
الهيآت المنظمة

التعريـف:

يعترب املركز الدويل لألبحاث والدراسات الرتبوية 
سنة  تأسس  مستقلة،  علمية  تربوية  مؤسسة  والعلمية، 
يف  واملتخصصني  اخلرباء  من  جمموعة  باقرتاح    2004
وقد  بباريس،  الرئيس  مقره  والتعليم.  الرتبية  شؤون 
له  فرع  تأسيس  إىل  الرتبويني  الفاعلني  من  عدد  بادر 

ببريوت، لبنان.

األهـداف :

اإلسهام اإلجيايب يف التخطيط االسرتاتيجي لتطوير . 1
النظريات الرتبوية والتعليمية والعلومية.

هادف، . 2 وعلمي  تربوي  تصور  بلورة  عىل  العمل 
األفراد  حلاجيات  ويستجيب  املثىل،  والقيم  يتالءم 

واملجتمعات ويراعي الفوارق واخلصوصيات. 

تقديم اقرتاحات ودراسات وتوجيهات ألصحاب . 3
القرار، و للراغبني يف ذلك من اهليآت واملؤسسات  من 
أجل إيالء الرتبية والتعليم واملعرفة، املكانة األوىل الرائدة 

يف البناء والتجديد والتغيري والتطوير.

هلاته . 4 املحققة  والعلمية  الرتبوية  األبحاث  تشجيع 
األهداف، والعمل عىل إحياء الرتاث الرتبوي والعلمي 

اإلنساين. 

 تسهيل التواصل العلمي واملعريف والتقني وتبادل . 5
واملفكرين  اخلرباء  بني   الناجحة  والتجارب  األفكار 
العلوم و اإلبداع والتطوير  وذوي االختصاص يف جمال 

والتجديد. 

العمل عىل متابعة اإلصالحات الرتبوية والتعليمة، . 6
توجيها وحتليال واقرتاحا. 

التعليمي . 7 الرتبوي  البعد  استحضار  عىل   احلرص 
الدولية  املنتديات  يف  به  املتعلقة  اإلصالحات  وخمتلف 

واإلقليمية واملحلية. 

من . 8 األمية  نسبة  تقليص  عىل  العمل  يف  اإلسهام 
خالل التعاون مع املنظامت ذات الصلة. 

املؤمترات . 9 خالل  من  وتقييمها  املقررات  دراسة 
والندوات والدراسات وإنشاء جلان خمتصة. 

التعليمية، . 10 والصعوبات  العوائق  خمتلف  دراسة 
واملسامهة  يف جتاوزها عرب تقديم اقرتاحات علمية. 

نموذجية . 11 تربوية  مؤسسات  إنشاء  عىل  العمل 
تعتمد أحدث الوسائل وأرقى املناهج. 

إصدار منشورات وجمالت متخصصة. . 12

أبحاث . 13 من  وجادة  مبدعة  وأعامل  مؤلفات  تبني 
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بخاصة، بتقديم الرؤية الوسطية الصحيحة؛ عرب الدروس 
واملؤمترات،  املكثفة،  العلمية  والدورات  واملحارضات 
ووسائل النرش الورقية واإللكرتونية. والتواصل والتعاون 
اإلسالمية  بالعلوم  املهتمة  الدوائر  مع  املنفتح  العلمي 
الذهنيات  عىل  باحلجة  والرد  والعامل.  أوروبا  يف  الرشعية 

التبسيطية املتطرفة، واألصوات املعادية لإلسالم.
األهداف:

إعداد أطر عارفة بعلوم اإلسالم الرشعية، منفتحة . 1
ومندجمة يف املجتمع.

تنمية مهارات الطالب والطالبات يف جمال العلوم . 2
املتصل،  بالسند  وجتويده  القرآن  وحفظ  الرشعية، 
من  ومتكينهم  املتصل،  بالسند  النبوي  احلديث  ل  وحتمُّ
احلية.  القضايا  ملعاجلة  األصلية  املصادر  إىل  الرجوع 
مع متكينهم من إتقان لغة القرآن، والتمرس عىل ترمجة 

العلوم الرشعية إىل اللغات األخرى.

علمية . 3 بدورات  القيام  خالل  من  املجتمع  خدمة 
تنويرية، موجهة إىل خمتلف قطاعات املجتمع، للتعريف 
لفتن  درءا  وعلومه،  اإلسالم  دين  بحقائق  املركز 
السلم  تثبيت  يف  وإسهاما  والكراهية،  والتطرف  الغلو 
االجتامعي والديني بني مكونات املجتمعات األوروبية.

واهليئات . 4 واجلامعات  باملعاهد  املستمر  االتصال 
التجارب يف  للتعاون وتبادل  والعامل،  أوروبا  املامثلة يف 

جمال االختصاص.

نرش مقاالت وكتب أساتذة املعهد، باللغة العربية . 5
و اللغات األوروبية، لتعميم الفائدة عىل أكرب قطاعات 

املجتمع.

ودراسات وإبداعات ونرشها لتعميم الفائدة. 

قبل ولوجهم . 14 للمتخرجني  تدريبية  إجراء دورات 
عامل العمل لتهيئتهم وتزويدهم باخلربة العملية. 

التعاقد مع املؤسسات ) مواطن التشغيل( لتزويدها . 15
باخلربات الالزمة. 

توجيه املتعلمني إىل اختصاصات مهمة من خالل . 16

التسمية:

علمي،  معهد  اإلسالمية،  للعلوم  األورويب  املعهد 
سنة  أبريل  شهر  يف  تأسس  ربحي،  غري  تربوي  أكاديمي، 

2011  بالعاصمة االقتصادية ببلجيكا.
الرؤية:

الرشعية،  اإلسالمية  العلوم  تدريس  إىل  املعهد  يسعى 
القرآن  لدراسة  َشاِمل  و  ل  ُمَؤصَّ علمي  َمنَْهج  وتأسيس 
وتقديمه  وتربوية،  أكاديمية  دراسة  العلمية،  ومتعلقاته 
وتعليمه وحتفيظه لكل األعامر، والرشائح االجتامعية، عىل 

املستوى األورويب.
الرسالة:

الرفع من مستوى الوعي والعلم باإلسالم  املسامهة يف 
وعلومه الرشعية يف املجتمعات األوروبية واملسلمني منهم 

مقرر العلوم الشرعية في المعهد:

للعلوم  خادمة  أو  رشعية،  مادة   18 حوايل  املعهد  قرر 

الرشعية، لنيل شهادة يف العلوم اإلسالمية من قبل جامعة 

هولندا التي ينسق معها يف هذا الصدد. وذلك بعد أن جيتاز 

الطالب االمتحان بنجاح يف كل هذه املواد؛ وهي كالتايل:

للقرآن  املنهجي  واحلفظ  بالسند،  واإلجازة  التجويد 

الكريم، وعلوم القرآن التوثيقية أو تاريخ القرآن، وأصول 

التفسري، والتفسري و مناهجه، والعقيدة اإلسالمية، وعلم 

مصطلح احلديث، ومتن احلديث واإلجازة بالسند يف كتب 

والتصوف،  والبالغة،  الفقه،  وأصول  والفقه،  احلديث، 

النبوية،  والسرية  العريب،  والرصف  العريب،  والنحو 

وتاريخ اإلسالم، وتاريخ اإلسالم، و فن اخلطابة والوعظ 

والتواصل، ووقد يلحق هبذه املواد مادة املنطق ومادة الفرق 

اإلسالمية.

عناوين لالتصال:

للمزيد من املعلومات يرجى االتصال بأرقام اهلاتف:

+32489779926   /   +32489356261 

أو بالفاكس:  10484314731+

secretaris.iesi@gmail.com : أو باإلياميل

دراسات تسترشف احلاجيات املستقبلية للمجتمعات. 

والدراسات . 17 األبحاث  آخر  ترمجة  عىل  التشجيع 
من لغات متعددة، ملواكبة خمتلف التطورات يف املجالني 

الرتبوي والعلمي. 

يف . 18 واملسامهة  وحتليلها  األكاديمية  األبحاث  تتبع 
نرشها قصد اإلفادة منها.

Institut Européen
des Sciences Islamiques املعهد األورويب للعلوم اإلسالمية

The European Institute for Islamic Sciences 

was founded in Belgium in February 2011.

Institute organizes scientific sessions in se-

veral European countries and has activities to 

meet the administrative officers, and works on 

coordination with academic institutions to raise 

the value of training and exchange of scientific 

expertise and educational experiences.
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Organizers
and Sponsors

Foundation for Research

in Islamic Sciences
 مركز وقف

لدراسات العلوم اإلسالمية

تقديم

يف  اإلسالمية  العلوم  دراسات  وقف  تأسيس  تم 
املحسنني  األعامل  رجال  من  جمموعة  قبل  من  1970م، 
احلقوق  حمكمة  من  بإعالم  تسجيله  وتم  العلم.  ورجال 
 10/  20 يف   809/  1980 رقم  إسطنبول  يف  األصلية 
جريدة  يف  وأعلن   ،750/  1980 رقم  وقرار  /1970م 
الدولة الرسمية يف 7 /8 /1971م، وبدأ نشاطه يف عنوان: 

شارع أوردو رقم 210 /2 يف الله يل يف إسطنبول.
يمتاز هذا الوقف عن سائر األوقاف بأنه خمتص بتنظيم 
ندوات ومؤمترات ذات مناقشات علمية سواء كانت حملية 
أو عاملية، حيث إنه حقق بعون اهلل تعاىل تنظيم ندوات ذات 
مناقشات علمية رفيعة بلغ عددها خالل السنوات اخلمس 
ندوة  عرشة  اثنتا  ومنها  ندوة،  ومخسني  واحدا  والعرشين: 

ذات صبغة عاملية.

من أهداف الوقف:

وتأمني 	  والباحثني،  واملفكرين  العلامء  من  نخبة  تنشئة 
إمكانيات البحث والدراسة وتوفريها هلم.

العلوم 	  مجيع  فروع  يف  إسالمية  بدراسات  القيام 
اإلسالمية ودعم مثل هذه الدراسات العلمية، وإنشاء 
وتأسيس  الباحثني،  لتنشئة  العلمية  للدراسات  مراكز 
األخرى،  البالد  إىل  العلم  رجال  وابتعاث  مكتبات، 
مكافآت  وتقديم  العلمية،  للدراسات  منح  وتقديم 

تشجيعية للدراسات يف العلوم اإلسالمية.
االتصال باملؤسسات العلمية الفعالة يف البالد األخرى، 	 

حملية  وحمارضات  ومؤمترات  ندوات  بتنظيم  والقيام 
وعاملية، وابتعاث الباحثني إىل الندوات العلمية.

تأسيس مدارس خاصة عىل خمتلف املستويات، وإنشاء 	 
تابعة  معاهد  إنشاء  و  ربحية،  غري  خاصة  جامعات 
فيها  للدارسني  تشجيعية  منح  وختصيص  للجامعات، 

من الباحثني وطلبة الدكتوراه.
وسائل 	  مجيع  طريق  عن  علمية،  كتب  ونرش  إصدار 

النرش املتيرسة.
تقييم البحوث اإلسالمية ، وترمجة اجليد منها إىل اللغة 	 

الرتكية و نرشه.
بيان مكانة العلامء املسلمني القدماء وأثرهم الواضح يف 	 

تكوين احلضارة الراهنة وتكاملها.

نشاطات الوقف العلمية األخرى

املحارضات العلمية: يف تفسري القرآن الكريم واحلديث 	 
النبوي و يف الفقه اإلسالمي.

جمالس لالستشارة وجمالس اجلمعة.	 
اللغة 	  ويف  العربية:  اللغة  يف  التخصصية:  الدورات 

اإلنجليزية.

The Foundation for research in Islamic 
Sciences was founded by a group of business-
men and academicians in 1970. Since its foun-
dation, ISAV has set to work in order to find 
solutions to the existing problems and matters 
which mainly concern our nation, secondarily 
the whole Muslim world: Through the help of 
Allah, we took the step in order to throw up 
valuable scholars, thinkers and researchers 
whom we needed and particularly to pro-
vide them with ways and means allowing to 
conduct their academic work on Islamic field 
and finally to present these researches to the 
public use.

www.isavvakfi.org
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