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ةقائمحصائية لبعض المؤسسات الإدراسات   

 االسالمي لعاملا من جزءا   يُعدُّون البلقان يف املسلمون كون  لقانبال دول يف االسالمي العايل التعليم 4.2
 ةروسي دولة من ورويباأل اجلزء يف نياملسلم من كبرية  اجزاء كون  روسيا يف االسالمي العايل التعليم 4.3
 االسالمي لعاملا على سبونيُ 
 الغربية وروباأ يف مسلمني فرادأ وأ مجاعات قبل من السالمي العايل للتعليم املؤسسات بعض 4.4
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  االسالمي العايل التعليم تقدم اخرى بلدان يف رمسية جامعات 4.8
 االستشراق 4.9
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ةقائمحصائية لبعض المؤسسات الإدراسات   

 االسالمي لعاملا من ونسبيُ  البلقان يف نياملسلم كون  لقانبال دول يف 
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حاليا   ةقائمحصائية لبعض المؤسسات الإدراسات   

 االسالمي لعاملا من يُعدُّون البلقان يف نياملسلم كون  لقانبال دول يف 
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 ( م1537اسست ) (Sarajevo)سراييفو يف (  Gazi Husrev Bey Madrasa)غازي خسرو بك مدرسة •
 (1993، إعادة تأسيس 1626اسست ) (Tuzla)يف توزىل  (Behram-bey Madrasa) مدرسة هبرام بك•
 (1993، إعادة تأسيس 1706سست تأ) (Travnik)يف ترافنك  (Elči Ibrahim-pašina medresa)مدرسة اجلي ابراهيم باشا •
 (1992سست تأ( )Visoko)يف ويسوكو ( Osman-ef. Redžović Madrasa)مدرسة عثمان افيدي ريدجوفيتش •
 ( 1993سست تأ( )Cazin)يف تشازين ( Džemaludin-ef. Čaušević Madrasa)مدرسة مجال الدين افندي تشوشيفيتش •
 (1995، إعادة تأسيس 1557سست تأ( )Mostar)مدرسة كاراجوز بك يف موستار •

 (Bosnia)البوسنة والهرتسك 

 :اجلماعة االسالمية يف البوسنة واهلرسك على ثالث مؤسسات رئيسية للتعليم العايل وتقوم
 (1977سست عام تأ)كلية الدراسات االسالمية يف ساراييفو •
 (1993م اسست عتأ( )Zenica)كلية الرتبية االسالمية يف زينيتسا •
 (1996م اسست عتأ( )Bihać)و كلية الرتبية االسالمية يف بيهاتش •



 الموجودة حاليا  احصائية لبعض المؤسسات دراسات  

 االسالمي لعاملا من يُعدُّون البلقان يف نياملسلم كون  لقانبال دول يف 
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 (Bosnia)البوسنة والهرتسك 



 دراسات احصائية لبعض المؤسسات الموجودة

 االسالمي لعاملا من يُعدُّون البلقان يف نياملسلم كون  لقانبال دول يف 
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 المعهد االسالمي للتعليم العالى في صوفيا،
 bg.org-www.islamicinstitute 
 

 مع مؤسسة ديانات الرسمية التركيةتعاون وثيق 

 (Bulgaria)بلغاريا 

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


 دراسات احصائية لبعض المؤسسات الموجودة

 اجلزء يف نياملسلم من كبرية أعداد كون  روسيا يف االسالمي العايل التعليم
 االسالمي لعاملا من يُعدُّون ةروسي دولة من االورويب
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 دراسات احصائية لبعض المؤسسات الموجودة

 مسلمني يف اوروبا الغربيةفراد أأو من قبل مجاعات اإلسالمي مؤسسات للتعليم العايل 
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: أصفرمؤسسات من قبل المسلمين، : خضرأ)التعليم العالي االسالمي في اوروبا لمكان تواجد مؤسسات نظرة اجمالية : صورة

 ( استشراق: حمرأمؤسسات من قبل الدولة الغير مسلمة، 
 



احصائية لبعض المؤسسات الموجودةدراسات    

 دولة من كثرأ في تعمل لمعاهد اتحادات•

 , Europa Universiteit Islamitische، nl/.edu-iue.//www:http االسالمية أوروبا جامعة–

 (IESHsال اتحاد) نسانيةواال سالميةاال للعلوم األوروبية المعاهد إتحاد–

 بلجيكا•

–Islamic and Cultural Center of Belgium, 

•269be/en/node/.centreislamique.//www:http 

–be/opleidingen/academisch.ifeg.//www:http Gent, Europa von Fakultät Islamische 

 لمانياأ•

–IESH Frankfurt 

–DAFK, http://dafk.org/ 

–Islam-Akademie, www.islam-akademie.com 

–Islamologisches Institut, http://www.islamologie.info/ 

–Madrassa-Online Fernstudium, www.madrassa-online.net 

 فرنسا•

–/2fr/v.paris-islamologie-faculte.//www:http FSIP, Paris Islamologie Faculté 

–Institut Européen des Sciences Humaines IESH, http://www.iesh.org/ 

 بريطانيا•

–org/.cambridgemuslimcollege.//www:http Cambridge, College Muslim 

–uk/.ac.//muslimcollege:http London, College Muslim 

–uk/.ac.college-islamic.//www:http London, College Islamic 
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 الغربيةأوروبا مسلمين في فراد أأو من قبل جماعات اإلسالمي بعض المؤسسات للتعليم العالي 
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 دراسات احصائية لبعض المؤسسات الموجودة

 هوالندا•

–nl/en/#.islamicuniversity.//www:http Rotterdam, University Islamic 

–nl/.edu-iue.//www:http (Rotterdam), Europa Universiteit Islamitische 

–php/nl/.nl/index.alislah.www ,)Lochem( Islah-Al Institut 

 النمسا•

–IHL, http://www.ihl.ac.at/ 

–irpa/-der-an-at/bachelorstudien/studieren.ac.irpa.//www:http Wien, IRPA 

–info/.islamologie.//www:http Institut, Islamologisches 

 اسبانيا•

–Universidad Averroes (Cordoba, 1995) 

–com/contacto.wordpress.//aprenderislam:https ,Alif Instituto 

 طاليايا•

•it/.//unislamitalia:http Italia, Islam Uni 
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 (IESHsال اتحاد) واإلنسانية اإلسالمية للعلوم األوروبية المعاهد تحادا

 : البرنامج

 

 المواد التقليدية  •

 
 تتالئم مع المجتمعات المحليةومواد  •
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1.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 

 أماكن تواجد هذه المراكز
 ألمانيا

منع الرتكينز علنى اإلعنالم " أخالق ودينن –إعالم ." كبكالوريا واحد وإثنني وماسرت" دراسة دينية إسالمية: "إيرالنغن•
 .دراسة مكملة عن الديانة اإلسالمية. واإلسالم

،ختننريج أسنناتذة يف النندين اإلسننالمي ء نن  للبنندء هبننا يف (ماسننرت)، علننوم دينيننة(بكالوريننا وماسننرت)دراسننات إسننالمية :فرانكفووورت•
   2017شتاء سنة 

ختنننريج أسننناتذة مننندار  يف الننندين اإلسنننالمي للمننندار  اإلبتدائينننة والتكميلينننة واملهنينننة يف بنننادن (:املدرسنننة الرتبوينننة العلينننا)فرايبوووور  •
 .فورمتربغ

 غيسين•

 "الدين اإلسالمي"يف املدرسة الرتبوية وكمادة مكملة " تعاليم الدين اإلسالمي(. "بكالوريا وماسرت" )الديانة اإلسالمية: "مونستر•
وهننا  أي نا . وهنو موجنود اي نا يف املدرسنة الرتبوينة العلينا لتألنريج األسناتذة(. بكالورينا وماسنرت" )الندين اإلسنالمي: "أوسنابروك•

 .إمكانية نيل رتبة الدكتوراة يف املوضوع
 توبينغن•

 مؤسسات حكومية في دول غرب اوروبا التي تقوم بالتعليم العالي االسالمي
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 بريطانيا
 بيرمنغهام
 كارديف
 هولندا

 (بكالوريا) إسالمية علوم :أمستردام
 .اإلسالمي الدين مادة في أساتذة تخريج : أمستلفين

 النمسا
 .اإلسالمية التربية في دكتوراة وشهادة .بكالوريوس بدرجة إسالمية تربية أساتذة تخريج :إنسبروك

  شتاء من إبتداء   بكالوريوس) "إسالمية ديانة" .(ماستر) "النمسا في دينية وتربية إسالمي دين" :فيينا

2017) 
 السويد
 .متفرقة أقسام ولكن خاص فرع يوجد ال :أوبساال
 

 مؤسسات حكومية في دول غرب اوروبا التي تقوم بالتعليم العالي االسالمي



 دراسات احصائية لبعض المؤسسات الموجودة
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االسالمي في الجامعات االلمانية الرسميةالتعليم   

 العربية اللغة تعليم +
 العلم لتناول حضارية طريقة +
 باالستشراق المضمون حيث من شبيه -
 

تشمل جميعها " الالهوت اإلسالمي"درجة البكالوريوس في 

مثل العقيدة، القرآن والحديث، ية ساساألتقديم المواد اإلسالمية 

الفقه، السيرة، التاريخ اإلسالمي، العربية، القرآن الكريم 

موضوعات مثل التصوف م يتقدإلى باإلضافة . والتفسير

 علىالتركيز ويتم . اإلسالمي، والفلسفة والثقافة اإلسالمية

  .والثقافاتبين األديان  الحوار
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 االستشراق

على العالم االسالمي التعرف 

مصالح سياسية أجل وحضارته من 
 العالم االسالميفي واقتصادية 



القانونية المتعلقة بترخيص معاهد نظمة األ

 العلوم الدينية في الدول المعنية

 التسجيل لدى وزارة التربية•

 تحديد التفاصيل حسب قوانين البالد•

 (Akkreditierung)عملية االعتماد •
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القانونية المتعلقة بترخيص معاهد نظمة األ

 العلوم الدينية في الدول المعنية

 الغربية الدولة قبل من الترخيص على يعملوا أن للمسلمين يمكن•
 من سياسي بقرار متعلقا   األمر سيبقى األخير في ولكن المعنية

 جامعة كل أن على تنص قوانينهم ألن الغرب حكومات قبل
  المبادء مع تتعارض ال أن بجب الدولة قبل من بها معترف

 .الديموقراطية

 في تنازالت دون ُيسلك أن يمكن والذي واألسهل الثاني والطريق•
 العالم في جامعة إيجاد هو المعتدل لالسالم التعليمي البرنامج
   ُتمنح أن أساس على معها والتعاقد فيه بها معترف االسالمي
 .الجامعة هذه قبل من الشهادات
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إسالمية ملف مؤسسة ترغب بالتنسيق مع جامعة 
 بشأن االعتراف

 البرنامج والكتب المستخدمة•

 المدرسون•

 عدد الطالب•
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 (Bachelor) الباكالوريوس لنيل التعليمي البرنامج

 حاليا التكاليف

 

 سنويا يورو 100 

ساعة في  المواد المقررة القسم
األسبوع في 

 الفصل

 لغة عربية

 30/140 :الوزن

 x 4 = 24 6 6-1قواعد العربية 

 x 1 = 6 6   6-1نصوص قرآنية 

 قرآن كريم 

 24/140 :الوزن 

 x 2 = 12 6   6-1قرآن كريم 

 2+1علوم القرآن 

+2  

2 x 2 = 4 

 x 2 = 4 2  2+1تفسير 

 x 1 = 2 1   2+1تجويد 

 2               2+1آيات األحكام 

 الحديث الشريف

 16/140 :الوزن 

 6 = 3 + 3  2+1أحاديث االخالق 

 4 = 2 + 2   2+1علوم الحديث  

 6 = 3 + 3  2+1أحاديث األحكام  

 العقيدة والفقه 

 34/140 :الوزن 

 6 = 3 + 3   2+1العقيدة  

 2+ 3+ 3+4+3 (عبادات، معامالت، اسرة، مواريث وجنايات) 5-1فقه  

= 15 

 3               .أسئلة عصرية في الفقه اإلسالمي  

 2 + 2 + 2 + 1  4-1أصول الفقه  

= 7 

 1             القواعد الفقهية  

 2             مقاصد الشريعة  

 التزكية 

 4/140 :الوزن 

 4               2+1تزكية النفس  

 تاريخ + اإلسالم والحداثة  

 لوزنا

 19/140 

التحديات المعاصرة امام األمة بشكل عام والمسلمين في الغرب بشكل 

 خاص 

            3 

 3 = 1 + 2 دراسة تحليلية للسيرة النبوية + السيرة النبوية 

 1              سير العلماء

تحليل )نظرة إستراتيجية للعمل الدعوي في أوروبا + فقه الدعوة  

 (المشكالت وطرح حلول

1 + 1 = 2 

 5             التاريخ اإلسالمي  

تاريخ اإلسالم في أوروبا ـ التنوع الديني في المجتمع في ظل الخالفة  

 العثمانية 

            2 

            التاريخ اإلسالمي السياسي المعاصر

 2 

 علم المراجع والبحث العلمي  

 13/140 :الوزن 

            علم المراجع التقليدية اإلسالمية

  1 

            مقدمة في البحث العلمي

  1 

            بحث علمي 

  5 

            البحث العلمي للتخرج

  6 

ساعة في  المواد المقررة القسم
األسبوع في 

 الفصل
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 بالمراسلة التدريس في المعتمدة الكتب
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DIdI/DAFK 

 الطالب

ممن اعتنق االسالم% 80  

Didi 2011 - 2014 
DIDI, Stand 2014 
Angemeldete Studenten: 72 

Exmatrikuliert: 9 

Absolventen: 17 

DAFK, Stand 2015 

DAFK, aktuelle Studentenanzahl: 62 

DAFK Exmatrikuliert: 4 


