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ً!الرتبيةًاإلسالميةًجبامعةًزنيتساكليةًبكمًيفًًًاً رحبم
 

كلية الرتبية اإلسالمية يف زنيتسا مؤسسة من مؤسسات التعليم العايل التابعة للمشيخة اإلسالمية يف  
 .1993لكلية املعلمني اليت أنشئت سنة    امتداًداالبوسنة واهلرسك وعضو يف جامعة زنيتسا. وتعترب الكلية  

 : أكادميية ة أقساممخس على جبامعة زنيتسا الرتبية اإلسالمية كلية   حتتويو 
   .قسم الرتبية اإلسالمية -1
 .قسم الرتبية االجتماعية -2
 .)رايض األطفال( يقبل املدرس والتعليم  قسم الرتبية -3
 . قسم اللغة العربية وآداهبا -4
   .اصةاخل رتبيةالقسم  -5

ل و وحيق  االلتحاق  البوسنية  اللغة  يتحدث  ال  أجنيب  طالب  يف  كل  املراحل التسجيل  يف    اجلامعة 
 . هاكتور ستري والد : البكالوريوس، واملاجالثالث الدراسية 

اللغة البوسنية اليت    يفة  مهيديله إمكانية أن يتابع الدراسة الت ة  بوسنيلغة الال يتحدث ال  كل طالبو 
بعد  و   مية يف زنيتسا.تحاق بكلية الرتبية اإلساللالل  مهيدية التسنة  اليف  أي،  ستنظم يف الفصلني الدراسيني،  

للطالب  اال البوسنية  اللغة  دراسة  من  اخلمس نتهاء  األقسام  من  قسم  أبي  االلتحاق  يف  وسوف  ،  ةاحلق 
 البوسنة واهلرسك. يتابعون دراستهم مع طالب

أكادميّياً  ن للجامعة  إ   ،عرفةملللتنويه واومن املهم   ن شهاداتنا معرتف هبا يف االحتاد  إو   ا دولي  اعتماداً 
والدولاألو  املتخرجون  األ   رويب  وطالبنا  أسرتالياعملون  ياليوم  خرى  من  العامل  أحناء  كافة  إىل  وأورواب    يف 

 . الوالايت املتحدة
ا يتلقوهنة  بيئة آمنة بعيدين عن حتدايت عديديف    دراستهم  الطالبسوف يتابع    إىل هذا،  ابإلضافة

شهادات معرتف هبا يف كل مكان يف  و ودة  على تعليم عايل اجل  ونسيحصلو لو درسوا يف أورواب أو أمريكا  
 العامل.
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ً
 التعريفًأبقسامًالكلية

ًقسمًالرتبيةًاإلسالمية

الذي   الشامل  التعليمي  املنهج  وفق  معارف  زنيتسا  يف  اإلسالمية  الرتبية  قسم  الطالب يف  يكتسب 
ويف هذا    .الرتبوي  النفسعلم    مواد جمموعة من  حيتوي على مواد ذات طبيعة معرفية ودينية ولغوية إضافة إىل  

التطبيق العملي   القسم يتم الرتكيز على اجلانب الرتبوي ومهارات التدريس لدى الطالب. ويؤدي الطالب 
العملية(   املدارس االبتدائية)الرتبية  الثانوية يف  تار وفق أسس ومعايري حمددة.  واملدارس  واملتخرج يف    اليت ُتخ

" بـ  يسمى  القسم  اإلسالمهذا  الرتبيةً نظام    240)  "يةأستاذً يف  معتمدة  دراسية  وهو    ( ECTSنقطة 
 يف املدارس االبتدائية والثانوية. لتدريس مادة )علم الدين اإلسالمي(مؤهل 

ًقسمًالرتبيةًاالجتماعية

 ،على فنون حديثة يف علم الرتبية وعلم النفسقسم الرتبية االجتماعية وخطته الدراسية برانمج  يشتمل  
التطبيق    ويتمثل جانبا جتاه املشاكل الرتبوية واالجتماعية من منظور إسالمي.  منوذًجا خاصً   صمم وكذلك ي

امليداين    القسم   العملي يف  التدريب  العقليةيف:  املدارس ومراكز الصحة  )دخور    ومراكز رعاية الشيخوخة   ،يف 
امليداين  وكذلك  ،املسّنني( زنيتسا  التدريب  سجن  ا  ،يف  لذوي  والثانوية  االبتدائية  الحتياجات  واملدارس 
املهتمة    ،اخلاصة سلوكواألماكن  املخدرات    بتعديل  ترك  ومراكز  األحداث(  األطفال  رعاية  )مؤسسات 

امليداين  الرايضييف    والتدريب  اختيارهم،  ،النادي  حسب  العملي    وذلك  التطبيق  أشكال  من  شكل  وكل 
ج من قسم الرتبية  للطالب له توجه حمدد وهدف معني يشرف على تنفيذه مدرب خمتص. ويسمى من يتخر 

" بـ  االجتماعياالجتماعية  الرتبويً يف  ،  (ECTSنقطة    240)  "املشرفً مكتسبة  جمال  وبكفاءات 
  ويف القطاع  ،والقضاء ،والشرطة  ،االجتماعي والتضامن ،والصحة ،ُتصصه ميكن أن يعمل يف التعليم والرتبية

 . غري احلكومي
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ًً()رايضًاألطفالًيقسمًالرتبيةًوالتعليمًقبلًاملدرس

يكتسب الطالب الكفاءات يف العمل الرتبوي مع    ييف إطار خطة قسم الرتبية والتعليم قبل املدرس
  ، واملواد املنهجية  ،األطفال منذ الوالدة حىت سّن املدرسة. ويتكون هيكل الربانمج من املواد الرتبوية والنفسية

أ بنية  هي  اليت  التخصص  جمال  واملواد يف  العامة  املواد  من  التخصصيةوجمموعة  للمهنة  اليت    ،ساس  واملواد 
يف القسم يف هذا التخصص من  يؤهل الطالب  الديين. و   طابعتؤهل الطالب للبحث العلمي واملواد ذات ال

والتعليمي وكذلك   الرتبوي  العمل  التدريس يف  توظيف طرق  كيفية  على  واملنهجي  الرتبوي  التطبيق  خالل 
يتخ من  ويسمى  الذايت.  التعّلم  أسلوب  املدرستطبيق  قبل  والتعليم  الرتبية  قسم  "  يرج  يف  الرتبيةًبـ  أستاذً

ويكتسب الكفاءات يف العمل الرتبوي مع األطفال منذ    (ECTSنقطة    240)"يوالتعليمًقبلًاملدرس
 الوالدة حىت سّن املدرسة. 

ًهبًااقسمًاللغةًالعربيةًوآد

لإلطار املرجعي األورويب  لتوجيهية  ا وفقا ألحدث املبادئ اهبامت إنشاء برانمج قسم اللغة العربية وآد
  ذلك اجلزءعلى  تنفيذ    ومت الرتكيز بصفة خاصة لم اللغات األجنبية وتعلمها يف مجيع مستوايت اللغة.  يلتع
إب  من يهتم  الذي  األورويب  مراحل  املشروع  يف  العربية  اللغة  لتعليم  احلديثة  واألساليب  االسرتاتيجيات  تقان 

ات اللغوية  الكوادر ذوي املهار  أهيلاحلديثة لت بتدائية والثانوية وكذلك املتطلباتيف املدارس اال مبكرة لتعلمها 
والقسم من خالل املقررات املتخصصة   يف جماالت استخدام اللغة العربية.العالية املطلوبة واالتصالية والثقافية 

لت املتخرج منه  التدريس، يؤهل  والنفسية وطرق  الثقافية والرتبوية  الطبيعة  والعمل مع  ذات  العربية  اللغة  عليم 
)الرتبية العملية(  ، واملدارس االبتدائية والثانوية ويؤدى التطبيق العملي  مؤسسات رايض األطفالاألطفال يف  

التعليمية الرتبوية املختلفة. ومن خالل إتقان تقنيات الرتمجة املختلفة مثل:   ، )الرتمجة الفورية   يف املؤسسات 
التتّبعية املوال  ،والرتمجة  ترمجة  تخصص رتمجة  يف  ومتخصصني  متميزين  القسم  هذا  من  املتخرجني  سيجعل  ة( 

يف اجلانب االقتصادي والثقايف واالجتماعي. ويسمى من يتخرج يف هذا القسم    ،اللغة العربية بكل جوانبها
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بـ   أربع سنوات  يستغرق  وآداهبا"الذي  العربيةً اللغةً يفً له    ( ECTSنقطة    240)ًً"األستاذً يفتح  مما 
التعليم العمل يف جمال  الدويل  ،واالتصاالت احلديثة  ،جماالت واسعة من  والقانون  املال    ، والسياحة  ،وجمال 

 وغريها.  ،والطب ،ويف املؤسسات الدبلوماسية ،واالقتصاد

 قسمًالرتبيةًاخلاصةًً

للعمل مع األطفال ذوي    املختصني   هيل اخلرباءأت  ( إىلالدمج التعليمي)  قسم الرتبية اخلاصةهدف  ي
  الدمج ة يف مرحلة ما قبل املدرسة )رايض األطفال( واملدارس االبتدائية ليسهم يف تعزيز  حتياجات اخلاص اال

البوسين   على    بشكل عام. وبناءً   دة حياة األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة جو وحتسني  داخل اجملتمع 
جيب أن يكون لكل فصل دراسي فيه طفل من ذوي    التعليم يف البوسنة واهلرسكيف    الذي أجري   صالحاإل

  ، إضافة إىل هذاو   .نشاء هذا القسم الدراسيإل  ياالحتياجات اخلاصة مساعد يف التعليم وهو السبب الرئيس
هذا    يف ملتخرج  يستغرق هذا الربانمج ثالث سنوات وا و الء اخلرباء يف سوق العمل.  ؤ هأحد من  نه ال يوجد  إ

نقطة    180)  "االبتدائيةًًةيفًالتعليمًيفًاملدرسًًلمًاملسانًداملعميي واملهين "األكادالقسم يكتسب اللقب  
ECTS.)  ً

 
ًامللحًق

املعايري األوروبية   تلك األقسام متوافقة مع  الدراسية لكل قسم من  وبني احلني    ECTSإن اخلطة 
دراسة املقررات كلها  و .  وية واإلجنازات املعرفية اجلديدةواآلخر تتجدد ليكون هناك توافق بني اخلربات الرتب

  ،وتدعم بتزويد حمتوايت املكتبة بكتب جديدة  ،واجملاالت اليت تدرس يراعى فيها مسايرة التطورات احلديثة
تقنية وسائل  أبحدث  الدراسة  اإلنرتنت  ،وإجراء  واستخدام  العمل  يف  حديثة  املكتوبة    ،وطرق  والوسائل 

 واإللكرتونية.

ومن    ، املشاركون املؤهلون من أحناء البوسنة واهلرسك املختلفةويشارك يف عملية التدريس األساتذة و 
 .أيضاً  اخلارج
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تأثري والطالب الذين يدرسون يف الكلية، يالحظ أن الكلية تتخطى حدود الكانتون،  الومن خالل 
  وكذلك من كرواتيا ،واهلرسك وهذا ما يشهده الطالب الذين يلتحقون هبا، فهم من مجيع أحناء البوسنة 

         وقطر. ،ومصر، وتركيا ،السويد، والنمساو ج، ي، والنرو وصربيا ،واجلبل األسود ،ينياوسلوف

 
ًالتقدميًللتسجيلًابلكليًة

سبتمرب عن فتح  شهر  تعلن كلية الرتبية اإلسالمية من خالل جامعة زنيتسا سنوايً يف شهر يونيو و 
 . )/https://unze.ba(يوس دد لاللتحاق يف مرحلة البكالور ابب القبول والتسجيل للطالب اجل

 أو عرب الربيد السريع على العنوان:  املستندات التالية شخصياً  تقدمياألجانب   طالبينبغي على الو 
Islamski pedagoški fakultet 

Juraja Neidharta 15. 
72000 Zenica 

Bosnia and Herzegovina 
 هي:  املطلوبة واملستندات

ًالبكالوريوس: رحلةًاألوىلامل

 أشهر( 6عن شهادة امليالد )ال تزيد مدهتا  -1
من جواز السفر )ال تزيد مدهتا  أشهر( أو نسخة مصدقة    6يد مدهتا عن  ز شهادة اجلنسية )ال ت -2

 أشهر(   6 عن
الثانوية    شهادة  -3 املدرسة  يف  ملدة  التخرج  ينبأر املكتملة  الوافدين  )وعلى  سنوات  تتم  بع  أن  غي 

 الشهادة( معادلة 
 شهادات إمتام الصف األول والثاين والثالث والرابع من املدرسة الثانوية  -4

 
ًاملاجسترياملرحلةًالثانية:ً

http://www.ipf.unze.ba/
https://unze.ba/
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 سرية ذاتية خمتصرة  -
 أشهر( 6عن  ا شهادة امليالد )ال تزيد مدهت -
أشهر( أو نسخة مصدقة من جواز السفر )ال تزيد مدهتا    6يد مدهتا عن  ز شهادة اجلنسية )ال ت -

 أشهر(   6عن 
 نقطة( 240شهادة التخرج يف الكلية املكتملة ملدة أربع سنوات ) -
   لالختبارات وكشف الدرجات  السجل األكادميي  امللحق ابلشهادة أو -
 .لغة عاملية واحدةشهادة إبتقان  -

ًًًهالدكتورا: املرحلةًالثالثة

 سرية ذاتية خمتصرة  -
 أشهر( 6عن  ا شهادة امليالد )ال تزيد مدهت -
من جواز السفر )ال تزيد مدهتا  أشهر( أو نسخة مصدقة    6يد مدهتا عن  ز شهادة اجلنسية )ال ت -

 أشهر(   6 عن
 نقطة( 240شهادة التخرج يف الكلية املكتملة ملدة أربع سنوات ) -
   لالختبارات   وكشف الدرجات السجل األكادميي  امللحق ابلشهادة أو -
 شهادة إبتقان لغة عاملية واحدة. -
   .علميةإفادة بنشر حبوث  -

 
وينبغي أن    .نسخة مطابقة لألصل  . تكفي أن تكونأصلية  ن تكون املستندات املرسلة أط  يشرت ال   (أ

 .يف الدولة اليت ترسل منهاقة من املؤسسة املختصة نسخة مصدّ ال تكون
 .البوسنية بواسطة مرتجم قانوين معتمداللغة مجيع الواثئق إىل  ةترمج  من الضروري   (ب

كلية الرتبية اإلسالمية استكمال ترمجة املستندات اخلاصة  ن تقوم  أالذين يريدون    امللتحقون  راغبونج( ال
إرفاق فعليهم  واهلرسك  البوسنة  يف  الشهادة  ومعادلة  أو  ابثبات  اإل  هبم  املستندات  تقدمي  عند  لدفع 

 :إرساهلا
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ًالبكالوريوسً: املرحلةًاألوىل

 يورو  150دفع سل املستندات من اخلارج فعليه ر من يو  .مارك بوسين 300
 

ًملرحلةًالثانية:ًاملاجستريا

 يورو  300دفع سل املستندات من اخلارج فعليه ومن ير مارك بوسين،  600
 

ًالدكتوراهًً: املرحلةًالثالثة

 يورو  400دفع سل املستندات من اخلارج فعليه ومن ير  .مارك بوسين 800
   !خارج البوسنة واهلرسك ابلعمالت األخرى  لدفعابمت إرفاق تعليمات 

 
 WhatsAppأو  Viberعرب التطبيقات:  معلومات إضافيةصول على ميكنك احل

 Bip: +387 61696436أو  
 
 

 /كلية الرتبية اإلسالمية جبامعة زنيتسا   عميد
 ش تأ.د. حمّرم عادلوف

Prof. dr. Muharem Adilović 
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 :لرسومًالدراسيةًللطالبًاألجانبا

 
 البكالوريوسً: املرحلةًاألوىل

 يورو  2000 )اللغة البوسنية( ية مهيدالسنة الت
 يورو 2000    السنة األوىل 
 يورو 2000      السنة الثانية
 يورو 2000      السنة الثالثة
 يورو  2000     السنة الرابعة

 
 املرحلةًالثانية:ًاملاجستري

 يورو  2000 )اللغة البوسنية(  التمهيدية السنة 
 يورو 6000      السنة األوىل

 
 الدكتوراًه: لثةاملرحلةًالثًا

 يورو  2000 اللغة البوسنية(  ( التمهيديةالسنة   
 يورو  5000  السنة األوىل 
 يورو  5000    السنة الثانية
 يورو  5000    السنة الثالثة

 
٪ على مجيع  50لديهم خصم    ( ليج)ابستثناء دول اخل  األوسط، وأفريقيا وآسيا لطالب من الشرق األدىن و ول

 ! املبالغ املذكورة أعاله

http://www.ipf.unze.ba/

