
 
 
 

 باسمه تعالی
کادمی اسالمی آلمان(علمیۀ مرکز اسالمی هامبورگ  ۀحوز اّطالعیه   )آ

یر درعالقمند  برادران و خواهراناز میان هامبورگ حوزه علمیه مرکز اسالمی   دانشجو می پذیرد 2021ستانه ترم زم برای دوره های ز
 معارف اسالمی )مجازِی آنالین(دوره یک ساله  .1

 )حضوری( اسالمی چهارساله معارفکارشناسی دوره  .2
 

 نفر است12 معارف اسالمییک سالۀ مجازِی آنالین ظرفّیت پذیرش برای دوره 
 )محتوای آموزشی این دوره( 

 .زبان فارسی )گفتگو و نگارش( آموزش .1
 .قرآن قرآئتآموزش  .2
 .اسالمیاعتقادات  .3

 .اخالق و تربیت اسالمی .4
 .احکام شرعی آموزش .5
یخ اسالمآشنایی با  .6 .تار

 (رایط پذیرش)ش
 سال. ۲۵با حداکثر سن  یاروپا معتبر کشورهایداشتن دیپلم  .1
 داشتن پاسپورت اروپایی یا مجوز اقامت در اروپا. .2

 تسلط بر یکی از زبان های اروپایی در حّد تکلم و نگارش. .3
قبولی در مصاحبه. .4

 )مزایا(
کادمی اسالمی آلمان به  اعطا می کند.هی رسمی واگاین دوره، قبول شدگان در امتحانات پایانی  آ

 قبول شدگان در امتحانات پایانی این دوره، در صورت تمایل، برای شرکت در دوره چهارساله کارشناسی معارف اسالمی مجاز می شوند.
 

 نفر است12کارشناسی معارف اسالمی  چهارسالۀحضوری ظرفّیت پذیرش برای دوره 
                           محتوای آموزشی این دوره(بخشی از ) 

 زبان و ادبیات عربی آموزش .1
 ، تفسیر و علوم قرآنقرآئتآموزش  .2
 اخالق و تربیت اسالمی .3
 اعتقادات اسالمی .4

یخ اسالم .5  آشنایی با تار
یخ  .6  تشّیعآشنایی با تار
 فقه و مبانی فقه .7
یخ .8  ادیان عمومی آشنایی با تار

 آشنایی با فرق و مذاهب اسالمی .9
 عمومی و اجتماعی روانشناسی .10
 قرآنوعی ترتیبی و موضتفسیر  .11
منطق و فلسفه .12

 )شرایط پذیرش(
 سال. ۲۵با حداکثر سن  یاروپا معتبر کشورهایداشتن دیپلم  .1
 داشتن پاسپورت اروپایی یا مجوز اقامت در اروپا. .2

 آشنایی کامل با مهارت خواندن و نوشتن به زبان فارسی  .3
قبولی در مصاحب .4
 )مزایا و امکانات(

 اقامت در خوابگاه حوزۀ علمیۀ هامبورگ. امکان .1
یافت یک وعده غذا در روزهای درسی. .2  در

 .هامبورگعلمیهحوزهفرهنگی –علمیحضوردراردوهایامکان .3
 ورزشی حوزۀ علمیۀ هامبورگ. ناستفاده از سال .4

 

ین مرکز اسالمی هامبورگ در قبال اخذ تعّهد از پذیرفته شدگان برای   زامات تحصیل، پرداخت خواهند نمودپایبندی به الهزینه شرکت در این دوره را خّیر
یافت نخواهد شد. و بنابراین از دانشجویاِن   گوست  22مهلت ثبت نام برای شرکت در این دوره تا  تالشگر هزینه ای در  خواهد بود. 2021آ

یر ایمیل نمایید:. مدرک تحصیلی خود را در یک فایل به آدرس ۴. مدرک هویتی و ۳. رزومه ۲. عکس ۱نام: برای ثبت  ز
info@islamische-akademie.de 

ید: یر تماس بگیر یافت اطالعات بیشتر با شماره تلفنهای ز  برای در
 00494022948626 سی و آلمانی(:)به زبان فار 

 00494022948625 :)به زبان عربی و آلمانی(
 00494022948634 فارسی و ترکی(:)به زبان 

 


