جامعة ﭬـيينا
معهد الدراسات اإلسالمية

معلومات عن معهد الدراسات اإلسالمية :
يتبع معهد الدراسات اإلسالمية كلية الفقه ودراسة الحضارات بجامعة ﭬـيينا ،وهو جزء مؤسسي هام
شارك في تأسيس الدراسات والتربية الدينية اإلسالمية في مجالي البحث والتعليم ،وأيضا تدريب النشء
المسلم بما يعود بالنفع على المجتمع اإلسالمي في النمسا.
ويتم تدريس المنهج الدراسي من خالل تعاون وثيق مع معاهد دراسات الالهوت التابعة لجامعة ﭬـيينا،
وبالمثل مع األفراد ومؤسسات البحث التي تقدم إنجازات في هذا التخصص في مجالي األبحاث والتعليم.
عنوان المعهد:
معهد الدراسات اإلسالمية
Schenkenstraße 8-10
1010 Wien
النمسا Österreich

الدرجات العلمية :
• درجة بكالوريوس الدراسات اإلسالمية:
إن الهدف من دراسة "بكالوريوس الدراسات اإلسالمية" بجامعة ﭬـيينا كتخصص ديني بيني هو
المساهمة في تطوير الدراسات اإلسالمية التقليدية على المستوى األوروبي ،فالكم المعرفي اإلسالمي
لم يوضع فقط من قبل الجامعات النمساوية ليتم تدريسه للطالب بما يتالءم مع شروط الجامعات
النمساوية والخطاب الديني ،بل أنه صمم وطور بطريقة تعود إيجابيا على الطالب .كما أن التركيز
ال ينصب فقط على التحليل العلمي والمنعكس إيجابيا للدراسات اإلسالمية التقليدية ،ولكن أيضا على
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إعادة بناء ونقد طرق ونظريات تخصصات الدراسات اإلسالمية المختلفة ،حتى ندفع بهذه الطرق
والتدريس والنظريات إلى سياق جديد ،ومن ثم يعود االنعكاس النقدي إلى سياقه الثقافي واالجتماعي
والسياسي الفعال ،لتفادي أنماط الفكر التقليدي االستقطابي وبناء فكر مخالف له.

المحاضرات والوحدات الحالية لدورة البكالوريوس:
المدخل إلى الدراسة ومرحلة التوجيه:
التعددية في اإلسالم:
المدخل إلى الدراسات اإلسالمية.
سلسة محاضرات عن التنوع في اإلسالم.
المدخل إلى البحث العلمي:
أساسيات البحث العلمي.
نظريات وطرق الدراسات اإلسالمية.

القدرة اللغوية:
القدرة اللغوية :I
اللغة العربية .I
وحدة تدريس اجبارية :القدرة اللغوية .IIa
وحدة تدريس اجبارية :القدرة اللغوية .IIb

مجموعة الوحدات البديلة اإلجبارية الوحدة  3Aالمدخل إلى الدراسات اإلسالمية والتعمق
فيها:
المدخل إلى الدراسات اإلسالمية :I
السيرة النبوية.
المدخل إلى الدراسات اإلسالمية :II
التعمق في الدراسات اإلسالمية.
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مجموعة الوحدات البديلة اإلجبارية الوحدة  3 Bالمدخل إلى الدراسات اإلسالمية والتعمق
فيها:
المدخل إلى الدراسات العلوية .I
المدخل إلى الدراسات العلوية :II
التعمق في الدراسات العلوية.

وحدات بديلة أُخرى:
وحدات إجبارية بديلة :التاريخ اإلسالمي وعالم اإلنسان المسلم:
تاريخ اإلسالم .I
وحدات إجبارية بديلة :التاريخ اإلسالمي العلوي.
عالم اإلنسان المسلم في أُوروبا :المجتمع – السياسة – التاريخ والحاضر:
التعليم والتعلم الديني.
الفكر اإلسالمي وتنوعه.
حوار األديان والمجتمعات.
وحدات إجبارية بديلة :الوعظ اإلسالمي في أُوروبا.
وحدات إجبارية بديلة :مهام الجالية اإلسالمية.
وحدات إجبارية بديلة :التعمق في التربية الدينية اإلسالمية.
وحدات إجبارية بديلة :التعمق في الدراسات اإلسالمية.
وحدات إجبارية بديلة :الدراسات العلوية اإلسالمية.
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• الحصول على درجة الماجستير في التربية اإلسالمية الدينية:
وحدات إجبارية بديلة :التعمق في الدراسات اإلسالمية:
تؤهل درجة الماجستير في "التربية الدينية اإلسالمية" من جامعة فيينا معلمي الدين اإلسالمي
للتدريس في المدارس اإلعدادية والثانوية في النمسا ،وباإلضافة إلى ذلك ،تتناول الدراسة
الموضوعات واألسئلة الراهنة للتربية الدينية واألخالق بالدرس والبحث .كما يوجد تعاون وثيق
مع المعاهد والكليات الالهوتية التابعة لجامعة فيينا ،وأيضا مع جميع المؤسسات البحثية واألفراد
الذين لهم صلة بنفس مواضيع البحث والتعليم.

المحاضرات والوحدات الحالية للحصول على درجة الماجستير:
العلوم اإلسالمية:
القرآن الكريم ،الفكر النبوي وأعمال الرسول:
القرآن الكريم.
العقيدة والحياة اليومية في اإلسالم:
اإلسالم في الحياة اليومية.
األخالق اإلسالمية ،وعلم اإلنسان (االنثروبولوجيا) والعالم اإلسالمي:
األخالق في اإلسالم.

التدريب التربوي والدراسي والعلمي:
التربية الدينية اإلسالمية (التعمق) وتطوير الدراسة:
تطوير الدراسة.
التدريس اإلسالمي المتخصص والتدريب عليه في المدارس اإلعدادية والثانوية:
التدريس اإلسالمي المتخصص في المدارس اإلعدادية والثانوية.
التعليم الديني والثقافي المتبادل:
التعليم الديني والثقافي المتبادل.
العمل المجتمعي اإلسالمي:
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المشورة والوعظ.

أساسيات التربية الدينية اإلسالمية:
التاريخ الحضاري األوروبي والتربية اإلسالمية في سياق أوروبي:
التاريخ الحضاري األوروبي  -اإلسالم في األفالم الروائية الدولية.
نظرية العلوم والمعرفة في التربية الدينية.
طرق البحث التجريبي في التربية الدينية.
طرق البحث التجريبي في التربية الدينية  -الجزء األول.

رسالة (أطروحة) الماجستير:
حلقة دراسية (سمينار) مصاحبة لرسالة الماجستير:
حلقة دراسية (سمينار) مصاحبة لرسالة الماجستير.

البحث:
وتركز البحوث على مواضيع محددة من القضايا الراهنة للتعليم الديني واألخالقي.
ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات تحت الرابط التالي:
https://iits.univie.ac.at/forschung
باإلضافة إلى ذلك ،تتناول مؤتمرات وأبحاث مختلفة وجود السكان المسلمين والتحديات ذات الصلة في
مختلف البلدان األوروبية ،بالتعاون مع الجامعات المعنية.

المؤتمرات الحالية:
• مؤتمر "العالقات بين اليهود والمسلمين في أوروبا :الماضي والحاضر ،رؤى مستقبلية"
للمزيد من المعلومات إليكم الرابط التالي:
https://iits.univie.ac.at/forschung/konferenzen
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المنشورات الحالية:
تصدر نتائج البحوث في شكل منشورات مختلفة في سلسلة "مساهمات فيينا في أبحاث اإلسالم"
• التنوع اإلسالمي ()2017
• الدين والعنف ()2017
• اإلسالم واألديان والتعددية في أوروبا ()2016
• اإلسالم والمواطنة والتعليم ()2015
• األئمة والتكامل ()2015
ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات من الرابط التالي:
https://iits.univie.ac.at/forschung/publikationen

6

أعضاء هيئة التدريس :
األستاذ الدكتور عدنان أصالن
أستاذ التربية الدينية اإلسالمية
https://iits.univie.ac.at/mitarbeiterinnen/professuren
األستاذ الدكتور عبد هللا طقم
أستاذ التفسير
https://iits.univie.ac.at/mitarbeiterinnen/professuren
ولمزيد من المعلومات زوروا الموقع التالي:
http://iits.univie.ac.at
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