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تتويجًا
نوفمبر 2018
للشراكة
العلمية بين
معهد غرناطة
للبحوث والدراسات العليا
والمركز الجامعي للثقافة
والقانون واألديان ،والذي تشارك فيه
سبع جامعات إيطالية ،من ضمنها جامعة
بادوفا وجامعة بييمونثي أورينتالي .تم إنشاء
ماستر “الدين والسياسة والمواطنة” ،بتعاون بين جامعة
بادوفا وجامعة بييمونثي أورينتتالي ومعهد غرناطة للبحوث
والدراسات العليا ومؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث.

تعريف الماستر

ماستر «الدين والسياسة والمواطنة» هو برنامج للدراسات العليا متعدد التخصصات ،مدة الدراسة
والتكوين فيه هي سنة جامعية واحدة ،ويطمح إلى تمكين الطالب من المفاتيح والوسائل المنهجية
الضرورية للولوج إلى عالم المعرفة الخاص باختصاصات بات ضروريًا اإللمام بها في الزمن الراهن من
ّ
المعقدة بين الدين والسياسة
فلسفة وعلوم اجتماعية وإنسانية وسياسية لفهم وتحليل العالقة
في الدولة الحديثة وارتباطها بقضايا المواطنة والحر ّيات والتعددية والتنمية والسلم اإلجتماعي.
كما يولي الماستر اهتماما خاصا للحضور االجتماعي والثقافي لإلسالم في أوروبا ودول البحر األبيض
المتوسط والشرق األوسط ،بخاصة فيما يتعلق بالقضايا الجيوسياسية والدولية الرئيسية الراهنة.
وذلك من أجل تكوين باحثين ومستشارين في اإلدارات العمومية والخاصة ،والمساهمة في تكوين
مسؤولين ومسيرين في مجاالت العمل الجمعوي والخدمات االجتماعية والوساطة الثقافية ،فضال
عن أطر تربوية في المجاالت ذات العالقة باختصاصات الماستر ،وباحثين في الدراسات الفلسفية
واإلسالمية المعاصرة وقادة الجماعات المحلية وفاعلين في مجاالت الثقافة والمجتمع والسياسة
والتواصل.
كما يهدف الماستر إلى تكوين باحثين في الفلسفة السياسية والعلوم اإلجتماعية والفكر الديني،
وكذلك بالمنهج العلمي في مقاربة قضايا التعددية الثقافية والتعايش الديني والحركات اإلسالمية
ّ
ومتمكنين من آليات إدارة االختالف والتنوع والعيش المشترك.
في كل من أوروبا والعالم العربي،
وذلك باعتماد تصور منهجي نقدي ،متعدد التخصصات ومؤمن بتواصل وتالقي وتالقح الثقافات.
ومن أجل ذلك ،فإن الماستر يتوخى ا ّتباع أساليب تعليمية علمية مبتكرة ترتكز على:
تقييم المعرفة والخبرة المطورة من طرف الطالب ،وفقا للنموذج النظري الخاص ب
«جماعة الممارسة».
تقييم التجارب اليومية للعمل والحياة اليومية.
المشاركة الفعالة للطلبة الباحثين في أنشطة التكوين الحضورية وعن بعد ،وذلك وفقا
لتقنية «التعلم التعاوني والتكاملي».
في السياق ذاته ،وحرصا على تحقيق األهداف المتوخاة من إنشائه ،فإن ماستر «الدين والسياسة
والمواطنة» يعتمد في تكوينه للطالب على أساتذة مرموقين ومتميزين من جامعة بادوفا وجامعة
بيومونتي أورينتالي ،إضافة إلى أساتذة من جامعات إيطالية أخرى وجامعات عربية وأوروبية.

جامعة بادوفا

جامعة بادوفا هي جامعة إيطالية رائدة تقع في مدينة بادوفا بإيطاليا ،تأسست سنة  1222كمدرسة
للقانون ،وكانت واحدة من أبرز الجامعات في عصر النهضة األوروبية .وهي من بين أقدم جامعات
العالم ،وثاني أقدم جامعة في إيطاليا .وتعد جامعة بادوفا من أفضل جامعات ايطاليا ،إذ تحتل المرتبة
األولى في تصنيف الجامعات اإليطالية الكبرى ،إذ تخ ّرج منها ود ّرس فيها بعض رواد النهضة األشهر،
واألكثر تأثيرا في مسار التطور العلمي على المستوى العالمي ،ومن ضمنهم غاليليو و كوبرنيكوس
و ويليام هارفي.

جامعة بيمونثي أورينتالي

جامعة بييمونثي أورينتالي هي إحدى الجامعات اإليطالية الحكومية المتميزة ،ففضال عن تميزها

بهيئتها العلمية ،فهي تتميز أيضا باتساع فروعها ،إذ إن لديها فروع في كل من مدينة ألساندريا
ومدينة نوفارا و مدينة فيرتشيلي.

معهد غرناطة للبحوث والدراسات العليا

مؤسسة أكاديمية ثقافية وفكرية إسبانية مستقلة وغير ربحية تتخذ من مدينة غرناطة مقرا لها،
وتهدف إلى اإلسهام في بناء فضاء علمي تسوده ضوابط البحث العلمي الموضوعي وقيم التجديد
الثقافي ومبادئ التعددية والتعايش والتسامح والتعاون ،من خالل اعتماد مقاربات تكاملية بين
االختصاصات العلمية تكفل تنشيط الحركة العلمية والثقافية وتبادل التجارب والخبرات ،وتعزيز
دراسات الثقافة اإلسالمية والثقافة الغربية ،وترسيخ قيم التعاون العلمي والمشترك اإلنساني.

مؤسسة مؤمنون بال حدود

مؤسسة دراسات وأبحاث ،تسهم في خلق فضاء معرفي حر ومبدع لنقاش قضايا التجديد واإلصالح
الديني في المجتمعات العربية واإلسالمية ،وتعمل على تحقيق رؤية إنسانية للدين منفتحة على آفاق
العلم والمعرفة ومكتسبات اإلنسان الحضارية ،وخلق تيار فكري يؤمن بأهلية اإلنسان وقدرته على
إدارة حياته ومجتمعاته متخطيًا الوصايات اإليديولوجية أو العقائدية.

مدينة بادوفا

مدينة إيطالية تقع على بعد حوالي  30كلم غرب مدينة البندقية ،وترتفع جنوب غربي المدينة تالل
يوغاني ،التي أشاد بها الشعراء لوكانوس ومارتيال وفرانشيسكو بتراركا وأوغو فوسكولو وبيرسي
بيش شيلي.
وتفتخر هذه المدينة الخالبة بعراقة جامعتها وريادتها على المستوى الدولي ،كما تفخر بالعديد من
ماض ثقافي وفني عريق ،مما جعلها مقصدًا للسياح من جميع أنحاء العالم .وهي اليوم
الشواهد عن ٍ
مركز اقتصادي هام وأحد أهم وأكبر مراكز التبادل التجاري على مستوى أوروبا ،وتعد حاليا أكبر محطة
في شمال إيطاليا .كما تعتبر مسرحا ألغلب أحداث رواية شكسبير ترويض النمرة.

مدينة غرناطة

تقع مدينة غرناطة في جنوب شرق إسبانيا ،على سفح جبال سييرا نيفادا ،األعلى في شبه الجزيرة
اإليبيرية ،و على ضفة البحر األبيض المتوسط .وتتمتع هذه المدينة بأهم إرث ثقافي ومعماري و
تاريخي في إسبانيا ،والذي تشكل خالل أزيد من ألف سنة .فإلى جانب قصر الحمراء وحي البايثين
التاريخي المصنفان من قبل منظمة اليونسكو كإرث إنساني عالمي ،تزخر غرناطة بمآثر و قصور
وحصون إسالمية أخرى من إرث الحقبة اإلسالمية في األندلس كالجامعة التي بناها الملك يوسف
األول سنة  1349ميالدية ودار السيدة الحرة .كما تشتهر غرناطة بكاتدرائيتها التي بنيت خالل القرن
ال  16إضافة إلى معالم تاريخية أخرى مهمة .وتتميز هذه المدينة األندلسية العريقة بكونها آخر إقليم
حكمه المسلمون في إسبانيا ،والتي كانت تسود بها مقومات التنوع الثقافي والعيش المشترك
بين أتباع األديان المختلفة.
وتتوفر غرناطة على بنيات تحتية وسياحية مهمة حيث تحتضن على طول السنة ،الكثير من الفعاليات
العلمية والثقافية والفنية والترفيهية .والحياة فيها جميلة جدًا لخلوها من صخب وتعقيدات المدن
الكبرى.

بعض أعضاء هيئة التدريس
رضوان الس ّيد ،أستاذ الدراسات اإلسالمية ،الجامعة األمريكية في بيروت ،لبنان.
فرهاد خوسروخافار ،أستاذ علم االجتماع ،معهد الدراسات العليا في العلوم االجتماعية ،فرنسا.
إنزو باتشي ،عالم اجتماع ،رئيس الجمعية الدولية لعلم االجتماع الديني.
ستيفانو أليفي ،أستاذ علم االجتماع ،جامعة بادوفا ،إيطاليا.
محمد بنصالح ،أستاذ اإلسالم السياسي ،كلية الحكامة والعلوم االقتصادية واالجتماعية بالرباط ،المغرب.
فيليسي داسيتو ،أستاذ علم اجتماع األديان ،األكاديمية الملكية للعلوم واآلداب والفنون ،بلجيكا.
روبرتو ماتزوال ،أستاذ السياسة والدين ،جامعة بييمونثي أوريونثالي ،إيطاليا.
أدوني برانداليزي ،فيلسوف ،أستاذ النظرية األدبية والفلسفة ،جامعة بادوفا ،إيطاليا.
يونس قنديل ،باحث في جامعة برلين الحرة ،ألمانيا.
لويك لوباب ،أستاذ سوسيولوجيا الدين والسياسة ،جامعة السربون ،باريس ،فرنسا.
ألساندرو فيراري ،أستاذ القانون والدراسات الثقافية ،جامعة إنسوبريا ،إيطاليا.
عبد اللطيف كداي ،أستاذ علم االجتماع،جامعة محمد الخامس ،المغرب.
كاتيا بواسيفان ،أستاذة باحثة في األنثروبولوجيا والدراسات المقارنة للمجتمعات المعاصرة ،المركز الوطني
للبحث العلمي ،فرنسا.
الشريف الفرجاني ،أستاذ اإلسالم السياسي،جامعة ليون ،فرنسا.
فريد العسري ،أستاذ األنتروبولوجيا ،الجامعة الكاثوليكية لوفان ،بلجيكا.
مصطفى الشكدالي ،أستاذ علم النفس االجتماعي ،المعهد الدولي بطنجة ،المغرب.
إبراهيم غرايبة ،أستاذ علم االجتماع ،الجامعة األردنية ،األردن.
غييسبي مانتوبوني ،أستاذ علم النفس االجتماعي ،جامعة ميالنو ،إيطاليا.
باولو برانكا ،أستاذ الدراسات العربية واإلسالمية ،جامعة ميالنو ،إيطاليا.
عبد اهلل السيد ولد أباه ،أستاذ الفلسفة وفلسفة الدين ،جامعة نواكشوط ،موريتانيا.
ماريا بومباردييري ،أستاذة علم اجتماع ،جامعة بادوفا ،إيطاليا.
سعيد شبار ،أستاذ الفكر اإلسالمي واألديان المقارنة ،جامعة موالي سليمان ،المغرب.
سيلفيو فيراري ،أستاذ القانون ،جامعة ميالنو ،إيطاليا.
محمد خالد غزالي ،أستاذ علم االجتماع الديني ،جامعة بادوفا ،إيطاليا.
إدا زيليو غراندي ،أستاذة باحثة ،جامعة فينيزيا كافوسكاري ،فينيزيا ،إيطاليا.
محمد محجوب ،أستاذ التأويليات والفلسفة المعاصرة ،جامعة تونس ،تونس.
منير الكشو ،أستاذ الفلسفة ،جامعة تونس ،جامعة تونس ،تونس.
ألساندرا غياتاني ،أستاذة الدين والسياسة ،جامعة إنسوبريا ،إيطاليا.

فالنتينا شيافيناتو ،أستاذة عام النفس ،جامعة بادوفا ،إيطاليا.
محمد الهاشمي ،أستاذ العلوم السياسية واالجتماعية ،جامعة أبي شعيب الدكالي ،الجديدة ،المغرب.
باوال غاندالوفي ،أستاذة الدراسات العربية واإلسالمية ،جامعة بيرغامو ،إيطاليا.
الجياللي المستاري ،مدير مركز البحث في األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية ،الجزائر.
شانتال سانت بالنكات ،أستاذة علم االجتماع ،جامعة بادوفا ،إيطاليا.

أهم المباحث العلمية للماستر

علم السياسة وتاريخ األفكار السياسية
العلوم االجتماعية والدينية واإلنسانية
التيارات والتجارب الدينية في أوروبا والعالم العربي
التيارات السياسية اإلسالمية في أوروبا والعالم العربي
قضايا الدين والسياسة والمواطنة في أوروبا والعالم العربي

البرنامج الدراسي للماستر

ينقسم برنامج الماستر إلى  10وحدات حسب الجدول التالي:
سوسيولوجيا وأنثروبولوجيا الدين والسياسة
تاريخ وفلسفة األديان
الفلسفة السياسية وتاريخ الفكر السياسي
الدين والقانون والسياسة في المجتمعات المعاصرة
الثقافة والمجتمع وحقب العولمة
الدولة والمواطنة والمجتمع المدني
التنوع الثقافي والتعددية الدينية والوساطة بين الثقافات
الدين والهجرة
الدين واالقتصاد ووسائل اإلعالم الجديدة
التطرف الديني والعنف في العالم المعاصر

()ECTS 6
()ECTS 4
()ECTS 2
()ECTS 7
()ECTS 6
()ECTS 7
()ECTS 3
()ECTS 3
()ECTS 3
()ECTS 7

يتم التدريس حضوريا وعن بعد ،وذلك في إطار محاضرات وسمينارات وورشات تكوينية.
التعليم العام

( )ECTSالرصيد /الدرجة
48

التعلم التطبيقي (التدريب أو البحث)

8

إعداد البحث النهائي والمناقشة
المجموع

4
60

شروط الترشيح للتسجيل
التوفر على شهادة جامعية :باكالوريوس أو إجازة (ليسانس) على األقل.

لغات الماستر
لغة التدريس في الماستر هي اللغة العربية ،مع محاضرات باللغة االنجليزية.

لمن يتوجه الماستر؟
الماستر موجه لجميع الراغبين والمهتمين بمواضيع البرنامج من جميع التخصصات والدول.

درجات الماستر
يتكون الماستر من  60درجة /رصيد ( ECTSحسب النظام األوروبي الموحد).

الترشيح للتسجيل والقبول
يتم تحميل استمارة التسجيل من خالل الصفحة الخاصة بالترشيح للتسجيل على الموقع اإللكتروني
لمعهد غرناطة للبحوث والدراسات العليا ،ويرسل مرفقًا بعد تعبئته ،مع باقي الوثائق المطلوبة .المرجو
النقر على الرابط التالي:

http://granadainstitute.org/ar/subscribe-islammaster

آخر أجل لتقديم طلبات الترشيح للتسجيل
 17سبتمبر/أيلول 2018

وثائق طلب الترشيح للتسجيل
استمارة الترشيح للتسجيل في الماستر
نسخة من شهادة اإلجازة والباكالوريوس مصادق عليها
نسخة من جواز السفر
سيرة علمية ذاتية

وثائق التسجيل (بعد الموافقة على الترشيح)
ترجمة شهادة اإلجازة والباكالوريوس ،مترجمة من طرف مترجم معتمد من السفارة
اإليطالية أو القنصلية اإليطالية األقرب إلى مقر إقامة الطالب المرشح.
«شهادة االعتراف بقيمة الدبلوم» ،تمنحها القنصلية اإليطالية ،وتسمى:
( ،)Dichiarazione del valore del titolo di studioوهي شهادة تمنح للحاصلين على
شهادات جامعية معترف بها في بلد اإلقامة.

تكاليف الدراسة
 7000يورو ،ويغطي المبلغ ما يلي:
 -1تكاليف الدراسة في الماستر (تكاليف وتعويضات المحاضرين من خارج إيطاليا).
 -2تكاليف الترجمة الفورية بالنسبة للمحاضرات التي تلقى باللغة اإليطالية.

 -3تكاليف المنصة (  ) Platformالخاصة بإدارة الدروس عن بعد ،والمصاريف التقنية المرتبطة بها.
 -4تكاليف السفر واإلقامة في إيطاليا لحضور محاضرات مكثفة في جامعة بادوفا ،في إطار دروس
وسيمنارات الماستر ،مع االستفادة من ندوة علمية في إطار اختصاص الماستر.
 -5تكاليف السفر واإلقامة في مدينة فينيزيا (البندقية) في إطار برنامج منظم للسياحة الثقافية.
 -6تكاليف السفر واإلقامة في مدينة غرناطة في إسبانيا لحضور محاضرات مكثفة في إطار دروس
وسيمنارات الماستر ،مع االستفادة من ندوة علمية في إطار اختصاص الماستر.
 -7تكاليف السفر واإلقامة وزيارة المعالم السياحية اإلسالمية في األندلس (مسجد قرطبة ،قصر
الحمراء في غرناطة ،قصر إشبيلية ،صومعة الخيرالدا  )...في إطار برنامج منظم للسياحة الثقافية.

المنح
يتم تخصيص بعض المنح على أساس االستحقاق لبعض الطلبة المسجلين في الماستر ،من أجل
مساعدتهم على تحمل تكاليف الدراسة أو جزء منها .ويشترط لتقديم طلب المنحة أن يكون
المترشح معوزًا مع تم ّيز ملفه العلمي .وتنقسم المنح إلى ثالثة أنواع:
 -1منحة شاملة ،وتغطي تكاليف الدراسة في الماستر فضال عن تذاكر السفر إلى إيطاليا وإسبانيا.
 -2منحة كاملة ،وتغطي تكاليف الدراسة في الماستر (يعفى الحاصل عليها من أداء تكاليفالدراسة،
ويتكفل فقط بمصاريف سفره وإقامته)
 -3منحة جزئية ،وتغطي جزءا من تكاليف الدراسة في الماستر( .يعفى الحاصل عليها من أداء مبلغ
 3500يورو ،أي نصف قيمة المبلغ المطلوب)
ترسل ملفات طلب المنحة إلى معهد غرناطة للبحوث والدراسات العليا ،وذلك عبر البريد اإللكتروني

التاليmaster@granadainstitute.org :

لتحميل استمارة طلب المنحة ،المرجو النقر على الرابط التالي:

http://granadainstitute.org/sites/default/files/bourse.docx

المكان والتاريخ
ينجز الماستر في سنة جامعية واحدة بداية من  19نوفمبر  2018إلى غاية أكتوبر  ،2019والطالب مخ ّير
بين اإلقامة في إيطاليا واالستفادة من كل ما تتيحه الجامعة للطالب المنتسبين إليها ،وبين الدراسة
عن بعد مع أسبوعين إلى ثالثة من الحضور اإللزامي في بداية الدراسة وخالل البرنامج لالستفادة من
محاضرات ودروس مكثفة.

للمزيد من المعلومات
للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل على البريد اإللكتروني:

master@granadainstitute.org

