 

Islamic groups to graduate imams, preachers and 

specialists in Islamic studies. These institutes have a 

significant impact on the Muslim community. But official 

media focuses on governmental official universities and 

their understanding of, or perhaps their perception of, 

Islam. 
The governments of Western countries seek to cut the ties 

between Muslims in Europe and Muslims in the Islamic 

world, especially in terms of thought and education, so 

that Muslim thought is consistent with the social 

foundations of Western countries. 

The missing binding to Islalamic Umma means to weak 

 البحث أهمية

اليونان، بلغاريا، ألبانيا، اجلبل األسود، البوسنة  ( بينما تنتمي معظم دول البلقان احلديثة
دول ) وجزء من القسم األورويب لدولة روسيا الفديرالية  ..(واهلرتسك، كوسوفو ومقدونيا

واجد يتللعامل اإلسالمي، ( القوقاز كالشيشان وداغستان وغريها ومناطق جبال األورال
 دثكان حي ملا خالفاً و  .املسلمون منذ احلرب العاملية االوىل يف معظم بلدان أوروبا الغربية

 قبل من اجلامعات يف البلدان الغربيةاإلسالم يدرس يف هذه  كان حيث املاضي، يف
، فاليوم تقدم احلكومات قيةاشر اس دراسات شكل على املسلم غري أو املسيحي اجلانب

 .مناهج لتدريس اإلسالم وتأهيل مدرسني يف املدارس وأئمة املساجد
يف العديد من البلدان األوروبية الغربية معاهد  1112يف املقابل أسست منذ حوايل 

وختريج أئمة  ن قبل مجاعات أو شخصيات إسالمية هبدف الدعوة إىل اهللإسالمية م
وهذه املعاهد هلا تأثري كبري على اجلالية . وخطباء ومتخصصني يف الدراسات اإلسالمية

أما وسائل اإلعالم فرتكز على اجلامعات الرمسية احلكومية وفهمها أو باألحرى . املسلمة
 .تصورها لإلسالم

ول الغربية إىل قطع الروابط بني املسلمني يف أوروبا واملسلمني يف وتسعى حكومات الد
اإلسالمي وخاصة ما خيص الفكر والرتبية وذلك حىت ينسجم فكر املسلمني مع العامل 

٦ 
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the Muslims and and can have also influence on the 

understanding of proper monotheism which requires the 

Muslim to worship God alone while complying with the 

laws of Western countries because of having made a 

contract while receiving the permission to stay in the 

Western countries. 

Western gevernments want Muslims to be subject first to 

the Western perception of democracy and then to practice 

their Islamic religion within the framework of what the 

Western understanding of democracy allows them to do. 
This research sheds light on a number of Islamic Institutes 

in Europe in order to understand the reality of higher 

Islamic education in Europe, focusing on DIDI in 

Germany, its teaching of Islamic Law and the 

fundamentals of religion, and the possibility of linking 

this institute to a university in Tripoli. This in order to 

have connections with institutions in the Islamic world. 

وال شك أن هذا معناه إضعاف املسلمني وحرفهم . األسس االجتماعية يف الدول الغربية
اخلضوع هلل تعاىل وحده، مع االلتزام  عن فهم التوحيد السليم الذي يطلب من املسلم

بينما . بقوانني الدول الغربية مبقتضى العقد املربم بني الطرفني حني استالم تأشرية الدخول
تريد األنظمة الغربية من املسلمني أن خيضعوا أواًل للتصور الغريب للدميوقراطية مث ميارسوا 

 .ميوقراطيةيف إطار ما تسمح هلم بذلك تلك الد دينهم اإلسالمي

هذا البحث يسلط الضوء على عدد من مؤسسات التعليم اجلامعي اإلسالمي يف دول 
أوروبا من أجل معرفة واقع التعليم اإلسالمي العايل يف أوروبا، مع الرتكيز على مؤسسة 

DIdI  يف أملانيا وتدريسها للشريعة وألصول الدين، وإمكانية ربط هذا املعهد بإحدى
وذلك من أجل التواصل مع املؤسسات يف العامل . لس الشاماجلامعات يف طراب

 .اإلسالمي
Methodology and research plan 

The scientific research methodology used in this 

research is descriptive analytical approach. In 

[Khamdan] this approach is defined as follows: The 

descriptive approach as defined by the researchers is 

"the method that depends on the study of the 

phenomenon as it exists in fact, and it is concerned as 

a precise description and expressed as qualitative and 

clarifying its characteristics, and quantified by giving 

 المنهج وخطة البحث

 [Khamdan]يف . املنهج العلمي البحثي املتبع يف هذا البحث هو املنهج الوصفي التحليلي
 تمديع يالذ جهاملن "الباحثون هو هيعرف كما الوصفي جهاملن :يتم حتديد هذا املنهج كاآليت

عنها كيفياً  ويعرّب  دقيقاً  وصفاً  اهبوصف تمهوي الواقع، يف توجد كما الظاهرة دراسة على

٧ 
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it a numerical description through numbers and 

tables showing the amount of these Phenomenon, size 

or degree of association with other phenomena" . 
In our research, the traditional approach to Islamic 

higher education was presented first which was 

adopting the approach of Al-Azhar University as an 

example. Then additional materials for Islamic private 

higher education in Europe were adopted. The goal of 

Islamic higher education by Muslims is to prepare 

preachers and scholars. 

Then the major part of Islamic higher education 

institutions Europe were reviewed. It can be divided 

into three types: 
 Islamic higher education institutions founded by 

Islamic groups in Europe 

 Islamic higher education institutions founded by 

European governments 

 Oriental institutes in to public universities 
 

In all these three areas, all available curricula of 

institutions, objectives, curricula vitae and public 

statements of their faculty members were collected. 
Then we discussed how to adopt accreditation prior 

to the formal recognition of any educational program, 

and how to solve the issue of accreditation of our 

institution DIDI. 

بوصفها وتوضيح خصائصها، وكميًا بإعطائها وصفًا رقميًا من خالل أرقام وجداول توضح 
 1."مقدار هذه الظاهرة أو حجمها أو درجة ارتباطها مع الظواهر األخرى

هج التقليدي للتعليم العايل اإلسالمي واعتمد منهج جامعة األزهر  أواًل عرض املنيف حبثنا مت 
إذ أن . مث عينت املواد اإلضافية للتعليم العايل اإلسالمي اخلاص يف أوروبا. كمثال على ذلك

هدف التعليم العايل اإلسالمي من قبل املسلمني هو يف األصل إعداد الدعاة والعلماء وقد 
 .در عقوهلمأ مرنا أن خناطب الناس على ق

استعراض اجلزء األكرب من مؤسسات التعليم العايل اإلسالمي يف أوروبا وميكن أن تقسم  مت مث
 :أنواع ثالثةإىل 

 أوروبايف اإلسالمية  عاتاماجل من قبل م العايل اإلسالميالتعلي مؤسسات 

 األوروبية احلكومات من قبل اإلسالميم العايل التعلي مؤسسات 

  معاهد استشراقية تابعة جلامعات حكومية 

 والسري ،واألهداف املؤسسات مناهج ما تيسر من كل مجع مت الثالثة اجملاالت هذه كل يف
 .االتابعة هل التدريس هيئة ألعضاء العلنية والتصرحيات الذاتية

مث مت حبث كيفية االعتماد الذي يسبق االعرتاف الرمسي ألي برنامج تعليمي، ومت اقرتاح كيفية 
                                                      

 1ص  ،[Khamdan]انظر  1
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 .DIdIحل مسألة اعتماد مؤسستنا 
Conclusion 
 
The current status of Islamic higher education in 

Europe 

Thus, after our journey through the Islamic institutes 

and colleges in Europe, we found that they are 

divided into three sections, each with its distinctive 

characteristics and educational needs compatible with 

its history, culture and level of Islamic religious 

awareness. 
In general, Islamic higher education contains two 

parts: a traditional part in which all institutes share, 

which is traditional Islamic sciences, Arabic language, 

Quran, Hadith, and others. A second part 

distinguishes each region or region from the other 

with its needs and challenges. While Muslims in the 

European Union are interested in philosophical and 

sociological sciences, Muslims in the Balkans are 

focusing on the Ottoman heritage. In Russian 

institutes, the focus is on the doctrinal matter, in the 

face of the atheism spread former by the Soviet 

Union. 
In the following is a summary of the status of Islamic 

institutes in the three sections discussed in this study: 

the Balkans, Russia and Western Europe. 
In the Balkans, the faculties are located in the 

following regions: Bosnia and Herzegovina in the 

three cities of Sarajevo, Zenica, Bihac, in Kosovo in 

the capital of Prishtina, in Macedonia in the capital, 

 التوصيات و النتائج: الخاتمة
 الوضع الحالي للتعليم العالى اإلسالمي في اوروبا

وهكذا وبعد جولتنا على املعاهد والكليات اإلسالمية يف أوروبا اتضح لنا أهنا تنقسم إىل 
ثالثة أقسام، لكل منها خصائصه املميزة وحاجاته التعليمية املتوافقة مع تارخيه وثقافته 

 .ومستوى الوعي الديين اإلسالمي فيه
جزء تقليدي تشرتك فيه كل املعاهد : وبشكل عام حيتوي التعليم العايل اإلسالمي على جزأين

وجزء ثان مييز  . واحلديث وغريهاوهي العلوم الشرعية التقليدية، من لغة عربية وعلوم القرآن 
فبينما يهتم . كل منطقة أو إقليم عن اآلخر مبا عنده من احتياجات ومبا يواجه من حتديات

املسلمون يف االحتاد األورويب بالعلوم الفلسفية واجملتمعية، ي ركز املسلمون يف البلقان على 
ألمر العقائدي وذلك مبواجهة املرياث العثماين، ويف املعاهد الروسية يكون الرتكيز على ا

 .اإلحلادية املنتشرة من آثار االحتاد السوفيايت الشيوعي
: وفيما يأيت ملخص عن أحوال املعاهد اإلسالمية يف األقسام الثالثة املتناولة يف حبثنا هذا

 .البلقان وروسيا وأوروبا الغربية
واهلرتسك يف املدن الثالث سراييفو يف البوسنة : تتوزع الكليات يف املناطق التالية ففي البلقان

(Sarajevo) زينيتسا ،(Zenica) وبيهاتش ،(Bihac) يف كوسوفو ،(Kosovo ) يف العاصمة
يف ( Serbia)، يف صربيا (Skopje)، يف مقدونيا يف العاصمة سكوبيه (Prishtina)بريشتينا 

 ٨ 
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Skopje, In Serbia in the city of Novi Pazar, and in 

Bulgaria in the capital, Sofia. While Albania, Croatia, 

Greece, Montenegro, Romania, and Slovenia are 

without any Islamic colleges or institutes. 
After the close connection of this region to the Islamic 

world through the Ottoman Empire, this connection 

was cut off from World War I and most religious 

schools were closed until the Yugoslav regime 

allowed the resumption of higher Islamic education 

in Sarajevo in 1977. 
The language barrier has stood in the way of regional 

cooperation that aims to spread Islamic education. 

Most Muslims in the Balkans do not speak any other 

language besides their native language, which also 

was reflected on the funding of institutes. Most of the 

institutes are locally funded, which explains the 

limited funding. 
Despite all the obstacles, higher education in the 

Balkans is progressing rapidly and Sarajevo College is 

the best proof. 
In Russia, Islamic institutes are spread in Kazan, Ufa, 

Machatschkala in Dagestan, and in the capital, 

Moskow, where the Moscow Islamic University in 

2013 obtained state accreditation in the Bachelor's 

Degree in Fundamentals of Islamic Religion. 
The Islamic presence is concentrated in the Wolga 

region, where 10 million Muslims live, while the total 

number of Muslims in the Russian Federation is 

about 20 millions. 

The Islamic presence in Russia dates back to the era of 

the companions of the prophet Muhammad (peace be 

بينما ختلو ألبانيا (. Sofia)، ويف بلغاريا يف العاصمة صوفيا (Novi Pazar)مدينة نويف بازار 
(Albania) كرواتيا ،(Croatia) اليونان ،(Greece) اجلبل األسود ،(Montenegro) رومانيا ،
(Romania) وسلوفينيا ،(Slovenia )من أية كليات أو معاهد إسالمية. 

بعد االرتباط الوثيق هلذه املنطقة بالعامل اإلسالمي من خالل الدولة العثمانية، انقطع هذا 
اإلتصال إبتداًء من احلرب العاملية األوىل وأ قفلت معظم املدارس الدينية إىل حني مسح النظام 

 .1177اليوغساليف باستئناف التعليم اإلسالمي العايل يف سراييفو يف عام 
وقد وقفت عقبة اللغة يف وجه التعاون اإلقليمي اهلادف لنشر التعليم اإلسالمي، إذ إن معظم 

بلقان ال يتكلمون أي لغة ثانية إىل جانب لغتهم احمللية األمر الذي انعكس املسلمني يف ال
 .أيضاً على متويل املعاهد، فمعظم املعاهد هناك ممولة حملياً، ما ي فسر حمدودية هذا التمويل

وبالرغم من كل العقبات فالتعليم العايل يف البلقان يتقدم خبطًى سريعة يف اآلونة األخرية وت عدُّ  
 .سراييفو خري دليل على ذلككلية 

، حمج قلعة (Ufa)، أوفا (Kazan)تنتشر املعاهد اإلسالمية يف قازان وفي رولسيا 
(Machatschkala ) يف داغستان(Dagestan) ويف العاصمة موسكو ،(Moskow ) حيث

على االعتماد من قبل الدولة يف  2113سنة يف اإلسالمية  موسكو جامعةحصلت 
 .ل الدينالبكالوريوس يف أصو 

حيث يعيش عشرة ماليني مسلم من أصل ( Wolga)يرتكز الوجود اإلسالمي يف منطقة فوجلا 
 .عشرين مليوناً يعيشون يف روسيا االحتادية
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upon him)  and their followers (tābi'ūn) in Dagestan 

and its surroundings. In 1552 the Islamic city of 

Kazan fell in the hands of the Russians, whom killed a 

large part of its population, but Muslims were able to 

preserve their religion in the centuries that followed. 
In 2003 alone, there were 16 Islamic institutes in 

Dagestan. 
It is noted that other materials are added to religious 

subjects such as programming, mathematics, English, 

psychology, economics and education, and defeating 

the Sufi schools. 
In the European Union, the history of Muslims is 

relatively new compared to their presence in the 

Balkans and Russia. 
Higher education in the European Union is divided in 

terms of the supervising authority and in terms of its 

purpose into three types: 
 The first: institutions founded by Muslims 

intended to preserve religion and teaching it for 

the Muslim generations emerging in Europe. This 

type of institution were found around since the 

1990s. 
 Second: As a reaction to the spread of the first 

type and thus spreading the correct 

understanding of Islam, the initiative and the 

desire to invite people and pride in religion, the 

governments of some European countries, 

including the German encouraged the 

establishment of colleges in its official 

universities that teach Islam in a scientific way 

. يرجع الوجود اإلسالمي يف روسيا إىل عهد الصحابة والتابعني بالنسبة لداغستان وجوارها
ة بيد الروس فأبادوا قسمًا كبرياً من اإلسالمي( Kazan)سقطت مدينة قازان  1552ويف سنة 

 .سلمني استطاعوا أن حيافظوا على دينهم يف القرون الىت تلت هذه الواقعةسكاهنا، اال أن امل
 .، ستة عشر معهدا إسالمياً 2113وبلغ عدد املعاهد يف داغستان وحدها يف عام 

ومن املالحظ إضافة مواد أخرى إىل املواد الدينية مثل الربجمة والرياضيات واللغة اإلنكليزية 
 .وتغلب على املعاهد النزعة الصوفية. وعلم النفس واالقتصاد والرتبية

فتاريخ املسلمني هناك حديث نسبيًا مقارنة بوجودهم يف البلقان أيا في االتحاد األوروبي 
 .وروسيا

ينقسم التعليم العايل يف االحتاد األورويب من حيث اجلهة املشرفة عليه ومن حيث الغرض منه 
 :إىل ثالثة أنواع

 ني والغرض منها حفظ الدين وتعليمه لألجيال املسلمة مؤسسات من قبل املسلم: األول
وهذا النوع من املؤسسات موجود منذ حوايل التسعينيات من القرن . الناشئة يف أوروبا

 .املاضي

 كردة فعل على انتشار النوع األول وبالتايل انتشار الفهم الصحيح لإلسالم : الثاين
بالدين، قامت حكومات بعض  الذي فيه إقدام وحرص على دعوة الناس واالعتزاز

الدول األوربية ومنها األملانية بالتشجيع على إنشاء الكليات يف جامعاهتا الرمسية اليت 
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closer to Orientalism to Traditional Islamic 

knowledge. These initiatives were in Germany 

after 2007. 
 The third: Orientalism, which was created in the 

era of direct colonialism, which was one of its 

objectives is to identify the civilizations of 

colonized countries, in order to destroy their 

societies from their insides 
 

The great problem facing the West in dealing with 

Muslims is that the Muslim is committed to the law of 

God and considers Him above all laws. That is, its 

adherence to the constitutions of non-Muslim 

countries and respect for their laws comes in 

accordance with the religious duty to respect 

contracts: 

﴿            ﴾ 

O you Mu'minūn, fulfill [all] contracts. [5:1]. So he is 

motivated by the fact of obedience to Allah. 

The issue of accreditation or formal recognition of an 

institute remains an important issue so that graduates 

can be employed as imams or teachers in public and 

private schools and high schools. The problem is that 

western countries do not recognize institutes of the 

first type for many reasons. 
 
Proposal: It is preferable to follow the path of 

accreditation Islamic institutes in Western Europe by 

linking their certificates to faculties in the Islamic world 

تعىن بتدريس اإلسالم بطريقة علمية أقرب منها إىل االستشراق منه إىل املعارف 
 .2117وكانت هذه املبادرات يف املانيا بعد . اإلسالمية التقليدية

 شراق الذي نشأ يف حقبة االستعمار املباشر والذي كان من أهدافه االست: الثالث
 .التعرف على حضارات الدول املسَتعَمرة، يف سبيل حتطيم جمتمعاهتا من الداخل

وتبقى اإلشكالية الكربى اليت يواجهها الغرب يف تعامله مع املسلمني هي أن املسلم يلتزم 
أي أن التزامه بدساتري الدول الغري مسلمة واحرتام . بشرع اهلل تعاىل ويعتربه فوق كل شرع

﴿قوانينها يأيت تلبية للواجب الديين باحرتام املواثيق والعهود           

   ﴾فتكون بدافع طاعة اهلل عز وجل وإمتثاالً ألمره ،. 
وتبقى مسألة االعتماد أو االعرتاف الرمسي ملعهد ما مسألة مهمة حيت يستطيع اخلرجيون ان 

واإلشكالية . يعملوا بوظائف كإمام مسجد او مدرس يف املدارس والثانويات الرمسية واخلاصة
 . بية ال تعرتف باملعاهد من النوع االول ألسباب عديدةان الدول الغر 

من األفضل سلوك طريق اعتماد المعاهد اإلسالمية في آوروبا الغربية : الُمقترح المقدم
 عن طريق ربط شهاداتها بكليات في العالم اإلسالمي

د بناًء على ما ذكر من الطرق املمكنة يف السعي العتماد برنامج تعليمي لكلية أو معه
إسالمي يف االحتاد األورويب، فقد أيقنا أن الطريق الوحيد هلذا السعي هو ربط هذه الكلية أو 
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Based on what has mentioned on the possible ways of 

pursuing an educational program for an Islamic 

college or institute in the European Union, we became 

sure that the only way to pursue this endeavor is to 

link this college or institute to an accredited college in 

the Muslim world where demographic pressure 

allows for proper Islamic scientific education. 
It was presented a proposal for a link between the 

DIDI Foundation in Germany, which wishes to adopt 

its program, at the University of Tripoli in Lebanon. 

هذا املعهد بكلية معتمدة يف العامل اإلسالمي حيث الضغط الدميوغرايف يسمح بالتعليم 
 .اإلسالمي العلمي السليم

ب باعتماد برناجمها، يف أملانيا واليت ترغ DIDIويف الفقرة التالية نعرض خمطط ربط مؤسسة 
 .جبامعة طرابلس يف لبنان

 

 





 

 

1 

 مقدمة

 .شرف املرسلنيب العاملني والصالة والسالم على أاحلمد هلل ر 

 سباب اختيارهأهمية البحث و أ

بوسنة واهلرتسك، كوسوفو ، الاليونان، بلغاريا، ألبانيا، اجلبل األسود ( احلديثة البلقان دول عظمم تنتميبينما 
دول القوقاز كالشيشان وداغستان وغريها )  ديراليةالقسم األورويب لدولة روسيا الف وجزء من ..(ومقدونيا

 أوروبا بلدانمعظم يف  ن منذ احلرب العاملية االوىلسلمو املجد او تي ،سالمياإلللعامل  (ومناطق جبال األورال
 اجلامعات يف يف هذه البلدان الغربيةيدرس  اإلسالم كان حيث اضي،امل يف دثكان حي ملا خالفاً و  .الغربية

مناهج  احلكومات تقدم اليومف، قيةاشر اس دراسات شكل على املسلم غري أو املسيحي اجلانب قبل من
 .ساجداملئمة أيف املدارس و تأهيل مدرسني و  اإلسالملتدريس 

من قبل  إسالميةروبية الغربية معاهد و األ البلدانمن  يف العديد 1112 ت منذ حوايلأسسيف املقابل 
وختريج أئمة وخطباء ومتخصصني يف الدراسات  اهلل إىل هبدف الدعوة إسالميةأو شخصيات  مجاعات

ية على اجلامعات الرمسفرتكز عالم وسائل اإل أما. لية املسلمةاملعاهد هلا تأثري كبري على اجلا هوهذ. سالميةاإل
 .سالمرها لإلى تصو حر و باألأهمها احلكومية وف

 سالمياإلواملسلمني يف العامل  أوروباىل قطع الروابط بني املسلمني يف إربية غمات الدول الو عى حكسوت
. يف الدول الغربية يةجتماعاال سساألحىت ينسجم فكر املسلمني مع  وذلك وخاصة ما خيص الفكر والرتبية

ع ب من املسلم اخلضو الذي يطلالسليم التوحيد عن فهم  همفن هذا معناه إضعاف املسلمني وحر أوال شك 
تأشرية  استالمتزام بقوانني الدول الغربية مبقتضى العقد املربم بني الطرفني حني االلمع  ،تعاىل وحدههلل 

مث ميارسوا  للتصور الغريب للدميوقراطية والً أ ن خيضعواأ غربية من املسلمنيال بينما تريد األنظمة. الدخول
 .الدميوقراطيةتلك بذلك هلم طار ما تسمح إيف  يسالماإلدينهم 

من أجل معرفة  أوروبايف دول  سالمياإلعدد من مؤسسات التعليم اجلامعي  على ءلط الضو هذا البحث يس
 صولوتدريسها للشريعة وأل أملانيايف  DIdI مع الرتكيز على مؤسسةوروبا، العايل يف أ سالميواقع التعليم اإل
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 من أجل التواصل مع وذلك. حدى اجلامعات يف طرابلس الشامهذا املعهد بإ ربط كانيةوإم ،الدين
 .سالمياإلاملؤسسات يف العامل 

 صعوبات البحث

ما و  يف أوروبا سالمياخلاصة مبؤسسات التعليم العايل اإل اإلحصاءات من اً كثري  أن البداية لنا من تبني قدل
عنها وعند السؤال . للجمهور متاحة ليست - خرىعدد الطالب وجنسياهتم ومعلومات أ مثل - هبا يتعلق

 . اال مؤسسة واحدة نامل جتبو  امتنعت معظم املعاهد عن اإلجابة،عرب الربيد االلكرتوين 

وبالتايل قمنا يف  .DIdIمؤسستنا  استثناءفيما خيص الطالب بدقيقة  أرقاماحلصول على علينا تعذر  لذلك
وتقدمي صورة واضحة عنها  سالميات التعليم العايل اإلرصد أكرب عدد ممكن من مؤسسهذا البحث ب

 اً تقدم برناجم أناليت تسعى .DIdIمبؤسستنا بغرض األخذ من خرباهتا وبالتايل إكمال الطريق بشكل صحيح 
لذلك مت رصد الطرق  ،رمسياً  معرتف هبا توذلك بشهادا ،باللغة األملانية والعربية سالميللتعليم العايل اإل

 .عتماداالصول على املمكنة للح

 الدراسات السابقة

 أوروبافي الواليات المتحدة و سمامياإلموضوع التعليم العالي  [1] يتناول المرجع رقم

التعليم الجامعي  إحصاء 0222تم في عام  [Alibasic] المرجع وفي .الممّول من قبل الدولة

تي تتحدث عن نظريات في الفقرة األولى من الفصل األول ال .في دول البلقان سمامياإل

وفي الفقرة عن . [1]المهمة من  طغربية في مفهوم التعليم الديني يتم عرض بعض النقا

 [.Alibasic]الجامعات في البلقان من الفصل الرابع تُستخدم نتائج اإلحصاء من 

 وخطة البحث المنهج

يتم حتديد هذا  [Khamdan]يف . املنهج العلمي البحثي املتبع يف هذا البحث هو املنهج الوصفي التحليلي
 توجد كما الظاهرة دراسة على يعتمد يالذ جهاملن "الباحثون هو هيعرف كما الوصفي جهاملن :هج كاآليتنامل
 بإعطائها وصفاً  بوصفها وتوضيح خصائصها، وكمياً  عنها كيفياً  ويعرّب  دقيقاً  وصفاً  اهبوصف تمهوي الواقع، يف
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ح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها أو درجة ارتباطها مع الظواهر وجداول توض أرقاممن خالل  رقمياً 
 2."األخرى

كمثال على   األزهرمنهج جامعة  اعتمدو  سالمياإلتقليدي للتعليم العايل عرض املنهج ال أوالً يف حبثنا مت 
 يلالتعليم العا إذ أن هدف .أوروبايف  اخلاص سالمياإلة للتعليم العايل مث عينت املواد اإلضافي. ذلك

خناطب الناس على قدر  أنمرنا عداد الدعاة والعلماء وقد أ  إمن قبل املسلمني هو يف األصل  سالمياإل
 .عقوهلم

 ثالثةىل تقسم إ أنوميكن  أوروبايف  سالمياإلمؤسسات التعليم العايل استعراض اجلزء األكرب من  مت مث
 :أنواع

 أوروبايف سالمية اإل عاتاماجل من قبل سالمياإلم العايل التعلي مؤسسات 

 بيةو ر و األ احلكومات من قبل سالمياإلم العايل التعلي مؤسسات 

  معاهد استشراقية تابعة جلامعات حكومية 

 الذاتية والسري ،هدافواأل املؤسسات مناهج ما تيسر من كل مجع مت الثالثة اجملاالت هذه كل يف
 .االتابعة هل التدريس هيئة ألعضاء العلنية والتصرحيات

مسألة ح كيفية حل ا مت اقرت برنامج تعليمي، و ي رمسي ألال عرتافالق ابالذي يس عتماداالكيفية   حبث مث مت
 .DIdIمؤسستنا  اعتماد

 

                                                      

 1ص  ،[Khamdan]انظر  2
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 وعند المسلمين الغرب فيالديني مفهوم التعليم : الفصل االول 9

 نظريات غربية 9.9

 3الدينية والتربية الدولة ةيحياد 9.9.9

 .التعليمي والنظام والدولة الكنيسة بني العالقات على يؤثر ما غالباً  ما بلد يف عنيم ديين مذهب هيمنةإن 
 :الديين التعليم من وذجنيجند من الدينية ريةاحلتتمتع ب اليت البلدان يف حىت

  تعليم عقائدي( 1 

 .خمتلفة أديانمع  عقائدية غري مقارنة دراسة( 2 

 الدراسية، املناهج وتطوير احملتوى، حتديد نع املسؤولة اجلهة يف قائم النوعني هذين بني األساسي ختالفاال
 من قبل الدولةاملوضوعة  الديين التعليم أنظمة مع ذلك ال ميكننا تصنيف .املعلمني وتدريب املواد، واختيار

 .الفئات هذه من أي   يف

 4 .الدينية والسلطات األكادميية السلطات بني العالقةن هي نقطة مهمة أخرى ختتلف فيها هاتان الفئتا
 5."املعلمني؟ أو اجملتمع -من ميلك غرفة التدريس " مسألةأيضاً  بذلك رتبطتو 

 6يهاوأمثلة عل والدولة( الكنيسةك) ةيدين اطرافة نماذج للعالقة بين أربع 9.9.0

 الكنيسة تاريخيا  ) أوروبافي  دينيةيؤلسسات و  الدولة يؤلسسات بين التعاون .1
 (:المسيحية

على هذا  ةأمثل إسبانياو  وأملانيا، النمسا،يف كل من  الديةيم 2117ي يف سنة الوضع احلايل أي شكل 
يتم متويل الكنيسة  مثالً  أملانيايف  .الدولة مع بعمل مشرتك رمسياً  هبا املعرتف الديانات دخلت قدف. النوع

                                                      

 State Neutrality and Religious Education ، باب[1]من معظم الفقرة  3
4 Jean-Paul Willaime, “Different Models for Religion and Education in Europe,” in Religion and Education in Europe: Developments, 

Contexts and Debates, ed. Robert Jackson et al. (Münster: Waxmann, 2007), 87–102. 

5 Peter Schreiner, “Toward a European oriented religious education,” in Toward Religious Competence: Diversity as a Challenge for 

Education in Europe, ed. H–G. Heimbrock, C. Th. Scheilke, and P. Schreined (Münster: Lit, 2001), 253–67. 

 (2ص ) Four Models of Church-State Relations، باب [1]من  6



المسلمين وعند الغرب في الديني التعليم مفهوم: االول الفصل  

 

6 

الدولة من املواطنني  اتأخذه ةسيا عن طريق ضرائب كنوغريه يةاليهودو  الربوتستانتيةالكاثولكية و 
 7.الكنيسة املعنية إىلني وتردها املسيحي

 هبا املعرتفاإلسالمية  لجمعياتل كنفإنه من امل ،ختتلف أحياناً  التعاون هذا طبيعة أن من الرغم وعلى 
 .املدرسي النظام داخلالتعليم الديين  وتوفري الدولة مع تعاونال

 :داخل الدولة دولةيؤلسسات تشبه يذاهب لها  أو ديانات وجود. 2

تتمتع   هولندافي ف .نداوفنل هولندا يف كل من (2117ي يف عام أ) ى هذا النوع هو الوضع احلايللة علأمث 
هلذه  تابعاً  الديينويكون التعليم  للدولة موازية أنظمةب والربوتستانتية الكاثوليكية الكنائس من كل

 وقد. لنوع من املؤسساتمتلك هذا ا األرثوذكسية يسةوالكن اللوثرية الكنيسة فنلندا يف وكذلك. املؤسسات
نفس املنهج عن طريق تأسيس مؤسسات تقوم  ا علىيسريو  أن الفرصة الدول هذه يف املسلمني هذا أعطى

هذا يتطلب  أناال  8.سالميجياد مؤسسات للتعليم العايل اإللديين يف املدارس الرمسية وكذلك إبالتعليم ا
من الدول  ي  ليس باألمر اهلني بل مل حيقق يف أس هو وكما سنرى يف الفصل اخلام .الدولة باملؤسسة اعرتاف
وذلك ألن الوجود . مسألة سياسية وليس فقط قانونية أصبحتاإلسالمية باملؤسسات  عرتافاالف .الغربية

وهذا يزعج شرحية كبرية يف الشعب الغريب ويالحظ ذلك يف  ،مما كان من قبل أكثر اً ظاهر  أصبح سالمياإل
 .اليت تعلن عداوهتا لإلسالمو  االنتخاباتيف  املتطرفةجناح كثري من األحزاب 

  :الدولة على واحد دين هيمنة وجود. 3

 البلدان هذه ففي(. بريطانيا) املتحدة اململكةالسويد و  أمثلة على هذا النوع هو الوضع احلاىل يف كل من
 ومعظماليوم  وطنيةال سةكنيحتصل ال ذلك، مع .بني الدين والدولة العالقاتعلى  وطنيةال كنيسةالهتيمن 

 غري اً ديني اً تعليم املتحدة واململكة السويد من كلتقدم  . واحلقوق الفرص نفسعلى  الدينية األقليات
                                                      

7 https://www.smart-rechner.de/kirchensteuer/rechner.php 
8 J. Berglund in [1], p.8: 

The existence of parallel state (or dominant) religions: The Netherlands and Finland: Historically in the Netherlands both Catholic 

and Protestant churches have provided parallel systems of institutionalization (and thus religious education), as have Finland’s 

Lutheran and Orthodox churches. This has given Muslims in these countries the opportunity to create a parallel path for Islamic 

religious education within the school system, and to provide university-level teacher education. 
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 أيضاً  ندولتاال ناتاه توفر. املدرسي النظام داخل التالميذ جلميع اإلسالم يقوم بالتعريف عن عقائدي
 .الوطنية الدراسية اهجاملن مع تتوافق اليتاإلسالمية  لمدارسل تمويلال

  :والدولة الدين بين واضح فصل. 4

 لتعليمافإن  وبالتايل .والدولة الكنيسة بنيالتام  فصلال علىافظ حتهذه الدولة ف: فرنساهو ومثال على ذلك 
رتك للقطاع اخلاص وي   ،يتم من قبل املؤسسات الرمسية أنسمح ال ي   سالميالتعليم العايل اإل ومثله سالمياإل
 يف املدارس الرمسية تعليميةالواد امليف بعض  موجود اإلسالمف ما حد إىلومع ذلك و . ملسلمةا جاليةللين يع

 9.واألدب واجلغرافيا التاريخ مثل

 يستشراقاالهدف ال ه عناختالفو سالمياإل ية الشرعية للتعليم العالغالهدف والصي 9.0

هدف  أما .مة مساجد وعلماءوأئ سالميين اإلمدرسني للد إعداد هو سالمياإلن التعليم العايل اهلدف م
دينهم املسلمني عن حاولة صد مبتجلى هداف استعمارية تأخلدمة واملسلمني  اإلسالم فهو فهم ستشراقاال

مسالة حفظ  ثبت هذا املثال حولكما ي    عكسية ألحيانا وتكون النتيجة يف بعض 10.هم بهوتشكيك
 :القرآن

Theodor Nöldeke: "...Die Bemühungen europäischer Gelehrter, die Existenz späterer Änderungen 

im Koran zu beweisen, sind gescheitert" 

 قدالكرمي  القرآن يفمتت  تغيريات وجود إلثبات األوروبيني العلماء جهود إن: "... 11نولدكه ثيودوريقول 
 12 ."فشلت

                                                      

9 J. Berglund in [1], p.8: Distinct separation between church and state: France and the United States: 

These two countries maintain a more rigid separation between church and state. Thus the institutionalization 

of Islam (and Islamic education) is not a political question, but is rather left to the initiative of Muslim 

communities. To some degree, teaching about Islam is provided classes such as history,geography, and 

literature. 
وقد حضر . حدى جامعات المانياالتسعينيات من القرن الماضي في إ في بداية Ahmad von Denfferمحاضرة من المسلم المستشرق  10

ووجد ذلك  1111الى  1121في من  (Heidelberg)معهد االستشراق في جامعة هيدلبرغ  نفسه محاضرات في( اي سمير مراد) الكاتب

 . كمنهج

درس  .والسريانية ،العبرية ،العربية أتقن. يعد شيخ المستشرقين األلمان (1836 - 1930) (Theodor Nöldeke) ثيودور نولدكه 11

عين . م وهو في سن العشرين عن تاريخ القرآن1251حصل على الدكتوراه عام  .وليدن وبرلين وفيينا( Göttingen)  غوتنغن في

 . 1864في كييل عام واللغات السامية لتوراةل اوأستاذ .1861 عام جامعة غوتينغن في للتاريخ اإلسمامي مدرساً 

12 Encyclopaedia Britannica, 9. Ed, "Qur'an" 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1836
https://ar.wikipedia.org/wiki/1930
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%BA%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%BA%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%BA%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86%D8%BA%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%BA%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86%D8%BA%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1861
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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Sir William Muir: "....und wir glauben, dass der Koran so sicher das Wort Muhammads ist, als die 

Muslime glauben, dass er das Wort Gottes ist. 

 املسلمون يعتقد كما حممد، كالم من القرآن أن بنفس اليقني نعتقد وحنن: ".... 13موير وليام السريويقول 
 14".اهلل مكال هو أنه

اجلزء األساسي من كل تعليم عال   نكو  تقليدي الذي ي  ال سالميويف الفصل التايل سي شرح الربنامج اإل
 .إسالمي

                                                      

، قام بعمل غماسكو أسكتلندي ولد في  ستشرقم( 1115و يولي 11 نيبال – 1819 أبريل 27 غماسكو) ( William Muir) ويليام موير 13

 .جامعة إدنبرة وتولى إدارة. المبكرة والخمافة اإلسمامية النبي محمد حول حياةدراسات 
14 Das Leben Muhammads, S.28 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1819
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%A9
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 التقليدي سالمياإلمناهج التعليم العالي : الفصل الثاني 0

 .مصر يف األزهرجامعة  ال على ذلك هيمثو 

 15اإلسالمية كلية العلوم  -جامعة األزهر  0.9

 جامعة األزهرفي مميزات التعليم  0.9.9

 هبا يف العلوم اليت اشتهرت عنها داقية العاملية اليت تتميزواملص ،التاريخ العريق جلامعة األزهر، 
 .أقدم جامعات العامل  من وبوصفها

  املقررات الدراسية معّدة من قبل علماء متميزين. 

 الشهادة الجامعية الرسمية 0.9.0

الدرجة اليت حيصل عليها  أما. وختتلف حبسب الكلية ،الشهادة معتمدة وموثقة من جامعة األزهر الشريف
 ،كلُّه ضمن املنظومة التعليمية اليت تقدمها اجلامعة لطالهبا  وهذا ،لليسانساالشهادة العالية  هيفلطالب ا

 .من خالل التعليم املباشر أو التعليم عن ب عد سواءً 

 مجاالت عمل خريجي الكلية 0.9.4

لوظائف الدينية مات واهذه امله إحدىب القيامعلى شهادهتا األكادميية ميكن خلرجيي هذه الكلية واحلاصلني 
 :العملية

بشكل علمي سليم وحقيقي أمام احلكومات واملؤسسات األوروبية عن طريق  اإلسالممتثيل  .1
 .أو التخصص األكادميي الفردي اإلسالمية اجلمعيات 

 .يف املؤسسات التعليمية احلكوميةاإلسالمية املشاركة يف وضع املناهج واملقررات  .2
 .املدارس واملؤسسات احلكومية املشاركة يف التعليم الديين يف  .3
 .املسلمني  ها معتعاملللمشاكل اليت تعرتض احلكومة يف إجياد احللول يف املشاركة  .4
 ( ."اللاحل"هيئات )ن اخلدمات للمسلمني املشاركة يف اهليئات الشرعية اليت تؤم   .5
 . أوروبايف سلمني الثاين والثالث من املاء اجليل ابنوالفهم والتدين بني عي نشر الو يف املشاركة  .6

                                                      

15 http://www.fit-eu.org/ar/academic/azhar-university 
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16نظام الدراسة -جامعة األزهر  0.0
 

 ،نظام الدراسة يعتمد نظام الساعات، حيث يلتزم الطالب حبضور الساعات املطلوبة لكل مادة 
ويف األغلب ال تعدو أن تكون ( سية وساعات احلضور اإلجباريةاملقررات الدرا) واضحطبقًا جلدول 

 .للمادة الواحدة ساعتني

 ثة فصول دراسية على النحو التايلكادميية إىل ثالتنقسم السنة األ: 
o أسبوعاً  15 وملدة( نوفمرب)يبدأ من السبت الثاين من شهر تشرين الثاين : الفصل األول. 
o أسبوعاً  15 وملدة( مارس)الثاين من شهر آذار  يبدأ من السبت: الفصل الثاين. 
o أسابيع 6 وملدة( يوليو)وز متالثاين من شهر  يبدأ من السبت: الفصل الصيفي. 

 17جامعة األزهرفي التعليم عن بُعد لية آو مميزات 0.0.9

والعربية اإلسالمية تطرح جامعة األزهر بالتعاون مع الرابطة العاملية خلرجيي األزهر، برناجمًا تعليميًا يف العلوم 
عن  للطالبمية عن طريق التعليم عن بعد، للمسلمني الناطقني باللغة العربية، حيث يتم تقدمي املادة العل

صل مع األستاذ من خالل الفصول ، وكذلك يتاح للطالب التوا(نرتنتاإل)طريق شبكة املعلومات الدولية 
 عموماً  أوروبااجلامعة يف  ةليوك FiT–  أوروباَعد كلية الشريعة يف وت   فرتاضية واملناقشات اإللكرتونية، اال

 .، أهم مثال عن هذه الطريقة يف التعليمالطرفني يها بنياتفاقية رمسية مت التوقيع علحسب  صوصاً،وأملانيا خ

 :مبا يلي التعليم عن ب عد ويتميز هذا

  احملتوى الدراسي معد وفق أحدث األساليب التعليمية والتقنيات الربجمية. 
 مقسم بطريقة متميزة من قبل  ،فهو نصي وصويت ومرئي وتفاعلي ،تنوع األسلوب التدريسي املقدم

 .م التعليمي للتعليم عن ب عد متخصصي التصمي
 لكرتونية اشرة اإلمن خالل الفصول االفرتاضية واملناقشات املب ساتذةإتاحة تواصل الطالب مع األ. 
  (( .ساعة 24))توفري دعم فين على مدار اليوم 
  توفري هيئة تدريس متميزة ملساعدة الطالب فيما يعرتضه من صعوبات أكادميية. 

                                                      

16 http://www.fit-eu.org/ar/page/15 
قد أُختير الشرح عن برنامج االزهر للطمات عبر اإلنترنت وليس فقط البرنامج للمداومين ألن الدراسة بالمراسلة وعن طريق االنترنت  17

 .وروباى جانب الحياة العملية وخاصة في أسهل والكل أجدا ومناسبة لكسب العلم بش اصبحت طريقة منتشرة
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 لية التدريس عن بعدآ

 اسم فبعد قبول الطالب يف الربنامج الدراسي يتم إعطاؤه، اإلنرتنتالدراسة عن طريق شبكة  تمت 
يستطيع من خالهلما الدخول إىل بوابة املتقدمني عرب املوقع  ،مستخدم وكلمة مرور خاصني به

يستطيع الطالب مشاهدة الدروس التعليمية للمواد  عندها. www.azharegypt.edu.eg التعليمي
 ساتذةويستطيع أيضًا التواصل املباشر مع األ ،اليت قام بتسجيلها يف أي وقت شاءالدراسية 

توى احملاستفسارات أو استيضاحات عن  ةلديه أي كانت  املدرسني للمواد اجلامعية يف حال
 .لزامية خالل الساعات التدريسية اإل لدرسالعلمي ل

 فضاًل عن توظيف الوسائط املتعددة  ،تعليمية تصميمًا تعليميًا حديثاً مت تصميم املقررات ال
رض وللتيسري على الطالب وذلك بتنويع ع ،بشكل علمي لتحقيق أقصى فائدة من عملية التعلم

 .فيديوبالاملعلومات نصاً وصوتاً و 

 : أتيي ن كل يقرر تعليمي يحتوي على ياإ

على ذلك مادة اًل امثنأخذ . وجدانيةو  مهارية، أهداف معرفيةهي تعليمية األهداف ال .1
 :درايةعلم احلديث رواية و 

 الطالب املراد بعلوم احلديث أن يدرك . أ

 أن يعدد الطالب أنواع علم احلديث . ب

 حلديث روايةً يتعرف الطالب على املراد بعلم اأن  . ت

 حلديث درايةً يتعرف الطالب على املراد بعلم اأن  . ث

 درايةً علم احلديث روايًة و  ارن الطالب بني علم احلديثأن يق . ج

 18 :احلديث رواية ودراية هو ما يليوعلم 

                                                      

 نعيم أبو بكر 18

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=339953 

http://www.azharegypt.edu.eg/
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/member.php?s=aac6c20051698383b7ea8923e7a9bd23&u=133272
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 :علم رواية احلديث: أوالً 

 بحث فيه عن كيفية اتصال األحاديث بالرسول صلى اهلل عليه وسلم من حيث أحوال رواته ضبطاً هو علم ي  
 . ذلكوغري وانقطاعاً  وعدالة ومن حيث كيفية السند اتصاالً 

 .ألفاظ الرسول صلى اهلل عليه وسلم من حيث صحة صدورها عنه: موضوعه

 :علم دراية احلديث: ثانيا

بحث فيه عن املعىن املفهوم من ألفاظ احلديث وعن املعىن املراد منها بناء على قواعد اللغة هو علم ي  
 .وضوابط الشريعة وأحوال النيب صلى اهلل عليه وسلم

 .من حيث داللتها على املفهوم واملرادصلى اهلل عليه وسلم سول أحاديث الر : موضوعه

 :عناصر الدرس .2

 :مادة علم احلديث: املثال

 وصف الدرس 

 ةعلم احلديث رواي 

 علم احلديث دراية 

 حكم تعلم علم احلديث بنوعيه 



الدراسة نظام - األزهر جامعة  

13 

 

 الشروحات اخلاصة بكل عنصر من الدرس .3

 :مادة علم احلديث: مثال

 :درسوصف ال -شرح العنصر  -املقدمة 

كم وح   ،وأول من صنف فيهما ،وفضلهما، يتناول هذا الدرس بيان تعريف علم احلديث رواية ودراية
 .امتعلم كل منه

 (.املفاهيم واملصطلحات –انتبه  –الحظ أن : )وتشمل ،االقتباسات لكل درس  .4

 .ملخص لكل درس .5

 :ملخرجات التعليميةا  .1

 :من مادة علم احلديث مثال

 :يف التشريع تعريف السنة ومكانتها

 مبعىن السنة يف اللغة إحاطة. 

 إصطالح احملدثني يفح معىن السنة ا ضإي. 
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 السنة وعدم خمالفتها حكم اتباع تبيان. 

 د األدلة من القرآن الكرمي واألحاديث النبوية على حجية السنةاعدت. 

 سالمياإلن مكانة السنة يف التشريع ابيت. 

 .التسجيالت الصوتية لكل درس .7

 . صي للتسجيالت الصوتية لكل درسالن فريغتال .2

األسئلة  –أسئلة صواب وخطأ  –االختيار من متعدد : )التدريبات وتتنوع لتشمل .1
 .حيث يتعرف الطالب على اإلجابة الصحيحة يف حالة اخلطأ ،الراجعة مع إمكانية التغذية( املقالية

 سجيالت مرئية تلخص أهم األفكار اليت يطرحها املقرر التعليميت .11

 متحاناتاالنظام  0.0.0

 .امتحان يف هناية الفصل الدراسي األول  .1

 .امتحان يف هناية الفصل الدراسي الثاين  .2
 .امتحان يف هناية الفصل الدراسي الصيفي  .3

 :مالحظات 

 مع العلم أن  .يف بداية العام الدراسي سجل فيهلذي تمواد الفصل ا يقدم الطالب االمتحان جبميع
 .كل مستوى   مقررات يف 11هي  املواد الدراسية

  من  ،الطالب في يكان يعين وجوددون اشتراط  اإلنرتنتعن طريق شبكة  متحاناتاالجترى
 .(التابليت)جهزة اللوحية احلديثة أو األ ،(الكمبيوتر)ل جهاز احلاسب اآليل خال

  جب بصح أو خطأ أ –اختيار من متعدد )  تعدد اخلياراتنظام املالاالمتحان أغلبها وفق أسئلة
 .واألسئلة الكتابية املقالية قليلة جداً  (وهكذا

 من قيمة  %50 مقابل دفع رسوم مبقدار ،أكثرعده يف مادة أو عن مو  للطالب تأجيل االمتحان
 .التايل يف املوعد على املقرر مرة أخرى ودخول االمتحان  طالعاإلمح له بلكي يس ،رسوم املادة
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 ب رسوم تسجيل املادة مرة أخرى مهما يف مادة دراسية يسدد الطال يف حالة رسوب الطالب
 .وال يوجد حد أقصى ملرات الرسوب  ،تكررت مرات الرسوب

  ويشرتط الجتياز الطالب مرحلة الليسانس  ،رصد وسجل أكادميي منفصل لكل طالبحيرر كشف
 (.النجاح يف مجيع املقررات)من متطلبات التخرج  نتهاءاإل
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 19ةدراسيالمقررات ال -جامعة األزهر  0.4

 (الثانياألول و المستوى) األولى الجامعيةالسنة  0.4.9

 المادة الرقم 
عدد الساعات 

 المطلوب اإلجبارية

 / 2 (1)القرآن الكرمي   .1

 / 2 (1)البالغة   .4

 / 2 (1)الفقه   .3

 / 2 قضايا معاصرة  .2

 / 3 (1)التفسري   .2

 / 3 اإلهَليات( 1)التوحيد   .6

 / 2 (1)علوم احلديث   .7

 / 2 (1)النحو   .8

 / 2 (1)مهارات لغوية   .9

 / 2 (1)احلاسب اآليل   .11

 / 2 تاريخ األدب ونصوصه  .11

 (1)الفقه  2 (4)الفقه   .14

 (1)احلاسب اآليل  2 (4)احلاسب اآليل   .13

 / 3 (1)علوم القرآن الكرمي   .12

                                                      

19 http://www.fit-eu.org/ar/academic/courses 
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 / 2 التصورات( 1)املنطق   .12

 / 3 (1)احلديث   .16

 / 2 (1)الصرف   .17

 (1)ة مهارات لغوي 2 (4)مهارات لغوية   .18

 / 3 السرية النبوية  .19

 (1)القرآن الكرمي  2 (4)القرآن الكرمي   .41

 لساعة جايعية فقط 54  يجموع الساعات للعام الدرالسي كايما  

 (الثالث والرابع المستوى) الثانية الجامعيةالسنة  0.4.0

 المادة الرقم 
عدد الساعات 

 المطلوب اإلجبارية

 (4)القرآن الكرمي  2 (3)القرآن الكرمي   .1

 (1)البالغة  2 (4)البالغة   .4

 (4)الفقه  2 (3)الفقه   .3

 / 3 فقه اللغة  .2

 (1)التفسري  3 (4)التفسري   .2

 (1)التوحيد  3 النبوات( 4)التوحيد   .6

 (1)علوم احلديث  2 (4)علوم احلديث   .7

 (1)النحو  3 (4)النحو   .8

 (4)مهارات لغوية  2 (3)مهارات لغوية   .9
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 / 2 تاريخ اخللفاء  .11

 (1)تاريخ األدب ونصوصه  2 (4)خ األدب ونصوصه تاري  .11

 (3)الفقه  3 (2)الفقه   .14

 / 2 (1) سالمياإل االقتصاد  .13

 (1)علوم القرآن الكرمي  2 (4)علوم القرآن الكرمي   .12

 التصورات( 1)املنطق  2 التصديقات( 4)املنطق   .12

 (1)احلديث  3 (4)احلديث   .16

 (1)الصرف  2 (4)الصرف   .17

 (3)مهارات لغوية  6 (2)مهارات لغوية   .18

 / 2 جتماعاالعلم   .19

 (3)القرآن الكرمي  2 (2)القرآن الكرمي   .41

 لساعة جايعية فقط 54  يجموع الساعات للعام الدرالسي كايما  

 (المستوى الخامس والسادس) الثالثة الجامعيةالسنة  0.4.4

 المادة الرقم 
عدد الساعات 

 المطلوب اإلجبارية

 (2)رآن الكرمي الق 2 (2)القرآن الكرمي   .1

 (4)البالغة  2 (3)البالغة   .4

 (2)الفقه  2 (2)الفقه   .3

 / 2 (1)امللل والنحل   .2
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 (4)التفسري  3 (3)التفسري   .2

 (4)التوحيد  3 السمعيات( 3)التوحيد   .6

 / 2 (1)الفقه  أصول  .7

 (4)النحو  3 (3)النحو   .8

 / 2 التصوف  .9

 (4)احلاسب اآليل  2 (3)احلاسب اآليل   .11

   2 (1)يخ الفلسفة تار   .11

 (2)الفقه  2 (6)الفقه   .14

 (1) اإلسالمي االقتصاد 2 (4) اإلسالمي االقتصاد  .13

 (1)الفقه  أصول 2 (4)الفقه  أصول  .12

 / 2 اإلسالميجغرافية العامل   .12

 (4)احلديث  3 (3)احلديث   .16

 (4)الصرف  2 (3)الصرف   .17

 / 3 علم الداللة واملعاجم  .18

 / 2 اإلسالمية احلضارة   .19

 (2)القرآن الكرمي  2 (6)القرآن الكرمي   .41

 لساعة جايعية فقط 54  يجموع الساعات للعام الدرالسي كايما  

 (السابع والثامن المستوى) الرابعة الجامعيةالسنة  0.4.3

 المطلوبعدد الساعات  المادة الرقم 
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 اإلجبارية

 (6)القرآن الكرمي  2 (7)القرآن الكرمي   .1

 (3)البالغة  2 (2)البالغة   .4

 (6)الفقه  2 (7)الفقه   .3

 (4)تاريخ األدب والنصوص  2 (3)تاريخ األدب والنصوص   .2

 / 2 األخالق  .2

 / 2 االستشراق  .6

 (4)الفقه  أصول 2 (3)الفقه  أصول  .7

 (3)النحو  3 (2)النحو   .8

 / 2 (1)قضايا فقهية معاصرة   .9

 / 2 املصادر استخدامأدب البحث و   .11

 (1)الفلسفة تاريخ  3 (4)تاريخ الفلسفة   .11

 (7)الفقه  2 (8)الفقه   .14

 (4) اإلسالمي االقتصاد 2 (3) اإلسالمي االقتصاد  .13

 (1)امللل والنحل  3 (4)امللل والنحل   .12

 (7)القرآن الكرمي  2 (8)القرآن الكرمي   .12

 / 3 اإلسالميتاريخ العامل   .16

 (3)الصرف  2 (2)الصرف   .17
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 (1)صرة قضايا فقهية معا 3 (4)قضايا فقهية معاصرة   .18

 / 2 اإلسالمية النظم   .19

 / 2 (2)الفقه  أصول  .41

 لساعة جايعية فقط 44 يجموع الساعات للعام الدرالسي كايما  

 في السنة األولى والثانية تعريف وشرح لمحتوى المواد الدراسية 0.3

 المحتوى المادة

 . من األجزاء األربعة األخرية من القرآن الكرمي سور خمتارة 8 -1 القرآن الكرمي

 1 البالغة

والتجود يف اإلسناد  ضروبه،وأغراض اخلرب و  ،والفصاحة والبالغة ،مفهوم علم املعاين 
سند إليهواألسرا

 
سند ومتعلقات الفعل ،ر البالغية ألحوال امل

 
 ،ومزايا أساليب االلتفات ،وامل

 وأسلوب الفصل ،وأسلوب اإلنشاء ،وأسلوب القصر ،موأسلوب احلكي ،والتغليب ،والقلب
 .والفصل واإلجياز واإلطناب 

 1 الفقه

الوضوء والغسل واملسح  ،ه وحكم كل نوعأنواع امليا -الطهارات وما يتعلق هبا من أحكام  
 ،فرائض الغسل وسننه ومكروهاته ،تهالوضوء وشروط صح ،والتيمم واحليض والنفاس

الهتا وقضاء الصالة فرائضها سننها مكروهاهتا مبط ،الصالة وما يتعلق هبا من أحكام
 .الفوائت 

 معاصرة قضايا
التشريع  ،التشريع يف عصر الرسول واخللفاء ،مصادر التشريع ،ضعيةالتشريعات الدينية والو 

وبعض القاضيا العقدية املعاصرة كقضية التربك وغريها  ،ن العصر األموي إىل وقتنا احلاضرم
. 

 1 التفسري

من أول سورة  ،الربع األول من القرآن الكرميري يتناول مقرر مادة التفسري التحليلي تفس
األول التفسري التحليلي : وينقسم هذا املقرر إىل قسمني ،سورة األنعام حتة حىت آخرالفا

( مبّسط) التفسري اإلمجايل والثاين ،فاحتة والبقرة وآل عمران والنساءلسورة ال( أفكار رئيسية)
 .املائدة واألنعام  يتلسور 
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 اتاإلهلي 1 التوحيد

  

املعرفة باهلل  ،العقيدة يف حياة الفرد واجلماعة أثر ،أمهية دراسة العقيدة ،مفهوم العقيدة
 ،صفات الوجود ،يةالصفات اإلهل ،اإلسالماإلميان و  ،األدلة على وجود اهلل تعاىل ،تعاىل

 تعلق ،من أحكام الصفات اإلليهة ،السمع والبصر والكالم ،واإلرادة القدرة ،القدم والبقاء
 .قانون التأويل وتأويل السلف ،الصفات

 1 علوم احلديث

ث وهو العلم الذي يدرس القواعد اليت هبا حنكم بقبول احلدي ،التعريف مبادة علوم احلديث
ولشرف هذا العلم ال بد من دراسة ما يتعلق به من  ،أو عدم قبوله ودرجة هذا القبول

أهل العلم فيه من جهد وأول من مصطلحات ومقدمات تتعلق بنشأته وتطوره وما بذله 
مجع سنة النيب صلى اهلل عليه وسلم وأول من كتب كتابا مجع فيه األحاديث الصحيحة 

 .املشكورة بعد ذلك يف السنة النبوية  اءفقط وجهود العلم

 1 النحو

املعرب  ،واملعرب واملبين من األمساء ،المات كل نوع من اإلعراب والبناءالكلمة وأنواعها وع
ع  ،ملذكر الساملمجع ا ،املثىن ،األمساء الستة ،أحوال بناء احلروف ،من األفعالملبين وا ما مج 

األمثلة اخلمسة النكرة  ،الفعل املضارع املعتل اآلخر ،املمنوع من الصرف سماال ،بألف وتاء
املضاف إىل  -املعرف بأل -املوصول سماال -اإلشارة اسم -العلم -الضمري)واملعرفة 

إن  ،املشبهات ب  ليس ،أفعال مقاربة كاد وأخواهتا ،اهتاكان أخو   ،أ واخلرباملبتد ،(معرفة
ظن وأخواهتا  ،ال النافية للجنس ،لهن معانيهن اتصال ما الكافة هبنعددهن عم ،وأخواهتا

. 

تاريخ األدب 
 ونصوصه

دب دب وتاريخ األاملراد باأل ،لغة العرب وأسباب تفوقها ،نشأة اللغة العربية ومراحلها
 ،عرفية واحلياة الدينية عند العربواملعيشية وامل يةجتماعاالاحلياة اجلاهلية األحوال  ،وعصوره

 .الشعراء اجلاهليون وطبقاهتم ،اجلاهليالنثر واخلطابة والشعر يف العصر 

 2 الفقه
فقه احلج والعمرة  ،ن أحكامالصوم وما يتعلق به م ،ه الزكاة وما يتعلق هبا من أحكامفق

 .امها وأحك

 1 علوم القرآن
 ،يف طبقات املفسرين ،فسري وأنواعهطرق الت ،التفسري وبعض قضاياه ،نقل القرآن وروايته

أول  ،املكي واملدين واحلضري والسفري ،رآن وموهم االختالف والتناقض فيهم شكل الق
 ،قرآنواملنسوخ من ال الناسخ ،احملكم واملتشابه ،النزول أسباب ،وآخر ما نزل من القرآن
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املقدم  ،يف معرفة غريب القرآن ،ضمائر واإلفراد واجلمع يف القرآنقواعد يف ال ،حبوث لغوية
الكناية  ،ء يف القرآن من اإلجياز واإلطنابما جا ،اإلنشاء يف القرآن ،ر يف القرآنواملؤخ

يف ذكر  ،يف القرآن ختصاصاال ،يةأصولمباحث  ،نوالتعريض ووجوه املخاطبة يف القرآ
 .ت املبهمات اآليا

 1 املنطق

علوم صلته بغريه من ال ،أمهيته ،موضوعه ومشروعية البحث فيه ،التعريف بعلم الكالم
كما يتناول طرق   ،خصائص كل مرحلة من مراحل تطوره ،أسباب نشأته وتطوره ،األخرى

الدليل  ،وب النظرمن وج وموقف املتكلمني ،يف علم الكالم ومناهج البحث ،املعرفة
التصور  ،نظرات يف علم املنطق ،والدفاع عنهااإلسالمية العقائد  إثبات ،والنقليالعقلي 

 .الداللة وأقسامها ،أقسام اإلدراك ،والتصديق

 1 احلديث

 ،اب فتح املبدي شرح خمتصر الزبيديمن كت: شرح أحاديث من الكتب واألبواب اآلتية
كتاب   ،اهلل عليه وسلمىل رسول اهلل صلى باب كيف كان بدء الوحي إ: وهي كالتايل

كتاب   ،كتاب التيمم  ،احليضكتاب   ،كتاب الغسل  ،كتاب الوضوء  ،كتاب العلم  ،اإلميان
 .باب بدء األذان  ،الصالةكتاب مواقيت   ،الصالة

 1 الصرف

 والعالقة بينه ،وموضوعه ومثرته واستمداده ،عن تعريف علم الصرف وأشهر مؤلفيهمقدمة 
واملزيد عند وزن  حكم اجملرد ،قواعده ،امليزان الصريف ،دانهأطواره ومي ،وبني علم النحو

جماالت الفعل  ،املواضعالقلب املكاين من حيث التعريف والشروط و  ،الكلمة العربية
حيث الزمن إىل ماض   ينقسم إىل عدة تقسيمات من اإلعتباروهو هبذا  ،التصريفية

وأقسام كل من الصحيح  ،لالصحة واالعتالل إىل صحيح ومعت ومن حيث ،ومضارع وأمر
 .وحكم كل قسم وأمثلته  ،واملعتل

 السرية النبوية
 ،وغزواته ،وهجرته ،عثتهوب ،ورحلته إىل الشام يف التجارة ،ميالد النيب صلى اهلل عليه وسلم

 .وما حدث من أحداث خالل حياته حىت وفاته بطريقة حتليلية  ،وزواجه

سان اإلن اختصاص ،أنواع التعبري اإلنساين ،للغة عند اإلنساننشأة ا ،التعريف بعلم اللغة فقه اللغة
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فصائل اللغات وأشهر اآلراء  ،انتشار اللغة أسبابه ونتائجه ،حياة اللغة ،باللغة ومراكزها
ت اللغة أصوا ،صراع اللغات ،ني األوىل والثانيةوجوه التشابه واالختالف بني الفصيلت ،فيها

 .تطور أعضاء النطق ،التطور الصويت وعواملهخواص  ،والداللة وتطور كل منهما

 2 الصرف

اجلامد  ،املعاين اليت تفيدها صيغ الزوائد ،يداجملرد واملز  ،كيفية وزن الكلمات  ،امليزان الصريف
من حيث  تقسيم الفعل ،تقسيم الفعل إىل مؤكد وغري مؤكد ،الصحيح واملعتل ،واملتصرف

باعتبار  سمتقسيم اال ،مؤنثاكونه مذكرا أو   تقسيمه من حيث ،بناؤه للفاعل أو املفعول
 ،(املصدر الصناعي -امليمي املصدر)املصادر  ،مجوع القلة ،سمية األمساء ومجعهات ،آخره
 ،الزمان واملكان اسم ،التفضيل اسم ،املفعول اسم ،صيغ املبالغة ،الفاعل اسم ،اهليئة اسم
 .مهزتا الوصل والقطع ،اآللة اسم

 2 املنطق

 ،القضية احلملية ،ن أقسام القضايام ،تعريف القضية ،القضايا وأحكامها: ألوىلالوحدة ا
باعتبار  -يفباعتبار الك)تقسيمات القضية احلملية : الوحدة الثانية ،ة الشرطيةالقضي

 -باعتبار حقيقة الشيء وذاته -باعتبار وجود موضوعها يف املوجبة -املوضوع أو احملمول
 ،ن أنواع املوجهات القضية املركبةم (باعتبار جهة القضية -تهاوجه باعتبار مادة القضايا
 تقسيم القضية ،القضية الشرطية وأقسامها إمجاال تعريف ،قسيماهتاالقضية الشرطية وت

 -بني املقدم والتايل اإلتصالباعتبار طبيعة ) ،(حمصورة -مهملة -شخصية)الشرطية 
أحكام  ،(اتفاقية -عنادية)املنفصلة قضية تقسيم ال ،(الطرفني اجتماعباعتبار إمكان 

 ،القياس وحقيقته ،جة وهئية تأليفهااحل ،التناقض وأحكامه ،ا والنسب بينهاالقضاي
 .أقسام األقيسة حبسب املادة  ،الصناعات اخلمس ،األشكال األربعة

 3 الفقه

 ،الصيغة وشروطها وشروط املبيع ،أقسامه ،تعريف البيع وحكمه وحكمته ،أركان البيع
 ،بيع الفضويلّ  ،بيع األمانة ،البيع الفاسد ،البيع الباطل ،بيع االستجرار ،مهالثمن وأحكا

الكلب والسباع واملعازف بيع  ،حتديد القبض وحتققه ،بيع ما مل ي قَبض ،البيوع املنهي عنها
 .القدرة على التسليم  ،من يتوىل البيع ،واألصنام

 2 التفسري
سورة التوبة تفسري حتليلي آليات من  ،ألعراف واألنفالالقرآن الكرمي ا تفسري سور من

 .يوسف والرعد وإبراهيم واحلجر والنحل واإلسراء للسور تفسري إمجايل  ،ويونس وهود
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 جتماعاالعلم 
العمليات  ،لوم األخرىعالقته بالع ،موضوعه أغراضه مبادؤه ،جتماعاالالتعريف بعلم 

ضبط ال ،يةجتماعاالالثقافة والقيم  ،الصراع ،التكيف ،التنافس ،لتعاونا ،يةجتماعاال
 . يجتماعاالالتغري  ،يةجتماعاالوالنظم  يجتماعاال

 تاريخ اخللفاء

 ،جهوده يف الدعوة ،نشأته إسالمه ،ول أبو بكر الصديق رضي اهلل عنهسرية اخلليفة األ
 ،دةحروب الر  ،يف عهده اإلسالمفتوحات  ،حىت بيعته باخلالفة اإلسالم ظل حياته يف

 حياته يف ،جهوده يف الدعوة ،نشأته إسالمه ،اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه
 ،سياسته يف إدارة الدولة ،يف عهده اإلسالمفتوحات  ،حىت بيعته باخلالفة اإلسالمظل 

جهوده يف  ،نشأته إسالمه ،عفان رضي اهلل عنهاخلليفة الثالث عثمان بن  ،مقتل الفاروق
مقتله رضي اهلل  ،خذ على عهدهاملآ ،حىت بيعته باخلالفة اإلسالم اته يف ظلحي ،الدعوة

 ،جهوده يف الدعوة ،نشأته إسالمه ،بع علي بن أيب طالب رضي اهلل عنهاخلليفة الرا ،عنه
 .مقتله رضي اهلل عنه ،معركة اجلمل وصفني ،حىت بيعته باخلالفة اإلسالم ظل حياته يف

 سالمياإل االقتصاد

باإلضافة إىل التعرف على طبيعة فقه  ،ه ومصادرهأسس ،سالمياإل القتصادامبادئ 
وإعطاء نبذة خمتصرة عن طبيعة االختالف بني  ،وطبيعة التشريع فيه سالمياإل االقتصاد
 االقتصادطبيعة نظم امللكية يف )من حيث  سالمياإل االقتصادالوضعي و  االقتصاد

التعرف على طبيعة املشكلة ( يةاالقتصادية دوره يف حتقيق التنم -وضوابطها سالمياإل
 ،يةاالقتصادوأثر ذلك على احلياة  منها اإلسالمية يف الفكر الوضعي وموقف االقتصاد

طه دراسة مفهوم اإلنتاج واالستهالك وضواب ،االقتصادلتشاؤمية والتفاؤلية يف نشأة فكرة ا
 االقتصادرة فائض القيمة يف وفك ،ع ومراحلهوكذك التوزي ،سالمياإل االقتصادوأهدافه يف 

 .مقارنة بالفكر الوضعي  سالمياإل

 2 البالغة
الفصل والوصل  ،النداء والتمين ،االستفهام ،لوب القصر اإلنشاء واألمر والنهيأس
اجلامع بني  ،اإلتصالمن مواضع الفصل كمال  ،الوصل بني املفردات ،(دقته -ريفهتع)

 .إلطناب واملساواة اإلجياز وا ،وحمسنات الوصل ،اجلملتني

تاريخ األدب 
 2 والنصوص

مسات الشعر وخصائصه الفنية يف عصر  ،اإلسالماملقرر الشعر يف عصر صدر يتناول هذا 
الفنية للنثر يف عصر اخلصائص والسمات  ،اإلسالمالنثر يف عصر صدر  ،اإلسالمصدر 
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النقد  ،صر العباسيالشعر والنثر يف الع ،الشعر والنثر يف العصر األموي ،اإلسالمصدر 
 .األديب يف العصر العباسي 

 2 علوم القرآن
سرائيليات ومناهج أشهر رواة اإل ،اإلسرائيليات ،الدخيل ،مقدمة يف مدلول التفسري

مناذج من اإلسرائيليات يف  ،رائيليات يف كتب التفسري املأثورمناذج من اإلس ،املفسرين فيها
 .كتب التفسري بالرأي 

 2 مادة النحو

  

املفعول  -املفعول به)وهي  ،ومكمالت اجلملة الفعلية وأحكامها ،الفاعل وأحكامه
اجلر  ،أسلوب االستثناء ،(احلال -املفعول معه -عول املطلقاملف -املفعول فيه -ألجله

 .باحلرف أو اإلضافة 

 النبوات 2 التوحيد

ن املنكرو  ،م العقل عليهاشر إىل الرسالة وحكحاجة الب ، النبوة والرسالة وما يتصل هبمامعىن
داللتها  -إمكاهنا -تعريفها -املعجزة)دالئل النبوة والرسالة  ،أهم شبههم والرد عليها ،للنبوة

النيب حممد صلى اهلل عليه دالئل رسالة  ،(شبه املنكرين والرد عليها-الرسلعلى صدق 
عليه وسلم أهم  املنكرون لنبوته صلى اهلل ،دالئل نبوته صلى اهلل عليه وسلم أبرز،وسلم

 .النصارى وأهم شبههم والرد عليها ،شبههم والرد عليها

 2 علوم احلديث

من ت قَبل  صفة ،وعدم العمل به عند التعارض وعدمهتقسيم احلديث باعتبار العمل به 
رواية األكابر  -رواية األقران -رواية السند العايل والنازل)من أنواع الرواية  ،روايته للحديث

مشروعية  .معرفة طبقات الرواة ومواليدهم وكناهم ،(رواية املبهم واملهمل -اغراألص عن
تقوية احلديث باملتابعات  ،منهج احملدثني يف اجلرح والتعديل ،اجلرح والتعديل وضوابطه

 .والشواهد

 2 احلديث

كتاب   ،كتاب الشَُّفع  ،كتاب السَلم  ،كتاب البيوع: ة من الكتب التاليةأحاديث خمتار 
كتاب االستقراض   ،باب يف الشرب ،كتاب املزارعة  ،كتاب الوكالة  ،كتاب احلوالة  ،ارةاإلج

كتاب   ،كتاب الرهن،الشركاتكتاب اللقطةو كتاب ،  كتاب اخلصومات  ،واحلجر والتفليس
 .املظامل 

 4 الفقه
ة الوديعة واألحكام الفقهي ،الرهن واألحكام املتعلقة به ،قه الشركة واألحكام املتعلقة هباف

 .املتعلقة هبا 
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 أوروباالمناهج الخاصة بالمسلمين في : الفصل الثالث 4

 التوزيع الجغرافي -القوانين  -الظروف  -الحاجة : أوروبافي  سالمياإلالتعليم العالي  :فصل تمهيدي 4.9
 باروأولوجود المسلمين في 

 الحاجة 4.9.9

 املسلمني يفعدد  أنتتلخص ب يها، واليتاملاسة إل واحلاجة سالمياإللضرورة التعليم  يف املقدمة ناقد تطرقل
يف روسيا  أما. ثالثة والعشرة باملئة من العدد اإلمجايل للسكانلا يراوح بني أصبحة ربية الغربيو األالدول 

الشيوعي الذي منع التدين رغم وجود تارخيي النظام  أوالسوفيايت  حتاداالية والبلقان حيث كان حيكم حتاداال
. يعيشون رجوعا لدينهم واإللتزام به اطقاملسلمون يف تلك املن أصبحهذا النظام وط سق للمسلمني وبعد

تنشأ  ومن هنا. وعلماء مدرسني إىلساجد و أئمة م إىلولذلك حيتاج املسلمون يف كل من املناطق الثالث 
 .ة الدينيةإلعداد هذه النخب سالميلعايل اإلاجة للتعليم ااحل

 الظروف 4.9.0

( 1.1.2)يف مقطع  بالنسبة أل وروبا الغربية هذا ناوقد شرح ،دولة ألخرىختتلف من  لظروف فهيما اأ
وجد ك توعالوة على ذل ."ةالدولمؤسسات و ( الكنيسةك) ةيدينال املنظمات بني للعالقة مناذج ةأربع"

. يةحتاداالوسية ي منطقة البلقان وبعض مناطق يف ر وه سالمي اإلقتني يف أوروبا تعد تارخييًا من العاملمنط
قان هلم ثقل دميوغرايف لالبية و حتاداالوكون املسلمني يف روسيا . ية الفصل الرابعايف بد يف الصورةونرى ذلك 

يف  كانت سائدة  اليت إىل حد بعيد تلك الظروفبعد سقوط الشيوعية تشبه أي الظروف اآلن ي فوتارخي
 .ض املؤسسات يف الفصل الرابعسيأيت تفصيل ذلك عند عر و  .العامل العريب
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 القوانين 4.9.4

 20روبيواأل تحاداالالحقوق األساسية في  4.9.4.9

 من كل فر يفاتو ت أن جيب اليت األساسية احلقوق سرد يتم ،رويبو األ حتادلال األساسية احلقوق ميثاقيف 
 ةملزمقانونية  وهي آلة. حتاداال قانون تنفيذ عند األعضاء الدوليف كل دولة من و  كمجموعة  األورويب حتاداال

 الباب يف. حتادلال القانوين النظام يف األساسية احلقوق بدور عرتافاالب ن أجل التصريحم اصياغته متت
 احلقو .أسرة وتكوين الزواج يف واحلق والعائلية، اخلاصة احلياة حرتامإو  احلرية يف احلق َقري "(احلريات) " الثاين

 يف احلقعلى  أيضاً  وأكد. معالتج حرية كذلكو  التعبري حرية يف واحلق ،والدين ضمريوال الفكر حرية يف
 .واللجوء وامللكية والعمل التعليم

 النظام يف األساسية احلقوق هلعبت الذي البارز بالدور صريحال عرتافاال يف تكمن لميثاقل الرئيسية القيمة
 هوفاجملتمع األورويب  ،حتاداال ميثاق يف عليه املنصوص النحو علىو  وهكذا،. األورويب حتادلال القانوين
 .األورويب حتادلال رئيسية دعامة شكلت للمواطنني األساسية احلقوق وأن والقيم، احلقوق قائم عل جمتمع

ولوجيا الغربية احلقيقية بشكل موجز يف احدى الفقرات يدفصل االسنو  الشكل النظري بالطبع هذا هو 
 .التالية من هذا الباب

 التعليم في الحق 4.9.4.0

صادر ال اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن من 21 للمادة وفقاً  نساناإل حقوق من حق هو التعليم يف احلق
 اإلنسان حقوق من اً حقتعديله ليصبح  جرىالذي و  ،1142 ديسمرب 11 بتاريخ املتحدة ألمما عن

 .والثقافية يةجتماعاالو  يةاالقتصاد باحلقوق اخلاص الدويل عهدال من 13 املادة مبوجب ةالثقافي

 اإلنسان حقوق إعمال لتعزيز رئيسية أداة وهو ستقلة،امل ثقافيةال اإلنسان حقوق من التعليم يف احلق ديع
 .التعليم وقانون الفرص وتكافؤ التعليم إىل الوصول ريةحب اليت تتعلق ،األخرى

                                                      

20 From: Ridouan Karkour, Dozenten-  und Studentenstatistiken der Islamlehrenden Institute Europas, Ausarbeitung, im 

Fachgebiet Islamstudium des DAFK, Themensteller u. Betreuer: Samir Mourad; 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/de/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.1.6.html 
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 أو الدين أو اللغة أو اجلنس أو اللون أو العرق بسبب متييز دون املساواة قدم على اجلميع على ينطبق وهذا
 آخر وضع أي أو امليالد أو الثروة أو يجتماعاال أو القومي األصل أو سياسي،ال غري أو ياسيسال الرأي

 .(والثقافية يةجتماعاالية و االقتصادالدويل اخلاص باحلقوق  اإلتفاق من 2.2 املادة)

 معاهدةي وه املتحدة لألمم عموميةال اجلمعية قبل من 1111 ديسمرب 11 يف باإلمجاع اإلتفاق اعتمد
 .والثقافية يةجتماعاالو  يةاالقتصاد اإلنسان حلقوق االمتثال لضمان تجدو   واليت األطراف، متعددة ليةدو 

تحديات  -روبية واأل األكاديمية الدراسات في منظومة سالميل في ضرورة دمج التعليم العالي اإلفص 4.0
 وآفاق

من  ولدت أجيال وروبا الغربية حيثخاصة يف أ -مع تزايد عدد املسلمني يف أوروبا واندماجهم يف جمتمعاهتا
دى البعيد، املؤسسات التعليمية اململ يعد من املقبول أن تبقى، وعلى  –وتربت يف هذه الدول املسلمني 

ية من األقليات كثر متفرعة عن مؤسسات الدولة ألن هذا سيولد املخاوف لدى جمتمع األاإلسالمية 
س يدر يف سبيل تة من قبل احلكومات ضغوطات كبري  ولذلك مورست. صرفاهتم الغامضة بالنسبة هلموت

تسعى  أن ولذلك فإن التحدي املوجود أمام اجملتمع املسلم يف الغرب هو .اإلسالم حسب مزاجهم
الرمسي واالندماج يف البنية التحتية التعليمية دون تشويه التعليم  عرتافاالإىل اإلسالمية املؤسسات التعليمية 

 .سالمياإل

 فية على البرنامج التقليدي ضاالمواد اإل 4.4

 ةعرفعليه مجب يو  مما. أوروبااهلل يف  إىلوة عله للدهواد تأيزود الطالب مب أناملواد التقليدية جيب  إىل إضافة
 :ا املواد التاليةومنه. وبيةر و العقلية األ

 وروباالتاريخ احلديث أل -1

ي جمتمع رويب كأو اجملتمع األ نذلك أل .الغريب الذي هو جزء من الفلسفة جتماعاالعلم علم النفس و  -2
بعدت عن التمسك بدين الكنيسة النصرانية قد  أوروبا أنومبا . يقوم اجملتمع عليه يةاجتماع أسس إىلحيتاج 

 . كثري من قيمها بافكار الفالسفة من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرينالبدلت ستافقد 
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 روبينيو قافة و هو يشمل الكتاب واملوسيقيني والفنانني األث أوروباثقافة عامة حول ما تعتربه  -3

 والسياسية يةجتماعاجلوانب اال -- العامل الغريب نظام أساسيات -4

 لالندماج باجملتمع الغريب سالمياإلاملنظار  -5

 الدعوة طريق يف عوائق - الغرب يف املسلمني وضع حتليل -1

بني للعالقات الشرعية  سسباأل قيقةلديه معرفة دتكون  أنعلى الطالب ذلك جيب  إىل إضافة -7
 .من غري املسلمني رويب غالبيتهو اجملتمع األ نأل املسلمني وغري املسلمني

 ةالثقافة املطلوبة للداعي -2

 في جامعات البوسنة والهرتسكالبرنامج : رنامج التقليدية على البافضالمواد الم مثال على 4.4.9

 العام النفس علم

 ريةالبش البيئة علم

 البلقان يف واحلضارةاإلسالمية  الثقافة

 التنموي النفس علم

 البوسنيةاللغة 

 النظر وجهات ،يةجتماعاال القضايا

 الفلسفة إىل مدخل

 التاريخ فلسفة

 ملسيحيوالدين ا يهوديالدين ال

 اجلماعية اإلبادة يف التحقيق

 واهلرسك البوسنة يف اإلسالم تاريخ

 العثمانية الدولة تاريخ
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 يجتماعاال لنفسا علم

 اإلنسان وحقوق الدميقراطية

 اإلعالمعند وسائل  الرتبوي معلال

 أوروباالمسلمين في  همالذي ي سالمياإلالفكر  نبذة عن بعض نواحي 4.3

 .والسياسي يجتماعاالالثقايف للفرد و الصعيد على هو فهم اجملتمع اإلسالمية لدعوة إن فقه الواقع يف ا
 هذا اجملتمع مكان املسلمني يف أيضاً غريب وت ري فهم اجملتمع ال إىلا مدخل والفصول التالية تعطي بأكمله

 .معه همتعاملوكيفية 

هذا  فيبدأ. اهلل إىللبالد ويف اجملتمعات الغربية هبدف الدعوة ايف  نتشاراالإىل تفرضه احلاجة فالرتتيب أما 
ه أنالده من حيث أو عالقة االب بعالقة املسلم مع الشعوب االخرى اجلاهلة هو  أناملقطع بفصل يوّضح 

 . يسعى للخري هلم يف الدنيا واآلخرة

 21واآلخرة الدنيا في الناس جميع ةصلحمل ي الجادسعال -األخرى عوبوالش نوالمسلم 4.3.9

 

 :بشكل عام خريناآل جتاه املسلمني موقف بشكل موجز حوضي التايل النص

 سط من قبلو يف الشرق األاإلسالمية تمعات يف املاضي وحماربة اجملالذي مورس االستعمار حلالة  نظراً 
حنن "تولدت لدى أغلب املسلمني نظرة  ،وما نتج عنه من ردات فعل عنيفة من قبل بعض املسلمني ،الغرب

، واضعني السدود بينهم وبني غريهم من أصحاب "هم األمريكيون أو األوروبيون أو الغربيون"و" املسلمون
كون هذا الفكر مقبواًل يف وقت الصراع وهو ما يسمى الوالء والرباء وعدم وقد ي .امللل والثقافات األخرى

اهلل  إىلوضع احلرب هو االستثناء ووضع السلم ودعوة كل الناس  أناال . مواالة من حارب اهلل ورسوله
 .األساسيةواالحسان اليهم هي القاعدة 

 :ه احياناً ير الذي هم فرغم احلصا -التالية  أن يتذكروا دائما النقاطلمسلمني وال بد ل
                                                      

 سمير مراد: الكاتب04.12.2005 في تاريخ( didi-info.de)النص نشر باللفة االلمانية على موقع   21
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 قال رسول . يكون خريا لكل الناس أنواملسلم جيب . يريد اخلري لكل الناس اإلسالم
، وخير ، وال خير فيمن ال يألف، وال يؤلفلف ويؤلفالمؤين يأ": اهلل صلى اهلل عليه وسلم

  22".الناس أنفعهم للناس

 اآلخرةو يف الدنيا ألوروبيني ولكل الناس ليتمنوا اخلري  أن وعماًل هبذا احلديث جيب على املسلمني
الشيشان فإنه  أوالعراق  أوخوانه املظلومني يف سوريا إلاملسلم  أملوكما ي. لكيعملوا لتحقيق ذ أنو 

بالفقراء واملساكني ومرضى املخدرات من غري املسلمني يف اجملتمع الذي يعيش  أيضاً يهتم  أنجيب 
 .فيه يف الغرب

 م شعب اهلل املختار وال يسعون بشكل رئيسي جلمع متاع هذه أهنال يعتقد املسلمون ب
 .الشرق أو احلكومات الظاملة يف الغرباليهود و  ياة الدنيا على حساب اقوام آخرين كما يفعلاحل

بايع الصحابة  اإلسالميف فجر . منهم خذالعطاء اآلخرين وليس لأل صلى يف األاملسلم يسع
 .اً ئشييسألوا الناس ال  أنالرسول صلى اهلل عليه وسلم 

 يف كتابه  وقد قال اهلل تعاىل. الرجيم الشيطان هو احلقيقي والباقي الوحيد العدو

ِإنََّما َيْدُعو ِحْزبَُه ِلَيُكونُوا ِيْن  فَاتَِّخُذوُه َعُدوًّاِإنَّ الشَّْيطَاَن َلُكْم َعُدوٌّ  ﴿: الكرمي
 (1سورة فاطر، آية ) ﴾ َأْصَحاِب السَِّعيرِ 

َلمَّا َكاَن يَ ْوم  أ ح د  ك ِسَرْت َربَاِعَية  َرس وِل اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم َوش جَّ  ِس ْبِن َماِلك  قَالَ َعْن أَنَ 
يُ ْفِلُح قَ ْوٌم َخَضُبوا َوْجَه  يفكَفَجَعَل الدَّم  َيِسيل  َعَلى َوْجِهِه َوَجَعَل مَيَْسح  الدََّم َعْن َوْجِهِه َويَ ق ول  

 .23بِالدَِّم َوه َو َيْدع وه ْم ِإىَل اللَّهِ  ِبيِِّهمْ نَ 

 .ربوه نظر اليهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعني الشفقةام حأهناي بالرغم 

                                                      

  5141رقم   13/27صفحة /الطبراني، المعجم االوسط، باب الميم من اسمه محمد ج 22

 4117رقم  12/34صفحة /ابن ماجه، السنن، باب الصبر على البماء ج   23
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سبحانه وتعاىل لعباده  اهلل من اختبار واملعذبني فما ذلك إال املضطهدين للمسلمني بالنسبة أماو 
 .املؤمنني

 24ساسي في المجتمع الغربيلفكر المادي هو العنصر األا 4.3.0

 :لثقافة الغربيةاخلاصة با لكتو  سالمياإل للفكراملبادئ األساسية 

  .لى املبادئ األخالقيةعستند ت :لسماييةاإلالثقافة 

 فيها ساسيةاألناصر الع املادية والفرديةتشكل  :الثقافة الغربية

 الغربية الحضارة

 يطمح إذ والفردية، املادية على تقوم حضارة أهنا فنقول ربيةالغ للحضارة سطحياً  تعريفاً  نقدم أن أردنا إذا
 يف بالطبع وتطبق موجودة األخالقية القيم إن. لذاته املنفعة من ممكن قدر أكرب على احلصول إىل فرد كل

 .املادة وراء للجري أكثر ال غطاء لتكون اجملتمعات هذه نفس

 اإلنسانية احلركات ومن الكنيسة ضد حرهبا من فادتإست قد العصور مر على أوروبا أن بالذكر اجلدير من
 احلياة بقيت حني يف. اآلخر وإحرتام الفردية احلرية حتقيق حنو حثيثة خبطى التقدم أجل من فيها نشأت اليت

 عصرنا يف أي بالذات احلقبة هذه يف تعاين األخالقية القيم من كبري وقسم باآلخرة اإلميان ومعها الروحية
 .الاإلمه من هذا

 جند حيث السياسيني، القادة وليس الشعب طبقة يف األغلب يف موجودة والتحررية األخالقية القيم هذه
 املصاحل فقط تراعي اليت قراراهتم يربرون القادة هؤالء جند يف الوقت نفسهو . السائدة هي اإلنتهازية روح

 .إلجناحها الالزم الشعيب يدبالتأي ليحظوا أخالقية بدوافع ربروهناي نراهم والسياسية، املادية

                                                      

،   ,IESH, Chateau Chinon، مذكرة السنة االولى لدراسة الشريعة اإلسمامية(الفكر اإلسمامي)سيف البعض من عمر أ 24

2002-2003. 

 2011حزيران  ISSIRاالصدار االول لمجلة 
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 أن كولر السابق األملاين الرئيس تصرحيات، كاملتطرفة ت بعض التصرحياتظهر  املاضية السنوات خالل
 قيادي عضو هو آخر مثال. ةعسكريال عمالاأل خالل من أيضاً  يدؤ ت أن جيب األملانية يةاالقتصاد املصاحل

بالنفع  أملانيا يف للمسلمني قامةاإل يف احلق بني يربط الذي نيتساراز  تيلو األملاين املركزي البنك يف سابق
 .أملانيا يف ولدوا الذين املسلمني أيضاً  يعين كان - ياالقتصاد

 للقيادة المتعددة األنواع 4.3.0.9

 : القيادة من التالية األنواع بلد كل يفتوجد 

 السياسية القيادة

 يةاالقتصاد القيادة

 العسكرية القيادة

 هي العسكرية القيادةف العسكرية، الدكتاتورية يف أما .غريها على تفوقةهي امل السياسية القيادة الغرب يف
 .تفوقةامل

 والتوجيه ،يةلفكر وهي القوة ا املادية قوةلل تاجةحم ليست قيادةال من أنواع هناكف ذلك، على وعالوة
 (إخل...  والفالسفة كتابالو  25الدين ءعلما) يجتماعاال

ل للمجتمع و العنصر األ املادية هي نوأل. ظ على نظام الدولة واجملتمعات تسعى للحفالقيادا أنواعمجيع 
 .يف قرارات القيادات الغربية احملور األساسي املادية هي الغريب فإن

في وليس بالضرورة في مجتمعاتهم  الغرب وق اإلنسان مهم بالنسبة لقادةحقتطبيق  4.3.0.0

 خرىلمجتمعات االا ا

 :الغرب يف للشعب األساسية احلقوق

 إلنسانا حقوق مراعاة

 السلطات بني الفصل 
                                                      

 هذا في المجتمع اإلسمامي 25
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 اجلنسني بني احلقوق يف املساواة 

 العبادة حرية 

 التعبري حرية 

 ... 

معظم  األخرىولكن بالنسبة للشعوب  .هذه املبادىء أساسية وت طبَّق يف الغرب نفسه بشكل واسع ودقيق
هناك مصلحة  الشعوب تعيش مقهورة مادامت كانت هذهان   يف الغرب وخاصًة القيادات ال تبايلالناس 

 .تقتضي ذلك مادية للغرب

 اإلنسانيةشعوهبم احلقوق  ءاالغرب حكومات بلدان اخرى بإعط يطالب سياسيو األحيانمن  يف كثريو 
سعياً حبث عن سبب مشروع إلقامة حرب  أو األساسية لتكون هذه املطالبة غالبًا وسيلة ضغط سياسي،

 أنحرب العراق و افغانسنان من قبل حيث ادعى الغرب ومازال يف  أخرياً وشاهدنا ذلك . صاحل ماديةم وراء
الشعب الف من القتلى األبرياء وإذالل وقد شهدنا عشرات اآل. االفغانية سبب طرد الطالبان هو حترير املرأة

السبب  املعادن مهايكان الذين ادعو حترير الشعب بينما كان النفط و األمر نود بل تدنيس النساء من قبل اجل
 .اإلنسانيةهلذه احلملة  احلقيقي

 26والسياسية يةجتماعالجوانب اال -- العالم الغربي نظام أساسيات 4.3.4

 والنفوذ في النظام الغربي السلطةياكل ه 4.3.4.9

 الساسة أراد إذا. الشعب قبل من السياسية السلطة جهاز اختيار يتم حبيث دميقراطي نظام هو الغريب النظام
 لن فإنه الوإ .معمله مسار بصحة الناس يقنعوا أن عليهم ينبغي فإنه الطويل، املدى على يئاً ش يغريوا أن

 قبل من أحيانا حيدث والشعب الربملانذي ينتمي اليه السياسي املعين واقناع ال واقناع احلزب. انتخاهبم يعاد
 . قائحلقبا املتعمد والتالعب الدعاية

                                                      

Mostly from Samir Mourad, „2. DIdI-Strategiepapier“ (26 ب االلماني لدين هللااسراتيجية لدعوة الشع Karlsruhe, 2005. 

info.de/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=55&&Itemid=5-http://didi  

http://didi-info.de/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=55&&Itemid=5
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 املدنية واخلدمة الضرائب، مكتب) احمللية املكاتب املثال سبيل على الدولة، إدارة جهازولكن اعضاء 
... راتباخامل جهاز) يةاتخبار ستاإل اخلدمات أو( إخل...  اخلارجية، ووزارة والشرطة، املدينة، وقاعة واألمن،

 من األساسيةرسم التعليمات  يتم كما. القيادة السياسية باالنتخابيع مثل سر تغيريها بشكل  ميكن ال( إخل
 .قوانني شكل على السياسية القيادة قبل

 يةالغرب في الدول نيمسلمال لوجود القانوني األساس 4.3.3

يف ( الشرعية للعالقات بني املسلمني وغري املسلمني سساأل)يقول الشيخ فيصل مولوي رمحه اهلل يف كتابه 
يما يتعلق باملسلمني ف (قد األمانمبا يشبه ع -ي بالد الغرب أ -املسلمون يدخلون هذه البالد ) فصل

ه يف ظل أنب أخرياً نذكر  أنونريد " :(أي من ليس من السكان األصليني)الوافدين إىل البالد غري اإلسالمية 
كما ن،  أمابعهد يدخل بالد املسلمني  أنباح الفقهاء للحريب أودار احلرب  اإلسالمالتقسيم الفقهي لدار 

ك فكان احلريب حني يدخل بالد املسلمني بأمان يبيع الد الكفار مبثل ذليدخل ب أنباحوا للمسلم أ
بالده، وعلى املسلمني  إىلانتهت مهمته رجع  إذاويشرتي ويتاجر ويتملك وخيضع ألحكام املسلمني حىت 

 أيضاً املقابل كان املسلم يدخل دار احلرب  ويف. حيافظوا على عهده طاملا هو ملتزم هبذا العهد أنمجيعًا 
بالدهم ويلتزم بقوانينهم فيما ال  إىلو ألداء رسالة أو ملهمة، يسمحون له بذلك فيدخل ارة أن لتجأمابعقد 

هذا النوع من التعامل بني . بالده إىلعماله رجع انتهت أ إذامعصية فيه، ويعاملهم بالرب والقسط حىت 
عداء فكانوا دعاة األ بالد إىلاملسلمني والكفار كان معروفاً مشروعاً، وبسببه دخل كثري من التجار املسلمني 

يدي التجار املسلمني ومل تدخلها اجليوش كاندونيسيا وكثري من ولقد أسلمت كثري من البالد على أجتاراً، 
 .هى كالم الشيخ فيصل مولوي رمحه اهللانت 27."بالد افريقيا

ساس هذه أعلى و  الغربية الدول مع دولية اتفاقيات لديهايف الغرب ية للمسلمني صلان حكومات البلدان األ
ي عاهدات تقتضهذه امل. لعمل آخر بإشارة إذن للدخول أوطالب  أودخل املسلمون كعمال يات اإلتفاق

 . يلتزم الضيف بقوانني هذه البالد أن

                                                      

 115، ص ( االسس الشرعية للعماقات بين المسلمين وغير المسلمين) الشيخ فيصل مولوي رحمه هللا في كتابه 27
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 :يقول تعاىل. قات احلرب ومع العدوأو يف  أن يفي بالعقود حىتواملسلم جيب 

 28﴾ ودِ آَيُنوا َأْوُفوا بِاْلُعقُ يَا َأي َُّها الَِّذيَن ﴿

يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَيُنوا ُكونُوا قَ وَّاِييَن ِللَِّه ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط َواَل َيْجرَِينَُّكْم َشَنآُن قَ ْوٍم  ﴿
29﴾َعَلى َأالَّ تَ ْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأقْ َرُب ِللت َّْقَوى َوات َُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َخِبيٌر ِبَما تَ ْعَمُلوَن 

 

 .عقد املسلمني يف بلد دخلوه مبوجبرهابية من قبل عمال اإلو السبب الرئيسي حلرمة األوهذا ه

جيرح الكثري من املدنيني  أورهابية ميوت إلعملية االيف  أنحلرمة هذه االعمال هو طبعا السبب الثاين 
 .سالمياإلالفقه  ما حيرمهوهذا . برياءواأل

 ميإسالمن منظور  المجتمع الغربياالندماج في  4.3.3

 :غلبية غري مسلمةأاجملتمعات الغربية وذات ائرة إندماج املسلمني يف دبشكل مقتضب  هذه النقاط ترسم

 يتنازل عن  أنطرا يكون مض أندون حبرية ميارس دينه وشعائره الدينية  أن جيب سلمامل
 . بعضها

 ون ويلتزم سالملإل مبالرب ويدعوهن يعاملون الناسو  اجملتمع من جزء هم املسلمني إن
 بقوانني البلد

 الدعوة طريق في عوائق - الغرب في المسلمين وضع تحليل 4.3.3

إلسالم بعد اليوم كدين أجنيب ل نظرال ي   أنا معناه مبيف الديار الغربية  اإلسالميتم توطني الدعوة و  أنجيب 
بات لتوطني عقتقف يف وجه هذا ا أنومن الطبيعي . غريب  أوولكن كإختيار طبيعي ألي مواطن املاين 

 .قدر اإلمكانجيب إزالتها 

 .سنقوم إن شاء اهلل تعاىل يف هذا الباب بشرح هذه العوائق وطرق إزالة كل واحد منها

                                                      

 1سورة المائدة، آية   28

 2سورة المائدة، آية   29
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 :عوائق تواجه الدعوة في الغرب 4.3.3.9

معظم املسلمني هم من األجانب أو من أصل أجنيب  ندينًا أجنبيًا أل اإلسالمي عترب  .1
 .الغريب ويعيشون يف جمتمعات منعزلة على هامش اجملتمع

والغرب بدأ على عهد  اإلسالمفالتصادم بني . هنالك صورة تارخيية معادية لإلسالم .2
  .عليه وسلم منذ غزوة مؤتةرسول اهلل صلى اهلل 

عدم تطبيق القسم األكرب من املسلمني يف الغرب لإلسالم مع إعطائهم صورة قبيحة  .3
 اإلسالمعن 

 دعاء، أو االإىل العنف اإلسالم فكأن يضامن خالل اإلعالم   اإلسالمورة تشوية ص .4
 .اإلسالمكاملة يف ال هااملرأة ليس هلا حقوق بأن

مثل املواطنني  يجتماعالال يتمتع املسلمون يف الغرب بشكل  عام بنفس املستوى ا .5
 سلمنياملغري 

 ا تقدمهي ممأ)ع أن معظم املسلمني يأخذون فقط من اجملتمب نيملغري املس نيظ .1
ال و ...( من ذوي الدخل احملدود طفالاألذات للعائالت  وأفقراء دية للما اتمساعد نالدولة م

 .يقدمون اال القليل

 :األمور التاليةإىل دي ؤ وهذا ي. متحدين غرين و املسلم .7

 غري املسلمنيلدى ة ئصورة سيّ  1

 ق الفعال بني املسلمنييسالتن ضعف 2

 ؟مذهبي أفعلى  همأحد مسلأإذا  3
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 30اإلسالمية  لة ترجمة المصطلحاتمسأ: سالمياإل لتعليممثال للمشكالت التي تعترض ا 4.3.2

 الذي السياق ها عن طريقاستخداموكيفية  لحاتعريف املصطت يتم وبالتايل تواصل وسيلة دائما هي اللغة
 . قافة وتاريخ القومث اإلعتبارأخذ بعني ن أنولذلك ال بد من  فيه تستخدم

على . للدين األساسيةلحات على مفهوم املصط روبية هلا تاريخ نصراين فذلك ينعكسو الشعوب األ نوأل
االجنليزية واىل  Glaubenانية بملاال إىلو   croyanceالفرنسية ب إىل عادة ترتجم "اإلميان"كلمة سبيل امليثال  

belief .و هو ضد اليقني :ظن"الكلمة العربية  إىلروبية معىن هذه الكلمات اقرب و غات الثالثة األلو يف ال . 

ضل كثري من ولذلك يف. نينم يظنون وليسوا متيقأهنفسهم يقولون بأنال النصارى فاهنم بوهذا يعكس ح
. دقوهذا هو األ. يف اجلملة املرتمجة iman أجنبيةه فتبقى الكلمة يبقوا املصطلح كما هو وال يرتمجو  أنالدعاة 

اللغة  إىلرتجم املصطلح ي  ن أ حصلفاأل اإلسالمالكثري عن احلوار مع غري املسلمني الذين ال يعرفون أما أثناء 
جنيب ال يليق دين أ اإلسالمن بأ له أثناء احلديث، لكي تزول احلدود وال ي ظناحلقيقية  اينفسر املعوت   احملكية
 .بيةو ر و فة األبالثقا

 .أوروبايف  وجد بعض النصوص الفكرية االضافية يف ميدان فقه الواقع الدعويلحق تامليف 

 مقارنة بين: مثال تحليلي -السياسي مبرر؟  اإلسالمروبية من والدولة األ أمنت هل التخوف من قبل مؤسسا 4.3.2
 األلماني والدستور اإلسالم

. نقطة بنقطةاإلسالمية يف هذا النص ستتم حبول اهلل تعاىل مقارنة الدستور األملاين مع مبادئ الشريعة 
 .الدستور االملاينو اإلسالمية يم التعالبني عارض ت هناكن إذا كا النتمكن يف النهاية من التحقق م

، ينبغي للمرء إسالميمن منظور . وينبغي أن يكون هذا التحقيق شفافاً وصادقاً يف التعامل مع هذه القضية
عالوة .جيب أن خيشى أحداً إال اهلل تعاىل املسلم مأمور بذلك دائمًا وال نأل صالقيام بذلك بصدق وإخال

 عتباراتاالب يتأثر أنق له ال حيو  ،هو صادق مع أخيه اإلنسانيع و على ذلك فاملسلم يريد اخلري للجم
 .أبداً  السياسية والدنيوية

ن يقرئهم القرآن وأمره أ إىل املدينة املنورة وهو مصعب بن عمري أحد أصحابه( ص)رسل النيب حممد أ
كانا   32ري، وأسيد بن حض31أن سعد بن معاذ": روى ابن اسحق .ويعلمهم االسالم، ويفقههم يف الدين

                                                      

 سمير مراد: الكاتب 09.12.2005 في تاريخ( didi-info.de)النص نشر باللغة االلمانية على موقع   30
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رضي  فلما مسعا مبصعب بن عمري يومئذ سيدا قومهما من بين عبد األشهل، وكالمها مشرك على دين قومه،
اء بكما ا جم: ، فقال33فجاء أسيد فوقف عليهما متشتماً . اهلل عنه، ونشاطه يف الدعوة إىل اإلسالم

بلسان املؤمن اهلادئ الواثق  ضعفاءنا؟ اعتزالنا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة، فقال له مصعبتسفهان 
أَوجتلس فتسمع، فإن رضيت أمرًا قبلته، وإن كرهته ك فَّ عنك ما تكره، فقال أسيد بن : من مساحة دعوته

 .أنصفت، مث ركز حربته وجلس إليهما، فكلمه مصعٌب باإلسالم، وقرأ عليه القرآن: حضري رضي اهلل عنه

 "يف تصنعون إذا اردمت أن تدخلوا يف هذا الدين؟ك! ما أحسن هذا الكالم وأمجله: مث قال أسيد

 تكون هذه الدراسة مسامهة هامة يف حتقيق وتعزيز الثقة بني املسلمني يف أملانيانأمل أن  تعاىل إن شاء اهلل
 .من جهة أخرى الدولة دوائرو  من جهة 

 لراشدين األربعةاخللفاء ابالقرآن والسنة وسرية  ناخذ، فلقد أهلذه الدراسة ةسالمياإلصادر أما ما خيص امل
كما جاء يف شرح السنة ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  عماًل حبديث رس مهماً  اً إسالمي اً مرجعاليت تعترب 

 34."عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي: "للبغوي

 

 

 35ينظوية الدلستور األلماني

                                                                                                                                                                                

بإسمامه أسلم كل .اهتز عرش الرحمن لموتههو سعد بن معاذ بن النعمان األوسي األنصاري، البدري الذي   31

 (3/71)أنظر اإلصابة . بني عبد األشهل فكان من أعظم الناس بركة على قومه في االسمام

هو أسيد بن حضير األوسي األشهلي األنصاري، كان ممن شهد العقبة الثانية، لم يشهد بدراً وشهد أحداً، توفي   32

لهجرة وحمله عمر بن الخطاب رضي هللا عنه وصلى عليه وُدفن رضي هللا عنه على الصحيح سنة عشرين ل

 (111/ 1)انظر أسد الغابة . في البقيع

 572.أنظر اللؤلؤ المكنون ص. أي مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة  33

 (991رقم  2/19باب الركعتين بعد العشاء )شرح السنة للبغوي    34

 مسري مراد :الكاتب، 31/11/4116 بتاريخ www.didi-info.deيف  ن شر  35
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األورويب ورغبة  حتادااليف  األخرىع الدول األعضاء ملسؤولية أمام اهلل والناس، وكعضو متساو مبامنه  إدراكاً "
 .منه يف خدمة السالم العاملي، اعتمد الشعب األملاين بكل السلطة املوكلة إليه هذا القانون

، هيسن، (Hamburg)هامبورغ بادن فورمتبريغ، بافاريا، برلني، براندنبورغ، برمين، : كل األملان يف الواليات
كسونيا السفلى، مشال الراين وستفاليا، راينالند باالتينات، سارالند، ساكسونيا، فوربومرن، سا -مكلنبورغ
. إرادهتم توحيد وحرية أملانيا ءكملوا مبلأفيغ هولشتاين و ساكسونيا السفلى أهنالت، شليس-سكسونيا

 ." وبالتايل يطبق هذا القانون األساسي على الشعب األملاين بأكمله

، يف هذا السياق، اإلسالمويظهر جوهر  اإلسالمية أمام اهلل يتناسق متاما مع هذا الرجوع إىل املسؤول <-
 وهو أن عمل اإلنسان يف سياق أنشطة احلكومة هو مسؤولية أمام اهلل تعاىل

 احلقوق األساسية: أوال

 [التزام السلطات العامة حلقوق اإلنسان. كرامة اإلنسان]1املادة 

 .ومحايتها واجب على كل سلطة يف الدولة احرتامها. كرامة اإلنسان مصونة (1)

عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه أتى رجل  :"روى ابن عبد احلكم فقد. اإلسالممع  وهذا يتفق متاماً  <-
عذت :  املؤمنني عائذ بك من الظلم قاليا أمري: من أهل مصر إىل عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه فقال 

، فكتب أنا ابن األكرمني: بقته، فجعل يضربين بالسوط ويقولص فسسابقت ابن عمرو بن العا: مبعاذ، قال
 ؟ خذ السوط فاضربأين املصري: ، فقدم، فقال عمر، ويَ ْقدم بابنه معهيهعمر إىل عمرو يأمره بالقدوم عل

فضرب، فواهلل لقد ضربه وحنن حنب : اضرب ابن األْلَيَمنْي، قال أنس: ، ويقول عمرفجعل يضربه بالسوط
يا أمري : قال، فضع على صلعة عمرو: قلع عنه حىت متنينا أنه يرفع عنه، مث قال عمر للمصريأ ، فماضربه
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لناس وقد ولدهتم أمهاهتم م ذ كم تعبدمت ا: فقال عمر لعمروه ابنه الذي ضربين، وقد اشتفيت مناملؤمنني إمنا 
 .36" يا أمري املؤمنني مل أعلم ومل يأتين: ال؟ قأحراراً 

ملاين يعرتف حبرمة اإلنتقاص من حقوق اإلنسان وأهنا أساس تكوين كل جمتمع يرنو ب األ  لذلك فإن الشع4
 .إىل السالم  والعدالة يف العامل

ومع كل إنسان ومثال على ذلك . فإن حقوق اإلنسان مصونة دائمًا حىت يف حالة احلرب اإلسالم  ويف 
 .تعامل النيب صلى اهلل عليه وسلم مع أسرى احلرب

تلتزم حبقوق اإلنسان يف إصدار قوانينها  أنى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية   جيب عل3
 .وأحكامها

خرج علي بن أيب طالب : يقول عن اإلمام الشعيب ففي رواية .كل السلطات حتت سلطة القانون  اإلسالميف 
عي، بيين وبينك قاضي هذه در : فعرف علي الدرع فقال: ، قالإىل السوق، فإذا هو بنصراين يبيع درعاً 

فلما رأى شريح أمري املؤمنني قام : قال. وكان قاضي املسلمني شريح، كان علي استقضاه: قال. املسلمني
قض ا :من جملس القضاء، وأجلس عليا يف جملسه، وجلس شريح قدامه إىل جنب النصراين، فقال له علي

هذه درعي ذهبت مين منذ : فقال علي: ؟ قالما تقول يا أمري املؤمنني: فقال شريح. بيين وبينه يا شريح
. ما أكذب أمري املؤمنني، الدرع هي درعي: فقال النصراين: ما تقول يا نصراين؟ قال: قال فقال شريح. نزم

قال . صدق شريح: ما أرى أن خترج من يده، فهل من بينة؟ فقال علي رضي اهلل عنه: قال فقال شريح
هذه أحكام األنبياء، أمري املؤمنني جييء إىل قاضيه، وقاضيه يقضي عليه، أما أنا أشهد أن : فقال النصراين

هي واهلل يا أمري املؤمنني درعك، اتبعتك من اجليش وقد زالت عن مجلك األورق، فأخذهتا، فإين أشهد أن 

                                                      

" ، وأوردها محمد بن يوسف الكاندهلوى فى  491صـ " فتوح مصر و أخبارها " خرجها ابن عبد الحكم فى   36

وأخرج ابن عبد الحكم عن : عدل النبي صلى هللا عليه وسلم وأصحابه قال : باب (  88/  4" ) حياة الصحابة 

  . (241/ 2" ) منتخب كنز العمال "كذا فى : ثم قال . أنس رضي هللا عنه ثم ذكر القصة 
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على  ومحله. أما إذا أسلمت فهي لك: فقال علي رضي اهلل عنه: قال. ال إله إال اهلل، وأن حممدا رسول اهلل
 .37 لقد رأيته يقاتل املشركني: فرس عتيق، قال فقال الشعيب

 الغربي المجتمع لمشاكل ةإلسمايي حلول9.4.3

 الفكر والعلم هما فوق السيالسة الحالية 

 لمشكمات المجتمع الغربي ةإلسماييحلول  

هات املسلمة إن بعض مواضيع األحباث املقرتحة من قبل إدارة املعهد كانت حمل جدل وإنتقاد من بعض اجل
ات حلول للمشاكل فإن الدولة واملؤسسات الرمسية لن تاخذها بعني اقرتاحمن  ه مهما قدمناأنحبجة 

 .اإلعتبار

 :أما ردنا على ذلك فهو اآليت

 .إن الفكر والعلم يوجهان السياسة وهذا أيضاً يف اجملتمع الغريب

د علميًا ونظريًا أواًل مث ي عمل على نشرها يف كانت تع  يةجتماعالسياسات اال أنففي التاريخ األورويب جند 
 .واملفكرين والسياسيني والكتاب وغريهم ينياجملتمع من قبل اإلعالم

 .الشعب وهذا تعريف الدميقراطية أكرب على صوتبشكل تعتمد السياسة  تاصبحويف التاريخ احلديث 

أسلحة الدمار  انتشاراخليانة الزوجية أو  رانتشاوإذا كنا اليوم يف اجملتمع الغريب نواجه مشكالت معقدة مثل 
. الشامل فإن علماءنا ومفكرينا مدعوون لوضع حلول ومقرتحات حلول حىت لو مل يأخذ هبا القانون احلايل

 .فليس املقصود هو فرض هذه احللول بالقوة ولكن اهلدف هو إقناع الرأي العام جبدواها

 .جيدون احللول يف ظل القرآن والسنة اعاجتمفالفقهاء املسلمون هم يف احلقيفة علماء 

                                                      

 ( 11/136" )السنن الكبرى " اإلمام البيهقي رحمه هللا في    37 
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ًا مدروسًا بطريقة علمية اكيدة هي اقرتاحاجملتمع الغريب ال يأخذ من املسلمني شيئًا حىت لو كان  أنة شبهف
 أنفعلى الرغم من كون اليهود مضطهدين يف أوروبا يف القرون الوسطى سنجد .حجة باطلة وغري صحيحة

توماس مان هلم الفضل األكرب يف تكوين الثقافة الغربية  أوكافكا   أوكس العديد من علمائهم مثل كارل مار 
 .املعروفة اليوم

 استخفافو  استهزاءوإن القول بأن املثقف األورويب سريفض األفكار البناءة جملرد أهنا من قبل مسلمني هو 
 .بعقله وحكمته

 38أوروبا في اليوم ينللمسلم ودروسها النبوية السيرة من المكية المرحلة: من فقه الواقع 4.3.1

املهم اليوم يشبه إىل حد كبري واقعهم يف مكة املكرمة يف بدء الدعوة كان من  واقع املسلمني يف أوروبا أنمبا 
 .ها الرسول الكرمي صلى اهلل عليه وسلماستعملدوات الدعوة اليت أفهم هذه احلقبة وفهم  جداً 

 ":ليلية  مقدمة حت سالمياإلالتاريخ "وهذا ما جاء يف كتاب 

 يف مكة املكرمة: املرحلة التحضريية

 .سالمياإلما مييز هذه املرحلة أهنا كانت تربوية للمجتمع 

املشركني غري مستعدين للتعايش مع املسلمني والقبول هبم  أنعندما عرف الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
د حماوالت فاشلة كتلك يف بع.بينهم، بدأ بالبحث عن مكان آخر تكون فيه الدعوة لإلسالم آمنة وحرة

 .يف املدينة املنورة عليه وسلم املكان الذي يبحث عنه الطائف وجد النيب صلى اهلل

 :والدروس العرب

 دينة إمتازت دعوته يف مكة بثالثيؤسس الرسول صلى اهلل عليه وسلم للمجتمع املسلم يف امل أنقبل 
 : خصائص

   الرتبية األخالقية1

                                                      

 سمير مراد: كتبه، 0556..5..0 بتاريخ www.didi-info.deيف  ن شر 38
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 ح مع من هلم السلطة والقرار يف مكة أي قريش  جتنب الصراع املفتو 2

 .  البحث عن مكان حيمي الدعوة لتنطلق منه وترتكز ، وهذا املكان أصبح فيما بعد املدينة املنورة3

ًا يف دار األرقم، حيث كان عليه وسلم مع املسلمني يف مكة سر النيب صلى اهلل  التقاءيف بداية األمر كان 
أخذ عدد املسلمني بالتزايد وذلك لسببني أواًل ملالءمة . ى الطريق الصحيحيعلمهم القرآن ويرشدهم عل

املسلمني األوائل كان كل واحد منهم قدوة يف األخالق  نوثانيًا ألة نسانياإلللفطرة  سالمياإلالدين 
ذيب والتعامل اإلنساين مع حميطه، يف إلتزامهم بتعاليم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وعدم مقابلتهم تع

إن . إذ أن عددهم القليل مل يكن ليصمد أمام بطش قريش يف ذلك الوقت. قريش هلم  بالعنف والقوة
حكمة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وإمتثال املسلمني ألمره مها من جعل العديد من الناس يشهر إسالمه 

 .فيما بعد

سعى لتحميل اآلخرين املسؤولية الدعوية اء الشخصية وييقصر مدة الرتبية وبن أنجتد بعض املسلمني يريد 
 .باكراً 

. إن العديد من املسلمني يعيشون يف دول غرب أوروبا يف جمتمعات خاصة على هامش اجملتمعات األصلية
ويف غالبيتهم ال . ال ليفيدوا أو ليعطوا اجملتمع شيئاً ( علميًا أو ماديا أو أمنياً )هم جاؤوا باألصل ليستفيدوا 

فقط القليل . اإلسالميفكر بدخول  أنمما ال حيمل اي مواطن عادي  اإلسالمسب تعاليم يعيشون أصاًل ح
وروجي  ،39أمثال مراد هوفمان)، اإلسالميهتدي إىل  أنمنهم الذي محله عقله وتفكريه وحبثه الذايت إىل 
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التاسعة  شبيبة هتلر عندما كان في سنمنتميا ل كان .بارز مسلم أملاين دبلوماسي ومؤلف  أشافنبورغ في  1931سنة ولد :هوفمان مراد 

 كان .في القانون تخرج من هارفارد وحصل بعدها على الدكتوراه حصوله على شهادة البكالوريا في ميونخ و من العمر بدأ بدراسة القانون بعد

في الجزائر  ارة ألمانيا اإلتحاديةمنذ الخمسينات في سف عمل.  فيه وتعلم العزف على طبول الجاز مولعا برقص الباليه حتى أنه أعطى دروسا

العديد من الكتب التي تتناول  صاحب.الشديد ودفعته للتأمل  الجزائرية التي يبدو أنها أثارت اهتمامه وهذا جعله يشاهد عن قرب الثورة

 في وزارةكخبير في مجال الّدفاع النّووي  عمل . 1980اسلم عام المولد كاثوليكي هوفمان .إطار الحضارة الغربية وأوروبا في الماإلس مستقبل

كمدير لقسم المعلومات في  عمل .األلمانية جدل بسبب منصبه الّرفيع في الحكومة الخارجية األلمانية وكان إسمامه موضع

  1994.حتى 1990 نم املغرب سفيرا في ثم 1990 حتى 1987 من اجلزائر سفيرا أللمانيا في ثم 1987 حتى 1983 عام من بروكسل في الناتو حلف

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1980
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1983
https://ar.wikipedia.org/wiki/1987
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1987
https://ar.wikipedia.org/wiki/1990
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/1990
https://ar.wikipedia.org/wiki/1994
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يقتدي  أنة الصحيح لتكون قادر  اإلسالمترىب األقلية املسلمة على  أنفلذلك من املهم مبكان (. 40جارودي
 .هبا اآلخرون

 مسائل تطبيقية في المرحلة المكية

بدأت  اإلسالمبدعوة قومه إىل  ابعد مرحلة قصرية مل يكن فيها الرسول صلى اهلل عليه وسلم مطالبًا فيه
عن معاذ بن جبل رضي اهلل عنه  .من املسلمني بقيت الدعوة سرية ومن أجل محاية الضعفاء. الدعوة اجلهرية

فإن كل ذي نعمة  الكتمانحوائجكم ب إجناح إستعينوا على: " عليه وسلمرسول اهلل صلى اهللقال  :قال
 .ليس ديناً سرياً  اإلسالمف. وهذا بالطبع إجراء إداري ال يتطبق دائماً وأبداً 41" حمسود

 :حكم وعبر

 . جيهروا باحلق حىت ال يضل الناس أنحىت يف أحلك الظروف يتعني على العلماء 

النصرانية هو تكتم علمائها وممارستهم الدين يف السر فقط خوفاً من  احنرافسبب  أنالقدمي نرى  يف التاريخ
 أنويف التاريخ احلديث جند . اهلل ابنعيسى هو  أن ادعاءحتريفات ك انتشارمما ساعد على . ضطهاداال

مهم السليم لإلسالم وخنق حرياهتم يف نشر دعوهتم الوسطية واملتزنة وفه ركة اإلسالميةسجن قيادات احل
 .نشر التطرف واألفكار اإلرهابية اهلدامة إىلأدى 
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أون  إيكس وجامعة مرسيليا جامعة في سن الرابعة عشرة، درس في كل من وهو الربوتستانتية اعتنق .ملحد وأب كاثوليكية في فرنسا، ألم ولد 

بالمناسبة  وكتب ،جنيف في جارودي إسمامه، في المركز اإلسمامي أشهر  1982يوليو  2في الشيوعي الفرنسي احلزب إلى صفوف وانضم بروفانس

مرة بهذه المناسبة، فسطع نجمه في  العربي واإلسمامي جارودي ألول الجمهور عرف ."يسكن مستقبلنا اإلسمام"و "اإلسمام وعود "كتابيه

التي لم  استناداً لبعض المقوالت الفلسفية والصوفية بعض العلماء السعوديين عليه وتكفيرهم له وتهجم والندوات وضيفاً في المنتديات المؤتمرات

التي أنشا فيها  اإلسبانية قرطبة مدينة الدينية ومقاربته الخاصة لإلسمام إلى المنتديات اإلسمامية، وانسحب بتجربته فقاطع .يستوعبوها حسب قوله

خدمة  عن 1985 سنة امللك فيصل العاملية جائزة نال .األندلس أتباع الديانات السماوية في األندلسي ولتجربة التعايش النادرة بين متحفاً يؤرخ للتراث

 ولدفاعه (يسكن مستقبلنا اإلسمام) L'Islam habite notre avenir و (اإلسمام وعود) Promesses de l'Islam اإلسمام وذلك عن كتابي

 13 روجيه غارودي يوم توفي .1995 تركيا سنة في قونية جامعة على الدكتوراه الفخرية من حصل .عن القضية الفلسطينية

حراق  قررت -رواايت عديدة حسب- أأرسته يعرث أأصدقاؤه وحمبوه عىل قرب هل، لأن ضاحية شامبيين سريمارن الباريس ية، ومل يف 2012 حزيران/يونيو ا 

 .وميتا   بأأنه مت بضغوط هجات خافت منه حيا   ال سالمية، وهو الأمر اذلي فرسه كثريون جامثنه وعدم دفنه عىل الطريقة

w.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2012/6/15/غارودي-روجيه 

 1122رقم  3/312رواه الطبراني في المعجم الصغير باب استعينوا   41

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%8A%D9%83%D8%B3_%D8%A3%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%8A%D9%83%D8%B3_%D8%A3%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%8A%D9%83%D8%B3_%D8%A3%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%8A%D9%83%D8%B3_%D8%A3%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%82%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%82%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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سليمًا كاماًل وغري مشوه إىل كل شعوب األرض حيثما   اإلسالماليوم تكمن رسالة املسلمني يف إيصال 
سيد الشهداء محزة : "فقد قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم.  حىت لو كلف ذلك التضحية بالنفس. كانوا

كما هو دون   اإلسالموما قول احلق إال شرح  42"املطلب ورجل قام إىل إمام جائر فأمره وهناه فقتلهبن عبد 
 .زيادة أو نقصان حىت لو أدى ذلك إىل خسارة النفس يف سبيل اهلل

                                                      

 4272رقم  11/214المستدرك على الصحيحين للحاكم، باب ذكر إسمام حمزة   42
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املسلمون يف : منيلنسبة لوجود اإلسالم واملسلاء باثالثة أجز  إىلكما سبق احلديث عنه فإن أوروبا تقسم 
ن األول والثاين ءااجلز . األورويب حتاداالن يف أوروبا الغربية أي يف لقان واملسلمون يف روسيا واملسلمو الب

و عهد حديثهناك املسلمون فيف اجلزء األخري وهو أوروبا الغربية  أما. سالميالعامل اإل إىل تارخيياً  اني نسب
من حيث  سالميعلى املعاهد اليت هلا صلة بالتعليم العايل اإل كما سنرى الحقاً   وذلك ينعكس. باملنطقة

يف أوروبا وتوزيع التوزيع اجلغرايف للمسلمني تبني ف أول فقرة من هذا الفصلالصور يف أما . العدد والنوعية
 أكثربشكل  ه املعاهدهذ ويف الفقرات التالية سنتناول .يف أوروبا سالميلتعليم العايل اإلامؤسسات 

 .تفصيالً 

 



 في اإلسمامي العالي للتعليم مؤسسات وتوزيع أوروبا في للمسلمين الجغرافي التوزيع

 أوروبا
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 في أوروبا سالميالتوزيع الجغرافي للمسلمين في أوروبا وتوزيع مؤسسات للتعليم العالي اإل 3.9

 
 43مناطق ذات اغلبية سّكانية من املسلمني يف أوروبا: صورة

 
 44نسبة املسلمني من عدد السكان االمجايل للبالد
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43 Hausarbeit DAFK: Darstellung der Studiengänge islamische Studien und Orientalistik  an staatlichen von Nichtmuslimen  

gegründeten Universitäten in Europa, Verfasser: Katrin Ousrhir, Matrikelnummer: 30, Betreuer:  Samir Mourad, Studiengang: 

Islamische Wissenschaft DAFK, Köln 2016; https://de.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Europa; zuletzt online am 25.03.2016 
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جبال االورال الفاصل 
 اجلغرايف بني أوروبا وآسيا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A8%D9%8A%D9%88_%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA
http://features.pewforum.org/muslim-population/
http://features.pewforum.org/muslim-population/
https://de.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Europa
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 سالمياإللعالم المسلمون جزءًا من ا حيث يُعد   لقانبفي دول ال سالمياإلالتعليم العالي  3.0

 إجماليةنظرة  - لقانبفي دول ال سالمياإلتعليم العالي ال 3.0.9

( Ahmet Alibašić45)باشتش  علي أمحدكتور د لل للغة االجنليزيةنص باهو  ذه الفقرةهل الرئيسي صدرامل
[Alibasic.] اشتش هو حماضر يف جامعة ساراييفو الدكتور علي ب(Sarajevo.) 

 من كلهم. تقريبا تسعة مالينيهم كيا رويب لرت و زء األدون اجل 46أوروبا شرق جنوب يف نو املسلم السكان
 .ورومانيا اليونان يف الصغرية املهاجرة املسلمة ألقلياتا ما عدا األصليني السكان

 مصريهمطويلة كان  قرون مدى وعلى املنطقة، يف العثماين الوجود أثناء البلقان يف املسلمة اجلالياتنشأت 
 الطريقة كبري حد إىل انددحي وتركته العثماين املاضي احلاضر الوقت يف حىت. العثمانية الدولة صريمرتبطًا مب

 وا بسالموعاشالدولة  من جزءاً  واقب لقد .سلمنيامل غري السكان قبل من البلقان مسلمي إىلفيها  رنظَ ي   اليت
 1113 و ،(رومانيا بلغاريا، األسود، اجلبل صربيا، البوسنة،) 1272 ،(اليونان) 1232 حىت هاظل تحت
 ال اً جزء العثمانية الدولة حتت حكم البلقان يف املسلمون كانلقد   (.ومقدونيا وألبانيا وكوسوفو السنجق)

 العثماين النظام اهنيار فإن وبالتايل العثمانية، والثقافية يةجتماعاالو  والسياسية يةاالقتصاد احلياة من يتجزأ
 التعامل إىل همضطر ا مما نفسهمأل نيمرتوكبعدها  البلقان يف املسلمون يبق .هلم كربى ثقافية صدمة لشكَّ 
 اليت الشيوعية األنظمة معه بعدو  ،أوروبا شرق جنوب يف عدائي أرثوذكسي مسيحي عنصري حميط مع

 .تكن العداء للمسلمني كانت

 أوية و شعب يةهار عمال كإما أل هدفاً  اإلسالمكل ما يتعلق ب  ما تال هذه احلقبة من العقود كان يفو  
مما  بسرعة البلقان ومنطقة اسطنبول بني العالقات طعتق   قدف. ات ختريبية من قبل الدول اجلديدةجراءإل

                                                      

45 Ahmet Alibašić is a lecturer in the Faculty of Islamic Studies at the University of Sarajevo. From [Alibasic]: The 

author would to thank all those who helped him gather the information for this paper. In particular thanks go to Aziz 

Shakir, Ahmed Topkev, Xhabir Hamiti, Hasan Cilo, Olsi Yazexhi, Hajrudin Hodžić, Hasan Musić and Almir 

Pramenković, but the author takes responsibility for any mistakes, which are his alone. 

 ،ألبانيا بلغاريا، صربيا، ومقدونيا، وكوسوفو رسكواهل البوسنة: تستخدم يف هذه الفقرة للدول التالية" بلقان"و " أوروبا شرق جنوب"املصطلحات  46

 .وسلوفينيا ورومانيا األسود اجلبل اليونان، كرواتيا،
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 اجملتمعات مجيع شهدت .الرمسيةاإلسالمية  التعليمية املؤسسات بكةشأدى إىل تدمري قسم كبري من 
 فقط مثالً  وامسح قدلف. الثانية ةالعاملي احلرب بعد سالمياإل التعليم نظام يف تعطيالً  البلقان يفاإلسالمية 

 واهلرسك البوسنة أن من الرغم على الثانية، العاملية احلرب بعد مباشرة العمل يف ارستمر باإل واحدة ملدرسة
 .مدرسة 23 فيها انك وحدها

  اليت سراييفو، يف "ةسالمياإل العليا املدرسة"كانت  املنطقة، يف سالمياإل العايل للتعليم الوحيدة املؤسسة
 التعليم ستأنفي أن اليوغوساليف النظام مسح ،سالمياإل العامل مع التقارب بعدو . 1141 عام يف غلقتأ  

 إفتتاح مت يوغوسالفيا، وتفكك السوفياتية الكتلة اهنيار بعد .1177 عام يف سراييفو يف العايل سالمياإل
 2112 عام ويف. اخل ،(Skopje) يبسكو  ،(Sofia) صوفيا ،(Prishtina) بريشتينا يف أخرى ةإسالمي معاهد

 الطالب عدد جمموع وبلغ املسلمني حاجة ليبت سالمياإل العايل للتعليم كليات سبعهناك  أصبحت
 (.1ل اجلدو  ظرأن) العام ذلك حىت رجينياخل من 2111 وحوايل اً طالب 1151 اجلامعيني

 
مؤخوذ من . 2112 عام يف البلقان يف سالمياإل العايل للتعليم الكربى املؤسسات: 1 اجلدول

[Alibasic.] 
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 47و الهرتسك البوسنة 3.0.0

 تسمى البالد مستوى على حكومية غري مستقلة منظمة خالل مناإلسالمية  شؤوهنم البوسنة مسلمويدير 
 أو العلماء رئيس حالياً  ويرأسها 1884 عام يف أنشئت واليت "واهلرسك البوسنة يفاإلسالمية  اجلماعة"

تدير ستة  واهلرسك البوسنة يفاإلسالمية  اجلماعة 48.(Dr Mustafa Cerić) سرييتش فىمصط الدكتور املفيت
 :ةإسالمي ثانوية مدارس

  غازي خسرو بكمدرسة (Gazi Husrev Bey Madrasa )  سراييفويف (Sarajevo) (م1237 تأسس ) 

  بك هبراممدرسة (Behram-bey Madrasa) توزىل  يف(Tuzla) (ستأسي إعادة، 1646 تأسس 
1993) 

  ي ابراهيم باشا إجلمدرسة(Elči Ibrahim-pašina medresa) ترافنك يف (Travnik) (1706 تأسس ،
 (1993 تأسيس إعادة

 دي ريدجوفيتش فنان أمدرسة عثم(Osman-ef. Redžović Madrasa)  يف ويسوكو(Visoko) (تأسس 
1994) 

  مدرسة مجال الدين افندي تشوشيفيتش(Džemaludin-ef. Čaušević Madrasa ) يف تشازين(Cazin )
 و( 1993 تأسس)

  مدرسة كاراجوز بك يف موستار(Mostar( )1995 تأسيس إعادة، 1557 تأسس) 

 مؤسسات من وحتولت ،4118و  1998من الفرتة ما بني  كبري بشكل املدارس هذه مناهج تغريت
 .إضايف ديين منهج مع عادية ثانوية مدارس ىلإ دين ومدرسني املساجد أئمة عدادإل

رّج هذه املدارس الس ت تقريباً  غلبهم يكملون دراستهم يف اجلامعة يف أ. سنوياً طالب و طالبة  211 خت 
 . ةسالمياإلالدراسات  أوليس يف جمال الشريعة اخرى و جماالت 

                                                      

 [Alibasic]من اكثره مأخوذ   47
48 For more information, see Alibašić, Ahmet and Asim Zubčević, “Islamic education in Bosnia and Herzegovina”, in 

Ednan Aslan (ed.), Islamic Education in Europe (Vienna: Bohlau Verlag, 2009), pp. 43–57. 



الموجودة المؤسسات لبعض احصائية دراسات: الرابع الفصل  

56 

يف خمتلف  يعمل اً متدين يف لبنان حيث تعد جيالً  تشبه هذه املدارس مدرسة أزهر طرابلس أصبحتوبذلك 
خلفية شرعية يستطيعون من  مع هممن خالل مهن فسهمأن الو وّ مي   أنهلم القدرة  سالمدعاة لإل أو هنامل

 .يف جمتمعاهتم سالملإل يكونوا دعاةً خالهلا أن 

سياسيني و ديبلوماسيني واكادمييني وكتاب  ،49غازي خسرو بكمدرسة ، وخاصة وقد خرجت هذه املدارس
سنية بعد و لرئاسة البالوزير البوسين السابق وعضو جملس ا سراييفو مدرسةمن ج من ختر شهر وأ. آخره إىلو 

 (.Dr Haris Silajdžić)سيليجتش ات من القرن املاضي، الدكتور حارث ياحلرب يف التسعين

م على ثالث مؤسسات رئيسية للتعليم يف البوسنة واهلرسك تقو اإلسالمية اجلماعة فإن ذلك  باإلضافة إىل
 :العايل

 (1977عام  تأسس)يف ساراييفو اإلسالمية ت كلية الدراسا 

  زينيتسا يف اإلسالمية كلية الرتبية(Zenica( )1993م اع تأسس) 

  بيهاتش يف اإلسالمية وكلية الرتبية(Bihać( )1996م اع تأسس) 

 القرن من اتيالتسعين ئلاأو  يف الرمسية البوسنية املدارس يف الديين التعليم إدخال بعدو  سنوات عدةطيلة 
 برامج ميقدبت( Mostar) موستار يف( Džemal Bijedić University) 50بييجدش مجال جامعة قامت ملاضي،ا

 .4114 حىت 1997 من وذلك سالمياإل الدين ملدرسي عامني ملدة

                                                      

49
 Gazi خسرو بك غازي فقد أسسها عاًما، 470 العامل اليت استمر التعليم فيها منذ هذه املدرسة إحدى املدارس القليلة يف تعدُّ   

Husrev-beg   ي للمرحلة الثانوية وتدرَّس فيها العلومه املدرسة .حىت اليوم وقف بامسه وهي 1537 عام الثاين بايزيد السلطان العثماين حفيد 
يف البوسنة  بالطالبات، وهي تابعة للمجلس اإلسالمي يوجد جبانبها مسكن خاص بالطالب وآخر خاص الشرعية إىل جانب العلوم احلديثة، كما

 .الكرمي وحفظة القرآن طباء واملفتنيعدد كبري من العلماء واخل البوسنية ملدة أربع سنوات، وقد خترج فيها واهلرسك والدراسة فيها باللغة

 

50
اجلامعة  أما .قضى حبادث طائرة حيث 1971 سنة حىت 1967 من سنة بييجيدش شغل منصب رئيس وزراء يوغسالفيا مجال  

  .english/9269.html-iews/universitieshttps://www.4icu.org/rev 1977فتأسست سنة

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A_%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A_%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A_%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.4icu.org/reviews/universities-english/9269.html
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(Sarajevo) سراييفوفي اإلسالمية كلية الدراسات  3.0.0.9
51
 

الكلية تاريخسيس وأنبذة عن الت
52
 

معهد ك بدأت رن السادس عشر امليالدي، حيث ة سراييفو إىل القيعود تاريخ اإلنشاء األصلي جلامع
للتعليم العايل العثماين، وكانت تسمى املدرسة الدينية العثمانية يف سراييفو، وهي مدرسة دينية لتعليم 

. سالمياإلوالعامل  الدولة العثمانية هبا كجامعة يف حدود عرتافاالمت مث  .وقانون الشريعةاإلسالمية الشريعة 
يف املناطق املسيحية واألديرة ( املدارس الدينية)ثلة يف ذلك الوقت  العديد من املؤسسات املما تأسس ت

الوحيد من  النوعهو كان هذا  العصور الوسطى ، ويفالبوسنة واهلرسك الكاثوليكية يفو األرثوذكسية 
بسبب الركود الذي صاحب احلكم العثماين للبوسنة، فإن املدارس الدينية  .أوروبا املؤسسات التعليمية يف

اإلمرباطورية  فقدت هويتها يف أواخر القرن التاسع عشر امليالدي، بعد ضم البوسنة إىل سراييفو العثمانية يف
عندما مت تأسيس  1929ة يف املدرسة حىت عام ي، ومت ايقاف معظم الواجبات التعليمالنمساوية اجملرية

 . يفوجامعة حديثة يف سراي

احلرب العاملية  بدأ التاريخ احلديث جلامعة سراييفو مع إنشاء مؤسسات علمانية تتوىل التعليم العايل قبل
، 1944 ، وكلية الطب يف عام1940 وكذلك خالل احلرب، ومت إنشاء كلية الزراعة والغابات يف عام الثانية

كلية احلقوق وكلية تدريب املعلمني، ويف   إفتتاح، ومت 1946 وأعيد إنشاء كلية الطب يف عام
كانون األول   2افتتحت كلية اهلندسة، ويف  1949 أعيد إنشاء كلية الزراعة والغابات، ويف عام 1948 عام

                                                                                                                                                                                

https://de.wikipedia.org/wiki/D%C5%BEemal_Bijedi%C4%87 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%52 

http://gezipgordum.com/saraybosna-gezilecek-yerler/ 

http://www.sarajevo.ba/en/stream.php?kat=145 

http://www.haber7.com/balkanlar/haber/974831-saraybosnada-476-yildir-yasayan-medrese 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D8%B3%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D8%B3%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%81%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%81%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1940
https://ar.wikipedia.org/wiki/1944
https://ar.wikipedia.org/wiki/1946
https://ar.wikipedia.org/wiki/1948
https://ar.wikipedia.org/wiki/1949
https://de.wikipedia.org/wiki/D%C5%BEemal_Bijedi%C4%87
http://www.fin.ba/
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، 1950 ت جامعة سراييفو، وافتتحت كلية الفلسفة يف عامأسسمت تعيني مدير للجامعة وت 1949 من عام
 . مال املرحلة األوىل من إنشاء جامعة سراييفومت اكهكذا ، و 1952 يف عام االقتصادوكلية 

 واجمللس األعلى اجمللس من قرار لىع بناء سراييفو يفاإلسالمية  الدراسات كلية تأسيس 1177 عام يف مت
 واهلرسك البوسنة يفاإلسالمية  اجلماعة واعطيت .يوغوسالفيا يفاإلسالمية  واجلماعة سالمياإل األعلى
 .املؤسس حقوق

 53.سراييفوة عجام يف اً عضو اإلسالمية كلية الدراسات مبقتضى اتفاقية   الكلية أصبحت 2114عام منذ و 

 54يثةالكلية الحد تأسيسنبذة عن 

 بوسنةال يفاإلسالمية  اجلماعة قبل من 1177 عام يف سراييفو يفاإلسالمية  الدراسات كلية تأسست
كما   -لكلية لكن هذه ا .أوروبا شرق جنوب يف العايل لتعليمل ةإسالمي مؤسسة وأعرق أقدم ت عدو  رتسكهلوا

 البوسنة يفاإلسالمية  لرتبيةل على تاريخب نيت  –يف البلقان  سالمياإلعايل لتعليم الهو حال مؤسسات ا
الصوفية  والزوايا األوىل، املساجدهذا التاريخ ببناء  اقدم من تاريخ تأسيسها بكثري حيث بدأ واهلرسك
 القرن يف ستمراو . امليالدي عشر اخلامس القرن من األول النصف يف( muallimhana) اإلبتدائية واملدارس
 .امليالدي عشر السادس

 احلكومة قبل من تأسساليت  الشريعةو  للقضاة الشرعية للمدرسة ةً وريث فيما بعد يةالكل هذه أصبحت 
 الدين صولأل يالالع درسةاملب الحقاً  يتومس   املسلمني القضاة لتدريب 1227 عام يف اجملرية النمساوية

 يوغوسالفيا يف الشرعية احملاكم نظام إلغاء بعد 1141 عام يف تغلقا   واليت ،سالميةاإل والشريعة سالمياإل
 55 .االشرتاكية

                                                      

53http://fin.unsa.ba/index.php/fakultetlink/o-fakultetu-islamskih-nauka  
 [Alibasic]من اكثره مأخوذ   54

55 Karčić, Fikret, The Bosniaks and the Challenges of Modernity: Late Ottoman and Habsburg Times (Sarajevo: El-Kalem, 1999). 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1949
https://ar.wikipedia.org/wiki/1950
https://ar.wikipedia.org/wiki/1952
http://fin.unsa.ba/index.php/fakultetlink/o-fakultetu-islamskih-nauka
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 تطوير يف باستقالل تتمتع أهنا يعين امم سراييفو، جلامعة اً منتسب اً عضو  الكلية أصبحت ،2114 سبتمرب يفو 
 56.مماثلة وقضايا وتطوير املدرسني اجلودة، ضمان بشأن اجلامعة بقواعد هاالتزام مع براجمها

 يف العلمي البحث دتومي العليا والدراسات البكالوريوس جبرام سراييفو يفاإلسالمية  الدراسات كليةتقدم  
 .وآداهبا العربية اللغة مثل وثيقة، صلة ذات التخصصات من وغريهااإلسالمية  الدراسات جمال

 57التخصصات والبرامج

 :البكالوريوسي أ اإلجازةيف مستوى  رئيسية برامج ثالثة هناك

 58 الدين أصول .1

 59الدينية الرتبية .2

 60.واملعلمني واخلطباء، األئمة تدريب .3

 فصول ستة ملدة الثالثيستمر و ( سنوات أربع اي) دراسية فصول مثانية امهتمد والثاين لو األ نيالربناجمإن 
 . (سنوات ثالث اي) دراسية

 يأهلهممما اإلسالمية  العلوم يفتعليم ذو توعية جيدة  املؤهلني طالبلل الدين أصول علم برنامج يقدم
 ومن. ةسالمياإل الدراسات يف( BA) البكالوريوس درجة اخلرجيني منح ويتم. اجملال هذا يف العلمي لبحثل

 يف التدريس إىل باإلضافة يةجتماعاالو  اإلنسانية العلوم همأ يف ثاقبة نظرة لطالبل الربنامج يقدم أن املقرر
 يفاإلسالمية  اجلماعة يف عليميةوالت الدينية املسؤوليات لتويل الطالب ادعديتم إو  التقليدية،اإلسالمية  لعلوما

 .اإلنسانية العلوم يف املعرفة اليت تستوجبيادين امليف  سؤولياتامل وخمتلف ، واهلرتسك البوسنة

                                                      

56 Bušatlić, Ismet (ed.), Fakultet islamskih nauka u Sarajevu 2006/2007 (Sarajevo: FIN, 2006), p. 9. 

] من  57 Alibasic و [  http://fin.unsa.ba/index.php/studij/stari-npp/dodiplomski-studij-1442/dodiplomski-studij 

58 http://fin.unsa.ba/silabusi/dodiplomski/Dodiplomski_teoloski_NPP.pdf 
59 http://fin.unsa.ba/silabusi/dodiplomski/Dodiplomski_islamska-vjeronauka-i-religijski-odgoj_NPP.pdf 
60 http://fin.unsa.ba/silabusi/dodiplomski/studij-za-imame-npp.pdf 

http://fin.unsa.ba/silabusi/dodiplomski/Dodiplomski_teoloski_NPP.pdf
http://fin.unsa.ba/silabusi/dodiplomski/Dodiplomski_islamska-vjeronauka-i-religijski-odgoj_NPP.pdf
http://fin.unsa.ba/silabusi/dodiplomski/studij-za-imame-npp.pdf
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  املدارس يف الديين التعليم جمال يف اإلرشادات للطالب ،1112 عام منذ ،القائم الدينية الرتبية برنامجيقدم و 
 ويقدمكما . الدينية الرتبية يف بكالوريوس نو اخلرجي نحومي  . اجملال اهذ يف العلمية البحوث إىل مدخالً و 

 التعليم جمال يف للعمل الطالب تعد العامة واملواضيع واللغوية والرتبوية الدينية، املوضوعات من جمموعة
 وسائل ويف ة،الرمسي املدارس ويف واهلرتسك، البوسنة يفاإلسالمية  اجلماعة يف الدينية الثقافة جمال ويف الديين

 .اإلعالم

من  سالمياإل اجملتمع حاجة يليبف ،2111 عام أسست الذي واملعلمني، واخلطباء األئمة تدريب برنامجأما 
 البوسنة يفاإلسالمية  اجلماعة قررت 2111 عام يف. املساجد يف واملدرسني واخلطباء املؤهلني ألئمةا

 خرجيي توظيف سابقيف النًا ممككان إذ  . امعاتاجل يخرجي من يكونوا نأ جيب املساجد أئمة نأ واهلرتسك
 .كأئمةسالمية  اإل املدارس

 الدراسات يف العليا الدراسات برنامج البكالوريوس درجة إىل باإلضافة الكليةتقدم  ،1114 عام منذ
 .والدكتوراه 61املاجستري مستويات يفاإلسالمية 

 يف أشهر ثالثة ملدة برنامج وهو ،ةسالمياإل راساتالد يف دبلومللحصول على  اً برناجم الكليةكما تقدم 
 والثقافة اإلسالمو  عام بشكل اإلسالم عن املزيد معرفة يف يرغبون الذينهايل لأل واإلجنليزية البوسنية

 يف متهيديةو  ثاقبة نظرةتوفري  إىلهذا الربنامج يهدف  .اخلصوص وجه على واهلرسك البوسنة يفاإلسالمية 
 والبوسنة البلقان يف اإلسالم على خاص بشكل الرتكيز مع اإلسالم وثقافة تاريخو  شريعة،الو  عقيدةال

 .واهلرسك

 مدى على أدى مما املعاصرة، والتحديات اجملتمع الحتياجات الكلية استجابة من جزء هو الربنامج هذا
 العام يف. ةكادميياأل ربامجال يف والتوسع الدراسية املناهج يف والتعديالت التغيريات من عدد إىل سنوات

                                                      

 http://fin.unsa.ba/silabusi/master/Master-religijskog-odgoja_NPP.pdf: الدينية التربيةبرنامج الماجستير في  61

 http://fin.unsa.ba/silabusi/master/Master-teologije_NPP.pdf: في اصول الدين برنامج الماجستير

 

http://fin.unsa.ba/silabusi/master/Master-religijskog-odgoja_NPP.pdf
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 مع انسجاما أكثر جعلها مما البكالوريوس، ربامجل شامل إصالح تنفيذ مت 2112/2113 الدراسي
 (.Bologna Process) بولونيا مشروع متطلبات

 الطالب

2111:62 لسنة رقامهذه األ
  

 دوامب طالب 511، وكامل بدوام مسجالً  وطالبة طالب 311 حنو 2111 عام يف كليةال يفكان 
 .جزئي

نوالخريج
63 

ب طال 25 إىل باإلضافة وطالبة، اً طالب 521 حوايل خترج 2112عام  حىت 1177سيس يف عام أمنذ الت
 64.الدكتوراه خرجيي من 15 و ماجستري

نالمدرسو
65 

 محلةمن  11 و الدكتوراه محلةمن  17) درسنيمن امل 41 حوايل الكلية وظفت   احلاضر، الوقت يف
مجيع . الذي يكون أستاذًا زائراً  العربية للغةا أستاذ باستثناء البوسنيني املواطنني من مجيعهم ،66(املاجستري

 مجيع يف ساتذةب األتدري مت. اجلودة معايري مجيع لتلبية يكفي مبا نو مؤهل نو موظف مه الكلية العاملني يف
 ومدريد (Zagreb) ربزغ إىل الشرق، يف والقاهرة والرياض (Kuala Lumpur) ملبور كواال من العامل، أحناء

(Madrid) وشيكاغو (Chicago) الغرب يف. 

 لغات التدريس

 أو العربية باللغة قدمت   أن يمكنف الدكتوراه وأطروحات املاجستري رسائلأما .البوسنية هي التدريس لغة
 .اإلجنليزية

                                                      

 [Alibasic]من   62
 [Alibasic]من   63
64  [Alibasic] 
65  [Alibasic] 

 2112االرقام من سنة  66
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 قسام الكليةأ

 67 :أقساممن مثانية اليوم تتألف  إلداري للكلية، هيتجديد اال متامبعد إ

 قسم التفسري .1

 قسم احلديث .2

 اتقسم القراء .3

 قسم العقائد .4

 قسم الفقه .5

 اإلسالمية والثقافة اإلسالمية قسم احلضارة  .1

 قسم الرتبية وعلم النفس .7

 األدبقسم اللغة و  .2

 مدرسة فكرية؟هل يتبع المعهد 

يه يف رف عليدي املتعايف البوسنة واهلرتسك فهي على املنهج التقلاإلسالمية لجماعة ة لعكون اجلامعة تاب
 .تطرفةاملغري للمذهب احلنفي وشيء من الصوفية  تأثري مما يربر وجود. اخلالفة العثمانيةاملؤسسات العامة يف 

 خريجي الجامعةعلى صعيد : اإلنجازات

 إسالميومفكر ، سياسي بوسين :علي عزت بيغوفيتش. 

 سياسي بوسين :شبكر عزت بيجوفيت . 

 سياسي صريب بوسين :زيفكو راديسيتش . 

                                                      

67http://fin.unsa.ba/index.php/studij/studij-fakulteta  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%B9%D8%B2%D8%AA_%D8%A8%D9%8A%D8%BA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%B9%D8%B2%D8%AA_%D8%A8%D9%8A%D8%BA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%B9%D8%B2%D8%AA_%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%81%D9%83%D9%88_%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%81%D9%83%D9%88_%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%B4
http://fin.unsa.ba/index.php/studij/studij-fakulteta


ي اإلسمامي في روسيا االتحاديةالتعليم العال  

63 

 التمويل

 لجماعةل خاص صندوق وهو املال، بيت من ومعظمه ثابت، مصدر يأيت من التدريس هيئةمتويل 
 .ات من القرن املاضييالسبعين منذ الفطر وزكاة الزكاة يضم أموال ،رتسكهلوا بوسنةال يفاإلسالمية 

(Zenica)في زينيتسا اإلسالمية كلية التربية  3.0.0.0
68
  

 نبذة عن تأسيس الكلية

 عام يف واهلرتسك البوسنة يفالمية اإلس اجلماعة قبل من (Zenica) زينيتسا يفاإلسالمية  الرتبية ةكلي أنشئت
 يف سالمياإل الدين ملدرسي االحتياجات لتلبية عامني ملدة نامجبر  معاإلسالمية  لرتبيةل ةكأكادميي 1113
 األكادمييةت حصل ،2114 عام يف. 1111 عام يف الطائفي الديين التعليم إدخال بعد الرمسية املدارس

حت الكلية جزءًا من جامعة ، أصب2114نفسه، اي  العام ويف جامعية ةكليالرمسي ك عرتافاال على
 69.زينيتسا

ت اجلامعة يف أسس، تالبوسنة واهلرسك وسط زينيتسا هي جامعة حكومية تقع يف مدينةف جامعة زينيتسا أما
 2111.70 األكادميي هبا يف عام عرتافاال، ومت 1961 عام

 فاهداأل

 .الرمسية املدارس يف سالمياإل الدين درسيم   طلب علىال تلبية

 والبرامج التخصصات

 71:اإلجازةة ختصصات لنيل أربعهناك اإلسالمية كلية الرتبية يف  

 (2115منذ )اإلسالمية ي الرتبية أ سالمياإل الديين التعليم 

 (2112منذ ) املدرسي قبل التعليم 

                                                      

 /http://www.ipf.unze.ba: موقع الكلية على االنترنت 68
69  [Alibasic] 
70 http://www.unze.ba/en/historija.htm 
71 http://www.ipf.unze.ba/dodiplomski-studij/ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D8%B3%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D8%B3%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/1961
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  (2115ذ من) يةجتماعاالالرتبية 

 72(2112منذ ) واألدب العربية اللغة 

 73:و ثالثة برامج ماجستري

 اإلسالمية ي الرتبية أ سالمياإل الديين التعليم 

 املدرسي قبل التعليم 

  يةجتماعاالالرتبية 

المواد
74
 

 . متاماً  خمتلفة يف اللغة العربية اإلجازةدون  الثالثة للربامج الدراسية املناهج

 : جمموعات أربع مناإلسالمية  الرتبية برنامج يتكون

 (تالوة القرآن، تفسري، حديث، فقه، عقيدة، ودعوة)واد الدينية امل .1

 مواد يف علم الرتبية .2

 مواد لغوية .3

 مواد عامة .4

. البلقان يفاإلسالمية  الكليات مجيع بني ابتكاراً  كثراأل ابأهنيف كثري من األحيان  الكلية هذه أثبتت قدل
 اتوذ عمومية أكثر مهنعلى  تدريبإىل ال املغلق الديين التعليم من عوائق للعبورال إجتياز من متكنت قدفل

 مرحلة الرتبية يف احلضانة يفو  ،يةجتماعاال الرتبية ،التعليم مثل اجملتمع يف اليومية ةاحليا نواحي مبختلف صلة
.املدرسة قبل ما

75 

                                                      

72http://www.ipf.unze.ba/odsjek-za-arapski-jezik/ 
73 http://www.ipf.unze.ba/master-studij/ 
74  [Alibasic] 
75  [Alibasic] 



ي اإلسمامي في روسيا االتحاديةالتعليم العال  

65 

نوالخريج
76 

 ختصص الرتبية يف( طالباً  522)اغلبهم طالب وطالبة،  111 حنو 2111سنة  حىتخترج من الكلية 
 .من اخلرجني هم من النساءتقريباً % 11 .ةسالمياإل

 الطالب

منهم  طالبًا مسجاًل، 471يف الكلية كان   2111سنة  يف .من النساء هنَّ  طالبمن ال% 11 حوايل
 .2111رقام للسنوات بعد ال توجد لدينا أ 77.يةجتماعااليف قسم الرتبية  222

نالمدرسو
78
 

 14. يف الكلية يعملون بشكل متفرغو  الدكتوراه،حيملون شهادة  أساتذة تسعة قبل من الطالب تدريس يتم
 .املعهد يفأيضاً  وناضر حي الدكتوراه محلةمن آخرين  اذاً تسأ

 .2111و  2111بني  ما  كثرياً فرغنياملت ساتذة يتغري عدد األمل

التمويل
79
 

زينيتسا دوبوي ( الكانتون)املنطقة  من٪ 71) احمللية لطاتالس قبل من الغالب يف الكلية متويل يتم
(Zenica-Doboj) ) الطالب يدفعها اليت والرسوم التربعات إىلباإلضافة. 

 هل يتبع المعهد لمدرسة فكرية؟

 .اجلامعة تابعة للدولة

                                                      

76  [ Alibasic] 
77  [Alibasic] 
78  [Alibasic  ]http://www.ipf.unze.ba/katedra-za-vjerske-znanosti/ 
79  [Alibasic  ]http://www.ipf.unze.ba 
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(Bihac)بيهاتش في  للتربية والتعليماإلسالمية الكلية  3.0.0.4
80
  

 في بيهاتشاإلسالمية الكلية  سيسأتنبذة عن 

يف البوسنة واهلرتسك اإلسالمية تها اجلماعة أسس البوسنة غربيف ( Bihać)الكلية اليت تقع يف بلدة بيهاتش 
مع العلم  الطالب عدد حيث من البوسنةيف  الثالثاإلسالمية صغر الكليات هي أو  ،1115/1111 يف
 مت متويل. خرى يف البلقاناألالمية اإلسالكليات أحسن مسكن طاليب مقارنًة بو  تآنشامل أفضل الديه أن

كما هو احلال بالنسبة لكلية زينيتسا . 2112يف عام  هإفتتاحكة العربية السعودية ومت من قبل اململاملبىن 
(Zenica ) ةيجامعكلية  الحق وقت يف توأصبح عامني، ملدة برنامج مع أكادمييةبيهاتش كبدأت كلية  
 .زينيتسايف كلية ال لربنامج جداً  مشابه سنوات ثالث ةدمل ربنامجب

 81 .امعيةج ةكلي رتبة على -بيهاتش وزينتسا  - ينهداملع هذين من كل حصل ،2114 عام يف

 .اجستريامل برنامج أيضاً  (Bihać) تقدم كلية بيهاتش( 2111اي ) يومال 

 جامعة بيهاتش سيسأتنبذة عن 

ت أسس، تالبوسنة واهلرسك ليم العايل يفهي مؤسسة عامة للتع( Univerzitet u Bihaću) اتشهجامعة بي
..II/0 شارع البنا كولينايقع مقر اجلامعة يف  .7111 يوليو 22 يف

82 
 

 للرتبية والتعليم يف عاماإلسالمية األكادميية  إفتتاح، تالها 1113ت أكادميية الرتبية يف عام أسست
 :تضم سبع كليات امعةاجلواليوم أصبحت . 1115

 كلية العلوم التقنية احليوية. 

 االقتصادة كلي. 

  للرتبية والتعليماإلسالمية الكلية. 

                                                      

 /http://ipf.unbi.ba/ موقع الكلية علي االنترنت 80
81  [Alibasic] 
82 Univerzitet u Bihaću University of Bihać   
 https://www.facebook.com/pages/Universit%C3%A4t-Biha%C4%87/809913495761165?nr&nr_page_id=103762186328563 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D8%B3%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D8%B3%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ipf.unbi.ba/
http://www.moveonnet.eu/directory/institution?id=BABIHAC01
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 كلية الرتبية. 

 كلية القانون. 

 كلية اهلندسة والتقنية. 

 كلية الدراسات التمريضية. 

 فاهداأل

 يفاإلسالمية  اجلماعة قبل من (Bihac) وبيهاتش (Zenica) زينيتسا يفاإلسالمية  الرتبية كليات نشئتأ  
 ملدة برامج معاإلسالمية  الرتبية كأكادمييات التوايل على 1111 و 1113 عامي يف واهلرتسك البوسنة
 الطائفي الديين التعليم إدخال بعد الرمسية املدارس يف سالمياإل الدين درسيللحاجة مل تلبيةً وذلك  ،عامني

 83 .جامعية ةكلي رتبة على ينهداملع هذين من كل حصل ،2114 عام يف. 1111 عام يف

 84سنويا  عدد الطالب 

كان   2112سنة  يفو . اإلناثمن % 41و طالبة، منهم  اً طالب 211 خترج من الكلية 2111العام ىت ح
كان يعمل يف   2112 يف سنةو . اإلناثمن % 31طالبة مسجلني، منهم ًا و طالب 172 لدى الكلية
 .اجستريامل ستاذ واحد من محلةمن محلة الدكتوراه وأ أساتذةالكلية أربعة 

 .2111بعد ما بية للسنوات م طالارقت لدينا أليس

 التخصصات

 ثالث سنوات ملدة ربنامجبكلية جامعية لتصبح بعدها   عامني ملدة ربنامجب أكادمييةكعملها   بدأت الكلية
 اً برناجمالكلية أيضًا  قدمتف (2111أي )اليوم أما 85 (.Zenica) زينيتسايف كلية  الربنامج املعمول به يشبه كثرياً 

 .لماجستريل

                                                      

83  [Alibasic] 
84   [ Alibasic] 
85   [ Alibasic] 
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 وأ الطالب يكون أن هو القبول وشرط .املدارس يف سالمياإل الدين ملدرسي اً برناجم اجلامعة متقدو كما 
86 .عشرونالو  الثةلثاسن  دون اجلامعية الدراسة بداية عند لبةالطا

  

نشاء برامج جديدة ومت إ .البكالوريوس إىل وحتولت احلديثة املعايري حسب الدراسة هذه تكييف مت وقد
87 .سالمياإلدرسي الدين م  عداد متطورة إلو 

 

 المواد

 88 :جدول املواد لإلجازة هو

 الكرمي القرآن (نصف سنة) لو األ الفصل

 التفسري

 سرية

 العربية اللغةقواعد 

 البوسنية اللغة

 الرتبية علم

 العلمي العمل ادوات

 عقيدة (نصف سنة) الثاين الفصل

 دعوة

 حديث

 اإلسالمية  واحلضارة لثقافةا

 النظرية دروس

 التجرييب النفس ملع

                                                      

86
 http://ipf.unbi.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=191&Itemid=51  

87http://ipf.unbi.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=43 
88

http://www.ipf.unbi.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=167&Itemid=145 

http://ipf.unbi.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=43
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 العربية اللغةقواعد 

 القرآن مواضيع (نصف سنة) الثالث الفصل

 القرآن تعلم

 الدعوة طرق

 الرتبية يف املدارس

 البالغة

 العربية اللغةقواعد 

 احلديث نصوص (نصف سنة) الرابع الفصل

 لعباداتفقه ا

 البشرية البيئة علم

 البلقان يفاإلسالمية  واحلضارة الثقافة

 سالمياإل الدين منهج

 التنموي نفسال لمع

 2 البوسنية اللغة (نصف سنة) اخلامس الفصل

 املعاصر لفكرا

 اإلسالمية  الفلسفة لدراسة مقدمة

 احلديث

 الدينية الرتبية

 الكمبيوتر علوم

 الشخصية األحوال - الشريعة (نصف سنة) السادس الفصل

 العربية اللغة ممارسة

 2 سالمياإل الدين منهج
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 الرتبوي لنفسا علم

 التخرج حبث

 

 :جدول املواد للماجستري هو

 اإلسالمية  والشريعة الثقافة 

 اإلسالم ستقبلم 

 املتدينني الشبابعند  النفس علم 

 اإلسالمية  الشريعة مقاصد 

 العايل الديين التعليم منهج 

 احلديثة الدينية واحلركات اإلسالم 

 حديث 

 اجملتمع يف االندماج 

 الثقافة يف احلديثة اإلجتاهات 

 هل يتبع المعهد لمدرسة فكرية؟

 .يف البوسنة واهلرتسك، وبالتايل فهي حتمل فكرهااإلسالمية ة هي اجلماع القائم على الكلية

 التمويل

باإلضافة إىل رسوم التسجيل  89 .احمللية (engl. canton)القضاء  حكومة قبل من الكلية متويل معظم  يأيت
..يورو فيما بعدها 51و األوىل  سنةال يورو يف 111وهي 

90 

                                                      

89   [ Alibasic] 
90 http://ipf.unbi.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=246&Itemid=149 
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 مقارنة الجامعات في البوسنة والهرتسك 3.0.0.3

 اً تارخي قدماأل هي سراييفو يف الكلية جند أن ،العايل سالمياإلللتعليم  الثالث املؤسسات هذهإذا قارنا بني 
 الكلية هذهبأن تكون  (Dr Mustafa Cerić) سرييتش مصطفى الدكتور العلماء يسئر  واقرتح. شهرةً  كثراألو 

  91..املستقبل يف دولية ةإسالمي جلامعة نواةً ( 1537 تأسس) بيك غازي خسرو مكتبة جانب إىل

 اليوغسالفية اجلمهوريات من همغلبأو  اورة،اجمل الدول من اً طالب الكليات هذهتستقطب  احلاضر، الوقت يفو 
 .لسابقةا الرمسية اليوغسالفية اللغة ة جداً منقريب سنيةو الب اللغة نأل رمبا. السابقة

 

 92(Kosovo) كوسوفو 3.0.4

(Prishtina)في بريشتينا ( Faculty of Islamic Studies)اإلسالمية كلية الدراسات  3.0.4.9
93
 

 سيسأنبذة عن الت

 عتبارهاإبو  .يوغوسالفيا تفكك بعد 1112 عام يف تأنشئ يف كوسوفواإلسالمية  لدراساتل ةكلي أول
من اجلالية  اً طالب يضاً الكلية أ هذه جذبت فقد لبانية،باللغة األ العايل سالمياإل لتعليمل األوىل املؤسسة

 (.بريشيف وادي) صربيا وجنوب ومقدونيا وألبانيا األسود اجلبل يف يةلباناأل

 .يف الكوسوفواإلسالمية ت هذه الكلية من قبل جملس اجلماعة ئنشوقد أ  

 الرسمي عترافالبرامج ومسألة االالتخصصات و 

 علىاإلسالمية ًا للدراسات ملدة عقدين بعد التأسيس برناجم بريشتينا يفمية اإلسال الدراسات كليةقدمت  
 .البكالوريوس مستوى

 .سنواتربع إلجازة ملدة أل اً برناجم تقدم الكلية حالياً 

                                                      

91 Cerić, Mustafa, A Draft Proposal for the Gazi Husrev-bey University, ed. Willem B. Drees and Pieter Sjoerd van 

Koningsveld (Leiden: Leiden University Press, 2008), pp. 326–332. 

92   [ Alibasic ]و [  FSIPristina و [  http://www.fsi92.net 
93  http://www.fsi92.net 
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 عتماداالشهادة  94(Kosovo Accreditation Agency) كوسوفو عتماداال وكالةأعطت  ،2112 عام يف
 الدراساتالباكالوريوس لكلية  وبذلك حصلت شهادة ،2115-2112 بني ما للفرتة بكالوريوس ربنامجل

 اممتإل ليةالكوهتدف  .(Prishtina)الرمسي من قبل جامعة بريشتنا  عرتافاالعلى  بريشتينا يفاإلسالمية 
 لتعليمل احملددة والدولية الوطنية األكادميية املعايريبذلك  مراعية بريشتينا امعةكيان االكادميي جلال يف دجمها
 .الديين العايل

عدد  زيادةو  بذلك حتسني مسعتها وترجولرباجمها  والدويل الوطين عرتافول على االحصالكلية  لل تسعىو 
ت  تحوالل ن جامعة بريشتنا نفسها تتعرض حالياً أل الً طوي وقتاً  هذا الدمج يستغرق أن املتوقع ومن .طالهبا
 .داخل كياهنا كبرية

 املاجستري مستوى على لدراسةل (accriditated) معتمد برنامج ميتقدعلى المية اإلسالدراسات  كلية تعمل
اإلسالمية  الدراسات برنامج يف البكالوريوس درجة من اخلرجيني رئيسي بشكل يستهدف الدين أصول يف

ير ىل تقر ستنادًا إاوذلك للكلية  عتماداالشهادة  اخلرباء فريق مل يعط ،2113 عام يفو  .نفسهامن الكلية 
بتوصيات  اً تقرير الفريق قدم  2113يف حزيران و . 2113 عام ربيع يف قرهام زيارةبعد و ذايت للكلية 

 95. وضع الكليةنيلتحس

 نيالخريجو عدد الطالب

 سنة حىتو  1117 عام ومنذ 96 طالبة،و  اً طالب 111ريج خت مت 2111سنة  حىتو  1117 سنة منذ
 97 .طالب 311مت ختريج حواىل  2114

 98.اإلجازةعلى نالوا ممن  اً يسنو  اً طالب 31 إىل 21مت ختريج ما يقارب ال 2114حىت  2111 سنة منذ

                                                      

94 http://www.akreditimi-ks.org/new/index.php/en/ 
95 Accreditation of Master Programme of the Faculty of Islamic Studies in Prishtina Final Report (16 May 2014), Internal 

Report 

96   [ Alibasic] 
97 http://www.fsi92.net/en/students/graduated 
98 http://www.fsi92.net/en/students/graduated 
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 .ناثإلمن ا% 31ا مئة طالب منهم عدد الطالب املسجلني هم تقريب

 بالتعليم يسمح ال حيث ،سالمياإل اجملتمع داخل مربنيأو  ساجديف امل  كأئمة عادة الكلية خرجيو يوظف
 99.يةالرمس املدارس يف الديين

 المدرسون

وظفت الكلية يف . و يف اخلارجما يف كوسوفو أكملوا دراستهم إمن الذين ألباين من أصل أاملدرسون هم 
 100 .من محلة املاجيستري أساتذة ةتوراه ومخسمن محلة الدك أساتذةسبعة  2111عام الفرتة قبيل وبعيد 

 101.افينيضإ 17متفرغني و  أساتذة 1كان يعمل يف الكلية   2111عام  يفو 

 المواد

اً انفتاح األقل هي الكلية هذهفإن  البلقان يفاألخرى اإلسالمية  الكليات مجيع مع مقارنةف د،ااملو  حيث من
 مواد فقط هناك ،ةسالمياإل الفلسفة يف الدروس وبعض العربية اللغة استثناءب. الدينية غري ملوادعلى ا
 علم يف دروس أيةال توجد . وسرية فقه، عقيدة، حديث، تفسري، القرآن، تالوة مثل تقليدية ةإسالمي
 .الرتبية علم أو ،جتماعاال علم النفس،

 هل يتبع المعهد لمدرسة فكرية؟

 .عن ذلك معلومات ليست لدينا

 ليوالتم

 .للتسجيل رمزية رسوم سوى الطالب يدفع وال ،(ICK) كوسوفواإلسالمية   اجلماعة من الكلية متويل يتم

 اإلمارات دولة من اخلريية زايد مؤسسةة بتمويل من األخري يف السنوات  جلديدة بينموقع ومبىن الكلية ا
 .املتحدة العربية

                                                      

99 Hamiti, Xhabir, “Islamic education in Kosovo”, in Ednan Aslan (ed.), Islamic Education in Europe (Vienna: Bohlau 

Verlag, 2009), pp. 233–238. 

 [Alibasic]من   100

101 (http://www.fsi92.net/en/staffi/profs (17  2111آب 
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 102(Macedonia) اقدونيم 3.0.3

 .سكوبية يفاإلسالمية  لدراساتا كلية هي مقدونيا يف سالمياإل العايل للتعليم الرئيسية املؤسسة

 يف اخلارج يف مقدونيا يف الدينيةاإلسالمية  الوظائف يف العاملني تدريب يتم الكلية، يف الدراسة إىل باإلضافة
 .والبوسنة وسوريا واألردن ومصر تركيا يف وخاصة الشريعة، وأاإلسالمية  الدراسات كليات

(Skopje) سكوبيهفي اإلسالمية كلية العلوم  3.0.3.9
103 

 سيسأنبذة عن الت

 اليت سكوبية يفاإلسالمية  اساتلدر ا كلية هي مقدونيا يف سالمياإل العايل للتعليم الرئيسية املؤسسة
  104.مقدونيا يفاإلسالمية  الدينية اجلماعة قبل من 1117 عام يف تأسس

 105.(Isa Bey Madrasa) عيسى البك مدرسة مبىن يف سكوبية مشارف على الكلية تقع

 ضمن لكوذ الدينية، الطوائف ِقبل من العايل التعليم مؤسسات نظمي   قانوناً  الربملان أصدر ،2112 عام يف
 رمسية شبه رحبية غري تعليمية مؤسسة إىل خاصة مؤسسة من تتحول أناإلسالمية  الدراسات لكلية

(private-public). طريق عن التمويل على يادةً ز  الدولة قبل من إضايف متويل على بذلك الكلية تحصلف 
 . مقدونيا يفاإلسالمية  الدينية اجلماعةمن  اغلبه، أأخرى مصادر من تربعات

                                                      

 [Alibasic]اغلب المعلومات من   102
 www.fshi.edu.mk: موقع الكلية على االنترنت 103

104 The Islamic Religious Community of Macedonia is an independent religious organisation of Muslims in 

the Republic of Macedonia. The headquarter of the community is in Skopje and the current leader, 

titled Reis-ul-ulema, is Sulejman Rexhepi. 
105 Isa Bey Madrasa is a religious secondary school established in 1984 and run by the Islamic Religious Community of 

Macedonia (IRCM). Skopje is home to the Isa Bey Madrasa, a religious secondary school established in 1984 and run 

by the Islamic Religious Community of Macedonia (IRCM). The madrasa has branches in the major Muslim cities 

around the country such as Tetovo and Gostivar for girls and Shtip for boys. The Skopje division admits both boys 

and girls. It teaches Islam as a core curriculum subject, which is not subject to approval by any state agency and so the 

school is not funded by the state but by the IRCM. However, in 2009 the Ministry of Education and Science decided 

that, from 2010, Isa Bey Madrasa would become a publicly funded school operating under the ministry’s 

supervision. The changes will also entail changes in the curriculum, including the introduction of a large number of 

non-religious courses. [Alibasic] 

https://en.wikipedia.org/wiki/Muslims
https://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Macedonia
https://en.wikipedia.org/wiki/Skopje
https://en.wikipedia.org/wiki/Skopje
https://en.wikipedia.org/wiki/Reis-ul-ulema
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sulejman_Rexhepi&action=edit&redlink=1
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 والمواد ،البرامج ،التخصصات

مثل  التقليدية الشرعية يركز على املواد برنامج واحد فقط اً حاليهناك  ،(كوسوفو) بريشتينا يف احلال هو كما
 .الفقهو  عقيدة،وال احلديث،و  التفسري،و  لقرآن،تالوة ا

 أصوليف  ةمعتمدو  اعلى شهادة باكالوريوس معرتف هبمن خالله حيصل اخلرجيون ع سنوات ربمدة الربنامج أ
 106.الدين

 يف العربية اللغة تدريس يتم: ةويلغ دورات من عدداً  املنهج يشمل البالد، يف التعددية لطبيعة نعكاسإوك
 واأللبانية ،فصول أربعة يف اإلجنليزيةو  ،فصول ستة يف العثمانية والرتكية ،ثمانيةال الدراسية فصولال مجيع

 . منهما لكل فصلني يف واملقدونية

بية الرت  برنامج لبدء خطط هناكلكن و  .يةجتماعاال علوميف ال مواد أية ال ت درس بريشتينا، يف احلال هو كما
 107.يف املدارس سالمياإلختريج مدرسي الدين إىل هتدف اليت اإلسالمية 

 التدريس لغة

 .قدونيةلغة امللبا متحاناتية تقدمي االناكمع إم األلبانية، هي التدريس لغة

 نجيمتخر الو ماب عدد الط 

 .من النساء% 21، منهم طالباً  11حوايل  2112لقد خترج من الكلية حىت سنة 

 المدرسون

 .عدد من محلة املاجستريمن محلة الدكتوراه و  أساتذة 5 حياضر يف الكلية

 هل يتبع المعهد لمدرسة فكرية؟

 .ال توجد لدينا معلومات أكيدة حول املوضوع

                                                      

106 http://www.fshi.edu.mk/chan/?id=89 
 .موجوداً  ن كان الحال ما زالحة الجامعة يُظهر إعلى صف جد جدوالً ولم أ، [Alibasic]انظر  107
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خرت تطور الكلية بشكل أ 108مقدونيا يفاإلسالمية  الدينية اجلماعة دائمة داخلالصومات اخلولكن 
 .واضح

 التمويل

 لطوائفل العايل التعليم مؤسسات مينظت يرتك قانوناً  الربملان أصدر ،2112 عامال في، فهذكر سبق كما 
 غري تعليمية مؤسسة إىل خاصة مؤسسة من تتحول أناإلسالمية  الدراسات كليةسهَّل على   مما الدينية،

 عن التمويل على يادةً ز  الدولة قبل من إضايف متويل على لو صحلا الكلية تاستطاع هبذا و. رمسية شبه رحبية
 . مقدونيا يفاإلسالمية  الدينية اجلماعةمن  اغلبه، أأخرى مصادر من تربعات طريق

 (Serbia) صربيا 3.0.3

 وكال .ةسالمياإل الدراسات وكلية بك عيسى غازي مدرسة تدير (ICIS) صربيا يفاإلسالمية  اجلماعة
 وقد. ةإسالمي ثانوية مدرسة  (/http://medresa.net) املدرسةونعين ب  (Novi Pazar). بازار نويف يف تنياملؤسس

  2111 عام يفو . 1111 عام يف للبنات قسم إفتتاح مت حني يف ،1111 عام يف الذكور قسم أسست
 (.Montenegro) األسود اجلبل يف (Rožaje) روزايي يفإفتتح قسم آخر للبنات 

 واليت ،(www.uninp.edu.rs) بازار نويفيف  الدولية اجلامعة ICISال ديرت املؤسستني، هاتني إىل وباإلضافة
 يف والفروع الكليات من العديد فيها ،معينة دينية صفة ال حتمل جامعة هيو . كَوقف رمسياً  تسجيلها مت

109 .املسلمني غري منو  املسلمني من اهبطال .صربيا أحناء مجيع يف املدن من عدد
اإلسالمية  الدراسات كليةو

 .جلامعةهلذه ا منتسب عضو

                                                      

من الحركات الموجودة حالياً في المقصود هنا هو التجاذبات بين التوجهات الوهابية والصوفية وغيرها    108

 .مقدونيا
109 Savić, Svenka, “Some notes on Islamic education in Serbia”, in Ednan Aslan (ed.), Islamic Education in Europe 

(Vienna: Bohlau Verlag, 2009), pp. 449–456. 
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(Novi Pazar) في منطقة نوفي بازاراإلسالمية كلية الدراسات  3.0.3.9
110
 

 www.fis.edu.rs: اإلنرتنتموقع اجلامعة على 

 سيسأنبذة عن الت

 دراسي برنامج ذات والتعليم للرتبية ةميإسال كأكادميية 2111 عام يفاإلسالمية  الدراسات كلية تأسست
 111 .2115 عام يف سنوات أربع مدته برنامج ذات جامعية كلية وأصبحت عامني، مدته

 فاهداأل

 112 .يف املدارس الرمسية سالمياإلالدين  عداد أئمة املساجد ومدرسياليوم هو إاهلدف 

 التخصصات والمواد والبرامج

 .سراييفو يفاإلسالمية  الدراسات كلية برامج كبري حد إىل تشبه الدراسية الربامج

 113 :جماالت ستة يف والدكتوراه واملاجستري البكالوريوس، ىمستو  يف ربامجخمتلف ال تقدمكما 

 والسنة، القرآن .1

 الشريعة، .2

 واإلعالم، الدعوة .3

 ،األديان ةومقارن العقيدة .4

 الديين، التعليم .5
                                                      

 :العنوان 110

Fakultet za islamske studije  

ul. Rifata Burdžovića br. 1, 

36300 Novi Pazar, Srbija 

Telefon: + 381 20 316 904 

Fax: + 381 20 316 904 

E-mail: sekretar@fis.edu.rs 

 
 [Alibasic]من   111
 [Alibasic]من   112
 [Alibasic]من   113

mailto:%20sekretar@fis.edu.rs
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 .ستشراقاال .1

ىل ذلك تقدم ضافة إباإل .114تربيةشريعة و  ،إسالميةدراسات  :ثالثة هي( باكالوريوس)جازة لإل الكلية برامجو 
واللغة مثل علم النفس  أوروبال للدعوة يف يمواد تأه يضاً س أدرَّ وت   115 . ومدته سنتنيماجستريبرنامج 

 .ساليب الدعوةأجنليزية و اإل

..2114/2115 يف الدكتوراه دراسات يف للقبول مسابقة عناإلسالمية  الدراسات كليةعلنت  أو قد 
116 

اإلسالمية تقدمه كلية الدراسات ملانية غة األلبال (Bachelor)برنامج باكلوريوس  أ عِلن عن 2115سنة منذ 
 117.(Novi Pazar) نويف بازارجامعة  يف

 لغة التعليم

 .ومقدونيا البوسنة من نو زائر  نو حماضر  هم التدريس هيئة أعضاء من العديد. البوسنية هي التدريس لغة

 مدرسونال

م القرى يف مكة معة أايف ج وأيف القاهرة  األزهرالعلم الشرعي العايل يف جامعة األساسيون  ساتذةتلقى األ
 البعض اآلخر العلوم الدينية يفدرس و . غريها وأ لبنان/اجلنان يف طرابلسو  يت طرابلسيف جامع وأاملكرمة 

عميد الكلية أما . ماكدونيا /له من سكويتصأو أممن درس  ساتذةوهناك عدد من األ. امعات الغربيةاجل
 118.نور غتسغتشفهو أ حالياً 

 

 ترتبط باتفاقيات تعاون علمي وثقايف مع جامعيتيف نويف بازار اإلسالمية ن كلية الدراسات أوجدير بالذكر 
 .لبنان /اجلنان يف طرابلسطرابلس و 

                                                      

114 http://fis.edu.rs/blog/2015/05/01/konkurs-za-upis-na-osnovne-akademske-studije-u-skolskoj-201516-godini/ 
115 http://fis.edu.rs/blog/2014/08/28/konkurs-za-master-sudij-na-fis-u/ 
116 http://fis.edu.rs/blog/2014/09/04/konkurs-za-upis-na-doktorske-studije/ 

117 [Meeting Jinan University, Dec 2015] 
 .[Meeting Jinan University, Dec 2015] يضاً انظر أ 118
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 الطالب

يأيت (. باكالوريوس) اإلجازةمستوى ما دون  يف مسجالً  اً طالب 231تقريبا كان يف الكلية   2111يف عام 
 .البوسنة هم فهو منمعظم أما من خارج صربيا، بعض الطالب

الخريجون
119
 

 . بشهادة الباكالوريوس طالباً  35خترج من الكلية  2111سنة  حىت

 التمويل

 يفاإلسالمية  اجلماعة من مسامهة إىل باإلضافة الطالب، يدفعها اليت الرسوم هو للتمويل الرئيسي املصدر
 .(ICIS) صربيا

لشؤون من صندوق خاص وببعض التمويل من وزارة الثالثني طالب وطالبة وذلك بتمويل  اً منح سنوياً  تقدم
..الدينية

120 

 هل يتبع المعهد لمدرسة فكرية؟

 .سالم املعتدلإلل ثالً يعترب املعهد مم

 

 بلغاريا 3.0.3

 121.سلمنيمن املباملئة  12 ماليني نسمة، منهم 7قريبا عدد سكان بلغاريا هو ت

 واملعهد قرآنية دوراتباإلضافة إىل  122ثانوية مدارس ثالث من يتكون بلغاريا يف سالمياإل التعليم نظام
أو أن يكملوا فوا كأئمة مساجد وظَّ ي   أنهذه املدارس الثانوية ميكنهم  خرجيو .صوفيا يف العايل سالمياإل

 123 .يةعلممن اجملاالت ال دراستهم يف أي

                                                      

119 [Meeting Jinan University, Dec 2015] 
120 http://fis.edu.rs/blog/2009/01/08/fakultet-za-islamske-studije-danas/ 

 [CensusBulgaria2011]من  121
 Momchilgrad و   Russeو Shumenفي يقعون   122
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وعلى . بلغاريا مفيت إشراف حتت هاولكن خمتلفة، أجنبية نظماتمل التابعة القرآنية املدارس من العديد يوجد
 .صوفيا يف العايل سالمياإل املعهد يأيت التعليمي النظام هذا رأس

 (Sofia) للتعليم العالى في صوفيا سالمياإلالمعهد  3.0.3.9

 bg.org-www.islamicinstitute: اإلنرتنتموقع املعهد على 

 124العنوان

Higher Islamic Institute Sofia  
kv. "Hostile", str. 57, №1 

1839 Sofia 

 بلغاريا

Tel: 02/945 6298 

Fax: 02/840 6366 

e-mail: students@islamicinstitute-bg.org 

 التأسيسنبذة عن 

 لتعليممؤسسة ل إىل، مث حتول العايل لتعليما اتؤسسمب ةهيشبمؤسسة ك  1111عام  سالمياإلاملعهد  أسس
 125 .1112يف عام  العايل

 فاهداأل

 والدعاة واألئمة املفتني أي احمللي، املسلم للمجتمع الروحية القيادات تدريب هي للمعهد الرئيسية املهمة
 .الدينية الرتبية ومعلمي

 سالمياإلالدين من اجملتمع البلغاري  أصولالدكتوراه يف  من محلة أساتذةويهدف املعهد إىل ختريج 
 126.احمللي

                                                                                                                                                                                

123 About 1,000 imams serve the religious needs of Muslims in Bulgaria in 1,217 mosques and 240 masjids; see 

Merjanova, Ina, “Administering Islam in Bulgaria: Legal, political, and cultural aspects”, unpublished paper presented at 

the Islam in South East Europe Forum (ISEEF)’s conference “Administration of Islamic Affairs in Secular States: 

Southeast European Experience”, Sarajevo, 17–19 April 2009. 
124 http://www.islamicinstitute-bg.org/main.php?sec=7&page=1 

 [Alibasic]من  125

http://www.islamicinstitute-bg.org/
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 التخصصات

وبعد إجراء عدد بعدها نهم كمي .سالمياإل الدين أصول علم يف البكالوريوس درجة على نو اخلرجيحيصل 
 اجلامعة من" الشرقية الشعوب وثقافة تاريخ يف متخصص" لقب على حلصولا اإلضافية متحاناتاالمن 
 128.صوفيا يف 127اجلديدة ريةالبلغا

البرامج والمواد
129 

 برامج فقط يقدم حالياً  هولكن العليا، والدراسات اجلامعية املراحل كلتطبيق  حسب ميثاقه إىل  املعهديهدف 
 . بكالوريوس درجة على للحصول

ت درَّس املواد  .الدين والشريعة يف تركيا أصولاملنهج املعمول به يف كليات  إىل حد كبرينهج الدراسي يشبه امل
واملعروفة  يف تركيا رئاسة الشؤون الدينيةم من قبل هل رتخيصالتراك مت أ أساتذةمن قبل  الدينية

 130.تيديان اسمب

ربع راسة لنيل درجة الباكالوريوس هي أمدة الد .واالختيارية اإلجبارية املقررات من الربنامج الدراسي يتكون
 :ةاملواد التالي يتضمن الربنامج. سنوات

 قرآن، تفسري، حديث، فقه، علم الكالم، عقيدة : الدين أصولساسيات علم أ

، سالميةاإل، تاريخ املسلمني يف بلغاريا، الفلسفة اإلسالمتاريخ  تاريخ وفلسفة
 احلضاريةاإلسالمية األخالق 

 العربية والرتكية واالجنليزية لغات

 والرتبوي الديين النفس علم، ينالدي التعليم ومنهجية الرتبية مواد يف علم الرتبية
 

                                                                                                                                                                                

126 http://www.islamicinstitute-bg.org/main.php?sec=2&page=80 
127 http://www.nbu.bg/ 
128 [Alibasic] 

 http://www.islamicinstitute-bg.orgو [ Alibasic]من  129
 [ Alibasic]من  130

http://www.islamicinstitute-bg.org/main.php?sec=2&page=80
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 .مام مسجد يف رمضانإمثل العمل ك وهناك تدريب عملي

الرمسية  يف املدارس سالمياإلعليم صة للتخعلى ر الدين و  أصولحيصل اخلرجيون على شهادة الباكالوريوس يف 
 يف بلغاريا

اجستري يف تركيا أو النمسا سة املة، لديهم إمكانية دراجيدوبعالمات  ن الذين اكملوا دراستهم بنجاحو اخلرجي
 131 .و غريها من الدولدونيسيا أأنأو 

 لغات التعليم

 .لغات التدريس هي البلغارية والرتكية

 المدرسون

منهم لديهم  9. على درجة املاجستري 4حاصلون على درجة الدكتوراه و 14مدرساً، منهم  44 هناك
 .راكتأ أساتذةمن قبل هم املواد ت درَّس أ.أو حماضر جامعيلقب بروفسور 

 الطالب

 معلميئمة املساجد و ألو  .طالب متفرغون معظمهم واحد، وقت يف طالب 111 يتواجد يف املعهد حوايل
رهم اعمأتجاوز ال ت أنبشرط  جزئي بدوام بالكط لمعهدل ضورعضاء دار الفتوى احلوأل الدينية الرتبية

  .سنة 35ال

 جمموع من٪ 31 من أكثريشكلن  حالياً بالدراسة يف املعهد و ناث أن يلتحقوا لإلسمح ي   1113 عام منذ
 من جمموع٪ 11 الغجرو ٪ 31 بوماكال ي شكل حني يف تركي، أصل من هم الطالب معظم. الطالب
 .الطالب

 املعهد ميتلك. إضافياً  دعماً  ونيتلق احلاالت بعض ويف جماناً  والغذاء والسكن الدراسة حيصل الطالب على
 .ااهتإجيار  بدفع املعهد يقوم و الشقق يف الطالب يعيش لذلك للطالب، اً سكن كلمي ال ولكن مبان

                                                      

131 http://www.islamicinstitute-bg.org 
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 الخريجون

 خرَّج 1112-1111 الفرتة خالل. احلكومية املدارس يف سالمياإل الدين تدريسب سمحي   التخرج بعد
 1112 ذنم العايل سالمياإل املعهد من اً بطال 112 خترج بينما ،طالباً  123 عايلال شبه سالمياإل املعهد
 سابقاً  ذكر كما العايل للتعليم مؤسسة املعهد صبحأ حيث

 .مستوى املاجستري والدكتوراه يف تركيا والنمسا إكمال دراستهم على ونجياخلر  يستطيع

 هل يتبع المعهد لمدرسة فكرية؟

 .التاريخ العثماينب هرتباطوثيقة برتكيا نظراً ال اتارتباطن املعهد له أضح لواامن 

ات الخارجية والتمويلرتبا الا
132
 

وما زال املعهد . حكومية غري تركية منظمة قبل من املؤسسة مادياً  تعمد   1112-1111 الفرتة خالل
 احلكوماتبني  رمسيمبقتضى اتفاق  تشكلت جلنة إطار يف ات من القرن املاضييالتسعين واخريعمل منذ أ

ل يويتم متو . 133 والرتكية البلغارية املسلمة اجلاليات نع نو ممثلهم فعضاء هذه اللجنة أما أ .والرتكية البلغارية
 . غلب التمويل مصدره تركيادار الفتوى يف بلغاريا، وأية عرب اإلتفاقاملعهد منذ هذه 

من قبل الدولة  ن يكون معتمداً ه يسعى ألمايل من الدولة البلغارية، ولكن دعم  املعهد أي قي تلال ي
 134.البلغارية

 ورومانيا (Montenegro) األسود والجبل (Greece) واليونان (Croatia) رواتياوك (Albania) ألبانيا 3.0.2
(Romania) وسلوفينيا (Slovenia) 

، مع العلم أنَّ ألبانيا مثاًل حتررت منذ عام سالمياإلية مؤسسة للتعليم العايل يف هذه الدول ال يوجد أ
 135%(.71أكثر من )من النظام الشيوعي وغالبية مساهنا اليوم من املسلمني  1112

                                                      

 http://www.islamicinstitute-bg.orgو [ Alibasic]من  132
133 Badran, Margot, “Finding Islam”, Al-Ahram Weekly Online, 20–26 November 2001, no. 552; 

http://weekly.ahram.org.eg/2001/552/feature.htm. 
 [Alibasic]من  134

 (2114بيروت الطبعة الثالثة " )جغرافية العامل اإلسمامي"منيمنة واسكندراني في   135
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 136العامة المالحظات 3.0.2

. ذكورالمن  غلبيتهمطالب، أ 2111 تقريباً  ب الكليات املوجودة يف البلقان هومجايل لطالالعدد اإل
 . جزئي بدوام الطالب من كبرية نسبةويتضمن هذا العدد 

 .صوفيا معهد يف املستخدمة الرتكية مع واأللبانية، البوسنية هي للتعليم شيوعا كثراأل اللغات

 هي ومهمتها ،ةحملي الغالب يف تكون هاهتاتوج. التنمية من نسبياً  مبكرة مراحل يف هي الكليات هذه معظم
 اً دولي اً برناجم تضع مل احمللية الكليات اآلن، حىت. الدينية اتللقياد احمللي اجملتمع احتياجات تلبية عادةكال

. اخلارج من عديدة مبادرات وجود من الرغم على لعربية،وا اإلجنليزية باللغةاإلسالمية  للدراسات اً حقيقي
 .سراييفو كلية يف اإلجتاه هذا يف للتنمية إمكانية هناك لكنو 

 البلقان يف املسلمني معظم. القائمة والسياسية اللغوية احلواجز فهي قليمياإل تعاونال أمام الرئيسية العقبة أما
 أصل من كانوا سواءً  مقدونيا، يف املسلمني باستثناء ،ةاحملليغري لغتهم  أخرى" إسالمية" لغات يتكلمون ال

 لغات من إثنني أو واحد املسلمون يتعلم ما غالباً  حيث وسوفو،ك يف ما حد وإىل ،غريه أو يكتر أو  ألباين
 يوغوسالفيا يف نشأ ممن سناً  األكرب جيالاألأما . والرتكيةأ املقدونية، الصربية ،البوسنية مثل أخرى حملية

 سياسيةو  منيةأ مشاكلهناك  ،احلاجز اللغوي إىل وباإلضافة. جيد بشكل ةالصربي يتكلمون اللغةما  غالباً ف
 تعاون ذاكهحول  غري املسلمني لدى السياسي نطباعإن اال. سالمياإل اإلقليمي التعاون بشدة فضعِ ت  

على و أخرى أ إسالميةسسات مؤ تنع عن التعاون مع متاإلسالمية  ملؤسساتابعض إذ أن  :سلبياً  دوراً  يلعب
ها من وأن أعضاء ،مةأن ي نظر إليها بأن لديها فكر األ من خوفاً  املطلوب هتمامتوليه االال األقل 

 .بوسنيةالو  األلبانية ؤسساتامل بني وثقتواصل أ مؤخراً  قد حصل كان وإن ،نيسالمياإل

 بالتعاون مع هتمامن االإف وبشكل عام. ةاتيؤسسامل التنميةأيضًا  فعِ ضْ ت   الداخليةاحمللية  النزاعاتكما أن 
 كليات  بني بالتعاون هتماماال من كربهو أ ،إسالمية غري وأ إسالميةدول  من سواءً  ،اخلارج من كليات
 .يف ما بينها البلقان

                                                      

 .حتى اليوم 2111التطورات منذ مع اخذ االعتبار  [Alibasic]من  136
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 ولمت ما غالباً و  احمللية،اإلسالمية  اجلماعات قبل من تأسيسها مت قد الكليات هذه من كالً  ، فإنعملياً أما 
 .عند هذه الكليات التمويلب نقص دو وج كبري حد إىل يفسر ما وهو ،من قبلها

 ذايت كمحب تتمتع تزال ال حني يف احلكومية اجلامعات من أصبحت ليتا البوسنية الكليات ىن من ذلكمستث
 .الدراسية املناهج تطوير يف

احلكومية  "تيديان"من  اً ساسيأ اً دعم قىلاستقالليتها ما عدا كلية صوفيا اليت تتعلى حترص مجيع الكليات 
 .الرتكية

 ألبانيا كما هو احلال مع  احلاالت، بعضويف  احلاضر، الوقت يف اً تعاون مبدئي بشكل اتماحلكو ت بدي 
 يف سابقة خربة ه هي خالصةهذ. سالمياإل العايل التعليم تطوير طريق يف رئيسيةال عقبةال تبقى وصربيا،
 . ينيةالد الشؤون يف الدولةتدخل 

 أن الإ امعة،اجل يف تعليمها الدينية النخبة قد حتققت وتلقت احمللية االحتياجات من الكثري أن حني يف
 أو التعليمي للتميز اً مركز  نفسها مل تصنع من عاهدفأيٌّ من امل .ةعملي مشكلة ال تزال تشكل التعليم نوعية

ببلورة  رئيسيةال سامهةامل يف ناجحاً  منوذجاً تشكل  نيالكثري  برأي سراييفو كلية إال أن ،العلمي البحث
 .األورويب اإلسالم

137 

 . التعليم التقليدي إىلعدم التطور و  إىلق التعليم مناهج التعليم وطر  متيل

 من قليل عدد سوى يبق مل حيث امليالدي، العشرين القرن من اخلمسينيات مع مقارنةو  ،ماعبشكل 
 ومنهااإلسالمية  التعليمية املؤسسات تصبحأ ،عاملةال( الدينية املدارس)اإلسالمية  الثانوية املدارس

 ألبانيا، يف إال .ةجيد يةستقبلم آفاقب بسرعةاليوم  تتطور ،البلقان يف سالمياإل العايل التعليم مؤسسات
 من هم الساحقة غلبيةألا نأ معاإلسالمية  للدعوة معاد  و  علماين توجه هلم اجملتمع يف القيادات معظم حيث

 .االلبانية الشيوعية الدولة قبل من التدين نعم   1111و 1112 بني ما الفرتة من ولكن. مسلم صلأ

                                                      

137 Moe, Christian, “A sultan in Brussels? European hopes and fears of Bosnian Muslims”, Sudosteuropa, vol. 55, 

no. 4 (2007), pp. 374–394. 
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 وتطوير املستدام، والتمويل املؤهلني، املوظفني استقطابو  القانوين، الوضع يف فهي التحديات أكربأما 
 .التعليمية الكتب

 روبي منوالجزء األ ن فيرة من المسلميكبي كون أعداد يةتحاداال روسيافي  سالمياإلي التعليم العال 3.4
 سالمياإللعالم جزءًا من ا يُعد ون يةتحاداالروسية دولة 

للخالفة و  إسالميةلدول  رويب من روسيا تابعو األ اجلنوبو  أوروبا احلدود الشرقية مع كبري منالزء اجلكان 
يف  اإلسالمالوضع يشبه وضع  هذا .هناك هلم تاريخ عريق واملسلمون .سالمياإليعترب من العامل و اإلسالمية 

اإلسالمية صحوة الت ر بالشيوعية مث انتهت الشيوعية وعادقهنمث ا سالمياإلالعامل  هاحتل البلقان الذي
 .سالميةاإلاجملتمعات لتنمو يف 

يسكنون يف ( ي عشرة مالينأ)ية، نصفهم تقريبًا حتاداالمليون مسلم يف روسيا  21حوايل  يوجد حالياً 
ما من سكاهن أغلب نوجد يف هذه املنطقة مجهوريتاوت. التتار وأغلبهم من (Wolga)جلا الفيدرالية منطقة فو 

وهناك منطقة القوقاز يوجد فيها (. Bashkortostan) باشكورتستان و ( Tatarstan)تتارستان  املسلمني، مها
يف يسكن و . لمنيا من املسمغلب سكاهنومها مجهوريتان أ( Chechenia)والشيشان ( Dagestan)داغستان 

 . حوايل مليون ونصف مسلم (Moskow)العاصمة الروسية موسكو 
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 (Tatarstan)تارستان ت (Bashkortostan)  باشكورتستان (Wolga)منطقة فوجلا الفيدرالية 

 (Tatarstan) تتارستان 3.4.9

وب يف النصف وبعد حر . السنة هلمن أ وكانوا اإلسالموا اعتنقالذين تار، مة دولة التعاص كانت قازان
 (م1524 -م 1531( ) الرهيب) ايفان الرابع ، تسار موسكو ملكول من القرن السادس عشر احتل األ

 . سيبريياناحية  إىلوبذلك توسعت روسيا . باد الكثري من السكانوأ 1552ازان يف عام مدينة ق
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(Kazan) قازانفي  الروسي سالمياإلالمعهد  3.4.9.9
 138

 

 سيسأنبذة عن الت

تقع  .روسيا تتارستان، يف قازان يف 1112 عام يف الروسيةاإلسالمية  امعةاجل اسمهد حتت هذا املع أسست
 Российский) "الروسي سالمياإلاملعهد " إىل سمتغري اال 2111 عام ويف. أوروباشرق  قصىيف أ تتارستان

Исламский Институт / Rossijski Islamski Institut.) 139   

 املعهد تأسيس يف شارك و قد. له فروع يف آسيا الوسطى. للتعليم العاىلهذا املعهد هو مؤسسة خاصة 
 Духовное) تتارستان ملسلمي الروحي واجمللس روسيا، يف املفتني جملس: وهي مؤسسات ثالث

управление мусульман Республики Татарстан )مجهورية يف العلوم ألكادميية التابع التاريخ ومعهد 
 140 (.Академия наук Республики Татарстан) تتارستان

 فاهداأل

 .األئمة لتدريب مركزية مؤسسة هوهد عامل

 التخصصات

( الكرمي القرآن ةظحف وإعداد ،سالميةاإل الدراسات ،الدين أصول علم) أقسام ثالثة من اجلامعة تتكون
مثل تعليم اللغة  اللغة موعل سالمياإل الدين أصول ،سالميةاإل الشريعة ،ةإنسانيعلوم ) فرعية أقسام وأربعة
 (.العربية

. ويف علوم القرآن وحفظهاإلسالمية الدين وىف الدراسات  أصولوهكذا ميكن للطالب أن يتخصصوا يف 
 ختصصات علمانية  كذلك  وجدوت

 البرامج

 :يقدم املعهد الربامج التالية
                                                      

138 Russian Islamic University Kazan, http://www.kazanriu.ru/ 

139 russ. Российский исламский университет / Rossijski islamski uniwersitet / wiss. Trans. Rossijskij 

islamskij universitet; engl. Russian Islamic University 

140 http://www.kazanriu.ru/ 

http://www.kazanriu.ru/
http://www.kazanriu.ru/
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  الدين أصولباكالوريوس ىف 

  اللغة علموباكالوريوس يف (linguistics)  

 االقتصادالوريوس يف وباك 

 وباكالوريوس يف الصحافة 

  الدين أصولوماجيستري يف 

 المواد

 انظر 
http://www.kazanriu.ru/svedenija-ob-obrazovatelnojj-organizatsii/obrazovanie/informatsija-o-

realizuemykh-urovnjakh-obrazovanija-formakh-obuchenija-normativnykh-srokakh-obuchenija/ 

 والمدرسونالطالب 

 .وطالبة طالب 411 من أكثرو  التدريس هيئة يف 71 حوايل امعةيف اجل كان 2112 عام يف

 ؟و مذهبيةأ هل يتبع المعهد لمدرسة فكرية

 والعلوم للرتبيةاإلسالمية  املنظمة داخل منظمة وهي ،سالمياإل العامل جامعات احتاد يف عضواً  املعهد يعترب
 .(ISESCO) والثقافة

 من اً جزء اجلامعة هذه يف لتتارستان، اجلديد العام املفيت ،(Kamil Samigullin) ساميكولني كامللقد تلقى  
 141.تكوينه

ولذلك يتم التعليم يف املعهد برعاية  .هب احلنفيعلى املذ سين إسالم كبري حد إىل هو تتارستان يف اإلسالم
142 .العقائدية والفقهية األخرىاملذهب احلنفي بشكل رئيسي مع احرتام للمذاهب 

 

بعد الفرتة الشيوعية يف  خصوصاً  143 .على املذهب احلنفي حسب قوله اإلسالمحياء ويسعى املعهد إل
 .السوفيايت حتاداال

                                                      

141 windowoneurasia2.blogspot.de; eng.islam-today.ru 

142 http://www.kazanriu.ru/ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Russisches_Islamisches_Institut#cite_note-4
http://windowoneurasia2.blogspot.de/2013/04/window-on-eurasia-new-tatarstan-mufti.html
http://eng.islam-today.ru/islam-in-the-world/islam-in-russia/rector-of-russian-islamic-university-rafik-mukhametshin-kamil-hazrat-perhaps-one-of-the-most-highly-trained-imams-in-tatarstan-part-1/
http://www.kazanriu.ru/
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 التمويل

 .وص ذلكمل حنصل على معلومات خبص

                                                                                                                                                                                

143 http://www.kazanriu.ru/ 

http://www.kazanriu.ru/
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 (Bashkortostan) باشكورتستان  3.4.0

جنحوا بإقناع  مصاحلهم بعد مارعى تهلم الروس مدينة أوفا لتكون قلعة  أسس 1552بعد سقوط قازان يف 
برعاية  الروسملسلمني التجمع  اً ركز م عد مدينة أوفات   1211ومنذ . ولتهمد هناك مبواالةاإلسالمية شعوب ال

 . املركزية ملسلمي روسيا اإلدارة

  (Ufa) فاأوفي  (Rossijskij Islamskij Universitet)اإلسالمية  الروسية الجامعة 3.4.0.9

 /http://rio.bspu.ru: موقع اجلامعة على اإلنرتنت

 :العنوان
450077, Republic Bashkortostan,  

Ufa,  Tschernyschewski Street 5 
Tel. / Fax: (347) 251-97-87 
riu-ufa@mail.ru 

 
أغلب  .الفيدرالية الفوجلا منطقة يف األورال جبال غرب ،أوروبا شرق قصىأ حافة على باشكورتوستان قعت

 .هل السنةسكاهنا من املسلمني من أ

Bashkortostan 

http://rio.bspu.ru/
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 144هدافواأل سيسأنبذة عن الت

 يف والتعليم لثقافةوااإلسالمية  للعلوم مركزاً  (1711توفيت ) الثانية كاترين عهد بعد أوفا مدينة كانت
ومنها  .اجلديدة املدارس من العديد إفتتاحمت  العشرين القرن أوائلو  عشر التاسع القرن هنايةيف . روسيا

 بعد .1117الثورة الشيوعية  د قيامبع قفلتمث أ   1111-1111 اليت عملت من  (Galia)ليا امدرسة غ
 .لذي فرضته الدولة السوفياتية على الشعبا حلادي الشيوعيكان زمن الظالم اإل  1121 سنة حىتو  ذلك

السوفيايت،  حتاداالوزراء ة الذي وضعه جملس ديان اجلديداأل ، وبناء على قانون للتعامل مع1121ويف عام 
دارة وقامت اإل. دينورجال ال األئمةعداد ن إلبربنامج مدته عاما ةإسالميتحت يف أوفا أول أكادميية افت  

 . بإفتتاح هذا املعهد ،وسيبرييا السوفيايت حتاداال من األورويب اجلزء ملسلميالدينية املركزية 

 .نهايح اً يفطالب 71لكن الدولة مل تسمح اال بِ م، انتساهب طالب بطلبات 311بادئ األمر قدم ت

 .إسالميةجامعة  إىلدارة املركزية ملسلمي روسيا املعهد وقت وجيز حولت اإلوخالل 

 .للجامعة القدمية هي املبىن الرئيسي (Galia)ليا ادرسة غم تنفكا

 التخصصات

 .اإلسالموتاريخ  ة،سالمياإلالرتبية الدين،  أصول: توجد التخصصات التالية

 الطالب

  145.العام يف نفس 52 منهم خترجطالب مسجل،  211كان هناك   2112نة يف س

 البرامج

  .مدة الدراسة هي مخس سنوات

                                                      

144 http://rio.bspu.ru/node/49 

145 Damir Ziniurevich Khaireddinov: „Islamic Education in Russia. The History of its Establishment“ في 
Hans-Georg Heinrich, Ludmilla Lobova, Alexey Malashenko (Hrsg.): Will Russia Become a Muslim 
Society. Peter Lang, Frankfurt a.M. u.a., 2011. S. 151–178. هنا S. 168. 
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صول على شهادة الباكالوريوس بعد احل ميكن للطالب .الرتبية قسمالدين و  أصولن، قسم عة قسمالجامل
 146.على شهادة ماجستري بعد ست سنواتو  ،لى شهادة ديبلوم بعد مخس سنواتعأربع سنوات و 

 

 التمويل

 .مل حنصل على معلومات خبصوص ذلك

 (Dagestan) داغستان 3.4.4

لإلسالم الذي  ةوكانت أوىل األمم املعتنق اإلسالممع بداية انتشار  اإلسالماعتنقت الشعوب الداغستانية 
 .كله  مشال القوقاز  عمَّ 

 بني ياً تدرجي اإلسالم إنتشرداغستان واملناطق اجملاورة، و  يف القرن اخلامس عشر سيطر العثمانيون على
السكان، ومع ضعف الدولة العثمانية تدرجيياً يف القرن الثامن عشر، أصبحت املنطقة متنازع عليها بني ثالثة 

تون بني الروس والفرس، م، مت توقيع اتفاق غولس 1213الفرس، ويف عام العثمانيني والروس و :  قوى هي
 .على سيطرة روسيا على اإلقليم حيث مت اإلتفاق

  كان قائدها آنذك  .ي يف املناطق اجلبلية من داغستانضد احلكم الروس م 1221حدثت ثورة يف عام 
إمام غازي  فبعد استشهاد. هلم الذي انتخب من قبل علماء داغستان إماماً   147غازي حممد الغيمراوي

وبعد مرور عدة أشهر . لداغستان ثانياً  إماماً  148محزة بيك وهي مسقط رأسه، انتخب  غيمري  يف قرية حممد
ن اجملاهدين العظام، مل تشهد الساحة القوقازية وجاء بعده جماهد م. تل محزة بيك يوم اجلمعة يف املسجدق  

النضال هذا القائد قاد  .الداغستانية  غيمري  من قرية اإلمام الشيخ شامل الِغيْمرَاِوي  له من قبل، إنه مثيالً 

                                                      

146 Damir Ziniurevich Khaireddinov: „Islamic Education in Russia. The History of its Establishment“ في 
Hans-Georg Heinrich, Ludmilla Lobova, Alexey Malashenko (Hrsg.): Will Russia Become a Muslim 
Society. Peter Lang, Frankfurt a.M. u.a., 2011. S. 151–178. هنا S. 168. 

 
147
 خمال الروس واجه 1832 عام وقتل 1795 سنة الداغستانية غيمري قرية وإمام قوقازي ولد في قائد محمد الغيمراوي غازي اإلمام 

  . /https://ar.wikipedia.org/wikiالحرب القوقازية

 
148
 البليغة، اختير ا أنه نجى بالرغم من جراحهغمري ولم يعرفو المريدين بمقتل اإلمام شامل في معركة واعتقاد موال غازي مقتل بعد 

بمعقل  الجامع المسجد في المصلين يؤم اغتيل وهو ثم .أنه لقي الهزيمة إال  .بعد تزكية من كبار الشيوخ قائدا المريدين قبل من "بيك حمزة"
 بيك_حمزة_قيادة  .#%/https://ar.wikipedia.org/wikiبداغستان هونزا المقاومة في

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D9%85%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D9%85%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D9%85%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D9%85%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D9%85%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1795
https://ar.wikipedia.org/wiki/1832
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A_%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A_%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%25#%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%25#%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D9%83
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اإلمام الذي اختاره  هإن. زائماهلثني سنة وأحلق هبم ضد الغزاة الروس قرابة مخس وثال ومحل راية اجلهاد
 .149مشلت داغستان والشيشان اليت« اإلمامة»العلماء والشعب والذي استطاع أن يؤسس دولة 

ويف  .وسية ضمن االمرباطورية الروسيةمت تشكيل إقليم داغستان حتت اإلدارة العسكرية الر  1211يف عام 
نزال نباء اإلأ مهتوساعد. 150شامل اإلمامجنل  اترأسهو  ورة جديدة ضد القوات الروسيةت ثقام 1277عام 
خرين إىل آجري كثري وهتالعدام إالثورة بقسوة و  هذه قمعمت  بعدها. ح للقوات العثمانية يف اخبازياالناج

 .151سجون يف أقاليم روسيا الباردةال

 في داغستان والجايعات المدارس

إضافة . طالباً  1131 لأ 2111أوكتوبر  1عدد طالهبا يف بلغ ، إسالميةمدرسة  14ستان تعمل يف داغ
نشأت عام أ  اليت اإلسالمية مشال القوقاز للرتبية والتعليم والبحوث  حمج قلعة يف جامعة  وجدإىل ذلك ت
 الدين صولأل اً معهدو ،فالشيخ حممد عار  اسمبة إسالميجامعة   كما توجد يف العاصمة. 2117

 .والعالقات الدولية

 للتعليم العايل اً ومعهدة إسالميجامعة  11هناك بأن  جند 2113 يف عام رية داغستانو مهعالن جلإيف 
  152.من اإلناث% 21منهم  5111يبلغ عدد الطالب تقريباً . متعددة هلا فروع سالمياإل

 153. رق صوفيةاجلامعات تتبع ط   أكثر بأن ونشري هنا

                                                                                                                                                                                

 

  7C-ara.ucoz.ru/index/0-gimravi-http://al%30 مهورية داغستاننبذة عن ج 149 
 مأخوذ من 

 https://ar.wikipedia.org/wiki/داغستان 
ولد في . ن ثاروا على الحكم الروسيهو غازي محمد االبن األكبر للشيخ شامل الذي كان احد الزعماء الذي  150

م في 1231بدأ صيته وذكره ينتشران عام .السنوات األخيرة من القرن الثامن عشر الميمادي، في قرية كمرى

الحملة التي ُشنت على حصن خونزات حيث باءت بالفشل، وسرعان ما اختاره ثوار داغستان زعيماً لهم بعد 

 .زء عظيم من بماد داغستانبسط سلطته على ج. مقتل سلفه حمزة بك

151 https://ar.wikipedia.org/wiki/داغستان 

 152 [Kemper et. al. 2010] ،151 ص 

http://al-gimravi-ara.ucoz.ru/index/0-30%7C%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9
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معهد للتعليم  أوف كجامعة ن  ص  بعض ما  نَّ فإ [Kemper et. al. 2010]حبث وكما جاء يف  رذكجدير بالو 
 .مكتب أوجمرد مدرسة  إمنا هوالعايل 

يتلقون التعليم فقط  5111منهم  ،سالمياإلطالب وطالبة يتلقون التعليم  11111يوجد ما يقارب ال
 .كرالعايل كما ذ  

 أنائل القرن احلايل بعد أو قد استقر يف اإلسالمية بأن عدد املؤسسات  [Kemper et. al. 2010]حبث حظ ليو 
 .ايتالسوفي حتاداالبعد سقوط  يف العقد األخري من القرن املاضي كان يف تصاعد مستمر

 (Machatschkala) َمَحجا قلعة ،الدولية والعالقات الدين أصول هدمع 3.4.4.9

 http://itir.my1.ru: نرتنتموقع املعهد على اإل

 .(Machatschkala) ْج قلعةحمََ ، داغستان عاصمة يف جامعي غري حكومي و معهده

سيسأعن التنبذة 
154
 

 عالية قدرة ذات اإلدارةتتحت اجلامعة بربنامج مبتكر لتخرج قدرات يف ميادين التعليم و فا 2115يف عام 
 .للتعامل مع التحديات املعاصرة

فاهداأل
155
 

غري ص العلوم ما خيفيثقافة واسعة  وذو  سالمياإليني بالعلم الشرعي ختريج اختصاص إىل هتدف اجلامعة
ما خيص يف ابية للطالب اإلجيعلى التنمية  أثناء الدراسة كيزيتم الرت . داريةاإلقدرات ال الدينية إضافًة إىل

 .املعاصرة ايب مع حتديّات احلياةريبه على التجاوب اإلجيوتد ،اخللق والسلوك

 التخصصات

 :التخصصات التالية توجد

 الدين أصول 1
                                                                                                                                                                                

153  [Kemper et. al. 2010] ،152 ص 
154 http://itir.my1.ru/publ/8-1-0-24 
155 http://itir.my1.ru 
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 اإلسالمية الرتبية  2

 وصحافة نبيةأجلغات  3

 وعلم املعلوماتية االقتصاد 4

 دوليةالعالقات ال 4

 المواد

واد توجد يف الربنامج م ،السلوك والتفسري واللغة العربيةجانب املواد الدينية التقليدية مثل العقيدة والفقه و  إىل
 .واد أخرىومواللغة االجنليزية والرياضيات  اإلدارةوعلم النفس والرتبية وعلم احلاسوب و  االقتصادمثل 

 .يف هذا امليدانخمتلفة ومواد  مثل النصرانية واليهودية األخرىتاريخ الديانات  باإلضافة إىل

 البرامج

 .مستوى الباكالوريوس إىل إنَّ التخصصات املذكورة لرتقى

 .ةسالمياإلالدين والدراسات  أصولفقط برامج للماجستري يف  حالياً  وجدت 

 هل يتبع المعهد لمدرسة فكرية؟

 .اجلامعة تركز على التصوف أناجلزم ب اإلنرتنتمواقع  اً علىاعتمادال ميكننا 

 التمويل

 .مل حنصل على معلومات خبصوص مصادره
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 سياورقلب  3.4.3

 (مسكفا ،       : بالروسية)موسكو  سيةوالعاصمة الر فياإلسالمية  موسكو جامعة 3.4.3.9

 /http://www.miu.su :اإلنرتنتموقع اجلامعة على 

 سيسأنبذة عن الت

يف عام  156سيارو رويب من و اجلزء األملسلمي الروحية  اإلدارةمن قبل يف موسكو  سالمياإلاملعهد  أسست
 .رللتدريب والتطوي سجيله كمؤسسة خاصة للتعليم العايلومت ت. 1114

األهداف
157
 

 عامة أحكام. 1

 .التدريب وحدات يف تكنولوجياال استخدام جند األساسي التعليمي الربنامج جانب إىل

 التخصصات من أخرى وكتل بذاته، التعلم وحداتإن ف املشروع، وثائق يف املبينة بولونيا عملية ملبادئ وفقاً و 
 .العليا الدراسات من تلك أو هذه كفاءة ضمانتشكل  ،تهموضوعيو  ربنامجال سالمةيف سبيل  مرتابطة

 لتفريقا املمكن من جيعل مما ها،في املتعلمني تطور مستوى تقييم هوف التدريب وحدة من لزامياإل زءأما اجل
وذلك . الدراسة فرتة طوال إنتظامب العمل على البالط وتشجيع الدراسي، الفصليف  ةيالرقاب تدابريبني ال

 اإلبداعية املهارات تطوير على يشجع، مما التعليمية العملية وتنظيم ختطيط عم وحدات نظام استخدامب
 .اجلديدة املعرفة لبناء املعلومات وتنظيم البحث على والقدرة الطالب، دنع والتحليلية

 

 األلسالسي التعليم برنايج أهداف. 2 

                                                      

156  http://dumrf.ru/ 
157 ( 2114) http://www.miu.su/wp-

content/uploads/2015/12/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C

%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-

%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.doc 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://www.miu.su/
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 الدين أصولهو دراسة  1142.13.11 يفالذي و ضع  األساسي التعليمي الربنامج من واهلدف. 2.1
 والبحث والتعليم التدريسب القيام على قادرة حبيث تصبح "األكادميية البكالوريوس" تأهيل ةادإع عن طريق

 .اإلستشاراتو  تاخلربا تقدميو  العلمي

 

 نيمستعدليصبح الطالب  الرتبوية امجرب وال األساسية ياالعل الدراسات تطويرمت  لذلك، ونتيجة. 2.2
 :التالية املهنية مهاملل للتصدي

 الدينيةاملسؤوليات و  احمللي واجملتمع والبلدية الدولة ذلك يف مبا اخلرباء، ودوائر العامة اجملالس يف العمل -
 .والدولية

 .والقضائية والتنفيذية التشريعية السلطات يف -

 التعليم؛ ساتمؤس يف العمل -

 .والبحثية العلمية املؤسسات يف -

 .العام والنظام العامة والسالمة الوطين األمين ضمانال ومؤسسات هياكل يف -

 .والثقافية والعرقية واملذهبية الدينية املسائلباليت ت عىن  الدولية املنظمات يف العمل -

 .األديان بني تواصلال جمال يف اإلستشارات -

 ؛امعه والتكيف يةالسكان لهيئاتل يجتماعالا الدعم يف -

 .سالمياإل الديين التوجهذات  اإلعالم وسائل يف -

 .واخلاصة احلكومية واملنظمات املؤسسات يف والرتبوي الثقايف العمل -

 

 أسابيع 212 أو سنوات 4 ،مدة الربنامجاألساسي التعليمي الربنامج هذا لتنفيذ املعياري املدى. 2.3
 :ذلك يف مبا ،تعليم مكثف
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اً عبو أس 111.5 جمموع -( بوعاً أس 21.5) امتحانمع  والدورة ،(أسبوعاً  131) النظري التدريب
 .:تدريبياً 

 أسابيع، 4 - تدريب -

 .أسابيع 1 - إنتاج -

 التخصصات

من قبل ( accrididation) عتماداالحصلت على  2113ويف عام . الدين أصولتقدم اجلامعة برناجمًا يف 
 .الدين أصوللربنامج البكالوريوس يف الدولة 

 البرامجو المواد

ة، سالمياإلواحلركات  األديانوالتاريخ والعالقات بني  سالمياإلالرتاث مواد مثل  ىليشتمل الربنامج ع
 .اللغة العربية إضافة إىل

 158:ادقائمة بالمو 

 والسالمة الصحة وحدة

 روسيا تاريخ 

 فلسفة 

 أجنبية لغة 

 األديان تاريخ 

  ماتيةاملعلو 

 احلديث العلم مفاهيم 

                                                      

158 http://www.miu.su/wp-content/uploads/2015/12/%D0%A3%D1%87.%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-

%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-3-+-

2015-%D0%9E.xls 
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 الدين أصولالشريعة و  وحدة

 التخصص يف مقدمة 

 العلمي البحث منهجية 

 املصدر أساسيات 

 الدينأصول الشريعة و  علم 

 سالمياإل اإلميان 

 اإلسالمية  األخالق 

 القرآن والسنة: النصوص وحدة

 القرآن قراءة 

 القرآن علوم 

 احلديثلح مصط  

 األديان تاريخ 

 األنبياء تاريخ 

 البن هشام" السرية"ي عتمد هنا كتاب  صلى اهلل عليه وسلم حممد النيب سرية. 

 سالمياإلالفقه  وحدة

 (العبادات) اإلسالم يف عبادةال 

 (معامالت)اإلسالمية  الشريعة 

 اإلسالمية  النصوص ةلغ: الوحدة

 يخللدكتور حممد بن عبد الرمحن آل الش" العربية بني يديك: "الكتاب املعتمد العربية .
  - 2113طبع يف الرياض . ثالثة أجزاء
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 واجملتمع والدولة الدين :الوحدة

 والدولة الكنيسة بني العالقات 

 اجلديدة الدينية احلركات 

 الدينية الفلسفة :وحدةال

 اإلسالمية  الفلسفة 

 البدنية الرتبية 

 التطبيقية البدنية الرتبية 

 الروسية الكالم ثقافةو  اللغة 

 والرتبية النفس علم 

 قتصادإ 

 فقه 

 (الفقهأصول ) سالمياإل الفقه يف نهجيةاملو  نظريةال 

 العربية للغةا ة يفعملي دورة 

 احلديث وتفسري قراءة 

 (تفسري) القرآن تفسري 

 هاختيار إ اليت ميكن للطالب والدورات التخصصات

 اإلسالم يف احلديثة الفقهية املدارس/  اإلسالم يف الدينية احلركات 

 الديين اإلستئناف أساسيات/  ميسالاإل التشريع تاريخ 

 سالمياإل العامل جغرافية/ اإلسالمية  احلضارة تاريخ 

 روسيا يف الروسية/ اإلسالمية الشريعة  يف اإلسالم تاريخ 
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 احلديثة املعلومات تكنولوجيا/  احلديث العامل يف اإلسالم 

 العريب اخلطاب( / بةااخلط) الوعظ أساسيات 

 سالمياإل التعليم طورت تاريخ/ اإلسالمية  الرتبية 

 اإلسالم يف فتوىال/  سالمياإل االقتصاد أساسيات 

 الثقايف سالمياإل الفن/  اإلسالم ثقافة 

 أساسيات" املدرسية للدورة التوجيهية القواعد/ الديين  التدريس يف التخصصات طرق 
 "ةسالمياإل الثقافة

 ةاملقارنب العربية املعاجم/  العربية اللهجات 

 العامة العالقات/  اإلدارة يف مارسةوامل النظرية 

 املوجهةاملهنية  الرتمجة/ ثانية أجنبية لغة 

 (.أسابيع 4) التدريس ممارسة 

 (.أسابيع 1) التدريب 

 رمسي املعرتف به من قبل الدولةال النهائي متحانالا 

 لغة التدريس

 .لغة التدريس هي اللغة الروسية

 التمويل

 .مل حنصل على معلومات خبصوص ذلك

 األوروبي تحاداالل في الوضع اإلجمالي للتعليم العالي في فص 3.3

تعتين بإعداد القيادات  سالمياملسلمون يف أوروبا أنه من الضروري إنشاء معاهد للتعليم العايل اإليرى 
 .ةسالمي، واملعلمني للمدارس، والعاملني يف حقل الدعوة اإلةسالميللمنظمات اإل
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 بياألورو تحاداالالمعاهد في  أنواع 3.3.9

املختلفة اإلسالمية ات من القرن املاضي بدأت بعض املعاهد التابعة لبعض اجلماعات يمنذ بداية التسعين
لكي تستطيع النجاح اإلسالمية الدعم املعنوي املطلوب من قبل النخبة الفكرية  وقد حصلت على. بالظهور

صورة يف بيئة ثقافية معينة للجاليات تبقى هذه املبادرات حم األحيانيف غالب . ختلفةاملشاريع امليف تنفيذ 
 ...(.عربية، تركية، باكستانية، )املختلفة 

ن شخصيات قريبة من هذه شبكات م أو ةإسالميمصدر هذه املبادرات يف القطاع اخلاص هو حركات 
اإلسالمية املسلمون، اجلماعة  اإلخواناحلركة الصوفية الرتكية السليمانية، )تأثري كبري  احلركات ذات

 ...(.، مجاعة النور الرتكية،  159، الديوبانديةالباكستانية

 واإلنسانية اإلسالمية للعلوم األورويب املعهديف روتردام يف هولندا أو اإلسالمية أمثلة على ذلك هي اجلامعة 
 .أملانيايف فرنسا وبريطانيا و 

كما هو احلال . آخر عليهروبية اليت يوجد فيها املعهد بشكل أو بو يف بعض احلاالت تسيطر الدولة األ
يف فيينا بالنمسا، وهو معهد ي ِعد  Islamische Religionspädagogische Akademie (IRPA) بالنسبة ل

 .دين ملدارس حكومية وغري حكومية أساتذة

مبادرات من قبل جامعات حكومية  ن القرن احلادي عشر امليالدي توجدل مو تصف العقد األنم تقريباً ومنذ 
  160.أوروبية

                                                      

جامعة دار  ، والتي تحتضنديوبند نسب إلى بلدةوتُ  هندال مدرسة فكرية أسسها مجموعة من علماء الديوبنديَّة 159

 :وقد لخص أحد الكتاب مبادئ الديوبندية كاآلتي .العلوم

 وجشتيون عقيدةً  وماتريدية مسلكاً  وصوفية مذهباً  وأحناف فرقةً  وأهل سنة وجماعة ديناً  مسلمون علماء ديوبند"

وتوفي في بلدة اجمير في الهند سنة . ه537أتباع الشيخ احمد ابدال الجشتي، ولد في خراسان سنة)طريقةً 

محمد  ويقلدون فكرياً  ولي هللا كلها ثم إنهم ينتمون إلىبل إنهم يجمعون بين سماسل الصوفية وطرقهم  .(.ه133

التعريف بالديوبندية ونشأتها وأهم "" ).وينتسبون إلى ديوبند الفروع في رشيد أحمد والشيخ األصول في قاسم

 (.هـ 1437ة يه بتاريخ جمادى الثانياطلع عل .الدرر السنية .موسوعة الفرق."زعمائها وفرقها

160 [Dassetto, Ferrari, Maréchal 2007] 23-21، ص 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%86%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%83%D9%88%D9%87%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
http://www.dorar.net/enc/firq/2926
http://www.dorar.net/enc/firq/2926


الموجودة المؤسسات لبعض احصائية دراسات: الرابع الفصل  

104 

لماجستري يف ل اً اليت وضعت برناجم( Leiden)يف طليعة هذه املبادرات كانت تلك اليت أطلقتها جامعة ليدن 
. روبيةو املعطيات األ ى اإلسالم احلديث حسب تصورهم وضمن، يكون الرتكيز فيه علةسالميالدراسات اإل

 .األئمةجماً لتكوين برنا( Vrije Universiteit Amsterdam)احلرة  أمسرتدامكما تقدم جامعة 

بتمويل من وزارة التعليم مركزًا للدراسات  (University of Cardiff)ت جامعة كاردف أسسيف بريطانيا و 
. األئمةوتكوين اإلسالمية يف أملانيا و ضع برنامج لتدريس الديانة ( Münster)ويف جامعة منسرت . ةسالمياإل

التجمعات من قبل ه ؤ نتقد آراما كانت ت   كثرياً الذي  ( Kalisch)كالش . د.ووظف على رأس هذا الربنامج أ
 .161 2117يف سنة . اإلسالم أعلن ارتداده عن أخرياً و . ةسالمياإل

على طريقتها كما أشري اليه  سالميمخس جامعات رمسية تقدم التعليم العايل اإل توجد على مستوى أوروبا
يف  هليفصأيت تكما سي  إزداد عدد اجلامعات ةاألخري يف السنوات و  .رمسياً شهادات معرتف هبا  سابقًا ومتنح

 (. سالمياإل العايل بالتعليم تقوم حكومية مؤسسات)هذا الباب يف فقرة 

 . ن من التعامل بني هذه اجلامعات واملسلمنيلنسبة للجامعات الرمسية هناك نوعابا

هبدف ت رمسية حكومية ات مع جهايإتفاقعقد لاإلسالمية اًل هناك مبادرات من قبل بعض اجلهات أو 
كما . النادر حصولهالنوع هو وإن كان هذا  الشهادات املعطاة من هذه اجلهات،ب الرمسي عرتافالا
. نية ي درس فيها اإلسالم الوسطيسة إسالميمعاهد وجود يالحظ أنه صعب التحقيق حاليًا خصوصًا مع و 

 Islamic College for Advanced)املتقدمة  للدراسات سالميمثال على هذا النوع من التعامل هو املعهد اإل

Studies (ICAS) )-  وشهاداته معرتف هبا من قبل جامعة ميدلسكس  -هو معهد شيعي و(Middlesex 

University )يف لندن . 

                                                      

 .أعلن أنه لم يعد مسلماً  22.14.2111الصادر في ( Frankfurter Rundschau)في أحدث تصريح له في مجلة   161
http://www.fr.de/wissen/unglaeubiger-islam-prof-muhammad-kalisch-ist-kein-muslim-mehr-a-1038412 
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برامج دراسية مبثابة تعد  متول الدولة مبادرات من قبل جامعات رمسية أنب والنوع الثاين من التعامل يتمثل
اإلسالم الوسطي  فراداأل حظ أنه يف كثري من احلاالت ال ميثل هؤالءويال. مسلمني أفراداون مع بالتعوذلك 

 .(كما هو احلال يف جامعة مونسرت اليت جاء ذكرها آنفاً ) ية الساحقة من املسلمنيكثر األ وال

 تقييم اإلمكانيات الحالية 3.3.0

 برامج جامعية 3.3.0.9

ئمة املساجد أ فما يتعلق منها بإعداد. امج التعليمية املطروحةنصنف الرب  أن ناميكناملرسوم اهلدف  قياساً على
 . للغة العربيةاإتقان  تركز علىو اإلسالمية لعلوم معرفة شاملة با نتؤم   أنيجب فواخلطباء 

يركز على البعد الرتبوي  أنيكون حسب املستوى املدرسي وجيب  أنيجب فدرسي املدارس أما إعداد م
 .علم الرتبية أساليبو 

على معرفة  هنا يجب الرتكيزفاإلسالمية يف حقل املؤسسات ة إسالميقيادات  إعدادكان اهلدف   ا إذاأم
 .قانوينو  ياجتماعالواقع احمليط من منظار 

 .مدرسي املدارس إعداد إىل أو األئمةتكوين إىل ما هتدف معظم الربامج املتداولة إ

ى هذا النوع من التدريس بالرغم من التحفظ عل شاراً انت أكثر أصبحتالدراسة باملراسلة  إمكانية أنيالحظ 
 .سالميةيف بعض املعاهد اإل عند بعض اإلدارات

 الطالب 3.3.0.0

للجميع  أيضاً املعاهد مفتوحة  مع العلم بأنون الطالب عادة من املسلمني، ،يكستشراقجمال االما عدا يف 
اجملال مفتوح على حد ومع أن  .احلصول على شهادة مدرسية ثانوية كما وي شرتط. مسلمني وغري مسلمني

 (.71:31 تقريباً )كرب ألسواء للرجال وللنساء، إال أن نسبة النساء هي عادة ا
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م هم مل يتمأكثر ولكن ، 162مئات ةإىل بضع 2117لى مستوى أوروبا يف عام عدد الطالب ع وصل
ال يشجع على ي الذي قد جتماعاال احمليطتأثري أو حتت  ضيق الوقت الدراسة بشكل جيد ألسباب من

 163 .التحصيل العلمي

 أوروبافي  مسلمينالفراد األو جماعات أال التابعة لبعض سالمياإللتعليم العالي ا مؤسساتبعض  3.3
 164الغربية

 :بحث إن شاء اهلل املؤسسات التاليةالهذا ول يف سنتنا

ات احتاد
معاهد تعمل 
يف أكثر من 

 دولة

 يف فرنسا،(IESHsال احتاد) واإلنسانيةاإلسالمية  للعلوم األوروبية هداملعا احتاد

 فرع -اإلسالمية  للدراسات األوروبية الكلية واإلنسانية، اإلسالمية للعلوم األورويب املعهد فرنسا
 (Chateau-Chinon) شاتوشينون

  ((Paris) باريس فرع IESH) بباريس واإلنسانية اإلسالمية للعلوم األورويب املعهد

  (Paris) باريس يف الكبري املسجد يف األئمة لتكوين الغزايل معهد

 Faculté Islamologie Paris FSIP، (Paris) بباريساإلسالمية  العلوم كلية

 Islamic and Cultural Center، ببلجيكا( Brussel) سلوكبر  يف األورويب اإلسالمي املعهد بلجيكا

of Belgium 

  (Gent) جنت يف األوربيةاإلسالمية  الكلية

                                                      

162 [Dassetto, Ferrari, Maréchal 2007] 23-21، ص 

163 [Dassetto, Ferrari, Maréchal 2007] 23-21، ص 
164 from: Hausarbeit DAFK:  Von Muslimen gegründete Islam-Studiengänge in Europa, Autorin: Melek Crompton, 

Betreuer: Samir Mourad, Erlangen 2016 
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  (Antwerpen) بأنفرس العليااإلسالمية  للدراسات األمانة جسر معهد

 - طانيايبر 
 املتحد اململكة

 (London) لندن فرع - واإلنسانيةاإلسالمية  للعلوم األورويب املعهد

 (Birmingham) برمنجهام - اإلنسانية للعلوم ويباألور  املعهد

  (Cambridge) كامربدج مدينة يف( Cambridge Muslim College) املسلمة كامربدج كلية

 (Muslim College London) لندن يفاإلسالمية  الكلية

  (مذهب املعهد هو شيعي) لندن يف اإلسالمي املعهد

 (Islamic University Rotterdam)اإلسالمية  روتردام جامعة  هولندا

  (Rotterdam) روتردام يف( Islamitische Universiteit Europa)اإلسالمية  أوروبا جامعة

  (Lochem) لوخم يف االصالح معهد

 (Wien) فيينا يف( Islamologisches Institut) اإلسالمي املعهد النمسا

 فيينا يف( Institut Fortbildung Religion Islamisch IHL) اإلسالمي العايل التدريب معهد

 (Wien) فيينا يف( IRPA) اإلسالمي الدين مدرسي ختريج معهد

 DIdI / DAFK أملانيا

 ((Frankfurt) فرانكفورت) أملانيا فرع - واإلنسانيةاإلسالمية  للعلوم األورويب املعهد

 (Heidelberg) هيدلربغ يف( Islam-Akademie) اإلسالم أكادميية

 (Madrassa-Online Fernstudium) اإلنرتنت على باملراسلة املدرسة

 اأوروب يف شريعةال كلية

 (Cordoba) قرطبة يف رشد ابن جامعة إسبانيا

 (Sicilia) ةصقلي جزيرة يف (Lecce) لتشي يف طاليايبإاإلسالمية  اجلامعة إيطاليا
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 من دولة أكثرلمعاهد تعمل في  اتاتحاد 3.3.9

(IESHsال اتحاد) اإلنسانيةواإلسالمية المعاهد األوروبية للعلوم  اتحاد 3.3.9.9
165 

  نبذة تاريخية

إىل إنشاء مؤسسات هتتم بشؤون املسلمني يف  تطلعت ةقيادات املسلمالبعض  تبدأ 1121 العام منذ بداية
 .يف احلياة األوروبية ملموساً  واقعاً وأن استقرارهم صار  خصوصاً ، أوروبا

بني من أولوياته العمل على إجياد مؤسسات لتكوين األئمة واملر  أوروبايف اإلسالمية املنظمات  احتادجعل 
 .الذين جيمعون بني العلم الشرعي وفقه الواقع الغريب

مث . اإلنسانيةاملعهد األورويب للعلوم  اسمأول معهد يف فرنسا يف شاتوشينون حتت  إفتتاحمت  1111يف سنة 
 سنة ويف. ح املعهد يف باريستا فتإمت  2111 سنة مث يف. افتتح معهد آخر يف بريطانيا 1117يف سنة 
 .للمعاهد احتاد إنشاءري يف بدأ التفك 2117

 التعريف واألهداف

 .اإلنسانيةو اإلسالمية هو مؤسسة جامعة ملعاهد خمتصة يف جماالت التعليم والتكوين يف العلوم  حتاداال

العايل وختريج كوادر قادرة على خدمة اجملتمع األورويب  سالمياإليف نشر التعليم  حتاداالتتلخص رسالة 
 :وذلك من خالل اً خصوصواملسلمني  عموماً 

 ،مد اجلمعيات األعضاء بالدعم املادي واملعنوي واإلداري لتمكينها من أداء أهدافها 

 ق بنيالتنسيعليمية والشهادات املناسبة هلا و تقدمي مكونات املراحل واملناهج الت 
 . البيداغوجية والعلمية على صعيد إمكانياهتا اجلمعيات األعضاء

 :هداف التاليةإىل حتقيق األ حتادااليهدف 

                                                      

165 https://uiesih.wordpress.com/2011/11/29/%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-

%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84/ 

Posted on 291122  نوفمبر 

https://uiesih.wordpress.com/2011/11/29/%d8%a5%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84/
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  والبحث العلمي يف هذه  اإلنسانيةو اإلسالمية إنشاء ودعم املعاهد املتخصصة بالعلوم
 .اجملاالت

  اإلنسانيةو اإلسالمية إجياد وتطوير املناهج املتعلقة بالعلوم. 

 توجيه املؤسسات األعضاء يف اجملاالت العلمية والبيداغوجية. 

  اإلنسانيةو مية اإلسالإصدار الشهادات يف جمايل العلوم. 

  وثقافته وحضارته سالمياإلالعمل على التعريف بالدين. 

 املشرتكة اتهتماماالواملؤسسات ذات األهداف أو  التنسيق بني األعضاء 

 التعاون والتبادل مع املؤسسات األكادميية األوروبية وغريها. 

 التعليمية بالمعاهد تعريف

 اإلنسانية للعلوم األوروبي المعهد مسيرة

 الثمانينياتمنذ اإلسالمية للشريعة وجدت فكرة إنشاء مؤسسة تعليمية  أوروبايف حلاجة املسلمني  ستجابةً إ
مثرة من مثرات تطور الوجود وهي . أوروبافرنسا و يف اإلسالمية اجلالية  يفالكثري من املسئولني  لدىطريقها 

  .واستقراره يف اجملتمع الغريب سالمياإل

، من الوهلة األوىل بضرورة إجياد بىن ومؤسسات تليب أوروبايف اإلسالمية املنظمات  احتادلقد أيقن مؤسسو 
 .خصائص وواقع الوسط األورويب اإلعتبارعني حاجة املسلمني يف احلفاظ على دينهم مع األخذ ب

غريب ستيعاب الدقيق للواقع الالفهم الشرعي الصحيح لإلسالم واإلطر الدينية اليت جتمع بني إن تكوين األ  
 .جمتمعاهتم األوروبية الغربية عجنع للتفاعل االجيايب للمسلمني مهو الطريق األ

اإلسالمية املنظمات  احتاد”العضو ب ” بفرنسااإلسالمية املنظمات  احتاد“ومن هنا جاءت مبادرة 
عية بتأسيس مج سالمياإلوالعامل  روباأو  شاركة علماء ومفكرين وباحثني منوذلك مب 1111عام ”أوروباب

 ” (IESH) اإلنسانيةاملعهد األورويب للعلوم “ها امس
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 سنة يف باريس يف آخرمث فرع  1117ويلز سنة / يا لمعهد يف بريطانلفرع مت إفتتاح  قبالومع ازدياد اإل
2111 

 المعاهد أهداف

 نقاطال هد يفتتلخص أهداف املع اإلنسانيةللمادة الثانية من القانون األساسي للمعهد األورويب للعلوم  وفقاً 
 :التالية

 .اإلنسانيةإنشاء املؤسسات التعليمية يف العلوم  . أ

 ممارسة التعليم الديين بصفة علنية . ب

                        تدريبية يف العلوم الشرعية للرجال التنظيم وتقدمي احملاضرات والدورات التعليمية و             .ج 
 والنساء دون متييز

 دان العلوم الدينيةإصدار الشهادات يف مي . د

 .إعداد ونشر الدراسات والبحوث . ه

 .جبميع الوسائل املناسبةاإلسالمية نشر املعرفة والدين والثقافة واحلضارة  . و

 التنسيق والتعاون مع املؤسسات ذات األهداف املماثلة . ز

 التعليمية المعاهد دور

 .تمعات األوروبيةتكوين أئمة ومربني جيمعون بني تكوين شرعي عميق ومعرفة بواقع اجمل. أ

يف نفس الوقت جييدون لغة العربية و ل، وبالتايل متقنني ةسالمياإلفة لمني بالثقافة واملعر تأهيل مربني م  . ب
 .الكالم والكتابة بواحدة من اللغات األوروبية على األقل

الثقايف و  يتماعجاالة دقيقة بالواقع ي، ذوي إحاطة معرفةسالمياإلتدريب الباحثني املتخصصني يف العلوم . ج
 .األورويب

ألجل حتسني اإلسالمية الراغبني يف تعزيز معارفهم يف الشريعة و دورات تدريبية للمشتغلني بالوعظ تنظيم . د
 .أدائهم ومهاراهتم
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، وذلك هبدف تقدمي معلومات يف الوسط األورويب اإلسالمتنظيم موائد مستديرة ومؤمترات تتناول . ه
 .ينيلألوروب اإلسالمصحيحة عن 

 أساتذةويتم ذلك مبسامهة . أوروباذات الصلة بوجود املسلمني يف اإلسالمية نشر الدراسات والبحوث . و
 .املعهد من خالل اإلشراف على املشاريع البحثية للطالب وتوجيهها لتحقيق هذا اهلدف

 .سالمياإلالعامل أو يف  روباأو كانت يف   سواءً لتعليمية املماثلة التعاون مع اجلامعات واملؤسسات ا. ز

 .سالميةاإلبقضايا اجلالية  اهتمامهم ديات مع العلماء والباحثني الذين لعالقإقامة . ح

 .ناء الرتاث الثقايف للبشريةغإواإلسهام يف تنمية و  اإلنسانيةخدمة املعرفة . ط

لندن ) طانيابريو ( سيبار  وفرع شاتوشينون فرع)الفروع يف كل من فرنسا  حولاملعلومات  لىع طالعلإل. ي
 .الفصول اخلاصة هبذه الدولظر أن ((Frankfurt)فرانكفورت ) أملانياو  (برمغهامو والس و 
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 فرنسا 3.3.0

على جتذير الوجود  ووجود اإلستعمار الفرنسي يف بالد املسلمني عملت أحداث احلرب العاملية األوىل
األملان إىل  غالية لصد هجماتة ومراكشية وتونسية وسنفلقد است قدمت فرٌق جزائري. اإلسالمي يف فرنسا

أيضًا يف احلرب العاملية الثانية بشكل هذه الفرق وشاركت . جانب اجلنود الفرنسيني يف اجليش الفرنسي
 .من السكان% 11 يعيش يف فرنسا اليوم حوايل السبعة ماليني مسلم حيث يشكلون .أكرب

 -اإلسالمية وبية للدراسات ة األورالكلي ،اإلنسانيةو اإلسالمية للعلوم األوروبي المعهد 3.3.0.9

(Chateau-Chinon) فرع شاتوشينون
166
 

، وتعليم ةسالمياإلمتخصص يف الشريعة  ،مؤسسة خاصة للتعليم العايل ،اإلنسانيةملعهد األورويب للعلوم ا
 .ة العربية وحتفيظ القرآن الكرمياللغ

 :العنوان
Institut Européen des Sciences Humaines -Château-Chinon, Centre de Bouteloin, 58120 Saint-

Léger-de-Fougeret, France, http://www.iesh.fr, Email : direction@iesh.fr, Tel : 00.33.386.79.40.62, 

Fax : 00.33.386.85.01.19 
يسسأنبذة عن الت

167
 

 عندطريقها اإلسالمية للشريعة وجدت فكرة إنشاء مؤسسة تعليمية  أوروباحلاجة املسلمني يف  إستجابةً 
مثرة من مثرات تطور وهي .منذ الثمانينيات أوروبايف فرنسا و اإلسالمية الكثري من املسؤولني لدى اجلالية 

، من أوروبايف اإلسالمية املنظمات  حتادالقد أيقن مؤسسو . واستقراره يف اجملتمع الغريب سالمياإلالوجود 
مع األخذ بعني  ،حاجة املسلمني للحفاظ على دينهم الوهلة األوىل بضرورة إجياد بىن ومؤسسات تليب

 .خصائص وواقع الوسط األورويب اإلعتبار

لغريب الدقيق للواقع ا ستيعابإن تكوين األطر الدينية اليت جتمع بني الفهم الشرعي الصحيح لإلسالم واإل
 .للتفاعل اإلجيايب للمسلمني مع هذا اجملتمع حهو الطريق األجن

                                                      

 /http://www.iesh.org: موقع المعهد على االنترنت 166
167 http://alarabnews.com/show.asp?NewID=27117&PageID=34&PartID=3&TypeID= 

http://www.iesh.fr/
mailto:direction@iesh.fr
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يف اإلسالمية املنظمات  احتاد'العضو يف ' يف فرنسااإلسالمية املنظمات  احتاد'ومن هنا جاءت مبادرة 
وذلك مبشاركة علماء  IESH' اإلنسانيةاملعهد األورويب للعلوم 'ها امسبتأسيس مجعية  1111عام 'أوروبا

 .سالمياإلوالعامل  أوروباكرين وباحثني من ومف

ت من ، ولتحقيقها مت مجع التربعاسالمياإلحظيت هذه الفكرة مبباركة وإعجاب الكثريين يف العامل 
ع والذي كان يستعمل من قبل  آالف م رت مرب 111وكان شراء املوقع الذي تقدر مساحته ب   ،احملسنني

 .كربى الشركات السياحيةف يف العطل املدرسية من قبل إحدى  يمصك

العديد من  إلتحاقليشرع اجمللس العلمي للمعهد بعد  ،الشرعي طالب العلم ستقبالبىن وهتيئته إلمت ترميم امل
حبضور حشد من العلماء والدعاة من  1112املعهد سنة  إفتتاح مت.ع الربنامج التعليميالعلماء به يف وض

 .طالباً  12حيث كان عدد الطلبة يف هذه الدفعة  ،ملولويسف القرضاوي والشيخ فيصل ابينهم الشيخ يو 

م سلَّ و  حتفاليةهذه اإل شخصياً ر الشيخ يوسف القرضاوي و ضحب 1117خترجت الدفعة األوىل سنة 
 .الشهادات للمجازين

فاهداأل
168 

يح تكوين األطر الدينية اليت جتمع بني الفهم الشرعي الصح اهلدف هو نا يف الفقرة السابقة فإنكما ذكر 
 .الدقيق للواقع الغريب ستيعابلإلسالم واإل

 :بالتفصيل هي األهدافو 

، وبالتايل متقنني للغة العربية ويف الوقت نفسه جييدون ةسالمياإلتأهيل مربني ملمني بالثقافة واملعرفة  -1
 .الكالم والكتابة بواحدة من اللغات األوروبية على األقل

 يجتماعاالع ، ذوي إحاطة معرفية دقيقة بالواقةسالمياإلوم  املتخصصني يف العلتدريب الباحثني -2
 .الثقايف األورويبو 

                                                      

168 http://alarabnews.com/show.asp?NewID=27117&PageID=34&PartID=3&TypeID= 
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ألجل حتسني اإلسالمية تنظيم دورات تدريبية للمشتغلني بالوعظ الراغبني يف تعزيز معارفهم يف الشريعة  -3
 .أدائهم ومهاراهتم

ذلك هبدف تقدمي معلومات يف الوسط األورويب، و  اإلسالمتنظيم موائد مستديرة ومؤمترات تتناول -4
 .لألوروبيني اإلسالمصحيحة عن 

 أساتذةويتم ذلك مبسامهة . أوروباذات الصلة بوجود املسلمني يف اإلسالمية نشر الدراسات والبحوث  -5
 .املعهد من خالل اإلشراف على املشاريع البحثية للطالب وتوجيهها لتحقيق هذا اهلدف

 .سالمياإلأو يف العامل  أوروباكانت يف   سواءً التعليمية املماثلة  التعاون مع اجلامعات واملؤسسات -1

 .سالميةاإلبقضايا اجلالية  اهتمامهم ديات مع العلماء والباحثني الذين لعالقإقامة  -7

الوافدين  أجلضرورات املسقبلية تطوير املركز من المن  أنيف مقابلة مع بعض الصحفيني  املعهد مديرويرى 
حيث ت ضعف العامل  األمةهذه النظرة ال ختدم مشروع  أننا نرى أن إال -اإلسالمية  من البالد اجلدد املثقفني

 169.سالمياإل

                                                      

 :=http://alarabnews.com/show.asp?NewID=27117&PageID=34&PartID=3&TypeIDمن  169

لقد مضت عشرون سنة على تأسيس املعهد : عن الرؤى املستقبلية للمعهد قائالً ' االقتصادية'عهد ل املوأوضح الدكتور زهري حممود مدير 
د سنة بعد سنة على املعهد نالحظ ذلك من خالل اإلقبال املتزاي إننا .مع تطور الزمن األورويب للعلوم اإلنسانية، الذي يشهد منوًا مطرداً 

املؤسسات الكربى العاملة على الساحة األوروبية يف التعليم الشرعي وتعليم القرآن الكرمي واللغة العربية، وله مكانة حمرتمة  منالذي أصبح 
ع اجلالية املسلمة يف فرنسا وض  الدكتور زهري أنَّ كما بنيَّ  .عند عموم اجلالية املسلمة وخاصة لدى مسؤويل اجلمعيات واملراكز اإلسالمية

كما يوجد من بني ابناء اجليل . خاصة ويف أوروبا عامة يف تطور مستمر من حيث الوضع االجتماعي واملعيشي ومن حيث البعد الدميغرايف
ستمرار هجرة األدمغة ومن بني أسباب هذا التطّور، إ. الثاين والثالث من يتبّوأون مواقع جديدة يف الساحة السياسية واإلجتماعية واملهنية

هندسون وقدوم أعداد من البالد العربية واإلسالمية أغلبهم من الطاقات املتقدمة من الناحية التعليمية والعلمية واملهنية، منهم األطباء وامل
د العاملة غري يف املقابل، تكاد تكون هجرة املسلمني من مستويات متواضعة توقفت ألن أوروبا سّدت األبواب أمام الي. والتقنيون

 ولكن الوضع تغري اآلن بوفود الالجئني إىل أوروبا " .املتخصصة
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 والبرامج التخصصات

 :توزع الدراسة يف املعهد إىل ختصصات تقوم عليها األقسام الستة التالية

ىل ثالث ت إاختصر ) سنواتس     مدة الدراسة أربع و كالوريا ب: ةسالمياإلالكلية األوروبية للدراسات -1
 .(تقريباً  2111عام سنوات منذ 

 .مدة الدراسة سنتان: معهد القرآن الكرمي -2

 .مدة الدراسة سنتان: اللغة العربية لغري الناطقني هبامعهد تعليم  -3

 المنهج والمواد

 . سنوات أربع إىلة نت الدراسة مقسماك  تقريباً  2111سنة  حىت. احلضور وباملراسلةبهنا دراسة ال 

 .على ثالث سنوات موزَّعة تقريباً نفس املواد وب وهي اليوم،

عوة يف بالد هله للدف الطالب على احلضارة الغربية لتؤ مواد تعر   إىلضافة إالبهو املنهج التقليدي فاملنهج أما 
يوسف القرضاوي  كتورد الاجمللس  ممن يضمهم هذاوكان . مينهج واملواد من قبل اجمللس العلر املقرَّ ي  . الغرب

 . اهللوالشيخ فيصل مولوي رمحه 

 عدد الطالب

 .طالباً  12 من اً كونم 1112 عام يف من الطالباألول فوج ال كان

 170 .اً منتسب اً طالب 211من  أكثرو  منتظماً  طالباً  121عدد الطلبة ليبلغ  إزداد 2111وحبلول سنة 

 171..العربية للغةبا املسبقة عرفةامل على أيضاً  تعتمدهي و  سنوات، 2-4 األغلب يف الدراسة مدة

 2111-2115 يف السنة الدراسيةو  الفرنسيني، من معظمهم ات املعهدبداي يف الطالب كان يف حني

 .172 والنمساويني األملانمنهم من  ٪2و أخرى، جنسيات من تقريباً  الطالب عدد نصف أصبح

                                                      

170 IESH 

171 Former des imams „à la française“: une oeuvre difficile (Memento vom 27. September 2007 im Internet Archive La 

Croix, 5 Mai 2004, https://web.archive.org/web/20070927004612/http:/www.minorites.org/article.php?IDA=15405 

172 IESH 

https://web.archive.org/web/20070927004612/http:/www.minorites.org/article.php?IDA=15405
https://de.wikipedia.org/wiki/Web-Archivierung#Begriffsbestimmung
https://de.wikipedia.org/wiki/Internet_Archive
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روبية و دراسة يف الكلية ااألطالبًا إىل فرنسا لل 21أرسلت منظمة ميللي غوروش  4114يف سنة 
 2113يف عام  أيضاً مجعية الشباب املسلم يف أملانيا  أرسلتكما و . مبنح دراسية هلذا الغرضوزودهتم 

لت أو كما و . لشرعي ليصبحوا دعاة يف جمتمعاهتمجملموعة من الشباب أرادت تأهيلهم بالعلم ا منحًا دراسيةً 
كما جاء   أوروبايف  األئمةة ئيف تنش دورهابو اإلسالمية بنشاط الكلية  اً اهتمام" يف أملانيااإلسالمية اجلماعة "

 173.على لسان رئيسها إبراهيم الزيات

يذكر متخرجون سابقون من الكلية املصاعب اليت واجهتهم يف احلصول على عمل بالشهادة اليت حازوا 
رجة األوىل اء بالدكما ويذكر بعض الطالب األهداف املختلفة للطالب فبعضهم ج.عليها من الكلية

بعض األحيان بني الطالب وكانت  اليت تطورتة النقاشات احلادَّ  بعضهم ويذكر .لدراسة اللغة العربية
لإلمام  جداً عن الدخل املنخفض  أيضاً م الكثري منهم ليتك .التوجهات واملذاهب الدينية اختالفبمشبعًة 

 .وعي إىل جانب عمل رئيسي له يكسب منه املال يف أملانيا وفرنسا مما جيعله ميارس هذا العمل بشكل تط

 الخريجون

مت ختريج  2115 إىل 1112يف الفرتة و . ياً سنو ستة أئمة  أوحوايل مخسة جت الكلية يف بداية مسارها خرَّ 
 174.إماماً  حوايل ثالثني

 هل يتبع المعهد لمدرسة فكرية؟

 -اجلماعة كبار علماء هذه   أحدجود وي رى ذلك من خالل و . املسلمني خوانإالفكر قريبة من  املؤسسة
 .منذ التأسيس يف اجمللس العلمي -يوسف القرضاوي 

وة عهله للداحلضارة الغربية لتؤ ب ف الطالبمواد تعر   إىل إضافةاملنهج هو املنهج التقليدي ف كر سابقاً وكما ذ  
 .يف بالد الغرب

                                                      

173 https://www.islamische-zeitung.de/rolle-der-imame-umfassende-faehigkeiten/ 
174 C'est l'anarchie, L'introuvable imam made in France (Memento vom 27. September 2007 im Internet Archive Nouvel 

Observateur, 23. März 2006 

https://web.archive.org/web/20070927004612/http:/www.minorites.org/article.php?IDA=15405
https://de.wikipedia.org/wiki/Web-Archivierung#Begriffsbestimmung
https://de.wikipedia.org/wiki/Internet_Archive
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 التمويل

عبارة عن مكان لقضاء  سابقاً هكتار واليت كانت  11املبىن واألرض احمليطة به واملمتدة على مساحة إن 
حيصل عدد ال يستهان به من و . UOIF أوروبايف اإلسالمية املنظمات  حتادالعطل واإلجازات هي ملك ال

 .أوروبايف اإلسالمية املنظمات  احتادالطالب على منح من 

إعتداءات احلادي  ولكن بعد يف السنوات األوىل كانت نفقات الكلية مغطاة من احملسنني يف دول اخلليج
بات بشكل كبري مما نتج عنه صعوبات مالية كبرية للكلية أدت إىل نقصت هذه اهل 2111عشر من أيلول

 سنوياً ألفي يورو  2112فأصبحت يف  االنتساب رسومدد من املعلمني وإىل إرتفاع اإلستغناء عن ع
تقدم الكلية  2117ًء من سنة إبتدا .2111يف سنة  2211و 2114يف سنة  سنوياً يورو  2111و

 .شرعية مكثفةطفال يف العطلة الصيفية ودورات نشاطات لأل
 اإلنجازات

يستقبل إذ . الغربية أوروبارائدة واألوىل من نوعها يف  مؤسسةه كاملعهد وفرض نفس ع صيتذا مبرور السنني 
 .أوروباالطالب من كل أحناء 

 خارجية اتارتبا 

 :حتمالن نفس املنهج العلمي ومهان اكليت IESHوروبية يف شاتو شينون إفتتحت إىل جانب الكلية األ

برئاسة  2111وإفتتحت رمسيًا يف  1111ت يف سنة أسس.   األوىل يف سانت دنيس يف ضواحي باريس
 دورات   باإلضافة إىل الربنامج الرمسي هذه الكليةتقدم .  UOIFو  ECFRالدكتور أمحد جاباهلل العضو يف 

 .يف هناية األسبوع رات  ودو  مسائيةً 

برئاسة  1111تحت رمسيًا سنة وإفت   1117ت سنة أسس. EISHوتسمى .   الثانية يف إنكلرتا يف غريب فالس
 4111للطالب  كان الرسم السنويو .  FIOEالدكتور أمحد الراوي رئيس منظمة  شقيقالدكتور كاظم الراوي 

 .معة يف ويلساجلا وبنيى التعامل بني هذه الكلية هتنإ 2115يف سنة . يورو
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ولكنها تقدم للمتخرجني  EISHال تنتمي لل  Markfield Institut of Higher Education MIHE"إن منظمة 
هذه الكلية هي برئاسة الدكتور خورشيد أمحد زعيم . منها إمكانية تقدمي ماجيستري يف العلوم الشرعية

 . MIHEاليت تدير وتراقب عمل ال Islamic Foundationال يف باكستان ومؤسساإلسالمية اجلماعة 

شرو  التسجيل
175 

ا للحصول على إجازة يف هلأو ما يعاد( البكالوريا)شهادة الثانوية العامة العلى  حائزاً أن يكون الطالب  -
 الدين أصول

 بنيباملعهد ودراسة سنتني للحصول على شهادة أئمة ومر  لتحاقإإل فيمكنه شهادة البكالوريا ال ميلكومن  - 

لى أن يكتمل الدفع آخر شهر ماي القدرة على دفع الرسوم الدراسية إما دفعة واحدة أو على أقساط ع - 
 متحاناتإالأي تأخري عن املوعد احملدد حيرم الطالب من دخول و 

  القدرة على متابعة الدراسة باللغة العربية  -

 يع على ذلك يف ملف التسجيلوالتوق" نظام الدراسة باملراسلة"واملوافقة على  طالعاإل - 

 متحاناتاالمراكز إىل النهائية مع حتمل نفقات النقل  متحاناتاالاحلضور إلجراء - 

 ((Paris) باريس فرع IESH) بباريس اإلنسانيةو اإلسالمية للعلوم األوروبي المعهد 5.4.4.4

 :العنوان

Institut Européen des Sciences Humaines – Paris, 13 Boulevard de la Libération – 93200 Saint 

DENIS, TEL: +33 (0)1 48 20 15 15  FAX :+33 (0)1 48 20 41 12, Mail : ieshdeparis@gmail.com, 

http://www.ieshdeparis.fr 

 سيسأنبذة عن الت

 .4111 عام يف هنشاط وبدأ 1999 عام يف بباريس اإلنسانيةو  اإلسالمية للعلوم األورويب املعهد أسست
 .طالباً  121م حبوايل  2111يناير  بدأ املعهد يف باريس يف .باريس من القرب يف دين سان هو موقعه

                                                      

175  http://www.iesh.org/index.php/2013-01-14-14-51-40/correspondance 

mailto:ieshdeparis@gmail.com
http://www.ieshdeparis.fr/
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 فاهداأل

 :ين أهداف المعهد

 اإلسالمية اء مؤسسات لتعليم العلوم إنش .1

 التعليم الشرعي .2

 والدينية اإلنسانيةتنظيم حماضرات ودورات تكوينية وتأهيلية يف العلوم  .3

 تقدمي شهادات يف جمال العلوم الشرعية .4

وطلبة حفاظ لكتاب اهلل ومتقنني  أساتذةهو ختريج  القرآن الكريم والقراءات قسماهلدف من إنشاء 
 هلتالوته وأحكام

 (درجة الماجستير والدكتوراه) قسم الدرالسات العلياإنشاء أهداف 

  .اإلسالميةعلى الشروط األكادميية املتعارف عليها يف املؤسسات العلمية  صولاحل/ 1

 .اجلامعات الفرنسية حتديداً التوافق مع األعراف العلمية يف اجلامعات األوروبية و   /2

على أمل اخلروج من  اإلنسانيةالناقد للعلوم املستوعب و  تاحنفالام الشرعية و التخصص يف العلو / 3
 .زدواجية املفتعلة بني العلوم الدينية والعلوم املدنيةالا

 عدد الطالبو المعهدتطور 

حوايل  2114العدد ليصبح سنة  صاعدمث ت طالباً  121م حبوايل  2111بدأ املعهد يف باريس يف يناير 
، كل ذلك يف أجواء مرحية ومشجعة على طلب العلم يف العاصمة باالنتساو  االنتظامب طالباً  1211
 .الفرنسية

 

 

 التخصصات

 األقسام التعليمية والنظام الدراسي
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 :توزع الدراسة يف املعهد إىل ختصصات تقوم عليها األقسام الستة التالية

 غري الناطقني هباسم اللغة العربية لق .1

 الدين أصولقسم الشريعة و  .2

  والقراءاتقسم القرآن الكرمي .3

 قسم تكوين األئمة واملربني .4

 قسم الدراسات العليا .4

 االنتسابقسم الدراسة ب .6

 باللغة الفرنسيةاإلسالمية قسم الدراسات  .7

 :ويف مرحلة املاجستري والدكتوراه تتوفر التخصصات التالية

 هأصولقسم الفقه و  .1

 قسم العقيدة والفلسفة .2

 قسم القرآن والسنة .3

 القراءاتتعريف قسم القرآن الكرمي و  

 .وطلبة حفاظ لكتاب اهلل ومتقنني لتالوته وأحكامه أساتذةاهلدف من إنشاء هذا القسم هو ختريج 

 .دورات إتقان التالوةالقسم املسائي و ينقسم إىل القسم النهاري و و 

 

 االنتسابقسم الدراسة ب

 :إىل قسمني االنتسابتتوزع الدراسة ب 

  (ةباللغة العربي) الدين أصولقسم الشريعة و 

  (بالفرنسية)اإلسالمية قسم الدراسات 
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والمواد البرامج
176
 

 واملاجستري والدكتوراه اإلجازةمج على مستوى برا يف املعهد

 :هيمراحل جامعية  ةالدين من ثالث أصوليتكون قسم الشريعة و 

على الطالب بعدها ل صحي( 1إىل س 1س)ي ستة فصول دراسية ثالث سنوات جامعية، أ :اإلجازةيرحلة 
 .ةسالمياإلادة الدراسات العالية يف الشريعة شه

الشهادة )الباكلوريا أو ما يعادهلا  أن يكون الطالب حائزًا على شهادةللتسجيل يف هذا القسم ي شرتط 
 .للغة العربية متقناً  يكون نوأ( الثانوية

 ة الدراساتعلى شهادبعدها الطالب صل حبراسية فصول د ةسنتان جامعيتان أي أربع :رحلة الماجستيري
 اإلسالمية قة يف الشريعة املعمَّ  العليا

 .ثالث سنوات لتحضري األطروحةمدهتا : يرحلة الدكتوراه
 

  اإلجازةيرحلة 

سنة جامعية إىل وتنقسم كل (.عة يف كل أسبوعسا 21)  اً دراسي اً أسبوع 32تتكون السنة الدراسية من 
 :ثننيإداسيني دراسيني س  

 متحان النصفيالاوينتهي ب كانون الثاينإىل   يلولأمن  :السداسي األول 

 متحانالاوينتهي ب حزيرانإىل  كانون الثاينمن   :السداسي الثاين 

 نامكوباإل كما .من سنة إىل أخرى احلصول على املعدل العام يف كل املواد الدراسية تأهليشرتط لل
 .حزيرانة شهر ك يف هنايار تدإسا يف دورة هببعض املواد اليت مل يتم النجاح استدراك 

 

 يرحلة الماجستير والدكتوراه

                                                      

176 http://ar.ieshdeparis.fr/gallery/theologie-musulmane-2/ 
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تتكون السنة  .إلعداد البحث منها فصول دراسية وخيصص الفصل الرابع ةتتكون مرحلة املاجستري من أربع
 (.ساعة يف كل أسبوع 14)  اً دراسي اً أسبوع 22الدراسية من 

 :إثننيداسيني دراسيني وتنقسم كل سنة جامعية إىل س  

 متحان النصفيالاوينتهي ب كانون الثاينإىل   تشرين األول من :السداسي األول 

   متحان النهائيالاوينتهي ب حزيرانإىل  شباطمن  :سي الثاينداالس 

يف كافة املواد  إنتظاماحلضور ب شرتطي  اإلسالمية املعمقة يف الشريعة  ياللحصول على شهادة الدراسات العل
ستدراك وميكن ا. املعدل العام يف مجيع املواد احلصول علىالسنتني اجلامعيتني ب الدراسية والنجاح خالل

 .كار تداإلس فيها يف دورة حبعض املواد اليت مل ينج

املوافقة على  التسجيل يف مرحلة الدكتوراه بعد املاجستري ميكن للطالب يف شهادةالبعد احلصول على هذه 
رئيس القسم واألستاذ مع  تفاقإالبطلب تسجيله، ويتم الشروع يف مرحلة الدكتوراه وحتضري الرسالة 

 .املشرف

 شروط القبول يف قسم املاجستري

 :بقسم الدراسات العليا ما يلي لتحاقإإلقبول الطالب الذي يرغب يف ل شرتطي  

 أو ما يعادهلا بتقدير ال اإلسالمية يف الشريعة  اإلجازة على درجة حاصالً ن يكون أ
 .الدين التابع للمعهدأصول عة و من قسم الشري متخرجاً يقل عن جيد إذا كان 

  باإلضافة إىل احلصول على درجة وافداً إذا كان  شفوياً أو  كتابياً  اً امتحانأن جيتاز ،
 ء الطلبة الذين لديهم حبوث علميةوميكن إعفا. )يف جمال ختصصه العلمي اإلجازةشهادة  جيدة يف

 (.ة املذكورة ذلكرت اللجنر إذا ق متحانالاهم من اختصاصمة ومنشورة يف جمال حمكّ 

 ّرسوه، وإذا تعذر ذلك الذين سبق هلم أن د ساتذةأن يقدم توصيتني علميتني من األ
 .قدراته العلميةو  يعرفون شخصهجامعيني ممن  من أستاذينف

 الربنامج الدراسي ملرحلة املاجستري
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 اختصاصمواد مشرتكة ومواد : تتوزع املواد الدراسية كالتايل

  صل األول املقررات املشرتكة ويكون جمموع عدد الساعات درس يف الفت   :1الفصل
 ساعة 12

  ويكون جمموع ساعات التدريس يف  ختصاصإالمواد فيهما تدرس  :3و 2الفصل
 ساعة 111الثاين والثالث  داسيالس  

  إعداد مذكرة البحث التكميلي :4الفصل 

 لغة التدريس

 :إىل قسمني  االنتسابتتوزع الدراسة ب ناذكر و  سبق كما

  (باللغة العربية) الدين أصولقسم الشريعة و 

  (بالفرنسية)اإلسالمية قسم الدراسات 

 هل يتبع المعهد لمدرسة فكرية؟

املنظمات  احتادويف  اجمللس األورويب لإلفتاء والبحوث يف عضو هوو  .جاباهلل أمحد هو الكلية عميد
ذا اخلصوص يف تب هبظر ما ك  أنلذلك ف. من شاتو شينون اً هذا املعهد يعترب فرع. يف فرنسااإلسالمية 
 .املوضع عينه

  (Paris) في المسجد الكبير في باريسلتكوين األئمة  الغزاليمعهد  3.3.0.4

 /http://www.institut-al-ghazali.fr: اإلنرتنتموقع املعهد على 

 نبذة عن التأسيس

قبل  من شكر كعالمة األوىل ةالعاملي احلرب بعد ينب   وهو الالتيين، احلي يف باريس يف الكبري املسجديقع 
تل وقد ق  . سالمياإلعمراهتا يف العامل من مستوالقادمني  هلا يف احلرب، لمنيجلنود املسملساندة ا فرنسا

مسجد باريس الكبري من قبل مهاجري ش يٍّد . آنذاك الفرنسية اجليوش خدمة يف املسلمنيمن  71.111
بتمويل فرنسي، حيث خصصت فرنسا  غلبهم من اجلزائريني،الذين كان أو ائل يف فرنسا، و مشال أفريقيا األ
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ساهم فيه كذلك  .إلهناء البناء إسالميوقف  فرنك فرنسي، وساهم سلطان املغرب يف إنشاء 511.111
 دومارغ من طرف الرئيس الفرنسي آنذاك 1926 يوليو 15م يف يو  وافتتح. زائرواجل ستون ن منو مسؤول

 177.يوسف بن احلسن والسلطان املغريب موالي

املاسة يف تعلم الدين  تلبية للحاجة 1113سنة  يف أسسفايل يف املسجد الكبري يف باريس معهد الغز  أما
 .واللغة العربية سالمياإل

البرامج
178 

 .األئمةوتكوين اإلسالمية رنامج للدراسات ب هناك

 لىوبرنامج السنة األ

 

                                                      

 .المسجد الكبير في باريس عن باللغة العربية وااللمانية wikipediaمن  177
178 http://www.institut-al-ghazali.fr/IMG/pdf/Dalil_Attalib_V5.pdf 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D9%81_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1926
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86


ي اإلسمامي في روسيا االتحاديةالتعليم العال  

125 

 برنامج السنة الثانية

 
 برنامج السنة الثالثة
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 برنامج السنة الربعة

 
اجملتمع  فقه الواقع مثل حولضافات مع بعض اإل اً تقليدي فالربنامج ي عترب   من اجلدول يف األعلى رىكما ن

 .وتاريخ الفرق األدياناريخ وت والنظم الفرنسية رويبو األ

 عالقات مع الدولة الفرنسيةال

املدرسة  قسمت الداخلية الفرنسية مهمة تأهيل األئمة بني معهد الغزايل التابع ملسجد باريس وبني
تقوم جهة نصرانية بتأهيل أئمة  أنمن األمور املستغربة منطقيًا  وهذا. 179الكاثوليكية لالهوت يف باريس

ليكونوا  سالمياإلرن املدرسة الكاثوليكية قيادات اجملتمع مت   2112وبالفعل فمنذ سنة . املساجد املسلمني
تقدم مواد تتعارض مع العقائد الدينية الراسخة  هيويف الواقع .نواة التعاون املشرتك بني األديان والثقافات

ال  اإلسالم"ولتفادي ردات الفعل املستهجنة هلذا املنهج قررت وزارة اهلجرة الفرنسية أن  .لدى املتعلمني
  "يتعارض مع مبادئ العلمانية

                                                      

179 http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/El_Mekkaoui_dt.pdf 
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الثقافة الفرنسية  ولكن مبادئ سالمياإلوجتدر اإلشارة هنا أنه يف املدرسة الكاثوليكية ال يتم تعليم الدين 
 180.أي مبادئ العلمانية

 التمويل

 .مل حنصل على معلومات هبذا اخلصوص

                                                      

180 [Fussnote 19 von http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/El_Mekkaoui_dt.pdf] 
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(Paris) بباريساإلسالمية كلية العلوم  3.3.0.3
181 

 :الكلية باللغة الفرنسية اسم
Faculté des Sciences Islamiques de Paris (FSIP) - Etablissement d'enseignement privé. 

 :العنوان
Faculte des Sciences Islamiques de Paris (FSIP) - 

Etablissement d'enseignement privé 
11 Rue Ferdinand Gambon 

75020 Paris 

 الرسمي عترافاال

هادات الشوبالتايل ف. سجلة لدى الدولة كمؤسسة تعليمية خاصةم  ( FSIP)بباريس اإلسالمية كلية العلوم 
 182.يف القطاع اخلاصقيمة  هلا فقط

سيسأالتنبذة عن 
183
 

 واللغةاإلسالمية  الدراسات جمال يف مستقلة وتدريبية تعليمية مؤسسة إنشاء فكرة أخذت 2113 عام ومنذ
  .جتاه اجملتمع بواجبهم القيام يف الراغبني علمنيتامل بعض عقول إىل طريقها القرآنية والدراسات العربية

والدعوة يف  سالمياإلال التعليم العايل يف جم( عشر سنوات)عديدة  سنواتل كان للمؤسسني خربة عمليةو 
 . ت هذه الكلية يف قلب باريسسس  أ  ف. فرنسا

فاهداأل
184
 

 سالمياإل تدريسال يف متخصصة العايل للتعليم مؤسسة هي( FSIP) باريس يفاإلسالمية  العلوم كلية
 .للبالغني اخلاص

 لغة التعليم

 .من اللغات العربية والفرنسيةيتم التدريس بكل 
                                                      

 paris.fr/v2/index.php-islamologie-http://www.faculte: ة على االنترنتموقع الكلي 181
182 http://www.faculte-islamologie-paris.fr 
183 https://www.faculte-islamologie-paris.fr/v2/la-fsip 

184 https://www.faculte-islamologie-paris.fr/v2/la-fsip 

http://www.faculte-islamologie-paris.fr/v2/index.php
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 ويا  سن الطالبعدد 

 .عو املوضهذا دقيقة حول  معلومات ليست لدينا

 البرامجالمواد والتخصصات و

 :التالية توجد يف الكلية األقسام

 العريب األدبقسم اللغة العربية و  .1

 (بالفرنسية أوالتدريس بالعربية ( )حتفيظ، جتويد، قراءات) قسم الدراسات القرآنية .2

 (بالفرنسية أوالعربية التدريس ب)اإلسالمية قسم الدراسات  .3

 سالمياإلوالتمويل  االقتصادقسم  .4

 (بالفرنسية أوبالعربية )قسم الدراسات باملراسلة  .4

 قسم اخلط العريب .6

 (إسالميةلغة العربية، قرآن، دراسات ال)قسم الدورات الصيفية  .7

 العريب األدبقسم اللغة العربية و 

 أيدي على التدريب يتم .الفرنسي للجمهور العربية لغةتعليم ال إىل العريب األدبقسم اللغة العربية و  هدفيو 
 دورات أشكال حتت أو سنوي، يتم على شكل برنامج التدريب .خربة يمتخصصني ذو و  مؤهلني معلمني
 نيقالناط أو العربية للغةبا معرفة سابقة لديهم الذين للطالب وبالنسبة (.متقدمة ودورات ،متهيدية) صيفية

 .وتقييم مستواهم مامتحاهنفهؤالء يتم  اهب

 باللغة العربيةاإلسالمية قسم الدراسات 

 واملواد ظر الفقرة التالية عن الربامجأنللتفصيل 

 والمواد البرامج

حيتوي  .هاملة تدوم سنتني أو قسم منيتلقى دورة كا أنميكن للطالب . سالميةاإليوجد برنامج للدراسات 
 :التالية املوادعلى  الربنامج
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  اإلسالمية لعلوم ا إىلمدخل عام 

 العقيدة 

 علوم القرآن 

 185علوم احلديث 

 186السنة والسرية 

  187اإلسالميف  ختالفإالآداب 

 فقه العبادات 

  188الشخصية األحوالفقه 

 فقه املواريث 

 189الفقه ولأص 

 190مقاصد الشريعة 

  اإلسالموحضارة  سالمياإلالتاريخ  إىلمدخل : 191سالمياإلالتاريخ 

 192موالواأل، االقتصادعقود، الالبيوع، : فقه املعامالت 
                                                      

185 http://www.faculte-islamologie-paris.fr/v2/departements/departement-des-etudes-et-sciences-islamiques-desi/module-4-sciences-

du-hadith 
186 http://www.faculte-islamologie-paris.fr/v2/departements/departement-des-etudes-et-sciences-islamiques-desi/module-5-sira-ou-la-

vie-du-prophete-psl-et-ses-enseignements-et-lecons 
187 http://www.faculte-islamologie-paris.fr/v2/departements/departement-des-etudes-et-sciences-islamiques-desi/module-7-l-ethique-

du-desaccord-en-islam 
188 http://www.faculte-islamologie-paris.fr/v2/departements/departement-des-etudes-et-sciences-islamiques-

desi/module-8-droit-de-la-famille-dans-l-islam 

189 http://www.faculte-islamologie-paris.fr/v2/departements/departement-des-etudes-et-sciences-islamiques-desi/module-9-oussoul-

el-fiqh-fondement-du-droit-musulman 
190 http://www.faculte-islamologie-paris.fr/v2/departements/departement-des-etudes-et-sciences-islamiques-desi/module-10-finalite-

de-la-legislation-islamique-maqassid-les-prescriptions-majeures-du-droit-musulman 
191 http://www.faculte-islamologie-paris.fr/v2/departements/departement-des-etudes-et-sciences-islamiques-desi/module-11-module-

l-histoire-de-l-islam 
192 http://www.faculte-islamologie-paris.fr/v2/departements/departement-des-etudes-et-sciences-islamiques-desi/module-12-droit-

des-transactions-financieres-elements-de-droit-musulman-concernant-l-economie-et-de-finance 

http://www.faculte-islamologie-paris.fr/v2/departements/departement-des-etudes-et-sciences-islamiques-desi/module-7-l-ethique-du-desaccord-en-islam
http://www.faculte-islamologie-paris.fr/v2/departements/departement-des-etudes-et-sciences-islamiques-desi/module-7-l-ethique-du-desaccord-en-islam
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 هل يتبع المعهد لمدرسة فكرية؟

 .حمددة وجد لدينا معلوماتال ت

 مويلتال

 193.رسوم الدورات من خالل زئيج   يتم التمويل بشكل

                                                      

 بعض الدورات 193

 يورو 11التسجيل : دورات تعليم العربية

 يورو 441يورو وفقط أيام السبت والثماثاء نهاراً  521يورو، عادي  741: مكثف: دورات مسائية

 :علوم شرعية

 .يورو للمكثف 441و 131يورو للدورة العادية وبين  11و 21رسوم تسجيل بين 

 :علوم القرآن

 ويور 11التسجيل 

 يورو للدورات المكثفة 521و 441

 :الخط العربي

 .يورو في السنة 511يورو لمدة شهرين وال 151في الدورة 
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 بلجيكا 3.3.4

ببلجيكا (Brussel)كسل وفي بر األوروبي سالمياإلالمعهد  3.3.4.9
194
  

 :العنوان
Centre Islamique et Culturel de Belgique 

Parc du Cinquantenaire 14, 1000 Brussel 

Phone number: +32(02) 735 21 73 

Fax: +32(02) 735 30 71 

Web: www.centreislamique.be 
 سيسأنبذة عن الت

يف أوائل العام  (The European Islamic Institution) يكاببلج األورويب سالمياإلاملعهد إفت تح 
يعمل  .باللغة العربية بلجيكا يفاإلسالمية تدريس الرتبية تأهيل األئمة و هبدف  ،195م 1983-1984الدراسي
 .سالمياإلرابطة العامل  افحتت إشر املعهد 

 فاهداأل

 :أجل حتقيق األهداف اآلتيةم وذلك من 1124 \ 1123الدراسي هد يف أوائل العام افت ِتح هذا املع

اء اجليل الثاين والثالث لكي يغطي ابنومن  األوروبية املؤهل من داخل البيئةاإلسالمية الرتبية  علم  توفري م 1
 .ةسالمياإلالعجز الدائم يف مدرسي الرتبية 

 .هماملزودين مبعطيات الواقع ملهمت  توفري األئمة املسلمني  2

 .ةلغويالو  ةهنياملو  ةشرعييف نطاق مدرسته من الناحية ال  تأهيل املدرس الذي يعمل حالياً  3

 .  تأهيل األئمة احلاليني ملهمة اإلمامة والدعوة وإعدادهم شرعياً ومهنياً وتربوياً  4

ة الفرصة أمامهم لتلقي إتاح ، واألجيال القادمة، عن طريقاء املسلمنيابنلثالث من   إنقاذ اجليلني الثاين وا 5
 .األصيلةاإلسالمية العلوم 

                                                      

194 http://www.centreislamique.be/ar/node/784 
195 http://www.centreislamique.be/ar/node/784 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1984
https://ar.wikipedia.org/wiki/1984
https://ar.wikipedia.org/wiki/1983
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
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 .ةسالمياإل  منح شهادات معرتف هبا من ِقبل احلكومة البلجيكية واجلامعات  1

 .أوروبايف  ةإسالمي  أن يكون املعهد نواة جلامعة  7

 سنويا  عدد الطالب : المعهد تاريخ

ائة من ألف وثالمث أكثرهذه املدرسة تضم . للصغار اإلسالمية الرتبية  يوجد مدرسة لتعليم العربية ومبادئ
 ، كماالعربية ومبادئهااللغة  هؤالء يدرس . ةامسة عشر اخلو أعمارهم ما بني السادسة  ترتاوح تلميذ وتلميذة

. يتقنون اللغة العربية وأدوا يف هذه البالد وال حيسنون خاصة وأهنم ول ،اإلسالمويدرسون مبادئ تعليم 
اء املسلمني اللغة ابنتعليم من أجل هبم فأقام هذه املدرسة  اإلعتناء اخلاصعلى املركز  من الواجب فكان

وكيف يصلون  كتاب اهلل ؤنكيف يقر   نيعرفو فحىت ينشأوا تنشئة صاحلة اإلسالمية ادئ الرتبية العربية ومب
 .ويقيمون شعائر دينهم

. كانوا مسلمني أو غري مسلمني  سواءً كبار السن اللغة العربية   ، وأنشئت لتعليميم العربية للكبارومدرسة تعل
 ونعيشي ممن ب وطالبات من خمتلف اجلنسياتقاعة كلها مليئة بطال ةمن سبعة عشر  أكثريوجد يف املركز 

 طالب وطالبة 511من  أكثريف هذه املدرسة و . يف بلجيكا
196
من خمتلف اجلنسيات يأتون كل ثالثاء  

 .ربية يف املركزالع ايتعلمو لومخيس 

اجلدد فال يقف األمر عند معتنق  اإلسالمي ، اليت تعتين مبعتنق197"اإلسالممعتنق "يوجد أيًضا مدرسة 
الثقايف يف  سالمياإلفواجب املركز . نطق بالشهادتنيعتناق أو الإالعند حّد  اإلسالمأو معتنقة  اإلسالم

الوسطي السمح البسيط بسهولة حىت ال يستمعوا إىل  سالمياإلبروكسل أن يعتين هبم ويعلمهم الدين 

                                                      

  قاعدة الملك خالد بن عبد العزيز -المركز اإلسالمي الثقافي في بروكسل 196
http://www.kingkhalid.org.sa/Gallery/Text/ViewBooks.aspx?View=Page&PageID=4&BookID=129 

 
197
 التربية األئمة ولتدريس لتأهيل 1983 أُنشأ عام . التعليمية اإلسالمي األوروبي المعهدأهم أنشطة  منهو  

  .العربية باللغة بلجيكا في اإلسالمية

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.kingkhalid.org.sa/Gallery/Text/ViewBooks.aspx?View=Page&PageID=4&BookID=129
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1983
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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هذه املدرسة تستقبل هؤالء . اإلسالمخاطئة عن  معلوماتوهنم عطويشككوهم فيما يفعلون، أو يآخرين 
198.اإلسالمطالب وطالبة من معتنقي  411من  أكثراآلن يوم السبت من كل أسبوع وفيها 

. 

تعمل على مدار األسبوع، تعتين . عتناء هبن وحمو أمّيتهنإالمن املدارس املهمة، مدرسة لتعليم النساء و 
غري ذلك من األمور اليت و ين هبن وتدرس هلن فقه املرأة بالنساء وتعلمهن مبادئ اللغة العربية ، ومن مث تعت

 .يس من كل أسبوعمخيوم ثالثاء وأربعاء و صباح كل هذه املدرسة تعمل . بشكل خاص ختص النساء

 ظني الفضالء الذين حفظواويعتين بالطلبة بعض احملفٍّ . للكبارالكرمي أيًضا مدرسة لتحفيظ القرآن هناك 
 .ثنني واألربعاء واخلميس يف املساءإالم اأيفتح هذه املدرسة ت .القراءات اآلن ويتعلمون كتاب اهلل

 البرامجالتخصصات و 

سة الدر  املنهج التقليدي رويب ببلجيكا إىل حد  كبريو يف املعهد األ سالمياإلمنهج التعليم العايل يشبه 
 .الشريعة

 المعهد نظام الدراسة في

. رسني فمنهم من يعمل وقتاً كاماًل، ومنهم من يعمل بعض الوقت، ومنهم املتفرغنظراً للظروف اخلاصة للدا
 .فإن املعهد يعتمد نظام الساعات كنظام للدراسة   مقسمة على فصلني دراسيني 

  199.الفصلية  متحاناتاالأسبوعاً متضمنة  12مدة الفصل الدراسي الواحد 

 :دالمعهالدراسة ب مدة

( الليسانس) العليا اإلجازةحيصل الطالب بعدها على . مدة الدراسة باملعهد أربع سنوات للطالب املتفوق 
 .العربيةاللغة و اإلسالمية يف الدراسات 

                                                      

  قاعدة الملك خالد بن عبد العزيز -ثقافي في بروكسلالمركز اإلسالمي ال 198
http://www.kingkhalid.org.sa/Gallery/Text/ViewBooks.aspx?View=Page&PageID=4&BookID=129 

199 http://www.centreislamique.be/ar/node/784 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://www.kingkhalid.org.sa/Gallery/Text/ViewBooks.aspx?View=Page&PageID=4&BookID=129
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 المواد

تتنوع املواد الدراسية باملعهد لتخدم الغرض من إنشائه وهو إعداد املعلمني واألئمة والدعاة وتزويدهم بالعلم 
 :وتشتمل على املواد اآلتية .ذي يعينهم على أداء مهامهم بنجاحعي النافع الالشر 

 .{ تاريخ األدب . النحو   الصرف   البالغة }   العلوم العربية وتشمل  1

 .{ الفقه   القواعد الفقهية   مقاصد الشريعة   املواريث  أصولالفقه   }   العلوم الشرعية وتشمل  2

 .{ التفسري  أصولالقرآن الكرمي   التجويد   التفسري  علوم القرآن   } مل   القرآن وعلومه وتش 3

 {قضايا حديثية معاصرة   طرق ختريج األحاديث_ احلديث   مصطلح احلديث }ث وتشمل   علوم احلدي 4

  مناهج  جتماعاالعلم إىل مدخل . علم النفس إىل  مدخل. طرق التدريس }  العلوم الرتبوية وتشمل  5
 {ثالبح

 .سالمياإل  التاريخ  السرية النبوية  السرية النبوية   فقه  1

 .  العقيدة   الفرق واملذاهب 7

 .أصول الدعوة  اإلسالمية   األخالق  2

 :لغة الدراسة بالمعهد

 .لدراسة باملعهد هي اللغة العربيةلغة ا

 شرو  القبول بالمعهد

 .ثانوية العامة كحد أدىن للشهادات العلمية   أن يكون الطالب حاصالً على الباكالوريا أو ال 1

 .إقامة دائمة  أوروبا  أن يكون الطالب مقيماً ب 2

 .  أن يكون الطالب ممن جييدون اللغة العربية قراءة وكتابة  3

 .والسلوك  ة  أن يكون الطالب حسن السري  4
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أو  سوا حىت مستوى الباكالوريا  يستثىن من الشرط األول أئمة املساجد وحفاظ القرآن الكرمي الذين در  5
شهادة حضور من فهم حيصلون على  سالمياإلالثانوية ومل حيصلوا عليها ولديهم الرغبة األكيدة يف العمل 

 .قبل املعهد 

 :مواعيد التسجيل

 .من كل عامأيلول حىت هناية شهر آب د من بداية شهر يبدأ التسجيل باملعه

 هل يتبع المعهد لمدرسة فكرية؟

 ."سالمياإلرابطة العامل "الثقايف ببلجيكا تابع ملنظمة  سالمياإل املركز

 200 العاملون بالمعهد

بة من األ اإلسالمية املتخصصني يف جمال العلوم العربية وعلوم الشريعة  ساتذةيقوم بالتدريس يف املعهد خن 
لفكر الوسطي املعتدل وعلوم الرتبية املقيمني ببلجيكا ممن لديهم اخلربة يف جمال التدريس ومن أصحاب ا

 .واملسلمني  اإلسالمالذي يدل على مساحة 

 (Gent) نتجربية في واألاإلسالمية  الكلية 3.3.4.0

 Islamitische Faculteit van Europa Ghent: الكلية باللغة البلجيكية اسم

http://www.ifeg.be/opleidingen/academisch 

IFEG  

Koopvaardijlaan 44 

9000 Gent  

België  

Tel. +32 (0) 499 417 951 

info@ifeg.be 
اإلقليم  يف فالندر الشرقية ، وعاصمة مقاطعةبلجيكية مدينة(   Gandبالفرنسية ،Gent  باهلولندية)ت نج

 201.الفالمندي

                                                      

200 http://www.centreislamique.be/ar/node/784 

http://www.ifeg.be/opleidingen/academisch
mailto:info@ifeg.be
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%8A
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 سيسأنبذة عن الت

 :اإلعالم التايلوسائل  بعض ت عنهتبك. 2111 يف سنة املعهد أسس

روبية يف جنت و يف الكلية األ سالمياإلدراسة الدين ًا بلاط 31( Ghent)نت غيف بدأ هذه السنة "
(Islamitische Universiteit Gent) .رمسياً غري معرتف هبا  هذه اجلامعة. 

وهذه السنة ستقدم  .ت السنة املاضية بتدريس اللغة العربيةبدأ، هولندانشاطها من  بدأهذه املؤسسة، اليت 
كريئوغلو،  ، عبد اهلل دميريمدير اجلامعة يقول .باللغتني اهلوالندية والعربيةالتدريس سيتم  .إسالميةدراسات 

 أو دين إسالمي أستاذنح الطالب وظيفة كمي أنسنوات ميكن  أربعومدته اإلسالمية لدراسات اديبلوم  أن
 202 (."مسجد) إمام

 فاهداأل

 .نشر الدعوة

 عدد الطالبو: المعهد تاريخ

 .يف املعهد بالدراسة اً طالب 31،  2111يف سنة بدأ  

 التخصصات

 وحدات   أيضاً تقدم و كما . ةسالمياإلدراسات ال ماجيستري يفو ( باكالوريوس) إجازة برامجالكلية تقدم 
بإستقبال  أيضاً تقوم و (. calligraphie) اخلط العريب ختطيطو  سالمياإلالدين يف اللغة العربية و يف  مستقلةً 

 203. اإلسالمبم باملسجد و تعرفهاجد و وار غري مسلمني يف املسز 

                                                                                                                                                                                

 https://www.almrsal.com/post/279220، المرسال  ,معلومات عن مدينة جنت البلجيكية 201

202 De Standaard (Dutch) (http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelid=GRM125IPD)  

(25 SEPTEMBER 2006) 

203 http://www.ifeg.be/info/voorwoord 3.2.16 

http://www.almrsal.com/post/279220
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelid=GRM125IPD
http://www.ifeg.be/info/voorwoord
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 و المواد البرامج

بعد ( ة فصولأربعي أ)وسنتني ( باكالوريوس) اإلجازةت بربناماج ااملدة النظامية للدراسة هي ثالث سنو 
 .ذلك يف املاجيستري

 .لغة التدريس هي اهلوالندية

 (باكالوريوس) اإلجازةبرنامج 

 الهدف المضمون المادة

تالوة فظ و ح
 نالقرآ

  جزاء أ 3حفظ
 تفسريهاو 

 جتويد 

الكرمي والقدرة  حفظ نصيب من القرآن
 بشكل صحيحعلى تالوته 

 ،(وتأويل تفسري) التفسري أنواع خمتلف شرح علوم القرآن
 خاص شرح مع تطورها ومراحل مصدرها
ثلها ومن وطرقها املتعددة للمدارس  والنتائج مي 
 . واألسئلة املواضيع بعض يف امللموسة

 والقواعد الكرمي للقرآن املتعددة نواحيلل شرح
 الوحي، أشكالو  الوحي لفظ مثل .هبا املتعلقة

 بني والفرق السور ترتيب الكرمي، القرآن مجع
 احملكم بني الفرق وكذلك منها واملكي املدين

 .واملتشابه

كما هو    مضمون املادةفهم معرفة و 
 .عده التارخيي واملنهجيمذكور يف ب  

تفسري آيات 
 حكاماأل

 األحكام من جمموعة حول شاملة نظرة
 نقدي حتليل مع اآليات من املستنبطة

 .املتبعة لألساليب

 جتهاداال ومعىن القرآن تأويل حول العلم
 القرآن ىلإ إستناداً  األحكام باطنوإست

  والسنة
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 املوضوعي التفسري حول مفصلة مقدمة تفسري حتليلي
 .التحليلي والتفسري

لطرق، مبادئ معلومات حول أهم ا
صلة  .التفسري التحليلي ومراحل تطورها

 .األخرىالدراسة التحليلية بعلوم القرآن 

 

 فاظ ورواة احلديثاحلقواعد لح احلديث و مصط علوم احلديث

خمتصر حول املصطلحات واألساليب يف علوم 
كأساليب يف .تفسري الرواية والدراية.احلديث

 تصنيف األحاديث وما يتعلق هبا من علوم
 .املتون واألسانيد

 

 

حياة الرسول صلى اهلل عليه وسلم وقيمه  النبوية سريةال
صورة حتليلية ومقارنة . ومبادئه وأمثلة عليها

 .موضوعية للمؤلفات يف هذا اجملال

معرفة أهم املواقف يف حياة الرسول صلى 
اهلل عليه وسلم وفهم مبادئ وقيم 

 .أخالقياته
 

 أحاديث
 األحكام

حول جمموعة من األحكام الفقهية نظرة شاملة 
دراسة حتليلية املستوحاة من السنة النبوية و 

 .باطهانتمقارنة حول طرق إس

معرفة جمموعة من األحاديث واألحكام  
. معرفة األساليب املتبعة .املستقاة منها

فهم العالقة القائمة بني القرآن الكرمي 
 .والسنة النبوية والعلوم الفقهية

ليلية ومقارنة للمادة وطرق تطورها يف دراسة حت عقيدة
 .احلقبات تبعاً للحركات السائدة

 معرفة أهم احلركات واملفكرين 

ومعرفة الفروقات اليت ميزت ني، سالمياإل
  .أحدهم عن اآلخر

. 
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 جتهاداال

 

وأهم املواضيع اليت مقدمة يف التطور التارخيي 
 .تناوهلا هذا العلم

هم دوره العلم الديين وف أنواعمعرفة  
 .وتطوره التارخيي

نظرة شاملة حول التصوف، نشأته وتطوره،  فصوُّ تَ ال
واألثر الذي  اإلسالمحول الزهد ومكانته يف 

 .يرتكه يف تطور اجملتمعات واألفراد

 

فهم التصوف والتطور التارخيي له  
التعرف على تراجم  .اإلسالمومكانته يف 

وتطبيقات جمموعة كبرية من الزهاد فهم 
 .والنفسي للتصوف  يجتماعاالبعد ال

 إىلمدخل 
الفقه 

  سالمياإل

. يف املذاهب الفقهية سالمياإلتاريخ الفقه 
  .ةسالمياإلدراسة حتليلية ألساليب املذاهب 

 سالمياإلنظرة شاملة حول تطور الفقه 
 .حبسب املدارس الفقهية املتبعة

 

 معرفة التطورات اهلامة يف هذا اجملال

حول قواعد وأحكام الصالة، فصل حبث م   فقه العبادات
، الصيام واحلج عند أهم املذاهب الزكاة

 .الفقهية
 

حيازة العلم الشرعي املتعلق هبذه 
 املواضيع

 األحوالفقه 
 الشخصية

 

حبث مفصل حول مبادئ وقواعد األسرة 
حقوق وواجبات كل فرد . ومكانتها يف اجملتمع

 يةمن أفراد األسرة حسب أهم املدارس الفقه

معلومات الشائعة معرفة الخطا من الصواب في ال

 حول المفاهيم األسرية

 الفقه أصول

طريقة إختيار  املدارس الفقهية مع حتليل خاص حول وأهم سالمياإلوطرق الفقه  أسسحبث مفصل حول 
 .يف مواجهة التقليد جتهاداملراجع الفقهية واال

 فقه املعامالت
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 .سالمياإل االقتصادتعلقة باألمور املالية ومبادئ دراسة حول أهم أنواع العقود امل

 .ومعرفة الفرق بني أنواع العقود املختلفة سالمياإل االقتصادمعرفة املبادئ والقواعد اليت يقوم عليها : اهلدف

 فقه اجلنايات

رنة بني مقا .الفقهية يف هذا اجملال صولدراسة حتليلية حول أحكام اجلنايات مبا خيتص باحلد والتعزير واأل
 .وقانون اجلنايات البلجيكي وغريه من الدول سالمياإلالقانون 

 سالمياإلفهم الفروقات واألمور املتشاهبة يف النظامني . معرفة الصحيح من العقيم يف هذا اجملال: اهلدف
 .والبلجيكي وغريه يف دول أخرى يعيش فيها املسلمون

 فقه املقارنال

التارخيي  ختالفحسب املذاهب املتعددة مع األخذ بعني اإلعتبار اال سالمياإلدراسة مقارنة بني الفقه 
 .لنشوء هذه املذاهب يجتماعواال

فهم التنوع والغىن والليونة يف الفقه . ت واألمور املتفق عليها بني املذاهباختالفمعرفة اال: هلدفا
 .سالمياإل

 

 املواريث -
.الوصية والوقف دراسة حول قواعد علم املواريث مع التشديد على أحكام -  

 القواعد الفقهية

اليت يقوم عليها علم القواعد الفقهية، مصطلحاته، أساليبه، نشأته  األساسيةدراسة نظرية حول القواعد 
 . باإلضافة إىل الشواذات يف كل قاعدة. وتطوره، مراجعه وأهم الشخصيات اليت نبغت فيه

 .إعطاء الفتاوى واألحكامدراسة حول مدى تعلق القواعد الفقهية بطرق تطبيقها و 

 .معرفة نظرية القواعد الفقهية ونشأهتا وتطورها وأهم مؤسسيها: اهلدف

 .سالمياإلفهم املعاين والوظائف للقواعد الفقهية يف الشرع 
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 مقاصد الشريعة

 . دراسة حول األهداف العامة واخلاصة للشريعة

 . باط أحكامهوالطرق املتبعة يف إستن سالمياإلفهم مقاصد الفقه : اهلدف

 اللغة العربية

ا يساعد يف التقدم يف اءة، الكالم ، السماع والكتابة مبتطبيق هذه القواعد يف القر . القواعد العربية مفصلةً 
 .ةسالمياإلالدراسات 

 .دراسة يف علم البيان واملعاين والبديع

 .األخرىسالمية اإلدراسات يف علم البالغة من أجل فهم أفضل لنصوص القرآن واحلديث والكتب 

 العريب األدب

 .هوما بعد سالمياإلنظرة شاملة حول تطور األدب العريب يف العهد 

وأمهية ذلك يف معرفة األبعاد  اإلسالممعرفة أهم التطورات اليت طرأت على األدب العريب بظهور : اهلدف
 .اجملتمعية والثقافية للمتكلمني باللغة العربية

 2 – 1اللغة الرتكية احلديثة 

 .متارين تطبيقيةمع . ية احلديثة حىت أعلى املستوياتقواعد اللغة الرتك

لتكون عونًا للناس . القدرة على إستيعاب هذه القواعد يف القراءة والكتابة والسماع واملخاطبة : اهلدف
 .واجملتمع

 اللغة الرتكية العثمانية

ومعرفة قواعد اللغة العثمانية . تخطيطهباء العثماين والطرق املختلفة ل األلف إستعمالمعرفة : مضمون
 . ة الرتكية العثمانيةلفارسية على اللغتأثريات اللغتني العربية واو 

 .حتليل مستقل لألدب العثماين يف النصوص واملراجع. تطبيق القواعد العثمانية: دفاهل
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 2و  1اللغة الفارسية 

 .دراسة القواعد وتارخيها. القواعد يف اللغة الفارسية

 .القدرة على تطبيق هذه القواعد يف التكلم والقراءة والكتابة. معرفة قواعد اللغة الفارسية: دفاهل

 الفارسي األدب

 .نظرة شاملة حول تطور األدب الفارسي خالل التاريخ

 :اهلدف

خالل  يجتماعفهم التطور اال من شأنه أن يساعد الطالب علىمعرفة أهم نزعات األدب الفارسي إن 
 .سالميةاإلالعصور 

 احلجج حتليل/  وفلسفة منهجية/  والبحوث املنهجية

 منطقو   يةاجتماعالقسم األول   تاريخ وعلوم 

 .معرفة األشكال املختلفة لإلقناع واحملاججة واألنواع املختلفة للمصطلحات املتبعة فيها

 .النقد الذايت وإقامة الدليلو تفحص يف معاين احلجج 

 اإلسالمية تاريخ الفلسفة و  يةالغرب الفلسفة على عامة نظرة

 .نا احلاضريومة الغربية من عهد اليونان وحىت مقدمة حول بعض املواضيع املهمة، واحلوارات حول الفلسف
 .205وأفالطون 204وباألخص دراسة املراجع اليونانية مثل أرسطو

 .وغريمها 207وكانت 206كارتإضاءة حول أفكار دي. عصور الوسطى  الوحي واملنطق يف ال

                                                      

، وواحد من عظماء المفكرين، تغطي كتاباته اإلسكندر األكبر ومعلم أفماطون هو فيلسوف يوناني، تلميذ( م.ق 384 ـ ـم.ق 322 )أَِرْسطُو    204

وعلم واألخماقيات والحكومة والسياسة واللغويات والبماغة والمنطق والموسيقى والمسرح والشعر والميتافيزيقياالفيزياء عدة، منهامجاالت 

 .وهو واحد من أهم مؤسسي الفلسفة الغربية وعلم الحيوان األحياء

لعدد  كاتب ،رياضياتي ،كماسيكي يوناني فيلسوف هو ارستوكليس بن ارستون، م.ق 347 -م .ق 427عاش ن أفماطو   205

 .أرسطو وتلميذه سقراط معلمه ،العالم الغربي في للتعليم العالي أثينا التي هي أول معهد ألكاديمية الفلسفية، ويعتبر مؤسس واراتالح من

 .، وتأثر بأفكاره كما تأثر بإعدامه الظالملسقراط ، كان تلميذاً  والعلوم للفلسفة الغربية وضع أفماطون األسس األولى

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7
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 ؟208ماذا عن ماركس. ثالية واملادية  امل

 .210وبوبر 209فيتكينشتاين أمثال  مواضيع القرن العشرين حول العلم وتطوره عند اإلجيابيني 

منذ نشأهتا وحىت يومنا هذا مع التشديد اإلسالمية   نظرة شاملة حول أهم التطورات على صعيد الفلسفة 
بني الفلسفة والعلوم األخرى حتت سقف العقيدة والثقايف والسياسي والعالقة  يجتماععلى البعد اال

 .والعقائد األخرى، باألخص اليونانية والغربية احلديثةاإلسالمية 

 :اهلدف

معرفة كيفية ووظائف الفلسفة بشكل . ائل األساسية يف الفلسفة الغربيةاحلصول على العلم والفهم يف املس
 .وجه اخلصوصعلى اإلسالمية عام و 

حتصيل القدرة على فهم ونقد النصوص الفلسفية  . تربط الفلسفة بالعلوم األخرىليتمعرفة العالقة ا
 .ةسالمياإل

 .حصلت بني املسلمني أنفسهم يف املاضي واحلاضر حول وظيفة وأمهية الفلسفةنظرة على نقاشات 

                                                                                                                                                                                

، "أبو الفلسفة الحديثة"فرنسي، يلقب بـ فيزيائي، ورياضي، وفيلسوف ، (1151فبراير  11 – 1511مارس   31)ت رينيه ديكار  206

كما أن لديكارت تأثير  وكثير من األطروحات الفلسفية الغربية التي جاءت بعده، هي انعكاسات ألطروحاته، والتي ما زالت تدرس حتى اليوم

، فكان بذلك من الشخصيات الرئيسية (نظام اإلحداثيات الديكارتية) ، فقد اخترع نظاماً رياضياً سمي باسمه وهوالرياضيات واضح في علم

أنا أفكر، إذاً أنا ": م، ، وهو صاحب المقولة الشهيرة 17في القرن العقمانية وديكارت هو الشخصية الرئيسية لمذهب .الثورة العلمية في تاريخ

 "'موجود

 

كان آخر  .مملكة بروسيا في كونيغسبرغ دينةعاش كل حياته في م(. 1214 - 1724)من القرن الثامن عشر  ألماني فيلسوف   207

كان إيمانويل كانت آخر . الكماسيكيةالمعرفة نظرية وأحد أهم الفماسفة الذين كتبوا في. الفماسفة المؤثرين في الثقافة األوروبية الحديثة

 .وديفيد هيوم وجورج بيركليجون لوك الذي بدأ بالمفكرين البريطانيين عصر التنوير فماسفة

 14 -م 1212مايو  5 )واشتراكي ثوري وصحفي ،ومؤرخ ،وعالم اجتماع ،واقتصادي ،ألماني يلسوف كارل هانريك ماركس   208

واعتبر ماركس أحد أعظم االقتصاديين . وفي تطوير الحركات االشتراكية علم االجتماع لعبت أفكاره دوًرا هاًما في تأسيس(. م1223مارس 

 .في التاريخ

 

 وعمل بالتدريس هناك نجلترابإبجامعة كمبردج سا ودرسبالنم فيينا فتغانشتاين، واحد من أكبر فماسفة القرن العشرين، ولد في لودفيغ  209

ألفكاره أثرها الكبير على كل من كان . وفلسفة اللغة ،وفلسفة الذهن ،والرياضيات والفلسفة ،المنطق عمل في المقام األول في أسس

 فلسفة ما بعد الحربينأحدثت كتاباته ثورة في ". الوضعانية المنطقية وفلسفة التحليل"

فلسفة  إنكليزي متخصص في-نمساوي فيلسوف ( لندن في 1994 سبتمبر 17 - فينا في 1902 يوليو 28)ر كارل ريموند كارل پوپ   210

كما كتب بشكل  القرن العشرين يعتبر كارل پوپرأحد أهم واغزر المؤلفين في فلسفة العلم في .كلية لندن لماقتصاد عمل مدرسا في . العلوم

 .الفلسفة االجتماعية والسياسية موسع عن

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%BA%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%BA%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%84%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%84%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%84%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF_%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF_%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_(%D8%B9%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_(%D8%B9%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1902
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1994
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86_%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86_%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86
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 العلمي لبحثا طرق

 .مقدمة حول أهداف البحث العلمي وما يتعلق هبا من كتابة النصوص الالزمة

 :هلدفا

مجع األدوات الالزمة . وضع خطة البحث. صياغة اهلدف من البحث أو حتديد السؤال العلمي املطروح
إقامة احلجة العلمية وصياغة . إستعمال املكتبة العلمية والعمل على أساس املراجع العلمية املتوفرة. للبحث

 .النص العلمي الذي يشرح ويقيد كل هذه املعلومات

 ةماألئإلعداد  الماجستيربرنامج 

ما جنت يف بية و ر و األاإلسالمية يف الكلية  اإلجازةمن سنوات  املاجستري بعد ثالثنتني لنيل السإن برنامج 
 .ةسالمياإلاملعلومات يف العلوم  تعميقهو إال ل

تؤمن هذه الشهادة للطالب إمكانية احلصول على وظيفة . كريديت   121برتبة ماسرت تتطلب  األئمةختريج 
  .هله حل مشاكل وصعوبات بطريقة مستقلة وذاتيةهذا املاسرت يزود الطالب بصفات تؤ  .اً ياجتماعمة حمرت 

 هل يتبع المعهد لمدرسة فكرية؟

 211.ةصوفي لٌ و مي املعهدملؤسس 
 

 التمويل

 .مل حنصل على معلومات هبذا اخلصوص

                                                      

 
إلتحق بعدها بجامعة اإلمام حاطب في . تلقى العلم اإلبتدائي في القرية. 1141المدير ديميري أوغلو أفندي عبد هللا ولد في ماشكا في عام  211

 ..يوم لألخر قويت شعبيته من. بعد قدومه إلى بلجيكا عمل خطيباً في المساجد وعلم الناس روائع الصوفية)..(ترابزون 
https://www.facebook.com/AbdullahDemirciogluHocaefendi. 
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 212(Antwerpen) بأنفرس العليااإلسالمية  للدراسات األمانة جسر معهد 3.3.4.4

 المعهد ، األهداف وتطورالتأسيسن عنبذة 

تكوين هتتم بإعداد و  مؤسسة تعليمية يف بلجيكا، "العليااإلسالمية معهد جسر األمانة للدراسات "ي عترب 
متفقهني يف  معلمات أكفاء،وتكوين أئمة ومرشدين ومرشدات ومعلمني و  يب املسلم الصاحل،و املواطن األور 

 كما. بيةو الثقافة األور و اإلسالمية دراستهم بني الثقافة امعني يف ج مطلعني على واقع جمتمعهم،دينهم و 
البناء مع  تشجيع احلوارو  احلديث،مفاهيم العقيدة والفكر وعلوم القرآن و  على تعمل على تعريف الطلبةو 

ليمة القائمة من أجل ترسيخ املفاهيم الصحيحة الس ل الديانات السماوية األخرى،كمجيع فئات اجملتمع و 
 احلنيف بصلة، سالمياإلالذي ال ميت لديننا  حنرافاالمبدأ الوسطية واإلعتدال وعدم التطّرف والغلو و على 

التعايش يعمل على ترسيخ مبادئ التسامح و  لإلسالم املعتدل الذي اإلقتداء باملغرب الذي ميثل منوذجا حياً و 
نثى وأ   ا خلقناكم من ذكر  أيها الناس إنَّ ي": لقوله تعاىل مصداقاً  نيات،تاإلبني األديان و  نفتاحقيم اال نشرو 

 .(13احلجرات " ) خبري اهلل عليمٌ  م إنَّ أكرمكم عند اهلل أتقاك   قبائل لتعارفوا إنَّ و  وجعلناكم شعوباً 

 الطالب

 طالبة و  اً طالب 21بالتعليم اجلامعي يضم  فيما خيص املستويات يوجد قسم خاص

 نبذة عن التخصصات والبرامج والمواد

ن آومادة القر  الصرف،رس فيه اللغة العربية أي النحو و دت   .إىل ثالث سنوات املعهد دة الدراسة يفتصل م
 صولاملدخل إىل علم األالسرية النبوية وفقه العبادات و  دراسةواملدخل إىل علم التوحيد و  الكرمي بقراءة ورش،

علوم  األدلة الشرعية، الفقه، صولأ املذاهب الكالمية،الفرق و  ن،آمدخل إىل علوم القر  ن،آجتويد القر و 
 .مواد أخرىومناهج املفسرين و  املصطلحات،اللغة و  قواعده،التفسري و  أصول احلديث،

                                                      

العليا بأنفرس البلجيكية ينظم حفل إفتتاحه بحضور اإلسمامية معهد جسر األمانة للدراسات  (بروكسيل) الشرادي محمد 212

-http://www.nadorcity.com/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%AC%D8%B3%D8%B1) شخصيات مهمة

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9-

%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-

%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85_a27082.html) 
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 المدرسون

تخصص يف القراءات املء كاألستاذ حممد الوارودي أجالَّ  أساتذةَ  م املشرف على التدريس باملعهدالطاقيضم 
الدكتور عبد و  أيب زيد القريواين، بنس شرح الرسالة الدر  ي  ي الذاألستاذ سليمان فان آل البلجيكي و  العشر،
الشيخ  مدخل إىل السرية النبوية، يف األستاذ رشيد مالويلو  علومه،مصطلح احلديث و يف علوش  ابنالرمحن 

مادة اللغة العربية  يف األستاذة أمساء التوايتو  جزي الغرناطي، بنالطاهر التجكاين يدرس القواعد الفقهية ال
 .خرونآ أساتذةو 

 ات الخارجية والتمويلالعالق

بني معهد جسر  ،2114مارس  31 يف قعت يوم اإلثننياليت و   إتفاقية الشراكة العلمية تفعيلي عمل على 
 الدين بتطوان التابعة جلامع القرويني بفاس  أصوللية كالعليا بأنفرس البلجيكية و اإلسالمية األمانة للدراسات 
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 كة المتحدةالممل - طانيايبر 3.3.3

(London) لندنفرع  - اإلنسانيةواإلسالمية المعهد األوروبي للعلوم  3.3.3.9
 213 

 سيسأنبذة عن الت

ه من قبل اعتمادمت ( 1112222: رقم تسجيل املؤسسة اخلريية هو)مؤسسة خريية خاصة  هو املعهد
 1112آذار سنة / ارسالربيطاين للتعليم املستقل والعايل، ولقد مت إنشاء هذا املعهد يف م عتماداالجملس 

 .1111تشرين الثاين سنة / يف نوفمرب ه رمسياً إفتتاحومت 

ومركز ثاين يف  2117يف عام  مركز أول يف مدينة بريمنجهام افتتح لمعهد،مراكز أخرى تابعة ل هناكو 
 .2111العاصمة لندن وافتتح عام 

 فاهداأل

 .ئمة املساجدالدعاة وأ إعدادتعليم اللغة العربية و 

والبرامج اتالتخصص
214
 

  (سنة واحدة)شهادة يف اللغة العربية 

ة لتحقيق أهداف املعهد األورويب للعلوم يبرنامج تعليم اللغة العربية، هو أحد الوسائل الرئيسإنَّ 
لتحاق بالدراسات ليتمكن من اإلبرتقية مستواه يف اللغة العربية ؛ حيث يقوم الطالب اإلنسانية

 .اجلامعية باللغة العربية

 إىلاللغة العربية  رقيه يفاملهارات اللغوية اليت ت   ا الربنامج هو متكني الطالب منذدف األساس هلاهل
 .يف املعهد األورويب ويف اجلامعات الربيطانيةاإلسالمية بالدراسات  لتحاقاملستوى املطلوب لإل

 .ترتاوح مدة الدراسة يف برنامج اللغة العربية ما بني سنة إىل سنتني

 اإلسالمية ية يف الشريعة إجازة عال 

                                                      

213 http://www.eihslondon.org.uk/ 

214 http://www.eihslondon.org.uk/--cw99?zpbw_compId=TPSctn0&zpbw_postKey=Xd_crIzGzr2y0W9yWP5Y9Q 
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 االنتظام، فإن طريقيت (الليسانس)اإلسالمية العالية يف الشريعة  اإلجازةللحصول على درجة 
 :واالنتساب مها املتبعتان يف املعهد

 .للطالب ييف الدوام اليومي وحضور احملاضرات أمر إلزام االنتظام حيث :االنتظامطريقة 

يسمح له بأداء من األحوال، و  أي حال   يفضور َزم باحللغري م   الطالب :طريقة االنتساب
وعلى الطالب .  من مقر سكنه حيدده املعهدامتحاينخارج مبىن املعهد يف أقرب مركز  متحاناتاال

يف هذه احلالة أن يتحّمل كامل التكاليف اخلاصة بنقله وسكنه ومعاشه وأجور املراقبة ومثن املقررات 
 .وغريها

 –للمنتسبني واملنتظمني  –اإلسالمية يف الشريعة  اإلجازةللحصول على درجة عدد سنوات الدراسة 
رى يف هناية كل فصل دراسي منها ( ستة فصول دراسية)ثالث سنوات  شاملة يف املواد  امتحاناتجت 

بّينة يف اخلطة الدراسية، مع تقدمي ثالث
 
حبوث علمية؛ حيث يلزم الطالب بتقدمي حبث يف  ةاحملددة وامل

 .ة كل سنة دراسيةهناي

 المواد
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 لغة التعليم

 .لغة التعليم هي اللغة العربية

 الطالب

 .حول املوضوع حمددة دينا معلوماتوجد لال ت

 هل يتبع المعهد لمدرسة فكرية؟

 .املسلمني اإلخوانالفكر قريب من فكر ف ،شينون-فرع شاتو هو احلال مع مامثل
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 اإلنجازات

 يف كلية بريطانياالدراسات العليا  لى اإلنطالق يفاملوافقة ع –

 :مراكز تعليمية يف إفتتاح –

 االنتظامب: ويلز 

 برمنجهام 

 لندن 

 دبلن 

 التمويل

 .مل حنصل على معلومات خبصوص مصادر التمويل

 :اإلتصالو  التواصل
http://www.eihs.org.uk 

EIHS Contacts Information 

Wales 
EIHS, Highmead Foundation 

Llanybydder, Ceredigion 

Wales SA40 9UL 

United Kingdom 

Tel: (+44) 01570 480166 

Fax: (+44) 01570 480616 

London 

EIHS, 233 Seven Sisters Road 

Finsbury Park 

London N4 2DA 

United Kingdom 

Tel: (+44) 020 33718788 

Birmingham 

EIHS, The Bordeseley Centre 

Stratford Road 

Birmingham, B11 1AR 

United Kingdom 

Tel: (+44) 0121 7734535 

Fax: (+44) 0121 7734535 

(Birmingham) مبرمنجها - اإلنسانيةالمعهد األوروبي للعلوم  3.3.3.0
215
 

 سيسأنبذة عن الت

وقد . يف لندن اإلنسانيةو اإلسالمية ملعهد األورويب للعلوم من ا هو فرعركز املهذا  أسلفنا سابقًا فإنكما 
 .2117يف عام  مبرمنجهايف  أسست

                                                      

215 http://www.eihsbirmingham.org.uk 

http://www.eihs.org.uk/
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 فاهداأل

 .املركز يف لندن أهدافهي نفس 

 التخصصات

 .هأصولوالفقه و اإلسالمية الدراسات  حولات لتخصصاتدور 

 البرامج

 :فكالتايلالربامج  أما

 (ةواحد سنة) العربية اللغة يف شهادة 

 (سنتان) العربية اللغة يف دبلوم 

 (سنوات 3) اإلسالمية الدراسات يف العالية اإلجازة 

 (طفق االنتظامبنظام ) ه أصوليف الفقه و  ماجستري 

 ولهأصجستير في الفقه وفي الما رنامج الدراسةب

 األول الفصل – األوىل السنة

 :تكون املقررات على النحو اآليتو  115= 14×( 7.5)يكون جمموع الساعات  :

 .  مناهج البحث 1

 .اإلسالم  نظرية املعرفة يف  2

 .  منهجية التعامل مع القرآن والسنة 3

 .لغربيةالفلسفية للحضارة ا سس  األ 4

 .ظم الدستورية األوروبية  الن   5

 –الثاين الفصل – األوىل السنة

 :وتكون املقررات على النحو اآليت 115= 14×( 7.5)يكون جمموع الساعات  :

http://www.eihsbirmingham.org.uk/eihswp/?page_id=1917
http://www.eihsbirmingham.org.uk/eihswp/?page_id=1915
http://www.eihsbirmingham.org.uk/eihswp/?page_id=1908
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 .مقاصد الشريعة .1

 .دراسات فقهية مقارنة .2

 .النظريات الفقهية .3

 .أوروبايف  سالمياإلفقه احلضور  .4

 .فقه األحوال الشخصية .5

 –الثالث الفصل – الثانية السنة

 :وتكون املقررات على النحو اآليت 115= 14×( 7.5) يكون جمموع الساعات 

 .السياسة الشرعية .1

 .فقه النوازل الفقهية .2

 .سالمياإل االقتصاد .3

 .الكليات والفروق الفقهية .4

 .التحكيم بني الفقه والقانون .5

 :الرابع لالفص – الثانية السنة

 .داد مذكرة البحثإع

 جدول توزيع المقررات الدرالسية على األلسابيع(6) 

 السنة األولى   الفصل األول

 عدد الساعات املقرر األسبوع

 مناهج البحث األول
7.5 
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 مناهج البحث الثاين
7.5 

 مناهج البحث الثالث
7.5 

 منهجية التعامل مع القرآن والسنة الرابع
7.5 

 ع القرآن والسنةمنهجية التعامل م اخلامس
7.5 

 منهجية التعامل مع القرآن والسنة السادس
7.5 

 اإلسالمنظرية املعرفة يف  السابع
7.5 

 اإلسالمنظرية املعرفة يف  الثامن
7.5 

 اإلسالمنظرية املعرفة يف  التاسع
7.5 

 الفلسفية للحضارة الغربية سساأل العاشر
7.5 

 ربيةالفلسفية للحضارة الغ سساأل احلادي عشر
7.5 

 الفلسفية للحضارة الغربية سساأل الثاين عشر
7.5 

 النظم الدستورية األوروبية الثالث عشر
7.5 

 النظم الدستورية األوروبية الرابع عشر
7.5 

 الفصل الثاني السنة األولى  

 عدد الساعات املقرر األسبوع
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 مقاصد الشريعة األول
7.5 

 مقاصد الشريعة الثاين
7.5 

 قاصد الشريعةم الثالث
7.5 

 دراسات فقهية مقارنة الرابع
7.5 

 دراسات فقهية مقارنة اخلامس
7.5 

 دراسات فقهية مقارنة السادس
7.5 

 النظريات الفقهية السابع
7.5 

 النظريات الفقهية الثامن
7.5 

 أوروبايف  سالمياإلفقه احلضور  التاسع
7.5 

 أوروبايف  سالمياإلفقه احلضور  العاشر
7.5 

 أوروبايف  سالمياإلفقه احلضور  احلادي عشر
7.5 

 فقه األحوال الشخصية الثاين عشر
7.5 

 فقه األحوال الشخصية الثالث عشر
7.5 

 فقه األحوال الشخصية الرابع عشر
7.5 

 الفصل الثالث  السنة الثانية
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 عدد الساعات املقرر األسبوع

 السياسة الشرعية األول
7.5 

 عيةالسياسة الشر  الثاين
7.5 

 السياسة الشرعية الثالث
7.5 

 فقه النوازل الفقهية الرابع
7.5 

 فقه النوازل الفقهية اخلامس
7.5 

 7.5 فقه النوازل الفقهية السادس

 7.5 سالمياإل االقتصاد السابع

 سالمياإل االقتصاد الثامن
7.5 

 7.5 سالمياإل االقتصاد التاسع

 الكليات والفروق الفقهية العاشر
7.5 

 7.5 الكليات والفروق الفقهية احلادي عشر

 7.5 التحكيم بني الفقه والقانون الثاين عشر

 7.5 التحكيم بني الفقه والقانون الثالث عشر

 7.5 التحكيم بني الفقه والقانون الرابع عشر

 السنة الثانية   الفصل الرابع

 أسبوعاً  14
 إعداد مذكرة البحث
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 شروط القبول

ما ( هأصولماجستري يف الفقه و )بقسم الدراسات العليا  لتحاقالذي يرغب يف اإل( ة)الطالب قبول لشرتط ي  
 :يلي

أو ما اإلسالمية على درجة الليسانس أو البكالوريوس يف الدراسات  حاصالً أن يكون  .1
التابعة اإلسالمية من قسم الدراسات  متخرجاً إذا كان ” جداً جيد “يعادهلما بتقدير ال يقل عن 

 .أو أي جامعة أخرى معرتف هبا اإلنسانيةد األورويب للدراسات للمعه

أن يقدم توصيتني علميتني من أساتذته الذين درسوه، وإذا تعذر ذلك، فمن أستاذين  .2
 .جامعيني ممن تعرفوا عليه وعلى قدراته العلمية

فإن عليه أن جيتاز اإلسالمية يف غري ختصص الدراسات  متخرجاً إذا كان املتقدم  .3
 .تنظمه جلنة الدراسات العليا كتابياً  راً اختبا

 الفقه احلديث، علوم القرآن، علوم :اآلتية املواد تغطي األسئلة من جمموعة من اإلختباريتكون هذا 
 .العقيدةو  ه،أصولو 

والذين هلم اإلسالمية للجنة الدراسات العليا إعفاء الطلبة املتخرجني يف غري ختصص الدراسات  قحي
يم تلك يبعد تق اإلختبارمن اإلسالمية يف جمال الدراسات ( تقل عن ثالثة ال)حبوث منشورة 

 .البحوث

 .إقامة نظامية يف بريطانيا أن يكون املتقدم مقيماً  .4

 هل يتبع المعهد لمدرسة فكرية؟

 .أيضاً  أوروبا يف املسلمني اإلخوانفكر  يف برمنجهام املركز ، يتبعيف لندني صلمثل املركز األ

 يةخارج اتارتبا 

 والشهادات التخرج
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الطالب جلميع متطلبات التخرج، فإنه يتم استصدار شهادات التخرج، وكشف الدرجات  إستكمالبعد 
 216.عليها مع املعهد األورويب يف باريس اإلتفاقاملتعلق به؛ وذلك حسب اإلجراءات والتعليمات اليت يتم 

 والمدرسون اإلدارة

 

 الهيكل اإلداري لمعهد برمنجهام

                                                      

216 http://www.eihsbirmingham.org.uk/eihswp/?page_id=1906 
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 برمنجهاماإلداري المشترك بين معهد لندن والهيكل  

 

 الطالب

 .متوفرة معلومات ليست هناك

 كامبردجفي مدينة  (Cambridge Muslim College) لية كامبردج المسلمةك 5.4.5.4

(Cambridge) 

 /http://www.cambridgemuslimcollege.org: اإلنرتنتموقع الكلية على 

 سيسأنبذة عن الت

من قبل تيموثي ونرت  2111عام ( Cambridge Muslim College)مربدج يف ك سالمياإلاملعهد  أسس
(Timothy John Winter)217   218.الشيخ عبد احلكيم مراد اسمب أيضاً عرف الذي ي 

                                                      

درس في كلية .  1960 لد في عاموُ . س في جامعة كامبريدج البريطانيةهو باحث إسمامي بريطاني يُدر  ونتر تيموثي  أو عبد الحكيم مراد 217

توجه بعدها إلى . 1123في عام اللغة العربية في جامعة كامبريدج نوحصل على درجة الماجستير م (Westminster) ويسمينيستر

 

http://www.cambridgemuslimcollege.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Timothy_Winter
https://ar.wikipedia.org/wiki/1960
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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هو يدعم تطور . عتمادانية لالإن معهد كامربدج ي عّد معتمدًا يف الدراسات العليا من قبل اللجنة الربيط
 .ةسالمياإلاملسلمني اإلنكليز ويقدم هلم منحاً يف الدراسات 

يف (. االسرتليين اجلنيه 3.1)مليون دوالر  4إشرتت اجلامعة مقرها احلايل ودفعت مثنه حوايل  2111يف سنة 
 .والبكالوريوسإشرتت اجلامعة املبىن اجملاور هلا ليصبح مقراً لدراسات املاجيستري  2114سنة 

 فاهداأل

 جيب وجوده على فظاحي حىتو  سالمياإل اجملتمع أن ويرىحاليًا  الكلية عميدهو  مراد احلكيم عبد الشيخ
 219.هذا املعهد أسسوهلذا السبب . أوروباو  بريطانيا يف ياً فاوثق علمياً  متدربة قيادة لديه يكون نأ

 :صفحة املعهد ونقرأ على

مصادر املعرفة الغنية التقليدية ضمن  قّدمفريدة من نوعها من حيث أهنا ت   مؤسسة عد كلية كامربدج املسلمةت"
 ."املعرفة الغربية احلديثة توصلت إليهأحسن ما إىل جانب  اإلسالمالتيار السائد يف 

 220رسالة املعهد

                                                                                                                                                                                

 جامعة أكسفورد حصل على درجة الدكتورة من. 1121وتخصص في الدراسات اإلسمامية حتى عام  مصر في األزهر جامعة

(Oxford .)له العديد من المؤلفات حيث قام  .العثمانيةالدولة و ،ه البحثية العماقات اإلسمامية المسيحية وأخماق اإلسماممجال اهتمامات

وهو المحرر العام لمجمع النصوص اإلسمامية وسلسلة . ب النفس والروحمثل إحياء علوم الدين وكتا الغزالي بترجمة أجزاء من كتب

 .هيئة اإلذاعة البريطانيةي نتظام ببرنامج إذاعي فإيشارك ب. وهو أيضا رئيس جمعية أصدقاء البوسنه والهرسك البريطانية. الغزالي

 :انظر المراجع 218

Haifaa A. Jawad (8 December 2011). Towards Building a British Islam: New Muslims' Perspectives. 

Bloomsbury Publishing. pp. 116–. ISBN 978-1-4411-1433-4. 

Nielsen, Jørgen; Akgönül, Samim; Alibašić, Ahmet; Racius, Egdunas (19 September 2013). Yearbook of 

Muslims in Europe. BRILL. pp. 693–. ISBN 978-90-04-25586-9. 

 :جعانظر المر 219
Haifaa A. Jawad (8 December 2011). Towards Building a British Islam: New Muslims' Perspectives. 

Bloomsbury Publishing. pp. 116–. ISBN 978-1-4411-1433-4. 

220 http://www.cambridgemuslimcollege.org/programmes/four-yp/objective 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://books.google.com/books?id=MxQSBwAAQBAJ&pg=PA116
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-1-4411-1433-4
http://books.google.com/books?id=ia5AAQAAQBAJ&pg=PA693
http://books.google.com/books?id=ia5AAQAAQBAJ&pg=PA693
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-90-04-25586-9
http://books.google.com/books?id=MxQSBwAAQBAJ&pg=PA116
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-1-4411-1433-4
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منه يف  ستفادةوكيفية اال سالمياإلرسالة املعهد هي إظهار الغىن الثقايف والبحث العلمي املوجود يف املرياث 
فقط ولكنها منسجمة أيضًا مع تطور  سالمياإلهذه ليست فقط ضرورة ملحة يف العامل . العامل احلديث

 .ككل  سالمياإلالثقافات والتجديد يف التاريخ 

أما . للعمل يف املعهد اً هام اً تطور  وي عترب ذلك . ةإسالميألربع سنوات على شكل دراسات  ميتد الربنامج
 :امج فهيأهداف الربن

 .للطالب كما شرحه علماء املسلمني سالمياإل  تقدمي اإلرث العلمي 

 على تسلسل األحداث التارخيية سالمياإل  تعليم الطالب كيفية تأثري املوروث العلمي 

تهما استطاعب سالمياإلالفكر املعاصر واجملتمع  أنن الطالب من التحقق من يتمك  على ضوء هذا العلم 
 .صياغتها من جديد تها أو إعادةقويد العلمية املوروثة وتتطوير التقالي

 .  دعم الطالب مبهارات تطبيقية، متكنهم من حتويل العلم النظري إىل تطبيقي يف الواقع املعاش حالياً 

البرامج
221
 

 :رناجمان بدوام كاملهناك ب

 & Diploma in Contextual Islamic Studies)السياقية والقيادة اإلسالمية ديبلوم يف الدراسات  -

Leadership)ومدته سنة واحدة. 
ذا ه أناال  .( Contextual Islamic Studies )السياقية اإلسالمية سنوات يف الدراسات  أربعبرنامج ملدة  -

 .2111يف خريف  يف بدايته وأول دفعة من الطالب كانتالربنامج مازال 

فريد من نوعه، إذ يركز الضوء على اإلسالمية لدراسات ربع سنوات اجلديد يف معهد كامربدج لإن برنامج األ
 .القضايا املعاصرة

                                                      

221 http://www.cambridgemuslimcollege.org/programmes/ 

http://www.cambridgemuslimcollege.org/programmes/diploma/
http://www.cambridgemuslimcollege.org/programmes/diploma/
http://www.cambridgemuslimcollege.org/programmes/diploma/
http://www.cambridgemuslimcollege.org/programmes/diploma/
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لباقي السنوات إذ هي كناية عن دورة مكثفة يف اللغة العربية بالتعاون مع  بالنسبة سيةأسا لسنة األوىلاتعد 
د مع جامعة كربى يف أما التسجيل يف القسم الثاين من الربنامج فيخضع لعق. يف عمان" قاصد"معهد 
 .الرفض أوالعايل هو مقياس القبول  العلمي يكون املستوى حيث. بريطانيا

الرغم من ضرورة وجوده يف الظروف احلالية ومن ال غري متكامل حاليًا يف بريطانيا ببرنامج اليز ذا إن ه 
 .أمهيته للجالية املسلمة املوجودة هناك

 المواد

 222.إسالميو  علماين منظور منبالتدريب  يقوم املعهد

 223:برنايج الديبلوم يواد

 األول الفصل

 اليوم يف بريطانيا اإلسالم -

خ القريب للجماعة املسلمة يف بريطانيا وعملية إندماجها يف اجملتمع الربيطاين، هي مادة يدرس فيها التاري
بعدها تتبعها دراسة تأثري . 2111، اإلضطرابات الشمالية يف سنة 224بناء املساجد، قضية سلمان رشدي

 .الوضع الصحي والثقايف واملهين على قطاعات من اجملتمع

 جتماعمدخل إىل علم اال -

وتتيح للطالب املراقبة بعني النقد لقطاعات واسعة من اجملتمع  جتماعة من علم االتغطي مساحات مهم
كما تساعد على إكتشاف مواضع . وعلم نفس اجتماعبيئة،  :حتتوى الدورة على. على الصعيد الديين

 .يةجتماعالقوة ومواضع الضعف وفهم املشاكل اال

                                                      

222 Clinton Bennett (20 November 2014). The Bloomsbury Companion to Islamic Studies. Bloomsbury Publishing. pp. 35–

. ISBN 978-1-4725-8689-6 
223 http://www.cambridgemuslimcollege.org/programmes/diploma/modules/ 

وكان رشدي، الذي يبلغ من . بريطانيا كامبريدج درس في. بريطاني روائي ، هومومباي في 1947 يونيو 19 مواليد  سلمان أحمد رشدي  224

قاب إصدار الزعيم اإليراني الراحل آية هللا الخميني، قائد الثورة اإلسمامية في إيران، عاما، قد عاش لسنوات متخفيا في أع 15العمر اآلن 

 ."آيات شيطانية"فتوى تبيح إهدار دمه بسبب كتابه 

http://books.google.com/books?id=pHweBQAAQBAJ&pg=PA35
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-1-4725-8689-6
https://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1947
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%AC
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 مدخل إىل نظام اململكة املتحدة -

ملختلفة يف اململكة املتحدة، باإلضافة إىل شرح النظام الربملاين، القضائي، احلكومة احمللية، املؤسسات ا يتناول
ت عر ف هذه املادة بكل جسم من هذه األجسام وتبني . ، الشرطة والنظام الصحييةجتماعاخلدمات اال

ي مهامهم وإىل كما يتطرق للموظفني يف كل من هذه اإلدارات وما ه. مهامه وأي جهة حتدد هذه املهام
 .أي مدى يشاركون يف تسيري هذه املؤسسات

 مدخل إىل التاريخ العاملي -

هذه املادة إال أهنا تلقي  تناول وعلى الرغم من عدم املهنية التامة يف. تطور أهم الثقافات يف العامل يشرح
 .على مرور الزمن اإلنسانيةالضوء على طريقة تطور احلضارات وتطور 

 األديان مدخل إىل علم -

تدل على فهم عام لكل األديان وطرق احلوار الديين من أجل تفاعل جدي وبناء ومبين على اإلحرتام 
 .على األديان املوجودة يف تاريخ اململكة الربيطانية ختصاصويركز هذا اال. املتبادل

  اإلسالميةاملشورة  -

ملعاجلة األمراض  إسالميمن منظور مدخل إىل النظري والتطبيقي يف النصيحة والشورى وحل اخلالفات 
يتعلم الطلبة كيفية تطبيق هذه األساليب ومىت وكيف يطلبون النصيحة أو . النفسية أو للتعامل مع األزمات

 .العالج

 

 

 الفصل الثاني

 القيادة الفاعلة_ 
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القائد  تبني أمهية دور اإلمام وصفات. تقدم أهم أطر القيادة وتطورها بالرتكيز على اجلماعة املسلمة
يقدم القسم أيضًا أمثلة على أنواع للقادة الفاعلني يف  .، مع أمثلة على تطور بعض التجمعاتيجتماعاال

 .اجملتمع واملؤثرين على تطوره

 مدخل إىل علم الفلك_ 

. والغرب احلديثاإلسالمية وباألخص تطوره يف املدنية . النظري والتطبيقي يف هذا العلم يشمل التاريخ
 .ب على مسائل رؤية اهلالل وأخرى تواجهها اجلماعة املسلمة اليوميقف الطال

  التاريخ الروحي الغريبمدخل إىل_ 

واهلدف هو النظر بعني النقد ألحوال . مل على أهم األفكار الغربية من اليونان القدمية وحىت عصرنا هذاتتش
 .سالميةاإللتفاعل مع تاريخ احلضارة وباألخص ا. وما وصلنا إليه وكيف وصلنا إليه ينعشر والالقرن احلادي 

 والتعدد الديين اإلسالم_ 

ة، إسالميبدايةً  بنظرة العلماء املسلمني حول املصادر الغري . لتعدد األديان سالمياإلمدخل وحتليل للفهم 
 .التعدديتمع اجمليف ألنفسهم  ية تنظيم املسلمنيكيفعن  أمثلة  عطىت  مث 

 عاصرةتاريخ السياسة الربيطانية امل_

الوينغس والتوريس  كما صعود. ني التاشع عشر والعشرينتشمل صعود وسقوط األحزاب السياسية يف القرن
فرتة ما بعد احلرب  وت عترب .يف القرن التاسع عشر، وصول الالبور باريت يف القرن العشرين وهزمية الليرباليني

 .فهم السياسة الربيطانية احلاليةل جداً  املمتدة من تشرشل حىت التحالف احلكومي املعاصر مهمة

 العلوم دراسة مدخل إىل -

وهذا من خالل دراسة التطور على صعيد . هذه املادة تشرح تاريخ العلم وتبني للطالب تطور العلم احلديث
 .العلوم الطبيعية والطبية وإىل أي مستوى من اإلكتشافات وصل العلم يف كليهما

 الفصل الثالث

 بشريواجلنس ال اإلسالم -
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متكن الطلبة من . التقليديةاإلسالمية إىل املهام املوكلة إىل كال اجلنسني من خالل املادة  اإلسالمحتلل نظرة 
إسقاط هذه املسائل على أرض الواقع ومعاجلة املشكالت اليت تواجه اجملتمع اليوم مثل العنف األسري أو 

 .اإلكراه على الزواجإرتفاع نسب الطالق أو 

 الربيطاين املعاصرخ يالتار  -.

حيتوي على دراسة حول الرومنسية يف . مل على أهم احلركات الروحية يف القرنني التاسع عشر والعشرينتيش
املوجات الفكرية كما يتم شرح   .نتوري يف بداية القرن العشرياإلحلاد الفيكالقرن التاسع عشر وظهور 

 .السائدة يف اململكة املتحدة يف هذا العصر

 املعاصر سالمياإل التاريخ -

ي ظهر أهم أحداث القرنني املاضيني مع الرتكيز حول اجلدل الدائر حول دور الدين والسياسة والدولة يف 
حتت اإلستعمار وتأثريات الفكر التجددي ونتائج اإلسالمية حيلل الطلبة وضع الدول . سالمياإلالعامل 

 .ةسالمياإلة ذلك على الواقع السياسي املعاش حالياً مع ظهور احلرك

 املفكرين العصريني الدينيني -

وما " رجل دين منفتح: "أهم األرقام وامليول يف التدين الغريب احلديث، يبحث حول املصطلح املادة بنيت
 نفتاحيلقي الضوء على رجال دين غربيني، وأجوبتهم على حتديات عصر اال. مييزه عن العلماء التقليديني

  .هانس كونغ، مارتني بوبر، ريشارد نيبور وباول تيليش: من بينهم. والعصر احلديث

 

 

 األخالق الدينية يف العامل احلديث -

هتدف إىل العمل و  كما. املناخي واألخالقيات هذه املادة حتلل املسائل احلالية حول الدقة العلمية والتحول
حل إشكاليات معاصرة  يعمل الطلبة مبساعدة فقهاء مسلمني على. إسالميعلى هذه املسائل من منظور 

 .يف هذه اجملاالت
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 الفن والعمارة -

 .من الناحية النظرية سالمياإليلقي الضوء على الفن . مدخل إىل تاريخ ومعاين الفن التشكيلي
 

 :فهي سنوات أربعالسياقية ملدة اإلسالمية الدراسات برنامج  أما مواد

ملنح الطالب إمكانية دراسة وذلك مركزة لللغة العربية يركز برنامج األربع سنوات يف السنة األوىل على دراسة 
 .يف عمان" قصيد"عطى بالتعاون مع معهد هذه الدورة ت  . املواد بلغتها األم من مصادرها احلقيقية

من مصادره التقليدية، مع أمهية التعاون مع  اإلسالمعلى دراسة  يركز املعهد يف السنوات الثالث املتبقية
 .ق وجامعة األزهر الشريفمعهد الفاس يف دمش

على الطلبة  ةساعدمج جمموعة من املواد املعتمدة يف برنامج الديبلوم، وذلك ملعالوة على ذلك يقدم الربنا
 .تطبيق ما تعلموه

 الطالب

 .ال زال حديث عهد وال يوجد لدينا معلومات عن الطالباملعهد هذا 

 هل يتبع المعهد لمدرسة فكرية؟

يف  اإلسالمالرتكيز يف تعليم  جيب هأن وخالصته. أوروبايف  اإلسالمن اعتنق ممثقفني هو فكر الكثري من امل
 .سالمياإلجانب التعليم التقليدي  إىلعلى املعرفة الدقيقة للمجتمع  أوروبا

 التمويل

 225.عظمه عن طريق الرسوم الطالبيةمبالتمويل يأيت  أن من الظاهر

                                                      

225 http://www.cambridgemuslimcollege.org/programmes/four-yp/fees-finance/: 

 .متضمنة التعليم والسكن اسرتليين جنيهآالف  1كلفة برنامج األربع سنوات السنوية 

حياول املعهد تأمني العلم للمتعلمني بإعتباره علمًا مقدسًا بغض النظر عن . يسعى القيمون على املعهد إىل جلب األموال كلما سنحت هلم الفرصة لذلك 
 .وذلك ألهنم سيخدمون به جمتمعهم ويرضون رهبم. قدراهتم املالية



ي اإلسمامي في روسيا االتحاديةالتعليم العال  

167 

 (Muslim College London) في لندناإلسالمية الكلية  4.4.4.4

http://muslimcollege.ac.uk/ 

The Muslim College 

20-22 Creffield Road 

EalingLondon 

W5 3RP 

Tel: +44 (0)20 8992 6636 

Fax: +44 (0)20 8993 3946 

Email:mbenotman@muslimcollege.ac.uk 

Email:faissalh@muslimcollege.ac.uk 

 سيسأنبذة عن الت

اخلري  أبوحممد و ( World Islamic Call Society)اإلسالمية من قبل مجعية الدعوة  1123ت يف عام أسس
 .إختري يف املرتبة األوىل كمركز جامعي رئيسيو  226(2111 -1122)زكي بدوي 

وكانت الدفعة ة اإلسالميبتخريج الطالب اجلامعيني يف املاجستري يف الدراسات  1127بدأ املعهد منذ سنة 
 . 1111سنة من املتخرجني يف األوىل 

 فاهداأل

 .ساجداملئمة ، كما تدريب أسالمياإلتدريب قيادات يف احلقل وعلى دعاة الختريج  على األهدافتقتصر 

                                                      

 
226
 واليت لندن كان مدير الكلية اإلسالمية يف كما .األديان حلوار كبار الداعيني من .اجتماعي بارز وناشط مصري إسالمي وداعيةعامل دين  هو 

 زكي بدوي يف مصر سنة ولد. حىت وفاته يس األئمة املسلمني يف بريطانيامنصب رئ شغل .كاتباً ومذيعاً يف الشؤون اإلسالمية وكان  .1986أسسها سنة
  83عمر عن لندن يف  2006يناير  24زكي يف تويف .املعاصر وحصل هناك على دكتوراه يف الفكر اإلسالمي هاجر إىل بريطانيا للدراسة علم النفس، ،1922

 حوار األديان أشادوا مبا كان يقوم به الداعية من أجل كما ,بدوي والكنيسة األجنليكانية عن حزهنا لرحيل احلكومة الربيطانية وقصر بيكنغهام وعربت .سنة
s://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D9%8A_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8Ahttp

 

 

 

http://muslimcollege.ac.uk/
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D9%8A_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A


الموجودة المؤسسات لبعض احصائية دراسات: الرابع فصلال  

168 

 سنويا  عدد الطالب : المعهدتطور 

سلمني يف الغرب بسبب واسعة بني امل يف القسم الغريب من لندن حاز املعهد على مسعة  و يف سنواته األوىل 
يف السنوات التالية عمقت اجلامعة صفتها و  .سالمياإلمساعيه احلثيثة على إعادة إحياء الرتاث الثقايف 

 .سالمياإلاألكادميية يف املرياث الغريب 

والبرامج التخصصات
227
 والمواد  

كذلك برنامج و مية اإلسالوبرنامج ماجستري يف الدراسات  (Bachelor)برنامج باكالوريوس  يقدم املعهد
 .ئمةأللتدريب ا

 228رالسةيحتوى الد -اإللسمايية درالسات برنايج الباكالوريوس في ال

قدم مرتني يف كل سنة يف املواد األربعة يكون التقييم على أساس أحباث ت  و . سبعة مواد يتألف الربنامج من
 .األساسية

 .إجبارية هدوراتوكل . إلمتامها اً إىل ثالثني أسبوعمن مواده  كل مادةحتتاج  

أما املواد  .احلصول على املزيد من املعلومات حول املعهد من خالل زيارة موقعه اإللكرتوين ميكن للقارئ 
 :فهي

 دراسات يف القرآن واحلديث 

  سالمياإلالفقه 

  ة إسالميفلسفة وديانة 

  اإلسالمتاريخ ومدنية 

 لغة عربية وأدب عريب 

 طرق البحث 
                                                      

227 http://muslimcollege.ac.uk/?u_event=ma-in-islam-studies 
228 http://muslimcollege.ac.uk/?page_id=1585 
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 ةأديان عاملية وفلسفة غربي 

 اإلسالمية في الدراسات  ماجستيرج النامبر

 
بعد البحث  جيب تقدمي. عشر الف كلمة ىل إثينحيتوي الربنامج على ستة مواد وحبث خترجي من عشرة إ

 .النجاح يف هناية الربنامج

 .إجبارية وكل املواد. إلمتامها اً أسبوع 22إىل حتتاج كل مادة 

 :واملواد هي

 القرآن واحلديث مادة علوم 

  الدين والفلسفةأصول مادة 

  اإلسالمية واحلضارة  سالمياإلمادة التاريخ 

 اللغة العربية 

 مناهج البحث 
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 القرآن والحديث يادة علوم

 229ددة كاملعتزلةيف مادة التفسري، من خالل الرتكيز على آراء حمالطالب يف برنامج املاجستري يتوسع 
 .أقوال الصوفيةعلى و  232والبيضاوي 231لرازيعلماء السنة مثل ا ط الضوء علىسلَّ وي  . 230والشيعة

. 236وقطب 235ال املودوديمثأواملتأخرون  234ورشيد رضا 233باملفسرين اجلدد أمثال حممد عبده يهتم كما
ملستشرقني األوائل ومن مث يقارن الطالب بني ا. وسريهم الذاتية يجتماعيطهم االحميسلط الضوء على كما 

 .حلديثقفهم من القرآن واامو  واملعاصرين وبني

                                                      

وقد   العصر العباسي وقد ازدهرت في ويالعصر األمفي أواخر البصرة في  ظهرت في بداية القرن الثاني الهجري كمامية فرقة لمعتزلة   229

فاعتمدوا على العقل وقدموه على النقل،  العقلية ، ولقد غلبت على المعتزلة النزعةالسياسي وأ الديني لعبت دوراً رئيسياً سواء على المستوى

بالعقل، وإذا تعارض النص مع العقل قدموا  هللا عرفةالتي ال يقرها العقل، وقالوا بوجوب م األحاديث وقالوا بالفكر قبل السمع، ورفضوا

يجب معرفتهما بالعقل، فالعقل بذلك موجب وآمر وناه، لذلك فإنهم قد  والحسن والقبحالعقل ألنه أصل النص، وال يتقدم الفرع على األصل،

 .الذين استخدموا العقل وسيلة لفهم النص وليس حاكماً عليه أهل السنة وجعلوه حاكماً على النص، بعكس العقل تطرفوا وغالوا في استخدام

230
الشيعة االثنا  وغالًبا ما يشري مصطلح الشيعة إىل أتباع علي"أو " شيعة علي"ارخيًيا ب ، وهم الذين عرفوا تاملسلمني من طائفة اسم يطلق على ثاين أكربهو  الشيعة   

هم أئمة مفرتضو الطاعة بالنص  (رضي اهلل عنها  فاطمة من زوجته)من ولده  وأحد عشر إماًما هو علًيا بن أيب طالب يرى الشيعة أن. عدًداألهنا الفرقة األكثر  عشرية
 صلى اهلل عليه وسلم املرجع الرئيسي للمسلمني بعد وفاة النيب السماوي وهم

231
يف  السين التصوف ومن أعالم أهل السنة واجلماعة أَب و حم َمَّد عبد اهلل بن حم َمَّد بن عبد اهلل بن عبد الرَّمْحَن الرَّازِّي الشعراين احلريي، أحد علماء عبد اهلل الرَّازِّي، وهو  

 "يف وقته نيسابور من أجل َمَشاِيخ: "ميأبو عبد الرمحن السل وقال عنه ،"العارف كبري»: بأنّه الذهيب وصفه القرن الرابع اهلجري،
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وإليها -ولد يف املدينة البيضاء بفارس   .وحنوي ومفسروحمدث ومتكلم ،شافعي وأصويل فقيه ، وهوأهل السنة واجلماعة عبد اهلل بن عمر البيضاوي، أحد علماء  
 . قرب شرياز -نسبته

يف الفقه اإلسالمي ومن دعاة عامل دين وفقيه وجمدد إسالمي مصري، يعد أحد رموز التجديد  (م1905 – م1849 / ه 1323 – ه 1266)  حممد عبده   233
يف إنشاء حركة فكرية جتديدية إسالمية يف أواخر القرن التاسع عشر وبدايات  مجال الدين األفغاين النهضة واإلصالح يف العامل العريب واإلسالمي، ساهم بعد التقائه بأستاذه

 .القرن العشرين هتدف إىل القضاء على اجلمود الفكري واحلضاري و إعادة إحياء األمة اإلسالمية لتواكب متطلبات العصر

 

من  البحر املتوسط ، وهي قرية تقع على شاطئ" القلمون لبنان" يف قرية 1865 سبتمرب 23/ه  1282 مجادى األوىل 27 ولد حممد رشيد بن علي رضا  234
ويعترب حممد رشيد رضا مفكراً إسالمياً من رواد  .م1935 أغسطس 22/ه  1354 مجادى األوىل 23 الشام بنحو ثالثة أميال، وتويف مبصر يف طرابلس وتبعد عن لبنان جبل

على  جملة املنار أسس .حممد عبده هو أحد تالميذ الشيخ. وباإلضافة إىل ذلك، كان صحفيا وكاتبا وأديبا لغويا. اهلجريالقرن الرابع عشر  اإلصالح اإلسالمي الذين ظهروا مطلع
 .حممد عبده اليت أسسها اإلمام" العروة الوثقى"منط جملة 
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من أسرة مسلمة حمافظة  باهلند حيدر أباد يف والية ولد (ه  1399 ذو القعدة 31 - ه  1321 رجب 12)  أبو العالء املودودي أو أبو األعلى املودودي   
بدأ . وكانت اسرته اسرة علم وفضل والفقه واحلديث والقرآن اللغة العربية درس على أبيه. مل يعلمه أبوه يف املدارس اإلجنليزية واكتفى بتعليمه يف البيت. اشتهرت بالتدين والثقافة

 1360 عام اجلماعة اإلسالمية يف اهلند أسس. واجمللة تصدر حىت يومنا هذا .ه  1351 وأصدر جملة ترمجان القرآن عام .ه  1337 املودودي العمل يف الصحافة عام

 .وتفرغ للكتابة والتأليف ه  1392وقادها ثالثني عاما مث اعتزل اإلمارة ألسباب صحية عام ه 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/1360_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1392_%D9%87%D9%80
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لماء املسلمني على هذه لنقد البناء والنقد اهلدام فيما يتعلق باحلديث ورد عكما يتعرض الطالب ملسألة ا
 .يتناولون قضية كتابة احلديث ونشأة الشيعة وكتبهمكما . املزاعم

 :الكرمي حماضرات يف مقاالت حول القرآن

 (والكشافشري لزخمل)  تفسري املعتزلة 1

 (الطربسي )  تفسري الشيعة 2

 (الرازي والبيضاوي)  تفسري السنة 3

   كتب حول أحكام القرآن4

   أقوال الصوفية يف تفسري القرآن5

   مدرسة املنار1

 وسيد قطب أبو األعلى املودودي  7

   مدارس أخرى يف التفسري2

   النظرة الغربية عن القرآن1

 :الشريف حماضرات يف احلديث

 ديث  دراسات احلديث يف العصر احل1

                                                                                                                                                                                

ياة نتيجة لردود الفعل الغاضبة واالستنكار الذي واجهته مث خفف حكم اإلعدام إىل السجن مدى احل ه  1373 ثالث مرات وحكم عليه باإلعدام عام باكستان اعتقل يف
، املدينة املنورة يف اجلامعة اإلسالمية وهو صاحب فكرة ومشروع إنشاء. كما تعرض املودودي ألكثر من حماولة اغتيال. احلكومة آنذاك مث اضطروا بعد ذلك إىل إطالق سراحه

. وله من املؤلفات الكثرية عدها بعضهم فتجاوزت الستني كتابا .لرابطة العامل اإلسالمي وكان عضوا مؤسساً يف اجمللس التأسيسي. وبعد إنشائها صار عضوا يف جملس اجلامعة
 [2].الباكستانية الهور مبدينة ودفن يف ساحة منزله ه  1399 من عام ذو القعدة 31 تويف يف
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مكتب إرشاد  وعضو سابق يف مصري إسالمي كاتب وأديب ومنظر ( م1966 أغسطس 29 - م1906 أكتوبر 9)  سيد قطب إبراهيم حسني الشاذيل   
 جريدة اإلخوان املسلمني قسم نشر الدعوة يف اجلماعة ورئيس حتريرورئيس سابق ل مجاعة اإلخوان املسلمني

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1373_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1373_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/31
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1399_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1399_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A#cite_note-2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A#cite_note-2
https://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1906
https://ar.wikipedia.org/wiki/1906
https://ar.wikipedia.org/wiki/29_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/29_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1966
https://ar.wikipedia.org/wiki/1966
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
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   الشكوك الغربية حول احلديث2

 حول احلديثاإلسالمية   األقوال 3

 الدفاع عن احلديث يف وجه النقاد  4

   وضع األحاديث5

   رأي الشيعة يف احلديث وأهم مصنفاهتم1

   ركائز مهمة يف دراسة احلديث7

   نصوص خمتارة يف احلديث2

 237وفقه األقضية لسمايياإليادة الفقه 

 يتيحاملواضيع الشرعية، هناك مدخل إىل ف. الضوء على املواضيع األساسية يف القضاء دةتسلط هذه املا
ب العلماء كتبهم يتعلم الطالب كيف بوَّ . ةسالمياإلللطالب إمكانية فهم الناحية التطبيقية يف الشريعة 

 .ايسمى بالعباداتحسب مواضيع الفقه املهمة يف حياة الناس كالطهارة، الصالة، الزكاة، احلج والصوم أو م

تلك ركز القسم على املعامالت، التعامل مع احليوانات، القوانني املالية، القوانني الشخصية العائلية، و كما ي  
 .املتعلقة بالبيئة

يناقشون مواضيع هتمهم يف صميم حياهتم مثل و . اإلسالميتعلم الطالب ما هو جائز وما هو غري جائز يف 
 اإلسالمتطبيق  الدورة للطالب إمكانية مناقشة س بلتتيح كما و . حلالل وغريهااملوسيقى، األكل ااحلجاب، 

 .وتعاليمه يف زمننا احلايل، ويف جمتمعات يكون فيها املسلمون أقلية

تناقش مسألة الفتوى و  كما. املعاصرةاإلسالمية تتناول الدورة دور املصلحة كمحرك أساسي يف األحكام 
 .واملفتني يف العصر احلديث

 :اضرات يفحم
                                                      

237 http://muslimcollege.ac.uk/?page_id=1607 
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   النظافة والطهارة1

   الصالة2

   الصيام3

   أحكام احلج4

   الزكاة وأحكامها5

   الغزوات، القوانني واملبادئ1

   فقه األسرة، الزواج والطالق7

 ، التحويالت والرباسالمياإل االقتصاد  2

 سالمياإل  البنك 1

   التجارة والبيع11

 اجلنايات  11

 (قاضي، احملاكم واحملامنيال) سالمياإل  القضاء 12

 جتماع  اال13

   القانوين واملخالف للقانون14

   املخدرات15

   تطبيق الشريعة11

 (السودان، ماليزيا والباكستان)  أسلمة اجملتمعات 17

  املصلحة والضرورة12

   حقوق املرأة11
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   املسلمني كأقلية، فقه األقليات21

 إلعالم  دور الفتوى يف العهد احلديث ودور ا21

 وحقوق اإلنسان اإلسالم  22

 يف الفن واملوسيقى اإلسالم  رأي 23

   تقييم ، مراجعة واخلتام24

 238الدين والفلسفةأصول يادة 

 الفكر يف احلديثة اإلجتاهات حول واسعة معرفة الطالب إكساب إىل هذه املادة املاجستري،هتدف برنامج يف
 السنية املذاهب من كل يف ظهرت اليت الرئيسية الحاإلص حركات تبيان إىل دفكما وهت. سالمياإل

 اإلصالح ركاتحول ح شاملة معرفةبذلك  للطالب توفرفت. يالديثامن عشر املال القرن من إبتداءً  والشيعية
 .العشرين امليالديتاسع عشر و ال القرنني يف

 

 

 

 

 

 239اإللسمايية والحضارة  لسمايياإليادة التاريخ 

                                                      

238 http://muslimcollege.ac.uk/?page_id=1615 

239 http://muslimcollege.ac.uk/?page_id=1618 

 :وحتتوي على املواضيع واحملاضرات التالية

1. The Modern Muslim Middle East I 

2. The Modern Muslim Middle East II 
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. املسلمة اجملتمعات يف والتاريخ والثقافة واحلضارة سالمياإل تاريخلل متقدمة ساتعلى دراحتتوي هذه املادة 
 لدراسة املناسبة واملواد املناقشاتتقدم و  الراهنة، والقضايا واإلجراءات للطرق نقدي فهم تطوير إىل وهتدف
 . يواحلضار  سالمياإل التاريخ

 والتاريخاإلسالمية  العلوم لدراسة والسياسية ةيجتماعاال اخللفية تقدمي هوف الدورة هذه من اهلدفأما 
 التاريخ عرض وتشجيع ،"سالمياإل عوسالت" على حية مناقشة يف الطالب لتعريفوذلك  الفكري،
 سالمياإل العامل على اإلمربيالية تأثري على الضوء طيسلَّ  كما .العامل تاريخ من كجزءاإلسالمية   واحلضارة

                                                                                                                                                                                

3. Wahhabism and eighteenth century Arabia 

4. The advance of Europeans and the European challenge 

5. Islamic modernism in the Middle East I 

6. Islamic modernism in the Middle East II 

7. Islamic modernism in South Asia 

8. Colonial rule in the Muslim Middle East I 

9. Colonial rule in the Muslim Middle East II 

10. Muslim Indian society under British rule I 

11. Muslim Indian society under British rule II 

12. The question of Palestine I 

13. The question of Palestine II 

14. The question of Palestine III 

15. Jinnah and the creation of Pakistan I 

16. Jinnah and the creation of Pakistan II 

17. The Islamic revival I 

18. The Islamic revival II 

19. The Islamic revival III 

20. Muslim women: Islamic perspectives, Middle Eastern realities I 

21. Muslim women: Islamic perspectives, Middle Eastern realities II 

22. Conclusion: Islam and the West 
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بشكل  الطلبة تشجيعيتم و . امليالدي عشر التاسع القرن خالل خصوصاً و  ،ةسالمياإل ةالتحديثي والردود
حتديد و  احلديث، سالمياإل العامل ظهور يف سامهت اليت الداخلية واخلارجية تاملسببا معرفة متواصل على

 .نديةاهل القارة شبهيف و  وإيران العربية الدول يف حديثة ةإسالمي جتربة تشكل اليت العناصر من متنوعة جمموعة

 هل يتبع المعهد لمدرسة فكرية؟

 .الصوفية إىلاملؤسس له ميل أن من املعروف 

لندن في سالمياإلالمعهد  3.3.3.3
240 

 هلذا وتقدم البكالوريوس لنيل الدراسة بدء قبل العربية اللغة تعلم ملنياحملتَ  الطالب هذه املؤسسة من طلبت
 241.واحدة سنة مدهتا مكثفة دورة الغرض

 قدموت كما  .املراسلة عرب الدراسة إمكانية كما وهناك. جزئي بدوام مأ كامل دوامبإما  الدراسة وتكون
 .مسائية دروس شكلب وادامل اجلامعة

 .كامل  بشكل( Middlesex University)معرتف به من قبل جامعة مدلسكس فلباكالوريوس برنامج اأما 

 ضافةباإل. نجفال أو مق  يف  الشيعية دراساتال معاقل يف اليت ت درَّس نفسها تقريباً  هذا الربنامج هي موادو 
 .الغرب يف املسلمني ختصاليت  وادامل إىل

 هل يتبع المعهد لمدرسة فكرية؟

  .شيعياملذهب العهد امل يتبىن هذا

                                                      

240 http://www.islamic-college.ac.uk/ 
241 http://www.islamic-college.org.uk/certificate-courses/quranic-arabic 

http://www.islamic-college.ac.uk/
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 (Holland)هولندا  3.3.3

  (Islamic University Rotterdam)اإلسالمية جامعة روتردام  3.3.3.9

 /http://www.iur.nl: اإلنرتنتموقع اجلامعة على 

 سيسأنبذة عن الت

 .1117 عام يف تأسست IUR املختصر هاامسب أيضاً  املعروفة روتردام يفاإلسالمية  اجلامعة

 .سالمياإل العامل جامعات احتاد يف عضو وهي

مت السماح للمسلمني  اتيالستين ، فمنذيةاجتماعا حقيقة تارخيية واملسلمني يف هولند اإلسالميعترب وجود 
ووفقًا للحقوق الدستورية فإن للمسلمني . واملؤسسات واملنظمات، مبوجب القانون اهلولندي بإقامة املساجد

فنشأت العديد من  .م املايل لنظام التعليم اهلولنديوالثانوية يف إطار الدع اإلبتدائيةاحلق يف تأسيس املدارس 
ة إسالميإنشاء جامعة ببادرة املمناقشات ودراسات مت أخذ وبناًء على  م1117يف سنة و . ةسالمياإلاملدارس 

  242.ال تغفل الواقع اهلولندي واجملتمع اهلولنديو  ،ةسالمياإلعلمية النظر الوجهة تعرب عن  يف هولندا،

فاهداأل
243 

 .داخل هولندااإلسالمية من خالل منظور التقاليد ثقافياً،  ع حديث يشهد منواً تعزيز التعليم يف جمتم

هتا يف روتردام إىل تقدمي مساعداإلسالمية اجلامعة  وهتدف .مسلم 111.111من  أكثرولندا اآلن يعيش يف ه
 . للجالية يف جماالت عديدة، منها تكوين األئمة وإعدادهم

أعيش مسلمًا ومواطنًا مسؤواًل يف : )إىل حتقيق مبدأزيادة على ذلك اإلسالمية جامعة روتردام وهتدف 
يف ، فإنه من املتوقع أن تكون نسبة املسلمني 1117جري عام واستنادًا إىل إحصاء قد أ(. اجملتمع اهلولندي

تشكل ، ةإسالمي مؤسسة ومنظمة 431كما وتوجد حنو . من إمجايل سكان هولندا% .11، م2115عام 
                                                      

242  http://www.iur.nl/en/history/ 

243 http://www.iur.nl/  و 

 
https://ar.wikipedia.org/wiki/

روتردام_في_يةاإلسمام_الجامعة  
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وجود جامعة روتردام  سيتبني لنا أنَّ  ،اإلعتبارعني فإذا أخذنا هذه احلقائق ب. املساجد األغلبية الساحقة فيها
 .ملسامهة يف اجملتمع اهلولندي متعدد الثقافاتيف ا ذو قيمة عالية أمرٌ اإلسالمية 

يف اجملتمع الغريب غري املسلمني يف هولندا خصوصًا و معة لسد الفجوة بني املسلمني و تأيت هذه اجلاو كما 
عة ولذا فإنه من املتوقع أن تلعب جام. وحضارته وقيمه ومبادئه اإلسالملتعريف غري املسلمني على و  .عموماً 

تساهم يف توعية الشعوب وس. والعامل الغريب سالمياإلبني العامل ( اجلسر احلضاري)دور اإلسالمية روتردام 
 .الغربوالتعاون بني املسلمني و  اإلتصالوربط حلقات  اإلسالماألوروبية ب

 والبرامج التخصصات

 .ختصصات خمتلفة كاهلندسة وفيها .اإللتحاق هبا ميكن اً اجمنبر  عشر أحد روتردام يفاإلسالمية  اجلامعةلدى 
برنامج املاسرت و  244(سنوات 4) الدينأصول الباكالوريوس يف الشريعة و  برنامج - فقط من براجمها برناجمني

اهلوالندية الرمسية  عتماداالمن قبل وكالة  مهااعتمادمت  - 245(سنتني) األخالقي سالمياإل التوجيهيف 
NVAO.246 

 لغة التعليم

 .لغة التعليم يف برنامج الباكالوريوس هي اللغة اهلوالندية

 المواد

 اجستريامل برنامج مواد

 ية املهنيةالروح العناية

 صحةوال العدالة منظمات جماالت يف يةالروح العناية
                                                      

244 http://www.iur.nl/nl/bachelor-islamitische-theologie/ 
245 http://www.iur.nl/nl/master-islamitische-geestelijke-verzorging/ 

 :عتماداالنترنت لوكالة اال نظر صفحةا 246

Accreditation entry Bachelor Islamic Theology NVAO website, http://search.nvao.net/search-

detail/46865 

Accreditation entry Islamic Moral Guidance NVAO website, http://search.nvao.net/search-

detail/40140 

https://en.wikipedia.org/wiki/NVAO
http://search.nvao.net/search-detail/46865
http://search.nvao.net/search-detail/40140
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 الدين رجالعند  التواصل مهارات

 اإلستشاراتو  الوساطة

 مراض النفسيةألوعلم ا فسالن علم

 اإلسالمية النصيحة 

 التطبيقية األحباث طرق

 التدريب

 .يداينامل التدريبميارسوا  أنتخرج الكتابة حبث   إىل إضافةطالب املاجستري ى جيب عل

 هل يتبع المعهد لمدرسة فكرية؟

 247.الرتكية (تتبع سعيد نورسي)جبماعة النور  ارتباطللجامعة 

 التمويل

تمويل من قبل ال ، ال يأتيهاكوهنا جامعة خاصةلرسوم، فجانب ا إىل 248على التربعاتعة تعتمد اجلام
 .الدولة

 عدد الطالبو: المعهدتطور 

 .املوضوع ال يوجد لدينا معلومات عن هذا

في روتردام ( Islamitische Universiteit Europa)اإلسالمية  أوروباجامعة  3.3.3.0

(Rotterdam) 

 edu.nl/-http://www.iue،  :اإلنرتنتموقع اجلامعة على 

ويف العاصمة ، أملانياهافن يف وفرع يف مدينة لودفكس ،(أمسرتدامم و روتردا) هولندان يف فرعا للجامعة
 .يف مدينة روتردام هولنداهو يف  األساسيولكن الفرع . ينايمساوية فالن

                                                      

247 http://en.qantara.de/content/islamic-university-in-rotterdam-muslims-are-the-best-teachers-of-islam 
248 http://en.qantara.de/content/islamic-university-in-rotterdam-muslims-are-the-best-teachers-of-islam 

http://www.iue-edu.nl/
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 :العنوان
IUE 

Statenweg 200, 3033 JA Rotterdam 
Tel.: +31(0)10-471 00 26, Tel.: +31(0)10-470 58 55 

info@iue-edu.nl 

 سيسأنبذة عن الت

هذا الوقف يف  جلس  . ليقوم على برامج تعليميةاإلسالمية  أوروباجامعة  اسمب م2111يف عام وقٌف  أسست
 (.Rotterdam)تجارة يف روتردام غرفة ال

اليوم برنامج ليسانس يف الدراسات اإلسالمية  أوروباجامعة إذ تقدم  مج،وسع عدد الربات مع مرور الوقت
 .ةسالمياإلالرعاية الدينية  يف ماجستري برنامجو اإلسالمية 

 فاهداأل

يف ميدان  لولاحل ميتقد تعمل على اليت ،أوروبااملعاهد العلمية يف أهم  أحدمن يصبح املعهد  أنهو  اهلدف
 . حيزتظار علمي غري منات وطنية ودولية من محتديأمام  يةجتماعاالالعلوم 

 أوروبايف  يةجتماعدراك التغريات االختريج كوادر هلا القدرة على إ لىعاملعهد  ، يعكفدفولتحقيق هذا اهل
ية عساط التخصصات اجلامأو ني يف يكادمياس أنأل اإلسالم أسسوعلى تعليم  ،سالمياإلوالعامل 
 249.املختلفة

 الرسمي عترافاالو ب سنويا  عدد الطال :تطور المعهد

 عرتاف، وقد حصلت على االأوروبايف اإلسالمية ئل اجلامعات اأو من اإلسالمية  أوروباتعد جامعة 
 .أوروبايف عرتف هبا األوىل املاإلسالمية امعة اجل بذلك تكونل، من قبل احلكومة اهلولندية مؤخراً  االكادميي

وللقائمني على اجلامعة طموح بالتوسع . من جنسيات خمتلفةطالبة طالب و  611حوايل  اجلامعة يدرس يف 
 250. أوروباأخرى يف  إىل مدن ودول

                                                      

249 http://www.iue-edu.nl/visie-missie/ 
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بتقدير  اإلنسانيةالعلوم  –درجة الدكتوراه يف الفلسفة على  على األقل طالب واحدحصل  4112ويف عام 
 251.ممتاز

 اد والبرامجالتخصصات والمو

 اإلسمامية ي الجامعة للدراسة ف يةتحضيركمرحلة  سمامياإلالمعهد يُعد 

. ةسالمياإلبرنامج تعليمي يهدف إىل إعداد الطالب للدراسة ىف اجلامعة هو اإلسالمية معهد الدراسات 
تقوية الطالب تزويد و  إىليهدف املعهد . ية مدهتا سنتانمرحلة حتضري كى  اإلسالمتعترب الدراسة ىف املعهد 

ن آعلوم القر  ،سالمياإلفقه ال ،ةسالمياإلمثل العقيدة  يةاألساس بتقدمي الدروساإلسالمية ىف جمال العلوم 
 .شهادة املعهد أن يلتحقوا بالكلية ى علحيق للطالب احلاصلني. احلديثو 

 اإلسمامية كلية العلوم 

يعتمد على حرية الفكر  جامعياً  اً ليميتع برناجماً اإلسالمية لية العلوم ىف قسم كاإلسالمية  أوروباتقدم جامعة 
 الدراسة يفر متست. ر هذا الفكر النقدي والتحليليياحلرية لتطو كل أنواع   اجلامعةوتضمن ما ك. النقدو 

الكلية يف حيق للطالب الذين أكملوا دراستهم . فصول ةمن أربع كل سنة  تتكون .ثالث سنوات ملدة الكلية
 .الدراسات العليا ىف اجلامعةب لتحاقبتفوق اإل

 برنامج التعليم

                                                                                                                                                                                

250 http://www.iue-edu.nl/ar/%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8-

%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d8%a7-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-

%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3/ . آب  11حمل في تارخ
2111 

 :المرجع نفسه 251

 بتقدير ممتاز  اإلنسانيةالعلوم  –حصل الطالب عبداهلل حسني الشيعاين على درجة الدكتوراه يف الفلسفة 

 من خالل جلنةيف مدريد أمنوذجا وقد متت مناقشة الطالب ” واراملؤمتر العاملي للح” ناول الصحافة لقضايا احلوار بني أتباع األديان ت 
االستاذ . ٣االستاذ الدكتور هاشم حممد مهدي مشرفا خارجيا . ٢االستاذ الدكتور سفيان ثوري سرجيار مشرفا ومقررا . ١  :مكونة من 

الدكتور سعدي صبيح سعد عضوا . ٥اجلامعة االستاذ الدكتور ذياب فهد الطائي عضوا من خارج . ٤الدكتور ندمي باخجه قابيلي عضوا 
 م ٢١١٤/١٦/٢٢الدكتور حممد القادري عضوا وذلك يف قاعة املؤمترات مبقر اجلامعة يوم األحد املوافق . ٦
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 للغة العربيةا 

 القران علوم 

 علوم التفسري 

 علوم احلديث 

  هوأصول سالمياإلالفقه 

  سالمياإلالتاريخ 

  األقلياتفقه 

 ىف الغرب اإلسالم 

 بالكلية لتحاقشروط اإل

 .لقانون التعليم العايل اهلولندي وفقاً اإلسالمية يتم التسجيل بكلية العلوم 

. الشهادة املماثلة وهي الشهادة الثانوية يكون حائزاً علىلندا أن التسجيل من خارج هو بشرتط ملن يرغب ي  
 .متحاناتااليتم تقييم الشهادات من قبل جلنة مث 

 يف من أجل املضياملوافقة على الشهادة ” ةامعة اهلولندياجلمؤسسة “من  عند احلاجة قد تطلب اللجنةو 
 .التسجيل

 :كالتايلهي   بالكلية لتحاقاإلبن يرغب ملالشروط املطلوبة و 

 على شهادة ثانوية حاصالً أن يكون 

 سالمياإلمن املعهد  متخرجاً أن يكون 

 الشهادات املذكورة ىحدعلى شهادة معادلة إل حاصالً أن يكون 

ن طريق الربيد أو عراق املطلوبة و ألاإرسال  من مثو  ،اجلامعي إستمارة التسجيل من الرابط ءميكن حتميل ومل
 info@iue-edu.nl   . لكرتوين للجامعةإىل العنوان اإل
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 دراسات العلياال

من  ة موضوعةمعاجلطرق أحباث علمية و  حتتاج إىل مشاكل ،فيهاإلسالمية رويب واجلالية و اجملتمع األيواجه 
التخصص و اإلسالمية ية يف العلوم ميتقدمي دراسة أكاد دراسات العليا إىلالبرنامج يهدف . املتخصصنيقبل 
 .روبيةو ىف اجملتمعات األإلسالمية اتلبية متطلبات اجلالية يهدف إىل و كما . فيها

 األئمةقسم تعليم  ،قسم الرعاية الروحية :ىلنقسم إيو  .من سنتني امعةدراسات العليا يف اجلالبرنامج يتكون 
 .سالميةاإلقسم الدراسات و 

 :مع القضايا التالية على وجه اخلصوصدراسات العليا البرنامج يتعامل 

 أوروباىف  سالمياإلتمع متطلبات اجملو  تالكتعلق مبشي كل ما-

 التعايش يف اجملتمعات متعددة الثقافاتالتعاون والتفاعل و -

 الصحية يف املؤسسات احلكومية املختلفةو الرعاية الروحية -

 شروط التسجيل

ىف حالة عدم . راق املطلوبةو للجامعة على األ متحاناتااليتم التسجيل ىف الدراسات العليا بعد موافقة جلنة 
 .لتسجيل ىف سنة حتضرييةاإما رفض التسجيل و تقرر اللجنة إما  شروطتوافر ال

 اإلسالمية شهادات الكلية يف العلوم  ىن علو الطالب احلاصل-

 يةجتماعاالأو من أحد كليات العلوم -

 هل يتبع المعهد لمدرسة فكرية؟

 :نرتنتإلا ملة التالية على موقع اجلامعة علىولكن توجد اجل .ليس األمر بالواضح لدينا

حسننيو  سالمياإلمن قبل رابطة العامل  والدعم هتماموهي جامعة تستحق اال"
 
 . "امل

 التمويل

 . عن طريق التربعات قل نسبياً ممول على األالنشاط هذا  أنَّ الظاهر 
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 (Lochem)في لوخم  معهد االصالح 3.3.3.4

 /www.alislah.nl/index.php/nl: اإلنرتنتموقع املعهد على 

 :العنوان

Stichting Al Islah 
Ampsenseweg 8  
7241 NB Lochem 

Holland 

e-mail: info@alislah.nl  
 سيسـأنبذة عن الت

 2111.252معهد االصالح يف عام  أسست

فاهداأل
253 

 ."اهلولندي اجملتمع حتياجاتإ لتلبية ماءوالعل األئمة بتخريج الذايت االكتفاء"

 .العلم والعمل واألخالق: على ثالثة ركائز أساسية؛ وهي املعهديركز 

 والتخصصات البرامج

 .الكرمي القرآن حتفيظ برنامج ضمن يندرج هذاو . الكرمي القرآن فظفرصة حلال إلصالحا معهد وفري

 برنامج من التدريب هذا ويتكون". سالميةاإل العلوم" دورة بدأت" 1 القرآن حتفيظ" دورة من نتهاءاإل بعد
 .لسنوات لست ملدة مكثف

 .داخليةالدرسة امل يتبع نظام هكونيف املعهد،  كون الطالب بشكل دائم ي

 254المواد

 :التالية وادامل ، علىأخرى مواد   باإلضافة إىل (سنوات ست ملدة) التدريب هذا تويحي

 والصرف النحو: العربية اللغة 

                                                      

252 http://www.alislah.nl/index.php/nl/ 
253 www.alislah.nl/index.php/nl/ 
254 http://www.alislah.nl/index.php/nl/onderwijs/opleidingen.html, http://www.alislah.nl/Beleidsplan2.pdf 

http://www.alislah.nl/index.php/nl/
mailto:info@alislah.nl
http://www.alislah.nl/index.php/nl/
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 الكرمي القرآن تالوة 

 الكرمي القرآن تفسري 

 احلديث 

 احلديث علوم 

 الفقه/  سالمياإل الفقه 

 سالمياإل الفقه أصول 

 هباذامل 

 ةيو النب سريةال 

 نطقامل 

 العريب األدب 

 الكتابة 

 ثقافة عامة 

 رياضة 

 ... 

 السنويعدد الطالب : ر المعهدتطو

ما يقرب  شاركةمب م2111 – 2112الدراسي للعام اهلولندية أبوابه " لوخم"يف مدينة  معهد اإلصالح تحف
 255طالًبا 21من 

                                                      

255 www.alukah.net › ... › االمسلمون في هولند ‹ أخبار مسلمي أوروبا  

 مراسل األلوكة هبولندا
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.هذا املعهدالكرمي من حافظًا للقرآن  42خترج  2112عام الحىت و 
 256 

 هل يتبع المعهد لمدرسة فكرية؟

 .يس اجلامعة هو الشيخ الدكتور املقدميغري أن رئ ،مهمة ال يوجد لدينا معلومات

 التمويل

 .تربعاتال مجع ل منوَّ اجلامعة هي وقف هلل تعاىل ومت  

                                                                                                                                                                                

 19/11/2008نص من تاريخ 

256 www.alukah.net › ... › المسلمون في هولندا ‹ أخبار مسلمي أوروبا 
 مراسل األلوكة هبولندا

 19/11/2008نص من تاريخ 
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 النمسا 3.3.3

 (Wien)نا يفي في (Islamologisches Institut) سالمياإلالمعهد  3.3.3.9

سيسأنبذة عن الت
257
 

مع . على نطاق ضيق كمشروع رائد (Frankfurt)فرانكفورت يف  4111بدأ التعليم اخلاص يف عام 
 .وسويسرا والنمساأن يثبت نفسه يف البلدان املتكلمة باألملانية وهي أملانيا  استطاعالوقت 

يتم ( . ول املوادأنظر إىل جد. )أقسامكل دورة مؤلفة من ثالثة دراسة العلم الشرعي على أربع دورات،  تقوم 
 كل قسم  ي عترب  . مهكل قسم يتطلب هناية أسبوع كاملة لتعلُّ . أسابيع يف هناية األسبوع عةالتعليم كل أرب

تكون عنده  أنال يلزم الطالب  .لدراسة بأي وقت شاءبذاته حبيث يستطيع الطالب أن يبدأ ا الً مستق
هنايات  6ساعة تدريس على مدى  96ورة تدوم ملدة كل د. شرط للتسجيلك ةمعلومات شرعية مسبق

عطى الطالب يف كل ي  . يبدأ يف أي وقت شاء أنتقدم الدورات يف أماكن خمتلفة مما يسنح للطالب . أسبوع
 .املطبوعة باللغة األملانيةالسكربتات  أوقسم الكتب الالزمة 

( /Novi Pazar, http://fis.edu.rs)وثيق مع جامعة نويف بازار يف صربيا  تعاونيوجد  4116 سنة منذو 
أملانيا  قبل وهو معرتف به رمسياً من. غة االملانية جلامعة نويف بازارلحيث يعترب هذا املعهد هو الفرع الناطق بال

 .والنمسا وسويسرا

 فااألهد

 .هونشر الفهم الصحيح ل لإلسالم وةدعال

 258 :أمري زيدان.يقول د

 :النقاط التالية" سالمياإلاملعهد " خصائصمن 

                                                      

 2111ايلول  23أمير زيدان وهو مدير هذا المعهد في تاريخ .مرفق لرسالة ايلكترونية من د  257 

 2111ايلول  23أمير زيدان وهو مدير هذا المعهد في تاريخ .مرفق لرسالة ايلكترونية من د  258 
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ن التعاون والتبادل على صعيد اخلربات إ.بالتعاون مع كليات أخرىاإلسالمية تتم دراسة وتطبيق العلوم   1
 .لنا جداً بالنسبة هو أمر هام أوروباأخرى على صعيد  ةإسالميمع كليات 

 FISا تتم بالتعاون مع منظمات خمتصة أمثال البنلطال يةجتماعاملواكبة العلمية والتخصصية اال  إن 4
 .ومنظمات أخرى خمتصة

أمهية يعرتف بدماج يف اجملتمع األورويب و بعني اإلعتبار حاجة املسلمني لإلن "سالمياإلاملعهد "يأخذ   3
 .ةسالمياإلحيحة يف العلوم ر اللغة األملانية إلستعماهلا بطريقة صيتطو 

يشكل باعثاً  ،والثقافية يةجتماعكأقلية دينية هلا خصائصها اال  أوروباالواقع احلايل للمسلمني يف  إن.2
 للتطور على صعيد العلوم الشرعية

يدفع املنتسبني له إىل إحرتام األقليات  ،يوفر جوًا من الدميقراطية والسمو األخالقي" سالمياإلاملعهد "إن 
 أدياهنم وثقافاهتم اختالفلى ع

. والديين لإلسالم عن طريق تنوع طرق األداء يجتماعي ظهر الرقي األخالقي واال" سالمياإلاملعهد "  إن 2
أخذ املعهد على عاتقه تقوية الرابط الثقايف للمنتسبني إليه ببالدهم األصلية مع تقوية القدرة على احلوار 

 .عن املبادئ الدينية الثابتة ية دون التخلواإلندماج يف اجملتمعات األوروبي

والطالب على شىت  FISاملعهد منوط بالتعاون التام والكامل بني اإلدارة واملعلمني وال أهدافإن حتقيق   6
 . املستويات

عملي لألهداف يتماشى مع الواقع املعاش ويغنيه باخلربات العلمية التطبيق اليف  إن هذا التعاون يوفر جناحاً 
 .حثيةوالب

 برامجال

قد  FISيف نويف بازار اإلسالمية بالتعاون مع الكلية " سالمياإلاملعهد "إن الربنامج الشامل للبتشيلور من 
من قبل جلنة فاحصة مؤلفة من  11.11.2115و  12.11.2115يف الفرتة الزمنية بني خذ حتت اجملهر أ  

 : السادة
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 FIS حيكيك عميد كلية الور أن  الدكتور الربوفسور 

 .األستاذ أمري زيدان" سالمياإلهد املع"  مدير 

 .للتنمية البشرية األستاذ مدحت موجوفيتش( تغيري)  مدير معهد 

يف نويف اإلسالمية بالتعاون مع الكلية " سالمياإلاملعهد "من اإلسالمية يف العلوم  شهادة البكالوريا تشتمل
يلتزم مبا يفرضه عليه التعاون " سالمياإلاملعهد "إن  .كريديت موزعة على مثانية فصول  241على  FISبازار 

 .يف نويف بازاراإلسالمية مع الكلية 

 :259سماميةاإل العلوم في (البكالوريوس)الجامعية  اإلجازة برنامج

 عالن الربنامجإ

Bachelor in Islam-Wissenschaften 
in Zusammenarbeit mit der Fakultät für Islamische Studien in Novi Pazar 

 األخص وعلى املختلفة األوروبية ناطقني باللغات ة،سالمياإل العلوم يف خمتصني لتأهيل املاسة للحاجة تلبية

 معهدنا رطوَّ  أو تفريط، إفراط دون لصَّ ؤ م   بشكل حميطهم مع التفاعل على قادرينو والرتكية،  والبوسنوية األملانية

 :يلي كمااإلسالمية   العلوم يف البكالوريوس برنامج بازار نويفيف اإلسالمية  الدراسات كلية مع بالتعاون

 للدراسة وقت لديهم ال ممن الطالب، أو والعاملني للموظفني مناسب لدراسةإجياد نظام ل 

 .املنتظمة اليومية

 بازار نويف يفاإلسالمية الدراسات  كلية يف مواز وبشكل املعهد يف الطالب تسجيل يتم 

 .إضافية رسوم دون

 فصول  مثانية على موزعة سنوات، أربع الدراسة مدة(ECTS 241  )اللغة تعليم تتضمن 

  .حتسينها أوهبا  الناطقني لغري العربية

 طرق بثالث العلمية تبعاً للمادة التدريس يكون: 

                                                      

 2111ايلول  23أمير زيدان وهو مدير هذا المعهد في تاريخ .ترونية من دمرفق لرسالة ايلك  259
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o كحد   السنة يف يوماً  31)  العطل أو األسابيع تاهناي  يف ة/املدرس مع التقليدية الطريقة 

 (.أقصى

o (أقصى كحد السنة كاملة يف ساعة 120( )فيبينار/انرتنت) الرقمية الشبكة طريق عن 

o بعد عن الدراسة وطريقة 

 تار من أخرى بلغة أو بالعربية، إما العلمية، للمادة تبعاً  الدراسة لغات  ة/الطالب قبل خت 
 (الرتكيةأو  البوسنوية، كاألملانية،)

 يدياً بر  أو هاتفياً  شخصياً، املدرسني مع التواصل يكون. 

 رقمياً  أو بريدياً  فصل كل بداية العلمية املقررات إرسال يتم. 

 وحيازة القانوين بلوغ السن من ة/املسجل ة/للطالب بد وال للتسجيل، حمدد وقت ال 

دورات  إمتام شهادة أو بازار، نويف يف الكلية من الشرعية املعرتف هبا املدرسة شهادة أو العامة الثانوية
 400 بواقع أشهر ثالثة ملدة إسالمي يف مركز عملي نشاط إىل إضافة معهدنا يقيمها ليتا الشرعي التثقيف

 .ساعة

 يف يورو 120 بواقع تسديدها مقسطة ميكن يورو، 720 الواحد للفصل التسجيل رسم 

 .الشهر

 260موادال

 :هي التالية اإلجازةاملواد يف برنامج 

 لغة عربية

 صرف : 1  عريب 

 1قواعد /حنو: 4عريب 
                                                      

 2111ايلول  23أمير زيدان وهو مدير هذا المعهد في تاريخ .مرفق لرسالة ايلكترونية من د  260 
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 4قواعد /حنو: 3يب عر 

 

 قراءة: 2عريب 

 أدب وحتليل: 2عريب 

 خطابة وحوار: 6عريب

 ختصاصإستعمال كتب اال: 7عريب 

 

 جتويد القرآن

 قواعد التجويد مع متارين: 1  جتويد 

 قواعد يف التجويد: : 4جتويد

 قواعد يف التجويد: : 3جتويد

 قواعد يف التجويد:  2جتويد

 قواعد يف التجويد:  2جتويد

 قواعد يف التجويد:  6ويدجت

 

 العقيدة

 ، املدارس العقائدية( اإلميان ، اهلل واملالئكة)حتديد :1  عقيدة 

 (أملاين)أركان اإلميان : 4عقيدة 

 (عريب)اركان اإلميان: 3عقيدة
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 علوم القرآن 

 (أملاين) 1  علوم القرآن 

 (أملاين)خمتارات من التفسري:  4  علوم القرآن 

 (عريب)خمتارات من التفسري: 3  علوم القرآن 

 

 علوم احلديث

 تعريفات احلديث ومبادئ عامة حول علم احلديث: 1  علوم احلديث

 أحاديث وأحكام مستنبطة منها: 4علوم احلديث

 .، وشرح أحاديث األخالقحفظ بعض األحاديث غيباً : 3احلديثعلوم 

 

 فقه العبادات

 (املاين)ة والصالة الطهار . تعريف الفقه ومدارسه: 1  فقه العبادات

 (أملاين.)الصيام، الزكاة واحلج: 4  فقه العبادات

 الفقه أصول

 اإلمجاع والقياس. املراجع األساسية: 1الفقه أصول  

 .والتقليد جتهادالتعادل والرتجيح، اال: 4الفقه أصول

 

 فقه األحوال الشخصية

 .اللباس، أحكام النكاح والطالق:   القسم األول

 .األنساب، احكام الرضاعة، املرياث، الوقف والنذر:   القسم الثاين
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 القواعد الفقهية

 .مقدمة يف القواعد اخلمسة الرئيسية

 

 النظريات الفقهية

 .مسائل عامة مع أمثلة عليها

 

 فقه املعامالت

 التأمني وغريها ،العقود، الربا

 

 فقه السرية

 إنعكاسات ودروس من السرية النبوية

 

 الدعوة

 (أملاين)لشريعة  مقدمة حول ا

 مقدمة: 1  دعوة وخطابة 

 تطبيقي: 4  دعوة وخطابة

 .  مقدمة عامة يف التزكية واألخالق

 .احلرية، الدميقراطية، وحقوق املرأة: ، مواضيع متنوعةةسالمياإل  الثقافة واملدنية 
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 دراسات أدبية

 حىت الدولة العثمانية: 1سالمياإل  التاريخ 

 ا وأفريقياآسي: 4 سالمياإل  التاريخ 

 مقدمة عامة: إسالمية  فلسفة 

 مقدمة عامة:   علم النفس

 مقدمة عامة: جتماع  علم اال

 ة إسالمي  تربية دينية 

   مقدمة يف طرق التعليم

 

 مواد علمية خمتلفة

 (أملاين)  تعريف مصطلحات حمددة وتطبيقاهتا 

   العمل العلمي

 (أملاين)  اإلعالم والتواصل 

 

 لغات

 احلروف، التصريف والقواعد: 1ركي، أملاين وإنكليزي  بوسين، ت

 قواعد وحوار: 4  بوسين، تركي، أملاين وإنكليزي

 .الباكالوريوس ببحث التخرج يف مرحلةة وتنتهي الدراس
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 السنويعدد الطالب : ر المعهدتطو

ه كان املعهد يقدم برناجم، 2115و  2111خالل السنوات  اإلناثمن الطالب كانوا من % 71حويل 
 .والنمسا أملانياستة مدن يف  حينها يف حوايل

 هل يتبع المعهد لمدرسة فكرية؟

مع شئ من نقد احلركة السلفية  ةربعمنهج املذاهب األ على زيدان، أمري ا مؤسسه الدكتوركم  ،املعهد يركز
 .األشعريدرس املذهب بالنسبة للعقيدة في  أما  (.على منهج اململكة السعودية) احلديثة

 يلالتمو

 .يورو يف السنة 1441التكلفة هي . رسوم الطلبة املعهج عن طريقمتويل يتم 

 في النمسا( Islamologisches Institut) سالميمعلومات تفصيلية عن المعهد اإل 3.3.3.0

 الدورة األولى

 العقيدة

 مقدمة حول أركان اإلميان

 وجود اهلل تعاىل   تعريف

   اإلميان باهلل تعاىل

   اإلميان باملالئكة

   اإلميان بالكتب السماوية

   اإلميان باألنبياء والرسل

   اإلميان باليوم اآلخر

   اإلميان بالقضاء والقدر

   التوبة والكبائر

 الشريعة
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 األحكام التطبيقية

   تعريف الشريعة

   الفرق بني القانون، الفقه والشريعة

   مراجع الشريعة

   ليونة الشريعة

   صورة الشريعة يف الغرب

 العبادات فقه

 مدخل إىل العبادات

   الطهارة

   الغسل، الوضوء والتيمم

 الصالة وأحكامها  

   الصيام وأحكامه

   الزكاة وأحكامه

   أحكام احلج والعمرة

 الدورة الثانية

 علوم القرآن

 مدخل إىل علوم القرآن

   تعريف الوحي

   نزول القرآن

   مجع القرآن
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   ترتيب السور واآليات

 قرآن  تالوة ال

   املكي واملدين

   أسباب النزول

 احلروف السبعة  

   الناسخ واملنسوخ

   احملكم واملتشابه

   األمثال يف القرآن

   القصص يف القرآن

   ترمجة القرآن

   إعجاز القرآن

 

 فقه السرية

 سرية الرسول صلى اهلل عليه وسلم

   نسب الرسول صلى اهلل عليه وسلم

   زمن البعثة

 الوحي  بدء نزول 

   فرتة الدعوة السرية

   اجلهر بالدعوة

 قريش للمسلمني اضطهاد  
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   اهلجرة إىل احلبشة

   املقاطعة

   اإلسراء واملعراج

   بيعة العقبة الثانية

   اهلجرة إىل املدينة املنورة

   وثيقة املدينة

   الغزوات

   فتح مكة

   حجة الوداع

   وفاة الرسول صلى اهلل عليه وسلم

 

 حوال الشخصيةفقه األ

 أحكام اللباس واألطعمة

   أحكام األطعمة

   أحكام الصيد

   أحكام اللباس، العورة

   اخلطوبة

   الزواج

   الطالق

   املرياث
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   النسب

   التبين

   الرضاعة

   حق احلضانة

   احلداد

   الوصية

 الوقف  

   الكفارة

 الدورة الثالثة

 علوم احلديث

 مدخل إىل علوم احلديث

 ، السند وغريهاالسنة، البدعة، احلديث، املنت: تيفا  تعر 

   السنة زمن النيب صلى اهلل عليه وسلم

   كتابة السنة

   الناسخ واملنسوخ من احلديث

   أنواع الروايات

 تعريفات وشروط:   أقسام احلديث

 

 سالميالتاريخ اإل

 (م أمجعنياخللفاء أبو بكر، عمر، عثمان وعلي رضي اهلل عنه) اخلالفة الراشدة 
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   السنَّة والشيعة

   اخلالفة األموية

   اخلالفة العباسية

   احلروب الصليبية، األيوبيني واملماليك

   اإلسالم يف األندلس

   اخلالفة العثمانية

 

 علم مقارنة األديان

   اليهودية

   الكنيسة الكاثوليكية

   الكنيسة اإلجنيلية والكنائس اجملددة

 ية  الكنائس األورثوذوكس

   الفرق املسيحية

   البوذية

   اهلندوسية

   األمحدية

   البهائية

   العلويني

   الدروز
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 القواعد الفقهية

 الفقه أصول

 تعريفات

 إمنا األعمال بالنيات:   القاعدة األوىل

 اليقني ال ي رفع بالشك:   القاعدة الثانية

 املشقة جتلب التيسري:   القاعدة الثالثة

 رفع الضرر أوىل:   القاعدة الرابعة

 إحرتام األعراف:   القاعدة اخلامسة

 

 الدورة الرابعة

 اإلسالمية الثقافة 

 صورة اإلله واإلنسان يف اإلسالم

   تعريف الثقافة، املدنية والعلم

 اإلسالمية   خصائص الثقافة 

   صورة اهلل يف اإلسالم

   صورة اإلنسان يف اإلسالم

   ما هو الدين؟

 لبشر  العالقات بني ا

   العقل والنقل

   احلياة
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   اإلسالم والعلم

 

 الفقه أصول

 اإلسالمية طرق فهم املراجع 

   التعريف، النشأة والتطور

القرآن، السنة، اإلمجاع، القياس، املصلحة املرسلة، اإلستحسان، اإلستصحاب، العرف، )  مصادر الفقه 
 (سد الذرائع، شرع من قبلنا وغريها

   أحكام الشريعة

 جتهادال  ا

   التقليد

 

 فقه املعامالت

 واملال االقتصادأحكام 

 ياالقتصادالنظام 

   أحكام البيع والشراء

 سالمي  القرض اإل

   أنواع الربا

 اإلسالمية   التأمني من النظرة 

   احلجر
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 أعضاء الهيئة التدريسية

 الدكتور أمري زيدان

 ة التميزدرس الشريعة مدة مثان سنوات حصل يف هنايتها على شهاد

 ختصص يف الفقه وعلوم احلديث، كما يف العقيدة وعلوم الرتمجة

 دراسة الشريعة يف كلية شاتو شينون بدرجة البكالوريوس: 1111 - 1113 

الفقه واملواريث  أصولاحلديث، العقيدة،  أصولالقرآن،  أصولدراسة مكثفة مركزة على : 1111 -1111  
 حتت إشراف الربوفسور حممد حسن هيتو

 .أباد يف اهلند نيل شهادة املاجستري من اجلامعة النظامية يف حيدر: 2111 - 1112  

 .سالميةوواضع اإلسكلوبيديا اإل" سالمياملعهد اإل"الدكتور أمري زيدان هو مؤسس 

 :يشرف على املواد التاليةو 

   العقيدة

   علوم القرآن

 (أحكام الصالة، الزكاة، الصيام واحلج)   فقه العبادات 

 (أحكام اللباس واألطعمة واألحوال الشخصية)  فقه األحوال الشخصية 

 (والعقود االقتصادأحكام )  فقه املعامالت 

 (مدخل إىل قواعد الفقه)الفقه أصول   

   علوم احلديث

 .يشغل أمري زيدان منصب أستاذ مناوب يف الرتبية الدينية والعقيدة وعلوم احلديث يف كلية الرتبية يف فييناو 

 .الدين أصولكانت رسالة خترجه يف املاجيستري حول الشريعة و 
 .منذ ثالثني عاماً يف النمسااإلسالمية هو ناشط على الساحة و 
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 دريكمان األستاذ يوسف

تقليدية حيث حاز  ةإسالمييف جامعة .يف إفريقيا اجلنوبية، طيلة ست سنوات ونصفاإلسالمية درس العلوم 
 .لدراسةعلى شهادة تقدير لتفوقه يف ا

 .ختصص يف علوم الفقه واحلديث، وقواعد اللغة العربية

 .حاصل على إجازة يف الكتب الستة، يف الفقه احلنفي ويف حفظ القرآن على رواية حفص

 :على املواد التالية مشرفاً " سالمياملعهد اإل"يشغل األستاذ يوسف منصب مدرس يف  2114منذ سنة 

 علوم احلديثو  الفقه ، أصولفقه املعامالت، صيةفقه األحوال الشخ ،  فقه العبادات

 معلومات حول الكادر اإلداري للمعهد

يف هيسني واجلماعة  سالميأثناء وجوده يف أملانيا كان أمري زيدان الذي كان يرأس حينها دائرة العمل اإل
ن يصدرها حتتوي فحسب املخابرات األملانية كانت جملة اجلمعة اليت كا. يف هيسني حماًل للجدلاإلسالمية 

 .دين من قبل خرباء بعالقته باإلخوان املسلمنيكما أ  . على معان متطرفة

في  (Institut Fortbildung Religion Islamisch IHL) سالمياإل معهد التدريب العالي 3.3.3.4

(Wien) ينايف
261
 

 :العنوان
IHL 

Neustiftgasse 117 

1070 Wien 

 سيسأنبذة عن الت

املركز الرئيسي . النمسا حمافظات مجيع يف التعليم مواصلة ؤم نوي ،عشر سنوات من أكثر منذ املعهد أسست
 .ناييف العاصمة فيملعهد هو 

                                                      

261  http://www.ihl.ac.at/, http://www.kphvie.ac.at/institute/institut-fortbildung-religion/islamisch.html 

http://www.kphvie.ac.at/institute/institut-fortbildung-religion.html
http://www.kphvie.ac.at/institute/institut-fortbildung-religion.html
http://www.kphvie.ac.at/institute/institut-fortbildung-religion/islamisch.html
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ورمبا  مؤخراً و . النمسا يفاإلسالمية  اجلماعة يف والتعليم الرتبية ملكتب اً تابعاملعهد  كان  قريب وقت ىتحو 
 .الكاثوليكية اجلامعة إشراف حتت وضعه مت ،بسبب الضغوطات السياسية

 فاهداأل

 التعليم مدرسيي در ب  هوف .يف النمسااإلسالمية  للجماعة التعليم ومواصلة تدريب مؤسسة هو املعهد
 .النمساوية العامة املدارس يف سالمياإل الديين

 الطالب

 .للمؤسسة املختلفة التدريبية الدورات من املدارس أنواع مجيع من علمم 511 من أكثر حالياً يستفيد 

 امج والموادوالبر التخصصات

ك بني  التعليم املشرت ويف ،تعليمعلم الرتبية وال جمال يفو  ،ةسالمياإل العلوم جمال يف لتدريبا على الرتكيزيتم 
 .األديان

يقدم دورات يف خمتلف املواضيع  أنمن طبيعته  كان  قدف ،دارسامل أساتذةكمل تدريب ي   وكون هذا املعهد
 .كالوريوساً للبيقدم برناجم أن ه، وليس لالذي هو فيهاحمليط ب املتعلقة

 هل يتبع المعهد لمدرسة فكرية؟

 إدارةحتت  حالياً هو و . يعمل مع الدولة النمساويةبل . السلفية أو اإلخوانك  املعهد مدرسة فكرية ال يتبع
262.اجلامعة املسيحية الكاثولكية

 أصبحتاملعهد ب اخلاصة اإلنرتنتهو أن صفحة ذلك دليل على وال 
 263.جلامعة الكاثولكيةا صفحةها من خالل ستدل عليي  

 التمويل

 .مل حنصل على معلومات خبصوص هذا املوضوع

                                                      

من ( Sylvia Samira Mittendorfer)ا رسالة الكترونية من السيدة سيلفيا متندورفر  262

النمسا في إحدى المؤسسات /وهي تعمل في العمل اإلسمامي في فيينا. 21.12.2111

 .التربوية اإلسمامية في فيينا
263 http://www.kphvie.ac.at/institute/institut-fortbildung-religion/islamisch.html 
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( Wien)في فيينا  (IRPA) سالمياإلتخريج مدرسي الدين معهد  3.3.3.3
264
 

 :العنوان
Eitnergasse 6 

1230 Wien 

Telefon: +43 1 867 44 00 

Fax: +43 1 867 44 00-17 

E-mail: sekretariat@irpa.ac.at 

 سيسأنبذة عن الت

ينا ييف ف سالمياإلختريج مدرسي الدين فمعهد  (IHL) سالمياإل لتدريب العاىلحلال يف معهد امثل ما هو ا
اجلماعة  إشرافوقد كان هذا املعهد حتت . اجلامعة الكاثولكية إدارةحتت ( 2111)منذ هذه السنة  أصبح

 (.Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ))مسا يف الناإلسالمية 

 265.سالميةاإلما خيص املواد فيالقرار  متلكاإلسالمية فاجلماعة ري يهذا التغ ولكن رغم

 فاهداأل

  .الرمسية وغري الرمسية يف املدارس سالمياإلالدين مادة درسي م   إعداداهلدف هو 

 والبرامج اتختصاصاال

الدين مادة يدرس  أن اإلجازةسمح حلامل هذه ي   .يف الرتبية( باكالوريوس) اإلجازةواحد وهو هناك برنامج 
 .دولياً  اعرتف هبشهادة الباكالوريوس يف املعهد فم  أما  .يف املدارس الرمسية يف النمسا سالمياإل

وا بالدراسة يقوم أنذلك ألن الطالب ميكن  .سنوات ها ستأكثر فأقلها ثالث سنوات و مدة الدراسة أما 
ة أربع إىل ةثالثيومني يف الشهر و  األقلى ويكون وقت الدراسة عل. يف وظائفهمجانب عملهم  إىليف املعهد 

 266.دراسة مكثفة مرة يف كل فصل دراسي أسابيع

                                                      

264 http://www.irpa.ac.at, http://www.kphvie.ac.at/institute/institut-islamische-religion-irpa.html 

265 https://www.facebook.com/IRPA-Institut-Islamische-Religion-an-der-KPH-WienKrems-105573353112613/ 
266

 http://www.irpa.ac.at/bachelorstudien/berufsbegleitendes-studium/ 

mailto:info@irpa.ac.at
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ن أو  ،اجلامعة دخول امتحانالنجاح يف  أو احلصول على شهادة باكالوريةيف املعهد ومن شروط القبول 
 . ماً يكون الطالب مسل

 المواد

 :التالية بالشكل التاىلاخلمس  األساسيةاجملاالت  على مواد ةوزعم وحدة 121 للدراسة

 (األورويب النظام حسب معتمدة ساعة 31) اإلنسانية العلوم .1

 (األورويب النظام حسب معتمدة ساعة 24) وااللقاء التعليم وفن املتخصصة العلوم .2

 (األورويب النظام حسب ةمعتمد ساعة 31) تطبيقية مدرسية دراسات .3

 (األورويب النظام حسب معتمدة ساعة 12) تكميلية دراسات .4

 (األورويب النظام حسب معتمدة ساعة 1) أطروحة .5
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 :جدول الدراسة

 الفصل السادس الفصل اخلامس الفصل الرابع الفصل الثالث الفصل الثاين الفصل األول

دخل إىل علم م
 تعليمال أصول
 الديين

 اإلسالمي

 صادرامل فهم
اإلسالمية 

والفقه 
 اإلسالمي

 أصول علم
تعليم الديين ال

 اإلسالمي

 

 اإلبداع

 

 أصول لمع
 يف التدريس
 اخلاصة املدارس

 

الديين  ميالتعل
لتالميذ من 

 خمتلف األديان

 

 احلياة يف الدين
 اليومية

 والتعليم الرتبية

 

 الفكر
 اإلسالمي

 األحباث إجراء

 

 النفس علم
 الرتبوي

 يةيند دراسات
 مقارنة

 مهارات وظيفية

 

 والقيم األخالق
 الروحية

 

تالوة القرآن 
 هم القرآنفو 

 

 اخلاص التعليم

 

 يف الدين
 العملي التطبيق

 

 الكرمي القرآن
/  واجملتمع

تدريب عملي 
 يف احدى

 رسادامل

 السرية النبوية

 

تالوة القرآن 
 هم القرآنفو 

 

يات علوم أساس
 احلديث

 

 صادرامل فهم
اإلسالمية 

لفقه وا
 اإلسالمي

تعليم النصوص 
القرآنية 

 واألحاديث

 جتماعاال علم
 الرتبوي

 

 املدرسة نظرية 
 والتعليم

 

عملي  تدريب
يف احدى 

 املدارس

 يف اإلسالم
 أوروبا

 

 أطروحة كتابة
 البكالوريوس

 

 فلسفة
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 كادر التعليميال

تابعني للمعهد  بأي ليسوا  ،التعاقدمدرسون ب هم هذا العدد رباعأثالثة . اً يقوم بالتعليم حواىل ستون مدرس
 .(email)ين الربيد اإللكرتوين كما يظهر يف عناو 

 هل يتبع المعهد لمدرسة فكرية؟

 إدارةحتت  حالياً  وهو. يعمل مع الدولة النمساويةلكنه فية و السل أو اإلخوانك  فكرية مدرسة املعهد ال يتبع
267.اجلامعة املسيحية الكاثولكية

 268.اإلنرتنتفحة من خالل ص يظهركما  

 التمويل

 .ليست لدينا معلومات خبصوص مصادر التمويل

                                                      

وهي . 21.12.2111من ( Sylvia Samira Mittendorfer)رسالة الكترونية من السيدة سيلفيا متندورفر ا  267

 .النمسا وهي تعمل في احدى المؤسسات التربوية اإلسمامية في فيينا/تعمل في العمل اإلسمامي في فيينا
268  http://www.kphvie.ac.at/institute/institut-islamische-religion-irpa.html 
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 ألمانيا 3.3.2

3.3.2.9 DIdI / DAFK  

 http://dafk.org/ http://didi-info.de ,: املواقع اإللكرتونية

 :العنوان
DAFK 

Qubaisi Center, Ras Nhache, Batroun 

Lebanon 

Deutscher Informationsdienst über den Islam e.V. 

Im Klingenbühl 2a, 69123 Heidelberg 

Germany 
 سيسأنبذة عن الت

مل تكن ، حيث 2115يف عام  Deutscher Informationsdienst über den Islamمن قبل املعهد  أسس
فقه  وآخر يفعقيدة يف الكتاب   ما عدا)يس الشرعي للتدر ها اعتمادالكتب اإلسالمية، واليت كان باإلمكان 

بوضع  Deutscher Informationsdienst über den Islamاملؤسسة  تفقام .غة االملانيةلبال متوافرة (العبادات
 .اإلنرتنتعلى شبكة التقليدي ونشرهتا  سالمياإلم العايل للتعليالضرورية زمة يف املواد الالكتب ال

 .ب هذا املعهد تقدم بالتفصيل يف الباب اخلامس من هذا البحثت  و ك  

 فاهداأل

ولذلك وهبدف تسهيل  .ةنفهم وسطي لدى الدعاة، وختليقهم باألخالق احلس هو تكوين املعهد هدف
 .لدراسة شبه جمانيةوصول العلم الشرعي للراغبني فيه، بقيت هذه ا

من ممارسة أعماهلم ووظائفهم إىل جانب تأهيلهم للدعوة لطالب تمكن اي لكيالدراسة باملراسلة  وج علت
  لدين اهلل يف جمتمعاهتم

 اتختصاصاال

 . الدين أصولهو الشريعة و ختصص واحد و  يف املعهد

 البرامج

 .راسة تكون عرب املراسلة، وال سقفاً زمنياً هلاوالد. نصفمدة الربنامج ثالث سنوات و 
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عن طريق ذلك و  لدراسة كربنامج باكالوريوسالرمسي با عرتافالاملعهد يف الوقت احلايل لنيل ا إدارةتسعى 
 .سالمياإل عاملال معرتف هبا يفربط املعهد جبامعة 

على فهم  أكثرز هذا املعهد يرك أنال إ.  شاتو شينون الفرنسيةيف اإلجازةحد ما برنامج  إىليشبه الربنامج 
 .أملانياوالسياسية يف  يةجتماعاالالبنية 

 269كيفية التدريس بالمراسلة

 ....(يف الغرب، التزكية و اإلسالم، عقيدة، فقه، إسالميلغة عربية، قرآن، تاريخ )أقسام خمتلفة هناك 

يجب شراؤه على شكل كتب فالقسم اآلخر املادة التعليمية عن اإلنرتنت، أما قسم من ميكن حتميل 
 .مطبوعة

 .يكون شفهياً هبا  متحانواال فمتاحة عرباإلنرتنتدروس القرآن والتجويد  أما  

   متابعة من قبل القائمني على املواد

 .اإلنرتنتعلمي عن طريق التواصل عن طريق   مراقبة املستوى ال

 .الشفهية والكتابية كل ثالثة أشهر متحانات  جترى اال

 .متحاناتاالالشهادات اليت توثق العالمات اليت حصل عليها الطالب يف    مينح املعهد

نفسه  يعتمد فيه بشكل كبري على يدرس املادة حسب الربنامج املبني بشكل مستقل متاماً  أنعلى الطالب 
ويف حال عدم الفهم أو اإلستفسار فطرح . يف تنظيم وقته لنيل اهلدف األساسي وهو حتصيل العلم الشرعي

 .املعتمدين بطريقة سهلة جداً عرب اإلنرتنت ساتذةاألسئلة ممكن على األ

                                                      

269 http://dafk.org/index.php/fernstudium 
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 المواد

 وحدات  المواد

 1 - 1 العربية اللغة قواعد

  1 - 1 يةالقرآن ن نصوصمحتليل لغوي 

 اللغة العربية وحدات

 30/140 :الوزن

 1 - 1 القرآن

 2 + 1 القرآنعلوم 

 2+  1 تفسري

 األحكامآيات 

 قرآنلوحدات ا

 24/140: الوزن

 2+  1االخالق  أحاديث

 2+  1 احلديث علوم

 2+  1األحكام  أحاديث

 وحدات احلديث

 16/140: الوزن

 2+  1 عقيدة

 ،تالماعامل ،الشخصية األحوال ،اتعبادال) 5 - 1 الفقه

 (املواريث، اجلنايات

 قضايا معاصرة

 4 - 1الفقه  أصول

 قواعد الفقهيةال

 مقاصد الشريعة

 وحدات العقيدة والفقه

 34/140: الوزن

 وحدات التزكية النفس تزكية

 4/140: الوزن
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 الغرب يف واملسلمني مةلأل اليوم حتديات

 النبوية السريةفقه +  ةسري ال

  األمةعلماء  سري

 أوروبا يف يجتماعاال العمل يف اتاسرتاتيجي+  وةالدع فقه

 سالمياإل التاريخ

  أوروبا يف اإلسالم تاريخ

 اإلسالمية  اإلصالح اتحرك

 (العرب لورنسو  بريطانية) األوسط الشرق يف السياسي الصراعتاريخ 

وحدات الفكر املعاصر 
 والتاريخ

 19/140: الوزن

 اإلسالمية املكتبة 

 الكتابة العلميةو مي ث العلإىل البحدخل م

 حبث 

 حبث التخرج

 وحدات املكتبة والبحث 

 13/140: الوزن

 

 لغة التدريس

 .غة التدريس هي األملانيةل

 السنويعدد الطالب : ر المعهدتطو

طالب  511 تقريباً  2111 سنة  يفبلغ عدد الطالب املسجلني 2115عام  بعد بدء العمل التدريسي يف
قدموا هم الذين فقط منهم  نيسبع أنغري . ي من املسلمني اجلددأ ماإلسال اعتنقممن % 21منهم 

 .نساءمن ال% 71ومن الطالب حوايل . النهائية متحاناتاال

 أو إسالميي مركز يف أ متحاناتااليكتبوا  أنالطالب ميكنهم  أنالسريع هو  نتشاراال على ا ساعدممو 
بعد االتفاق مع املعهد على آلية إجراء  وذلك املركز أوم على هذا املسجد مسجد مبراقبة من يقو 

 أنومبا . املراقب إىلتتم بإرسال األسئلة  متحاناتواال. االمتحانات والشروط الواجب توفرها يف املراقبني
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على عملهم  اً اتبال يتقاضون ر  Deutscher Informationsdienst über den Islamقيمني على املؤسسة ال
 .جماناً  متحاناتاالعلى مراقبة  ا قد وافقتوالنمسا وغريمه أملانيااء أحند يف كل املساجف التعليمي أوداري اإل

 
 هل يتبع المعهد لمدرسة فكرية؟

 . مع الرتكيز على النصوص الشرعية ،املعتدل اإلسالمهو  املعهد فكر

طماب المرالسلة : الصور فوق
 بعد 2115ام رهم في عوانتشا

نقل يركز المؤلسسة الى لبنان في 
 .2114ر واخأ

 

طماب : الصورة في األلسفل
ام رهم في عنتشاالمرالسلة وإ

2111. 
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ه التحليالت بعض هذ واسىتندت. املسلمني اإلخوانينشر فكر  هأنالسلطات االملانية  قبل تهم املركز مني  
 اإلخوانمفكري ون من ي عدّ  علماءَ ل أقواالً  املعتمدة يف املركز حتتوي بعض الكتب اهتا على أنادعاءيف 

 .عية يوسف القرضاوياالدحممود شاكر والفقيه  سالمياإلاملسلمني مثل املؤرخ 

يعلن املركز عن هذا  ومل. من قبل السلطات األملانية 2114التدريس باملراسلة يف عام  وهلذا السبب أ وقف
 اإلدارة وفضلت. صل أملاينهم من أغلبية ، حيث األنتماء عند طالبهىت ال ي غذي ذلك مشكلة اإلاملنع ح

 (.DAFK ،www.dafk.org)مؤسسة يف لبنان  إىلتنقل مركزها  أن

 التمويل

 (.يف السنةيورو  111)الدراسية  املعهد من قبل التربعات والرسومميول 

 ((Frankfurt) فرانكفورت) ألمانيا فرع - اإلنسانيةو اإلسالمية للعلوم وبياألور المعهد 4.4.5.4

IESH Frankfurt 

Das Europäische Institut für Humanwissenschaften 
http://eihw.de/ 

https://www.facebook.com/EuropaInstitutEIHW/ 
 سيسأنبذة عن الت

 . 2113هذا املعهد يف عام  أسس

 270:الكلية عن نبذة

سنشرح هنا . (عتماداال)و (املعادلة)و (عرتافاال: )الثالثة التالية صطلحاتامل جيدر بنا التمييز إبتداًء بني
 .ونرتك األخري لنستفيض فيه الحقاً بإذن اهلل تعاىل املصطلحني األول والثاين

 .لذي يقع فيه مقر الكلية البلد اأن تكون الكلية مسجلة يف وزارة التعليم العايل يف هنا عيني(: عرتافاال)ف  •
 نيهيس ةبوزارة التعليم العايل يف والي اإلتصالباب  فقد فتح اإلنسانيةروبية للعلوم وبالنسبة للكلية األو 

(Hessen )هذا األمر وقعت الكلية اتفاقًا مع املعهد  اممتإ إىل حنيو  عرتافاالللحصول على  ملانيةاأل
                                                      

270 http://shoshara.com/eihw/?page_id=101 
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 .على شهادة من املعهد بباريسفيه من أمت الدراسة  مبقتضاه حيصل ،بباريس اإلنسانية األورويب للعلوم
 .بباريس مسجل لدى وزارة التعليم العايل الفرنسية اإلنسانيةواجلدير بالذكر أن املعهد األورويب للعلوم 

، وهي مسألة سيادية ختتص بالدولة تكون بعد خترج الطلبة من الكلية فهي مرحلة غالبًا ما(: املعادلة)أما  •
األوىل  يت يرغب الطالب احلصول على املعادلة لشهادته اجلامعية فيها، حبيث يتم التقدم من الدفعاتال

للخرجيني للحصول على املعادلة، ويف حال احلصول عليها، فإن الدرجات العلمية للكلية ستكون معادلة يف 
دلة ن اخلرجيني للتقدم بطلب املعامع العلم بأن اجلهد األكرب يف هذه املسألة يقع على الطلبة م. تلك الدولة

قصارى جهودها يف سبيل تذليل العقبات وتسهيل  يف غالب األحيان تبذل الكليةو . يف الدولة املقصودة
 . عملية احلصول على املعادلة

 فاهداأل

 .شينون-يف شاتو اإلنسانيةو اإلسالمية رويب للعلوم و املعهد األفقرة أهداف أنظر 

والبرامج اتختصاصاال
271
 

 اإلسالمية لدراسات ا  

واستنباط األحكام الشرعية  إستيعاباهلدف األساسي هلذا الربنامج هو تنمية وتطوير قدرات الدارسني يف "
اإلسالمية رفد اجملتمع بكوادر متخصصة يف العلوم كما ويهدف إىل . وأثرها يف تنظيم حياة الفرد واجملتمع

 "ات الدينيةتتمتع بكفاءات وخربات تؤهلها للعمل يف املؤسس

 –للمنتظمني وللمنتسبني  –اإلسالمية يف الدراسات  اإلجازةعدد سنوات الدراسة للحصول على درجة 
رى يف هناية كل فصل دراسي منها  .(ستة فصول دراسية)ثالث سنوات  شاملة يف املواد احملددة  امتحاناتجت 

بّينة يف اخلطة الدراسية، مع تقدمي
 
 .وحبث مطول للتخرج ،ة سنوياً  ثالثة حبوث علمية صغري وامل

 معهد اللغة العربية وتكوين املعلمني 

 :يقوم معهد اللغة العربية مبهمتني
                                                      

271 http://eihw.de/?page_id=30 
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 تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها - أ

 تأهيل الطالب للدراسة بأقسام الكلية املختلفة - ب

اف الكلية األوروبية للعلوم ة لتحقيق أهدي، هي إحدى الوسائل الرئيسامج تعليم اللغة العربية باملعهدوبر 
بالدراسات اجلامعية  لتحاق؛ حيث يقوم الطالب برتقية مستواه يف اللغة العربية ليتمكن من اإلاإلنسانية

 واإلسهام برفد مدارس تعليم اللغة العربية باملعلمني األكفاء

امج املشار إليها آنفاً، حبسب الرب سنوات  3ترتاوح مدة الدراسة يف برنامج اللغة العربية ما بني سنة إىل 
 .الطالب يف اختبار حتديد املستوى ي حيصل عليهذوحبسب اجملموع ال

 

 إعداد وتكوين األئمة واملعلمني 

 :اهلدف من إنشاء هذا القسم هو

حلكمة واملوعظة ختريج طالب علم مؤهل للدعوة إىل اهلل تعاىل، ليعلم الناس، ويدعو إىل سبيل ربه با -
 يف إطار خصوصية الواقع األورويب اليت هي أحسنبجيادهلم احلسنة و 

سد حاجة املساجد واملراكز واألقليات املسلمة بالكفاءات املتخصصة من األئمة املؤهلني، واخلطباء  -
سهم بفعالية يف حل ينزعة اإلقليمية واملذهبية، حبيث املؤثرين، والدعاة املتبصرين، البعيدين عن ضيق ال

 .د، ومجع الصفوف على احلقاملشكالت، وتوحيد اجلهو 

من ختريج متخصصني يف اللغة العربية لسد حاجات املدارس األملانية ومدارس املساجد من هذه النوعية  -
 .واملعدة أكادميياً وتربوياً  اتاسر الد

  باللغة األملانيةاإلسالمية الدراسات 

 ريج دعاة وأئمة ممن ولد أو نشأ بأملانياخت -

 اإلسالمع األملاين بإتاحة الفرصة ملن يرغب بالتعرف على على اجملتم نفتاحاال -

 التوظيف اإلعالمي للنشاط -
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 حصار حالة الفوضى الفقهية والدعوية باللغة األملانية وضبطهما بالعلم الشرعي الصحيح -

 والطالب ساتذةمن القسم يف إصدار مؤلفات باللغة األملانية من إنتاج األ ستفادةاال  -

 المواد

 اإلنسانيةو  اإللسمايية للعلوم األوروبي المعهدمن  وباريس نونيش-توافرع ش ه املواد يفهي تشب

 كادر التعليميال

 :يتميز أعضاء هيئة التدريس يف الكلية باملواصفات اآلتية

 يف اللغة العربية، ( الدكتوراةاملاجستري و ) أهنم من حاملي الشهادات اجلامعية العليا
 .مجة، والرت ةسالمياإلوالدراسات 

 أصحاب خربة يف جمال تدريس اللغة العربية للناطقني ولغري الناطقني هبا. 

  سالمياإلعلى دراية بالواقع األورويب ومكوناته الثقافية وخصوصية الوجود. 

  (معهد القرآن الكرمي) من اجملازين يف القرآن الكرمي بالسند املتصل. 

 :بعض املدرسنيمساء أ

، حممد هاشم.أ، عبداحلق الكواين.أ، عبداحلفيظ مسعود. د، لي أمحدأبوعبيدة ع.أ، خالد حنفي. د
 عبدالرمحن القادري.د، عبدالعزيز اخلضري.أ، علوي حسني.أ، أمحد طه.أ، علي الشافعي.د

 الطالب

 .حول عدد الطالب معلومات لدينا وجدال ت

 هل يتبع المعهد لمدرسة فكرية؟

 .املسلمني اإلخوان فكر يتبع ،اإلنسانيةو  اإلسالمية علوملل األورويب املعهدفروع  ، ومثل كلهذا الفرع

 التمويل

 .التربعات من أيضاً  ورمبا من رسوم التسجيلميول املعهد 



ي اإلسمامي في روسيا االتحاديةالتعليم العال  

219 

 (Heidelberg) في هيدلبرغ (Islam-Akademie) اإلسالممية يكادأ 3.3.2.4

 www.islam-akademie.com: اإلنرتنتعلى  األكادمييةموقع 

 نبذة عن التأسيس

على املنهج  يقدم برامج دراسيةً ل فيما بعد تطورائل بن ردهان، و لن 2111م الدروس منذ عام بدأ املوقع يقد
 .السعوديةالعربية السلفي لعلماء اململكة 

 األهداف

الذين سلمون املهم ف املستهدفة أما الفئات. ئية واملسموعة والنصوصفالم املر اً عن طريق األدروس يقدم املوقع
ومن هو حديث عهد  ،اإلسالم يوسع معلوماته حول أنومن يريد  بات البيوت،ر و  ،وظائفهميف  ونيداوم

 .اإلسالمب

 البرامج

 :ثالثة برامجيقدم املوقع 

 اإلسالمساسيات أ .1

العقيدة واللغة العربية والتزكية والفقه وعلوم كمواد   على ملتيشو  ،لمتقدمنيل اإلسالم .2
والتفسري  سالمياإلوالسرية النبوية والتاريخ والقرآن وعلوم القرآن  اإلدارةاحلديث وعلم احلقوق و 

 .الدعوة أصولو 

أصول مواد العقيدة واللغة العربية والتزكية و الشبه العايل الذي يشمل  سالمياإلتعليم ال .3
والقرآن وعلوم القرآن ومقاصد الشريعة  اإلدارةالفقه والقواعد الفقهية وعلوم احلديث وعلم احلقوق و 

 .الدعوة أصولعلم التفسري و  أسسو  سالمياإلخ والتاري السرية النبويةو 

 .لتعليم اللغة العربية وحلفظ القرآن اً برناجم كما ويقدم املوقع

 كادر التعليميال

ظاهر وغريه من شيوخ الشيخ عبد املعطي الالتدريس الشيخ نائل بن ردهان الذي تتلمذ على يد  هيئة رأسي
 . حفظ القرآن والتجويديف إجازة حائٌز على. السعوديةاململكة العربية 
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 التمويل

باإلضافة إىل إشرتاكات  ،للمعهد ةبعدار نشر تا كتب يفالبيع  القائمني عليه من عائداتو ول هذا املعهد مي  
 .يورو شهرياً  131 الطالب، إذ يدفع الطالب

 هل يتبع المعهد لمدرسة فكرية؟

 .ةالسعودي العربية اململكةمعظم علماء على منهاج   سلفي املنهج

 (Madrassa-Online Fernstudium) اإلنترنتعلى المدرسة بالمراسلة  3.3.2.3

 :العنوان

http://madrassa-online.net/ 

Mohammad Raji 

53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler 

Tel.: 02641-9115130 

email: madrassa.rabbi.sidna.ilma@gmail.com 

 

ت قسَّم كل مادة إىل . ملواظبةعلى نظام احللقات القدمي الذي يتطلب الكثري من الصرب وا هنا الدراسة تعتمد
 :مستويات ثالث

   التعريف باملادة

   تناول أعمق للمادة

 .ماء حوله  معاجلة مفصلة للموضوع مع مناقشة اآلراء املختلفة للعل

 مثالً  ال حيق ألحد  و . العربيةلغة الو الشريف ديث احلالفقه، العقيدة،  أصول :هي طريقة تناول املواد وهذه
 .الفقه أصوليكون قد درس شيئاً من اللغة العربية و  أنتعلم مادة احلديث قبل 

 .قت طبيعي للدراسةكو   الوقت احلايل تتوزع على ستة فصولإن هذه الدراسة الغري معرتف هبا رمسيًا يف 
 .ينتسب إليها بدون شروط مسبقة أنوميكن ألي كان 

 .عن طريق اإلنرتنتت عطى الدروس 

http://madrassa-online.net/
mailto:madrassa.rabbi.sidna.ilma@gmail.com
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عن  أيضاً نقل يومًا يف أحد املساجد وت   14كل ألسبوع تقام  إمكانية تلقي حماضرات يف هناية ا أيضاً  وهناك
 .طريق اإلنرتنت

 والموادالبرامج 

  (مسمن الفصل األول حىت اخلا)العقيدة 

سؤال وجواب  211"كتاب   ي عتمد. فتها وفهمها واإلميان هباالعقيدة اليت على كل مسلم معر  أصولتناول ت
العقيدة "تيمية وكتاب  ابن اإلسالملشيخ " العقيدة الوسطية"للشيخ احلكمي رمحه اهلل، وكتاب " يف العقيدة
 .أليب جعفر الطحاوي "الطحاوية

 (الرابع من الفصل األول وحىت)الفقه  أصول 

 .وذلك لفهم مراجعه ودالئله وطرق نشأته. الفقه هو األصل يف تعلم مادة الفقه أصول

اهلدف من تعلم هذه املادة هو فهم الفتاوى وفهم القرآن والسنة، كما طريقة إستخراج األحكام من اآليات 
 .واألحاديث

 .يصدر حكماً فقهياً قبل أن  ميتلكها أنالفقه القواعد املهمة اليت على الفقيه  أصوليتناول علم 

  (للمبتدئني، واملتقدمني)اللغة العربية 

 .يتناول حركات آخر الكلمات :  قواعد النحو1

 .يتناول تكوين الكلمة وأصلها :  قواعد الصرف2

 :   البالغة تنقسم إىل ثالثة أقسام3

    علم البيان

   علم املعاين

   علم البديع ي عىن جبماليات التعبري

 .علم العروض والقوايف أيضاً وهناك . األلفاظ ومعانيها هو علم يكمن يف املعاجم اللغوية  علم 
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 :  علم التجويد

تدرب على مثل صفات احلروف وخمارجها، كما ال تناول األساسيات يف علم التجويدي:   يف الفصل األول
 .قراءة قصار السور قراءة صحيحة جمودة

 .اجلزء األخري من القرآن جموداً النون الساكنة و  يتناول قواعد:   يف الفصل الثاين

 ."كثري   جزء عم  ابنتفسري "يف دورة :   التفسري

   علم احلديث

 .اهلل صلى اهلل عليه وسلمرسول  أحاديثعدداً من بالتفسري املادة  تتناول هذه

كتاب و  "قيدةسؤال وجواب حول الع 211"قراءات وأسئلة حول كتاب باإلضافة إىل هذه املواد هناك   
 .زمح بنال" شفاء الروح"

بشكل غري مفصل وتؤخذ . ية يف حماضرات مباشرةسالدر حيث ت طرح كل املواد ا:   دورات هناية األسبوع
 :الكتب التالية

 .حجر العسقالين يف علوم احلديث بنال" خنبة الفكر"  

 قدامة املقدسي يف الفقه بنال" عمدة الفقه"  

 .الفقه أصول للجويين يف" الورقات"  

 

 املراجع

 سليمان ابنللشيخ " الثالثة صولاأل: "1عقيدة يف ال

 "العقيدة الطحاوية"و" العقيدة الوسطية: "5-2عقيدة يف ال

 .تيمية ابن اإلسالملشيخ " العقيدة التدمرية: "1عقيدة يف ال
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 .قدامة املقدسي بنال" عمدة الفقه" إلمام احلرمني و" الورقات: "الفقهأصول يف 

" الورقة"حجر العسقالين و بنال" خنبة الفكر"لإلمام البخاري، " صحيح البخاري: "علم احلديثيف 
 .للجويين

 .على اإلنرتنتهذه املادة س درَّ ت  : 2و1العربية لغة يف ال

 على رواية حفص ي علَّم: علم التجويديف 

 .كثري  بنتفسري جزء عم ال: التفسرييف 

 "شفاء الروح"وكتاب  "زهرة من كل بستان: "تراجم العلماءيف 

 هل يتبع المعهد لمدرسة فكرية؟

 .السعوديةالعربية اململكة على طريقة  سلفيال يتبع املعهد املنهج

 التمويل

 .ليست لدينا معلومات خبصوص التمويل

أوروباكلية الشريعة في  3.3.2.3
272
 

  يكاجد يف بَرونشفاو اج املتهو عبد اهلل السرّ  هاكيلوو  ،زهر يف مصرتتبع جامعة األعن بعد، تدريس تعتمد ال
Braunschweigملانيةاأل.  

                                                      

 :العنوان 272 
Fachwesen islamischer Theologie e.K. 

Wendenstraße 42 

38100 Braunschweig 

Geschäftsführer: Abdullah Asrraj 

E-Mail: info@fit-eu.org 

 

mailto:info@fit-eu.org
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الدراسة نظام
273 

لشرح الكتب العلمية وفق ( صوت وصورة بدقة عالية)يتم تسجيل الدروس التعليمية على شكل فيديوهات 
وبطريقة ( راجع املناهج والكتب العلمية املعتمدة)منهجية تسلسلية مذكورة بالتفصيل لكل علم من العلوم 

ويضم كل مستوى  ،من مستوى كثريتم تقسيم كل فن أل حيث ،ية يف كل علم من العلوم الشرعيةتدرجي
( مشفرة USBاملوجودة على )ومن مثَّ يتم إرسال هذه الدروس املنهجية  ،ساعة جامعية 30 ماال يقل عن

 .(التلقي املشيخي التقليدي)قسم  .eu.org-fitwwwت اإلنرتنعلى  وقعاملعن طريق  للطالب املسجل
شرحاً   حيث جيد ،ذا العلمالدروس املسجلة هل مبشاهدةيقوم  ،الِعلم الذي يريد تلق َيه الطالبتار بعد أن خي

يف حال وجود  .نه جالس بني يدي الشيخ يتلقى عنهكأ  ،املتعلقة بهتب العلمية املنهجية كاماًل للمتون والك
يتم مراسلة املوقع ويتم الرد عليها بشكل متتابع من قبل  ،ارات من الطالب عن الدرسستفسإ وأأسئلة 

 .الشيخ املدر س الحقاً 

 :العلمية عن العلماء الثقات اإلجازةالحصول على 

م الشرعية الطالب من حضور كافة فيديوهات شروح الكتب املنهجية املتعلقة بعلم من العلو  إنتهاءبعد 
يف حال جناحه  .بل الكلية بعد كل مستوىه من قِ امتحانو  معه مقابلة إجراءيتم  ،القسماملوجودة يف هذا 

 عد مقابلة الشيخوب .مع العامل مدّرس املادة العلمية يتم حتضري لقاء له ،ع املستويات للعلم املتقدم بهجبمي
 .س نفسه العلمية من الشيخ املدر   اإلجازةيتم منحه  ،املباشر للمادةواختباره 

                                                      

273 http://www.fit-eu.org/ar/traditional/methodology 

http://www.fit-eu.org/
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 إسبانيا 3.3.2

 السبانيا نبذة عن تاريخ اإللسمام في

إلسبانيا باع طويل مع الديانة اإلسالمية، فقد شهدت أرضها دخول جحافل املسلمني على أراضيها منذ 
العقود األوىل للتاريخ اإلسالمي، خالل محالت الفتوحات اإلسالمية اليت شرقت وغربت يف كافة أحناء 

إلسالمية ماثلة إىل الوقت باسم أرض األندلس، وال تزال املعامل ااملعمورة، حيث كانت تسمى يف ذلك 
 .هذا على تلك األرض يومنا

 

ظل املسلمون حيكمون إسبانيا مثانية قرون مل يفرضوا اإلسالم على أهلها وتركوا هلم حرية العقيدة، إىل أن 
واالضطهاد عن طريق  سقطت دولة املسلمني ومارست الكنيسة الكاثوليكية احلاكمة أبشع طرق التعذيب

حماكم التفتيش اليت خرّيت املسلمني بني ترك عقيدهتم ودخول الكاثوليكية وبني اإلعدام أو اهلجرة إىل 
تل أكثر من نصف مليون مسلم يف هذه احملاكم ق  . مودواهب ًا على األقدام ومن دون أمواهلمإفريقيا سري 

 .ذب املالينيوع  

نسمة يعتنقون  1,711,111د معاهد الدراسات أن يف إسبانيا حنو ظهر دراسة أجراها أحأما اليوم فت  
من إمجايل عدد سكان % 4-3 حوايلوهذه النسبة متثل  .م2012 الدين اإلسالمي حسب إحصاءات عام

 ؛ خاصة من دولةملنحدرين من األصول االمازيغيةواوتتألف غالبية املسلمني هناك من املهاجرين . إسبانيا
مواطن مسلم اجلنسية اإلسبانية، وهو ما  514,111وبعض البلدان اإلفريقية، وميتلك أكثر من  املغرب
ثل  وقد أدت موجات اهلجرة اليت حدثت يف اآلونة األخرية . سلمني يف إسبانيامن إمجايل عدد امل% 31مي 

وقد كشف هذا التعداد السكاين للمسلمني أن أقليم كتلونيا حيتل املرتبة . هناكىل تزايد عدد املسلمني إ
  .األوىل من حيث عدد املسلمني، ويليه إقليم أندلوثيا مث مدريد

https://ar.wikipedia.org/wiki/2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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 274 (Cordoba) رشد في قر بة ابنجامعة  3.3.2.9

 International Islamic University of Averroes: األورويب سماال

املسلمني األندلسيني عام  اسمب هذه اجلامعة الشهيد علي بن املنتصر الكتاينالدكتور  أسس
ق حلأوقد خترجت منها عدة أفواج، و  .لساألند يف سالمياإللإلشعاع  منرباً ، وذلك لتكون 1114/1414

 شهيداً ويف الدكتور علي الكتاين رمحه اهلل ت   .لومدخل مستق ةد األندلسيني، مبئذنمسج: هامس هبا مسجدٌ 
بعد أشهر من و  .1421حمرم  13/ 2111أبريل عام  11قرب اجلامعة، أثناء قيامه مبهامه الدعوية والعلمية يف 

 275.نشاطاهتا مجيع توقفت اجلامعة عنوفاته 

 1115.276قرطبة يف عام  يف تأسسلجامعة اليت تل كانت نواةً ا  أهنوقيل 

                                                      

274 Revisiting al-Andalus: Perspectives on the Material Culture of Islamic ...herausgegeben von Mariam 

Rosser-Owen, Glaire Anderson, Leiden Boston, 2007, https://books.google.com.lb/books?isbn=9047422066 

275 http://wikimapia.org/13599149/ar/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D9%86-

%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9 
276 [Dassetto, Ferrari, Maréchal 2007] 
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 إيطاليا 3.3.1

ةصقليفي  اإلسالمنبذة عن تاريخ  3.3.1.9
277 

بدأ  278.بدأت يف القرن التاسع امليالدي عملية من اً جزء ومالطا صقلية جلزيريت سالمياإلكان احلكم 
-962بني عامي  زيرة كاملةحكم اجل إستمرو . 914منذ عام  اً يف جزيرة صقلية عملي سالمياإل احلكم

التوسع النورماين يف جنوب  خالل 1191عام  يفيف اجلزيرة اإلسالمية آخر املدن  تسقطحىت  1161
 .279إيطاليا

 .يف جنوب إيطاليا اإلسالمتاريخ  للجزيرة حدثًا هاًما يف النورماين كان غزو صقلية وإعادة الغزو املسيحي
اليت سادت يف اجلزيرة  الكنيسة الشرقية يف املنطقة، مستبدلة الكاثوليكية الرومانية ت غزوات النورمانجال

ع إعادة التحول الديين والذي متاشى م إنتشر 280.سالمياإلبفرتة احلكم  اً ومرور  بيزنطياحلكم ال منذ أيام
 .م 1481اممن اجلزيرة حبلول الع اإلسالم إختفاءدى إىل أالالتينية للمنطقة، مما 

                                                      

277 https://ar.wikipedia.org/wiki/ إيطاليا_جنوب_يف_اإلسالم_تاريخ   

278 Krueger, Hilmar C.؛ Musca, Giosue (1966). "Review of L'emirato di Bari, 847-871 by Giosuè Musca". Speculum. 

Medieval Academy of America. 41 (1): 761. doi:10.2307/2852342. JSTOR 2852342. 

 من

https://ar.wikipedia.org/wiki/ إيطاليا_جنوب_في_اإلسمام_تاريخ   

، على الرغم 914تاورمينا يف  ، لكن مل تسقط اجلزيرة كلًيا حىت سقطت847كان أول فتح إسالمي دائم لصقلية يف سنة  279
استوىل أوائل  1161.1يف . يف تلك السنة أنشئ الكلبيون إمارة مستقلة عن اخلالفة الفاطمية. 962صمدت حىت  روميتا من أن

وصل النورمان إىل نوتو وكان الفتح الكامل  1191يف . 1174وقلعتها يف  1171ا سقطت بالريمو يف النورمان على ميسينا بينم
 سقطت مالطا يف وقت الحق من ذلك العام على الرغم من إبقاء اإلدارة العربية يف مكاهنا. للجزيرة

. See Krueger, Hilmar C. (1969). "Conflict in the Mediterranean before the First Crusade: B. The Italian 

Cities and the Arabs before 1095". In Baldwin, M. W. A History of the Crusades, vol. I: The First 

Hundred Years. Madison: University of Wisconsin Press. 5.–75 صفحات . 
280  Kenneth M. Setton, "The Byzantine Background to the Italian Renaissance" in Proceedings of the American 

Philosophical Society, 100:1 (Feb. 24, 1956), pp. 1–76. 

 و

Daftary, Farhad. The Ismā ʻı  lı  s: Their History and Doctrines . Cambridge University Press. ISBN 0521370191 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B5%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://dx.doi.org/10.2307%2F2852342
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://www.jstor.org/stable/2852342
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D9%85_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/0521370191
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(Sicilia) قليافي جزيرة ص (Lecce)طاليا في لتشي يإباإلسالمية الجامعة  3.3.1.0
281 

Lecce (Italy) 

 سيسأنبذة عن الت

تارخيي يف احلي العريب القدمي عندما كان املسلمون حيكمون يف موقع  2115يف عام  هذه اجلامعةت أسست
 282.قلياص

 .اإليطايل القانون مبوجب رحبية وغري حرة جامعة إيطاليا، يفاإلسالمية  اجلامعة

والمواد البرامج
283
 

 :التالية العلمية الدرجات ،ةسالمياإل اجلامعةمتنح 

                                                      

281 Uni Islam Italia, http://unislamitalia.it/ 

282 http://unislamitalia.it/storia-e-missione/ 

283 http://unislamitalia.it/Chi%20siamo/ 

http://unislamitalia.it/
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 اإلجازة 

 اجستريامل 

 دكتوراهال 

 :هياإلسالمية الدراسات  مواد

 قرآن وتفسري 

 السرية 

  ة إسالميسري لشخصيات 

 العقيدة اإلسالمية 

  اإلسالمية احلضارة 

 
 .لت يف مرحلة التخطيطاهذه اجلامعة ماز  أنوالظاهر 
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 سالمياإلتقوم بالتعليم العالي  أوروبافي دول غرب  مؤسسات حكومية 3.3

 284اكزد هذه المروجأماكن و  3.3.9

from: Hausarbeit DAFK: Darstellung der Studiengänge islamische Studien und Orientalistik an staatlichen von 

Nichtmuslimen  gegründeten Universitäten in Europa, Verfasser: Katrin Ousrhir, Matrikelnummer: 30, Betreuer:  Samir 

Mourad, Studiengang: Islamische Wissenschaft DAFK, Köln 2016 

 ألمانيا 3.3.9.9

  إيرالنغن(Erlangen)" : نبكالوريا واحد وإثناالك" ةإسالميدراسة دينية، 
دراسة مكملة عن الديانة  هي .اإلسالممع الرتكيز على اإلعالم و " أخالق ودين إعالم،".اسرتاملو 

 .سالميةاإل

 فرانكفورت (Frankfurt):  علوم (وماسرت بكالوريا) ةإسالميدراسات ،
   2117خمطط للبدء هبا يف شتاء سنة  سالمياإليف الدين  أساتذةختريج ،(ماسرت)دينية

  فرايبورغ(Freiburg )(املدرسة الرتبوية العليا:) مدارس يف الدين  أساتذةختريج
 .Baden Württemberg للمدارس اإلبتدائية والتكميلية واملهنية يف بادن فورمتربغ سالمياإل

 غيسني (Gießen) 

 مونسرت (Münster) :" تعاليم الدين (. "بكالوريا وماسرت" )سالميةاإلالديانة
 "سالمياإلالدين "يف املدرسة الرتبوية وكمادة مكملة " سالمياإل

 أوسنابروك (Osnabrück) :" أيضاً وهو موجود . (بكالوريا وماسرت" )سالمياإلالدين 
 .إمكانية نيل رتبة الدكتوراة يف املوضوع أيضاً وهناك . ذةساتيف املدرسة الرتبوية العليا لتخريج األ

 توبينغن (Tübingen) 

 بريطانيا -المملكة المتحدة  3.3.9.0

 بريمنغهام (Birmingham) 

                                                      

 شريرهذه الفقرة من إعداد السيدة كاترين أو   284
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 كارديف (Cardiff) 

  (Holland) هولندا 3.3.9.4

 أمسرتدام (Amsterdam) : (بكالوريا)ة إسالميعلوم 

  أمستلفني(Amstelveen) : سالميإلايف مادة الدين  أساتذةختريج. 

 (Austria)ا لنمسا 3.3.9.3

 إنسربوك (Innsbruck) : وشهادة . بدرجة بكالوريوسة إسالميتربية  أساتذةختريج
 .ةسالمياإلدكتوراة يف الرتبية 

 فيينا (Wien)" : ةإسالميديانة (. "ماسرت" )وتربية دينية يف النمسا إسالميدين "
 (2117بكالوريوس إبتداًء من شتاء )

 (Sweden) السويد 3.3.9.3

 .ولكن أقسام متفرقة ال يوجد فرع مستقل،: (Uppsala) االأوبس

 خالصة

 مثلألساسية ااإلسالمية  املواد تقدمي مجيعها تشمل" سالمياإل الدينأصول "درجة البكالوريوس يف إن 

. والتفسري الكرمي القرآن العربية، ،سالمياإل التاريخ ،السرية النبوية الفقه، واحلديث، القرآن العقيدة،

 على عالوة. ةسالمياإل والثقافة والفلسفة ،سالمياإل التصوف مثل موضوعات تقدم ذلك، إىل ضافةوباإل

 ،والتكامل اجملتمعي العملو  الرعوية، العنايةأما . والثقافات األديان بنياحلوار  على الرتكيز يتم ذلك،

 مجيع ملتتش ذلك، إىل باإلضافة  .خرىاالت جامعية أجم يفأخري  مواضيع هيف اجلنسني بني واملساواة

 ،التزكية لى مواد مثلربامج عال مجيع وتفتقر .العلمية البكالوريوس وأطروحة علميةً  وحدات   على الربامج

 .سالمياإل األدب ودراسة ،الدعوة
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رتكز على مواد خمتلفة حسب  ف"سالمياإل الدينأصول " أو" ةسالمياإل الدراسات"يف  اجستريامل برامجأما 

 يتم ، (Erlangen)إيرالنغن  فيف. حنو طريقة البحث العلمي العلمية الدورات كل هوتوج. كل جامعة

 لغة تدريس يتم (Münster)مونسرت و  (Frankfurt)فرانكفورت  يفو . الدين وفلسفة األخالق على الرتكيز

وللطالب أن . يةبالرتبية الروح ي عتىن (Osnabrück) أوسنابروك يفو . ةيسادر وتقدمي عدد أمشل من املواد ال ثانية

  .ختلفة يف الكلية الواحدةاملواد امل خيتار بني

التقليدية، باإلضافة إىل اللغة العربية اإلسالمية مقدمات يف املواد  إن حمتوى الدراسات اجلامعية يقتصر على

  .طرائق التعليم والتخصصات الرتبوية سدرَّ ت  و كما   .بني الثقافات والدياناتومواد التواصل 

والشرط . هي برامج تكميليةفدارس الرمسية عادة امليف  سالمياإل للتعليم الديين أساتذةالىت تعد  امجرب الأما 
 . اإلسالمدين ل اً عتنقنفسه م ستاذيكون األ أندين يف املدارس الرمسية هو ستاذ يف قبول شخص كأ

 

 موضوعات طرحوت لكالسيكيةا املوضوعاتب تمهت أعاله املذكورة ربامجال مجيع أنب القولنا ميكن ختصارإبو 

فهذا مما ال  سالمياإلستقاللية يف تعليم الدين اإلوضوعية و إىل أي مدى تتسم هذه الربامج باملأما  .أخرى

 .ميكننا اإلجابة عليه هنا

 ألمانياجامعات الرسمية في الالعالي في  سالمياإلتعليم ال 3.3.0

 يف التعليمية لسياسةل إستشارية هيئة همأ وهو ،2111يف عام  (Wissenschaftsrat) العلمي اجمللس كان
 املعلمني خصوصاً و  الدين علماء لتدريب األملانية اجلامعات يفاإلسالمية  الدراسات إقامةب ىأوص قد ،أملانيا

 يف ،كبرية بسرعة التوصيات تنفيذ مت وقد. األملانية املدارس يف سالمياإل الدين مادة تعليمل املؤهلني
 (Erlangen)إيرالنغن ، (Tübingen)توبنغن  ،(Frankfurt)فرانكفورت  ،(Münster)مونسرت  يف اجلامعات
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 هذه التعليم وزارةدعمت و . سالمياإل العايل للتعليم رمسية جامعية مراكز نشأتأ   كما  .(Nürnberg) نورنربغو 
 285 .سنوات مخس مدى على اً يسنو  يورو مليون 21 ب زكاملرا 

فريد سليمان رأي  3.3.0.9
286
 .في الجامعات الرسمية في ألمانيا سالمياإلحول التعليم  

يف مسجد السالم يف  21.13.2116هذه املعلومات مأخوذة من تسجيل صويت ملناقشة يف مؤمتر جرى يف 

معاون علمي ) من بني املتكلمني األستاذ فريد سليمان وكان  .(Bavaria)يف بافاريا  (Erlangen)إيرالنغن 

 287.(Erlangen) غنيف إيرالن FAU سالمياإليف املعهد 

                                                      

285 http://www.zeit.de/2016/07/islamische-theologie-universitaet-fach-studium-bilanz 
فريد سليمان هو باحث إسمامي يعمل في الكلية لتعليم الدين اإلسمامي في الجامعة الرسمية في ارالنغن  286

(Erlangen ) ويدرس في المؤسسة اإلسمامية للتعليم اإلسمامي كماDIdI. 
 :امج للقاءالبرن 287
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ليمان إجياد يف اجلامعات الرمسية األملانية هو حسب الدكتور س سالمياإلإن اهلدف من تعليم الدين       

على مستوى أكادميي وميثلون  يةجتماعمستوى جامعي يشاركون يف القضايا اال يذو متكلمني عن األمة 

لإلسالم ومعرفة   ةرف على النواحي الروحيواهلدف هو أيضًا التع. بذلك اجملتمع املسلم على أفضل وجه

يف إطاره الصحيح  سالمياإلزد على ذلك أنه من الواجب فهم التاريخ . كيفية التحقق منها بالطرق العلمية

يف اإلسالمية فيجب على طالب الشريعة .وقتنا احلايلًا وذلك إلستخراج العرب مبا يالئم ياجتماعو  سياسياً 

يشارك  أنيأخذ مواقف صحيحة مبا يتعلق بشىت األمور واملستجدات و  أناألملانية  يستطيع وباللغة أنأملانيا 
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على كل سؤال أو مشكلة  سالمياإلجيب إجياد اجلواب إذ .يف خمتلف النقاشات خبلفية علمية صحيحة

 ملون يف املستشفيات والسجون كماتأهيل معاجلني نفسيني يعأن هناك احلاجة يف  كما.مستجدة يةاجتماع

 .درسني يف املدارس امل

يكونوا  أنهؤالء املعلمني جيب  أنفهو يوافق على الرأي القائل  تأهيل م درسي الدين اإلسالميل أما بالنسبة 

 .يؤثر إجياباً على جمرى الدرسسقدحصلوا على دروس يف الشريعة أو يف اللغة العربية مما 

 أن، يعرتف سليمان سالمياإل الرمسي للدين باجلواب على السؤال حول الفروقات بني التدريس الرمسي وغري

ماسرت معرتف هبا دولياً وهي عادة  أوالتعليم الرمسي ينتهي بشهادات بكالوريوس  أنالفارق الكبري يكمن يف 

" سالمياإلاملعهد " فقط ييف الوقت احلايل ي عط .اخلاص أوغري مكلفة ماديًا مقارنة بالتعليم الغري الرمسي 

من جهة أخرى فإن الربامج يف املعاهد اخلاصة  .ن شهادة رمسية بالتعاون مع جامعة يف اخلارجبإدارة أمري زيدا

أما بنية ونظام التعليم يف املعاهد اخلاصة فيعتمد  -ومل يوضح كثريًا هذه النقطة–. خمتلفة جدًا عن بعضها

 .اإلسالمتعليم علمياً يف  على نظام التدريس التقليدي بينما تعتمد املؤسسات الرمسية منهجاً 

 في دول غير يسلمة اإللسمامتعليم 

 :ةإسالمييف جامعات غري  اإلسالمنظرة شاملة على املدن اليت ي درس فيها 

املواد على وهو حيتوي . كمرجعية للتقييم  288للدراسة باملراسلة DAFKعلى الربنامج املعتمد يف  هنا سنعتمد

، احلديث (حفظاً، علوم القرآن، تفسري وجتويد)، قرآن كرمي (ةوقراء ،قواعد، نصوص قرآنية)لغة عربية : التالية

فقه )  سالمياإل، الفقه ةسالمياإل، العقيدة (االخالق، علوم احلديث، أحاديث األحكام أحاديث)الشريف 

                                                      

288 www.dafk.org 
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 أصول، سالمياإلالعبادات، فقه األسرة، فقه املعامالت، املواريث، اجلنايات، مسائل عصرية يف الفقه 

حتديات ) سالمياإلواحلداثة، التاريخ  اإلسالم، تزكية النفس، (عد الفقهية ومقاصد الشريعةالفقه، القوا

، تاريخ إسالميواملسلمون يف الغرب، تراجم العلماء، فقه الدعوة، تاريخ اإلسالمية العصر اليت تعيشها األمة 

تراجم الكتب التقليدية، )علمي ث ال، باإلضافة إىل تراجم الكتب والبح(، التاريخ املعاصرأوروبايف  اإلسالم

 (مقدمة يف البحث العلمي، البحث النهائي

دراسات اجلامعية املذكورة أدناه حتتوي على األقسام العلمية للبحث العلمي باإلضافة إىل حبث إن كل ال

هذه  .أما املواد الباقية فهي غري مذكورة. سالمياإلولقد مت فقط ذكر املواد ذات احملتوى الديين  .التخرج

 . املعلومات هنا خمتصرة وجتدوهنا مفصلة يف امللحق

 289(Erlangen)إيرالنغن جامعة  3.3.4

بكالوريوس وماسرت يف  DIRSاإلسالمية ، يف قسم الدراسات الدينية (Erlangen)إيرالنغن جامعة تقدم 

 سالماإل"مع الرتكيز على " خالق والديناألعالم، اإل" اختصاصباإلضافة إىل  .ةسالمياإلسات الدرا

باإلضافة إىل ذلك تقدم جامعة . ختصاصمعلومات حول هذا االتوجد يف امللحق (. ماسرت" )واإلعالم

دعم ب 0500سنة  DIRSمعهد  أسست. ساتذةلأل سالمياإلتعليم الدين  اختصاص (Erlangen)إيرالنغن 

عية فإن دراسة البكالوريوس باإلضافة إىل اجملموعة الواسعة من املواد الشر . من وزارة الثقافة والبحث العلمي

 . 290ات أخرى مثل الرعاية النفسية، أمور رعوية، عمل شبايب وإدارة تربويةاختصاصتتضمن 

                                                      

289 http://www.dirs.phil.uni-erlangen.de/index.shtml 
290 http://www.dirs.phil.uni-erlangen.de/index.shtml. 25.03.16 

http://www.dirs.phil.uni-erlangen.de/index.shtml
http://www.dirs.phil.uni-erlangen.de/index.shtml.%20Zuletzt%20online%20am%2025.03.16
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 اإلسالمواحلياة،  اإلسالملغة عربية، تالوة، علوم القرآن واحلديث، عقيدة، فقه، : وهنا املواد املدرسة

 .علمي، ومواد إختيارية أخرى وحبث سالمياإلواجملتمع، التاريخ 

ملواد املقررة يف هذا برغم مشولية او . أما الدرجة الثانية من البكالوريوس فتشكل مادة إضافية فحسب

  لغة عربية، قرآن: هي التاليةأما املواد ف. تبقى املعاجلة سطحية ومبستوى مقدمات يف كل مادة التخصص

قرآن : وميكن اإلختيار بني. ريف املاضي واحلاضاإلسالمية ، عقيدة، تصوف، احلياة شريف حديثكرمي، 

 .والعدل بني اجلنسني اإلسالمأو ة إسالميأو فلسفة .الفقهأصول  وأوحديث أو علم الكالم 

يتم الرتكيز على األخالقيات والفلسفة الدينية وتشتمل على : أما دراسة املاسرت فهي على الشكل التايل

( حيد، النبوة والبعثة، العدل، اجلانب الروحيالتو )  سالمياإلاإلنعكاسات النظرية للمحتوى العقائدي 

 .291وجتلياهتا يف الواقع التارخيي واحلايل

، طرق البحث ةإسالمي، مفاهيم إميانية سالمياإلنصوص أولية يف البحث الديين : توي على املواد التاليةوحت

واحلداثة، الفلسفة الدينية  الكرمي عرب التاريخ واملرحلة احلالية، القرآن ةإسالميأخالقيات ودراسة املراجع، 

 .معاصرة، وأخرياً حبث التخرج لنيل شهادة املاسرت ةإسالمي، مواضيع ةسالمياإل

يف املدارس اإلسالمية ن الطالبات املسلمات من تعليم املادة ميك  " سالمياإلتعليم الدين " ختصاصإن اال

األنظمة : وحيتوي على املواد التالية. ذاتهبمستقاًل ًا اختصاصًا مكماًل وليس اختصاصولكنه يبقى  الرمسية،

وفن واجملتمع، الرتبية  اإلسالم، اإلسالمالسنة، لغة /، احلديثاإلسالمرجع أساسي يف م، القرآن كاإلسالميف 

 .اإلسالميف  التعليم

                                                      

291 http://www.dirs.phil.uni-erlangen.de/studium-lehre/master/master-islamisch-religioese-studien.shtml 
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 292(Frankfurt)فرانكفورت جامعة  3.3.3

 يتم "اإلسالم يف والدين الثقافة دراسات" معهدويف  ،(Frankfurt)فرانكفورت  يف (Goethe) غوته جامعة يف
أما  (MA) الدينية الدراسات ،(واملاجستري البكالوريوس" )ةسالمياإل الدراسات: "ات التاليةختصاصاال تقدمي

  2117 الشتوي الدراسي لفصلا تداًء منو خمطط له إبهفللمدرسني " سالمياإل الدين" اختصاص

 ملتشوي. ةسالمياإل املوضوعات مجيع هو يتناولو . مسبقة بدون شروط تسجيل البكالوريوس برنامج وي قدَّم
 والثقافة والتاريخ السرية النبوية الكرمي، القرآن ،سالمياإل الفقه العقيدة، العربية،: التالية وحداتعلى ال
 والتصوف،اإلسالمية  والفلسفة والتفسري ،سالمياإل اجلمال وعلم الفن احلديث، ،اإلسالم يف واجملتمع

 ،األخرى األديان الهوت ثلممواد أخرى إختيارية و  اإلسالمي، الفقه ،ةتخصصاملاإلسالمية  الدراسات
مينح  .حبثي توجه وذ "ةسالمياإل الدراسات" املاجستري برنامجإن . والرعاية النفسية سالمياإل االقتصاد
 .ثانية ةإسالمي لغةباإلضافة إىل  البكالوريوس، برنامج يف عمقةم معرفة الطالب

 الفلسفة ،اإلسالم يف واجملتمع الثقافة الكالم،علم  التفسري،: التالية الوحدات الربنامج نتضمي كما
 التأويل، والنصوص، العلوم، وتاريخ واألساليب والنظريات القراءة: العربية املصطلحات والتصوف،اإلسالمية 

 .ة ثانية ومادة مقارنة بني األديانإسالميلغة  مادة إختيارية،

ملادة  معلمني جر  خت أنهلا  املقرر ومن. لدراسة مسبقة التمديد مبثابة تكونس هلا املخطط التدريس درجة إن
السرية  القرآن، العقيدة،: هي الدورة حمتويات. والثانوية عداديةواإل ،اإلبتدائية يف املدارس سالمياإلالدين 
 ،الشريف احلديث ،ةسالمياإل دارسواملاإلسالمية  املصطلحات والتفسري، ،سالمياإل والتاريخ النبوية

 ،اإلسالم يف اإلنسان علم األخالق، ،(ةسالمياإل الثقافية ساحاتوامل املدارس يف اإلسالم) واجملتمع اإلسالم
 .ملإلسال الديين والتعليم

                                                      

292 https://www.uni-frankfurt.de/42913326/home; 25.03.2016 

https://www.uni-frankfurt.de/42913326/home
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 293(Freiburg) غرفرايبوالمعهد التربوي العالي في  3.3.3

كدراسة  سالمياإل الدينريب املعلمني على تعليم يتم تد (Freiburg)فرايبورغ  يف املعلمني تدريب كلية يف
 يتلقى. فورمتبريغ بادن والية يف والثانوية اإلبتدائية املدارس يف إسالميهلهم العمل كأستاذ دين مكملة تؤ 

 فتحصل عليها التدريسأما شهادة . 294شاملوال املتخصص والتعليمي األكادميي التدريب الطالب
اليت يعمل  املدرسة نوع اختالفب تختلفف وحداتلوبالنسبة ل. فقط (هنا الدين شرط) اتاملسلم اتاملعلم

 ،اإلسالمية العقيدة ،النبوية السرية واحلديث، القرآن علوم :ار أهم املواد املقدمةباختصوهذه . فيها املعلم
ة توسع جمرد هو ختصاصاال اهذ إن. ة وتربويةتعليمي ياتوحمتو  ةإسالمي مصطلحات ،ةسالمياإل األخالق

 .حبد ذاهتا منفصلة دراسة وليس ختصاصيف اال

 295(Münster)مونستر جامعة  3.3.3

 الدين: "التالية دوراتال متقدَّ  التابع هلا، سالمياإل الدين أصول مركز ويف،(Münster)مونسرت  جامعة يف
 "سالمياإل الدين"و ،التدريس يف" ةسالمياإل الدراسات" اجستري،مو  بكالوريوس بدرجة 0و -0"سالمياإل
 .مكمل اختصاصك

 والفلسفة األورويب التاريختدريس  ،التقليديةاإلسالمية  املوضوعات إىل باإلضافة البكالوريوس درجة تتضمن
لغة  العربية،: التالية هيالتعليمية ف وحداتال أما .اإلسالميف  التجريبية البحوث وكذلك األخرى، واألديان
 واألخالق، التصوف ،ةسالمياإل الفلسفة ،(معلم الكال) نهجيامل سالمياإل الفقه العقيدة، ثانية، ةإسالمي
 التاريخ الفكري، والتاريخ األوروبية الفلسفة لدراسة مقدمة ،اإلسالمو  واملسيحية اليهودية يف األديان مقدمة

 لطرق مقدمة - واالستغراب ستشراقاال بني الثقايف والتاريخ سالمياإل الفن ،النبوية السرية ،سالمياإل
 الكرمي للقرآن املعاصرة القراءات ،احلديثعلوم  ،القرآن علوم ،(العبادات فقه) الفقهأصول  وتطبيقها، افةالثق

                                                      

293 https://www.ph-freiburg.de/theologie/institut/islamische-theologie-religionspaedagogik.html 
294 https://www.ph-freiburg.de/theologie/institut/islamische-theologie-religionspaedagogik/informationen-zum-studium.html 

24.03.16 
295 http://www.uni-muenster.de/ZIT/Aktuelles/index.html 

https://www.ph-freiburg.de/theologie/institut/islamische-theologie-religionspaedagogik.html
https://www.ph-freiburg.de/theologie/institut/islamische-theologie-religionspaedagogik/informationen-zum-studium.html%2024.03.16
https://www.ph-freiburg.de/theologie/institut/islamische-theologie-religionspaedagogik/informationen-zum-studium.html%2024.03.16
http://www.uni-muenster.de/ZIT/Aktuelles/index.html


الموجودة المؤسسات لبعض احصائية دراسات: الرابع الفصل  

240 

 املعاصر، سالمياإل اخلطاب األديان، بني احلوار) التخصصات ةيتعددو  املناهج وحدة الشريف، واحلديث
 .اإلسالميف  التجريبية والبحوث"( الديين النفس وعلم الديين جتماعاال علم" الدينية،اإلسالمية  الرتبية

هذه الدرجة هي فقط  ألنو . الكالسيكيةاإلسالمية  املواضيعم أيضًا تقدَّ  لبكالوريوسل الدرجة الثانية يف
 العربية،اللغة  :على الشكل التايل حداتجاءت الو و . العمق يف شتناقَ  ملجانبية وغري أساسية، فاملواد 

السرية  ،ةسالمياإل والفلسفة واملسيحية اليهودية يف مقدمة الكالم، لعقيدة،ا ،الشريف احلديث ،الكرمي القرآن
 الرتبية املعاصر، سالمياإل اخلطاب ،سالمياإل الفقهأصول  ،العبادات  فقه ،سالمياإل التاريخ ،النبوية

 .ديينال النفس وعلم، الديين جتماعاال علم، الدينيةاإلسالمية 

يشتمل على  أن املتوقع ومن .له يةرحلة التحضري امليف " سالمياإل لدينا"يف  املاجستري برنامجال يزال 
اللغة و  0 العربيةاللغة  ،الدينأصول  ،سالمياإل التصوف ،ةسالمياإل الفلسفة، الكالمعلم : التالية الوحدات
 اهلل عن واحلديث الرتكية،اللغة  ، الشريف رآن ونصوص يف احلديثالق وقراءة الكرمي القرآن تالوة ،الفارسية

 .القرآين والتفسري القرآن ،لإلسالم ية األوىلالتارخياحلقبة و  احلديث ،واحلاضر املاضي يف

لتويل مهمة تدريس  علم املسلماملتدريب  إمكانية وفري" ةسالمياإل الدراسات"تدريب املعلمني يف  برنامج إن
اإلسالمية  واملعارف جهة من ليميةالتع هاراتهو دمج امل دففاهل. يف املدارس احلكومية سالمياإلالدين 

 الكرمي القرآنعلوم  العربية، اللغة: جلامعةهذه ا يف التالية الوحدات تدريس يتمو . لدى املعلم أخرى جهة من
 ،سالمياإلالفقه  أصول النبوية، السرية ،واحلديث الشريف الكرمي القرآنتأويل  الشريف، واحلديث

 وعلم ديينال النفس علم ،سالمياإل التعليم فن الدينية،اإلسالمية  يةالرتب ،ةسالمياإل الدينية املمارسات
 .الديين جتماعالا

ال يتجاوز  (Münster)املسجلني يف هذا الربنامج يف جامعة مونسرت  كان عدد الطالب  2111 سنة يف
 296.مسجالً  اً طالب 711 العدد أصبح 2111 سنة ويف ،شخاصأة ر العش

                                                      

296 http://www.zeit.de/2016/07/islamische-theologie-universitaet-fach-studium-bilanz: 
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 297(Osnabrück)أوزنابروك جامعة  7.6.4

 البكالوريوس): ات هي التاليةاختصاص ةمخس "سالمياإل الدين أصول معهد" يف أوسنابروك، جامعة تقدم
 ،"سالمياإل الدين"يف  واملاجستري درجة ثانية البكالوريوس"  ،"سالمياإل الدينأصول " يف (واملاجستري

 .هالدكتورا شهادة نيل إمكانية باإلضافة إىل. هل الطالب للتعليم يف املدارس الرمسيةوهذا يؤ 

. ةسالمياإل املواد مجيع يف عمقةامل املعرفة يوفر" سالمياإل الدين أصول" برنامجيف  البكالوريوس درجة إن
 الثقافات بني باإلضافة إىل احلوار والتعايش والتواصل.واملسيحية اليهودية ناقشت ذلك، على وعالوة

 علوم القرآين، التفسري القرآن، علوم ،الدين أصول بية،العر  اللغة:.التالية الوحدات نتضموهي ت .ديانواأل
 ثقافة والثقافات، األدياندراسات حول  ،اإلسالم تاريخ ،سالمياإل الفقه، ةسالمياإل الشريعة احلديث،
تربية دينية وجمتمعية، ثقافة الشباب  ،سالمياإلر الفك تاريخ أملانيا، يف املسلمة اجملتمعات، اإلسالم وحضارة
 .أملانيايف  يةجتماعاال والبنية ،السياسي والنظام

 على اصاخل رتكيزمع ال. نفسه البكالوريوس إال تكملة لربنامج "سالمياإل الدين"يف  املاجستري برنامجوليس 
 التايل،إضافة إىل الوحدات الرئيسة كما وردت الوحدات الربنامج نيتضم. اجملتمعي والعمل الرعوية العناية

 أصول الرعوية، والعناية اجملتمع تثقيف العربية، اللغة األديان، بني التواصل : للجامعة ويناإللكرت  املوقع على
 .أخرى ختياريةإ ومواد ،سالمياإل الدين

 إىل إضافة. ةسالمياإلمن املواد  واسعة طائفةعلى  ملتشت "سالمياإل الدين"يف -2 بكالوريوسإن شهادة ال
 للتعليم العربية ،سالمياإل الدين: هيأما الوحدات املقدمة ف. التعليمية املهاراتبعض  تدريس يتم ذلك

 وممارسة سالمياإل الفقه أملانيا، يف املسلمة اجلاليات احلديث، علوم القرآن، علوم ،أركان اإلميان الديين،
 .والثقافات األدياناحلوار بني  التعليم، وفن الدينية الرتبية ،سالمياإل الدين

                                                                                                                                                                                

"Mouhanad Khorchide, Professor für Islamische Religionspädagogik in Münster, kann es manchmal selber kaum 

glauben: Vor fünf Jahren unterrichtete er vor einer Handvoll Studenten. Heute sind an seinem Zentrum für Islamische 

Theologie 700 Studenten eingeschrieben. Selten ist an deutschen Universitäten ein Fach so rasant gewachsen". 
297 http://www.islamische-theologie.uni-osnabrueck.de/studium/studiengaenge.html; zuletzt online 24.03.2016 

http://www.zeit.de/2015/42/mouhanad-khorchide-islam-reform-extremisten
http://www.islamische-theologie.uni-osnabrueck.de/studium/studiengaenge.html
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 انأساسي انشرط امهكما أن يكون الشخض مسلمًا   "سالمياإل الدين"يف  اجستريامل برنامج من نتهاءاإل
 .على املوقع اإللكرتوين للجامعة أكثر حول املواد واحملتوى تفصيالت وال توجد. لتدريسبا اإلذن ملنح

 سالمياإلخرى تقدم التعليم العالي ن أاجامعات رسمية في بلد 3.2

 (Holland) هولندا 3.2.9

 298(Amstelveen) أمستلفينفي  (Innholland) جامعة انهوالند 7.4.4.4

 هولندا يف هوو  .الثانوية للمدارس" اإلسالم تدريس" نامجبر  أمستلفني، يف Innholland اهنوالند جامعةتقدم 
 القرآن مثل تقليديةالاإلسالمية  املوضوعات على ربنامجال هذا ركزي. يامعاجل ستوىامل على نوعه من الوحيد
 والسياسة اإلسالم وحدة تدريس كما يتم. العقيدةو  ،السرية النبوية التفسري، ،الشريف واحلديث الكرمي

. األديان بني املشرتكة الثقافية القضايا وكل هولندا، يف اإلسالمموضوع وجود  ناقشيكما . والفن والقانون
 .أخرى تدريسيةو  تعليمية باإلضافة إىل مواد

 299 (Amsterdam) أمستردامفي  لحرةجامعة اال 7.4.4.4

 مجيع يتضمنو  شامل ربنامجال .ةسالمياإلم برنامج باكالوريوس يف الدراسات يقدَّ  احلرة أمسرتدام امعةج يف
 .ةفلسفالو  األخرى األديان الهوت تدريس يتم ذلك، على وعالوة. األساسيةاإلسالمية  املوضوعات

 (Austria) النمسا 3.2.0

 300(Innsbruck) جامعة انسبروك 3.2.0.9

وآخر  الدينية،اإلسالمية  لرتبيةيف البكالوريوس يف ا اً برناجم حالياً  إنسربوك عةجاميف  الدينية الرتبيةقسم يقدم 
 .ةسالمياإللنيل درجة الدكتوراه يف الرتبية  اً برناجم يقدمو كما  .يف املدارس سالمياإل يف التعليم

                                                      

298
 Website der Universitaet: https://www.inholland.nl/opleidingen/lerarenopleiding-islamgodsdienst/voltijd/; 

zletzt online am 29.02.2016. Weitere Informationen in Kapitel 7.1.6 

299
 Website der Universitaet: http://bachelors.vu.nl/nl/opleidingen/religiewetenschappen-islam/index.aspx; 

zuletzt online am 29.02.2016. Weitere Informationen in Kapitel 7.1.7 
300 http://www.uibk.ac.at/studium/angebot/ba-islamische-religionspaedagogik/index.html.de 

https://www.inholland.nl/opleidingen/lerarenopleiding-islamgodsdienst/voltijd/
http://bachelors.vu.nl/nl/opleidingen/religiewetenschappen-islam/index.aspx
http://www.uibk.ac.at/studium/angebot/ba-islamische-religionspaedagogik/index.html.de
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 301(Wien) فييناجامعة  3.2.0.0

" النمسا يف الديين والتعليم سالمياإل الدينأصول " يف دورة (Austria)يف النمسا (Wien)فيينا  جامعة تقدم
 .جستريماربنامج للك

 سالمياإل الدين معلمي عدفي   فيينا جلامعة التابع "ةسالمياإل الدينية الرتبية"يف  املاجستري رنامجأما ب
 واألخالقي الديين التعليم حول الراهنة القضايا تناوليو  كما. النمسا يف الثانوية للمدارس الدينيني واملدرسني

 302.والتدريس لبحثاب

 (Sweden) دالسوي 3.2.4

 303(Uppsala)بساال أو جامعة 

خذ ولكن ميكن أ. ةسالمياإل دراساتمستقل لل برنامج   أيَّ  حالياً  (Uppsala) أوبساال جامعة تقدمال 
 اتالنزاع مناطق يف تطويرها مت اليت الفلسفية واملفاهيم والتقاليد الدينأصول بعض املواد اليت تدور حول 

 304.اإلسالم يف املختلفة اإلجتاهات وبني ةيداخلال

 11 عمره كان منذ السويد يف شيعوي 1111 عام( إيران)ولد يف طهران الذي فازهلامشي  حممد عهدملا رتأسي
 .عاماً 

                                                      

301
 Website der Universitaet: http://www.islamische-religionspaedagogik.at/home.html; zuletzt online am 

24.03.2016. Weitere Informationen in Kapitel 7.1.9 

302
 http://www.islamische-religionspaedagogik.at/home.html; zuletzt online am 24.03.16  

 

303,17 Website der Universitaet: http://www.teol.uu.se/; zuletzt online am 14.03.2016. Weitere Informationen in 

Kapitel 7.1.10 
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 305في الجامعات األلمانية ستشراقاالالخاصة ب األقسام 3.2

 سالمياإلديني برامج التعليم البين والفرق بينها و أوروبافي  ستشراقاالبيان برامج  3.2.9

 الفنو  ،سالمياإل واألدب والتاريخاإلسالمية  والثقافة اللغة تعليم على عموماً  يةستشراقاال الدراساتتركز 
إمنا .سالمياإل للدين ملموس حمتوى رتوفال دراسات وهي ليست دراسات عقائدية و . املعمارية واهلندسة

 ستشراقوقد و ضع اال .سالمياإل للدين معني ورد دوناإلسالمية  الثقافية املنطقة ستكشافإل تروم فقط
خضاعه للربنامج حىت يسهل إ سالمياإلالعامل  روبيني للتعرف علىو من قبل املستعمرين الصليبيني األ أصالً 

 .رويب الصلييبو األ اإلستعماري

 في أوروبا ستشراقاال معاهد مواقع 3.2.0

 
 استشراقمواقع ملعاهد : صورة

                                                      

 مأخوذ من عمل طاليب لكاترين أوشرير بإشراف مسري مراد أكثر النص 305

Hausarbeit DAFK: Darstellung der Studiengänge islamische Studien und Orientalistik  an staatlichen von 

Nichtmuslimen  gegründeten Universitäten in Europa, Verfasser: Katrin Ousrhir, Matrikelnummer: 30, Betreuer:  Samir 

Mourad, Studiengang: Islamische Wissenschaft DAFK, Köln 2016 
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 :البلدان األوروبية يف ستشراقمواقع اال أهم هذه

 (Leuven) لوفني :ابلجيك

 ،(Erlangen) ايرالجنن، (Bonn)بون  ،(Berlin) برلني ،(Bamberg) بامربغ ،(Bayreuth)ت ييرو اب :أملانيا

 ،(Hamburg)هامبورغ  ،(Itenberg) يتنربغ، (Halle)هايل  ،(Göttingen)غوتنغن  ،(Freiburg)فرايبورغ 

توبنغن ويف  ،(Münster)مونسرت  ،(München)ميونخ  ،(Köln)ولونيا ك ،(Heidelberg)هايدلربغ 
(Tübingen)  

 (Stockholm) ستوكهومل :(Sweden) السويد

 (København) كوبنهاغن :(Denemark) الدمنارك

 (London) لندن ،(Leeds) ليدز ،(Edinburgh) غإدنرب  : (England) اململكة املتحدة - بريطانيا

 (Utrecht) أوترختو  ،(Tilburg) ختيلبور  ،(Radboud) رادبود ،(Leiden) ليدن :(Holland) هولندا

 (Salamanca) ساالمانكاو  ،(Granada) غرناطة ،(Alicante) أليكانيت :)( إسبانيا

 ألمانيافي  ستشراقاال 3.2.4

جد أغلب معاهد اتو ت. من منظار خارجي سالمياإلدراسة العامل  هو بشكل عام أملانيايف  ستشراقاال
ا تاريخ يف تأييد النمسا يف حماربتها مذان هللال( Baden)بادن و ( Bayern) بافاريا واليات يف ستشراقاال

 .اخلالفة العثمانية

 306(Bayreuth) بايرويت جامعة 3.2.4.9

 اليت هلا البكالوريوس درجةبرامج من  ثالثة بايرويت، جامعةيف اإلسالمية  والدراسات العربية اللغة كلية يف
 Arabische und Islamische) سالمياإلالثقافات يف العامل لغات و الدراسات يف  :اسةالدر  ذههب صلة

Sprach-und Kulturstudien) ، عربيةدراسات (Arabistik)،  ةإسالميدراسات و (Islamwissenschaft). 

                                                      

306
 http://www.islamwissenschaft.uni-bayreuth.de/de/Studium/index.html, 23.04.2016. 

http://www.islamwissenschaft.uni-bayreuth.de/de/Studium/index.html
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 Arabische und Islamische Sprach-und) سالمياإلالثقافات يف العامل اللغات و دراسات يف البرنامج يركز 

Kulturstudien)  307"احملكية اليومية واللغة املكتوبة اللغة من كل يف عمقةامل املعرفة"على  

 العربية لثقافةاالعلمية مع من املواجهة املستقلة و الطالب  نيمتك إىل( بزعمهم)هدف يفهو عن ذلك  وفضالً 
 سائلاملستخدمة يف و  العربية اللغة بية،العر  اللغة: الوحدات التالية يف هذا الربنامج ت درَّسو  308.سالميةاإل

 العريب األدب إىلدخل مو  ،ةسالمياإل عقيدةالو  سالملإل املبكر التاريخ الثقايف، املشروع اإلعالم،
 .الكالسيكي

أما . على الدراسات الثقافية على حد سواءعلى علم اللغة و  (Arabistik) عربيةالدراسات البرنامج ويركز 
 سائلاحملكية، اللغة العربية يف و  العربية اللغة عربية،ال عاميةاللغة ال ،الفصحى العربية لغةال :هيف هنا حداتالو 

وغري  ،الفيلم يف العربية واللغة ،(Soziolinguistik)لغة العربية ل جتماعاال علم العربية، اللغةعلوم  اإلعالم،
 .لك من الوحداتذ

 بعيداً  لغوي أساس على ثقافية دراسات" يه بايرويت ةجامع يفاإلسالمية  الدراساتوبتعريف الكلية، فإن 
 . 309"سالمياإلعن منظار من يؤمن بالدين 

من  ئاً شي ربنامجال يتضمن ذلك إىل باإلضافة. سالمياإل لعاملا تاريخو  والثقافة اللغةهنا على  ويكون الرتكيز
 .لدييناً عن اإلنتماء ابعيد ويبقى التدريس .والتصوفاإلسالمية  الشريعة

 اإلسالم وأشكال انتشار ،سالميةاإلوالعقيدة  سالملإل املبكر التاريخ: التالية وحداتوحيتوي الربنامج على ال
 .سالميةاإل والشريعة سالمياإل التصوف احلديث،علوم  التفسري، ذلك يف مبا قرآنعلوم ال أفريقيا، يف

                                                      

 علم ثقافي ذو قاعدة فلسفية  307
308 http://www.arisspraku.uni-bayreuth.de/de/index.html 
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 310(Bamberg) بامبرغ جامعة 3.2.4.0

يقدم برنامج باكالوريوس يف  ،بامربغ جامعةيف  الثقافية والدراسات يةاإلنسان العلوم كليةيف   ستشراقاال معهد
وماجستري يف الدراسات اإلسالمية برنامج ماجستري يف الدراسات و  (Islamischer Orient) سالمياإلاملشرق 

 .(Arabistik) عربيةال

 وتاريخ ،اللغة يم الطالبتعل على أساساً  ملعي( Islamischer Orient) سالمياإلباكالوريوس املشرق برنامج 
 ،ياإلسالمالدين  إىل دخلم: التالية هيف وحداتالأما  .العريب العامل يف والعمارة والفن والثقافة اإلسالم

 أساسية، وحدة :منكل وتتألف  . الرتكية أو والفارسية العربية، اللغة واحلاضر املاضي يف سالمياإل العامل
 .يةختصصوحدة و  ،متقدمةحدة و 

 املوضوع حمور فإن اإلدارةحبسب قول و  (Islamwissenschaft)اإلسالمية دراسات ال يف املاجستري امجبرن يفو 
 خمتلفة مناطق يف واحلالية التارخيية التطورات اإلعتباربعني خذ مع األ حياة، ونظام كدين اإلسالم دراسة هو
  :التالية هي يف هذا الربنامج حداتالو و  311 يسالماإل العامل من

 اإلسالم يف والسياسة معاجملت 

 اإلسالمية  واحلركات التيارات 

 اإلسالم ة يفرفاملعو  ثقافاتال 

 اإلسالم لغة 

 سالميةاإل يف املكتبة قراءة. 

 وبناء. ة العربيةثقافالو  املكتبة العربيةو  العربية للغةا على( Arabistik) العربية اللغة يف املاجستري برنامج ويركز
 :التالية الوحدات على حيتوي فإنه ذلك، على

 (يةجتماعاال والفلسفة التاريخ، ة،يالثقاف املوضوعات) العربيةب املتخصصة العلوم 
                                                      

310
 Website der Universitaet: https://www.uni-bamberg.de/ba-islamischer-orient/; zuletzt online am 

24.04.2016. Weitere Informationen sind in Kapitel 7.2.2 zu finden 
311 www.uni- bamberg.de/orientalistik/islamwissenschaft/, 14.03.16 
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 احلديثة الفصحى العربية اللغة 

 عربية اتهلج 

 العربيةيف املكتبة  قراءة 

 التحدث باللغة العربية على رينامت 

 312(Berlin)برلين  جامعة 3.2.4.4

 Geschichts- und) علوم الثقافيةالتاريخ واليف كلية و ، (Freie Universität Berlin)يف جامعة برلني احلرة 

Kulturwissenschaften)  وثقافة تاريخ"يف  ماجستريو  باكالوريس :املناهج التالية توجدعلى وجه التحديد 
 ."سالميةاإل الدراسات على الرتكيز مع األدىن الشرق

 من ثننيإ يف اللغوية املهارات عن فضالً  فريقيا،أ ومشال الشرق وثقافة تاريخ الباكالوريسبرنامج ي در س 
 (.Turkologie)الرتكية  أو( Iranologie)فارسية الالرتكيز على بني خيتار  أنلطالب ل وميكن. الشرقية اللغات

 :التالية الوحدات الربنامج هذا يضمو 

 واجملتمع التاريخ (I-II) 

  العربيةاللغة (I-IV) 

  ملصادروااإلسالمية املكتبة العربية و (I-II) 

 والقانون والسياسة رالفك تاريخ. 

 :التالية الوحدات على يحتويفاملاجستري  برنامجأما 

 سالمياإل التاريخ 

 أوروبا يف اإلسالم أو إسالمية دراسات: واجملتمع السياسة 

                                                      

312
 Website der Universitaet: http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/islamwiss/; zuletzt online am 24.03.2016. 

Weitere Informationen in Kapitel 7.2.3 
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 ومنهجية نظرية - سالمياإلالفكر  تاريخ 

 الرتكية املكتبة يف قراءة  

 أوروبا يف إلسالما أواإلسالمية  دراساتال: ثحب. 

 313(Bonn) بون جامعة 3.2.4.3

 ولغات الشرق األوسط،اإلسالمية ، قسم العلوم (Bonn)بون جامعة فريدريش ويليامس يف  تقدم
ز يرتكمع ال" العلوم األسيوية"الوريوس يف أحدمها ماسرت واآلخر بك يف دراستنا هذه مهمني لنا نياختصاص

 .واللغات الشرق أوسطيةاإلسالمية على العلوم 

على تعلم اللغات العربية والفارسية ومعرفة التاريخ القدمي واملعاصر وتطور  الرتكيز يف درجة البكالوريوس يتم
 .وال خيلو األمر من التمكن من مهارات علمية عديدة. العامل اآلسيوي

 اللغتني يوية،آسيا املعاصرة، حبث علمي يف العلوم اآلس: املواد التاليةعلى أما الربنامج التعليمي فيحتوي 
لدين ن الدول احلديثة، جنوب آسيا، تاريخ وثقافة تركيا، ايف غرب آسيا، تكوُّ  اإلسالم، ةفارسيالو  ةعربيال

، الدين واجملتمع (سالمياإلاهلند والعامل ) ن الدول احلديثةمقدمات وأساليب، تكوُّ  واجملتمع يف آسيا الغربية،
 .1،2،3واللغة العربية  ،ةياللغة العربعلوم يف غرب آسيا، مقدمة يف 

مدخل : عالوة عن إمكانية اإلختيار بني املواد التالية أمهيته اخلاصة به، لهم اللغة تعلَّ أما يف درجة املاسرت ف
، سالمياإلللعامل ( ما قبل املعاصر)، التاريخ القريب سالمياإلإىل البحث العلمي، التاريخ املعاصر للعامل 

 .سالمياإلوفلسفة وعلوم التاريخ يف العامل ( ريب واملعاصرالق) سالمياإلثقافة العلم 

                                                      

313
 Website der Universitaet: http://www.ioa.uni-bonn.de/abteilungen/islamwissenschaft; zuletzt online am 

24.03.2016. Weitere Informationen in Kapitel 7.1.4 
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(Freiburg)فرايبورغ  جامعة 3.2.4.3
314 

 (BA)اإلسالمية  الدراسات: دراسات الشرقيةال معهد يف التالية الدورات (Freiburg)فرايبورغ  جامعةتقدم 
 "سالمياإل العامل يف التنوع"و

، تارخيه وثقافته، نظرة معمقة سالمياإلحول العامل فيقدم معلومات دقيقة اإلسالمية العلوم  اختصاصأما 
كما يتعلم . سالمياإلفهم للتاريخ الثقايف والسياسي للتطورات احلالية يف العامل  ،سالمياإليف الدين 

 .والرتكية ،ب بصورة جيدة لغتني من ثالثة وهم العربية، الفارسيةالطال

عربية، الدين اللغة الاليوم،  اإلسالم، سالمياإلجغرافيا العامل تاريخ و : هي التاليةفواد البكالوريوس وبالنسبة مل
، علوم اإلسالم، التقاليد يف سالميةاإل، لغة ثانية، طرق وأساليب البحث يف العلوم اإلسالموالثقافة يف 

 .إسالمية

، سالمياإل ماقبل املعاصر، التنوع يف العامل سالمياإلتاريخ ال: على املواد التالية املاسرت اختصاصوحيتوي 
 .ودورة تكميلية يف اللغة العربية إسالمية، علوم سالمياإلرائق وإستفسارات يف إكتشاف العامل ط

 (Göttingen) غننيغوت جامعة 3.2.4.3

 كربنامج ينتهي بشهادةاإلسالمية   الدراسات/  العربية لغةدراسة ال (Göttingen)غوتنغن  جامعةتقدم 
 .ماجستري كربنامجمية  اإلسال/  العربية الدراساتو  البكالوريوس

، العلوم الدينية والفلسفية يف سالمياإليتناول الطالب الدين فاإلسالمية العلوم /اللغة العربية اختصاصيف أما 
. القدمي واملعاصر كما الثقافات واآلداب يف العامل العريب الشرق أوسطي سالمياإلالعصر التقليدي، الفقه 

 ختصاصاً يف هذا االتشكل اللغة العربية املعاصرة أساس

، الدين واحلقوق، مقدمة يف عمل 0،0العربية : البكالوريوس هي التالية تكون وحدات التدريس يف مرحلةو 
، العربية احلديثة، مقدمة يف اللهجات العربية، قراءات يف نصوص عربية، اإلسالماملراجع، تاريخ وثقافات 

                                                      

المعلومات عن هذه الجامعة وما يليها من جامعات في هذه الفقرة مؤخوذة من مواقع الجامعات التي   314

 .ذكرت في المراجع
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هبا، التاريخ القدمي، تاريخ الفكر والدين يف  بية لغري الناطقنيدية، اللغة العر الثقافة العربية، العربية التقلي
 .سالمياإل،ولغة ثانية يف العامل العريب و اإلسالمالتاريخ احلديث، السياسة واحلقوق يف ، اإلسالم

 العربية كلغة ثانية، قراءات ونقاشات: يف دراسة املاجيستري يتم التعمق يف املواد املذكورة أعاله باإلضافة إىل
خمتصة ،لغة سالمياإل، األدب العريب، الفقه سالمياإل، الدين اإلسالمتاريخ وثقافة للمتمكنني من العربية، 

 .اخلط العريبولغة الفقه وقراءات معمقة، باإلضافة إىل 

 (Halle)لي اه جامعة 3.2.4.2

 درجة مقدَّ ت   ،الشرقية الدراسات معهد يفاإلسالمية  والدراسات العربية اللغة قسم ،(Halle)يل اه جامعة يف
 .سالميةاإل الدراسات/  العربية الدراسات يف املاجستري ودرجة البكالوريوس

كما يهتم باللغة العربية واألدب . سالمياإليف التاريخ، الثقافة، والدين يف العامل يبحث قسم البكالوريوس 
مجة نصوص معقدة، تاريخ الثقافة يف ثانية، تر  إسالميةلغة عربية، لغة : باملواد التالية الطالب وي لزم. العريب

، التاريخ الثقايف والسياسي من القرن السادس وحىت ستشراقاال أصول، التاريخ السياسي لإلسالم، اإلسالم
 .يومنا هذا

دراسة : وحتتوي على املواد التالية. أما دراسة املاجستري فرتكز على اللغة، التاريخ والثقافة يف العامل العريب
ربية، دراسة يف الدساتري يف البلدان العربية، التاريخ والثقافة، األدب العريب من منظور تارخيي للمراجع الع

 .، ترمجة عربية، التاريخ املعمق وأخرياً السياسة واجملتمعسالمياإلوثقايف، الفقه 

 (Hamburg)هامبورغ  جامعة 3.2.4.2

 ربامجال تقدم األوسط الشرق يف فةوالثقا التاريخ قسم وأفريقيا، آسيا معهد ،(Hamburg)هامبورغ  جامعة
 .الدويل عرتافاال مع( واملاجستري البكالوريوس)اإلسالمية  الدراسات: التالية

تاريخ، لغة وثقافات الشرق األدىن توفر معلومات أساسية حول املاضي  إن دراسة البكالوريوس الدولية حول
اهلدف األساسي من الدراسة هو حتصيل القدرة  .واحلاضر، الثقافات، األديان واللغات يف املنطقة املذكورة

على حتليل املتعلقات التارخيية والثقافية املعقدة وبالتايل القدرة على وضع املستجدات احلالية يف إطارها 
وتضم أيضًا فصاًل يكون فيه الطالب . متتد الدراسة عادة مثانية فصول. كما يتم الرتكيز على اللغة.الصحيح
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، سياسة، التقاليد اجتماعلغة عربية فصحى، تاريخ، ثقافة، : ا مواد الدراسة فهي التاليةأم. يف بلد أجنيب
الدينية واحلقوقية يف الشرق األدىن ومشال أفريقيا، وباألخص البالد العربية خالل احلقبة احلديثة وما قبل 

 .احلديثة

علم : وي على األقسام التاليةوحتت. املذكور ختصاصودراسة املاجيستري يف نفس التخصص هي تعمق يف اال
 .الدويل ستشراقالتاريخ واملراجع، الثقافة، الدين، السياسة، التاريخ، املصطلحات والبحث العلمي يف اال

 (Heidelberg)هايدلبرغ  جامعة 3.2.4.1

 ودرجة البكالوريوس ،سالمياإل الشرق يف والثقافات اللغات قسم ،(Heidelberg)هايدلربغ  جامعةتقدم 
من ) اللغة: هيف وحداتالأما . سطو واأل االدىن الشرق دراسات/ اإلسالمية  الدراسات يف املاجستري

 الشرق وثقافات والتاريخاإلسالمية  الدراسات إىلمدخل  ،(املتقدم، مرورًا بالوسط فساسياألستوى امل
 .األدىن

 ملتويش. نفسه ريوسالبكالو  برنامج هو برنامج لتعميق املعلومات اليت حصل عليها الطالب يف اجستريامل
 والسرية القصرية، القصة واألدب، الشعر) واحلديثة الوسطى العصور يف األدب: التالية الوحداتعلى 
/  لبنان/  سوريا/  مصر: على الرتكيز مع يجتماعاالو  السياسي تاريخال ، اإلسالم وتطور تشكيل ،(الذاتية

 .ديثاحل العصر يف العربية الدول تاريخو  ،العراق/  فلسطني

 (Köln)كولونيا  جامعة 3.2.4.92

 والثقافات غاتلللدراسة ا برنامج أخرى أمور بني من الشرقية، الدراسات قسم ،(Köln)كولونيا  جامعة توفر
إذ يهتم   سالمياإل العامل وثقافات لغات يف املاجستري ودرجة بكالوريوستقدم  كما ،سالمياإل العامل يف

حول اللغات والتاريخ  سالمياإلبالبحث يف العامل  (SKIW)"سالمياإللغات وثقافات العامل " اختصاص
لغة عربية، مقدمة يف : التاليةالدراسية ف أما املواد .واملعطيات الثقافية واملدنيةوالسياسة والتاريخ الديين 

ية، ، الدين والسياسة واجملتمع يف البالد العربية، العربية العامسالميةاإلالعلوم  أصول، سالميةاإللدراسات ا
 .وحبث علمي إسالميةتاريخ، جمتمع، ثقافة، علوم : النقاط األساسية يف الدين، البالد العربية
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وطرق فهمها، اإلسالمية فريكز بعمق على املراجع " سالمياإللغات وثقافات العامل "املاجستري  أما دراسة
على التنوع يف التطبيق والفهم يف كما يركز . وحىت العصر احلايل اإلسالمالتاريخ الروحي والثقايف منذ ظهور 

، التاريخ سالميةاإلطرق ونظريات العلوم : مواد الدراسة فهي التالية أما. املعاصرةاإلسالمية اجملتمعات 
املعاصرة أو اللهجات واخلطوط بدل اإلسالمية السياسي، الثقافة واجملتمع، لغة، تطبيقات إميانية، اجملتمعات 

 .اللغة

 (München)ميونخ  جامعة 3.2.4.99

 والثقافة، العلوم كلية ،(München)ميونخ  يف( Ludwig Maximilian) ماكسيميليان لودفيغ جامعةتقدم 
، واملاجستري البكالوريوس درجة كربنامج" األوسط الشرق" :التالية اتدراسال ،األوسط الشرق معهد

 .سالميةاإل الدراسات يف الدكتوراه شهادةو 

 العامل" ،"العريب العامل": ةربعمن اجملاالت األ إثنني رخيتا أنلطالب اعلى جيب  البكالوريوسيف برنامج 
لغوية  اتهي دراسو . واحلاضر املاضي يف ،"األوسط الشرق يف اليهودية" وأ" الفارسي العامل" ،"الرتكي

وسط نظرة عامة على الشرق األ: تكون دراسة املواد التالية ،اإلختيار اجملال الذي يقع عليه سبوحب. ثقافيةو 
من منطلق تارخيي عام، من منطلق ثقايف تارخيي، ومنطلق علمي ديين، مقدمة يف املنطلق  اإلسالم)واألدىن، 

، مقدمة يف اللغة العربية، مقدمة يف الفلسفة العربية، أساسيات يف العامل العريب، التاريخ (ستشراقالتارخيي لال
، (القرآن، التقاليد، الدين والتصوف)ي لإلسالم التاريخ الفكر  العريب، األدب احلديث وما قبل احلديث،

أما درجة املاجيستري فهي تعمق (. العامية العربية، أدوات العلوم العربية)العربية للمتقدمني، العربية املعمقة 
ثانية،  إسالميةلغة عربية، لغة : معلومات البكالوريوس وتدرس على الشكل التايل حسب إختيار الطالب

، العلوم اليهودية، الثقافة املادية للعامل سالميةاإلمق يف العلوم العربية، العلوم اإليرانية، العلوم التع: لإلختيار
حول  سطو أحباث أدبية يف الشرق األدىن واأل، دراسات تركية وعلوم آسيا الوسطى، مراجع و سالمياإل

 .والتاريخالثقافة 
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 (Münster)مونستر  جامعة 3.2.4.90

/  العربية الدراسات: التالية الربامج ،سالميةاإلو  العربية الدراسات معهد ،(Münster)مونسرت  جامعةتقدم 
 .حىت نيل الدكتوراه الرتقي إمكانية هناكو (. واملاجستري البكالوريوس)اإلسالمية 

، مقدمة يف العلوم سالميةاإل، مدخل إىل العلوم 4-1لغة عربية : يركز قسم البكالوريوس على املواد التالية
غة واألدب، لأما املاجستري فريكز على التاريخ واجملتمع، ال. ، سياسة وأدب عريبتاريخ، دين، فقه ،سالميةاإل

 .مع الرتكيز على اللغة العربية ،اإلسالم تعلم يف تعترب مواده أساسية. القانون والدين

 (Tübingen)توبنغن  جامعة 3.2.4.94

اإلسالمية  علومال يف اجستريبرنامج مو  سبكالوريو  برنامج (Tübingen)توبنغن  جامعةيف  اآلداب كلية تقدم
أما مواد ..األوسط لشرقيف ا والثقافات والتاريخ لغاتال يف متخصص نياجمنالرب  ِكال. ستشراقاالعلى منهج 

مستوى أساسي، متقدم، معمق )، لغة عربية سالمياإلأساسيات يف تاريخ الشرق  :البكالوريوس فهي
والثقافة يف الشرق  ية،التارخي أهلية املراجع ،أمثلة ومقارنات، سالميإلا، لغة ثقافية أخرى يف العامل (ومفعل
 سالمياإلالشرق األوسط احلديث، التاريخ : أما دراسة املاجيستري فرتكز على ثالثة نقاط خمتلفة .االدىن

أخرى يف الطرائق، لغة اخلط العريب، لغات ثقافية : أما املواد فهي التالية. والتاريخ واجلغرافيا ،املتخصص
 .وتعمق يف مواضيع كأمثلة منتقاة ،، قراءات يف املراجعسالمياإلالعامل 

 



 

 

 ظمة القانونية المتعلقة بترخيص معاهد العلوم الدينية في الدول المعنيةناأل: الفصل الخامس 3

 مصطلحات 3.9

 . بالتدريس يامقعدم منع معهد معني من الأو ذن اإل منح هو (:لرتخيصا)

اعة معينة مج أوالفكر اجلهادي  أو عادة حبجة دعم االرهاب ،ل املسلمنيت من قبئشأنمنع مؤسسة  ويتم
الغرب ال يريد  أنللمنع هو السبب احلقيقي  أما .من قبل سلطات البلد املعني من املسلمني غري مرغوب هبا

 .متعدد الثقافات يؤدي لنشوء جمتمع وأ مع مبادئه السماح بأي فكر يتعارض

 DIdI.315عهد االملاين امل هااسة باملراسلة اليت كان يشرف عليصل من منع الدر ومثال على ذلك ما ح

 .هو أن تكون الكلية مسجلة يف وزارة التعليم العايل يف البلد الذي يقع فيه مقر الكلية(: عرتافاال)
بلدان نظرة عامة على الوضع يف بعض ال وبعد ذلك نلقي  أملانيا والية برلني يف الوضع القانوين يف سنفصل
 .األخرىالغربية 

 (( Akkreditierung) عتماداال)

 مأخوذة من موقع

 https://de.wikipedia.org/wiki/Akkreditierung_(Hochschule( 

ة رمسية معرتف هبا لإلفادة من خاصية يف جماالت خمتلفة هو املسار القانوين الذي تتخذه مؤسس عتماداال
على مستوى اجلامعات هو مسار تقييمي لربامج الباكلوريوس  عتماداالو  .حمددة لدى مؤسسة أخرى

 .316واملاجيستري يف اجلامعات الرمسية كما تلك الغري معرتف هبا

ما يسمى ات فيختصاصعلى صعيد كل اال عتماداال بإمكان اجلامعات االملانية أصبح 2113منذ سنة 
. جلودة يف اجلامعاتوهي حتدد مقياس ا. مبسار بولونيا بتفويض من بعض حاملي القرار على مستوى الوالية

                                                      

بحجة نشر فكر اإلخوان المسلمين بين  2114الناجح في عام  ومنع بعد حوالي عشر سنوات من النشاط  315

 .قانظر كامل نص المنع في الملح. المسلمين األلمان
316  

https://de.wikipedia.org/wiki/Akkreditierung_(Hochschule
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ي والشركات االقتصاد، فيكونون من احلقل ختصاصيم فيتم حتديدهم حسب االيالقيمون على هذا التق أما
 .خاصة اداعتمويتقاضون أجورهم من مؤسسات . يف هذا اجملال ختصاصإذا كان اال

 عتماداالعملية أهداف  3.0

 ;.ضمان جودة التعليم والتخصص من أجل العمل على تطوير الكلية .1
 الرفع من قدرة الطالب على التنقل  .4
 عرتافيكفي لرفع مستوى العالمات داعيك عن اال عتماداال)حتسني املقارنة الدولية بني الشهادات  .3

 (الدويل
معات اإلنتقال إىل برامج البكالوريوس واملاجيستري التسهيل على الطالب وأرباب العمل واجلا; .2

 اتختصاصاجلديدة يف اال
 . اتختصاصرفع الشفافية يف اال .2

 .أملانيايف  عتماداالعلى عملية يف حبثنا هذا نركز س

 317ألمانيافي  عتماداال 3.4

 عتماداال ووكاالت عتمادااللجان  3.4.9

تتجلى . يةبناًء على قرار مؤمتر وزارة الرتب 1112ديسمرب  3يف  أملانياعلى مستوى  عتمادمت تأسيس جلنة لال
ات اختصاصيف  اعتماد، متنحها احلق يف إعطاء شهادات اعتمادت وإعطائها شهادة مهمته يف تقييم الوكاال

يف حال منحهم  ختصاصة واالحتمل الوكال. حسب إتفاقية بولونياالبكالوريا واملاسرت اليت جترى بشكل كبري 
 .لجنة على وثائقهاال اجلودة املعطى من ختم ، حتملعتماداالشهادة 

ات املعتمدة لديها ذات الشهادات مثل ختصاصإعطاء ختم اجلودة لالاملخولة  وكاالتهذه جمموعة من ال
 :اجيستريالبكالوريوس وامل

  عتماداالات عن طريق ختصاصوكالة كفالة اجلودة يف اال  

                                                      

 Akkreditierung: باأللمانيةمصطلح االعتماد  317
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 .دسة والربجمة والرياضيات والعلوم الطبيعيةات اهلناختصاصلكفالة اجلودة يف  اعتماد  وكالة 

 .ات يف جماالت الصحة واجملتمعختصاصلال اعتماد  وكالة 

 .، إعطاء اإلفادة وضمان اجلودةعتماداال  معهد 

   وكالة التطور يف بادن فورمتربغ

 .يف فرع األعمال عتماد  الوكالة الدولية لال

 جلامعات السويسري لضمان اجلودة يف ا عتماداال  جهاز 

 .وضمان اجلودة النمساوية عتماداالوكالة   

 والتطور عتماد  الوكالة املركزية لال

 .ومنحه يف حال جناح العملية عتماداالتقوم مبعامالت  أنحيق لكل هذه الوكاالت 

 لسير المعايلة 4.3.4
 .عتماداالوتقدم وثيقة من عندها مبا طلبته وكالة  عتماداالتتقدم اجلامعة بطلب احلصول على برنامج 

نظرة شاملة على )، ك تيب عن املواد (، الشهادة والبنيةاألهداف) ختصاصتلخص فيها وصفًا لربنامج اال
بعد الفحص األويل فريقاً من اخلرباء يتكون يف  عتماداالتشكل وكالة  .باإلضافة إىل وثائق أخرى( املواد كلها

تتم متابعته من قبل موظف و . ثلني عن املهنالعادة من جمموعة من الربوفسور وطالب جامعات أخرى ومم
ه بعد يومني من تقدمي الطلب وبناًء على اعتماداملنوي  ختصاصيقدم فريق اخلرباء تقريراً عن اال. من الوكالة

. وإدارة املوظفني وشؤون الطالبحمادثات أجراها مع إدارة اجلامعة، الطالب، املعلمني، كما موظفي املكتبة 
وهذا يكون احلال يف أغلب )مشروط  اعتمادأو مع  عتماداالتقرير ت عطى إفادة مع أو ضد بناًء على هذا ال

وتدرس التقييم ورد اجلامعة  عتماداالجتتمع جلنة . تتلقى اجلامعة هذا التقييم وتأخذ موقفًا منه(. احلاالت
 ختصاصيعترب االيتخذ القرار بدون شروط أو بإشرتاط حتسني بعض النقاط يف مدة زمنية حمددة، . عليه

تكون  عتماداالسنوات، ويف حالة إعادة  5تكون املدة الزمنية املبدئي  عتمادااليف حالة . معتمدًا بعدها
مبعدل أقل من )هي نادرة جدًا و  عتماداالاحلالة الثالثة فهي عدم جناح عملية  أما. سنوات 7املهلة املعطاة 
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إجراء  تتمكن خالهلا اجلامعة من شهراً  12عامالت لفرتة بإيقاف امليف بعض احلاالت ي نصح (. واحد باملئة
يتطلب سري املعاملة من بدايتها حىت  .من جديد عتماداالطلب  بتقدمي م بعدهاالتحسينات املنصح هبا، تقو 

 .شهرة إىل تسعة أفرتة ال تتجاوز الست عتماداالنيل 

 تكلفة المعايلة 3.4.4

عند بعض . ألف يورو 12إىل  11يف العادة ات يكلف ختصاصمن اال ختصاصال عتماداالإن طلب 
احلصول على ا النوادي الداعمة مما خيوهل أعضاء يف أحد تكونميكن للجامعات أن  عتماداالوكاالت 

يف إختاذ بعض القرارات وإعطاء املشورة حول  شاركت أناجملال  اويفتح هل عتماداالحسومات على كلفة 
 .عتماداالحتسني شروط 

يف  الواليات كل ختصص  فإذ مل. 4112منذ سنة  هي موضوع للنقاش احلاد تمادعاالإن كلفة طلب 
 أنكما   .يةالتعليماملؤسسات على عاتق تقع مما جيعل هذه التكاليف  عتماداالميزانيتها أمواالً خاصة بشؤون 

 اجلامعات وبعض أنمن اجلدير بالذكر . عتماداالاجلدل قائم على مدى حتسن جودة التعليم من خالل 
  .الرتويج هلا وباألخص اجلامعات اخلاصة أجلمن  عتماداالات تستغل ختصاصاال

 .ات حمددةاختصاصيف  اعتمادمليون شهادة  361،  4114حىت سنة لقد منحت يف أملانيا وحدها 

 دالمعاه اعتماد 4.3.5
عَتمدة هذه الشهادة كمؤسسة م أيضاً تنال  أنجيب على اجلامعات املعنية ات ختصاصاال اعتمادإىل جانب 

يتم فحص إمكانية اجلامعة إجراء البحث والتعليم حسب املقاييس  أنهنا جيب . من قبل اجمللس العلمي
 .كما يتم فحص اإلمكانية املالية واإلدارية للجامعة. العلمية املعتمدة
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 318برلين في الخاصة لجامعاتباالدولة اعتراف إجراءات: مثال 3.3

 .كجامعة العايل التعليم عن املسؤول الشيوخ جملس قبل من رمسياً  ةاخلاص التعليمية ةاملؤسسب عرتافاال يتم
 ومنح متحاناتاال إجراءو  اجلامعية، الدراسات لتنفيذ ،"جامعة" اسم استخدام يف احلق بذلك تكتسبف
 اليت االمتيازات نفس هبا عرتفامل اصةاخل امعيةاجل شهاداتال وتوفر .واملاجستري البكالوريوس مثل شهاداتال

 .احلكومية يةجلامعا تالشهادا هامتنح

 عترافاال عملية 3.3.9

 عملية يف مراجعتها يتم اليت الشروط، من عدد ستيفاءإ جيب الدولة، قبل من اعرتاف على احلصول أجل من
 . القضية املرشحة أو املرشح فيه يعرض أول، اجتماع مع العملية تبدأ. عرتافاال

 وفقاً  الشيوخ جملس قبل من فحصه يتممث . إنشاؤهاة املنوي الذي يعرض برنامج اجلامع الطلب مقدَّ ها يبعد
 .برلنييف  العايل التعليم قانون تطلباتملو  للمعايري

 متخصصة مستقلة مؤسسة قبل من توصية طابأن يستعني خب الشيوخ لسميكن جمل طلبال يف النظر عند
 اجمللسنامج تتم من خالل عملية فحص الرب  فإن عام، بشكل .نفسه الشيوخ جملس قبل من حتديدها يتم

 .برلنييف  العايل التعليم قانون متطلبات يليب املشروع كان إذا الدولة اعرتاف منح وجيوز .العلمي

 إسالميمعترف بها في بلد  إسالميةكان المعهد يقوم بالتعاون مع جامعة  إذا 3.3.0

 319:لتايليتعامل النص القانوين مع هذه املسألة على الشكل ا أملانيايف برلني عاصمة 

 المؤلسسات األخرى :أ124فقرة  2111يران حز  22، نسخة قانون الجايعات في برلين

إن كانت يف بلد أجنيب آخر أو يف والية أخرى يف  ،حيق ألي جامعة معرتف أو غري معرتف هبا رمسياً  ـ 1
 أنى اجلامعات عل. اجلامعة يف برلني اسمب امتحاناتات أو تقوم باختصاصأن متنح شهادات وتعني  ،أملانيا

ويف  .كامالً مع الوضع القانوين والبلد اليت هي فيه  سمتذكر دائماً حسب املادة األوىل على أوراقها الرمسية اال
                                                      

318 https://www.berlin.de/sen/wissenschaft/hochschulen/private-hochschulen/staatliche-anerkennung/ 

(ية لحكومة والية برلينصفحة رسم)   
319http://gesetze.berlin.de/jportal/?quelle=jlink&query=HSchulG+BE+%C2%A7+124a&psml=bsbeprod.ps

ml&max=true 
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يذكر  أنات جامعية يف مؤسسات غري جامعية، تفرض املادة األوىل على املتخرج اختصاصحال مت إجراء 
.هاختصاصاملؤسسة الغري جامعية اليت درس فيها  اسم  

إن هذا اجمللس خموَّل .   إن القيام بأي نشاط جيب اإلعالن عنه حسب الفقرة األوىل لدى جملس الشيوخ2
 أنيطلب من أي مؤسسة أو من العاملني فيها  أنحسب الفقرة األوىل من املادة األوىل من قانون اجلامعات 

حىت  أوسب قانون البلد الذي هم فيه، خص القانونية اليت ختوهلم العمل حيربزوا وضمن مدة زمنية حمددة الرُّ 
.لديهم عتماداالإثبات توفر شروط   

 النمسافي  عتماداال 5.5

النمساوية للحفاظ  عتماداالوكالة "تقوم . ملزمة يف النمسا للجامعات واملعاهد اخلاصة عتماداالإن عملية 
مجيع  اعتمادة إىل تكون معَتمدة حبد ذاهتا باإلضاف أنكل جامعة جيب . هبذه العملية" على اجلودة

للربامج بشكل  عتماداالبينما تعطى شهادة  .على حدة اختصاصات يف معاملة خاصة بكل ختصاصاال
املؤسسات بست سنوات فقط جيب بعدها تقدمي الطلب مرة أخرى  اعتمادغري حمدد زمنياً، حتدد مدة 

 .وجتديد الشهادة

اجلامعات الرمسية فال ختضع  أما. بعدها جديدالتسنة جيب 12بالنسبة للجامعات اخلاصة ختدم الشهادة 
وقد  .تفحص اجلودة بشكل داخلي من قبل جلان خاصة تعمل لذلك أنوإمنا جيب عليها  عتمادااللقانون 
جلامعات ات يف اختصاصعلى بعض اال عتماداالأن يفرض قانون " عتماداجمللس النمساوي لال"حاول 

 .ذلكب الرمسية ولكنه مل ينجح

 عتماداالبلد المنشأ لقانون  التي تعد أميركا في عتماداالمقارنة مع  3.3

فإىل جانب النوع املعروف . عتماداالن من ، فيوجد نوعاعتماداالعترب بلد املنشأ لقانون أما يف أمريكا اليت ت  
ال حيق للحكومة  ومبا أنه". املناطقي عتماداال"يوجد نوع آخر وهو " الوطين عتماداال"واملسمى  أوروبايف 

تتوىل  ،ألي من اجلامعات اعتمادتعطي شهادة  أن -أوروبابعكس ما هو احلال عليه يف .- يف أمريكا احمللية
املؤسسة ككل وليس فقط  أووتعطى الشهادة على مستوى اجلامعة . حملية هذه العملية اعتمادوكالة 
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 أنهو  أوروباحلال يف وفرق آخر ملا هو ا. اختصاصألي  عتماداالعد شرطًا إلعطاء وهذا ي  . ختصاصلال
 .مجيع الوكاالت املعتمدة املختصة هبذا الشأن هي مؤسسات تطوعية

 المراجع 3.2

 Falk Bretschneider, Johannes Wildt (Hrsg.): Handbuch Akkreditierung von Studiengängen: 

eine Einführung für Hochschule, Politik und Berufspraxis(= GEW-Materialien aus 

Hochschule und Forschung. 110). 2., vollst. überarb. Auflage. Bertelsmann, Bielefeld 

2007, ISBN 978-3-7639-3290-0. 

 Susan Harris-Hümmert: Evaluating evaluators: an evaluation of education in 

Germany. VS, Verlag für Sozialwiss., Wiesbaden 2011, ISBN 978-3-531-17783-

0 (Oxford, Univ., Diss., 2009). 

 Mario Martini: Akkreditierung im Hochschulrecht – Institutionelle Akkreditierung, 

Programmakkreditierung, Prozessakkreditierung. In: WissR. 41 (2008), S. 232–252. 

 Kathia Serrano-Velarde: Evaluation, Akkreditierung und Politik: zur Organisation 

von Qualitätssicherung im Zuge des Bolognaprozesses. VS, Verlag für 

Sozialwiss., Wiesbaden 2008, ISBN 978-3-531-15843-3. 

 Marco Siever: Qualitätssicherung durch Programm- und Systemakkreditierung 

im deutschen Hochschulsystem: unter besonderer Berücksichtigung der 

Rechtslage in Baden-Württemberg (= Schriften zum Hochschulrecht. Band 2). 

Kovač, Hamburg 2111, ISBN 978-3-8300-5787-1 (Tübingen, Univ., Diss., 2011). 

 فائدة 3.2

النجاح يف سيبقى  األخريولكن يف  من قبل الدولة الغربية املعنية يعملوا على الرتخيص أنميكن للمسلمني 
ال  أنقبل الدولة جبب كل جامعة معرتف هبا من   أن إذ.كومات الغربالسياسي حلقرار البذلك مرهونًا 

 .سياسيالقرار الب هذه املبادئ متعلقوحتديد . الدميوقراطية  قراراهتا مع املبادئتتناىف

املعتدل هو  سالميسلك دون تنازالت يف الربنامج التعليمي لإل أنسهل والذي ميكن أما الطريق الثاين واأل
الشهادات  أولنشاط من مث يكون امعرتف هبا يف هذا البلد والتعاقد معها و  سالمياإلجياد جامعة يف العامل إ

 .معرتف هبا رمسياً  من قبل هذه اجلامعة

https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783763932900
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783531177830
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783531177830
https://de.wikipedia.org/wiki/Mario_Martini
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783531158433
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783830057871




 

 

 لشهاداتها اعتمادترغب بو من قبل المسلمين تأسس ألمانياملف لمؤسسة في : الفصل السادس 3

 . DIdI/DAFKخذ ملف مؤسستنا نأ اتكمثال هلذا النوع من امللف

 اإلسالمية لدراسات برنامج ا 3.9

ساعة في  المواد المقررة القسم
ع في األسبو

 الفصل

 لغة عربية

 30/140 :الوزن

6-0قواعد العربية   6 x 4 = 24 

 x 1 = 6 6  6-0نصوص قرآنية 

 قرآن كريم 

 

 24/140 :الوزن 

 x 2 = 12 6  6-0قرآن كريم 

0+0علوم القرآن   
+0  

2 x 2 = 4 

 x 2 = 4 2  0+0تفسير 

 x 1 = 2 1   0+0تجويد 

 2               0+0آيات األحكام 

 الحديث الشريف
 16/140 :الوزن 

 6 = 3 + 3  0+0أحاديث االخالق 

 4 = 2 + 2  0+0علوم الحديث  

 6 = 3 + 3  0+0أحاديث األحكام  

 العقيدة والفقه 
 

الوزن  : 34/140 

 6 = 3 + 3  0+0العقيدة  

(عبادات، معامالت، اسرة، مواريث وجنايات) .-0فقه    3+4+3 +3 +2 = 
15 

.سالمياإلأسئلة عصرية في الفقه                  3 

 = 2 + 2 + 2 + 1  7-0الفقه  أصول 
7 

القواعد الفقهية                1 

مقاصد الشريعة                2 

 التزكية 

 4/140 :الوزن 

 4              0+0تزكية النفس  

+ والحداثة  اإلسالم 
 تاريخ 

 

لوزنا  

 

 19/140 

م األمة بشكل عام والمسلمين في الغرب بشكل خاص أمايات المعاصرة التحد              3 

دراسة تحليلية للسيرة النبوية + السيرة النبوية   2 + 1 = 3 

 1              سير العلماء

تحليل المشكالت وطرح ) روباأونظرة إستراتيجية للعمل الدعوي في + فقه الدعوة  
(حلول  

1 + 1 = 2 

 5              سالمياإلالتاريخ  

ـ التنوع الديني في المجتمع في ظل الخالفة العثمانية روباأوفي  اإلسالمتاريخ                 2 

 

السياسي المعاصر سالمياإلالتاريخ                2 

علم المراجع والبحث  اإلسالميةعلم المراجع التقليدية                 1 
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  العلمي 

 13/140 :الوزن 

 1              مقدمة في البحث العلمي

 5              بحث علمي 

 6              البحث العلمي للتخرج

.  الفصلساعة يف 21فصول فيكون مبعدل  7ساعة يف الفصل موزعة على  141يكون جمموع الساعات 
 .يدرس اليوم بكاملهعليه أن  أن الطالب مما يعين

ومراجعة املعلومات املعطاة قبل  تعين عمليًا حماضرات قبل الظهر، ودراسة يف البيت،أسبوعية ساعة  21
 . ساعة اسبوعية، مبا يعادل ساعات العمل األسبوعية 41هبذا الشكل حنصل على . الظهر

فإنه من غري املعقول اإلعتقاد بأهنم  ون مهنة أساسية أخرى،معظم طالب املعهد هم ممن يزاول أنمبا 
يف كل  متحانيقدم اال أنيف هذه احلالة ال جيب على الطالب و . فصول فقط 7سينهون الدراسة بعد مرور 

يف مجيع . أربع مرات يف السنة متحاناتتقدم اال. ما قدر على درسهيف ولكن فقط . املواد املقررة للفصل
 .املواد

املنهج الرتبوي للمعهد فهو  أما. ع إقتناؤهايسهل على اجلمي ، مماأما مقررات الربنامج فهي يف الكتب املتوفرة
 أوفرتتيب املواد مينع وجود عدم التوازن . اإلسالمموضوع بشكل يؤمن للطالب تصورًا شاماًل ومتوازنًا عن 

التشديد على اجلانب األخالقي يف الدراسة فهو لتفادي املغاالة يف تصور و . لشخصية املتطرفة عند الطالبا
 .ه أتقن مادة من املوادأنماً جملرد أن اإلنسان أصبح عالِ 

 المتخصصون 3.0

يف شاتو شينون  اإلنسانيةيف الكلية األوروبية للدراسات  وخترجوا درسوا العديد من املدرسني هم من الذين
  IESHيف فرنسا ال 

 الطالب 3.4

 خمتلفة أصولمن  اإلسالم وااعتنقالذين  من الطالب هم من 21%

 ثوالباقي من اإلنا ذكورمن ال% 21

DAFK :2111- 2114 
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 طالباً  72: املتسجلون

 طالب 1: املنسحبون

 طالباً 17: املتفاعلون

DAFK 2115 : 

 طالباً  12: املتسجلون

 طالب 4: املنسحبون
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 في التدريس بالمراسلة الكتب المعتمدة 3.3

  

 ه األقضيةفقه المعامالت، فقه المواريث، فقه الجنايات، فق(: الجزء الثاني) سالمياإلالفقه : الكتاب 3.3.9

 مراد مسري: الكاتب

 .األقضية فقهو  ،اجلنايات فقه ،املعامالت فقه ،املواريث فقه: سالمياإل الفقه يف التالية املرافق الكتاب يتناول

 .الفقهية واألسئلة املواضيع مع للتعاطي املختلفة الطرق املقدمة ت ناقش

 فيعرض، التجارية األسهم كموضوع اً حالي مستجدة مواضيع الكتاب يتناول املعامالت فقه قسم يفو 
 .حوهلا الفقهية واآلراء للفتاوى

 مث. والسنة الكتاب من األدلة وتعرض باملصطلحات أوالً  التعريف يتم: التايل الشكل على املواضيع شناقَ ت  
 السبب معرفة للقارئ يتسىنَّ  الطريقة هبذه. املوضوع يف العلماء آراءو  فةاملختل املذاهب وتأويل لرأي يعرض
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 مناسباً  يراه الذي الرأي اتباع عليه يسهل مما. املوضوع يف معني لرأي ذاك أو املذهب ذلك اعتماد وراء
 .له ومقنعاً 

 :احملتوى

 الفقه مع التعامل طرق  1

 الفقه تعريف  1.1

 والتقليد جتهاداال  1.2

 .ما مذهب اتباع بوجوب القائل الرأي شرح  1.3

 .املاضي يف بالفعل وحصوهلا لفقهية،ا األخطاء وقوع احتمال  1.4

  املستجدة الفقهية املشكالت حل كيفية   1.5

 عامة فقهية مبادئ  1.1

 املعامالت فقه

 املعامالت فقه يف مقدمة  2

 املعامالت لفقه العامة األهداف  3

 ربوية غري يةاجتماع حرة سوق إىل يهدف اإلسالم  4

 التسعري حترمي  4.1

 اإلحتكار حترمي  4.2

 الربا حترمي  4.3

 الرشوة حترمي  4.4

 امليسر حترمي  4.5
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 والشروط اخلصائص   البيوع  5

 .ميلكه ليس ما بيع حترمي   البضاعة تسليم كفالة  5.1

 .للبيع املعروضة والسلعة البيع عقد وضوح  5.2

 .العقد وضوح عدم عند  5.3

 السعر حتديد  5.4

 الشراء نية بغري السعر رفع حترمي  5.5

 البضاعة علة عن اإلفصاح وعدم الغش حترمي  5.1

 األخرى احملرمة واألشياء والتماثيل باخلمر اجرةاملت حترمي  5.7

 .عليه فعالً  هي غريما على البضاعة عرض حترمي  5.2

 اخليار  1

  البضاعة إرجاع حق  1.1

  السَّلم  7

 الحقاً  ت سلًّم بضاعة مثن دفع  7.1

 الحقاً  مثنها ي دفع بضاعة استالم  7.2

 الصرف  2

 الرهن  1

 تعريفه  1.1

 .منها إستفاد حال يف هبا العناية تكاليف يتحمل الراهن: املرهونة احليوانات  1.2

 صاحبها ملك يف الرهينة  1.3
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 اإلجارات  11

 الضرر يتحمل ال العامل  11.1

 اجل عل  11.2

 األراضي فقه  11

 منها فعواملنت األرض صاحب بني الغلة تقاسم  11.1

 األراضي استئجار  11.2

 الشركة  12

 القراض  12.1

 الشُّفعة  12.2

 والسداد قرتاضاال  13

 السداد موعد وحتديد القرض كتابة  13.1

 الدفع من التمكن عدم حال يف التمديد  13.2

 السداد بعدم النية مع قرتاضاال كراهة  13.3

 اإلقرتاض على اإلكراه كراهة  13.4

 عليه القدرة مع السداد أخريت كراهة  13.5

 السداد عند الزيادة كراهة  13.1

َتوىفَّ  دين  13.7
 
 امل

 العارية  13.2

 واحلجر التفليس  14
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 اإلفالس عند املستدين ثروة توزيع  14.1

 املفلس دين تسديد  14.2

 الصلح  15

 بشروط الصلح صحة  15.1

 الطرفني رضى عدم مع والصلح الطرفني برضى الصلح  15.2

 اجلريان بني األراضي على اخلالف  15.3

 الغصب  11

 احلساب يوم املغلظة العقوبة  11.1

  غريبة أرض على الزراعة  11.2

 املوات إحياء  17

 معني ألحد ليست أرض زراعة  17.1

 (العامة االمالك) مقابل دون من الناس كل من بإستعماهلا املسموح األمالك  17.2

 الوقف  12

 وفاته بعد حىت الواقف حسنات تتضاعف  12.1

 الوقف خصائص  12.2

 اهلبة  11

 تعريفها  11.1

 اهلبة إسرتجاع حترمي  11.2

 اللُّقطة  21
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 الوديعة  21

 .هبا املتعمد غري اإلضرار أو قصد بغري الوديعة فقد حال يف التعويض وجوب عدم  21.1

 معاصرة يةإقتصاد مسائل  22

 األسهم  22.1

 البورصة  22.2

 التأمني  22.3

 

 املواريث فقه

 الوصية  23

 املرياث تقسيم  24

 املرياث؟ من املرء حيرم مىت  24.1

 الفروض أصحاب  24.2

 العصبة  24.3

 االرحام ذوي  24.4

 احلجب  24.5

 العول  24.1

 الرد  24.7

 املرياث تقسيم يتم كيف خمتصر  24.2

 إستثنائية حاالت  24.1
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 اجلنايات فقه

 اجلنايات هفق يف مقدمة  25

 القصاص يف الشريعة مقاصد  21

 القصاص تطبيق يف عامة إسالمية مبادئ  27

 والتعزير احلدود  27.1

 احلد؟ تستوجب اليت اجلنايات هي ما  27.2

 .القاضي إىل الشكوى وصلت إذا سواء حد على والغين الفقري على احلد إقامة وجوب  27.3

 احلد يبطل الشك  27.4

 القتل أو اجلروح حال يف العقوبات  22

 القصاص  22.1

 الدية  22.2

 الزنا عقوبة  21

 الزنا؟ جرمية على الشرع يعاقب مىت  21.1

 الزناة أنواع  21.2

 العقوبة أنواع  21.3

 القصاص نوع حتديد كيفية  21.4

 املناسب القصاص تطبيق يلزم مما الزنا جرمية إثبات كيفية  21.5

 القذف  31
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 اخلمر بشرب اجملاهرة عقوبة  31

 السرقة عقوبة  32

 احلرابة  33

 

 القضاء

 واالهلية اإلستقاللية العدل،: القضاء خصائص  34

 .واملرتشي الراشي القاضي وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول لعن  34.1

 القضاء لدى األدلة اعتماد كيفية  35

 الشهود  35.1

 رينةوالق القسم الدليل، إظهار: املدنية املسائل يف  35.2

 

 المراجع

 ابادي العظيم احلق لشمس داوود ايب سنن شرح املعبود عون  

 حنبل بن أمحد اإلمام مسند  

 الستة الكتب  

 320االلباين مكتبة  

                                                      

 
320

بين كتب  األلباني رحمه هللا، وتتنوع هذه المؤلفات من مؤلفات العالمة المحدث محمد ناصر الدين مؤلفا    70يحتوي على برنامج  

 فنون أخرى لفات فقهية، ومؤلفات فيحديث ومؤ

 

 http://iswy.co/e4drt :المادة رابط
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 321األلباين للشيخ الصحيحة السلسلة  

 العسقالين حجر ابن لإلمام البخاري صحيح شرح الباري فتح  

 للصنعاين السالم سبل  

 العسقالين حجر بنال األحكام ادلة مجع يف املرام بلوغ  

 للسندي ماجة ابن سنن شرح  

 للبيهقي الكربى السنن  

 البخاري صحيح  

 عابدين بنال املختار الدر على املختار رد  

 كثري بنال العظيم القرآن تفسري  

 شيبة أيب ابن مصنف  

 القرطيب رشد بنال املقتصد وهناية اجملتهد بداية  

 شينون شاتو يف واملعتمد جاباهلل أمحد للدكتور حكاماأل آيات مقرر  

 شينون شاتو يف واملعتمد جاباهلل أمحد للدكتور األحكام أحاديث مقرر

 أوغلو أديب لكرمي احلنفي الفقه

 .جدة يف العزيز عبد امللك جامعة يف املقرر املصري يونس رفيق للدكتور املالية املعامالت فقه

 ويمول لفيصل املواريث أحكام

                                                      

 
321

  .، بتخريج موسع مع ذكر درجة الحديث يجمع فيه قدرا كبيرا من األحاديث الصحيحة كتاب كبير مطول ، أراد الشيخ األلباني أن هو 
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 مسلم لإلمام مسلم صحيح

 النووي لإلمام مسلم صحيح شرح

 سابق لسيد السنة فقه

 صوبراح مصباح للدكتور إسالمي منظور من اإلستثمار شركات

 الرتمذي لإلمام الرتمذي سنن

 الشريازي يعقوب بن حممد الدين طاهرجمد أليب احمليط القاموس

 شينون شاتو يف اإلنسانية للدراسات األوروبية كليةال من قرقاح أنيس للربوفسور الشخصية األحوال فقه
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 (م4220\44\45تاريخ التقييم ) تقييم للكتاب
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 الفقه والقواعد الفقهية ومقاصد الشريعة أصولمدخل إلى : الكتاب 3.3.0

 مسري مراد وسعيد تومي :الكاتب

، فلقد عمد ميةسالاإلمبا أن وظيفة العلماء هي إستنباط األحكام الفقهية من املصادر : عن الكتاب
 .بعضهم إىل وضع قواعد حتدد هذه العملية وتنظمها

املغزى العام من األحكام " مقاصد الشريعة"بينما تبني . إىل فهم املعىن اللغوي للنص" الفقه أصول"يعمد 
 ".الفقه أصول"اخلطأ الذي قد يقع يف " مقاصد الشريعة"فتصحح . والنصوص

 .وإىل ترتيب األحكام وتبويبها سالمياإليف الفقه  األساسيةملبادئ يف فهم ا" القواعد الفقهية"وتساعد 

 .إن دراسة هذه املواد الثالثة تساعد الطالب على فهم األحكام وكيفية إستنباطها من القرآن والسنة

 :المحتوى

 الفقه أصول  1

 الفقه أصول  الفارق بني الفقه و 1

 الفقه أصول  تاريخ نشأة علم 4

 لإلمام الشافعي سالمياإلالفقه  أصولب حول كتا" الرسالة"    

 سالمياإل  نظرة حول مصادر الفقه 3

   القرآن الكرمي  

   السنة النبوية  

   تعريفها    

 السنة اتباع  واجب     

   اإلمجاع  

   تعريف اإلمجاع   

   اإلمجاع كدليل قطعي   
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   القياس  

   مصادر أخرى إخت لف عليها بني العلماء    

   األحكام الفقهية2

   املشرع هو اهلل تعاىل 

   احلكم الشرعي  

   تقسيم األحكام إىل حرام وفرض وغريها  

 (القرآن والسنة)  إستخراج األحكام من مصادر الوحي 2

   كيفية فهم النص  

   عبارة النص    

   إشارة النص    

   داللة النص    

   إقتضاء النص    

   إختصار وتقييم    

   مفهوم املخالفة  

   واضح الداللة  

   تعريف مصطلحي الظاهر والنص    

   املفسَّر    

حَكم    
 
   امل

   غري واضح الداللة  
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   اخلفي      

شِكل    
 
   امل

جَمل    
 
   امل

   املتشابِه    

   القطعي والظين    

 العلماء حول تقييم الدليل القطعي أو الظين اختالف      

 العام واخلاص    

   التعريف    

   تقييم األلفاظ العامة يف النصوص املتواترة    

   العام واخلاص يف السنَّة الغري متواترة    

   العام واخلاص يف املتواتر    

صص العام        خصائص النص الذي خي 

   القياس6

   تعريف وترمجة املصطلح  

   شرعية القياس  

 آن والسنة وأقوال الصحابة واملنطق على شرعية القياس  الدليل من القر     

   الرد ممن يرفض القياس    

   أقسام القياس وكيفية تطبيقه  

   شروط حكم األصل    

   العلة    
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   تعريفها    

   شروط العلة    

   مسالك العلة     

   تنقيح املناط       

   حتقيق املناط       

   ختريج املناط       

   التعارض بني األدلة، اجلمع والتوفيق، الرتجيح

   أسباب التعارض  

   تعريف دقيق للتعارض  

   السند واملنت  

   عوامل أخرى تأثر على عملية الرتجيح بني األدلة  

 والتقليد جتهاد  اال8

 جتهاد  تعريف اال

 الشروط العلمية للمجتهد

 احلق ال ينقسم؟اآلراء أم أن  اختالفهل اجلميع على حق عند 

 الدين أصولحول  ختالف  اال   

 حول الفروع ختالف  اال   

   تعريف التقليد

 مىت جيوز التقليد ومىت ال جيوز؟
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   اإلفتاء

   األخطاء الفقهية وما ترتب عليها9

   الفهم الظاهري للنص  

   التقليد األعمى للمذاهب  

   اإلعتدال يف حل املشكالت املعاصرة11

 

 شريعةيقاصد ال

   مقدمة1

   التاريخ التأسيسي هلذا العلم4

 لإلمام الشاطيب" املوافقات"  تقدمة لكتاب   

   الدليل على وجود أهداف ملموسة يف كل جماالت الشريعة3

   ما اهلدف من العلم مبقاصد الشريعة  

   كيف يتعامل العلماء مع املسائل الشرعية املعاصرة؟  

 عة  طرق حتديد مقاصد الشري  

   كيف تعامل السلف الصاحل مع مقاصد الشريعة؟  

  من أجل فهم صحيح للنص جيب فهم العوامل اخلارجية املتعلقة به كما جيب وجود فهم عميق ملقاصد   
 .الشريعة

النبوية من جهة أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم كان مرة قاضيًا ومرة رسواًل ومرة  األحكام  التمييز بني   
 قائداً 
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يكون قطعيا  أنيكون هو املقصود من وراء النص ميكن  أن أو  اجلذم بتحقق مقصد من مقاصد الشريعة   
 يكون ظنياً  أن أو

   املقاصد العامة واملقاصد الفرعية للشريعة  

   الشروط الالزمة التوفر يف املقصد الشرعي  

   املقاصد العامة للشريعة2

   احلفاظ على الفطرة  

مقاصدها هداية اإلنسان إىل السبيل الوسط بني التشدد  أهممن  أنى سهولة الشريعة و   احلفاظ عل  
 .والتسيُّب

 عن طريق احملافظة على الفرد  يجتماع  احلفاظ على النظام اال  

   جلب املصلحة ودرء املفسدة عن الفرد واجملتمع  

 (لعرض واملالحفظ الدين والعقل والنفس وا)   عدم املساس باملصاحل الضرورية   

   املصاحل احلاجية  

   املصاحل الكمالية  

   عاملية الشريعة

   مساواة اجلميع أمام الشريعة

 معني ياجتماع  إقرار أو تغيري واقع 

   الفهم الصحيح وليس النص احلريف هو املهم يف األحكام الشرعية

 اإلسالمية   قياس اجلديد على القدمي أمر ممكن يف الشريعة 

 حايل على أحكام الشريعة  الت
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   أحكام وقائية للنجاة من الذنوب والفساد

   الفرق بني الوقائي والتشدد أو التطرف يف تطبيق الشرع

   الر خص العامة واخلاصة

   حرية الرأي واملعتقد وضمان التجدد

   حقوق اهلل وحقوق العباد

   مقاصد الشريعة يف فروع الفقه املختلفة2

 يف الزواج  مقاصد الشريعة 

   مقاصد الشريعة يف املعامالت

   مقاصد الشريعة يف الصدقات

   مقاصد الشريعة يف القضاء

 العدل، اإلستقاللية والتمكن العلمي:       شروط القضاء

   الشهود   

   مقاصد الشريعة يف القصاص

 

 القواعد الفقهية

 األعمال بالنيات:   القاعدة األوىل1

   شرح القاعدة

 ل الشرعي عليها  الدلي

   قواعد متفرعة عنها

 اليقني ال ي رفع بالشك:   القاعدة الثانية4
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   شرح القاعدة

   الدليل الشرعي عليها

   قواعد متفرعة عنها

 لب التيسريجت شقةامل:   القاعدة الثالثة3

   شرح القاعدة

   الدليل الشرعي عليها

   قواعد متفرعة عنها

   الضرورات تبيح احملظورات  

 العرف ي  تًّبع ما مل يتعارض مع الشرع:   القاعدة الرابعة2

   شرح القاعدة

   الدليل الشرعي عليها

   قواعد متفرعة عنها

 ال ضرر وال ضرار:   القاعدة اخلامسة2

   شرح القاعدة

   الدليل الشرعي عليها

   قواعد متفرعة عنها

 المراجع المت  بَعة

 دار القلم للنشر والتوزيع   الكويت. الفلعبد الوهاب خ" الفقه أصولعلم "  

ناِظر يف "  
 
 قدامة املقدسي ابنملوفَّق الدين " الفقه على مذهب أمحد بن حنبل أصولروضة الناظر وجنة امل
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 لإلمام بدر الدين الزركشي" البحر احمليط"  

 حملمد أبو زهرة" الفقه أصول"  

 أليب حامد الغزايل" املستصفى"  

 عابدين بنال" لى الدر املختاررد املختار ع"  

 لوهبة الزحيلي" تفسري املنريال"  

 لطه جابر علواين" سالمياإلالفقه  أصول"  

 للسمرقندي" امليزان"  

 أليب اخلطاب" التمهيد"  

 لإلمام الزركشي "صول متهيد الفصول يف علم األ"  

 ألمحد فون دنفر" علوم القرآن"  

 للزنداين" إنه احلق"  

 حملمد طاهر بن عاشور" الشريعة مقاصد"  

 للشاطيب" املوافقات"  

 322دالينسللدكتور صاحل بن غامن ال" الكربىالقواعد الفقهية "   

 للدكتور يوسف القرضاوي" الشريعة واحلياة"  

 للعز بن عبد السالم" قواعد األحكام يف مصاحل األنام"  

                                                      

 
322
 بلنسية دار عن صدر :.تحت كل منها من قواعد فرعية شرح فيه واضعه القواعد الكلية الكبرى وما يندرج صفحة؛  557في يقع 

 بالرياض والتوزيع للنشر

 

https://islamhouse.com/ar/source/250751/
https://islamhouse.com/ar/source/250751/
https://islamhouse.com/ar/source/250751/
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 ة والصومالطهارة، الصال: فقه العبادات ـ الجزء األول: الكتاب 3.3.4

 بازيتش( هارون)الدكتور يامسني : الكاتب

. الذي يعاجل األمور املتعلقة بالعباداتاإلسالمية فقه العبادات هو فرع من فروع الشريعة : حول الكتاب
الكتاب يقدم للقارئ املعرفة الشاملة ألحكام . يتناول كل ما يتعلق بالصالة، والصيام، واحلج والزكاة

 .ارئ على اآلراء املختلفة للعلماء حول مسائل فقهية حديثة وقدميةطلع القي  . اتالعباد

 :المحتوى

 الطهارة

   مسائل عامة1

   أنواع املياه4

   أنواع النجاسات3

   امليتة

   الدم

   اخلنزير، الكلب، الكواسر، احلصان، احلمار وحيوانات أخرى

   البول والغائط والقيئ

   الودي واملين واملذي

 سجائر  الكحول وال

   األواين واملالبس

   إزالة النجاسة عن الثوب والبدن وأماكن أخرى2

   آداب اخلالء2

   سنن الفطرة6
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   اخلتان

   إزالة الشعر

   الوضوء7

   أركان الوضوء

   سنن الوضوء

   مكروهات الوضوء

   نواقض الوضوء

   املسح على اجلوارب والنعلني

   الغ سل8

   كيفيته

 ره للجنب  ما حيرم أو ي ك

   احليض والنفاس

   التيمم9

   املسح على اجلبرية11

 الصماة

   الصالة املفروضة 1

   صفة الصالة

   عدد الركعات يف الصلوات املفروضة

   شروط صحة الصالة4

   الطهارة
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   اللباس

   مكان الصالة

   اإللتزام بالوقت

   النية

 3  أركان الصالة

   واجبات الصالة وسننها2

 جه إىل القبلة  التو 2

   السرتة6

   مبطالت الصالة 7

   احلركة يف الصالة

   التكبري ورفع اليدين8

   القيام9

   وضعية اليدين11

   دعاء اإلفتتاح11

   التالوة14

   اإلستعاذة والبسملة

   الفاحتة

   حول التالوة يف الصالة

   التالوة يف السر
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   الركوع13

   السجود12

 تني  اجللوس بعد الركع12

   جلوس التشهد16

   القنوط يف الصالة17

   التسليم وصفاته18

   أدعية مستحبة بعد التسليم19

   السنن الراتبة41

   قبل صالة الفجر

   قبل وبعد صالة الظهر

   قبل وبعد صالة العصر

   بعد صالة املغرب

   قبل وبعد صالة العشاء

   صالة اجلماعة41

   فضلها ووجوهبا

   اإلمام

 ة النساء يف مجاعة  صال

   الصفوف

 اإلمام اتباع  

   التأخر يف اإللتحاق بالصالة وكيفية إمتامها
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   نقض الوضوء خالل الصالة

   التصحيح لإلمام

   صالة اجلمعة44

   فضل اجلمعة

   فرض صالة اجلمعة على الرجال

   سنن اجلمعة

   صفتها

   صالة السنة بعد صالة اجلمعة

 م الليل  صالة التهجد وقيا43

   صالة الوتر42

   القنوط يف الوتر

   صالة الضحى42

   صالة املسافر46

   صالة اإلستسقاء47

   صالة اإلستخارة48

   صالة الكسوف49

   صالة العيد31

   صالة الرتاويح31

   صالة التسبيح34
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   صالة اخلوف33

   اجلمع بني الصالتني32

   سجود التالوة32

   سجود الشكر36

 السهو  سجود 37

   يف حال الزيادة يف الصالة

   يف حال التسليم املبكر

   يف حال ترك شيئ من الصالة

   يف حال الشك

   صالة اجلنازة38

   غسل امليت وأحكام اجلنازة

 

 الصيام

   الصيام وفضله1

   أنواع الصيام4

   بدء وإنتهاء شهر رمضان3

   فضل رمضان وليلة القدر2

   املفروض عليهم الصيام2

   مبطالت الصيام، القضاء والكفارة6

   املباحات يف الصيام7
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   اإلعتكاف8

   زكاة الفطر9

 :المراجع

  Wipping over the Neck in Ablution"لعبد اخلالق حسن الشريف 

   The concise presentation of the Fiqh of the Sunnah and the noble book لعبد العظيم بدوي

 لعبد الرمحن الشيها" اإلسالماإلنسان يف  شبهات حول حقوق"  

 لعبد الرمحن الشيها، ترمجة أمحد عطية" ما الواجب معرفته عن الطهارة"  

للشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز، والشيخ حممد بن صاحل العثيمني والشيخ عبد اهلل " إسالميةفتاوى "  
 .بن عبد الرمحن اجلربين

 " Womens feet: Are they Awrah؟"  زيدان والدكتور يوسف القرضاويفتاوى للدكتور عبد الكرمي" 

 عبد الرمحن بن صاحل البسام ابنلعبد اهلل " تيسري العالم شرح عمدة األحكام"فقه الطهارة من كتاب   

   Treatise on Prayer" " ألمحد بن حنبل

 لشيخ األلباينا  فتاوى 

 بن شرف النوويلإلمام حيىي " ني النوويةربعكتاب األ"  

 للدكتور يوسف القرضاوي" فقه الزكاة"  

 لإلمام أيب زكريا حيىي بن شرف النووي" رياض الصاحلني"  

   فتاوى اإلمام السيوطي

 حملمد بن إمساعيل الصنعاين" سبل السالم"  

 .للمجمع األورويب للفتاوى واألحباث" جمموع الفتاوى"  
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 حجر العسقالين ابنمام لإل" بلوغ املرام من أدلة األحكام"   

 قيم اجلوزية بنال" فتاوى إمام املفتني ورسول رب العاملني"  

 كثري  ابن  تفسري 

 رشد بنال" بداية اجملتهد وهناية املقتصد"  

 أنس ابنلإلمام مالك " املوطأ"  

 لسمري مراد" أحاديث األحكام"  

 لوهابلإلمام حممد بن عبد ا" شروط الصالة واركاهنا وواجباهتا"  

 لسيد سابق" فقه السنة"  

 ألمري زيدان" فقه العبادات"  

 الحديث علوم إلى مدخل: الكتاب 3.3.3

 فريد حيدر: الكاتب

يعتين علوم احلديث بتصنيف . تعترب السنة النبوية املصدر الثاين للتشريع بعد القرآن الكرمي :حول الكتاب
 .سالمياإلاألحاديث وأسانيدها وموقعها يف الفقه 

كما ويبني مدى اجلهد الذي بذله العلماء يف احلفاظ . هذا الكتاب نظرة على أهم مقومات هذا العلمي لقي 
جند يف الكتاب أيضًا مسالك . على سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من التحريف والتزوير والضياع

 .تطور علوم احلديث كما وبعض السري ألهم علماء هذا العلم

 مضمون الكتاب

 فات  تعري1

   السنة

   احلديث
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   اخلرب

   األثر

   اإلسناد

   املنت

   املسند

سِند
 
   امل

خر ج
 
   امل

خرَج
 
   امل

   ألقاب علماء احلديث

   تعريف علوم احلديث

   تطور علوم احلديث4

   املرحلة األوىل

   املرحلة الثانية

   املرحلة الثالثة

   املرحلة الرابعة

   املرحلة اخلامسة

 ة السادسة  املرحل

   املرحلة السابعة

 سالمياإل  منزلة السنة يف التشريع 3
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   عالقة السنَّة بالقرآن من حيث األحكام التشريعية

 بالسنة يف إصدار األحكام الشرعية ل  األدلة على صحة اإلستدال

   أدلة من يعرتض على اإلحتكام للسنة النبوية يف إصدار األحكام

   الشبهة األوىل

 الثانية   الشبهة 

   الشبهة الثالثة

   الشبهة الرابعة

   الشبهة اخلامسة

   علم اجلرح والتعديل2

   تعريفه

   تعريف الضبط والعدالة

   شرعية وضوابط اجلرح والتعديل

   الشروط املطلوبة فيمن ميارس اجلرح والتعديل

   مراتب اجلرح والتعديل

   رواية احلديث2

   طرق النقل

 تالميذهم  آداب احملدثني و 

   أصناف كتب احلديث

   التصنيف حسب املوضوع

   اجلامع
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   السنن

   املصنَّف

   املَوطَّأ

   الكتب اجملموعة حسب أمساء الصحابة رواة احلديث

   املسند

   األطراف

   املصنفات املتمة لكتب حديث أ خرى

   املستدرك

ستخرج
 
   امل

   كتب التخريج

 احلديث   مصنفات حسب الكلمة األوىل من

   اجملامع

   مصنفَّات جتتمع ما اشتهر من أحاديث بني الناس

   مصنفات حتتوي على فهارس ملصنفات أخرى

   املعجم

   الزوائد

   اجلزء

   املشيخات

   العلل
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   طبقات الرواة6

   تعريف الطبقات

   الصحابة

   املخضرمون

   التابعون

   ترتيب األحاديث7

 الرواة  تصنيف األحاديث حسب عدد 

   املتواتر

   اآلحاد

   املشهور

   العزيز

   الغريب

   تصنيف أحاديث اآلحاد حسب صحته

   تقسيم أحاديث اآلحاد املقبولة

   الصحيح لذاته

   احلسن لذاته

   الصحيح لغريه

   احلسن لغريه

   تقسيم أحاديث اآلحاد املرفوضة

   األحاديث الضعيفة لوجود علة يف السند
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 ملرفوضة لعلة يف الرواة  األحاديث ا

 حسب مصدرها حاديثتصنيف األ

   احلديث القدسي

   احلديث املرفوع

   احلديث املوقوف

   احلديث املقطوع

   أحاديث بسند موصول ولكنها ليست مقبولة وليست مرفوضة8

   املتصل

   املسَند

   املعنعن

   املؤنن

   تصنيف األحاديث حسب إستعماالته9

 خ من احلديث  الناسخ واملنسو 

تِلف احلديث    خم 

َكم احلديث    حم 

   علوم اإلسناد11

   اإلسناد العايل واإلسناد املنخفض

َسلَسل
 
   امل

   رواية الشيوخ عن الشباب
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 اءبن  رواية اآلباء عن اال

 اء عن اآلباءبن  رواية اال

   رواية األقران

   السابق والالحق

   املعلوم عن الرواة يف السند11

 لوم عن الرواة األخوة  املع

فرَتق
 
تِفق وامل

 
   امل

ختِلف
 
   املؤتَلف وامل

   املتشابه

حَمل
 
   امل

بهمات
 
   امل

   الو حدان

   عندما ي كىن الراوي بأمساء متعددة

   عندما ال ي دعى الر واة بأمساء آبائهم

   الِنسبة

   أعمار الرواة

   الثقات من الرواة الذين تاهوا الحقاً 

 والضعاف من الرواة  الثقات 

   طبقات الرواة

   مكان نشأة الرواة



 باعتماد وترغب المسلمين قبل من أسست ألمانيا في لمؤسسة ملف: السادس الفصل

 لشهاداتها

300 

   علوم املنت14

   غريب احلديث

   مناسبة احلديث

   علوم السند واملنت13

   زيادات الثقات

   اإلعتبار

   الشاهد

   التابع أو املتابع

   سري العلماء12

   اإلمام البخاري

   اإلمام مسلم

   اإلمام أبو داوود

 هجما ابن  اإلمام 

   اإلمام الرتمذي

   اإلمام النسائي

   احلاكم النيسابوري

   اإلمام البيهقي
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 مراجع الكتاب

 للخطيب البغدادي" الكفاية يف علم الرواية"   

 للبيهقي" املدخل إىل السنن الكربى"  

 لإلمام البخاري" صحيح البخاري"  

 لإلمام مسلم" صحيح مسلم"  

 

 للنسائي" س نن النسائي"  

 لإلمام الشافعي" لرسالةا"  

 لإلمام الرتمذي" جامع الرتمذي"  

 ماجه بنال" ماجه ابنسنن "  

 للدكتور وهبة الزحيلي" سالمياإلالفقه  أصول"  

 عبد الرب بنال" جامع بيان العلم وفضله"  

 حزم  بنال" األحكام أصولاإلحكام يف "  

ف" الفقه أصولعلم "    لعبد الوهاب خالَّ

 لسمري ورىل مراد" وسري العلماءسالمية اإلاملراجع "  

 ألمحد رايديغيلد" عقيدة وفقه املسلم"  

 النووي لإلمام الصالحين رياض شرح المتقين نزهة: الكتاب 3.3.3

 مراد مسري(: املرتجم) الكاتب

  على اإلختيار يف نااعتمد. النووي لإلمام الصاحلني رياض شرح من مقاطع الكتاب هذا يف: الكتاب حول
 . شريعة األوىل للسنة شاتوشينون يف الشرعية الكلية وضعته الذي مجالربنا
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 الكتاب حمتوى

 املصطلحات لبعض شرح  1

 دين  

 ومؤمن إميان  

 وكافر ك فر  

 ومشرك شرك  

 حديث  

 احلديث صحيح  

 السنَّة  

 التوحيد  

 والعلن السر يف النية يف اإلخالص  4

 التوبة  3

 الصرب  2

 الصدق  2

 بةاملراق  6

 التقوى  7

 اليقني  8

 اإلستقامة  9

 مماطلة بدون اخلري عمل على والتشجيع املبادرة  11
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 اجملاهدة  11

 الرب طرق  14

 اإلحسان  13

 السنة على احملافظة  12

 األمور وحمدثات البدع  12

 سيئة سنَّة سنَّ  ومن حسنةً  س ّنةً  سنَّ  من  16

 النصيحة  17

 املنكر عن والنهي باملعروف األمر  18

 ويأتيه املنكر عن وينهى يأتيه وال باملعروف يأمر من عقوبة تعظيم  19

 األمانة حفظ  41

 الظلم حترمي  41

 معهم والرمحة املسلمني حقوق إحرتام  44

 اآلخرين حاجة يف السري  43

 السالم إفشاء  42

 واملساكني والضعفاء الفقراء فضل  42

 هلم والتواضع واملساكني فقراءوال واإلماء اليتامى إىل اإلحسان  46

 بالنساء الوصية  47

 زوجته على الزوج حقوق  48

 العائلة أفراد على النفقة  49

 باجلار الوصية  31
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 الرحم وصلة الوالدين بر  31

 وخدمتهم واحملسنني السن وكبار العلماء إحرتام  34

 اهلل يف احلب  33

 والمائدة الملك يس، سور من اآليات لبعض لغوي تفسير ـ قرآنية نصوص: الكتاب 3.3.3

 برايتينجري روبرت: الكاتب

 معلوماته يعمق أن العربية لللغة دارس لكل ميكن الكرمي القرآن من خمتارة آيات خالل من: الكتاب حول
. العربية اللغة قواعد لفهم جيدة مادة جيعلها اللغوي والتشريح الرتمجة خالل من اآليات شرح إن. ويرسخها

 ".احلضارات بني للحوار اإلنسانية" مجعية يف الشرعية الدورات لطالب خصيصاً  ضعو   الكتاب هذا

 :الكتاب مضمون

 والقراءة واألسئلة املادة حول مالحظات  

 : التالية هي الكتاب تناوهلا اليت اآليات  

 31  16 ومن 12  1: امللك سورة من

 33 ،48 ،47 ،46 ،42 ،41 ،16 ،13: يس سورة من

 88  83 ومن 84  78: ائدةامل سورة من

 : التايل الشكل على وذلك

 لغوي شرح  

 األمساء جدول  

 األفعال جدول  

 متارين  

 حلول  
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 إلسالما إلى المسلمين غير دعوة: الكتاب 3.3.2

 مراد مسري: الكاتب

 فيصل للشيخ" املسلمني وغري املسلمني بني العالقات يف مقدمة" كتاب من مقتطع الكتاب: الكتاب حول
 يديه على دخل داعية بإعتباره عنه اهلل رضي الصديق بكر أيب لشخصية تفصيلي شرح إليه ومضاف يمولو 

 .اإلسالم يف الصحابة من العديد

 :الكتاب مضمون

 العربية من املأخوذة املصطلحات بعض تفسري  

 اإلسالمية  الدعوة  

 باهلل متصل الداعية  1

 به ي تعبَّد   عمل الدعوة  

 اهلل سبيل يف عامل الداعي  

 للدعوة؟ اإلستماع على اآلخر حتمل كيف  4

 الداعية أخالق  

 الداعية علم  

 للداعية يجتماعاال املستوى  

 اإلسالم تبليغ  3

 معه التعامل وسبل اخلطوة هذه يف اإلسالم إعتناق يريد من مؤازرة  2

 معهم شخصية عالقات وبناء املسلم اجملتمع إىل اجلدد املسلمني إنضمام  

 وحمبة إحرتام صرب، برمحة، اجلدد املسلمني معاملة  

 اليومية حياهتم يف تدرجيياً  اإلسالم تطبيق على اجلدد املسلمني مساعدة  
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 :الكتاب مراجع

 مراد لسمري" للصابوين يس سورة تفسري"  

 الزنداين اجمليد لعبد" احلق إنه"  

 الزحيلي ةلوهب" واملنهج والشريعة العقيدة يف املنري التفسري"  

 دنفر فون ألمحد" إخويت إىل رسائل"  

 الغضبان ملنري" النبوية للسرية احلركي املنهج"  

 املودوديعلى األ أليب" مسلماً  أعيش أن"  

 مولوي فيصل للشيخ" املسلمني وغري املسلمني بني للعالقات الشرعية القواعد"  

 قطب حملمد" اإلسالم حول شبهات"  

 قطب حملمد" اإلنسانية النفس يف دراسات"  

 القرضاوي ليوسف" سالميةاإل احلركة أولويات"  

 قطب لسيد" اإلسالم: الدين هذا"  

 زيدان ألمري" العقيدة"  

 العثمانية الخالفة ظل في المجتمع في ندماجواال التعددي المجتمع: الكتاب 3.3.2

  (رمحه اهلل) مراد رامي: الكاتب

 سياسة القسطنطينية، وفتح العثمانية اخلالفة قبل األتراك تاريخ إىل باإلضافة الكتاب يتناول: الكتاب حول
 .لإلسالم املعتنقة الشعوب مع البلقان يف العثمانيون هااعتمد اليت اإلندماج

 على حيافظ أن أوروبا وسط يف صولواأل القوميات متعدد جمتمع يف العثمانيون متكن كيف الكتاب يبني
 .جتاهها واجبات وعليهم الدولة يف حقوقهم بكامل متمتعني كمواطنني يعاجلم ويعامل املختلفة الثقافات
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 مثاالً  ويعطي. والسنة الكتاب إىل يرجع  شرعهم تطبيق يف احلق األخرى الديانات أصحاب إعطاء إن
 .املختلفة والدينية العرقية األقليات معاملة يف األملاين للمجتمع

 . األهلي السلم خيدم وال البعيد املدى على مقبول ريغ هو اهلوية طمس منه املقصود اإلندماج إن

 :الكتاب مضمون

 (رمحه اهلل) الغضبان ياسني الدكتور كلمة  

 مراد مسري األستاذ كلمة  

 (اهلل رمحه) الكاتب مقدمة  

 الكاتب حياة عن نبذة  

 العثمانية اخلالفة قبل ما  1

 اإلسالم قبل األتراك  

 األول سالمياإل الزمن  

 اإلسالمية  للدعوة سالمياإل اجليش ايةمح  

 العثمانية الدولة تأسيس تاريخ وحىت اهلجرة بعد األربعني السنة من للحقبة تارخيية نظرة  

 امللك عبد بن الوليد اخلليفة أيام يف اإلسالم مع التقاء أول  

 العباسية اخلالفة خالل  

 األتراك السالجقة حكم خالل  

 القسطنطينية فتح  4

 القسطنطينية بفتح وسلم عليه اهلل صلى النيب بشارات عضب  

 القسطنطينية فتح آثار  

 العثمانية السلطنة يف اإلندماج  3
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 العثمانية اخلالفة ظل يف إسالمية والغرياإلسالمية  الثقافتني  

 اإلسالم يف الدولة من الدين موقف  

 املسلمني؟ وغري املسلمني بني التعامل يعتمد ماذا على  

 والسنة القرآن يف الذمة أهل موضوع  

 القرآن يف اجلزية  

 النبوية السرية يف الدالئل  

 .عشر واخلامس الثامن القرنني بني املسلمون العلماء  

 عشر السادس القرن يف العثمانية الدولة يف املسلمني غري منزلة  

 الذمة أهل وواجبات حقوق  

 الذمة شروط  

 جغرافياً  الذمة أهل  

 عشر والثامن السابع القرنني على ظرةن  

 الذمة ألهل الذاتية السلطة  

 العثمانية اخلالفة ظل يف اليهود  

 القومي التنوع  2

 العثمانية الدولة قبل ما الشرقية أوروبا دول حال  

 العثمانية اخلالفة حتت واهلرسك البوسنة  

 األلبان  

 اإلسالمو  األلبان  
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 العثمانية الدولة ماقبل عام بشكل البلقان ويف خاصة ياألبان يف اإلسالم انتشار  

 عشر والتاسععشر  الرابع القرنني بني العثمانية اخلالفة خالل اإلسالم  

 اليونانيون  

 عثمانية كوالية هنغاريا  

 األملانية الرمسية املدارس يف املادة هذه تعليم  2

 التعليمية املادة مع العالقة  

 اهلوية قضية  

 تاماخل  

 :الكتاب مراجع

 األملانية اللغة إىل الكرمي القرآن معاين ترمجة  

 للبالذري" البلدان فتوح"  

 مراد مسري ترمجة" الصاحلني رياض شرح املتقني نزهة"  

 القرضاوي يوسف للدكتور" سالمياإل اجملتمع يف املسلمني غري"  

 داوود أليب" اجلهاد كتاب"  

 للمراغي" سلمنيامل لغري سالمياإل التشريع"  

 الرشيدي لسليم" الفاتح حممد"  

 شاكر حملمود" سالمياإل التاريخ"  

 مولوي فيصل للشيخ" املسلمني وغري املسلمني بني العالقات أصول"  

 .كلها لذكرها ضرورة ال ملستشرقني أخرى كثرية ومراجع  
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 األحكام أحاديث: الكتاب 3.3.1

 مراد مسري: الكاتب

 أدلة مجع يف املرام بلوغ شرح السالم سبل" كتاب من كبري بشكل مأخوذ الكتاب هذا: الكتاب حول
. سالمياإل الفقه مراجع أحد إىل العودة من الطالب الكتاب  هذا ميكن. العسقالين حجر بنال" األحكام

 منه كبري جبزء الكتاب هذا ميثل. معينة مسألة حول والفقهاء العلماء بني ختالفاال يقع كيف له فيبني
 لغري حفظها ليسهل وذلك األملانية باللغة طبعاً  ولكن شاتوشينون، يف الشرعية الكلية لطالب العلمية دةاملا

 .بالعربية الناطقني

 :الكتاب حمتوى

 الطهارة  1

 الكلب فيها ولغ إذا اآلنية تطهري وجوب  

 ودم ميتة من أكله جيوز ما  

 والفضة الذهب آنية يف األكل حترمي  

 املسلمني غري ينأوا يف الطعام  

 الوضوء  

 واجلوربني والنعلني اخلفني على املسح  

 اخلالء آداب  

 الغ سل  

 للجنب القرآن قراءة حرمة  

 اإلسالم إعتناق عند اإلغتسال  

 التيمم  
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 والنفاس احليض  

 احليض أثناء الزوجة من التقرب  

 والنفاس احليض حاليت يف والصيام املسجد دخول القرآن، قراءة ، الصالة أحكام  

 الصالة  4

 الصالة أوقات أفضل  

 األذان  

 الصالة؟ قطع جيوز مىت  

 عليه املساعدة والطرق الصالة يف اخلشوع أمهية  

 حاضرة الطعام ومائدة الصالة وقت دخول  

 الغائط أو البول مدافعة حال يف الصالة كراهة  

 احلالة هذه يف فمال أمام اليد وضع ووجوب. الصالة يف التثاؤب كراهة  

 مساجد الصاحلني قبور إختاذ حترمي  

 القدس يف واألقصى املدينة يف والنبوي مكة يف احلرام املسجد مكانة  

 الشكر سجود  

 اجلماعة صالة  

 احملرم واللباس اجلائز اللباس  3

 للرجال واحلرير الذهب لباس حترمي  

  النعمة إظهار وجوب  

 والقرب املوت  2

 املوت ينمت كراهة  
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 وتزيينه وبناؤه القرب فوق اجللوس كراهة  

 القبور زيارة عند ي قال ما  

 والصدقة الزكاة  2

 األغنياء على واجبة الزكاة  

 املرأة حلي زكاة قضية  

 الفطر زكاة  

 احملتاجني الفقراء من نفسه اإلنسان كان حال يف الصدقة  

 جتوز ال وملن الصدقة جتوز ملن  

 الصيام  6

 املبارك رمضان شهر وإنتهاء بداية حتديد  

 شوال شهر يف التطوع صوم  

 والعمرة احلج  7

 والعمرة احلج جزاء  

 العمر يف واحدة مرة احلج فرض  

 وحدها املرأة سفر حترمي  

 البيوع  8

 البيع يف جيوز ال وما الصحيح البيع شروط  

 للبيع املعروضة السلعة ووضوع البيع عقد وضوح  

 الثمن حوضو   
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 الشراء يف النية دون الثمن رفع حترمي  

 التسعري حرمة  

 اإلحتكار حترمي  

 للبيع املعروضة البضاعة نواقص وإخفاء الغش حترمي  

 الربا  

 الربا عملية يف املشاركة حترمي  

 والصريح غرياملباشر الربا حترمي  

 :الكتاب مراجع

 للصنعاين" السالم سبل"  

 جاباهلل أمحد "األحكام أحاديث"  

 للشوكاين" األوطار نيل"  

 عسقالين حجر بنال" البخاري صحيح شرح الباري فتح"  

 القرطيب رشد بنال" املقتصد وهناية اجملتهد بداية"  

 كثري بنال" األنبياء قصص"  

 القرضاوي ليوسف" الزكاة فقه"  

 الزحيلي لوهبة" وأدلته سالمياإل الفقه"  

 لشخصيةا األحوال فقه: الكتاب 3.3.92

 بازيتش هارون دكتور: الكاتب

 يتضمنه مبا الشخصية األحوال فقه حول فكرة لإلطالع احملب كما الطالب الكتاب يعطي: الكتاب حول
 .وغريها واإلرث واحلضانة والرضاعة والطالق الزواج عقود حول مسائل من
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 :الكتاب مضمون

 واألسرة الزواج  1

 واخلطوبة الزواج قبل ما عالقة  4

 احلب ورد  

 الشريك على التعرف  

 الشريك رؤية  

 اللباس شروط  

 اخلطوبة  

 الشريك صفات  3

 الكفاءة  

 الزواج معوقات  2

 أبدي حترمي  

  مؤقت حترمي  

 الزوجات تعدد  

 الزواج عقد  2

 الطرفني موافقة  

 الويل دور  

 السر وزجيات الشهود  

 املهر  
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 الزواج عقد يف الشروط  

 جالزوا  حفل  

 املسلمات بغري الزواج  6

 الزوجية احلياة  7

 الزوجية والعالقة الدخول  

 واإلجهاض النسل تنظيم  

 النفقة  

 الزوجية احلياة من جوانب  

 الزوجية املشكالت  

 الطالق  8

 بالطالق التلفظ  

 والرجعة العدة  

 األرملة عند واحلداد العدة  

 اإلنتظار وفرتة الوفاة حتديد  

 اخللع  

 والظهار اإليالء  

 اللعان  

 عنها الناجتة والقرابة الرضاعة  9

 الولد حقوق  11

 األصل حتديد  
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 التبين  

 احلضانة  

 الطالق بعد الولد حقوق  

 :الكتاب مراجع

 األلباين الدين ناصر حممد  

 القرضاوي يوسف  

 النووي لإلمام" الصاحلني رياض"  

 البخاري لإلمام" البخاري صحيح" 

 العسقالين حجر ابن للحافظ" األحكام أدلة من املرام لوغب"  

 الغزايل حملمد" احلديث وأهل الفقه أهل بني النبوية السنة"  

 املباركفوري الرمحن لصفي" املختوم الرحيق"  

 النسائي سنن  

 للصنعاين" السالم سبل"  

 اجلوزي بنال" النساء أحكام كتاب"  

 كثري ابن تفسري  

 رشد بنال" املقتصد وهناية تهداجمل بداية"  

 تيمية بنال" املسلمة املرأة فتاوى"  

 أنس بن ملالك" املوطأ"  

 سابق لسيد" السنة فقه"  
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 "عباس ابن تفسري من املقباس تفسري"  

 العلماء وسيراإلسالمية  المراجع: الكتاب 3.3.99

 مراد ورىل مراد مسري: بتاالك

 اليت   املوضوع حسب مرتبة   الكتب من حفنة القارئ جيد الكتاب من األول القسم يف: الكتاب حول
 .هذا يومنا إىل ومرجعاً  أساساً  تعترب واليت الوقت مع ظهرت

 .اإلنكليزية أو األملانية اللغتني إىل ترمجتها متت الكتب هذه من الكثري

 احلفاظ يف إجتهدوا الذين واملعاصر القدمي سالمياإل التاريخ علماء أهم سري عن نبذة  جند الثاين القسم يف
  من كبري بشكل مأخوذ القسم هذا. والتحليل والفهم احلفظ على وقدرة علم من تواأو  مبا الدين هذا على

 .الذهيب لإلمام" النبالء أعالم سري" كتاب

 :الكتاب مضمون

 املادة يةأمه  1

 اإلسالمية  الثقافة يف املهمة املراجع  4

 اللغة علوم  

 اإلفريقي ورظنم بنال" العرب لسان"  

 القرآن علوم  

 الطربي تفسري  

 كثري ابن  تفسري  

 القرطيب تفسري  

 اجلوزية قيم ابن تفسري  

 للمودودي القرآن وتفهيم قطب لسيد القرآن ظالل يف رضا، لرشيد املنار تفسري: حديثة تفاسري  
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 النيسبوري للواحدي النزول أسباب  

 ةالروا سري حول مصنفات: احلديث علوم  

 احلديث يف ضخمة مصنفات  

 البخاري لإلمام" البخاري صحيح"  

 مسلم لإلمام" مسلم صحيح"  

 أبوداوود سنن  

 النسائي سنن  

 الرتمذي لإلمام" الرتمذي جامع"  

 ماجه ابن لإلمام" ماجه ابن سنن"  

 حنبل بن أمحد اإلمام مسند  

 النيسابوري للحاكم املستدرك  

 األلباين للشيخ ديثاحل يف متعددة مصنفات  

 حمددة مواضيع حول ألحاديث مجع  

 النووي لإلمام" الصاحلني رياض"  

 العسقالين حجر بنال" املرام بلوغ"  

 :احلديث تفاسري  

 العسقالين حجر بنال" البخاري صحيح شرح الباري فتح"  

 الصنعاين لإلمام" املرام بلوغ شرح السالم سبل"  

 " الصاحلني رياض شرح املتقني نزهة"  
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 :الدين أصول  

 حنبل بن أمحد لإلمام" السنة أصول"  

 الطحاوي جعفر أبو لإلمام" الطحاوية العقيدة"  

 الغزايل حامد أبو لإلمام" العقيدة قواعد"  

 ياسني نعيم حملمد" اإلميان"  

 األشعري احلسن أليب" الديانة أصول عن اإلبانة"  

 حزم بنال" والنحل واألهواء امللل بني الفصل كتاب"  

 اهلندي اهلل لرمحة" احلق إظهار"  

 :الفقه أصول: الفقه علوم  

 الشافعي لإلمام" الرسالة"  

 للشاطيب" املوافقات"  

 :الفقه  

 احلنفي الفقه يف" املبسوط"  

 مالك لإلمام" املوطأ"  

 الشافعي لإلمام" األم"  

غين"  
 
 املقدسي قدامة بنال" امل

 القرطيب رشد بنال" املقتصد وهناية داجملته بداية"  

 تيمية بنال" الفتاوى جمموع"  

  سابق لسيد" السنة فقه"  

 الشيعي للمذهب الفقهية املراجع  
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 :حمددة نواحي يف فقه  

 للماوردي" السلطانية األحكام"  

 :السرية النبوية  

 إسحق بنال" النبوية السرية"  

 اجلوزية قيم بنال" امليعاد زاد"  

 الغزايل حملمد" السرية فقه"  

 :تاريخ  

 مقدمة  

 الطربي تاريخ  

 كثري بنال" األنبياء قصص"  

 اجلوزي بنال" الصفوة صفة"  

 األثري ابن تاريخ  

 خلدون بنال" املقدمة"  

 كثري بنال" والنهاية البداية"  

 للذهيب" النبالء أعالم سري"  

 شاكر حملمود" سالمياإل التاريخ"  

 :النفس تزكية  

 الغزايل حامد أليب" الدين علوم إحياء"  

 الغزايل حامد أليب" الضالل من املنقذ"  
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 املقدسي قدامة بنال" القاصدين منهاج خمتصر"  

 سالمياإل التاريخ يف متميزون علماء  3

 حنيفة أبو اإلمام  

 أنس بن مالك اإلمام  

 الشافعي اإلمام  

 حنبل بن أمحد اإلمام  

 الطربي جرير ابن  

 البخاري اإلمام  

 مسلم اإلمام  

 داوود أبو اإلمام  

 ماجه ابن اإلمام  

 الرتمذي اإلمام  

 النسائي اإلمام  

 النيسابوري احلاكم  

 البيهقي اإلمام  

 ديير املات اإلمام  

 األشعري أبواحلسن اإلمام  

 املاوردي  

 الغزايل حامد أبو  

 اجلوزي ابن  
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 األثري ابن  

 القرطيب رشد ابن  

 حزم ابن  

 السالم عبد بن العز  

 النووي  

 القرطيب اهلل عبد أبو  

 ورظمن ابن  

 تيمية ابن  

 الذهيب اإلمام  

 اجلوزية القيم ابن  

 كثري ابن  

 العسقالين حجر ابن  

 السيوطي اإلمام  

 الصنعاين  

 :املعاصرون العلماء  

 األفغاين الدين مجال  

 عبدو حممد  

 رضا رشيد  

 البنا حسن اإلمام  
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 املودودي  

 قطب سيد  

 نورسيال سعيد  

 الغزايل حممد  

 األلباين الدين ناصر  

 القرضاوي يوسف  

 :الكتاب مراجع

 الذهيب لإلمام" النبالء أعالم سري"  

 كثري بنال" والنهاية البداية"  

 الزحيلي لوهبة" وأدلته سالمياإل الفقه"  

 اجلوزي بنال" الصفوة صفة"  

 الطحان حملمد" احلديث  مصطلح تفسري"  

 المسلمين وغير المسلمين بين العالقات في مقدمة: الكتاب 3.3.90

 مراد مسري: الكاتب

 املوضوع حول كبار معاصرون علماء كتبه ما على معتمدة الكتاب من كثرية أجزاءً  إن: الكتاب حول
 .شاكر حممود واملؤرخ مولوي فيصل والشيخ القرضاوي يوسف الدكتور أمثال

 :التايل الشكل على الكتاب يقسم

 املسلمني وغري املسلمني بني للعالقات الشرعية صولاأل  1

 السلمية الدعوة انتشار محاية هو سالمياإل اجليش واجب  4

 .وعملياً  نظرياً  ،سالميةاإل الدولة يف مسلمة الغري األقليات نظام  3
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 اإلسالم يف التسامح  2

 املختلفة البلدان يف ملسلمةا األقليات بعض تاريخ  2

 .الغرب يف املسلمني وواجب واقع  6

 حبد إنتشر اإلسالم أنب القائلة الشبهة لدحض التارخيي اجلانب على الرتكيز مت والثالث الثاين القسمني يف
 .السيف

 :الكتاب مضمون

 اإلسالمية  املصطلحات بعض شرح  1

 اآلخر وقبول املتبادل اإلحرتام على املبين املشرتك العيش  

 اإلسالم إىل املسلمني غري دعوة  

 اإلسالمب التعريف  

 اجلدد املسلمني مع والصرب الرمحة  

 اإلسالم يف الدفاع  4

 احلربية؟ الوسائل املسلمون يستعمل مىت  

 .والروم فارس مع احلرب  

 :سالميةاإل الدولة يف املسلمني غري  3

 الذمة أهل  

 الذمة أهل حقوق  

 الذمة أهل واجبات  

 :اإلسالم يف التسامح  2
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 التسامح مراتب  

 ؟سالميةاإل الدولة يف التسامح مستوى هو ما  

 املسلمني عند التسامح روح  

 ديين كمبدأ التسامح  

 : املسلمة األقليات  2

 املسلمة األقليات عن مهمة وثائق  

 .الغابون ،الصني الفيليبني،: التالية البلدان يف املسلمة األقليات تاريخ  

 :الغرب يف املسلمون  6

 .الغرب بالد يف املقيم للمسلم الشرعية الواجبات  

 :الكتاب مراجع

 ، تفسري املنريالزحيلي وهبة  

 كثري بنال" والنهاية البداية"  

 الشرعية للعالقات بني املسلمني وغري املسلمني سس، األمولوي فيصل  

 ، االميانياسني نعيم حممد  

 سالمياإل، غري املسلمني يف اجملتمع قرضاويال يوسف  

 سابق لسيد" السنة فقه"  

 شاكر حملمود" مورو ودولة الفيليبني يف املسلمون"  

 شاكر حملمود" الشرقية وتركستان آسيا يفاإلسالمية  الشعوب مواطن"  

 شاكر حملمود" سالمياإل التاريخ"  



 باعتماد وترغب المسلمين قبل من أسست ألمانيا في لمؤسسة ملف: السادس الفصل

 لشهاداتها

326 

 النفس تزكية: الكتاب 3.3.94

 ميتيندورفا وسيلفيا مراد رىلو  مراد مسري: باتَّ الك   

 :الكتاب حماور: الكتاب حول

 اإلنسانية النفس يف البحث  

 منها والشفاء السيئة اخلصائص  

 احلسنة الصفات  

 للعبادات الروحية املعاين  

 للمعامالت الروحية املعاين  

 املقدسي، قدامة بنال" القاصدين منهاج خمتصر" كتاب على األوىل بالدرجة يستند ايدينا بني الذي الكتاب
 :أن اإلعتبار بعني األخذ مع

 .فيه نعيش الذي للعصر مواكبة أمثلة هي املعتمدة األمثلة  1

 .البسيوين من املنقحة النسخة إىل إستناداً  الصحيحة األحاديث فقط أخذنا  4

 والتزكية، األخالق حول سالمياإل التاريخ يف كتب ما أفضل" الدين علوم إحياء" الغزايل اإلمام كتاب يعترب
 تتعارض اليت الصوفية األقوال لبعض وسرده جداً، الضعيفة األحاديث إيراده: مشكلتني من يعاين أنه إال

 منهاج" يف كما للكتاب منقحة طبعات يف املعضلتني هاتني معاجلة مت ولقد. سالميةاإل والعقيدة أحياناً 
 .املقدسي قدامة بنال" القاصدين منهاج خمتصر"و اجلوزي بنال" القاصدين

 سالمياإل التاريخ إلىمدخل :الكتاب 3.3.93

 مراد مسري: الكاتب
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 بطبيعته اإلنسان بقي لقد. ونتائجها األحداث من اإلفادة هي التاريخ دراسة من الغاية إن: الكتاب حول
 الرباين اخلطاب كذلك. به احمليطة يةاالقتصادو  يةأسسالسي األوضاع تغري رغم تتغري أن دون اإلنسانية
 (33:64" )تبديالً  اهلل لسنة جتد ولن: "جذري بشكل يتغري مل لإلنسان

 فنجد. هذا يومنا حىت التكوين بدء منذ اإلنسانية هبا مرت اليت املواقف أهم حتليلية بصورة الكتاب يعاجل
 :فيه

 املهذب" ءاألنبيا قصص" على املعتمدة واملنقحة املطهرة النبوية والسنة الكرمي القرآن من القرآن قصص  
 .كثري بنال

 . الطربي تاريخ على معتمداً   الرسالة عصر بعد سالمياإل التاريخ  

 األثري ابن العصر لذلك املعاصر العامل من الصليبية احلروب حقبة  

 العصور مر علىاإلسالمية  البالد يف للمسلمني يةجتماعاال احلياة  

 .للرسالة كحامل املسلمة األمة دور  

 :هي للكتاب ئيسيةالر  األهداف

 األملانية اللغة إىل األصلية التارخيية املراجع نقل  

 .الصحيح السياسي والتخطيط التفكري يف املعاصر للجيل درساً  لتكون التارخيية األحداث ترتيب  

 الصابوني علي لمحمد التفاسير صفوة من ياسين سورة تفسير: الكتاب 3.3.93

 مراد مسري ترمجة: الكاتب

 :التالية املوضوعات يس سورة اجلتع: الكتاب حول

 اآلخر اليوم  

 القرية اصحاب قصة  

 وتعاىل سبحانه اهلل وحدانية على األدلة  
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 . والثالث لو األ للموضوعني املقدمة يف مفصل بشرح املرتجم قام السورة هذه فهم لتسهيل

 :الكتاب محتوى

 وتوحيد سنَّة، احلديث، صحيح حديث، شرك، كفر، إميان، دين،: سالميةاإل املصطلحات بعض تفسري    

 للحق رؤيتهم وعدم به الناس بعض لكفر واألسباب احلق، دين اإلسالم أن على األدلة  

 اخلالق وجود على األدلة  

 اخلالق وجود جيحد من أدلة  

 اإلنسانية واحلواس العقل حمدودية  

 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول نبوة إثبات أدلة  

 .به معرفتهم رغم لإلسالم الناس بعض إنكار  

 :اآلخر اليوم  

 تعريفه  

 املوت  

 الربزخ حياة  

 امللكني سؤال  

 القرب يف العذاب أو النعيم  

 الساعة إقرتاب عالمات  

 اآلخر اليوم أحداث  

 يس سورة تفسري  
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 كثير ابنو الطبري وتفسيري الصحيحة حاديثاأل على معتمد ـ يمعظال للقرآن مأثور تفسير: الكتاب 3.3.93
 محققة نسخ من

 مراد مسري ترمجة: الكاتب

 القرآن يفسران اللذان كثري ابنو  الطربي تفسريي على األوىل بالدرجة التفسري هذا يعتمد: الكتاب حول
 .كثري ابن لتفسري احملققة النسخ بفضل وذلك. األحاديث من فقط صح ما أخذنا ولقد. باملأثور الكرمي

 :التالية لطريقةا على التفسري هذا يعتمد

 لآليات اللغوي التفسري  1

 تفسريها املنوي اآليات تفسر أخرى آيات  4

 اآليات هذه تفسري شأهنا من اليت وسلم عليه اهلل صلى الرسول وأقوال النزول أسباب  3

 .النبوي العهد من قريبني آخرين أشخاص أقوال  2

 النساء، عمران، آل البقرة، الفاحتة،: التالية رالسو  تتضمن أجزاء مخسة اليوم حىت التفسري هذا من صدر
 السادس اجلزء إصدار على جار والعمل. والرعد يوسف يونس، التوبة، فال،ناأل األعراف، األنعام، املائدة،

 .تعاىل اهلل بإذن قريباً 

 القرآن علوم: الكتاب 3.3.92

 (Ahmad von Denffer) دنفر فون أمحد: الكاتب

 متت مث ومن ،1992 سنة يف مث 1983 سنة يف ملانيةاال باللغة األوىل رةللم الكتاب ط بع: الكتاب حول
 .4116 سنة يف األصلية العربية املراجع إىل والرجوع التحقيق بعد وطبع اإلنكليزية اللغة إىل ترمجته

 .واألنكليزية األملانية اللغتني يف املوضوع هذا يف ك تب ما أول ي عدُّ " القرآن علوم" كتاب إن

 الكتاب محتوى

 : والوحي القرآن  1

 القرآن نزول قبل الساوية الكتب  

 القدسي واحلديث الشريف احلديث القرآن،  



 باعتماد وترغب المسلمين قبل من أسست ألمانيا في لمؤسسة ملف: السادس الفصل

 لشهاداتها

330 

 وسلم عليه اهلل صلى حممد اهلل رسول على الوحي نزول كيفية  

 الوحي نزول بداية  

 :القرآنية اآليات تبليغ  4

 الشفهي والتبليغ احلفظ  

 الوحي كتابة  

 وسلم عليه اهلل صلى اهلل سولر  عهد على الكتابة  

 عليهم اهلل رضوان الصحابة مصاحف  

 .عنه اهلل رضي عثمان مصحف  

 واملطبوع املنسوخ املصحف  3

 اخلطوط أنواع  

 قدمية نسخ  

 املطبوع املصحف  

 :واللغة الشكل  2

 القرآين النص تقسيم  

 اللغوية واملصطلحات اللغة  

 األديب الشكل  

 اهباتواملتش احملكمات  

 :النص فهم  2

 واملدين املكي  
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 النزول اسباب  

 واملنسوخ الناسخ  

 السبعة احلروف  

 القراءات أنواع  

 :النص تأويل  6

 ومبادئه التفسري أنواع  

 التفسري كتب  

 القرآن ترمجة  

 :متنوعة مواضيع   7

 وسلم عليه اهلل صلى حممد معجزة القرآن  

 بيعيةالط العلمية واحلقائق القرآن  

 واملستشرقني القرآن  

 :القرآن وتدبر قراءة  8

 الكرمي القرآن مع التعامل ادب  

 الكرمي القرآن تالوة  

 قلب ظهر عن القرآن حفظ  

 إلكرتونية أقراص على الكرمي القرآن حتفيظ  

 القرآن؟ نتدبر كيف  

 :الكتاب مراجع

 السيوطي الدين جلالل" اخللفاء تاريخ"  
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 "مسلم صحيح"  

 للشافعي" الرسالة"  

 صاحل لصبحي" القرآن علوم يف مباحث"  

 رضا رشيد حملمد" احلكيم القرآن تفسري"  

 الصابوين علي حملمد" القرآن علوم يف التبيان"  

 القطان ملناع" القرآن علوم يف مباحث"  

 قطب لسيد" القرآن ظالل يف"  

 األصفهاين لراغب" القرآن غريب يف املفردات"  

 النووي الدين حمليي" ذكاراال"  

 "اجلاللني تفسري"  

 "اجلوزي ابن تفسري"  

 كثري بنال" العظيم القرآن تفسري"  

 "خلدون ابن مقدمة"  

 سعد بنال" الكربى الطبقات"  

 تيمية بنال" التفسري أصول يف مقدمة"  

 عباس بنال" عباس ابن تفسري من املقباس تفسري"  

 امهش بنال" النبوية السرية"  

 "البخاري صحيح"  

 .اإلنكليزية باللغة الكتب من كبري عدد إىل باإلضافة
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  الشرعية الدورات في المعتمدين صحاب الكتبأو ساتذةاألبعض  عن نبذة 3.3

 مراد سمير: سماال 3.3.9

 1969: امليالد تاريخ

 (أملانيا) هايلربون: الوالدة مكان

 أملانيا من برلني من واألم لبناين األب: الوالدين أصل

 سنة الثانوية الشهادة وحىت الثاين الصف من. والسعودية لبنان يف اساسي لو األ الصف: األساسية الدراسة
 .أملانيا يف 1988

 .(Heidelberg)هايدلربغ  جامعة يف الفيزياء يف دراسة 1989  1988: اجلامعية الدراسة

 الالتينية القدمي، العهد يف العربيةو  إسالمية علوم) ستشراقاال دراسة: 1991  1991                     
 .هايدلربغ جامعة يف( والعربية

 (أملانيا) كارلسروه جامعة من اإللكرتوتكنيك يف دبلوم: 1996  1991                    

 كارلسروه جامعة من املعلوماتية يف دبلوم: 4111  1996                    

  شينون شاتو يف اإلنسانية للعلوم األوروبية الكلية يف شرعية دراسات: 4117- 4111                   
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 تفسري املسلمني، وغري املسلمني بني العالقات يف مقدمة النفس، تزكية يس، سورة تفسري  : المؤلفات
 أحاديث الفقهية، والقواعد الشريعة مقاصد   الفقه أصول ،سالمياإل التاريخ باملأثور، العظيم القرآن

 اجلزء: سالمياإل والفقه لإلسالم غرياملسلمني دعوة ،اإلسالم علماء وسرياإلسالمية  ملراجعا األحكام،
 .واملرياث اجلنايات   املعامالت فقه: الثاين

 حيدر فريد: سماال 3.3.0

 1171: الميماد تاريخ

 برلني: الوالدة يكان

 .بولونية أملانية واالم عراقي االب: الوالدين أصل

 أخرى مرة درسها مث مصر، يف األزهر من الثانوية الشهادة نال ومصر، أملانيا بني قضاها: األلسالسية الدرالسة
 .هناك هبا ي عرتف مل ألنه أملانيا يف
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يف  إجازة ،(فرنسا) شينون شاتو كلية من الشرعية العلوم يف إجازة:  2111  2112: الجايعية الدرالسة
 الفرع يف املاجيستري نيل على يعمل اآلن وهو بيةالعر  العلوم يف ليسانس على حائز ، الدين أصولالشريعة و 

 .برلني جامعة من نفسه

 .املسلم الشباب مع بالعمل وخمتص برلني يف مسجد إمام  
 احلديث علوم إىل مدخل  : المؤلفات

 تومي سعيد: سماال 3.3.4

 1175: امليالد تاريخ

 املغرب: امليالد مكان

 مغربيني وأم أب:  الوالدين أصل

 : األساسية الدراسة

 الدين أصوليف الشريعة و  إجازة .شينون شاتو كلية يف شريعة دراسة: 2112  2113: اجلامعية الدراسة

 (الفقهية والقواعد الشريعة الفقه،مقاصد أصول) والسنة القرآن من األحكام إستخراج كيفية  : املؤلفات

 ردحان بن نائل: سماال

 1122: امليالد تاريخ

 أملانيا   (Heidelberg)هايدلربغ : امليالد مكان

 أملانية وأم سعودي أب: الوالدين أصل

 . السعودية العربية يف جدة يف: األساسية الدراسة

 تدريس يف إجازة وعلى العشر القراءات على الكرمي القرآن يف حفظ يف إجازة على حائز   :اجلامعية الدراسة
 .السعودية العربية اململكة من الفقه أصولو  احلديث أصول
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 (Heidelberg)هايدلربغ  جامعة يف واإلنكليزي الفرنسي األدب يف جامعية دراسة 2114  2112  
 أملانيا يف

 أملانيا يف هايلربون يف اجلامعي املعهد يف الطبية املعلوماتية دراسة.: 2114  

 التجويد علم  : املؤلفات

 ترمجة" الطحاوية العقيدة"  

 "القرآن ظل يف اإلجنيل"  

 اجلوهري فوزية: سماال

 1111: امليالد تاريخ

 املغرب   مراكش: امليالد مكان

 مغربيني وأم أب: الوالدين أصل

 املغرب يف الثانوية الشهادة على نالت   :األساسية الدراسة

 .القرضاوي يوسف الشيخ كما واألردن املغرب من معروفني علماء عند مكثفة دورات بعدة قامت  

 أملانيا يف (Köln)كولونيا  جامعة يف الفيزياء يف دراسة: 1111  1113: اجلامعية الدراسة

 الوقت إدارة يف إجازة: 1111  

 أملانيا يف (Köln)كولونيا  جامعة يف واإلنكليزية الفرنسية اللغتني دراسة: 2111  

 فرنسا يف شينون شاتو كلية من الشرعية العلوم يف ديبلوم: 2112  1111  

 إنكلرتا يف اهللباوي وكمال البشري عصام يخاملشا عند باملراسلة دورات  

 بازيتش( هارون) ياسمين: سماال 3.3.4.9

 1124: امليالد تاريخ
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 البوسنة   بيهاك: امليالد مكان

 نيبوسني وأم أب: الوالدين أصل

 البوسنة يف بيهاك يف  : األساسية الدراسة

 سويسرا يف فيينا يف املهنية الشهادة: 1115  

 : اجلامعية الدراسة

 احملاماة يف ديبلوم: 2111  2113  

 السياسية والعلوم الفلسفة يف دكتوراه: 2117  

 .العليا احملكمة يف علمي معاون: 2117 منذ  

 .فيينا يف العليا للدراسات العايل املعهد يف مدرس أستاذ: 2112 ومنذ  

 ضاءوالق ،اجلنايات املرياث املعامالت،: الثاين اجلزء ،سالمياإل الفقه  : املؤلفات

 .الشريعة يف العقوبات نظام يف السياسة ودور اجلنايات فقه  

 .احلايل الواقع يف واإلمكانات األطر ،سالميةاإل الدولة  

 برايتينغري روبرت: سماال

 1115: امليالد تاريخ

 أملانيا   فرينيك: امليالد مكان

 أملانيني وأم أب: الوالدين أصل

 أملانيا يف شفاينفورت يف ويةالثان الشهادة نال: األساسية الدراسة

 أملانيا   فورتسبورغ جامعة من املوسيقى يف شهادة: اجلامعية الدراسة

 أملانيا   (Heidelberg)هايدلربغ  جامعة من باملوسيقى العالج  

 أملانيا يف الكرمي والقرآن العربية اللغة يف ودراسات دورات  
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 .اصةاخل اإلحتياجات لذوي مدرسة يف  ومعاجل أستاذ  

 (Ahmad von Denffer) دنفر فون أحمد: سماال 3.3.3

 1141: امليالد تاريخ

 أملانيا   (Köln)كولونيا : امليالد مكان

 أملانيني وأم أب: الوالدين أصل

 أملانيا يف: األساسية الدراسة

 أملانيا   ماينتس جامعة يف إسالمية دراسات: 1172  1172  : اجلامعية الدراسة

  من القريبة إنكلرتا يف" islamic foundation"يف  علمي معاونك عمل: 1124  1172  
 .املودودي فكر ومن باكستان يفاإلسالمية  اجلماعة

 مهدي برئاسة كان والذي أملانيا   (München)ميونخ  يف سالمياإل املركز يف يعمل 1124 منذ  
 .املسلمني اإلخوان مجاعة ةقاد أحد عاكف

 ملانيةاأل" اإلسالم" جملة حمرر هو  

  أملانية  إسالمية إغاثة هيئة رئيس: 2111   1113

 : المؤلفات

 األملانية للغة القرضاوي يوسف للدكتور" اإلسالم يف واحلرام احلالل" كتاب ترمجة  

 األملانية لغةل" الكرمي القرآن ترمجة"  

 "لألوالد اإلسالم"  

 (إنكليزي" )والسنة القرآن يف النصارى"  

 "القرآن علوم"  

 لألطفال احلجاز قطار قصة تروي" هارمتان محدي القاطرة"  
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 "واليوم هنا اإلسالم"  

 "سالمياإل القاموس"  

 "اإلسالم يف والسالم احلرب"  

 "القرآن: املقدس الكتاب  

 "وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال"  

 .نبوي حديث 211ل لألملانية العربية من ترمجة" الرسول مع يوم"  

 " والعمرة حلجا"  

 "املعاصر اجملتمع يف املسلمة العائلة"  

 "احلسن اخللق"  

 "اإلسالم يف املعاملة"  

 "السالم عليه عيسى عن اإلسالم يقول ماذا"  

 زيدان أمير: سماال 3.3.3

 1114:امليالد تاريخ

 سوريا   الرحيبة: امليالد مكان

 سوريان وأم اب: الوالدين أصل

 .سوريا يف الثانوية والشهادة سوريا يف: األساسية الدراسة

 .1123 سنة يف أملانيا إىل ألنتقاله يكملها ومل سوريا يف الطب دراسة بدأ  : اجلامعية الدراسة

 .شينون شاتو كلية يف شرعية علوم: 2111  1112  

 .اهلند يف آباد حيدر جامعة من القرآن علوم يف ماجيستري  
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  األملانية إىل الكرمي القرآن معاين ترمجة  :املؤلفات

 العبادات فقه إىل مدخل  

  اإلميان أركان إىل مدخل - العقيدة    

 .12 أصل من كتب تسعة منها وظهر بعد تكتمل مل: األملانية باللغة الشرعية العلوم موسوعة  

 ماجستيراقتراح لبرنامج  3.3

 معلومة مقتضبة 3.3.9

. فصول وتعمق العلم باللغة وبالدين 4تدوم هذه الدراسة . سالمياإلنقدم دراسة باملراسلة يف جمال الدين 
إن املعادلة الدولية متعذرة يف الوقت احلايل ولكن نعمل على . ميكن تشبيه هذه الدراسة بشهادة املاجستري

 .نيلها بإذن اهلل تعاىل

ًا ميكن تقدميها يف املساجد املعتمدة كمراكز امتحان 12قسمًا وبالتايل  12من  ختصاصيتكون اال
الذي ميكن سؤاله يف أي وقت واإلستفسار منه عما مل يفهم  ساتذةاأل أحدكل مادة تدار من .ناتمتحالال

ويف حال النجاح يف كل املطلوب تعطى للطالب شهادة . يف هناية الدراسة يقدم حبث املاجستري. يف املادة
 .موثقة

 شروط التسجيل 3.3.0

 أو( ماجسرت أوبكالوريوس )ادة يف الشريعة ي شرتط لقبول التسجيل يف هذه الدراسة حيازة الطالب على شه
كامل على   اعتماديفهم ويدرس ب أناحملتوى الدراسي جيب . باإلضافة إىل إتقان اللغة العربية. ما يعادهلا

 .الذات

 . تكون خملصة وحاضرة لنيل رضى املوىل عز وجل والفوز بتوفيقه أنالنية جيب 

 .امة ولكن ي نصح بذلكليس شرطاً حيازة الطالب على البكالوريا الع
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 بداية الدراسة 3.3.4

( مثالً يف املسجد .)مرتني يف السنة متحاناتتقدم اال. ميكن البدء يف أي وقت بالدراسة عن طريق اإلنرتنت
.يف الفصل الصيفي ويف الشتوي   

 

 برنامج الماجستير مواد 3.3.3

 الفصل األول

      ( التوحيد)العقيدة  1.1

    ( احملاكمات)فقه األقضية  1.2

      1 اإلسالمنظام الدولة يف  1.3

       تفسري/ قرآن  1.4

       1سرية الصحابة  1.5

        لغة عربية  1.6

 

 الفصل الثاين

      ( سياسة)العقيدة السياسية    2.1

       تفسري/ قرآن   2.2

      2 اإلسالمقيادة الدولة يف    2.3

     فقه اجلنايات    2.4

      2بة سرية الصحا   2.5

        لغة عربية    2.6
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 الفصل الثالث

 

       تزكية النفس 3.1

     فقه الطب 3.2

   2فقه اجلنايات  3.3

    األقليات املسلمة 3.4

    تفسري / قرآن  3.5

 لغة عربية   3.6

 

 الفصل الرابع

 درجة املاسرت  4.1
 ETCS (credits)نقط 

 الفصل األول

 (ETCS 6)    (ايلتوحيد إمج)العقيدة   1.1 

 (ETCS 5)  (احملاكمات)فقه األقضية   1.2 

 (ETCS 4)   1 اإلسالمالقيادة الدولية يف  1.3

 (ETCS 5)   تفسري/ قرآن  1.4

 (ETCS 4)  1سرية الصحابة   1.5

 (ETCS 6)    لغة عربية 1.6
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 الفصل الثاين

 (ETCS 6) (سياسة)العقيدة السياسية  2.1

 (ETCS 5)   تفسري/قرآن  2.2

 (ETCS 4)   2القيادة الدولية  2.3

 (ETCS 5)   1فقه اجلنايات  2.4

 (ETCS 4)   2سرية الصحابة   2.5

 (ETCS 6)   لغة عربية   2.6

 

 الفصل الثالث

 (ETCS 5)   تزكية النفس   3.1

 (ETCS 5)   فقه الطب  3.2

 (ETCS 5)    2فقه اجلنايات   3.3

 (ETCS 4)  األقليات املسلمة   3.4

 (ETCS 5)   تفسري / قرآن  3.5

 (ETCS 6)   لغة عربية   3.6

 

 الفصل الرابع

 (ETCS 30)     حبث املاجستري 4.1

 .نقطة 121باإلمجال يكون اجملموع 

 نظرة على يحتوى البرنايج
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 :عقيدة سياسية/  إمجاليةعقيدة 

 فهم العقيدة على طريقة السلف الصاحل -

 العقيدة السياسةاحلالية من منظار -

 .عقيدة السياسيةلحول ا الدكتور حاكم املطريي من كتاب  -
 

 (سري احملاكمات)فقه األقضية 

   واجبات السلطة القضائية

 احملكمة م  إبراز األدلة أما

 .اجلزء الثاين سالمياإل  كتاب مسري مراد حول الفقه 
 

 1/2/3تفسري / قرآن 

 حفظاً وتفسرياً  52احلزب : 1  

 حفظاً وتفسرياً  57احلزب : 2  

 حفظاً وتفسرياً  51احلزب : 3  

 

 األقليات املسلمة

   واقع املسلمني

 ؟  هل املسلمون منظمون

   مجاعات

   املهاجرون األوائل

   العرق األكرب
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، فرنسا، إنكلرتا، إيطاليا، اليابان، أمريكا، اهلند،كندا، بورما، تايالند، الصني، أملانيايف    عدد السكان
 .نا، االرجنتني والربازيلروسيا، غا

 اإلستعانة بكتاب الدكتور املطريي 
 

 1/2/3لغة عربية 

 2+1فقه اجلنايات 

   الشريعة

 سالمياإل  قانون العقوبات 

 .تأثري السياسة على حرية القرار والتعامل مع مكونات اجلرمية:   دراسة حتليلية معاصرة

 .على قانون العقوبات الشرعياإلسالمية   تأثري السياسات الدولية يف البلدان 

   احلاجة إىل التحديث وواقعيتها

 للدكتور يامسني بازيتش اإلسالم  كتاب قانون العقوبات يف 

 

 تزكية النفس

 سالمياإل  اخللق 

 كتاب جميد بن سعود علي أوسشانك

 

 2+1سرية الصحابة 

 (صحايب 41)  سرية الصحابة 

حجر العسقالين والشيخ حممد يوسف  ابنهشام،  بناكثري،   ابنلألئمة  اإلسالم  كتاب أبطال 
 .حتقيق عبد السالم وكيل.الكاندهلوي

 



 باعتماد وترغب المسلمين قبل من أسست ألمانيا في لمؤسسة ملف: السادس الفصل

 لشهاداتها

346 

 فقه الطب

   الدورة الدموية الكربى

   علم األعضاء

   اجلهاز اهلضمي

   التشخيص 

   األمراض

   املعاجلة

 311 -217.   كتاب الطب النبوي لإلمام السيوطي مرتجم من حممد بايرقتار ص
 

 2+1 اإلسالميف نظام الدولة 

 اإلسالم  أساسيات النظام يف 

   أطر النظام احلكومي وإمكانيات التطبيق الصحيح

   اطر النظام القضائي وإمكانيات التطبيق الصحيح

   جماالت السياسة

 سالمياإل  من أجل تطبيق واقعي ألساسيات النظام الدويل 

 والدميقراطية اإلسالم  

 كتور يامسني بازيتشللد  اإلسالم  كتاب الدولة يف 

 حبث املاجستري

   جيب كتابته باللغة العربية

 نقطة 31  أن يكون حبجم 
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 .   موضوع البحث حيدد من قبل األستاذ املشرف عليه

 ساتذةاأل 3.3.3

 مسري مراد: فقه اجلنايات 

 مسري مراد: فقه االقضية

 مسري مراد: العقيدة 

 مسري مراد: العقيدة السياسية

 رادمسري م: نظام الدولة

 رىل مراد: تفسري/ قرآن 

 دياب دبشة: فقه الطب

 رىل مراد: لغة عربية

 دياب دبشة: تزكية النفس

 دياب دبشة: األقليات املسلمة

 دياب دبشة: سرية الصحابة

 .مسري مراد: حبث املاجستري



 

 

 الخاتمة 2

 الوضع الحالي للتعليم العالى اإلسالمي في اوروبا 2.9

لنا أهنا تنقسم إىل ثالثة أقسام، لكل  يف أوروبا اتضحاإلسالمية لكليات اوهكذا وبعد جولتنا على املعاهد و 
 .منها خصائصه املميزة وحاجاته التعليمية املتوافقة مع تارخيه وثقافته ومستوى الوعي الديين اإلسالمي فيه

لعلوم جزء تقليدي تشرتك فيه كل املعاهد وهي ا: وبشكل عام حيتوي التعليم العايل اإلسالمي على جزأين
أو إقليم عن  وجزء ثان مييز كل منطقة. ، من لغة عربية وعلوم القرآن واحلديث وغريهاالشرعية التقليدية

األورويب بالعلوم  حتادفبينما يهتم املسلمون يف اال. حتياجات ومبا يواجه من حتدياتاآلخر مبا عنده من ا
اث العثماين، ويف املعاهد الروسية يكون الرتكيز على الفلسفية واجملتمعية، ي ركز املسلمون يف البلقان على املري 

 .السوفيايت الشيوعي حتاداألمر العقائدي وذلك مبواجهة اإلحلادية املنتشرة من آثار اال

البلقان وروسيا : يف األقسام الثالثة املتناولة يف حبثنا هذااإلسالمية أحوال املعاهد عن  صوفيما يأيت ملخ
 .وأوروبا الغربية

، (Sarajevo)سراييفو يف البوسنة واهلرتسك يف املدن الثالث : تتوزع الكليات يف املناطق التالية بلقانالففي 
 يف ،(Prishtina)بريشتينا يف العاصمة ( Kosovo)يف كوسوفو ، (Bihac)بيهاتش و  ،(Zenica)زينيتسا 
يف بلغاريا ، و (Novi Pazar)زار يف مدينة نويف با (Serbia)صربيا  يف ،(Skopje) يف العاصمة سكوبيهمقدونيا 

، اجلبل (Greece)، اليونان (Croatia)، كرواتيا (Albania)بينما ختلو ألبانيا (. Sofia)صوفيا يف العاصمة 
 .من أية كليات أو معاهد إسالمية( Slovenia)، وسلوفينيا (Romania)، رومانيا (Montenegro)األسود 

ع هذا اإلتصال إبتداًء نقطالمي من خالل الدولة العثمانية، العامل اإلسالوثيق هلذه املنطقة با رتباطبعد اال
ستئناف التعليم إىل حني مسح النظام اليوغساليف بااحلرب العاملية األوىل وأ قفلت معظم املدارس الدينية  من

 .1177اإلسالمي العايل يف سراييفو يف عام 

ن معظم املسلمني يف لنشر التعليم اإلسالمي، إذ إ دفيف وجه التعاون اإلقليمي اهلا وقد وقفت عقبة اللغة
ضًا على متويل املعاهد، انعكس أي غة ثانية إىل جانب لغتهم احمللية األمر الذيالبلقان ال يتكلمون أي ل

 .ما ي فسر حمدودية هذا التمويل ،ممولة حملياً  هناك املعاهد فمعظم
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ن يتقدم خبطًى سريعة يف اآلونة األخرية وت عدُّ كلية سراييفو فالتعليم العايل يف البلقا وبالرغم من كل العقبات
 .خري دليل على ذلك

يف  (Machatschkala)، حمج قلعة (Ufa)، أوفا (Kazan)يف قازان اإلسالمية تنتشر املعاهد رولسيا وفي 
يف اإلسالمية  موسكو جامعة حيث حصلت (Moskow) موسكو العاصمة ، ويف(Dagestan)داغستان 

 .من قبل الدولة يف البكالوريوس يف أصول الدين عتمادعلى اال 2113سنة 

ن مليوناً عيش عشرة ماليني مسلم من أصل عشريحيث ي( Wolga)يرتكز الوجود اإلسالمي يف منطقة فوجلا 
 .يةحتاديعيشون يف روسيا اال

 1552سنة  يفو  .رهاوجواعهد الصحابة والتابعني بالنسبة لداغستان  د اإلسالمي يف روسيا إىلو جيرجع الو 
اال أن املسلمني فأبادوا قسمًا كبريًا من سكاهنا،  بيد الروساإلسالمية  (Kazan) قازان مدينة سقطت

 .م يف القرون الىت تلت هذه الواقعةن حيافظوا على دينهاستطاعوا أ

 .معهدا إسالمياً  ، ستة عشر2113حدها يف عام يف داغستان و  وبلغ عدد املعاهد

زية وعلم النفس إضافة مواد أخرى إىل املواد الدينية مثل الربجمة والرياضيات واللغة اإلنكليومن املالحظ 
 .وتغلب على املعاهد النزعة الصوفية. قتصاد والرتبيةواال

 .فتاريخ املسلمني هناك حديث نسبياً مقارنة بوجودهم يف البلقان وروسيا األوروبي تحادأيا في اال

األورويب من حيث اجلهة املشرفة عليه ومن حيث الغرض منه إىل ثالثة  حتاداالينقسم التعليم العايل يف 
 :أنواع

 مؤسسات من قبل املسلمني والغرض منها حفظ الدين وتعليمه لألجيال : األول
منذ حوايل التسعينيات من القرن  موجودوهذا النوع من املؤسسات  .املسلمة الناشئة يف أوروبا

 .املاضي

 لإلسالم الصحيح نتشار الفهمول وبالتايل انتشار النوع األعلى ا كردة فعل: الثاين 
حكومات بعض الدول األوربية ، قامت عتزاز بالدينالذي فيه إقدام وحرص على دعوة الناس واال
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بالتشجيع على إنشاء الكليات يف جامعاهتا الرمسية اليت تعىن بتدريس اإلسالم بطريقة  ومنها األملانية
وكانت هذه املبادرات يف  .التقليديةاإلسالمية منه إىل املعارف  ستشراقإىل االعلمية أقرب منها 

 .2117املانيا بعد 

 ملباشر والذي كان من أهدافه ستعمار االذي نشأ يف حقبة اال ستشراقاال: الثالث
 .، يف سبيل حتطيم جمتمعاهتا من الداخللدول املسَتعَمرةالتعرف على حضارات ا

عاىل ربى اليت يواجهها الغرب يف تعامله مع املسلمني هي أن املسلم يلتزم بشرع اهلل توتبقى اإلشكالية الك
ينها يأيت تلبية للواجب الديين حرتام قوانامه بدساتري الدول الغري مسلمة والتز أي أن ا. ويعتربه فوق كل شرع

بدافع طاعة  فتكون ، (1سورة املائدة، آية ) ﴾ُقودِ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَيُنوا َأْوُفوا بِاْلعُ ﴿ ،والعهودحرتام املواثيق با
 .اهلل عز وجل وإمتثاالً ألمره

جيون ان يعملوا بوظائف  عرتاف الرمسي ملعهد ما مسألة مهمة حيت يستطيع اخلر وتبقى مسألة االعتماد أو اال
ف بية ال تعرت شكالية ان الدول الغر واإل. نويات الرمسية واخلاصةامام مسجد او مدرس يف املدارس والثكإ

 . عديدةباملعاهد من النوع االول ألسباب 

عن طريق ربط في آوروبا الغربية اإلسالمية هد امعلا اعتمادك طريق وسل من األفضل: الُمقترح المقدم 2.0
 سالمياإلفي العالم  ا بكلياتشهاداته

 حتادااليف  إسالميد معه أولكلية  يبرنامج تعليم عتمادال السعي على ما ذكر من الطرق املمكنة يف بناءً 
هذا املعهد بكلية معتمدة يف  أوالطريق الوحيد هلذا السعي هو ربط هذه الكلية  أنيقنا فقد أ ،األورويب
دون اإلخالل بثوابت  العلمي السليم سالمياإلحيث الضغط الدميوغرايف يسمح بالتعليم  سالمياإلالعامل 

 .الشريعة اإلسالمية

امعة طرابلس يف جب ،جمهانابر  اعتمادترغب بواليت  أملانيايف  DIDIؤسسة ط ربط مويف الفقرة التالية نعرض خمط
 .لبنان
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 ولبنان  ألمانياللتعامل بين المؤسسات في  اقتراح 2.4

لألجيال املسلمة الناشئة يف أملانيا ويف سبيل تعليم املنتمني اجلدد اإلسالمية يف سبيل اإلبقاء على اهلوية 
العمل على  DIDIرتأت مؤسسة سالسة، اطريقة أكادميية ال ختلو من السهولة واللإلسالم تعاليم هذا الدين ب

 .من جامعة طرابلس العريقة يف الدولة اللبنانية عتمادنيل اال

لقيام بدورات شرعية األصيلة دفع املؤسسة لاإلسالمية إن احلاجة يف الغرب للمحافظة على املبادئ والقيم 
فيها باحلصول على العلم الشرعي بطريقة سهلة وبعيدة عن التكاليف املادية  باملراسلة تسهياًل على الراغبني

 .الباهظة

تعليم الدين اإلسالمي يف املدراس الرمسية فليس من احلكمة ترك إعداد الغرب يتجه إىل السماح بومبا أن 
هبا رمسيًا ليكون  اً وعليه تعمل املؤسسة لكي تصبح شهادهتا معرتف. هؤالء املعلمني للجهات الغري إسالمية

 .اء جمتمعهمبنأللمنتسبني إليها احلق يف تأدية واجبهم الديين جتاه 

ملانية والذي ط رح يف األ DIdIمؤسسة و  يف لبنان يف األدىن تبني مقرتح للتعامل بني جامعة طرابلس الصورو 
الذي ملانية األيف فرانكفورت  IESHه طرح مشاركة معهد يوف. ملانيةاأل DIdIمن قبل مؤسسة  2115عام 
 .أيضاً  هبا اً معرتفتكون شهادته حىت  وذلك ،عن املعاهد الرابع ا عليه يف الفصلتعرفن
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 التدريس الشرعي بالمراسلة  معهدنا من منع :مواجهة الَعقبات 2.4

. عن طريق املراسلة سالمياإلمن القيام بالتعليم ملانية األ DIdI ملؤسسةمينع اصدر قرار  2114يف عام 
رة التدريس بادا حالياً اليت تقوم   DAFKمجعية  اسملبنان حيث تعمل حتت  إىل هامركز ت املؤسسة فنقل

 . باملراسلة

 والكليات هدالتواصل مع المعا 2.3

طرق و  العلمية، عن الربامج سرناحيث إستف. املعاهد كما ي رى يف األسفل خمتلف إىل أ رسلت هذه الرسائل
 .بعض املعاهد يف النمسال باللغة األملانيةو  ،باللغة االجنليزية رسلتأ  وقد  .والطالب ساتذةواأل ،التمويل

مع اإلشارة إىل أننا مل نتلقى األجوبة املأمولة يف كثري من األحيان، مما إضطرنا إىل اإلكتفاء باملعلومات من 
 .رمسية هلذه املعاهداملواقع اإللكرتونية ال

 ت من قبل المسلمينأسسع المعاهد التي جمي إلى تم إرسالها التي لكترونيةاإل رسالةنص ال 2.3.9

( ظر الفصل الرابعأن)ت من قبل املسلمني أسسع املعاهد اليت مجي إىل اآلتية اإللكرتونية سالةلقد مت إرسال الر 
 .وصربيا ،روسيا، هوالندا، برطانيا، فرنسا، بلغاريا، البوسنة واهلرتسك، بلجيكا: يف الدول التالية

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Demand for Informations about your Institute 

 

As Salamu Aleykum wa rahmatullah dear brothers and sisters, 

 

we are Muslims living in Europe, alhamdulillah. 

The present condition of the Ummah of Muhammad sav is well-known unfortunately. But still we 

have a mission! 

To teach and to study our beloved deen is one of the best dawa we can do.However the possibilites 

to study authentic Islam in Europe is not knowledegable about.This is what we want to change! 

Currently we work in coorporation with the DAFK and ISSIR on an evaluation of the situation of 

the Ummah based on the opportunities to study authentic Islam and other Islamic studies in 

Europe. We want to factor your Institute into this project as an authentic possibility to study. 

If all being well in shaa Allah, we intend to publish the book in June 2016. 

Self-evidently we will send you an edition in shaa Allah. When you agree I will send the questions, 

in shaa Allah. 
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Wa Aleykum As Salam wa rahmatullah, 

Melek Crompton 

Didi-Verlag http://www.didi-info.de/ - DAFK http://dafk.org/ - ISSIR http://issir-lb.org/ 

 

Ibn `Umar (May Allah be pleased with them) reported: The Messenger of Allah (sa) said:“A Muslim is a 

brother of (another) Muslim, he neither wrongs him nor does hand him over to one who does him wrong. If 

anyone fulfils his brother’s needs, Allah will fulfil his needs; if one relieves a Muslim of his troubles, Allah 

will relieve his troubles on the Day of Resurrection…” [Bukhari and Muslim]. 

8.4.2 Email sent to Muslim College London 

faissalh@muslimcollege.ac.uk 

Salam Alaikum wa rahmatullahi wa barakatoo, 

  

I have an inquiry for your literature you use in your courses. 

Can you please send me a list of it. 

  

Wa Salam, 

Melek Crompton 

8.4.3 Email sent to Muslim College Cambridge 

info@cambridgemuslimcollege.org 

 Salam Alaikum wa rahmatullahi wa barakatoo, 
 

I have an inquiry for the literature you will in shaa Allah use in your BA-courses. 

Can you please send me a list of it. 

Wa Salam, 

Melek Crompton 

8.4.4 Email sent to Islam College 

info@islamic-college.ac.uk  

Salam Alaikum wa rahmatullahi wa barakatoo, 

 

I have an inquiry for the literature you will in shaa Allah use in your BA-courses. 

Can you please send me a list of it. 

 

Wa Salam, 

Melek Crompton 

https://3c-bap.web.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.didi-info.de%2F
https://3c-bap.web.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fdafk.org%2F
https://3c-bap.web.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fissir-lb.org%2F
mailto:info@islamic-college.ac.uk
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8.4.5 Email sent to IRPA Austria 

Assalamu Aleykum wa rahmatullahi wa barakathu, 

  

ich arbeite in Zusammenarbeit mit DIDI (http://didi-info.de/) und ISSIR ( www.issir-lb.org )gerade 

an einem Projekt. 

Ziel dieser Arbeit ist eine Bestandsaufnahme und Analyse der Islam Studienangebote in Europa, 

sowohl staatlich anerkannte Hochschulen als auch derzeit staatlich nicht anerkannte Studiengänge 

auf Hochschulniveau. 

Hierzu bräuchte ich von Ihnen noch ein paar Angaben. 

1.    Lehrplan mit Lehrinhalte und Literatur 

2.    Biographien der Professoren und Dozenten 

3.    Studentenstatistik 

Ich wäre Ihnen sehr dankbar für Ihre Unterstützung! 

Wa Salam, 

Melek Crompton 

8.4.6 Email sent to all teachers at IRPA/ Austria 

Assalamu Aleykum wa rahmatullahi wa barakathu 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

  

ich möchte Sie bitten mir Ihre Lebensläufe und die Literatur, die Sie für Ihren Unterricht bei IRPA 

nutzen, zu schicken. 

Diese benötige ich um meine Arbeit fortzusetzen. 

In shaa Allah wird dieses Projekt durch DIDI e.V. publiziert und online für jeden zugänglich 

gemacht. 

Ziel ist eine Übersicht der Islamstudiengänge in Europa und was sie lehren. 

Es handelt sich um eine Bestandsaufnahme über die Möglichkeiten europaweit den Islam auf 

Hochschulniveau zu studieren. 

Hierbei unterscheiden wir zwischen Islamischen Studien, die von Muslimen und vom Staat 

gegründet wurden. 

Orientalistik wird auch behandelt, aber ist nicht im Fokus. 
Wir versuchen jeden Studiengang anhand der folgenden Faktoren übersichtlich darzustellen: 

Lehrplan (Inhalt, Literatur) 

Professoren und Dozenten (Biographie) 

Informationen zum Verwaltungskader 

Finanzierung 

https://deref-web.de/mail/client/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fdidi-info.de%2F
https://deref-web.de/mail/client/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.issir-lb.org
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Sonstiges (alles was interessant sein könnte) 

Bitte unterstützen Sie uns bei diesem Projekt, damit wir einen Wegweiser für zukünftige Studenten setzen 

können und auch um einen Überblick über die akademischen Bildungsmöglichkeiten zu bekommen, die der 

Ummah von Muhammad sav und anderen Interessierten zur Verfügung steht. 

  

Wa Salam, 

Melek Crompton 

8.4.7 Email sent to to all teachers at IHL:  

Assalamu Aleykum wa rahmatullahi wa barakathu 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich möchte Sie bitten mir Ihre Lebensläufe und die Literatur, die Sie für Ihren Unterricht bei IHL 

nutzen, zu schicken. 

Diese benötige ich um meine Arbeit fortzusetzen. 

In shaa Allah wird dieses Projekt durch DIDI e.V. publiziert und online für jeden zugänglich 

gemacht. Ziel ist eine Übersicht der Islamstudiengänge in Europa und was sie lehren. 

Es handelt sich um eine Bestandsaufnahme über die Möglichkeiten europaweit den Islam auf 

Hochschulniveau zu studieren. 

Hierbei unterscheiden wir zwischen Islamischen Studien, die von Muslimen und vom Staat 

gegründet wurden. 

Orientalistik wird auch behandelt, aber ist nicht im Fokus. 

Wir versuchen jeden Studiengang anhand der folgenden Faktoren übersichtlich darzustellen: 

Lehrplan (Inhalt, Literatur) 

Professoren und Dozenten (Biographie) 

Informationen zum Verwaltungskader 

Finanzierung 

Sonstiges (alles was interessant sein könnte) 

Bitte unterstützen Sie uns bei diesem Projekt, damit wir einen Wegweiser für zukünftige 

Studenten setzen können und auch um einen Überblick über die akademischen 

Bildungsmöglichkeiten zu bekommen, die der Ummah von Muhammad sav und anderen 

Interessierten zur Verfügung steht. 
Wa Salam, 

Melek Crompton 

8.4.8 Email sent to Dafir Khalid, IHL 

Assalamu Aleykum wa rahmatullahi wa barakathu, 
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ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich kurz die Zeit für mein Anliegen nehmen. 

Können Sie mir bitte etwas über Ihre Finanzierung sagen, bzw. über die Teilnahmegebühr der 

Kurse. 

 

Wa Salam, 

Melek Crompton 

 

 حصائياتأإل 2.3

  أوروبايف  اإلسالممن إحصائية حول املعلمني والطالب يف معاهد تعليم 

 مسري مراد: حمدد املواضيع

 مرادمسري : املشرف

 رضوان كركور: مقدَّمة من 

 علم اإلحصاء ألسس

 .اإلحصاء هو علم التعامل وفهم األرقام

 .هو طريقة إلجياد عالقة بني النظري والعملي

 :ميكن تقسيم علم اإلحصاء إىل ثالثة أقسام

 كيف ميكن فهم املعطيات؟. أرقامحتول املعلومات إىل جداول ورسومات و :   اإلحصاء الوصفي

 حتمالإن نظرية اال. من خالل هذا اإلحصاء يتم معرفة صفات الكل من خالل اجلزء: احلسايب  احلصاء 
 .ما هو املهم يف معطًى معنيَّ . تشكل األصل يف عملية الفحص والتخمني

ولكنه رغم ذلك يكتسب . من حيث التطبيق ي عد هذا النوع هو بني النوعني السابقني:   اإلحصاء التحليلي
 .أمهية حبد ذاته
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كان امللوك والقياصرة يريدون معرفة كم . منذ التاريخ القدمي وضعت احلكومات اإلحصائيات األوىل
. ستجلب هلم الضرائب يف السنوات املقبلة وما هو عدد اجلنود الذين يستطيعون حشدهم يف حال احلرب

دد سنة إحصائيات لع 1111ومتت يف بابل قبل . سنة قبل امليالد 3211أول إحصائية متت 
 .323السكان

نتصفح  أنعلينا فقط . نا يف عصر اإلعالم حماطني بإحصائيات من مجيع األنواعأنوالكثري منا ال يعرف 
اجلرمية تقل، الطالق يكثر، النساء يتعاطني . اجلريدة ملعرفة الكم اهلائل من األرقام والرسومات املوجودة فيها

هذا التحالف مرغوب فيه؟ اإلحصاء  أوياسة جيدة احلبوب املنومة بثالثة اضعاف الرجال، وهل هذه الس
ويف بعض احلاالت يكفي رقم واحد . جيعل معلومات واقعية مفهومة بشكل أسرع عندما تراها يف رمسة معينة

اإلحصائيات . باملئة من األملان هم عزاب وغري متزوجني 31إن  مثالً لتسجيد حالة معقدة كأن تقول 
 كيف تطور مسألة ما؟ ماذا تفكر األغلبية؟. بع يف مسألة ماتساعد على معرفة اإلجتاه املت

نعرف ما هو الوضع الذي نطمح  أنمعرفة الوضع احلايل من أجل ميكننا عن طريق اإلحصائيات 
تستفيد بشكل كبري من اإلحصائيات إذ هي متكنها من معرفة كيف يرى الشعب  أنوالسياسة ميكن .إليه

ية وإال كان مرفوضًا وغري كثر حيصل على تأييد األ أنجيب  مثالً ون جديد ففي حال إقرار قان. مسألة معينة
 .ناجح

 .إختاذ اإلجراء الصحيح يف الوقت املناسبعلى كما تساعد اإلحصائيات 

                                                      

323  



 

 

 0292نيسان  2مناقشة الدكتوراه في تاريخ  2.3

 االعالن 2.3.9
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 قبيل المناقشة 2.3.0

 

ندس مجال الدين مراد امله الباحث مع والديه
 (Kietz Barbara) كيتز  والسيدة باربارا

 قبيل املناقشة

 



 

 

 324المناقشة 2.3.4

  
 (skypeشارك عرب ال غيتستش أنور الدكتور) املناقشةجلنة  العرض قبل املناقشة

  
 اثناء املناقشة

 325النتيجة 2.3.3

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
مسري : عقدت جلسة مناقشة أطروحة الباحث، م٢١١٨-٤-٧املوافق له . ه ١٤٣١رجب  ٢١بتاريخ 

 مجال الدين مراد
جبامعة طرابلس  يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية شعبة الدراسات اإلسالمية –مرحلة الدراسات العليا 

 :وموضوعها، لبنان -

                                                      

324 https://www.facebook.com/ut.edu.lb/ 

325 https://www.facebook.com/ut.edu.lb/ 
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 "دراسة ميدانية -التعليم العايل اإلسالمي يف أوروبا وارتباطه بالعامل اإلسالمي "
 :وقد تألفت جلنة املناقشة واحلكم من السادة

 (اً ومناقشارئيس)د رشيد امليقايت األستاذ الدكتور رأفت حمم -١
 (مشرفاً )تاذ الدكتور حسام سباط األس -٢
 (قارئاً ومناقشاً )األستاذ الدكتور حممد درنيقة  -٣
 (مناقشاً )األستاذ الدكتور أنور غيتسيتش  -٤

 وبعد إجراء املناقشة العلنية من الساعة العاشرة والنصف صباحاً ولغاية الساعة الواحدة ظهراً 
ث مسري مجال الدين مراد درجة الدكتوراه يف الدراسات وبعد التشاور والتداول تقرر التوصية مبنح الباح

 .اً اإلسالمية بتقدير جيد جد
 



 

 

 المراجع 1

 العربية المراجع 1.9

الشرعية للعالقات بني املسلمني وغري املسلمني، دار  سسالشيخ فيصل مولوي ، األ .1
 1127ريوت ، بسالميةاإلالرشاد 

اطلع  .الدرر السنية .موسوعة الفرق ."التعريف بالديوبندية ونشأهتا وأهم زعمائها وفرقها" .2
 .ه  ١٤٣٧عليه بتاريخ مجادى الثانية 

3. [Khamdan]  املنيج الوصفي التحميمي املاملح العامة ملمنيج الوصفي ، 
http://site.iugaza.edu.ps/khamdan/files/2015/09/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8

%AC-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A-
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Modulbeschreibungen: http://vu.nl/nl/studiegids/2015-2016/bachelor/q-

z/religiewetenschappen/index.aspx%3Fview%3Dmodulegroep%26id%3D50045939&usg=ALkJrhh

DaKboBNZxgS-hrb90kUZuAQdgVw; zuletzt online am 12.02.2016 

 

Universität Bamberg 

Website: https://www.uni-bamberg.de/ba-islamischer-orient/; zuletzt online am 24.03.2016 

 

Master Islamwissenschaft: https://www.uni-bamberg.de/orientalistik/islamwissenschaft/; zuletzt 

online am 24.03.2016 

 

Master Arabistik: https://www.uni-bamberg.de/ma-arabistik/; zuletzt online am 24.03.2016 

 

Universität Bayreuth 

Website: http://www.islamwissenschaft.uni-bayreuth.de/de/Studium/index.html, zuletzt online 

am 14.03.2016 

 

Inhaltsbeschreibung: http://www.arisspraku.uni-bayreuth.de/de/index.html; zuletzt online am 

14.03.16 

 

Universität Berlin 

Website: http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/islamwiss/; zuletzt online am 24.03.2016 

Bachelor: http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/islamwiss/studium/Bachelor-

Studiengang/index.html; zuletzt online am 26.03.2016 

Universität Bonn 

https://www.ph-freiburg.de/theologie/institut/islamische-theologie-religionspaedagogik/informationen-zum-studium.html%2024.03.16
https://www.ph-freiburg.de/theologie/institut/islamische-theologie-religionspaedagogik/informationen-zum-studium.html%2024.03.16
https://www.inholland.nl/opleidingen/lerarenopleiding-islamgodsdienst/voltijd/
http://bachelors.vu.nl/nl/opleidingen/religiewetenschappen-islam/index.aspx
http://vu.nl/nl/studiegids/2015-2016/bachelor/q-z/religiewetenschappen/index.aspx%3Fview%3Dmodulegroep%26id%3D50045939&usg=ALkJrhhDaKboBNZxgS-hrb90kUZuAQdgVw
http://vu.nl/nl/studiegids/2015-2016/bachelor/q-z/religiewetenschappen/index.aspx%3Fview%3Dmodulegroep%26id%3D50045939&usg=ALkJrhhDaKboBNZxgS-hrb90kUZuAQdgVw
http://vu.nl/nl/studiegids/2015-2016/bachelor/q-z/religiewetenschappen/index.aspx%3Fview%3Dmodulegroep%26id%3D50045939&usg=ALkJrhhDaKboBNZxgS-hrb90kUZuAQdgVw
https://www.uni-bamberg.de/ba-islamischer-orient/
https://www.uni-bamberg.de/orientalistik/islamwissenschaft/
https://www.uni-bamberg.de/ma-arabistik/
http://www.islamwissenschaft.uni-bayreuth.de/de/Studium/index.html
http://www.arisspraku.uni-bayreuth.de/de/index.html
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/islamwiss/
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/islamwiss/studium/Bachelor-Studiengang/index.html
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/islamwiss/studium/Bachelor-Studiengang/index.html
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Website: http://www.ioa.uni-bonn.de/abteilungen/islamwissenschaft; 24.03.2016 

 

Master: https://www.ioa.uni-bonn.de/abteilungen/islamwissenschaft/studium/ma-

islamwissenschaft/islamwissenschaft.; zuletzt online am 24.03.2016 

 

Universität Erlangen 

Website: http://www.dirs.phil.uni-erlangen.de/index.shtml; zuletzt online 25.03.2016 

 

Informationen zum Master: http://www.dirs.phil.uni-erlangen.de/studium-lehre/master/master-

islamisch-religioese-studien.shtml; zuletzt online am 13.03.16 

 

Link zu Stellungnahmen der Dozenten zu verschiedenen Themen: 

https://www.video.uni-erlangen.de/api/clip/quick_search/term/islam.html; zuletzt online am 

13.03.2016 

 

Modulbeschreibungen Bachelor:http://dirs.phil.uni-

erlangen.de/download/04ba_islam_modulbeschreibungen_120418.pdf; zuletzt online am 

08.03.2016 

 

Informationen zum Master Islam und Medien:http://www.dirs.phil.uni-erlangen.de/studium-

lehre/master/master-medien-ethik-religion-mit-schwerpunkt-islam-und-medien.shtml; zuletzt 

online am 13.03.16 

 

Informationen zum Ergänzungsstudium Islamische Religionslehre: 

http://www.izir.de/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1;zuletzt online am 

13.03.16  

und  

http://www.dirs.phil.uni-erlangen.de/studium-lehre/zertifikat-islamische-religionslehre.shtml; 

zuletzt online am 13.03.16 

 

Universität Frankfurt 

Frankfurter Zeitschrift fuer islamisch-theologische Studien: 

http://www.uni-frankfurt.de/45178293/zeitschrift; zuletzt online am 27.03.2016 

 

Website: https://www.uni-frankfurt.de/42913326/home; zuletzt online 25.03.2016 

 

http://www.ioa.uni-bonn.de/abteilungen/islamwissenschaft
https://www.ioa.uni-bonn.de/abteilungen/islamwissenschaft/studium/ma-islamwissenschaft/islamwissenschaft
https://www.ioa.uni-bonn.de/abteilungen/islamwissenschaft/studium/ma-islamwissenschaft/islamwissenschaft
http://www.dirs.phil.uni-erlangen.de/index.shtml
http://www.dirs.phil.uni-erlangen.de/studium-lehre/master/master-islamisch-religioese-studien.shtml
http://www.dirs.phil.uni-erlangen.de/studium-lehre/master/master-islamisch-religioese-studien.shtml
https://www.video.uni-erlangen.de/api/clip/quick_search/term/islam.html
http://dirs.phil.uni-erlangen.de/download/04ba_islam_modulbeschreibungen_120418.pdf
http://dirs.phil.uni-erlangen.de/download/04ba_islam_modulbeschreibungen_120418.pdf
http://www.dirs.phil.uni-erlangen.de/studium-lehre/master/master-medien-ethik-religion-mit-schwerpunkt-islam-und-medien.shtml
http://www.dirs.phil.uni-erlangen.de/studium-lehre/master/master-medien-ethik-religion-mit-schwerpunkt-islam-und-medien.shtml
http://www.izir.de/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1;zuletzt
http://www.dirs.phil.uni-erlangen.de/studium-lehre/zertifikat-islamische-religionslehre.shtml
http://www.uni-frankfurt.de/45178293/zeitschrift
https://www.uni-frankfurt.de/42913326/home
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Universität Freiburg 

Website: http://www.orient.uni-freiburg.de/islamwissenschaft; zuletzt online am 24.04.2016 

 

Informationen zum Studium: 

https://www.studium.unifreiburg.de/studium/studienfaecher/fachinfo/index.html?id_stud=201; 

zuletzt online am 15.03.16 

 

Universität Göttingen 

Website: http://www.uni-goettingen.de/de/24588.html; zuletzt online am 24.03.2016. 

 

Bachelor: https://www.uni-goettingen.de/de/40030.html, zuletzt online am 27.02.16 

 

Master: https://www.uni-goettingen.de/de/43505.html; zuletzt online am 27.02.16 

 

Universität Halle 

Website: http://www.orientphil.uni-halle.de/sais/; zuletzt online am 23.02.2016 

 

Universität Hamburg 

Website: http://www.aai.uni-hamburg.de/voror/; zuletzt online am 20.02.2016 

 

Studienangebot:https://www.uni-

hamburg.de/campuscenter/studienangebot/studiengang.html?1179130274; zuletzt online am 

14.03.2016 

 

Master: http://www.aai.uni-hamburg.de/voror/MA-ISLW.html zuletzt online am 14.03.2016 

 

Universität Heidelberg 

Website: http://www.islamwissenschaft.uni-hd.de/; zuletzt aufgerufen am 20.02.2016 

 

Master: https://www.uni-heidelberg.de/studium/interesse/faecher/nah_mittelost_master.html; 

zuletzt online am 27.01.16 

 

Universität Innsbruck 

http://www.orient.uni-freiburg.de/islamwissenschaft
https://www.studium.unifreiburg.de/studium/studienfaecher/fachinfo/index.html?id_stud=201
http://www.uni-goettingen.de/de/24588.html
https://www.uni-goettingen.de/de/40030.html
https://www.uni-goettingen.de/de/43505.html
http://www.orientphil.uni-halle.de/sais/
http://www.aai.uni-hamburg.de/voror/
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienangebot/studiengang.html?1179130274
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienangebot/studiengang.html?1179130274
http://www.aai.uni-hamburg.de/voror/MA-ISLW.html
http://www.islamwissenschaft.uni-hd.de/
https://www.uni-heidelberg.de/studium/interesse/faecher/nah_mittelost_master.html;%20zuletzt%20online%20am%2027.01.16
https://www.uni-heidelberg.de/studium/interesse/faecher/nah_mittelost_master.html;%20zuletzt%20online%20am%2027.01.16
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Website: http://www.uibk.ac.at/studium/angebot/ba-islamische-

religionspaedagogik/index.html.de; zuletzt online am 04.02.2016 

 

Modulbeschreibungen: 

https://orawww.uibk.ac.at/public/lfuonline_lv.home?open_in=a140900aD&sx_in=0&sy_in=134&er

wsuche_in=&c_in=31&sem_id_in=15W&suche_in=&opened=e0eEa141621aDa140900aEb140912bAa

135625aAf140660fE; zuletzt online am 04.02.16 

 

Kurzbeschreibung Lehramt islamische Religion: http://www.uibk.ac.at/studium/angebot/uf-

islamische-religion/; zuletzt online am 06.02.2016 

 

Universität Köln 

Website: http://orient.phil-fak.uni-koeln.de/23000.html; zuletzt online am 23.02.2016 

 

Universität München 

Website: http://www.naher-osten.uni-muenchen.de/studium_lehre/index.html; zuletzt online am 

23.02.2016 

 

Universität Münster 

Website Islamische Theologie: http://www.uni-muenster.de/ZIT/Aktuelles/index.html ; zuletzt 

online 24.03.2016 

 

Website Arabistik: https://www.uni-muenster.de/ArabistikIslam/aktuelles/aktuelles.html; zuletzt 

online 24.03.2016 

 

Informationen zur Islamischen Religionslehre: https://www.uni-

muenster.de/ZIT/Studium/studium_islamische_religionslehre.html zuletzt online am 10.02.2016 

 

Informationen zur Islamischen Theologie: https://www.uni-

muenster.de/ZIT/Studium/studium_islamische_theologie_ba.html ; zuletzt online am 10.02.2016 

 

Angaben zu den Modulen ALLER Studiengängehttps://studium.uni-

muenster.de/qisserver/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120152=119414|126306|124281|1

22126&P.vx=kurz und 

http://www.uibk.ac.at/studium/angebot/ba-islamische-religionspaedagogik/index.html.de
http://www.uibk.ac.at/studium/angebot/ba-islamische-religionspaedagogik/index.html.de
https://orawww.uibk.ac.at/public/lfuonline_lv.home?open_in=a140900aD&sx_in=0&sy_in=134&erwsuche_in=&c_in=31&sem_id_in=15W&suche_in=&opened=e0eEa141621aDa140900aEb140912bAa135625aAf140660fE
https://orawww.uibk.ac.at/public/lfuonline_lv.home?open_in=a140900aD&sx_in=0&sy_in=134&erwsuche_in=&c_in=31&sem_id_in=15W&suche_in=&opened=e0eEa141621aDa140900aEb140912bAa135625aAf140660fE
https://orawww.uibk.ac.at/public/lfuonline_lv.home?open_in=a140900aD&sx_in=0&sy_in=134&erwsuche_in=&c_in=31&sem_id_in=15W&suche_in=&opened=e0eEa141621aDa140900aEb140912bAa135625aAf140660fE
http://www.uibk.ac.at/studium/angebot/uf-islamische-religion/
http://www.uibk.ac.at/studium/angebot/uf-islamische-religion/
http://www.naher-osten.uni-muenchen.de/studium_lehre/index.html
https://www.uni-muenster.de/ZIT/Studium/studium_islamische_religionslehre.html
https://www.uni-muenster.de/ZIT/Studium/studium_islamische_religionslehre.html
https://www.uni-muenster.de/ZIT/Studium/studium_islamische_theologie_ba.html
https://www.uni-muenster.de/ZIT/Studium/studium_islamische_theologie_ba.html
https://studium.uni-muenster.de/qisserver/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120152=119414|126306|124281|122126&P.vx=kurz
https://studium.uni-muenster.de/qisserver/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120152=119414|126306|124281|122126&P.vx=kurz
https://studium.uni-muenster.de/qisserver/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120152=119414|126306|124281|122126&P.vx=kurz
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https://studium.uni-

muenster.de/qisserver/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120161=128016|134455|128695|1

35101&P.vx=kurz; zuletzt online am 10.02.2016 

 

Mitarbeiterinformation 

http://www.uni-muenster.de/ZIT/Personen/index.html; zuletzt online 29.03.2016 

 

Arabistik: 

https://www.uni-muenster.de/ArabistikIslam/Studieren/2-fach-

bachelorislamwissenschaft_arabistik/index.html; zuletzt online am  29.01.16 

 

Universität Osnabrück 

Website: http://www.islamische-theologie.uni-osnabrueck.de/studium/studiengaenge.html; zuletzt 

online am 24.03.2016 

 

Fakultaetsbeschreibung: http://www.islamische-theologie.uni-

osnabrueck.de/institut/ueber_uns.html17.02.16 

 

Modulbeschreibungen fuer die Lehreinheit „Islamische Theologie“ (2115): 

http://www.islamische-theologie.uni-osnabrueck.de/fileadmin/documents/public/Studium_-

_Modulhandbuch_2015-16_-_IT-IR_-_BA-MA.pdf; zuletzt online am 29.03.2016 

 

Universität Tübingen 

Website: https://www.uni-tuebingen.de/fakultaeten/philosophische-

fakultaet/fachbereiche/aoi/orient-islamwissenschaft/abteilung.html; zuletzt online am 24.03.2016 

 

Bachelor: https://www.uni-tuebingen.de/fakultaeten/philosophische-

fakultaet/fachbereiche/aoi/orient-islamwissenschaft/studium/ba-sgkno.html; zuletzt online am  

29.01.2016 

 

Master: https://www.uni-tuebingen.de/fakultaeten/philosophische-

fakultaet/fachbereiche/aoi/orient-islamwissenschaft/studium/ma-sgkno.html; zuletzt online am 

29.01.16 

 

Universität Uppsala 

https://studium.uni-muenster.de/qisserver/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120161=128016|134455|128695|135101&P.vx=kurz
https://studium.uni-muenster.de/qisserver/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120161=128016|134455|128695|135101&P.vx=kurz
https://studium.uni-muenster.de/qisserver/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120161=128016|134455|128695|135101&P.vx=kurz
http://www.uni-muenster.de/ZIT/Personen/index.html
https://www.uni-muenster.de/ArabistikIslam/Studieren/2-fach-bachelorislamwissenschaft_arabistik/index.html
https://www.uni-muenster.de/ArabistikIslam/Studieren/2-fach-bachelorislamwissenschaft_arabistik/index.html
http://www.islamische-theologie.uni-osnabrueck.de/studium/studiengaenge.html
http://www.islamische-theologie.uni-osnabrueck.de/fileadmin/documents/public/Studium_-_Modulhandbuch_2015-16_-_IT-IR_-_BA-MA.pdf
http://www.islamische-theologie.uni-osnabrueck.de/fileadmin/documents/public/Studium_-_Modulhandbuch_2015-16_-_IT-IR_-_BA-MA.pdf
https://www.uni-tuebingen.de/fakultaeten/philosophische-fakultaet/fachbereiche/aoi/orient-islamwissenschaft/abteilung.html
https://www.uni-tuebingen.de/fakultaeten/philosophische-fakultaet/fachbereiche/aoi/orient-islamwissenschaft/abteilung.html
https://www.uni-tuebingen.de/fakultaeten/philosophische-fakultaet/fachbereiche/aoi/orient-islamwissenschaft/studium/ba-sgkno.html
https://www.uni-tuebingen.de/fakultaeten/philosophische-fakultaet/fachbereiche/aoi/orient-islamwissenschaft/studium/ba-sgkno.html
https://www.uni-tuebingen.de/fakultaeten/philosophische-fakultaet/fachbereiche/aoi/orient-islamwissenschaft/studium/ma-sgkno.html
https://www.uni-tuebingen.de/fakultaeten/philosophische-fakultaet/fachbereiche/aoi/orient-islamwissenschaft/studium/ma-sgkno.html
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Homepage: http://www.teol.uu.se/; zuletzt online am 14.03.2016 

 

Inhaltsbeschreibung: http://www.teol.uu.se/Forskning/program/islamisk-teologi-filosofi/; zuletzt 

online am 08.03.2016 

 

Modulvorstellungen: http://www.uu.se/en/news/news-

document/?id=2130&area=2,16&typ=artikel&lang=en; zuletzt online am 08.03.2016 

 

Universität Wien 

Website: http://www.islamische-religionspaedagogik.at/home.html; zuletzt online am 04.02.2106 

 

Beschreibung des Studienganges: https://studentpoint.univie.ac.at/vor-dem-

studium/detailansicht/studium/066-

874/?tx_univiestudentpoint_pi1[backpid]=96352&cHash=edbdb5d8acdb6af82bf25a111547629b; 

zuletzt aufgerufen an 04.02.2016 

 

Modulbeschreibungen: Curriculum für das Masterstudium Islamische Religionspädagogik 

(Version 2012): https://studentpoint.univie.ac.at/vor-dem-studium/detailansicht/studium/066-

874/?tx_univiestudentpoint_pi1[backpid]=96352&cHash=edbdb5d8acdb6af82bf25a111547629b 

 

Institut für islamische Studien: https://iis.univie.ac.at/home/; zuletzt online am 04.02.2016 

 

Mitarbeiter: http://www.islamische-religionspaedagogik.at/islamische-

religionspaedagogik/mitarbeiterinnen.html; zuletzt online am 04.02.2016 

_____________________________________________ 
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