
 

 
 بسم هللا الرحمن الرحیم 

 إعالن بدء التسجيل في الحوزة العلمية 

  2023- 2022لعام  للمركز اإلسالمي في هامبورغ و األكادمية اإلسالمية األلمانية
----------------------------------- ------------------------------------------------------- 

 إلى الشباب الراغبین بالتعرف على العلوم اإلسالمیة األكادمیة اإلسالمیة في ألمانیا وإعالن الحوزة العلمیة للمركز اإلسالمي في هامبورغ  

 2022لفصل الشتاء  تعلن الحوزة العلمیة في هامبورغ عن البدء باستقبال طلبات التسجیل
 

 دورة لسنة واحدة في المعارف اإلسالمية )أونالين( .1

 دورة بكالوريوس لمدة أربع سنوات في المعارف اإلسالمية )حضوري(  .2
 

 دورة أونالين 
 . طالب 12العدد المؤهل للقبول في دورة األونالين لمدة سنة في المعارف اإلسالمية:  •

:لمحتوى الدراسي لدورة أونالين ا •

 حواروكتابة() التعرف على اللغة الفارسية. 1

 . التعرف على تالوة القرآن 2

 . التعرف على العقائد اإلسالمية 3

 األخالق والتربية اإلسالمية . التعرف على 4

 . التعرف على األحكام الشرعي 5

 . التعّرف على تاريخ اإلسالم 6

 شروط القبول لدورة أونالين :  •
 25. امتالك الشهادة الثانوية المعتبرة بشرط عدم تجاوز سن ال1

  امتالك جواز سفر أوروبي أو إقامة أوروبية  .2

 . إتقان إحدى اللغات األوروبية حواراً و كتابةً 3

 . اجتياز المقابلة بنجاح 4
 

 خدمات دورة أونالين:  •
 تمنح األكاديمية اإلسالمية الناجحين في اإلمتحانات النهائية شهادة رسمية في هذه الدورة  .1

 اإلسالمية إتاحة الفرصة للناجحين في اإلمتحانات النهائية للمشاركة في دورة البكالوريوس في المعارف  .2
 

 الدورة الحضورية 
 .   طالب12سنوات في المعارف اإلسالمية:  4العدد المؤهل للقبول في دورة الحضوري بمرحلة البكالوريوس لمدة  •

 قسم من المحتوى الدراسي للدورة الحضورية:  •

 التعّرف على اللغة العربية وقواعدها . 1

 . التعّرف على تالوة القرآن وتفسيره وعلومه 2

 . األخالق والتربية اإلسالمية 3

      . العقائد اإلسالمية 4

 . التعرف على تاريخ اإلسالم 5

 . التعّرف على تاريخ التشيع6

 والمباني الفقهية  . الفقه7

 . التعّرف على تاريخ األديان 8

 . التعّرف على الفرق والمذاهب اإلسالمية 9

        . علم النفس العام واإلجتماعي 10

    . التفسير الترتيبي والموضوعي 11

 . المنطق والفلسفة 12

 شروط القبول في الدورة الحضورية: •
 25.امتالك شهادة المرحلة الثانوية المعتبرة بشرط عدم تجاوز سن ال1

 .امتالك جواز سفر أوروبي أو إقامة أوروبية 2

 لفارسية حواراً و كتابةً . إتقان اللغة ا 3

 . اجتياز المقابلة بنجاح 4

 خدمات الدورة الحضورية:  •
 الحوزة العلمية في هامبورغ .السكن واإلقامة في مسكن 1

    .تأمين وجبة طعام في األيام الدراسية 2

 . المشاركة في الرحالت العلمية والثقافية للحوزة 3

 اإلستفادة من القاعة الرياضية لحوزة هامبورغ العلمية . 4
 

 تكاليف الدورة: 

 الخیّرون في المركز اإلسالمي في هامبورغ بتأمین تكالیف هذه الدورة مقابل تعّهد المقبولین باإللتزام بمتطلبات الدراسة لقد تكفّل 

 وبناًء علیه لن يتحّمل الطالب المجدّ أي تكلفة.
---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 

 2022آب ـ أوغسطس/   22آخر مهلة للتسجيل لهذه الدورة: 
----------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 

 دات المطلوبة للتسجيل: المستن

 الدراسیة  الشهادة. 4 ثبوتیة  أوراق. 3 الذاتیة السیرة. 2 صوره. 1

 info@islamische-akademie.de  :ترسل على شكل ملفات إلى عنوان البريد اإللكتروني
- ----- ---------------------------------------------------------------------- 

 للمزيد من المعلومات اإلتصال باللغة العربية على أرقام الهاتف التالية: 

494022948625+  وتس اب       494022948623+         494022948625+

mailto:info@islamische-akademie.de


 


