كلية أصول الدين Etablissement :
ماستر Diplôme :
العلوم اللسلمية :مناهج اللستمداد وآليات Filière :

التجديد

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Objectifs Généraux de la Formation :

الدهداف العامة للتكوين:
  -تعميق معرفة الطالب بالعلوم اللسلمية اللساس نظريا وتطبيقيا. اللطل ع على جهود العلماء القدامى والمحدثين عامة وجهود علماء الغرباللسلمي خاصة في خدمة العلوم اللسلمية تأصيل وتنظيرا وتجديدا.
 إحياء المنهج اللسلمي الرابط بين العلم والواقع. إبراز والستثمار عناصر الحيوية العملية في التراث العلمي للمة. الكشف عن علقة علوم اللسلم بعضها ببعض. -التعمق في مناهج المداد واللستمداد في الفكر اللسلمي وربطها بالواقع.

COMPETENCES VISEES ET DEBOUCHES

* -المهارات المراد تحصيلها:
 تمكين الطالب من مناهج اللستمداد المؤلسسة على الوحيين قرآنا ولسنة،المستضيئة بفقه الواقع.
 إكساب المهارة للتفريق بين ما هو ثابت في العلوم اللسلمية ،وما هو متغيرقابل للتجديد فيها.
 إكساب مهارات الفهم والتحليل واللستنباط والتنزيل من خلل المعرفةالشرعية واللسس المنهجية والتعامل مع القضايا المعاصرة.
 تثبيت علقة الطالب بمدارس الجتهاد والتجديد في الغرب اللسلميلللستضاءة بمناهجها في فهم المستجدات المعاصرة في الغرب اللسلمي.
 ترلسيخ علقة الطالب بالتراث العلمي للمة واللستفادة منه في النوازلالمعاصرة.
* -منافذ التكوين:
 إعداد الطالب للستكمال درالسته بالدكتوراه. العمل في وزارة الوقاف والشؤون اللسلمية ومندوبياتها ومجالسها ،أوالستكمال الدرالسة بالمعاهد والمؤلسسات التابعة لها.
 العمل في وزارة التربية الولطنية والعدل والثقافة. كما يمكن التكوين الطالب من ولوج الرابطة المحمدية للعلماء ومراكز البحثالعلمي.
 -كما يمكن التكوين الطالب من الشتغال في القطا ع الخاص.

PUBLIC CIBLE ET CONDITIONS D’ADMISSION
Public cible :

– الدبلومات المتطلبة:
الجازة في الدرالسات اللسالسية )كلية أصول الدين( )النظام الجديد /النظام
القديم(.
الجازة من كلية الشريعة.
الجازة من كلية العلوم الشرعية.
الجازة في شعبة الدرالسات اللسلمية.
شهادة العالمية في التعليم العتيق.
Pré-requis pédagogiques :

الـمعارف البيداغوجية الخاصة:
رصيد معرفي في العلوم اللسلمية )العقيدة ،والقرآن وعلومه ،والحديث والسيرة
النبوية ،الصول ،والفقه ،والمقاصد ،والفكر اللسلمي(.
Procédures de sélection en conformité avec les décisions du conseil d’université :

– طرق التنتقاء:
درالسة الملف


عدد الميزات المحصل عليها في لسنوات الجازة . اعتبار أكبر معدل في الختيار. الخذ بعين العتبار عدد لسنوات الدرالسة الجامعية للحصول على الجازة.اختبار كتابي )بعد التنتقاء(.

مقابلة :

المقابلة الشفوية في أهم العلوم اللسلمية )القرآن وعلومه ،الحديث
النبوي والسيرة النبوية وعلومهما ،الفقه وأصوله ،العقيدة والفكر
اللسلمي(.
مع مراعاة المعايير الموحدة والمتفق عليها على مستوى الجامعة.


PARTENAIRES

 جمعية البحث في الفكر المقاصدي بالمغرب مركز ابن القطان للدرالسات والبحاث في الحديث الشريف والسيرةالعطرة بالعرائش
 مركز ابي الحسن الشعري جمعية الحسان والتوعية مدرلسة المام مالك الخاصة بالتعليم العتيق مركز الصدى للدرالسات والعلم مركز الريف التراث والدرالسات والبحاث بالنالطور جمعية السلم لتحفيظ القران الكريم وتدريس العلوم الشرعية بالعروي مراكز العربي الورياشي للدرالسات والبحاث العقدية والفقهية والسلوكية المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة الشرقDESCRIPTION DU STAGE OU/ET DU PROJET PROFESSIONNEL

بالنسبة للمالستر يعد التتتدريب أو الرلستتالة متتن أجتتل التهيتتئ للبحتتث إلزاميتتا خلل
الفصل الرابع.غير أنه يمكن مباشرة مواضيع التدريب أو الرلسالة ابتداء من الفصل
الثتتالث .ويمكتتن تهييتتئ التتتدريب أو الرلستتالة فتتي بنيتتة للبحتتث تابعتتة للجامعتتة أو
لمؤلسسة عمومية أو شتتبه عموميتتة أو خاصتتة أو أي مؤلسستتة ذات الصتتلة بمجتتال
تكوين المسلك.

بالنسبة للمالستر المتخصص يعد التدريب بالولستتط المهنتتي إلزاميتتا خلل الفصتتلالرابع .غير أنه يمكن مباشرة مواضيع التتتدريب ابتتتداء متتن الفصتتل الثتتالث .ينجتتز
التدريب بمقاولة خاصة أو شبه عمومية أو عمومية أو إدارة أو جماعة محليتتة أو أي
مؤلسسة ذات الصلة بالمجال المهنتتي للمستتلك .وينصتتب التتتدريب علتتى التصتتال
المباشر للطالب بالولسط السولسيو مهني واللطل ع على كيفية تسيير هذا الولستتط
علتتى المستتتويين التقنتتي والبشتتري .ومتتن خلل التتتدريب ،يتطتترق الطتتالب إلتتى
إشكالية خاصة بمؤلسسة لسولسيومهنية .ويؤلطر التدريب بصفة مشتتتركة متتن لتتدن
هذه المؤلسسة والمؤلسسة الجامعية التي ينتمي إليها الطالب.
يمثتتل الغلف الزمنتتي للتتتدريب أو الرلستتالة  25%متتن الغلف الزمنتتي الجمتتالي
للمسلك و يعادل  6وحدات ،أي فصل درالسي .ويكون التدريب أو الرلسالة موضو ع
تقرير ويعرضه أمام لجنة ويتم تنقيطه .وتضم لجنتتة مناقشتتة التتتدريب أو الرلستتالة
ثلث أعضاء على القل من المتدخلين بالمسلك من بينهم مؤلطر التدريب.

CONTACT

رشيد كهوس

Coordonnateur de la Filière :
Tel.: 0616972941
Email : rachid1433@yahoo.com

PROGRAMME
Coordonnateur

Volume
)horaire (h

د.إبرادهيم امونن

لساعة 50

د.المين اقريوار

لساعة 50

د.عبد ال السفياني

لساعة 50

د.رشيد كهوس

لساعة 50

د.محمد الشنتوف

لساعة 50

د.عبد العزيز الرحموني

لساعة 50

د.المين اقريوار

لساعة 50

د.محمد علي بن الصديق

لساعة 50

د.رشيد كهوس

لساعة 50

يوسف بنلمهدي

لساعة 50

د.محمد الفقير التمسماني

لساعة 50

د.عبد العزيز الرحموني

لساعة 50

د.إبرادهيم إمونن

لساعة 50

د.محمد الفقير التمسماني

لساعة 50

د.محمد الشنتوف

لساعة 50

د.مصطفى بونجمعة

لساعة 50

د.رشيد كهوس

لساعة 50

د.المين اقريوار

لساعة 50

300
نجميع الساتذة المتدلخلين

Eléments de module

Semestre Module
القراءات المعاصرة للنص
القرآني من النقد إلى
التجديد
السنة النبوية والمدارس
السلمية :مفهوما ووظيفة
ومنهجا للستمداد
الفكر اللخلقي المغربي
الصول والخصائص
والمتدادات
علم السنن اللهية
السياقات والمسالك
والوظائف
الفقه السياسي السلمي
الجديد :ملمح ومجالت
وقضايا
اللغة النجنبية والمعلوميات
الدرس القرآني وآفاق
التجديد
فقه الحديث النبوي
مسالك استنباطه وآليات
تجديده
التجديد في عرض السيرة
النبوية
علم الكل م الجديد
أصوله ومنادهجه وقضاياه
النجتهاد المقاصدي في فقه
النصوص وتنزيلها
منادهج البحث والتواصل
النسان وفلسفة العمران في
نسق القرآن
اتجادهات الفكر الصولي
المعرفية والمنهجية
الفقه المقارن :القضايا
والمنادهج والبعاد التجديدية
علم الديان:منادهجه
وفروعه وآفاق التجديد فيه
:فقه التاريخ
الصول والمنادهج
والمتدادات
مدارس الفكر السلمي
الحديث والمعاصر
الـتـدريب أو الرسالـــة
Stage
PFE
Projet professionnel

S1

S2

S3

S4

