كلية اصول الدين Etablissement :
مالستر Diplôme :
الـفـكر اللسلمي والحـضـارة بالـمغـرب Filière :

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Objectifs Généraux de la Formation :

الدهداف العامة للتكوين:
-

تعريف الطالب بمكونات الفكر اللسليمي وبمظاهر الحضارة اللسليمية المغربية .
اكتـســاب الطالــب آليات الحـوار الحـضــاري والمناظــــــــــرة .
تأهيل الطالب للنفتاح على الفكر اللستشراقي باتجاهاته المختلفة .
إقــدار الطالــب على التحقق بأدوات البحث العلمي الكاديمــــي .
اكتسـاب الطالـب يمهارات وكفايات تؤهله للنخراط في الحياة العمليــة .
تمكـيــن الطالــب يمــن تقنـيـات البـحــث المكـتـبـــــــي بالمغرب .
COMPETENCES VISEES ET DEBOUCHES

* -الـمهارات المراد تحصيلها :
 تأهيل الطالب الباحث ليصير يمحاورا اجيـدا ويمنــاظرا حاذقــا للسـاليب الحـوار والمنــاظرة بــالمغرب يمـعالذات والرخر ،والنفتاح على المذاهب الفكرية المعاصرة المختلفة في العالم  ،وذلك وفق أهداف التكــوين
المنصوص عليها أعل ه .
*-منافذ التكوين :
 العمـل في وزارة الوقـــاف والمجالس العلـمية . اللتحـــاق بمعهد المئمــة والمرشدات بالربــاط . يممارلسة البحث والتأليــــف . تولي يمهام العدالة والتوثيق . اللتحاق بمؤلسسة دار الحديث الحسنية بالرباط . النخــراط في المحيـــط الثقافــي والاجتماعـي . الستكمـــال الـدرالســـة بسلـــك الدكــتــــــــورا ه . التأهيل للنخراط في العمل في حقل العلم الدينيPUBLIC CIBLE ET CONDITIONS D’ADMISSION
Public cible :

– الدبلومات المتطلبة:
– الاجازة في أصول الديـــن .
– الاجازة يمن كليات الشريعة والعلوم الشرعية بالمغرب .
– الاجازة في الدرالسات اللسليمية يمن كليات الداب والعلوم النسانية .
– العالمية في التعليم العتيق أو يما يعادلها .
ـ الاجازة في الفلسفة والفكر اللسلمي .

Pré-requis pédagogiques :

– المعارف البيداغواجية الخاصة:
* المعارف القبليـة :
 العقـيـــدة . الفكـر اللسليمي والفلسفة والمنطق . التفسيــر . الحديــث . أصول الفقه . تاريخ الحضارة اللسليمية .Procédures de sélection en conformité avec les décisions du conseil d’université :

– طرق التنتقاء:
هي المعايير نفسها المعتمدة بجايمعة عبد المالك السعدي وذلك على النحو التي :
 درالسة الـملف  50 :بالمامئة .
 الرختبار الكتابي  25بالمامئة .
 المقابلة الشفوية  25بالمامئة .
PARTENAIRES

 يمركز أبي الحسن الشعري للدرالسات والبحوث العقدية التابع للرابطة المحمدية للعلماء المجلس العلمي المحلي المضيق-الفنيدقDESCRIPTION DU STAGE OU/ET DU PROJET PROFESSIONNEL

بالنسبة للمالستر يعد التدريب أو الرلسالة يمن أاجل التهيئ للبحث إلزايميا رخلل الفصل الرابع .غير أنهيمكن يمباشرة يمواضيع التدريب أو الرلسالة ابتداء يمن الفصل الثالث .ويمكن تهييئ التدريب أو الرلسالة في
بنية للبحث تابعة للجايمعة أو لمؤس 0لسة عمويمية أو شبه عمويمية أو رخاصة أو أي يمؤلسسة ذات الصلة
بمجال تكوين المسلك.
 بالنسبة للمالستر المتخصص يعد التدريب بالولسط المهني إلزايميا رخلل الفصل الرابع .غير أنه يمكنيمباشرة يمواضيع التدريب ابتداء يمن الفصل الثالث .ينجز التدريب بمقاولة رخاصة أو شبه عمويمية أو
عمويمية أو إدارة أو اجماعة يمحلية أو أي يمؤلسسة ذات الصلة بالمجال المهني للمسلك .وينصب التدريب
على التصال المباشر للطالب بالولسط السولسيو يمهني واللطل ع على كيفية تسيير هذا الولسط على
المستويين التقني والبشري .ويمن رخلل التدريب ،يتطرق الطالب إلى إشكالية رخاصة بمؤلسسة
لسولسيويمهنية .ويؤلطر التدريب بصفة يمشتركة يمن لدن هذ ه المؤلسسة والمؤلسسة الجايمعية التي ينتمي إليها
الطالب.
يمثل الغلف الزمني للتدريب أو الرلسالة  25%من الغلف الزمني الاجمالي للمسلك و يعادل  6وحدات ،أي
فصل درالسي .ويكون التدريب أو الرلسالة موضوع تقرير ويعرضه أمام لجنة ويتم تنقيطه .وتضم لجنة
منالقشة التدريب أو الرلسالة ثل ث أعضاء على اللقل من المتدخلين بالمسلك من بينهم مؤطر التدريب.

CONTACT

Coordonnateur de la Filière : أحمد يمونة
Tel.: 0668942717
Email : ahmedmouna2011@gmail.com

PROGRAMME
Coordonnateur
د  .عـبــد ال الــشـــــارف
د  .أحمد موتنة
د  .عبد السلم أحمد
الكنوتني
د  .توفــيــق
الغلـبــــــزوري

Volume
)horaire (h
لساعة 50
لساعة 50
لساعة 50
لساعة 50

د  .عبد ال الشارف

لساعة 50

د .عبد الله بنتهامي

لساعة 50

د  .توفيق الغلبزوري

لساعة 50

د  .أحمد موتنة

لساعة 50

د  .أحمد موتنة
د  .محمد الشنتوف

لساعة 50
لساعة 50

د  .عـبــد ال الــشـــــارف

لساعة 50

د .عبد الله بنتهامي

لساعة 50

د  .توفـــق الغلـبــــــزوري

لساعة 50

د  .عبد السلم الكنوتني

لساعة 50

د  .محـمــد الـشـنــتــــوف
د  .أحمد موتنة

لساعة 50
لساعة 50

د  .عـبــد ال الــشـــــارف

لساعة 50

د  .توفيق الغلبزوري

لساعة 50

د  .أحمد موتنة

لساعة 300

Eléments de module

Semestre Module
الفكر اللسلمي القديم
والحديث بالمغرب
تاريخ اللسلم السيالسي
والثقافي والاجتماعي
بالمغرب
النظم الحضارية اللسلمية
بالمغرب

S1

الحوار الفقهي بالمغرب
الترا ث المغربي في
الدرالسات اللستشرالقية
اللغـات الاجنبـية
والمعلوميات التطبيقية
السنن الكوتنية والاجتماعية
بالمغرب
الفكر التربوي اللسلمي
بالمغرب
منـطـق القضـايـا
الفلسفة اللسلمية بالمغرب
علم الاجتماع والعمران
بالمغرب  :تنماذج ولقضايا
تقنيات البحث والتراجمة
المذادهب الكلمية بالمغرب
وإشكالية العقل والنقل
منهج الفكر والعقل عند
الشاعرة بالمغرب مميزاته
وخصائصه
الحوار العقدي بالمغرب
مناظرات فكرية بالمغرب
تاريخ الفكر الصوفي
بالمغرب
مصنفات وأعلم الفكر
الصوفي بالمغرب
الـتـدريب أو الرلسالـــة
Stage
PFE
Projet professionnel

S2

S3

S4

