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  PriMED ولــدت فكــرة مشــروع الماســتر الدولــي فــي الديــن والسياســة والمجتمــع العالمــي بدبلــوم مــزدوج، فــي إطــار تعــاون علمــي نشــأ بفضــل شــبكة
(الوقاية والتفاعل في الفضاء عبر البحر األبيض المتوسط https://primed-miur.it ) المؤلفة من 22 جامعة دولية (12 إيطالية و10 أخرى تنتمي إلى منظمة 
التعــاون اإلســالمي)، والتــي تأسســت فــي ســياق تنفيذ مشــروع PriMED  والممول من طــرف وزارة الجامعــة والبحث العلمــي اإليطالية (طلــب تقديم عروض 
MUR-OCI-2018   "إنشــاء شــبكات مــن الجامعــات اإليطاليــة لتنفيــذ اتفاقيــات التعــاون بيــن الجامعــات اإليطاليــة وتلــك التابعــة لــدول منظمــة التعــاون 
اإلســالمي" المرســوم التنفيــذي رقــم 3089 بتاريــخ 16/11/2018ID 82382). فاإلطار العملي لألنشــطة العلميــة المكثفة لمشــروع PriMED، وأيضا اإلجراءات 
ــة،  ــات ذات الطبيعــة الديني ــك الفئ ــة، بمــا فــي ذل ــات المهني ــن المهنــي لمختلــف الفئ المختلفــة الموجهــة للقطــاع العــام والمجتمــع المدنــي (التكوي
وأنشــطتها اإلعالميــة / التكوينــات الموجهــة لفئــة واســعة فيمــا يتعلــق بظاهــرة التطــرف العنيــف واســتراتيجيات مكافحتهــا)، كلهــا خطــوات دعمــت 
وحــدات شــريكة  مــن  أســاتذة  مــع  وبالتعــاون   ،PriMED مــن شــبكة  وحــدات  ثــالث  بمشــاركة  الدولــي،  األكاديمــي  المشــروع  تطويــر مســار هــذا 
https://irc-fidr.it/master-reli-) /) ومن بلدان أخرى. ويعتبر هذا المشروع أيضا امتدادا لتجربة من ثالث دفعات (2020-2017) لماستر " الدين والسياسة والمواطنة
ــوث  ــة للبح ــد غرناط ــع معه ــاون م ــا، بالتع ــة بادوف ــي وجامع ــي أورينتال ــة البييمونت ــن جامع ــا كل م ــت به ــبق وقام gions-politics-and-citizenship، س
والدراســات العليــا (اســبانيا). ولقــد صمــم االقتــراح التعليمــي الجديد لماســتر IMRPGS وكأنه اســتمرار لهذا المســار، ولكن مــع رفع مســتوى انفتاحه الدولي 

بفضل دخول جامعة الرباط الدولية كشريك في هذا المخطط..

تعريف الماستر

األهداف والفئة المستهدفة

يهــدف برنامــج الماجســتير الدولــي فــي الديــن والسياســة والمجتمــع العالمــي إلــى تقديــم اقتــراح تعليمــي مرتبــط ارتباًطــا وثيًقــا بنشــاط علمــي فريــد مــن 
نوعــه ومتعــدد التخصصــات، والــذي يحــدد مجموعــة مــن المهــارات لتغذيــة مســارات الممارســات الجيــدة المعممــة. ويقــدم هــذا البرنامــج تكوينــا علميــا 
تعليميــا يعمــل علــى تمكيــن الطــالب مــن المفاتيــح والوســائل المنهجيــة الضروريــة للولــوج الــى عالــم المعرفــة الخــاص باختصاصــات بــات ضروريــا اإللمــام 
بهــا فــي الوقــت الراهــن مــن علــوم اجتماعيــة وإنســانية، لفهــم وتحليــل العالقــة المعقــدة بيــن الديــن والسياســة فــي ســياق المجتمعــات المعولمــة 
ــي  ــي والثقاف ــور االجتماع ــا للحض ــا خاص ــتر اهتمام ــي الماس ــا يول ــي. كم ــلم االجتماع ــة والس ــة والتنمي ــات والتعددي ــة والحري ــا المواطن ــه بقضاي وارتباط
لإلســالم فــي أوروبــا ودول البحــر األبيــض المتوســط والشــرق األوســط والقضايــا الجيوسياســية والدوليــة الرئيســية الراهنــة، وذلــك مــن أجــل تكويــن باحثيــن 
ومستشــارين فــي اإلدارات العموميــة والخاصــة، والمســاهمة فــي تكويــن مســؤولين ومســّيرين فــي مجــاالت الخدمــات االجتماعيــة والوســاطة الثقافيــة 
والعمــل الجمعــوي، فضــال عــن أطــر تربويــة فــي المجــالت ذات العالقــة باختصاصــات الماســتر، وباحثيــن فــي الدراســات االجتماعيــة والفلســفية والدينيــة 
وقــادة الجماعــات المحليــة وفاعليــن فــي مجــاالت الثقافــة والمجتمــع والسياســة والتواصــل. كمــا يهــدف الماســتر إلــى تكويــن باحثيــن مســلحين بأســس 
نظريــة متينــة فــي العلــوم االجتماعيــة والفكــر الدينــي والفلســفة السياســية، وكذلــك بالمنهــج العلمــي فــي مقاربــة قضايــا التعــدد الثقافــي والتعايــش 
الدينــي فــي كل مــن أوروبــا والعالــم العربــي، ومتمّكنيــن مــن آليــات إدارة االختــالف والتنــوع والعيــش المشــترك وذلــك باعتمــاد تصــّور منهجــي ـ نقــدي، 
متعــدد التخصصــات ومؤمــن بتواصــل وتالقــي وتالقــح الثقافــات. وبالتالــي، فــإن هــذه المهــارات هــي قابلــة للتثميــن، ليــس فقــط فــي القطاعــات المشــار 
إليهــا مســبقا، ولكــن أيًضــا فــي المجــال التشــغيلي للمنظمــات غيــر الحكوميــة، ممــا يســمح لخريجيــن الماســتر بممارســة الوظائــف التنفيذيــة وأيًضــا 
ــدول العربيــة  ــا وال ــة فــي مجــال العالقــات بيــن أوروب ــوكاالت العامل ــر ذات صلــة مهمــة بال ــن، والتــي تعتب التخطيــط والتدخــل والبحــث اإلجرائــي والتكوي

اإلسالمية.

المنهج البيداغوجي

يتبنى برنامج الماستر أساليب تدريس مبتكرة ومستجدة علمًيا تعتمد أساسا على:
.(Community Practice) "تقييم المعرفة والخبرة المطّورة من طرف الطالب وفق النموذج النظري الخاص ب ''الممارسة الجماعية التفاعلية •

• تقييم التجارب والعمل في الحياة اليومية.
   (cooperative learning) "المشاركة الفعالة للطلبة في أنشطة التكوين وذلك وفق منهج "التعلم التعاوني •

وحرصــا علــى تحقيــق األهــداف المتوخــاة مــن إنشــائه، فــإن الماســتر يعتمــد فــي تكوينــه للطــالب علــى أســاتذة مرموقيــن فــي جامعــة بادوفــا وجامعــة 
بييمونتي أورينتالي والجامعة الدولية بالرباط باإلضافة إلى أساتذة من جامعات عربية وأوروبية.
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في نهاية مسار الدراسة، سيحصل الطالب الذين أكملوا الدراسة وأوفوا التزاماتهم واجتازوا االختبار النهائي على شهادتين:
ــي  ــن جامعتــي بييمونتــي أوريينتال ــيصدر ع ــع العالمــي"، س ــة والمجتم ــن والسياس ــي فــي الدي ــتر الدول ــتوى األول: "الماس ــن المس ــتر م ــوم ماس   1ـ دبل

وبادوفا، (ECTS 60) وفًقا للمرسوم رقم 270 الصادر بتاريخ 22/10/2004 (1ECTS = 25 ساعة).
ــاط (المرخصــة مــن وزارة  ــة بالرب ــن والسياســة والمجتمــع العالمــي''، ســيصدر عــن الجامعــة الدولي ــوم ماســتر تنفيــذي: "ماســتر دولــي فــي الدي    2ـ دبل

التعليم العالي المغربية إلصدار شهادة الماستر التنفيذي بموجب الترخيص رقم 01/390 الصادر بتاريخ 11/22/2011).

مسار دراسي دولي وثنائي الشهادة الجامعية

 المؤسسات األكاديمية الشريكة 

 جامعة بييمونتي أورينتالي 
 هــي جامعــة حكوميــة إيطاليــة رائــدة، تأسســت في عــام 1998.  إلى جانــب لجنتها العلميــة البارزة، تتميــز أيًضا بامتــداد فروعها وتعددها والتي تم إنشــاؤها 
ــدأ  ــل 1228. ب ــخ 4 أبري ــيلي بتاري ــي فرش ــطى ف ــرون الوس ــتوديوم الق ــى س ــا إل ــاع تاريخه ــن إرج ــيلي، ويمك ــارا وفرش ــاندريا ونوف ــرى كأليس ــدن أخ ــي م ف
التاريــخ الحديــث لهــذه الجامعــة عندمــا وبمبــادرة مشــتركة أطلقهــا مستشــفى فرشــيلي الكبيــر وكليــة الطــب والجراحــة فــي جامعــة تورينــو ســمحت 
هــذه األخيــرة بإنشــاء دورات جامعيــة موازيــة فــي فرشــيلي، وبعــد فتــرة وجيــزة، فــي نوفــارا.  يعــود تاريــخ الــوالدة الرســمية لجامعــة بييمونتــي أورينتالــي 

"أميديو أفوغادرو" إلى 30 يوليوز 1998 بعد فترة من النشاط التعليمي تحت رعاية جامعة تورينو.

جامعة بادوفا
 تعــد جامعــة بادوفــا إحــدى الجامعــات البحثيــة الرائــدة فــي إيطاليــا حيــث كانــت محــرًكا للتغييــر العالمــي منــذ تأسيســها فــي عــام 1222. ووفقــا لشــعارها 
"حريــة بادوفــا عالميــة للجميــع" (Universa Universis Patavina Libertas)، فقــد كانــت دائًمــا حصًنــا للفكــر والدراســة والبحــث.  علــى مــدار ثمانية قــرون، قدم 
الطــالب والباحثــون وقدمــاء المتخرجــون مســاهمات رئيســية فــي تقــدم المعــارف والعلــوم والمجتمــع: نيكــوالس كوبرنيكــوس وجاليليــو جاليلــي همــا مــن 
آبــاء العلــوم الحديثــة. أندريــاس فيســاليوس وويليــام هارفــي أسســا الطــب الحديــث. إيلينــا لوكريزيــا كورنــارو بيســكوبيا تعــد أول امــرأة فــي العالــم تتخــرج 
واســعة  مجموعــة  وتقــدم  مختلفــة،  بأقســام  متعــددة  مــدارس  تضــم  التخصصــات  متعــددة  مؤسســة  اليــوم  بادوفــا  جامعــة   .1678 عــام 
وشــاملة مــن البرامــج، بــدًءا مــن الهندســة إلــى األعمــال والعلــوم السياســية، والطــب والعلــوم اإلنســانية، وعلــم النفــس والزراعــة والقانــون...  تقــع بعــض 
األقســام فــي وســط المدينــة وتوجــد مرافــق بحــث وتدريــس أخــرى فــي مــدن مختلفــة فــي جهــة الفينيتــو، مثــل فيتشــنزا، تريفيــزو، روفيغــو، كيودجــا 
ــخ.  الخريجــون مــن هــذه األخيــرة مواطنــون مــن جميــع أنحــاء العالــم، ناجحــون فــي جميــع المجــاالت المهنيــة ويقدمــون خبراتهــم التــي  وفينيســيا... إل
ــا فــي ســوق العمــل الوطنــي واألوروبــي.  تعــد الجامعــة أيًضــا القلــب  تنافــس فــي التميــز. والشــهادة الجامعيــة المحصــل عليهــا تعتبــر إنجــاًزا مرموًق
 5 مــن  ألكثــر  الجــودة  عاليــة  تدريبــات  توفــر  حيــث  الصناعــي،  إيطاليــا  شــرق  لشــمال  والثقافــي  العلمــي 
مالييــن نســمة فــي المنطقــة ولشــركاتها البالــغ عددهــا 400000، وهــو دور أصبــح ممكًنــا بفضــل شــبكتها الواســعة مــن المــدن الجامعيــة المنتشــرة فــي 

جميع أنحاء جهة الفينيتو.
 

الجامعة الدولية للرباط
 تعــد الجامعــة الدوليــة للربــاط نموذًجــا جامعًيــا تجديدًيــا وحاليــا مرجعيــة علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي. فهــي تعــد أول جامعــة مغربيــة يتــم إنشــاؤها 
فــي إطــار شــراكة مــع الدولــة المغربيــة فــي مجــال التعليــم العالــي. بحيــث تتيــح لهــا هــذه الشــراكة العمــل علــى تحقيــق أهدافهــا المتمثلــة فــي التميــز 
والتكويــن والبحــث والمشــاركة فــي التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة للمملكــة والقــارة األفريقيــة. إن قــوة التــزام الشــركاء األكاديمييــن الدولييــن تتيــح 
ــة  ــب وذاك أيضــا مــن خــالل إصــدار ديبلومــات مزدوجــة.  وتبقــى عالقــة الجامعــة الدولي ــة واألجان ــى أعلــى مســتوى للطــالب المغارب ــات عل ــم تكوين تقدي
للربــاط مــع شــركائها مرتكــزة علــى أســاس مــن الثقــة واالحتــرام المتبــادل، وعلــى أســاس تالقــي الطموحــات والمصالــح والرؤيــة، نحــو التميــز واالبتــكار 
الدوليــة  الربــاط  جامعــة  وقعــت  اآلن  إلــى   2010 ســبتمبر  فــي  إنشــائها  فمنــذ  االقتصــادي.  االجتماعــي  والتقــدم 
شــراكات مع 146 جامعة في 37 دولة في خمس قارات، بما في ذلك 40 شــراكة Erasmus + جميعها نشــطة. وتتعلق هذه الشــراكات بتنقل الطالب وأعضاء 

هيئة التدريس، والبحث، وفي بعض الحاالت الخاصة، للحصول على ديبلومات مزدوجة.
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(FIDR) مركز أبحاث الجامعات ، المنتدى الدولي للديمقراطية واألديان
ــذا  ــر ه ــة. ويعتب ــات الثقافي ــة والجمعي ــات العام ــي والمؤسس ــع المدن ــات والمجتم ــن الجامع ــاون بي ــى التع ــور مبنــي عل ــز فــي منظ ــذا المرك ــس ه تأس
المركزهيــكال مشــتركا بيــن الجامعــات منتميــا بذلــك إلــى النظــام األكاديمــي العــام اإليطالــي ويتدبــر فــي الــدور الــذي تضطلــع بــه األديــان فــي 
الديمقراطيــات األوروبيــة الليبراليــة بأســلوب متعــدد التخصصــات ويبحــث فــي مشــاكل التعايــش فــي مجتمعــات ذات معــدل عــاٍل مــن التعدديــة اإلثنــوـ 
ــن  ــدة بي ــات المعق ــي الديناميكي ــر ف ــب التفكي ــة يتطل ــرة الديني ــاالة بالظاه ــى الالمب ــى عل ــة ال تتبن ــة العلماني ــأن الدول ــاع ب ــة. إن االقتن ــة والديني قومي
اإلنســانية العلمانيــة واإلنســانية الدينيــة الموجــودة فــي أشــكال مختلفــة فــي مختلــف القــارات.  لذلــك فــإن مركزالفــدر يهــدف إلــى دراســة الديناميكيــات 
التــي تعبــر المجتمعــات التعدديــة والبحــث عــن المتطلبــات األساســية لــروح مشــتركة قــادرة علــى ضمــان التماســك اإلجتماعــي الكافــي.  وتركــز المشــاريع 
ــدد  ــع متع ــي مجتم ــتركة ف ــم المش ــة؛ القي ــدة للعلماني ــدود الجدي ــا : كالح ــن القضاي ــة م ــى قائم ــذا المركزعل ــل ه ــا داخ ــم تطويره ــي ت ــة الت المختلف

الثقافات؛ إشكاالت الوالء بين الدولة والواقع الديني والثقافي؛ التكاليف االقتصادية للتنوع؛ أسس السلم االجتماعي وغيرها من القضايا.
https://irc-fidr.it

 
مركز الدراسات العالمية 

 مركــز الدراســات العالميــة (Center of Global Studies - CGS) هــو كيــان بحثــي تابــع للجامعــة الدوليــة للربــاط وملحــق بكليــة الحقــوق والعلــوم السياســية 
ــى  ــي عل ــة المحل ــع حمول ــث تق ــرة؛ حي ــن المتغي ــيابية والموازي ــم باالنس ــم يتس ــي عال ــة ف ــطته البحثي ــوم بأنش ــة ويق ــكاره العلمي ــزرع أف ــة، ي واالجتماعي
العالمــي أو العكــس. إن اختــالف التخصصــات لفريــق الباحثيــن الدائميــن تجعــل مــن الممكــن الجمــع بيــن تحليــل تعقيــدات الواقــع والقضايــا المتشــابكة. 
وبالتالــي، فــإن المناهــج القانونيــة واألنثروبولوجيــة واالجتماعيــة والسياســية هــي مثــل العديــد مــن المداخــل واألســاليب المطبقــة فــي تعطيــل 
المقاييــس المتحركــة، والتســارع الزمنــي، واالختــزال المكانــي، وحتــى افتراضيــة عالــم شــديد االنســيابية. تعطــي مســاهمات مركــز الدراســات العالميــة 
األولويــة للتعــاون بيــن الزمــالء للبحــث األساســي فــي العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة.  يتــم ذلــك مــن خــالل منصــة تعــزز الــذكاء الجماعــي وتشــارك أيًضــا 
فــي األبحــاث التطبيقيــة مــع مختلــف الشــركاء المؤسســيين والدولييــن.  أخيــًرا، يحفــز مركــز الدراســات العالميــة اإلنتــاج العلمــي مــن خــالل أنشــطة أبحــاث 
ــك  ــة.  لذل ــورات العلمي ــة للمنش ــة المخصص ــن األدوات المختلف ــًال ع ــي، فض ــهيل األكاديم ــن، والتس ــة والدوليي ــن األفارق ــتضافة الباحثي ــوراه، وباس الدكت
يعتــزم المركــز بإبــراز نفســه كهيــكل للتميــز فــي العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة داخــل جامعــة راســخة فــي شــبكة بحــث دوليــة.  يهــدف المركــز إلــى أن 
ــددة  ــرات المتع ــن الخب ــة م ــى مجموع ــادا عل ــط. اعتم ــض المتوس ــر األبي ــة للبح ــة الجنوبي ــى الضف ــث عل ــال البح ــة فــي مج ــاب المرجعي ــد األقط ــح أح يصب
التخصصــات والمكونــة مــن أربعيــن باحــث دائــم وطلبــة الدكتــوراه وباحثيــن مشــاركين، كمــا يعتــزم المركــز بنــاء ديناميكيــة مجتمــع متعــدد التخصصــات 

لصالح البحوث المشتركة والمنشورات.

لجنة إدارة الماستر

ستيفانو ألييفي، مدير الماستر، جامعة بادوفا، إيطاليا
فريد العسري، مدير التنفيذي للماسترومدير مركز الدراسات العالمية (CGS)، جامعة الدولية للرباط، المغرب

محمد خالد الغزالي، مدير تنفيذي للماستر ونائب مدير مركز األبحاث  (FIDR)، جامعة بادوفا، إيطاليا
روبرتو ماتسوال، عضو مجلس إدارة مركز األبحاث (FIDR)، جامعة بييمونتي أوريينتالي، إيطاليا

الهيئة التنسيقية للماستر
مونية عاللي، جامعة بييمونتي أوريينتالي، إيطاليا

سكينة تتاللو، الجامعة الدولية للرباط، المغرب
فالنتينا سكيافيناتو، جامعة بادوفا, إيطاليا
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يوسف السباعي، المركز الجامعي (فدر)، جامعة إنسوبرييا، إيطاليا
فريد العسري، جامعة الرباط الدولية، المغرب

حسن العامري، المركز الجامعي (فدر)، جامعة إنسوبرييا، إيطاليا
محمد خالد الغزالي، جامعة بادوفا

ستيفانو ألييفي، جامعة بادوفا، إيطاليا
إنزو باتشي، جامعة بادوفا، إيطاليا

أدوني برانداليزي، جامعة بادوفا، إيطاليا
باولو برانكا، الجامعة الكاثوليكية بميالنو، إيطاليا

أندريا تشيلي، جامعة كونيتيكت، الواليات المتحدة األمريكية
مارييا كيارا جوردا، جامعة روما ثالثة، إيطاليا

مونية عاللي، جامعة بييمونتي أوريينتالي، إيطاليا
رينزو غوولو، جامعة بادوفا، إيطاليا

أليساندرو فيراري، جامعة إنسوبريا، إيطاليا
إيدا زيليو غراندي، المعهد الثقافي اإليطالي في أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة

حسن رشيق، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، المغرب
فيتشينسو رومانييا، جامعة بادوفا، إيطاليا

أحمد زايد، جامعة القاهرة، مصر
أرماندو سالفاتوري، جامعة ماكجيل بمونتريال، كندا

فالنتينا سكيافيناتو، جامعة بادوفا، إيطاليا
سعيد شبار، جامعة موالي سليمان، بني مالل، المغرب

مصطفى شكدالي، المعهد الدولي للسياحة، طنجة، المغرب
عبد اللطيف كداي، جامعة محمد الخامس - الرباط، المغرب

لوييك لوباب، جامعة سوربون، فرنسا
روبرتو ماتسوال، جامعة بييمونتي أوريينتالي، إيطاليا

أحمد ممدوح محمد، دار اإلفتاء المصرية ـ جامعة األزهر الشريف، مصر  
خالد ميار اإلدريسي، الرابطة المحمدية للعلماء، المغرب

بياتريز ميسا، جامعة غاستون بيرغر، سانت لويس، السنغال
باولو نازو، جامعة روم السابيينسا، إيطاليا

هيئة التدريس

يسرا عبد الستار الجندي، المركز الجامعي فدر (FIDR)، جامعة إنسوبرييا، ايطاليا   
غالب الزامل، المجموعة السعودية لألبحاث واإلعالم، السعودية

حسين يوسف عبد الرحمان عبد هللا بوكبر، المركز الجامعي فدر (FIDR)، جامعة إنسوبرييا، ايطاليا  
محمد محمود بني عامر، مؤسسة مهنا للتدريب والتعليم، لبنان

نيكوال ديماورو، جامعة نابولي الشرقية، إيطاليا
حسن مصطفى محمد محمد، مركز سالم لدراسة التطرف، دار االفتاء المصرية، مصر  

محمد عدي، مؤسسة آدم للدراسات واألبحاث، سويسرا

هيئة الباحثين واألساتذة المساعدين
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يتكون برنامج الماستر من 12 وحدة موزعة على النحو التالي:
(ECTS 6) سوسيوأنثروبولوجيا الدين والسياسة  •

(ECTS 4) تاريخ وفلسفة األديان  •
(ECTS 2) الفلسفة السياسية وتاريخ الفكر السياسي  •
(ECTS 4) الدين والقانون في المجتمعات المعاصرة  •

(ECTS 4) الدراسات اإلسالمية والمجتمعات التعددية  •
(ECTS 6) عمليات العولمة  •

(ECTS 2) التنوع الثقافي والتعددية الدينية والوساطة التفاعلية  •
(ECTS 3) األديان والهجرة  •

(ECTS 3) الدين والسوق واإلعالم الجديد  •
(ECTS 6) الدين والدولة والمجتمع المدني  •

(ECTS 7) التطرف الديني والعنف في العالم المعاصر  •
(ECTS 2) العلوم السياسية: مقدمة للدراسات المستقبلية  •

يســعى برنامــج الماســتر إلــى تحقيــق أهــداف مســار جامعــي كالســيكي  حضــوري مــع أنشــطة تعليميــة عــن ُبعــد (ليــس حصرًيــا عــن ُبعــد). يتـــم التدريـــس 
عـــن طريـــق اســـتخدام مناهج تعليميـــة متنوعة ومقاربة تشـــاركية بواســـطة آليات هجينة (Hybrid) . لذلك تسـتند األســـاليب التعليميـة (الدروس وورشـات 
العمـــل والمختبـــرات) علـــى آليتيـــن: قاعــات الدراســـة ومنصـــة التعلــم اإللكترونـــي عــن بعـــد (e-learning platform) نظـــام مــوودل ولقـــاءات زوم بالفيديو 

والشبكة االجتماعية( بحيث يشارك في هذه العملية ثالثة عناصر: األستاذ والمرافق (tutor) والطالب.

 برنامج الماستر

الوحدات

(Project Work) التعلم التطبيقي

االمتحانات وإعداد أطروحة
 البحث والمناقشة

المجموع

مجموع 
الساعات

49

6

5

6o

1.225

150

125

1500
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الحرم الجامعي الجديد للعلوم اإلنسانية
جامعة بادوفا
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لمن يتوجه البرنامج؟

متى؟

الترشيح للتسجيل والقبول

يتكون الماستر من 60 درجة/ رصيد ECTS (حسب النظام األوروبي الموحد)  

لغات الماستر

يعتمد التدريس في الماستر اللغة العربية كلغة أساسية، مع دروس ومحاضرات باللغة اإلنجليزية.
فيمــا يتعلــق بعمــل أطروحــة البحــث و البروجيكــت وورك، يمكــن للطالــب االختيــار بيــن اللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة، أو كليهمــا، وذلــك بتوافــق مــع لغــة 

الماســتر موجــه لجميــع الراغبيــن والمهتميــن بمواضيــع البرنامــج مــن جميــع التخصصــات ومــن جميــع الــدول، والحاصليــن علــى شــهادة اإلجــازة (ليســانس) 
أو البكالوريوس.

ينجز الماستر في سنة جامعية واحدة ابتداء من ديسمبر 2021.

التوفر على شهادة جامعية: بكالوريوس أو إجازة (ليسانس) على األقل.  •
معرفة كافية باللغتين العربية واإلنجليزية تمكن من متابعة الدروس   •

يعتبــر االشــتغال بالهيئــات أو المنظمــات العامــة أو الخاصــة و / أو المشــاركة فــي التطــوع المدنــي أو الدينــي، مــن خــالل وظائــف الوســاطة الثقافيــة   •
واالجتماعية قيمة مضافة لملف المترشح.

شروط الترشيح للتسجيل في البرنامج 

• استمارة الطلب محملة من أحد مواقع الجامعات الشريكة ومعبأة وموقعة.
• نسخة من الشهادة أو الشهادات الجامعية.

• سيرة ذاتية موقعة.
• نسخة من جواز السفر.

ويرسل الطلب مصحوبا بالوثائق المطلوبة الى الجامعة الدولية للرباط وذلك عبر البريد اإللكتروني: 
 master-imrpgs@uir.ac.ma

درجات الماستر 

آخر موعد لتقديم طلبات الترشيح 

09 سبتمبر\ أيلول 2021، على الساعة 12 زواال 
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دوالر
         Standard Chartred NY :إسم البنك الوسيط

 NEW YORK :مدينة البنك الوسيط
SCBLUS33XXX بيك أو سويفت البنك الوسيط:  

وثائق التسجيل (بعد الموافقة على الترشيح)  

• استمارة التسجيل محملة من أحد مواقع الجامعات الشريكة معبأة وموقعة. 
• شــهادة اإلجــازة (ليســانس) أو البكالوريــوس، مصــادق عليهــا مــن الخدمــة القنصليــة للســفارة اإليطاليــة بالدولــة التــي تــم تحصيــل الشــهادة بهــا (إذا لــم 

تكن الدرجة العلمية صادرة عن مؤسسة جامعية إيطالية).
ــم  ــة التــي ت ــا بالدول • ترجمــة شــهادة اإلجــازة (ليســانس) أو البكالوريــوس إلــى اللغــة اإليطاليــة مصــادق عليهــا فــي الخدمــة القنصليــة لســفارة إيطالي

تحصيل الشهادة بها (إذا لم يكن الدبلوم صادر عن مؤسسة جامعية إيطالية).
• شهادة "تصريح بالقيمة" لدبلوم الدراسة الجامعية، أو ما يسمى ب:

 ”Dichiarazione di valore del titolo di studio“ صادرة عن الخدمة القنصلية
 لسفارة إيطاليا بالدولة التي تم تحصيل الشهادة بها.

• نسخة من جواز السفر. 

تكاليف التسجيل والدراسة

تــم تحديــد رســوم التســجيل والدراســة فــي الماســتر بمبلــغ 6000.00 يــورو (باإلضافــة إلــى 32.00 يــورو للطابعيــن الضريبيين المطبقيــن على طلب التســجيل 
وعلى دبلوم الماستر اإليطالي).

 تشــمل الرســوم البرنامج األكاديمي الكامل للماســتر، والمواد التعليمية، والتســجيل وولوج منصة التعلم اإللكتروني IMRPGS طوال مدة الســنة الدراســية 
وتكاليف أخرى متعلقة بتنفيذ برنامج الماستر.

وتؤدى رسوم التسجيل والدراسة للجامعة الدولية للرباط.

لتحويل من المغرب:
CDG Capital :بنك

RIB: 054-810 0101001200359016-56:الحساب البنكي ريب

UIR FMSH :المستفيد

 التحويل من خارج المغرب:

CDG Capital :بنك

IBAN: MA64054810010100120035901656 :إبان

 UIR FMSH :المستفيد

تفاصيل لمراسلينا األجانب

 أرقام الحسابات البنكية
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للمزيد من المعلومات

المنح الدراسية

المنح الدراسية
ــب  ــن الجوان ــؤولة ع ــي المس ــة ه ــاط الدولي ــة الرب ــتر فجامع ــذا الماس ــي ه ــريكة ف ــات الش ــن الجامع ــة بي ــن االتفاقي ــل 11 م ــل 10 والفص ــب الفص  بموج

المتعلقة برسوم التسجيل والمنح الدراسية.  
ُتمنح المنح الدراسية لبعض الطالب على أساس الجدارة والظروف االقتصادية، لتغطية كل أو جزء من مبلغ رسوم التسجيل.

 يجب على المتقدمين تقديم دليل على التميز األكاديمي ودليل على الحاجة االجتماعية واالقتصادية.  وستكون برامج الدعم المالي من نوعين: 
     • تغطية كاملة لرسوم التسجيل بالجامعة: (6000 يورو)؛  

     • سداد جزئي بنسبة ٪50 من رسوم التسجيل (3000 يورو)؛
     • جائزة دراسية قدرها 1000 يورو للطالب الحاصل على أفضل تقدير.

ــة  ــد للجن ــتر. يعه ــي الماس ــجيل ف ــول والتس ــراءات القب ــن إج ــتقلة ع ــة مس ــار لجن ــي إط ــم ف ــية يت ــح الدراس ــات المن ــأن طلب ــرار بش ــر أن الق ــر بالذك وجدي
المتخصصــة دراســة الملفــات وترتيبهــا حســب معاييــر االســتحقاق.  وفــي حالــة عــدم منــح المنحــة، ال تتحمــل اللجنــة مســؤولية عــودة المرشــح إلــى قائمــة 
المقبوليــن أو إلــى نفــس الترتيــب فــي حالــة المرشــحين الموجوديــن بالئحــة االنتظــار. وال يمكــن أيًضــا تحميــل اللجنــة المســؤولية عــن اســتحالة التســجيل 

وليس عليها تبرير معايير االختيار وعدم منح المنح الدراسية.
وترسل ملفات طلب المنحة إلى الجامعة الدولية للرباط (تحمل استمارة الطلب من موقع هاته األخيرة) وذلك عبر البريد اإللكتروني:

master-imrpgs@uir.ac.ma

ــر بيــن اإلقامــة بمدينــة بادوفــا واالســتفادة مــن فضــاء جامعــة بادوفــا والتفاعــل مــع طلبتهــا  ينجــز الماســتر فــي ســنة جامعيــة واحــدة والطالــب مخي
وأســادتها وبيــن الدراســة عــن بعــد مــع أســبوعين مــن الحضــور اإللزامــي فــي بدايــة الدراســة وخــالل مرحلــة نهايــة التكويــن فــي البرنامــج لالســتفادة مــن 

محاضرات ودروس مكثفة.     

 
يرجى التواصل على البريد اإللكتروني: 

   master.imrpgs@uir.ac.ma
 master-imrpgs@uniupo.it

المقر اإلداري 

Université Internationale de Rabat

10


