كلية اصول الدين Etablissement :
ماستر Diplôme :
الفكـر المقاصدي والتجتماعـي في السياق Filière :
المعاصــر

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Objectifs Généraux de la Formation :

الدهداف العامة للتكوين:
 تعريف الطالب بمكونات الفكر التجتماعي والمقاصدي تمكن الطالب من السس النظرية والودوات والوسائل العملية والمنهجية لفقه التجتماع تأهيل الطالب لفهم وتحليل الفضايا التجتماعية اكتساب الطالب مهارات وكفايات تؤهله للنخراط في الحياة العملية تمكين الطالب من تقنيات البحث المكتبي بالمغرب.COMPETENCES VISEES ET DEBOUCHES

* -الـمهارات المراد تحصيلها :
 تأهيــل الطــالب البــاحث للنخــراط فــي المجــال التجتمــاعي وتنــاول القضــايا والظــواهر التجتماعيــةبالدراسة والتحليل ،والنفتاح على المجتمع المدني.
*-منافذ التكوين :
 النخراط في المحيط الثقافي والتجتماعي العمل في المساعدة التجتماعية استكمال الدراسة بسلك الدكتوراةPUBLIC CIBLE ET CONDITIONS D’ADMISSION
Public cible :

– الدبلومات المتطلبة:
– التجازة من كلية أصول الديـــن .
– التجازة من كليات الشريعة بالمغرب
– التجازة في شعبة الدراسات السلمية.
– التجازة في علم التجتماع والفلسفة .
– العالمية في التعليم العتيق أو ما يعاودلها .
Pré-requis pédagogiques :

– المعارف البيداغوجية الخاصة:
* المعارف القبليـة :
 الفكـر السلمي . -معارف في علم التجتمـاع.

 أصول الفقه. مقاصد الشريعة. تاريخ الحضارة السلمية.Procédures de sélection en conformité avec les décisions du conseil d’université :

– طرق التنتقاء:
 -الميــزة :

 +مــيــزة واحــدة فــي النظـــام القـــديـم .
 +ميزتان فما فوق بالنسبة للنظام الجديد .
 نقطــة المواود الساسيــة . بحـث التجازة ) ملمءمته للماستر( . -سنوات التجازة .

 المتحان الكتابي . المقابلــة الشفويـة .

مع مراعاة المعايير الموحدة والمتفق عليها على مستوى الجامعة.
PARTENAIRES

-

كلية الوداب والعلوم النسانية – تطوان
مركز عقبة بن نافع للدراسات والبحاث حول الصحابة والتابعين بطنجة
تجمعية المام القرطبي
المجلس اللقليمي الفحص-أنجرة
المجلس العلمي لمدينة المضيق-الفنيدق
DESCRIPTION DU STAGE OU/ET DU PROJET PROFESSIONNEL

بالنسبة للماستر يعد التدريب أو الرسالة من أتجل التهيئ للبحث إلزاميا خلل الفصل الرابع.غير
أنه يمكن مباشرة مواضيع التدريب أو الرسالة ابتدامء منالفصل 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 .غير أنه
يمكن مباشرة مواضيع التدريب ابتدامء من الفصل الثالث .ينجز التدريب بمقاولة خاصة أو شبه
عمومية أو عمومية أو إودارة أو تجماعة محلية أو أي مؤسسة ذات الصلة بالمجال المهني للمسلك.
وينصبالتدريبعلى التصال المباشرللطالب بالوسط السوسيو مهني والطلع على كيفية تسيير هذا
الوسط على المستويين التقني والبشري .ومن خلل التدريب ،يتطرق الطالب إلى إشكالية خاصة
بمؤسسة سوسيومهنية .ويؤطر التدريب بصفة مشتركة من لدن هذه المؤسسة والمؤسسة
الجامعيةالتي 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 موضوع تقرير ويعرضهأمام لجنة ويتم تنقيطه .وتضم لجنة
منالقشة التدريب أو الرسالة ثل ث أعضاء على اللقل من المتدخلين بالمسلك من بينهم مؤطر التدريب.
CONTACT

Coordonnateur de la Filière : عبد ال الشـارف
Tel.: 0606210578
Email : elcharefab@gmail.com

PROGRAMME
Coordonnateur

Volume
)horaire (h

د .رشـيد كـهـــوس

 50ساعة

د .عبد الرحمن القاطي

 50ساعة

د .عبد ال الشـــارف

 50ساعة

د .محمد الشنتــوف

 50ساعة

د.أحمد موتنة

 50ساعة

د .عبد الله بنتهامي

 50ساعة

د .عبد ال الشـــارف

 50ساعة

د .محمد الشنتــوف

 50ساعة

د .محمد عبد الواحـد
العســري

 50ساعة

د .أحمـد مـوتنـــة

 50ساعة

د .توفيق الغلبزوري

 50ساعة

د .عبد العزيز رحموتني

 50ساعة

د .مصطفى بوجمعـة

 50ساعة

د .محمد شـرايمـي

 50ساعة

د.عبد الرحمن القاطي

 50ساعة

د .عبد العزيز رحموتنـي

 50ساعة

د .أحمـد مـوتنـــة

 50ساعة

د .عبد ال الشـــارف

 50ساعة

د .عبد ال الشــارف

ساعة 300

Eléments de module

Semestre Module
السنن الجتماعية في
القرآن والسنة
مدخل الى مقاصد الشريعة
السلمية
علم الجتماع والعمران :
النشأة والتطور
القيـم والكليـات الخمس
أسس الفكـر المقاصدي
والحضاري عند المسلميـن
اللغة والعلميات
علـم الجتمـاع في العالم
العربي  :والقعـه وآفالقـه
فقه النوازل والمقاصد
بالغرب السلمي  :تنماذج
مختارة
الستشـراق والستغـراب
في السيـاق المعاصـر
ضوابط الجتهاد الفقهـي
والقضايـا المعاصرة
السس العقدية لمقاصـد
الشريعة
اللغة ومنهجية البحث
الفكر الجتماعي
والحضاري في المغـرب
والتندلـس
السرة والتنشئة في السلم
الفكر المقاصدي في السياق
المعاصر
منادهج فقهاء المسلمين في
دراسة الموضوعات
الجتماعية
الفكـر المقاصدي وأساليب
التطبيق
فقــه الجتمــاع والـتحديـات
المعاصـرة
الـتـدريب أو الرسالـــة
Stage
PFE
Projet professionnel

S1

S2

S3

S4

