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كلمة املدير
وضعت كليّة العلوم اإلسالميّة يف ابريس نصب عينيها أهدافا ،أوهلا وأهمها تعليم اللغات والعلوم اإلسالمية
املؤهلني..
واإلنسانية واالجتماعية ،وأوكلت تنفيذه إىل خنبة من األساتذة واملوظفني الفنيني املتميّزين ّ
فهي من جهة تعمل على تكوين مجهور عريض يرغب يف االطالع والتعرف على اإلسالم واللغة ،متبعة يف
ذلك رؤية أصيلة لإلسالم املتسامح بطبعه ،املنفتح على الوسط الذي يعيش فيه ،املشجع على حوار الثقافات
واألداين واحلضارات.
واملتخصصني يف الدين
األئمة واملعلّمني
ّ
ومن جهة أخرى ،تتطلّع الكلية ولو بعد حني إىل املشاركة يف تكوين ّ
اإلسالمي والعلوم اإلسالميّما ة ،بتمكينهم يستلزمه عملهم من ركيزة نظريّة وفهم جيّد لإلسالم.
ّ
و الكليّة تتوسل لتحقيق هذه األهداف ابلوسائط التالية:

* تنظيم دروس ومؤمترات وحلقات عمل ودورات تكوين وتدريب يف اللغات والعلوم اإلسالمية واإلنسانية.
* تنظيم دورات تدريب يف رحالت لغوية وثقافية.
*تنظيم ندوات ونشر دراسات وحبوث.
*املساهمة يف تعزيز املعرفة والثقافة واحلضارة اإلسالميّة بكل الوسائط املالئمة.

*تبادل املعلومات والتعاون والتنسيق مع املنظمات ذات األهداف املماثلة.

اإلسالمي ،متناغمة مع العامل من حوهلا ،طموحة منفتحة يف فكرها
العلمي
هذه هي كلّيتنا راسخة يف جذور تراثنا
ّ
ّ
على كل املشارب ،و هي ترتك للطلبة أن خيتاروا منها ما متيل نفوسهم إليه ،دون أن تغفل أن عليها مسؤوليات
جتاههم.

لتتلمسوا جوانب أخرى من
وليس يل أخريا وليس آخرا إال السرور بدعوتكم لزايرة الكلية أو تصفح موقعها ّ
نشاطاتنا اليت جيمعها مشروعنااملتطلّع إىل اكتساب املعارف واخلربات وإكساهبا؟!
نور الدين بلحوت

مدير كلية العلوم اإلسالمية يف ابريس
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األقسام والتخصصات
 – ١اللغة العربيّة وآداهبا

 -٢العلوم والدراسات اإلسالميّة
 – ٣الدراسات والقراءات القرآنيّة
ط والفنون اإلسالميّة
 – ٤اخل ّ
 – ٥الدراسة عن بعد ( املراسلة )

– ٦االقتصاد و الصريفة اإلسالميّة
معززة( مكثّفة ) طول العام
 – ٧دورات ّ
– ٨النشاطات الثقافيةّ و الرحالت اللغويّة

اجمللس العلميّ
واملتخصصني يف اجملاالت املتعلقة ابلعلوم اإلسالمية واالنسانية
العلمي خنبة من العلماء
يضم جملس الكليّة
ّ
ّ
ّ
واالجتماعية ،ويقع على كاهل اجمللس العلمي:
 - ١مسؤوليّة تطوير برامج الكليّة وتقوميها وحتسينها.

 – ٢التعاون مع رؤساء األقسام للجمع بني عمل اللجان الرتبوية ،واالستفادة من خربات األساتذة وتنسيقها
هبدف حتسني نوعيّة الربامج املقدمة يف الكلية.

 – ٣املشاركة يف تكوين املعلمني وأتهيلهم ،ويف ألوان النشاطات الثقافية اليت تنظمها الكليّة كاملؤمترات والندوات
وحلقات النقاش...
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شهادات \ قالوا عن الكليّة
 - ١كرمية ب م ( السنة الثانية يف اللغة العربيّة ):

كل الرضا  -وأان الطالبة حديثة العهد يف الكليّة  -عن أساليب التعليم الرتبوية وما يوىل
يف احلقيقة إين راضية ّ
الطالب فيها من رعاية واهتمام خاص ،دون أن أنسى حسن االستقبال وروح األساتذة املرحة اليت تضفي على
الدروس هبجة جاذبية وتبعد الراتبة وامللل.
 - ٢فريدة .ف ( طالبة العلوم اإلسالمية والقرآن ):
أان فريدة ،طالبة يف شعبيت العلوم اإلسالمية والقرآن حاليّا يف الكليّة .أقول اليوم وبكل صدق .الكليّة مؤسسة تفتح
واخاصة أين
يتوجه إليها،
ّ
علي أن أنصح كل من يبحث عن مكان يتعلم فيه أبن ّ
ذراعيها لطالهبا ،وأجد لزاما ّ
متخصصني رائعني ،أكفاء وصبورين يف تعاملهم مع الطلبة وأوهلم مدير الكلية الذي كان
وجدت فيها أساتذة
ّ

أستاذي يف اللغة العربية العام املاضي .وأخريا أدعو هللا تعاىل أن تتمكنوا من التأ ّكد من هذا أبنفسكم  .والسالم

عليكم ورمحة هللا وبركاته.

 -٣محزة ( طالب يف شعبة العلوم اإلسالمية ):
شك عندي أن دروس الكليّة تش ّدك إليها بصدق ،فهي تساعدان على االرتقاء الفكري مبا تعرضه من خمتلف
ال ّ
السمو ابلفكروالروح معا.
املذاهب الفكريّة .وا ضعة نصب العني هدف ّ
التعمق يف فهم أسس اإلسالم والتألق و ّ
 – ٤ابن ع ّفان م ( السنة الثانية يف اللغة العربيّة )

مع اضطراري ملراجعة وترميم ما سبق أن درسته ،وجدت يف الدروس اليت تنظمها الكلية بغييت  .فلو عرفت مثراهتا
لعلمت أن الفوائد اليت تعود إليك من براجمها كبرية ،وأان حني انظر إىل الطلبة أجد الدروس تش ّدهم إليها ش ّدا،
وتضفي عليهم حيويّة ونشاطا .بل إ ّن كل ما يف املؤسسة يدفعك إىل الدراسةن ال يبقي من عذر أبدا ،علي .وال
ننس أننا يف معهد من نوعيّة متميّزة يف قلب ابريس وهو أمر قليل الوجود .جزاكم هللا خريا !!!
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 -٥دمحم ،آ ( الدراسات القرآنية العربية برانمج البقرة)،
مرت وأان أتل ّقى حفظ سورة البقرة على يدي شيخ متميّز و فريق متخصص و جو مشجع .فاألستاذ
أسابيع ثالثة ّ

خاصة للطلبة اجلدد بتشجيعهم على بذل جهود متدرجة يوما بعد يوم ،وال يهتم فقط مثل
واحلمد هلل يصرف عناية ّ
بعض األساتذة ابلتشديد على مقدار احلفظ الذي قد يكون يف البداية مثبطا أو معجزا.
سيال ( السنة األوىل يف اللغة العربيّة ):
 – ٦آّ .

كل من يريد أن يتعرف على اللغة العربية ،والقرآن و العلوم اإلسالمية ويتعلّمها ،حاولوا االطالع على ما
إىل ّ

تقدمه الكليّة من برامج و احضروا دروسها "وأت ّكدوا أن آمالكم لن ختيب ".و ال ننسى أيضا أن لديكم فرصة
املشاركة يف الندوات واحملاضرات والرحالت اليت ميكنكم هبا اكتساب معرفة اآلخرين ونقل معرفتكم إليهم.
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الشرائح املستهدفة:
كل من يرغب يف تعلم اإلسالم واللغة العربية وثقافاهتا ابتداء ،أو تعمقا وحتسينا
برامج الكلية موجهة ل ّ
ملعارفه يف هذه امليادين  .سواء كان ذلك ألغراض شخصية (ثقافية ،دينية ).....أو مهنية (أساتذة ،مربون،
صحفيون ،مسؤولون)..

ميثاق الكلية:
ووسيلتنا اليت تعيننا مجيعا على بلوغ أهدافنا هي "ميثاق التعلم" الذي هو حجر الزاوية بني املؤسسة و طلبتها
معمقة لضمان تعلم فائق يساعد املتعلم على الوصول إىل ما يصبو إليه:
والذي جاء بعد دراسة ّ
يتضمن امليثاق التزامات كل من اجلانبني املتعاقدين :
 - ١التزامات الكلية:
تلتزم الكلية بتوفري كل الشروط املساعدة على النجاح.
 بدء ابالمكاانت الفنية املالئمة كاألجهزة اليت يتطلبها العمل ،وااللتزام ابملعايري(السالمة والتهوية والتدفئة،واألاثث ،والسبّورات ،واملعدات السمعية والبصرية)..
 وأساتذة مؤهلني ذوي اخلربة -و مناهج ومطبوعات كتبها خرباء يف امليدان

ميسرة للتطبيق ذات أهداف واضحة.
 وبرانمج حمددة ّ ومتابعة شخصية على الدوام لكل طالب. -و دول زمين اثبت ملواعيد الدروس ،واالمتحاانت واإلجازات..،
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 - ٢التزامات الطالب:
 حضور الدروس وااللتزام مبواعيدها (يُتسامح بـ  ٥دقائق أتخري ،أقصاه ثالث  ٣مرات يف السنة ،وال ميكنالغياأبكثر من  ٣مرات يف العام إال بسبب مقبول موثق إبثبات).
 يلتزم الطالب ابجل ّد واالجتهاد. واملشاركة يف الدروس و بذل كل جهد لالستفادة منها. -واملبادرة إىل تلبية ما يكل ّفه به األساتذة من أعمال شخصية وختصيص األوقات الكافية لذلك.

شروط االلتحاق والتسجيل بالكليّة:
 ملء استمارة التسجيل وإرفاق كل األوراق املطلوبة. تقدمي امللف يف مواعيده احمل ّددة. أخذ موعد الجتياز اختبار اللغة للمعنيني. دفع رسوم االلتحاق ابلكلية لتثبيت التسجيل.قواعد عامة:

تييب حسب اتريخ
 .1يُفتح ابب التسجيل من(نيسان\أفريل  -أبريل للعام التايل) ويُ ّ
سجل الطلب برقم تر ّ
وصوله ( ويكون القبول وفق هذا التسلسل حسب توفر األماكن ).
 .2يُرسل امللف كامال ابلربيد مبا يف ذلك الرسوم لتثبيت التسجيل .وال يلتفت ألي تسجيل ابهلاتف أو
الفاكس أو الربيد اإللكرتوين ما مل يقدم صاحبه ملف كامال.
الرتبوي.
خاصة يقررها املشرف
 .3قد خيضع التسجيل لدروس ّ
ّ
 .4و قد تقرتح الكليّة جدوال زمنيا خمتلفا ،و حتتفظ حبقها يف إلغاء املقرر إذا كانت التسجيالت غري كافية،
وتقوم برد رسوم التسجيل املدفوعة.

ترد.
ّ .5أما رسوم امللف وقدرها ستون  06يورو فال ّ

سجل الطالب مقررين (ختصصني) خمتلفني.
ُ .0خت ّفض رسوم الدراسة ستني  06يورو إذا ّ
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 .7بعد اكتمال التسجيل يسلّم الطالب شهادة تسجيل أو كشفاً ابملبلغ املدفوع (فاتورة ) بناء على طلبه.

تسهيالت الدفع:

ُ .1ميكن تقسيط رسوم الدراسة إىل  ٣أو  ٤دفعات  :يُدفع آخرها قبل الثالثني من كانون األول -
ديسمرب) يف حال التسجيل يف ختصص واحد وقبل آخر آذار-مارس لتخصصني .
ُ .2ميكن دفع الرسوم ابلتقسيط نقدا ،أو حتويالت مصرفية أو حواالت بريدية أو إيداع صكوك
(شيكات ) قابلة للتحصيل ،شريطة أال تتجاوز ثالثة أقساط للمقرر الدراسي الواحد.

 .3تُدفع الرسوم عن طريق التحويل املصريف أو حبوالة بريدية :مع تقدمي إثبات بذلك.

إعادة التسجيل:

 .1مع إطاللة كل عام جديد على الطالب تقدمي ملف تسجيل جديد ،ولن يكون التسجيل تلقائيا.
 .2ميكن التسجيل خالل السنة يف اليوم الذي يصل املرشح إىل املستوى املطلوب لالنتقال إىل مستوى\مقرر
أعلى ،لكن دون ختفيض يف الرسوم.

األقسام والتخصصات الدراسية:


يُشرتط الفتتاح املقررات الدراسيّة املختلفة املذكورة أدانه لتسجيل ما ال يقل عن  ١٢طالبا يف الصف
الواحد.



اجلداول املشار إليها أدانه معطاة لإلرشاد فقط وقد ختضع للتغيريحسب مقتضى احلال.



ينشر برانمج كل دورة وختصص\مقرر ابلتفصيل على دليلنا املفصل أو يف موقعنا على االنرتنت.
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 .1قسم اللغة العربية وآدابها:
 – ١التعريف بالقسم:
عامة الناطقني ابلفرنسيّة من استخدام اللغة العربية.
يهدف قسم اللغة العربية وآداهبا إىل متكني ّ

معززة
يقوم ابلتدريب أساتذة مؤهلون ،متخصصون ذوو خربة يف اجملال على مدى سنة بكاملها ،و تُقام دورات ّ
اخاصة.
(مكثفة ) ودورات متهيدية لتحسني املستوى
عامة أو لتعميق مهارات النحو ّ
اللغوي ّ
ّ

التعليم " ميثا ُق الكلية للتعلم"  ،ومما ينص عليه وجوب سعي الطالب -قدر اإلمكان -
يضمن جودة
َ
للتعبري ابلعربية الفصحى يف الصف وخارجه ملمارسة ما درسه يف الصف ،وترسيخ مت ّكنه عمليا من املفردات
املكتسبة.
تقوميي.
أما الطلبة املتقدمون "الناطقون ابللغة العربية" أو من لديهم معرفة سابقة ابللغة العربية ،فيخضعون الختبار
ّ
تقرر يف املنهج ،أو برحالت لغوية يف دول عربية للراغبني.
و قد يُرفد تعلم اللغة بندوات وحماضرات مل ّ

 – ٢مدة الدراسة املعتادة ،واألهداف والطرق:
الوسائل املعينة اليت يعتمدها قسم اللغة العربية وآداهبا وضعت خصيصا لغري الناطقني ابلعربيّة ،وهي جتمع إىل
جانب تسهيل الدراسة سرعة الوصول إىل املعلومات املقررة .وهبا يتمكن الطالب – إبذن هللا  -من امتالك انصية
ميسرة
اللغة العربيّة .و تساعده الرسوم التوضيحية على إثراء مفرداته اللغوية و سهولة الوصول إىل التعبري بلغة ّ
جدا.
ولكن بغية متكني الطالب من فهم أفضل للمفهومات اللغوية األوىل نستعني أساتذتنا ابلفرنسية ابدئ األمر ،مث
ينقصون منها خالل الدروس إىل أن يستغنوا عنها متاما ابتداء من املستوى الثاين والثالث.
مدة الدراسة:
متت ّد دراسة برانمج اللغة العربيّة أربع سنوات مكثفة (درسان أو ثالثة يف األسبوع) ،وقد تزداد إىل ستة أو مثانية
ابلنسبة للدراسة نصف املكثفة واملخففة (درس يف األسوع.
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وقد يُـ ْعفى الطالب من مستوى أو أكثر ،إذا قُ ّدر أنّه ُمؤهل للدخول إىل املستوى األعلى الذي يرغب فيه .وقد
اسي الذي بدأه.
يكتفي الطالب مبستوى أو أكثر حسب هدفه ،بشرط إكمال عامه الدر ّ

املستويات:

مدة كل مستوى سنة واحدة .وال يكون االنتقال إىل املستوى األعلى إال ابجتياز االمتحاانت النهائية بنجاح.
فصول خاص يف قسم اللغة العربية:

إىل جانب الدروس افعتيادية فتحت الكلية فصوال خاصا تليب حاجيات فئات خمتلفة من الدارسني أهمها:
 -١حمو األمية :

صصت هذه الدراسة لألميني ،الذين مل َّ
يتلق ْوا أبدا أي تعليم ،سواء ابلعربية أو ابلفرنسيّة أو بغريهما ،أو كانوا
ُخ ّ
قريبني من هذا.
يتميز التسجيل يف برانمج حمو األميّة بتعليم سريع وممتع للغة العربيّة بوترية مناسبة ،وحفظ بعض اآلايت القرآنيّة
واألحاديث عن ظهر قلب.
 – ٢الدروس التمهيديّة للعلوم اإلسالميّة باللغة العربيّة:
خاصا الناطقني ابلفرنسيّة ليتم ّكنوا من الولوج إىل أمهات كتب الثقافة والعلوم اإلسالمية
أنشأت الكليّة ص ّفا ّ
إنطالقا من نقطة مشرتكة مشروطة وهي القدرة على قراءة نص عريب بصورة سليمة .
اإلسالمي بلغتها األصل دون اللجوء إىل
واهلدف األساسي من وراء هذه الدروس القدرة على فهم مراجع الفكر
ّ
كملت .وذلك ابلتمكن من قواعد العربيّة والتدرب على مصطلحات وحمتوايت أهم
الرتمجات اليت تبقى انقصة وإن ُ

العلوم اإلسالمية.

 – ٢الدراسات العربيّة:
صصت هذه الدراسات العربيّة للطلبة الناطقني ابلعربيّة أو ممن هم قريبون منهم القادرين على متابعة تعليم
ُخ ّ
متخصص يف اللغة العربيّة وآداهبا بلغتها األصل( العربيّة ).
ّ

متضمنة فروع اللغة العربيّة املختلفة كالقواعد والبالغة
ومتتد الدروس املعززة ( املكثفة ) أايما عديدة يف األسبوع،
ّ
وعلم العروض و األدب العريب والرتمجة واحلضارة.
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املخصصة للناطقني ابلعربية سيفرتض أن مير كل طالب برائز( اختبار ) لغوي لقبوله للدروس.
وككل املواد
ّ

ولن تقرر الدروس إال بتسجيل أقلّه مثانية طالب.
 – ٢الوحدات الدراسيّة والرسوم:
الرسوم
السنوية

التوقيت *

18h30-21h30 800€

أايم الدراسة
االثنني

عدد ساعات الدراسة
واألربعاء تسع ساعات

واجلمعة

 18h30-21h30 640€الثالاثء واخلميس
 18h30-21h30 440€الثالاثء أواخلميس
09h00-13h00
ou 500€

السبت أو األحد

14h00-18h00
09h00-13h00
ou 440€

السبت أو األحد

14h00-18h00
 19h00-21h00 360€اجلمعة
 18h30-21h30 800€الثالاثء واخلميس

 ٢٧٢سنوية
ست ساعات ١٨٢
سنوية

فصول اللغة العربية
الدروس
املكثفة )
ثالثة دروس أسبوعيا
الدروس

احملققة(نصف املكثّفة )

أربع ساعات ١٢٢
سنوية
ثالث ساعات ٩٢
سنوية
ساعتان
 ٦٢سنوية
تسع ساعات

املسائية

درسان يف األسبوع

ثالث ساعات  ٩٢الدروس

سنوية

املسائية

املعززة(

املسائية

درس واحد يف األسبوع

املخ ّففة

دروس آخر األسبوع

دروس حمو األميّة
الدروس التمهيديّة للعلوم
اإلسالميّة
الدراسات العربية
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 ٢٧٢سنوية)

درسان يف األسبوع

 *.يتغري التوقيت واألايم من عام إىل آخر
ملف التسجيل.
** تتضمن تكلفة ّ

 .2قسم الدراسات القرآنيّة:
 – ١التعريف بالقسم:
اخلاص ابنتقال القرآن الكرمي من جيل إىل آخر.
اإلسالمي
أُنشئ هذا القسم لتعزيز الرتاث
ّ
ّ

فقد وصلنا القرآن الكرمي صحيحا سليما من األذى كما تاله الرسول دمحم ( صلى هللا عليه وسلّم ) عن طريق
كل منهم عن سلفه.
سلسلة من الرجال الثقات الضابطني والشيوخ الذين تل ّقاه ّ
املادة
وتتوج هذه القراءة على شيخ إبجازة منه للحافظ الذي تل ّقاها على يديه .وهي أعلى شهادة ُمتنح يف هذه ّ
ّ
تتضمن درجة معرفة الشيخ املعلّم أو القارئ.
ّ
ويتمتّع أساتذة الكليّة ابلقدرة على منح هذه اإلجازة والتحفيظ ابلسند الصحيح املتّصل إىل رسول هللا ( صلى هللا

عليه وسلّم ) .و ال غرو أن لدى هؤالء األساتذة إجازات من أبرز اخلرباء والقراء الذين حيفظون أد ّق األسانيد

يف العامل.
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 – ٢الوحدات الدراسيّة والرسوم:
الرسوم**
السنوية
800€

640€
440€
500€
500€
500€
760€
0€

التوقيت*
18h3021h30

فصول الدراسات القرآنيّة
عدد ساعات الدراسة
(القرآن الكرمي)

األايم
االثنني
األربعاء-
اجلمعة

-

 ٩ساعات ( ٢٧٢يف
العام)

الدروس املسائية املعززة
( املكثفة )
ثالثة دروس أسبوعيا
الدروس املسائية احملققة(نصف

18h30-

الثالاثء-

 ٦ساعات ( ١٨٢يف

21h30

اخلميس

العام

18h30-

الثالاثء-

21h30

أواخلميس

 ٣ساعات ( ٩٢يف الدروس املسائية املخ ّففة درس

09h0013h00
14h0018h00
14h00-

18h00

17h00-

21h00

19h0021h00

السبت
السبت
األحد
اخلميس
واجلمعة

األربعاء

املكثّفة)

درسان يف األسبوع
واحد يف األسبوع

العام

 ٤ساعات  ١٢٢يف
العام
 ٤ساعات  ١٢٢يف
العام

دروس آخر األسبوع
دروس آخر األسبوع
ECSAM-F

 ٤ساعات  ١٢٢يف
العام

ختتلف حسب الرواية
والوجه

دروس آخر األسبوع
ECDAM

فصل القراءات \اإلجازات

 2ساعتان  06يف الدرس اجملاين :حفظ سور معينة
العام

ابلتكرار

 *.يتغري التوقيت واألايم من عام إىل آخر
ملف التسجيل.
** تتضمن تكلفة ّ
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 - ٣شروط االلتحاق بفصول القرآن الكريم ودراساته:
كل صفوف القرآن الكرمي ح ّد أدىن من القراءة السليمة اليت تتميّز فيها احلروف.
يشرتط للتسجيل يف ّ -خيضع كل من يريد التسجيل يف الصفوف العربيّة الختبار ملستواه يف العربيّة.

 -ميكن ملن حيفظ جزءا من القرآن الكرمي ويرغب مبتابعة تعلّمه أن يستفيد من متابعة شخصيّة يف احلفظ – فقط،

ّأما يف غري هذا فعليه أن يتابع الربانمج العام بال خلل.

خاصا ابلبنات بعد ظهر
 الصفوف املفتوحة خمتلطة سواء للناطقني ابلعربيّة أو ابلفرنسيّة .لكننا افتتحنا ص ّفا ّالسبت.

 .3قسم الدراسات والعلوم اإلسالميّة:
 - ١التعريف بالقسم:
أُنشئ قسم الدراسات والعلوم اإلسالميّة ليكون عوان على التعرف على العلوم اإلسالميّة وفهم اإلسالم املعتدل
الوسطي املتسامح املنفتح على ما حوله.
ّ
ويقوم ابلتعليم أساتذة مؤهلون متخصصون أصحاب خربة ،وذلكعلى مدار السنة أو يف فصول دراسيّة أو مؤمترات

تكميلية,

 - ٢الربنامج والوحدات:
للطالب أن يتابع الربانمج املقرر بكامله ،أو أن خيتار واحدا من النظامني التاليني:
ماداتن.
 -الربانمج السنوي بوحداته (ثالثياته) الثالث ،يف كل وحدة منها ّ

يتضمن وحدة من مادتني.
اسي يف فصل واحد(ثالثة أشهر) و ّ
 -الربانمج الدر ّ

أما الناطقون ابلعربية فسيخضعون الختبار لغوي أوال.

15
FSIP- Faculté des Sciences Islamiques de Paris - Etablissement d’enseignement supérieur privé
11 rue Ferdinand Gambon 75020 Paris – Agrément : W751219859

