كلية أصول الدين Etablissement :
ماستر Diplôme :
الاالعقيدة والفكر في الغرب السلمي Filière :
Métiers du Conseil et Encadrement Supérieur

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Objectifs Généraux de la Formation :

الدهداف العامة للتكوين:
 المعـرفـة المعمقة بالمباحــث الساسـيـــة في العقـيــــدة والفـكـــــــــر . التمكن من المناهج والطرائق المعتمدة في الستدلل والجدال في العقيدة والفكـر . التحقق من مناهج البحث وأساليب العلماء في التصنيف والتأليف تنظيرا وتدريبا . الدراسة العلمية المعمقة للعقيدة العشعريــة  :أصولهــا ومصادرهــا وخصائصها وأعلمهــــا . الـطــل ع على جهـــود المغاربــة في خدمة المذهـب المالكي ونشـــره . التأهــيــــــــــــل لـمـمــارســـــــــــــــــة الـتـدريـــــــــــــــــــــــــــــس . -توجيه الطالب لعداد بحث تمهيدي في أفق استكمال البحث الاكاديمــي .

COMPETENCES VISEES ET DEBOUCHES

* -المهارات المراد تحصيلها:
 ااكتـسـاب المناهــج والخـبـــــــرات . التحقق من مهارة التوثيق والتحقيق . استخدام مهارات التحليل والمقارنة والتصنيف . من أجل إنجـــاز بحوث علمية دقيقــة ومفـيـدة . الحصول على قدرات علمية قادرة على التعاـطي مع القضايا الثقافية والفكرية المعاصرة .* -منافذ التكوين:
 العمـل في وزارة الوقـــاف والمجالس العلـمية .– اللتحـــاق بمعهد الئمــة والمرعشدات بالربــاط .
– ممارسة البحث والتأليــــف .
– تولي مهام العدالة والتوثيق .
– اللتحاق بمؤسسة دار الحديث الحسنية بالرباط .
– النخــراط في المحيـــط الثقافــي والجتماعـي .
– استكمـــال الـدراســـة بسلـــك الداكــتــــــــوراه .

PUBLIC CIBLE ET CONDITIONS D’ADMISSION
Public cible :

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

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

الـمعارف البيداغوجية الخاصة:
* تحصيل مناسب سابق لهذه المواد :
 العقـيـــدة . الفكـر السلمي . التفسيــر . الحديــث . العلوم الشرعية اللية . الـحـــوارالحضـاري .Procédures de sélection en conformité avec les décisions du conseil d’université :

– طرق التنتقاء:
 دراسة الملف :
 أعلى معدل عام لسنوات الجازة. الميــزة : +ميزة فما فوق بالنسبة للنظامين القديــــم والجديد.
 نقطــة المواد الساسيــة . البحــــــــــث . عدد السنوات .اختبار كتابي

مقابلة

 مع مراعاة المعايير الموحدة والمتفق عليها على مستوى الجامعة.

PARTENAIRES

 المجلس القليمي للفحص أنجرة الرابطة المحمدية للعلماء جمعية المام القرطبي بطنجة كلية الداب والعلوم النسانية بتطوانDESCRIPTION DU STAGE OU/ET DU PROJET PROFESSIONNEL

 يعد التدريب أو الرسالة في الماستر من أجل التهيئ للبحث إلزاميا خلل الفصل الرابع .غير أنه يمكنمباعشرة مواضيع التدريب أو الرسالة ابتداء من الفصل الثالث .ويمكن تهييئ التدريب أو الرسالة في بنية
للبحث تابعة للجامعة أو لمؤسسة عمومية أو عشبه عمومية أو خاصة أو أي مؤسسة ذات الصلة بمجال
تكوين المسلك.
 بالنسبة للماستر المتخصص يعد التدريب بالوسط المهني إلزاميا خلل الفصل الرابع .غير أنه يمكنمباعشرة مواضيع التدريب ابتداء من الفصل الثالث .ينجز التدريب بمقاولة خاصة أو عشبه عمومية أو

عمومية أو إدارة أو جماعة محلية أو أي مؤسسة ذات الصلة بالمجال المهني للمسلك .وينصب التدريب
على التصال المباعشرللطالب بالوسط السوسيو مهني والـطل ع على اكيفية تسيير هذا الوسط على
المستويين التقني والبشري .ومن خلل التدريب ،يتطرق الطالب إلى إعشكالية خاصة بمؤسسة
سوسيومهنية .ويؤـطر التدريب بصفة مشتراكة من لدن هذه المؤسسة والمؤسسة الجامعية التي ينتمي إليها
الطالب.
يمثل الغلف الزمني للتدريب أو الرسالة  25%من الغلف الزمني الجمالي للمسلك و يعــادل  6وحــدات ،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 مؤـطر التدريب.

CONTACT

Coordonnateur de la Filière :
محمد الفقير التمسماني
Tel.: 0661330538 - 0661440872
Email : medtemsamani@yahoo.com

PROGRAMME
Coordonnateur

Volume
)horaire (h

د  .محمد الفقير التمسماني

ساعة 50

د  .محمد الفقير التمسماني

ساعة 50

د  .المين أقريوار

ساعة 50

د .محمد الفقير التمسماني

ساعة 50

د .عــبــد ال السفـيـانــي

ساعة 50

د .عبد العزيز رحموني

ساعة 50

د  .عــبـد ال السفـيـانـي

ساعة 50

د  .المين أقريوار
د  .محمد الفقير التمسماني
د  .محـمــد الشـنــتــوف

ساعة 50

ساعة 50

د  .مصطفى بوجمعة

ساعة 50

د .المين افريوار

ساعة 50

د  .محمد علي ابن الصديق

ساعة 50

د  .إبرادهيم إيمونن

ساعة 50

د .عــبــد ال السفـيـانــي

ساعة 50

د  .محـمـد الـشـنـتـــوف

ساعة 50

د  .مصطفى بوجمعة

ساعة 50

د  .رشيد كهـوس

ساعة 50

د  .محمد الفقير التمسماني

ساعة 50

300

Eléments de module

Semestre Module
السس العقدية
والفكرية في
الغرب السلمي
 :العقيدة العشعرية
مقاصـد وخصائـص
أعل م العقيدة في
الغرب السلمي
المذهب المالكي
بالمغرب مقاصد
وخصائص
مصنفات المغاربة
في المذهب
المالكي
المعلوميات
التطبيقية واللغة
الجنبية
منهجية المغاربة
في التصنيف
العقدي
ضوابط الـمعرفة
أصو ل الستدل ل
والحجاج
الجـدا ل العـقـدي
المناظرات
العقدية والفكرية
في الغرب
السلمي
اللغة الجنبيـة
وتقنيات البحث
حوار الحضارات
التجاهات الفكرية
المعاصرة
المدارس الكلمية
في الغرب
السلمي
التيارات الفكرية
في الغرب
السلمي
قضايا حوار
الديان في الغرب
السلمي
الفكر الصوفي
وأعلمه في الغرب
السلمي

الـتـدريب أو
الرسالـــة
Stage
PFE
Projet professionnel

S1

S2

S3

S4

