كلية اصول الدين Etablissement :
ماستر Diplôme :
أصول الدين والدراسات الشرعية فـي الـغرب السـلمـي Filière :

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Objectifs Généraux de la Formation :

الدهداف العامة للتكوين:
 إكساب الطالب معرفة معمقة بالمواضيع الساسية في أصول الدين والدراسات الشرعية. اللطل ع على جهود العلماء في خدمة تراث الغرب السلمي وخصوصا في أصول الدينوالدراسات الشرعية .
 إكساب الطالب كفايات ومؤهلت علمية ومعرفية ليسهم في خدمة الولطن وتنميته. تمكين الطالب من مناهج العلماء في التأليف في أصول الدين والدراسات الشرعية والعمل علىتوظيفها واستثمارها في البحث العلمي الكاديمي .
 العمل على خلق ملكة فكرية وروح البدا ع لدى الطالب الباحث.تمكين الباحث من أدوات وتقنيات البحث العلمي الكاديمي..
COMPETENCES VISEES ET DEBOUCHES

* -الـمهارات المراد تحصيلها :
 -إكساب الطالب القدرة على ممارسة البحث العلمي من خلل تمكينه من مناهج البحث وآليات التحقيق. تشجيع الباحث على البدا ع والبتكار والتجديد لنجاز بحوث علمية تنفع المة. الحصول على مؤهلت علمية وفكرية تؤهل الطالب للتعامل مع القضايا العلمية المعاصرة . تمكين الباحث من كفايات ومؤهلت في التحقيق والتوثيق والتخريج.*-منافذ التكوين :
 العمـل في وزارة الوقـــاف والمجالس العلـمية . العمل في وزارة التربية الولطنية اللتحـــاق بمعهد المئمــة والمرشدات بالربــاط . ممارسة البحث والتأليــــف . تولي مهام العدالة والتوثيق. اللتحاق بمؤسسة دار الحديث الحسنية بالرباط . استكمـــال الـدراســـة بسلـــك الدكــتــــــــوراه .PUBLIC CIBLE ET CONDITIONS D’ADMISSION
Public cible :

– الدبلومات المتطلبة:
 +الجــازة في الدراسات الساسية ) كلية أصول الدين ( ) النظام الجديد  /النظام القديم ( .
 +الجازة من كليات الشريعة ،وكلية العلوم الشرعية ،ومن كليات الداب والعلوم النسانية شعبة
الدراسات السلمـيـة ) النظامين القديم والجديد ( أوما يعادلهــا .

 +شهادة العالمية في التعليم العتيـــق .
Pré-requis pédagogiques :

– الـمعارف البيداغوجية الخاصة:
* تحصيل مناسب سابق لهذه المواد :
 أصول الدين . القرآن وعلومه. الحديــث وعلومه . الفقه والصول. الفكر السلمي.Procédures de sélection en conformité avec les décisions du conseil d’université :

– طرق التنتقاء:
□



دراسة الملف

 ميزة فما فوق بالنسبة للنظام القديم. ميزتان فما فوق بالنسبة للنظام الجديد. نقطة المواد الساسية البحــــــــــث. عدد السنوات.□ اختبار كتابي
مقابلة
مع مراعاة المعايير الموحدة والمتفق عليها على مستوى الجامعة.
PARTENAIRES

-

كلية الداب و العلوم النسانية
مركز عقبة بن نافع للدراسات والبحاث حول الصحابة والتابعين بطنجة
جمعية المام القرلطبي
المجلس القليمي الفحص-أنجرة
المجلس العلمي لمدينة المضيق-الفنيدق
DESCRIPTION DU STAGE OU/ET DU PROJET PROFESSIONNEL

بالنسبة للماستر يعد التدريب أو الرسالة من أجل التهيئ للبحث إلزاميا خلل الفصل الرابع.
غير أنه يمكن مباشرة مواضيع التدريب أو الرسالة ابتداء من الفصل الثالث .ويمكن تهييئ
التدريب أو الرسالة في بنية للبحث تابعة للجامعة أو لمؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو
خاصة أو أي مؤسسة ذات الصلة بمجال تكوين المسلك.
 بالنسبة للماستر المتخصص يعد التدريب بالوسط المهني إلزاميا خلل الفصل الرابع .غيرأنه يمكن مباشرة مواضيع التدريب ابتداء من الفصل الثالث .ينجز التدريب بمقاولة خاصة أو
شبه عمومية أو عمومية أو إدارة أو جماعة محلية أو أي مؤسسة ذات الصلة بالمجال المهني
للمسلك .وينصب التدريب على التصال المباشرللطالب بالوسط السوسيو مهني واللطل ع

على كيفية تسيير هذا الوسط على المستويين التقني والبشري .ومن خلل التدريب ،يتطرق
الطالب إلى إشكالية خاصة بمؤسسة سوسيومهنية .ويؤلطر التدريب بصفة مشتركة من لدن
هذه المؤسسة والمؤسسة الجامعية التي ينتمي إليها الطالب.
يمثل الغلف الزمني للتدريب أو الرسالة  25%من الغلف الزمني الجمالي للمسلك و يعادل
 6وحدات ،أي فصل دراسي .ويكون التدريب أو الرسالة موضو ع تقرير ويعرضه أمام لجنة
ويتم تنقيطه .وتضم لجنة مناقشة التدريب أو الرسالة ثلث أعضاء على القل من المتدخلين
بالمسلك من بينهم مؤلطر التدريب.
CONTACT

محمد الشنتوف Coordonnateur de la Filière :
Tel.: 0678062653
Email : chentouf2015@outlook.fr

PROGRAMME
Coordonnateur

Volume
)horaire (h

د.محمد الشنتوف

 50ساعة

د.توفيق الغلبزوري

 50ساعة

د.إبرادهيم اموتنن

 50ساعة

د.محمد علي بن الصديق

 50ساعة

د.احمد موتنة

 50ساعة

د.إخل ص الحسوتني

 50ساعة

د.عبد السل م الكنوتني

 50ساعة

د.عبد ال الشارف

 50ساعة

د .تنسيبة الغلبزوري

 50ساعة

د .المين أقريوار
د .رعشيد كهوس
د .عبدالعزيز رحموتني

 50ساعة
 50ساعة
 50ساعة

د .عبدال الشارف

 50ساعة

د .مصطفى بوجمعة

 50ساعة

د .عبد ال السفياتني

 50ساعة

د  .أحمد الفقيري

 50ساعة

د .محـمـد الفقير
التمسماتني
د  .عبدالعزيز رحموتني
د.محمد الشنتوف

 50ساعة
 50ساعة

ساعة 300

Eléments de module

Semestre Module
السس المضموتنية للفكر
العشعري
أثر المصطلح الكلمي في
الصطل ح الشرعي
المنحى العقدي في تفاسير
الغرب السلمي
فقه التعليل عند المحدثين
وأثره في المباحث العقدية
الدرس الصولي في الغرب
السلمي
اللغة الجنبية والمعلوميات
مقاصد المغاربة في اختيار
العقيدة العشعرية
جدلية النقل والعقل عند
علماء الكل م بالغرب
السلمي
المنادهج الحديثة في
التفسير وأبعاددها العقدية
علم التخريج والتوثيق
السياسة الشرعية
منادهج البحث والترجمة
الخلف العقدي في الغرب
السلمي وسبل تدبيره
المذادهب الكلمية بالغرب
السلمي
المدارس الفقهية بالغرب
السلمي
الفكر الصوفي في الغرب
السلمي
الجتهاد الذرائعي في الفقه
المالكي وأثره في الحكا م
الشرعية
المكتبة الكلمية والشرعية

الـتـدريب أو
الرسالـــة
Stage
PFE
Projet professionnel

S1

S2

S3

S4

