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تعريف

ماستر »اإلسالم في الزمن الحاضر: تيارات الفكر اإلسالمي، العيش المشترك وتدبير التنوع« هو 
متعّدد  عاليًا  علميًا  تكوينًا  يوّفر   )ECTS  60( واحدة  جامعية  سنة  مدته  العليا  للدراسات  برنامج 
االختصاصات، بتأطير من أساتذة متميزين من جامعات أوروبية وعربية. ويتوخى هذا البرنامج الفريد 
من نوعه في أوروبا تمكين الطالب من المفاتيح والوسائل المنهجية الضرورية للولوج إلى المعرفة 
اإلسالمية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، كما يهدف إلى تكوين باحثين قادرين على تدبير التنوع 
التي  المتسارعة  التطورات  فهم  باستطاعتهم  خبراء  وإعداد  المشترك،  والعيش  التعددية  وإدارة 
تشهدها المجتمعات المعاصرة واإلسهام في بلورة حلول للمشاكل التي تطرحها تحديات االختالف 

واالجتماع، وذلك بغرض سّد الخصاص الذي تعاني منه الجامعات التي تهتم بهذه التخصصات.

ويستجيب ماجستير ”اإلسالم في الزمن الحاضر: تيارات الفكر اإلسالمي، العيش المشترك وتدبير 
التنوع“ لحاجة ملحة على مستوى التعليم العالي في الجامعات اإلسبانية واألوروبية عامة، حيث يغطي 
النقص الذي يواجهه الطالب الراغبون في االختصاص والتوسع في موضوعات اإلسالم باعتباره دينا 
والثقافي،  الديني  التاريخ  الدين،  سوسيولوجيا  معاصر،  إسالمي  فكر  تأويليات،  )تفسير،  وحضارة 
ثقافية  وكبنية   )... والمواطنة  والهوية  الهجرة  والحداثة،  الدين  أوروبا،  في  اإلسالم  الدين،  فلسفة 

وواقع اجتماعي، باإلضافة إلى تيارات اإلسالم السياسي  وقضايا اإلسالم في العالم المعاصر...

قضايا  مقاربة  في  العلمي  بالمنهج  مسلحين  باحثين  تكوين  إلى  الماجستير  هذا  ويسعى 
االجتماعية  الوساطة  آليات  من  ومتمكنين  والحضاري  الديني  والتعايش  والتعددية  التجديد 
اإلسالمي  الفكر  دراسة  إلى  يهدف  كما  المشترك،  والعيش  والتنوع  االختالف  وإدارة 
وحضوره  بأوروبا  اإلسالم  وارتباطات  العربي-اإلسالمي،  االجتماعي  والتاريخ   المعاصر 
في الثقافة الغربية، ليس فقط كمرجع تاريخي وإرٍث ماٍض، بل أيضا كمساهم في بناء المجتمعات 
األوروبية.   القارة  والمسلمين في  الفاعل لإلسالم  الحضور  وعبر  والعلم  المعرفة  األوروبية من خالل 

ويحرص هذا التكوين الجامعي العالي على تمكين الطالب من المفاتيح األساسية التي تساعدهم 
على فهم الفكر اإلسالمي المعاصر اعتمادًا على ربط محتوى الماجستير باإلسالمولوجيا كتخصص 

علمي أكاديمي يهتم بقضايا العالم اإلسالمي، المهمش إلى حد ما في مناهج الدراسات الجامعية.  

والفكري،  الفلسفي  لإلنتاج  خاصًا  اهتمامًا  الماجستير  يولي  المتنوعة،  العلمية  مواده  خالل  ومن 
ولتاريخ مجتمعات ضفتي المتوسط، ولحضور اإلسالم والمسلمين في المجتمعات األوروبية، والبعد 
االجتماعي والسياسي لإلسالم، ولقضايا الدين والتدين، باإلضافة إلى األسئلة المتعلقة بالحداثة في 

المجتمعات األوروبية والعربية.

التي  البالغة  باألهمية  يتمّيز  حيث  عامة،  وأوروبا  إسبانيا  في  نوعه  من  فريدًا  الماجستير  هذا  وُيعتبر 
تكتسيها الموضوعات التي ُتدرّس فيه، فضال عن تميز أعضاء هيئته التدريسية، والتي تتكون من 
أساتذة مختصين من بلدان مختلفة والتي تتكون من أساتذة مختصين من بلدان مختلفة كألمانيا 
وفرنسا وإسبانيا والمغرب ولبنان وتونس وموريتانيا والعراق واألردن، كما يشارك فيه مجموعة من 
 خيرة األساتذة اإلسبان المنتمين إلى جامعات إسبانية عريقة )غرناطة، مدريد، أليكانتي(  ومن شعب 



واللسانيات  واألنثروبولوجيا  والفلسفة  الدين  وعلوم  االجتماع  وعلم  كالتاريخ  متنوعة  علمية 
الثقافية.  والدراسات  الجديدة  والالهوتيات  الجندر  كدراسات  مختلفة  اختصاصات  ومن 
أوروبا.   في  اإلسالمية  المؤسسات  وممثلي  المدني  المجتمع  من  فاعلين  إلى   إضافة 

 “ التنوع  وتدبير  المشترك  العيش  اإلسالمي،  الفكر  تيارات  الحاضر:  الزمن  في  ”اإلسالم  ماستر 
الحضارة  دراسات  »كرسي  إطار  في  ينجز  الثانية،  نسخته  في  وظيفي  تعليمي  علمي  مشروع  هو 
اإلسالمية و تجديد الفكرالديني« من طرف جامعة غرناطة ومعهد غرناطة للبحوث والدراسات العليا 

والمؤسسة األوروبية العربية للدراسات العليا ومؤسسة مؤمنون بالحدود للدراسات واألبحاث.

جامعة غرناطة

أفضل  من  وهي  الخامس،  كارلوس  اإلمبراطور  يد  على   1531 عام  غرناطة  جامعة  تأسست 
دول  كل  من  الطلبة  بإقبال  تحظى  التي  أوروبا  في  األولى  الجامعة  وتعد  إسبانيا،  في  الجامعات 
إفريقيا  آسيا،  أمريكا،  أوروبا،  من  األجانب  الطلبة  عدد  حيث  من  أوروبيًا  الريادة  صاحبة  فهي  العالم، 
 وأستراليا، كما أنها الجامعة األوروبية األولى من حيث عدد طالب برامج التبادل الدولي إيراسموس 
إطار  األوروبية في  الجامعات  2000 طالب من  أكثر من  )Erasmus(، حيث يسجل فيها سنويًا 
هذا البرنامج، األمر الذي يجعلها تصنف كأفضل وجهة مفضلة للطالب األوروبيين. كما تعد الجامعة 
للحصول  أهلها  هذا  وكل  العربي.  العالم  من  المنحدرين  الطالب  عدد  حيث  من  األولى  اإلسبانية 
الدولي   االعتراف  شهادة  على  وكذا  للطلبة،  استقطابا  األكثر  للجامعة  األوروبي  االتحاد  جائزة   على 

 Campus of international excellence

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 تركها بنو نصر 
1349 ميالدية  الملك يوسف األول سنة  بناها  التي  والمرابطون كالجامعة  والموحدون  زيري  بنو  و 
ودار السيدة الحرة. كما تشتهر غرناطة بكاتدرائيتها التي بنيت خالل القرن ال16 إضافة إلى معالم 
به  واستقّر  حكمه  إقليم  آخر  بكونها  العريقة  األندلسية  المدينة  هذه  وتتميز  مهمة.  أخرى  تاريخية 
المسلمون في إسبانيا، والتي كانت تسود بها مقومات التنوع الثقافي وشروط العيش المشترك 

بين أتباع األديان المختلفة.

غرناطة، مدينة سياحية وحيوية تتوفر على بنيات تحتية مهمة حيث تحتضن وتنظم بها، على طول 
السنة، الكثير من الفعاليات العلمية والثقافية والفنية والترفيهية . والحياة فيها جميلة جدًا لخلوها 
من صخب و تعقيدات المدن الكبرى وخصوصا النخفاض تكلفة المعيشة فيها مقارنة مع مناطق 
80.000 طالب و باحث  إسبانية أخرى. وتمتاز غرناطة بكونها مدينة طالبية، يعيش فيها أكثر من 

من مختلف الجنسيات. 



هيئة
التدريس 



هيئة
التدريس 

رضوان السيد 
أستاذ

أورورا الباريث بينغر 
أستاذة

أسماء لمرابط
أستاذة

بيدرو مارتينيث مونتابيث 
أستاذ

عبد اهلل إبراهيم
أستاذ

خوان خوسيه تامايو 
أستاذ

كارمن رويث برابو 
أستاذة

سعيد شبار
أستاذ

طارق أوبرو 
أستاذ

كاريداد رويث ألمودوبار
أستاذة

أحميدة النيفر 
أستاذ

محمد الحداد 
أستاذ



كارمن كاباييرو 
أستاذة

خوسي أنطونيو غونثاليث ألكانتود  
أستاذ

عبد اهلل السيد ولد باه 
أستاذ

ماريا خوصي كانو 
أستاذة

سعيد بنسعيد العلوي 
أستاذ

باربرا رويث بيخارانو 
أستاذة

يونس قنديل 
أستاذ

اينماكوالدا ماريرو 
أستاذة

محمد محجوب 
أستاذ

خوسي لويس بيّينا إيغيراس 
أستاذ

محمد بنصالح 
أستاذ

مدير مشارك

رافائيل أورتيغا رودريغو 
أستاذ

مدير مشارك



المحتوى
التعليمي 



مناهج البحث العلمي وتحليل الخطاب

العلوم الدينية واإلنسانية واالجتماعية والمعارف الحديثة

التيارات اإلسالمية والحركات النسائية في العالم العربي وأوروبا

مناهج البحث العلمي
تحليل الخطاب

التاريخ الفكري والثقافي
للمتوسط

الفلسفة وفلسفة
الدين

علم االجتماع الديني والثقافي
التفسير وتأويل النص الديني

مدخل للتأويليات المعاصرة

الالهوتيات الجديدة

ابستيمولوجيات الجنوب
والدراسات ما بعد الكولونيالية

اإلسالم السياسي في أوروبا

الظاهرة السلفية: المسارات 
والمآالت

اإلسالم السياسي في العالم 
العربي

أورورا ألفاريس بينغر، جامعة غرناطة، إسبانيا

عبد اهلل إبراهيم، أكاديمي عراقي، باحث مشارك في الموسوعة العالمية 
)Cambridge History of Arabic Literature(

عبد اهلل السيد ولد أباه، جامعة نواكشوط، موريتانيا
يونس قنديل، جامعة برلين الحرة، ألمانيا

رافائيل أورتيغا رودريغو، قسم الدراسات السامية، جامعة غرناطة، 
إسبانيا

محمد بنصالح، كلية الحكامة والعلوم االقتصادية واالجتماعية، الرباط، 
المغرب

محمد الحداد، كرسي اليونسكو في علم األديان، جامعة تونس

ماريا خوسيه كانو، جامعة غرناطة، إسبانيا
احميدة النيفر، جامعة الزيتونة، تونس

محمد محجوب، جامعة تونس، تونس

خوان خوسيه تامايو، كرسي »إغناسيو إياكوريا« لالهوت وعلوم األديان، 
جامعة كارلوس الثالث، مدريد، إسبانيا

خوسي أنطونيو غونثاليث ألكانتود، قسم األنثروبولوجيا االجتماعية، 
جامعة غرناطة، إسبانيا

كارمن كباييرو، جامعة غرناطة، إسبانيا



قضايا الهوية والمواطنة والتعددية في أوروبا والعالم العربي

الدين والحداثة

اإلسالم في أوروبا وصورة اإلسالم

الهجرة والهوية والمواطنة في 
أوروبا

الهجرة والهوية والمواطنة في 
العالم العربي

الفكر اإلسالمي المعاصر: 
االجتهاد، التجديد والحداثة

االستشراق وما بعد االستشراق

باربرا رويث بيخارانو، كرسي اليونسكو حول اإلسالم والثقافة والمجتمع، 
جامعة أليكانتي، إسبانيا

طارق أوبرو، إمام مسجد بوردو الكبير، فرنسا
خوسي لويس بيينا إيغيراس، جامعة غرناطة، إسبانيا

سعيد شبار، جامعة السلطان موالي سليمان، بني مالل، المغرب
سعيد بنسعيد العلوي، جامعة محمد الخامس، الرباط، المغرب

بيدرو مارتينيث مونتابيث، أستاذ فخري، جامعة مدريد المستقلة، 
إسبانيا

كارمن رويث برابو، أستاذة الدراسات العربية، جامعة مدريد المستقلة، 
اسبانيا

رضوان السيد، الجامعة األمريكية، بيروت، لبنان

السلفية الجهادية والعنف
والتطرف في أوروبا والعالم

العربي

الدرسات الجندرية والنسوية 
اإلسالمية في المتوسط

اينماكوالدا ماريرو، قسم القانون الدولي العام والعالقات الدولية، جامعة 
غرناطة، إسبانيا

أومبيرتو تروخييو، قسم مناهج العلوم السلوكية، جامعة غرناطة، 
إسبانيا

أسماء لمرابط، رئيسة مركز الدراسات والبحوث في القضايا النسائية في 
اإلسالم، المغرب

كاريداد رويث ألمودوبار، قسم الدراسات السامية، جامعة غرناطة، 
إسبانيا



شروط اإللتحاق
العليا  للدراسات  رسمية  شهادة  أية  أو  )ليسانس(  إجازة  أو  باكالوريوس  جامعية:  شهادة  على  التوفر 

)ماستر، دكتوراه...(.
.)B1 اإللمام باللغة اإلسبانية: مستوى متقدم. وبالنسبة للطلبة من خارج إسبانيا: )مستوى متوسط فما فوق

لغات الماجستير
   سيكون التدريس في الماستر باللغتين اإلسبانية والعربية مع توفير خدمات الترجمة الفورية من العربية

إلى اإلسبانية للمواد والمحاضرات التي ستلقى باللغة العربية. ويستحسن اإللمام باللغة اإلنجليزية.

لمن يتوجه الماستر؟
هذا الماجستير موجه لخريجي أقسام العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية والقانونية وعلوم التربية والعمل 
المعاصر  اإلسالمي  الفكر  في  التخصص  في  الراغبين  ولجميع  واالتصال  واإلعالم  والفلسفة  اإلجتماعي 

والوساطة الثقافية وقضايا التنوع والتعددية والعيش المشترك.
مكونات الماستر: يتكون الماستر من 60 درجة )ECTS حسب النظام األوروبي الموحد( منها 54  

درجة مخصصة للوحدات اإلثنتي عشر و 6 درجات إلنجاز بحث نهائي للتخرج إضافة إلى عدد من السيمنارات 
والورشات المتخصصة .

التسجيل والقبول
يجب تعبئة االستمارة النموذجية كاملة وإرفاقها بنسخة من جواز السفر أو بطاقة الهوية ونسخة

 الشهادة الجامعية المؤهلة والشهادة التي تثبت مستوى اللغة اإلسبانية )بالنسبة للطالب األجانب، على 
األقل مستوى B1( و إيداع الملف حضوريا أو عبر البريد في مقر المؤسسة األوروبية العربية للدراسات العليا: 

Fundación Euroárabe de Altos Estudios
C/ San Jerónimo, 27, 18001, Granada - España

masterislam@fundea.org :أو إرساله عبر البريد اإللكتروني
يمكن تحميل االستمارة من هذا الرابط

http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/titulos_propios/tramites_admin_alumnos_master/impreso
normalizadodepreinscripcion

أجل التسجيل:  من 22 مايو إلى 27 أكتوبر 2017

رسوم التسجيل: 1450,93 يورو )حوالي ألف وأربعمئة وواحد وخمسون يورو(

أقساط الرسوم وآجال أدائها: 
   األول: 494,93 يورو - من 2 إلى 27 أكتوبر 2017.
   الثاني: 442 يورو – من 1  إلى  15 ديسمبر 2017.

   الثالث: 294 يورو - من 1 إلى 27 فبراير 2018.
   الرابع: 220 يورو - من 2 إلى 30 إبريل 2018.



المكان والتاريخ
2018، و ذلك في مقر  يونيو  إلى    2017 نونبر  الفترة من  الماجستير في سنة جامعية واحدة، خالل  ينجز 

المؤسسة األوروبية العربية للدراسات العليا-جامعة  غرناطة )إسبانيا( 

منحة جامعة غرناطة:
إجراءات طلب المنحة من خالل الرابط التالي: 

http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/titulos_propios/tramites_admin_alumnos_master/

practicas_externas

 موعد طلب المنحة: من 22 مايو 2017 إلى 22 أكتوبر 2017

 

مالحظة: تخصص جامعة غرناطة نسبة 15% للمنح كأقصى حد من موازنة الماستر، ويتم توزيعها 

وفقا للمعايير المعتمدة من خالل نظام منح جامعة غرناطة.


