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 هام

لتنسمميق اللجنممة الوطنيممة  قتابممةإلى إرسممالهيممتعت تعبهتممه بقممو دقممة و وصممف،ة،  16الوصممفي همم ا امللممفيضممم  .1

، متضمن 7102متم شهر فربايرقبو وذلك ( مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية) التعليم العالي

 :آلراء وتأشريات كو من 

 املنسق البيداغوجي للمسلك؛ 

  إليها املسلك؛رئيس الشعبة اليت ينتمي 

 رئيس جملس املؤسسة اليت يتبع هلا املسلك؛ 

 رئيس جملس اجلامعة. 
 

 PDFونسخة رقمية ممن فهمة   Word ونسخة رقمية من فهة تت ورقيتتنسخيف إرسال طلب االعتماديتعين .2

 .متضمنتان لآلراء والتأشريات املطلوبة وك ا املل،قات
 

أن يقمون عمرت تقموين    عت يمت كمما  .البيداغوجيمة الوطنيمة  الضوابط عند إعداد طلب االعتماد، احرتامجيب  .3

اجلممودة واملالءمممة واالسممتعمال األموممو للممموارد البشممرية  و يرتقممع علمما معممايري اجلممدوى وأن  ااجلامعممة منسممجم

لإلمقانممات البشممرية واملاديممة    طلممب االعتممماد  أن يسممتجيب و الشممعبة واملؤسسممة واجلامعممة  واملاديممة علمما صممعيد   

 . للمسالك ألجرأة جيدةةالالزم

 

مممد عنممد إعممداد املسممالك، جيممب مراعاةومممع جمم وع مشممرتكة بممت املسممالك يف نفممس ا قممو املعممريف بهممد         .4

املؤسسممة أو مممع مسممالك خممار، املؤسسممة، كممما ينبغممي تفممادن تعممدد املسممالك يف نفممس   مسممالك بممت سممور اجل

يممتم إعممداد مشمروع املسمملك وفممق امللممف الوصمفي لطلممب االعتممماد املعممد هلم ا الغممرت، مممن طممر      و. التخصمص 

تقيمميم مشمماريع املسممالك علمما صممعيد املؤسسممة    كممم ينبغممي  . فريممق بيممداغوجي ينتمممي لشممعبة أو لعممدة شممعب   

، املسممملك مشمممروعم يقمممدويمممتم ت. والت،قق ممممن احمممرتام املشممماريع للضممموابط البيداغوجيمممة الوطنيمممةواجلامعمممة

قصممد املصممادقة عليممه   إ    املؤسسممةضمممنا لممرأن وتأشممرية الشممعبة المميت ينتمممي هلمما املسمملك، إ  جملممس    مت

إ  طلمب االعتمماد   يوجمه  وبعد املصادقة عليه من لدن جملمس املؤسسمة وجملمس اجلامعمة،     . جملس اجلامعة

 .الوزارة قصد االعتماد
 

اجلمدوى، الرتابمط   )تقموين الشمامو للجامعمة    بورقة تقدمييمة لعمرت ال   اجلامعةترفق طلبات اعتماد مسالك  .5

 ....(بت املسالك، مسارات التقوين واجلسور بت التقوينات،
 

 :إرفاق كو طلب لالعتماد ب ويتعت .6

 سرية ذاتية موجعة للمنسق البيداغوجي للمسلك؛ 

 تعهدات املتدخلت من خار، اجلامعة؛ 

 تعهدات الشركاء االقتصاديت واملهنيت . 

 

 .املخصص لقو خانة غري كا ،من املمقن استعمال أوراق إمافية كان اجملال إذا .7
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 إبداء الرأن و التأشرية

 

 *املنسق البيداغوجي للمسلك

 املسلك إليهاينتمياليت للشعبة ينتمي املنسق البيداغوجي أستاذ التعليم العلي أو أستاذ مؤهو، *

 للمسلكإرفاق سرية ذاتية موجعة للمنسق البيداغوجي *

 شعبة الدراسات اإلسالمية :الشمعمبة 

 

                            كليةاآلداب والعلوم اإلنسانية وجدة:       املؤسمسة 

 مليقة خترين  والنسباالمس التعليم العالي :الرتمبة   الفقه وأصوله:  التخصص

 :الربيد اإللقرتوني 

malika.khathyri@gmail.com 

          66637336660:   اهلاتف  :          الفاكس 

 :التاريخ والتوقيع 

 

 

 

 رئيس الشعبة اليت ينتمي إليها املسلك

 

علا معايري اجلودة واملالءمة واجلدوى واالستعمال األموو للموارد  ا،املعرب عنه من طر  رئيسه الشعبةيتعت بأن يرتقع رأن 

 .الشعبةالبشرية واملادية علا صعيد 

 

  رأن إجيابي 

 رأن سليب 

 

 :طلب االعتمادتربيرات

 

 

 

 

 

 :الشعبةالتاريخ وتوقيع وخا  رئيس 

 

 

 

  

mailto:malika.khathyri@gmail.com
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 إبداء الرأن و التأشرية

 

 

 املسلك يتبعلهارئيس املؤسسة اليت 

 

علا معايري اجلودة واملالءمة واجلدوى واالستعمال األموو للموارد  ،املعرب عنه من طر  رئيسه جملس املؤسسةيتعت بأن يرتقع رأن 

 .البشرية واملادية علا صعيد املؤسسة

 

  رأن إجيابي 

 رأن سليب 

 

 :طلب االعتمادتربيرات

 

 

 

 

 :املؤسسةالتاريخ وتوقيع وخا  رئيس 

 

 

 اجلامعة رئيس

 

علا معايري اجلودة واملالءمة واجلدوى واالستعمال األموو للموارد  ،املعرب عنه من طر  رئيسه جملس اجلامعةيتعت بأن يرتقع رأن 

 .اجلامعةالبشرية واملادية علا صعيد 

 

  رأن إجيابي 

 رأن سليب 

 

 

 

 

 

 :طلب االعتمادتربيرات

 

 :اجلامعةالتاريخ وتوقيع وخا  رئيس 
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 فهرس

 

الصف،ةرقم   :رقم امللف الوصفي للوحدة عنوان الوحدة 

 1 دراسات فقهية وأصولية مع تطبيقات في فقه المهجر 71

القواعد الفقهية واألصولية وتطبيقاتها في فقه  22

 المهجر
2 

 3 ضوابط التعامل مع النص القرآني 26

 4 ضوابط التعامل مع النص الحديثي 03

حضورها في بالد المهجرالعقيدة األشعرية ومدى  03  5 

 6 المعلوميات واللغات والتواصل 03

 7 فقه التعايش بين المسلمين وغيرهم 30

 8 فقه التنزيل وضوابطه في فتاوى بالد المهجر 31

 9 فقه االختالف وأثره في فقه المهجر 17

 10 المستشرقون ودراسة القرآن الكريم 11

 11 المستشرقون ودراسة السنة النبوية 13

 12 حوار الحضارات 30

األسرة المسلمة في بالد المهجر بين القضايا  31

 االقتصادية واألحوال الشخصية
13 

 14 الهجرة وأثرها على الهوية 17

دراسات تحليلية مقارنة للنصوص: مقارنة األديان 11  15 

 16 دراسات سوسيوثقافية 13

 17 دراسات اجتماعية في بالد المهجر 30

 18 المنطق ومناهج البحث 31

37 
 

أو الرسالةالتدريب  

 التداريب والبحث والمكتبة 19

 التداريب والبحث والمكتبة 20

 التداريب والبحث والمكتبة 21

 التداريب والبحث والمكتبة 22

 التداريب والبحث والمكتبة 23

 التداريب والبحث والمكتبة 24
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 تعريف املسلك .0

 
 

 أصوله وقضاياه وتطبيقاته املعاصرة: فقه املهجر : املسلكعنوان

 :، عند االقتضاء ختباراتالا

علمم االجتمماع   –الفتموى   -االجتهاد -األصول -الفقه :(مرتبة حسب األهمية بالنسبة للمسلك)املادة أو املواد 

 .االقتصاد –

 الدراسات االجتماعية –الدراسات الفقهية واألصولية  :ختصص أو ختصصات الدبلوم 

 التعايش -ا ضارة -موابط الفتوى -التجديد -اجلالية -املهجر :سلكاملفاهيم احملددة للم

 
 

 أهدا  التقوين .7

 
 

يسعا ه ا املاسرت إ  استومار املعار  اليت تلقاها الطالب خالل أسالك اإلجازة يف جمال العلوم الشرعية وتعميق 

وك ا فتح آفاق التقوين يف جمال . التقوين يف الدراسات الفقهية واألصولية، وخباصة ما يتصو بفقه املهجر

 :ويهد  املاسرت أيضا إ . الدراسات والعلوم اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية وا ضارية

 .تقوين أطر كفأة يف جمال العلوم الشرعية عامة، وفقه املهجر خباصة -

 .ؤسسات ذات الصلة بشؤون اهلجرة واملهاجرين باألطر املتخرجة يف املاسرتمد امل -

 .ربط جسور التواصو والتعاون مع املؤسسات العلمية واالجتماعية والوقافية يف بالد املهجر -

: توطيد العالقات العلمية والوقافية واالجتماعية مع املؤسسات الدينية واالجتماعية اليت تعنا بفقه املهجر -

 ...(.اجمللس العلمي األوربي، اجمللس األعلا لإلفتاء )

 .استومار الرتاث الفقهي عامة، واملالقي خباصة، يف تطوير عالقات املسلمت مع غريهم يف بالد املهجر -

 .اإلسهام يف إجياد إجابات شرعية للنوازل والقضايا اليت تشغو اجلالية املسلمة يف بالد املهجر -

 .األوربية ذات الصلة باهلجرة واملهاجرين واجلالية، قصد اإلسهام يف حو املشاكو املعرومة دراسة التشريعات -
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دراسة الفتاوى واآلراء الفقهية املرتبطة بشؤون اجلالية يف موء امل هب املالقي، وإجناز حبوث فقهية متخصصة  -

 .يف ه ا اجملال

هجر وتقوميها يف موء االجتاه األشعرن، مع إجناز حبوث يف دراسة التيارات الفقرية والعقدية السائدة يف ديار امل -

 ه ا اجملال حتصينا للجالية ومحاية هلويتها

 
 
 

 
 

 املهاراتاملرادحتصيلها .3

 
 

 .اكتساب آليات التعامو مع نصوص الوحي من أجو قراءته قراءة سليمة وص،ي،ة -

 .مقينة ورصينةالتعامو مع الفتاوى الشرعية من خالل دراسة  اكتساب مهارات -

 .آليات التعايش مع اآلخر -

 
 

 
 

 مناف  التقوين .4

 
 

 : اإلرشاد والتوجيه الديين والرتبون والعلمي واالجتماعي يف بالد املهجر عن طريق

 .املراكع اليت تعنا بشؤون اجلالية -

 اجمللس العلمي للجالية املغربية، -

 اجمللس األعلا للجالية املغربية،  -

 املراكع واملؤسسات الدينية واالجتماعية باملهجر،  -

 مؤسسة ا سن الواني للمغاربة املقيمت باخلار، -

 .البعوات العلمية  -

 .االستمرارية يف التقوين من خالل الدكتوراه -
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 شروط الولو، واملعار  الالزمة  .5

 

علا أن انتقاء املرش،ت يتم بناء علا اختبار كتابي إمافة ألن طريقة  3تنص الضابطة )شروط القبول.5.1

 (امللف الوصفي للمسلكأخرى حمددة  يف 

 .اختبار كتابي -

 .أن يلتعم الطالب املقبول كتابيا با ضور جلميع الدروس وأنشطة املاسرت -

 . يعادهلا أن يقون حاصال علا اإلجازة يف الدراسات اإلسالمية أو ما -

 .الفرنسية أو اإلجنليعية: أن يقون له إملام بإحدى اللغتت  -

 اإلجازة يف الدراسات اإلسالمية أو ما يعادهلا  :الدبلومات املتطلبة

 :املعار  البيداغوجية اخلاصة 

 .إحدى اللغتت الفرنسية أو اإلجنليعية -

 .اإلملام بالعلوم الشرعية والفقرية واالجتماعية -

 .اإلملام باملسائو االقتصادية ذات الصلة بقضايا املهجر أو األسرة -

 

 :الدبلومات املتطلبة –

 :املعار  البيداغوجية اخلاصة –

 :طرق االنتقاء –

  دراسة امللف 

 (…امليعات، عدد السنوات الدراسية، نقط املواد األساسية، إخل : توميح معايري االنتقاء )

- أ  .سنوات اإلجازةاعتبار امليعات احملصو عليها يف  

 اعتبار النقط يف املواد ذات الصلة باملاسرت  - ب

 اعتبار الدورة اليت جنح فيها املرشح  - ت

 عالقة حبث اإلجازة مبواد املاسرت - ث

 (...اإلنتا، العلمي، األنشطة التواصلية والوقافية واالجتماعية)اعتبار امللف العلمي  - ،

  يف املواد األساسية يف املاسرتاختبار كتابي 

 مقابلة  

 ( :حتديدها)قة أخرى يطر 

 

 :لطلبة  املرتقبة لاألعداد. 5.1
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 ......طالبا 31 ...:  7102....../..7102....:السنة اجلامعية:  األول الفو، –

 .....طالبا 31 .....7102../.....7102...:السنة اجلامعية: الفو، الواني –

 ....طالبا 31...71071.../.....7102...:السنة اجلامعية: الفوجالوالث –

 
 

 االرتباط بت التقوين والتقوينات املتوفرة باجلامعة  .6

 (...اإلجازة ، املسلك مع اجلسوربت املسلقومسالك أخرى باملؤسسة أو باجلامعة ، ترابط)

 
 

استفادة طلبة املاسرت من جمعوء دراسات  سوسيو . )اإلجازة املهنية يف الدراسات السوسيو ثقافية باملؤسسة -

 (.ثقافية

 .استفادة الطلبة من وحدات التواصو وا وار. التواصو والتنمية باملؤسسة -

 .استفادة الطلبة من وحدة مدخو إ  الفقر السوسيولوجي: الرتاث الشعيب والتنمية -

استفادة الطلبة من جمعوءات املنطق وتاريخ الفقر وعلم االجتماع . الدراسات اللغوية يف الغرب اإلسالمي -

 .اللغون
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 تنظيم وحدات املسلك  .2
 

 
 

ينتمي متدخو يف الوحدة و أستاذ التعليم العالي أو أستاذ مؤهو، املنسق البيداغوجي)املنسق البيداغوجي للوحدة

(للشعبة اليت تنتمي إليها الوحدة  
  الوحدة

اجلامعة/ املؤسسة  الشعبة التخصص الرتبة والنسباالسم   الوحدة شعبة انتماء   
 طبيعة الوحدة

(تقميلية/ أساسية )  

الغر  

 العمين
  الرقم عنوان الوحدة

 

التعليم 

 العالي

 الدراسات اإلسالمية مقاصد الشريعة
كلية اآلداب جامعة حممد األول 

 وجدة
 خترين مليقة

 أساسية الدراسات اإلسالمية

16 
دراسات فقهية وأصولية مع 

 تطبيقات يف فقه املهجر
1 

و 
ص
لف
ا

0
 

 

التعليم 

 العالي

 الدراسات اإلسالمية الفقه اإلسالمي
كلية اآلداب جامعة حممد األول 

 وجدة
 املفضو املومين

القواعد الفقهية  06 أساسية الدراسات اإلسالمية

واألصولية وتطبيقاتها يف 

 فقه املهجر

2 

التعليم 

 العالي
 الدراسات اإلسالمية القرآن وعلومه

كلية اآلداب جامعة حممد األول 

 وجدة
 صلي،ة زيان

موابط التعامو مع النص  06 أساسية الدراسات اإلسالمية

 القرآني
3 

التعليم 

 العالي
 الدراسات اإلسالمية السنة وعلومها

كلية اآلداب جامعة حممد األول 

 وجدة
 عمر أجة

موابط التعامو مع النص  06 أساسية الدراسات اإلسالمية

 ا ديوي
4 

 

 مؤهو
 الدراسات اإلسالمية العقيدة

كلية اآلداب جامعة حممد األول 

 وجدة
 عبد  القادر بطار

 أساسية الدراسات اإلسالمية
16 

العقيدة األشعرية ومدى 

 حضورها يف بالد املهجر
5 

التعليم 

 العالي

اإلجنليعية 

 الفرنسية

 اإلعالميات

اإلجنليعية الدراسات 

الفرنسية الدراسات 

 اإلعالميات

كلية اآلداب جامعة حممد األول 

 وجدة

 عبد اجلبار املديوني 

 جواد سرغيين 

   عبد الصمد ميمون اخلري

 الدراسات اإلسالمية

 06 تقميلية
املعلوميات واللغات 

 والتواصو
6 

         7 

 
0جمموع الغال  العمين للفصو  300       

التعليم 

 مقارنة األديان العالي
الدراسات 

 اإلسالمية

كلية اآلداب جامعة 

 حممد األول وجدة
 16 أساسية الدراسات اإلسالمية خلضر زحوط

فقه التعايش بت املسلمت 

 1 وغريهم

و 
ص
لف
ا

7
 

التعليم 

 العالي

الفقه 

 اإلسالمي

الدراسات 

 اإلسالمية

كلية اآلداب جامعة 

 حممد األول وجدة
 الدراسات اإلسالمية حممد املصلح

 أساسية
16 

فقه التنعيو وموابطه يف 

 فتاوى بالد املهجر
2 
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التعليم 

 الفقه واألصول العالي
الدراسات 

 اإلسالمية

كلية اآلداب جامعة 

 حممد األول وجدة
 الدراسات اإلسالمية مليقة خترين

 أساسية
06 

فقه االختال  وأثره يف 

 فقه املهجر
3 

التعليم 

 علوم القرآن العالي
الدراسات 

 اإلسالمية

كلية اآلداب جامعة 

 حممد األول وجدة
 الدراسات اإلسالمية صلي،ة زيان 

 أساسية
06 

املستشرقون ودراسة القرآن 

 القريم
4 

التعليم 

 النسة وعلومها العالي
الدراسات 

 اإلسالمية

كلية اآلداب جامعة 

 حممد األول وجدة
 الدراسات اإلسالمية عبد ا فيظ دومر

 أساسية
06 

املستشرقون ودراسة السنة 

 النبوية
5 

التعليم 

 العالي

 مساعد

الفقر 

 وا ضارة

الدراسات 

 اإلسالمية

كلية اآلداب جامعة 

 بن عبد اهلل فاسحممد 
 6 حوار ا ضارات 06 تقميلية الدراسات اإلسالمية حممد البنعيادن

         7 

7جمموع الغال  العمين للفصو  300        

 

التعليم 

 العالي

 الدراسات اإلسالمية األدب العربي
كلية اآلداب جامعة حممد األول 

 وجدة
 الدراسات اإلسالمية بدر مقرن

 

 16 أساسية

األسرة املسلمة يف بالد 

املهجر بت القضايا 

االقتصادية واألحوال 

 الشخصية

1 

و 
ص
لف
ا

3
 

التعليم 

 العالي

السرية والسنة 

 وعلومها
 الدراسات اإلسالمية

كلية اآلداب جامعة حممد األول 

 وجدة
 الدراسات اإلسالمية عمر أجة

 أساسية
 2 اهلجرة وأثرها علا اهلوية 16

التعليم 

 العالي
 الدراسات اإلسالمية مقارنة األديان

كلية اآلداب جامعة حممد األول 

 وجدة
 الدراسات اإلسالمية خلضر زحوط

 أساسية
06 

دراسات : مقارنة األديان

 حتليلية مقارنة للنصوص
3 

التعليم 

 العالي
 الدراسات اإلسالمية التاريخ واالقتصاد

كلية اآلداب جامعة حممد األول 

 وجدة
 الدراسات اإلسالمية هرو ععن

 أساسية
 4 دراسات سوسيوثقافية 06

التعليم 

 العالي

 مساعد

 علم االجتماع  علم االجتماع 
كلية اآلداب جامعة حممد األول 

 وجدة
 الدراسات اإلسالمية عبد ا ق البقورن

 أساسية

06 
دراسات اجتماعية يف بالد 

 املهجر
5 

 مؤهو
 الدراسات اإلسالمية العقيدة

كلية اآلداب جامعة حممد األول 

 وجدة
 الدراسات اإلسالمية عبد القادر بطار

 أساسية
 6 املنطق ومناهج الب،ث 06

3جمموع الغال  العمين للفصو  300        

 الدراسات اإلسالمية أساتذة الشعبة كلية اآلداب جامعة حممد األول  الدراسات اإلسالمية كو التخصصات 
 التدريب أو الرسالة

1 

لف
ا

و 
ص 4
 

 2 الدراسات اإلسالمية أساتذة الشعبة كلية اآلداب جامعة حممد األول  الدراسات اإلسالمية كو التخصصات 



711217/49 

 3 الدراسات اإلسالمية أساتذة الشعبة كلية اآلداب جامعة حممد األول  الدراسات اإلسالمية كو التخصصات 

 4 الدراسات اإلسالمية أساتذة الشعبة كلية اآلداب جامعة حممد األول  الدراسات اإلسالمية كو التخصصات 

 5 الدراسات اإلسالمية أساتذة الشعبة كلية اآلداب جامعة حممد األول  الدراسات اإلسالمية كو التخصصات 

 6 الدراسات اإلسالمية أساتذة الشعبة كلية اآلداب جامعة حممد األول  الدراسات اإلسالمية كو التخصصات 

4جمموع الغال  العمين للفصو          

 

 لفريق البيداغوجيا .8

 طبيعة التدخو

 الطبيعة  االسم والنسب الشعبة التخصص الرتبة

روس ، أعمال توجيهية، أعمال تطبيقية،   د)

.......(تأطري مشاريع  

 الوحدات موموع التدخو

 املتدخلت من املؤسسة .0     

روس ، أعمال توجيهية، أعمال تطبيقية،   تأطري د

 مشاريع

 واألصولالفقه  التعليم العالي االختال فقه 
 مليقة خترين الدراسات اإلسالمية

روس ، أعمال توجيهية، أعمال تطبيقية،   تأطري د

 مشاريع

موابط التعامو مع النص 

 التدريب والرسالة/ ا ديوي

 السنة وعلومها التعليم العالي
 عمر أجة الدراسات اإلسالمية

تطبيقية،   تأطري روس ، أعمال توجيهية، أعمال د

 مشاريع

 العقيدة والفقر مؤهو العقيدة األشعرية
 الدراسات اإلسالمية

 عبدالقادر بطار

روس ، أعمال توجيهية، أعمال تطبيقية،   تأطري د

 مشاريع

/ مقارنة األديان/ فقه التعايش

 التدريب والرسالة

 مقارنة األديان التعليم العالي
 خلضر زحوط الدراسات اإلسالمية

روس ، أعمال توجيهية، أعمال تطبيقية،   تأطري د

 مشاريع

 الفقه اإلسالمي التعليم العالي فقه التنعيو
 حممد املصلح الدراسات اإلسالمية

/ املستشرقون ودراسة القرآن القريم تأطري حبوث -دروس

  التدريب والرسالة

 علوم القرآن مساعد العالي
 صلي،ة زيان الدراسات اإلسالمية

روس ، أعمال توجيهية، أعمال تطبيقية،   تأطري د  الطل،اونحممد  الدراسات اإلسالمية القرآن وعلومه التعليم العالي موابط التعامو مع النص القرآني
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 مشاريع

روس ، أعمال توجيهية، أعمال تطبيقية،   تأطري د

 مشاريع

القواعد الفقهية واألصولية 

 وتطبيقاتها يف فقه املهجر

 الفقه اإلسالمي العاليالتعليم 
 حممد ععالعرب برحيلي الدراسات اإلسالمية

روس ، أعمال توجيهية، أعمال تطبيقية،   تأطري د

 مشاريع

املنطق / أصولية وو فقهية دراسات

 ومناهج الب،ث

 مقاصد الشريعة التعليم العالي
 الوالي بنيونس الدراسات اإلسالمية

تطبيقية،   تأطري روس ، أعمال توجيهية، أعمال د

 مشاريع

األسرة املسلمة يف بالد املهجر بت 

القضايا االقتصادية واألحوال 

 الشخصية

  التعليم العالي

 بدر مقرن الدراسات اإلسالمية السنة وعلومها

روس ، أعمال توجيهية، أعمال تطبيقية،   تأطري د

 مشاريع

 ععن هرو اجلغرافيا اإلحصاء التعليم العالي دراسات سوسيوثقافية

روس ، أعمال توجيهية، أعمال تطبيقية،   تأطري د

 مشاريع

 عبد ا ق البقورن علم االجتماع  ع ا ضارنعلم االجتما التعليم العالي دراسات اجتماعية يف بالد املهجر

روس ، أعمال توجيهية، أعمال تطبيقية،   تأطري د

 مشاريع

 اللغة اإلجنليعية اإلجنليعية التعليم العالي والتواصو اإلجنليعية
 عبد اجلبار املديوني

روس ، أعمال توجيهية، أعمال تطبيقية،   تأطري د

 مشاريع

 الفرنسية اللغة الفرنسية التعليم العالي اوالتواصوالفرنسية 
 جواد سرغيين

روس ، أعمال توجيهية، أعمال تطبيقية،   تأطري د

 مشاريع

 اإلعالميات اإلعالميات اإلعالميات اإلعالميات
 حممد شالي

      
املتدخلت من  مؤسسات  .7     

جامعية أخرى تنتمي 
 حتديد)للجامعة  

 ( :املؤسسة
روس ، أعمال توجيهية، أعمال تطبيقية،   تأطري د

 مشاريع

 الفقر وا ضارة مساعد العالي حوار ا ضارات
 حممد البنعيادن الدراسات اإلسالمية

روس ، أعمال توجيهية، أعمال تطبيقية،   تأطري د  خلضر بوعلي الدراسات اإلسالمية القرآن وعلومه مساعد العالي موابط التعامو مع النص القرآني
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 مشاريع
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 (تابع)الفريق البيداغوجي . 8

 طبيعة التدخو

 الطبيعة  االسم والنسب الشعبة التخصص الرتبة

،  تأطري ، أعمال توجيهية، أعمال تطبيقيةروس د)

.......(مشاريع  

 الوحدات موموع التدخو

من مؤسسات املتدخلت  .3     

خار، اجلامعة للتقوين من 

ارقق رسائو /  حتديد املؤسسة)

 (باألمرنيياملعن تعهدات

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

من القطاعات املتدخلت  .4     

* االقتصادية واالجتماعية

ارقق رسائو /  حتديد املؤسسة)

 (باألمرنيياملعن تعهدات
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 للمسلكاخلاصة والالزمة لألجرأة اجليدة  املادية واللوجيستيقيةالوسائو  .9

 
 الوسائو املتوفرة الوسائو املرتقبة

 

 

 .تتقلف القلية بتوفري األدوات اللوجستيقية الالزمة -

خمترب مناهج  العلوم يف ا ضارة اإلسالمية  _

 وجتديد الرتاث

قاعة الدرس والندوات اخلاصة  –ا واسيب  –

 بالوحدات 

 ... املقتبة –

 التعليم عن بعدقاعة  -

 

 (حتديد الطبيعة والقيفية )والتعاونالشراكة .01

 
 (، بالنسبة للمؤسسات من خار، اجلامعةاتإرفاق رسائو التعهد)الشراكة اجلامعية . 0.01

 املؤسسة طبيعة وكيفية الشراكة

  

 

 (اتإرفاق رسائو التعهد)الشراكة مع القطاع املهين واالجتماعي . 7.01

 املؤسسة جمال نشاط املؤسسة طبيعة وكيفية الشراكة 

   

 

 (اتإرفاق رسائو التعهد/ حدد ) شراكات أخرى . 3.01

 

 املؤسسة جمال نشاط املؤسسة طبيعة وكيفية الشراكة 

استفادة + اقرتاح مشاريع للب،ث  تعاون

+ طلبة املاسرت من مقتبة اجمللس 

 التدريب علا اإلفتاء 

 احمللي بوجدةاجمللس العلمي 

 عناصر أخرى ترونها جمدية .00
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 امللف الوصفي للوحدة
 

 
 
 
 

 الرقم التسلسلي للوحدة 1

دراسات فقهية وأصولية مع تطبيقات يف فقه 

 املهجر

 عنوان الوحدة

 (أداوتية/ تقميلية/ أساسية )طبيعة الوحدة  أساسية

 الوحدةالفصو ال ن تنتمي إليه  الفصل األول

 الشعبة اليت تنتمي إليها الوحدة شعبة الدراسات اإلسالمية

 املؤسسة اليت تتبع هلا الوحدة كلية اآلداب وجدة
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  الوحدة وصف .0

 الوحدة أهدا  .0.0

 

دالالت األلفاظ و الفتوى الشرعية خصوصا ما يتعلق مبباحث هأصولالفقه وتعميق معار  الطلبة يف آليات  -أ

 . ومراتب االجتهاد وموابطه، وأشقال التعارت بت النصوص وطرق املوازنة والرتجيح بينها

مترين الطلبة علا بناء الفتوى الشرعية وتعريفهم باخلصوصيات اليت ييجب أخ ها بعت االعتبار يف بالد -ب

 .  املهجر

 بت املقاصد الشرعية ومتغريات الواقعتعريف الطلبة مبنهج الفقهاء واألصوليت يف املالءمة -،

 ربط فقه املقاصد بفقه األحقام وفقه الواقع -د

 متقت الطلبة من اكتساب آليات فقه النص وفقه الواقع وتأهيلهم لتولي منصب اإلفتاء يف املهجر -هم

 

 

 (املعين الفصو وك ا مسبقا استيفاؤها الالزم الوحدات أو الوحدة حتديد) مسبقا اكتسابها الالزم املعار   .7.0

يفرتت يف اخلامع للتقوين يف ه ه الوحدة أن يقون له إملام بأصول الفقه وتاريخ التشريع، وله اطالع علا كتب 

ومن ه ه . وه ه املعار  متاحة بالنسبة لطلبة مسلك الدراسات اإلسالمية، ألنها تعد من مواده األساسية. النوازل

 :الوحدات ما يلي

 ول الفقهوحدة أص -أ

 وحدة مقاصد الشريعة -ب

 وحدة تاريخ التشريع -،

 
 

 

 (األساسية الوحدات يف إلعامية التوجيهية األعمال تقون) العمين الغال  .3.0

 مقونات الوحدة الغال  العمين

جمموع 

الغال  

نيللالعم

 وحدة

تقييم 

 املعار 

عمو 

 شخصي

أنشطة تطبيقية 

.. ،تدريب،ميدانيعمل)

 "حتدده"آخر 

 

أشغال 

 تطبيقية

أعمال 

 توجيهية
  دروس

 يف فقه املهجر صناعة الفتوى 33%    73%  

 يف فقه املهجر صناعة الفتوى 33%    73%  

 %النسبةاملؤوية 33%    23%  100%

 

 

  الوحدة حمتوى وصف .4.0

تطبيقية، أنشطة أشغال توجيهية، أعمال دروس، : وصف مفصو لتدريس وأنشطة الوحدة املرتقبة بالوحدة 

 ...تطبيقية،
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 :صناعة الفتوى يف فقه املهجر: دراسات فقهية: 1

 شروط اإلفتاء العام واإلفتاء امل هيب -أ

 أصول الفتوى وقواعدها يف امل هب املالقي -ب

 مصطل،ات اإلفتاء ومصادره يف امل هب املالقي -،

 منهج بناء الفتوى عند القدماء واملعاصرين -د

 الفتاوى ذات الصلة ببالد املهجر يف موء أصول اإلفتاء وقواعد صناعة الفتوىدراسة  -هم

 مجع فتاوى املهجر وتصنيفها وفق مضامينها -و

 

 :ومقاصدية دراسات أصولية: 7

 :دراسات أصولية -

 األدلة الشرعية  - أ

 االجتهاد ومراتبه  - ب

 طرق التعارت والرتجيح - ت

 التقليد والتلفيق - ث

 :املهجرمقاصد الشريعة وصلتها بفقه  -

 نظرية املقاصد عند الشاطيب -أ

 املصاحل واملفاسد وموابطها املقاصدية -ب

 االجتهاد املقاصدن بت االنضباط والتسيب -،

 آفاق الب،ث يف علم املقاصد -د

 

 

 التطبيقية األنشطة تنظيم إجراءات .5.0

 تنظيم لقاءات مع الطلبة حول كيفية ربط الفروع باألصول  -

 تقليف الطلبة بإجناز أحباث يف طرق استومار النص  -

تقليف الطلبة بدراسة إنتا، اجمللس األعلا األوربي لإلفتاء من أجو معرفة القواعد األصولية واملقاصدية املعتمدة يف اإلفتاء -  

 
 

 

 االقتضاء؛ عند للطالب، الشخصي العمو وصف .6.0

 :فقهيةدراسات : 7

 :صناعة الفتوى يف فقه املهجر

 . العمو يف املقتبة لالطالع علا أهم مصادر الفتوى، وطرق تصنيف علماء املسلمت ومناهجهم -أ

تنظيم زيارة للمجلس العلمي بوجدة من أجو عقد لقاءات مع جلنة اإلفتاء قصد االطالع علا طريق عمو  -ب

 .اللجنة يف اإلفتاء

 .اذ، من الفتاوى من كتب النوازلتدريب الطلبة علا كيفية صناعة اإلفتاء من خالل دراسة من -،

 .بتهييئ فتاوى وفق املعار  املقتسبة -د
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 :مقاصد الشريعة وصلتها بفقه املهجردراسات أصولية و: 2

. ، وطرق تصنيف علماء املسلمت ومناهجهماألصوليةصادر املالعمو يف املقتبة لالطالع علا أهم  - أ

 (أشغال تطبيقية+ حمامرات توجيهية )

من خالل دراسة مناذ، من الفتاوى من كتب ربط األصول بالفروع علا كيفية تدريب الطلبة  - ب

 (أشغال تطبيقية) .النوازل

تقليف الطلبة بتطبيق القواعد األصولية علا نصوص خمتارة من القتاب والسنة قصد معرفة مدى  - ت

 (أشغال تطبيقية)متقن الطالب من تطبيق املعار  األصولية

 

 .االطالع علا أهم مصادر علم املقاصد، طرق تصنيف علماء املسلمت ومناهجهم العمو باملقتبة قصد  -ب

 (أشغال تطبيقية)

 (حمامرات توجيهية) .منهج الفقهاء يف املالءمة بت الواقع واملقاصد القلية للشريعةعلا االطالع  -ب

 
 
 

 

 املعار  تقييم .7

 طرق تقييم املعار   .1.7

 

 الفصو نهاية امت،ان 

 (طريقة أخرى أوروائع أو اختبار شفون أو فروت أو عروت أو تقارير تدريب :  حتديد) مستمر تقييم 

 املراقبة املستمرة -أ

 فروت -ب

 تقارير حول اللقاءات واحملامرات -،

  إلقاء عروت وحمامرات -د

 

 (مختلف تقييمات الوحدةحتديد التوازنل)نقطة الوحدة  .0.3

عليها  يف مجيع املواد النظرية  والتطبيقية والتداريب،  مع تتشقو نقطة الوحدة من  جمموع النقط احملصو 

 لقو جمعوء 7علا  7و  7علا  0مراعاة معامو كو واحدة منها  

 

 

 

 إجراءات استيفاء الوحدة .0.4

 .لقو جمعوء 23من  73الستيفاء الوحدة جيب ا صول علا 

وبالنسبة للدورة االستدراكية يعاد االمت،ان القتابي أو الشفون يف املواد اليت مل حيصو فيها الطالب علا 

وقد يقلف الطالب بأحباث أو عروت وتقارير من أجو استيفاء اجملعوء ال ن مل يتمقن من ا صول . املعدل
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لدورة االستدراكية األو ، يؤجو االمت،ان وإذا مل يتمقن من استيفاء الوحدة أو اجملعوء يف ا. علا املعدل فيه

 .فيهما إ  السنة املوالية

 

 

 

 أو العالي التعليم أستاذ البيداغوجي املنسق : ت كري) للوحدة البيداغوجي والفريق البيداغوجي املنسق .0

 (الوحدة إليها تنتمي اليت للشعبة ينتمي مؤهو، أستاذ

 طبيعة التدخو

 ،أعمال التوجيهية، دروس)
تأطري    ،أشغال تطبيقية

...(،تداريب أ ومشاريع  

  الرتبة التخصص الشعبة املؤسسة

 ،أعمال التوجيهية، دروس

تأطري    ،أشغال تطبيقية

 تداريب أ ومشاريع

 كلية اآلداب وجدة

 

 إسالمية. د

الفقه 

 اإلسالمي

التعليم 

 العالي

 :املنسق البيداغوجي

مليقة  االسم والنسب

 خترين

 ،التوجيهيةأعمال ، دروس

تأطري    ،أشغال تطبيقية

 تداريب أ ومشاريع
 كلية اآلداب وجدة

 

 إسالمية. د

الفقه 

 اإلسالمي

التعليم 

 العالي

 :املتدخلت 

حممد  االسم والنسب

 املصلح

 ،أعمال التوجيهية، دروس

تأطري    ،أشغال تطبيقية

 تداريب أ ومشاريع

 كلية اآلداب وجدة
 

 إسالمية. د

التعليم  الفقه أصول 

 العالي

 بنيونس الوالي

      

 

 جمدية أخرى عناصر .4
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 امللف الوصفي للوحدة
 

 
 
 
 

 الرقم التسلسلي للوحدة 7

القواعد الفقهية واألصولية وتطبيقاتها يف فقه 

 املهجر

 عنوان الوحدة

 (أداوتية/ تقميلية/ أساسية )طبيعة الوحدة  أساسية

 الفصو ال ن تنتمي إليه الوحدة الفصل األول

 الشعبة اليت تنتمي إليها الوحدة شعبة الدراسات اإلسالمية

 املؤسسة اليت تتبع هلا الوحدة كلية اآلداب وجدة
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  الوحدة وصف .5

 الوحدة أهدا  .0.0

 

 متقت الطالب من حتصيو الضرورن من القواعد الفقهية -أ

 متقت الطالب من القواعد األصولية ومعرفتها  -ب

 تعميق معرفة الطالب مبصادر القواعد الفقهية واألصولية  -،

 مترين الطالب علا فهم تطبيقات القواعد الفقهية واألصولية يف فقه املهجر -د

 

 (املعين الفصو وك ا مسبقا استيفاؤها الالزم الوحدات أو الوحدة حتديد) مسبقا اكتسابها الالزم املعار   .7.0

 وحدة الفقه -أ

 وحدة األحوال الشخصية -ب

 وحدة تاريخ التشريع -،

 وحدة أصول الفقه -د

  وحدة املقاصد -هم

 
 

 

 (األساسية الوحدات يف إلعامية التوجيهية األعمال تقون) العمين الغال  .3.0

 مقونات الوحدة الغال  العمين

جمموع 

الغال  

نيللالعم

 وحدة

تقييم 

 املعار 

عمو 

 شخصي

أنشطة تطبيقية 

.. ،تدريب،ميدانيعمل)

 "حتدده"آخر 

 

أشغال 

 تطبيقية

أعمال 

 توجيهية
  دروس

 القواعد الفقهية واألصولية 33% 73% 73%  73% 73% 733%

        

 %النسبةاملؤوية 33% 73% 73%  73% 73% 733%

 

 

  الوحدة حمتوى وصف .4.0

أشغال تطبيقية، أنشطة توجيهية، أعمال دروس، : وصف مفصو لتدريس وأنشطة الوحدة املرتقبة بالوحدة 

 ...تطبيقية،

 

 (أشغال تطبيقية+ حمامرات توجيهية )القواعد الفقهية -أ

 (أشغال تطبيقية+ حمامرات توجيهية )القواعد األصولية  -ب

 (توجيهيةحمامرات )مصادر القواعد الفقهية واألصولية  -،

 (دراسات تطبيقية) القواعد الفقهية واألصولية وتطبيقاتها يف فقه املهجر -د
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 التطبيقية األنشطة تنظيم إجراءات .5.0

ربط الصلة باجملمع الفقهي جبدة لالطالع علا مشروع معلمة القواعد الفقهية ال ن سبق لبعض األعضاء املؤطرين يف  -

 .املاسرت االشتغال  به

 .الطلبة باستخرا، القواعد الفقهية واألصولية من خالل كتب النوازلتقليف  -

 تنظيم لقاءات مع الطلبة حول كيفية ربط الفروع باألصول   -

 

 

 االقتضاء؛ عند للطالب، الشخصي العمو وصف .6.7

نشاط يف املقتبة إلطالع الطالب علا مصادر القواعد الفقهية واألصولية، وطرق تصنيف علماء املسلمت 

 ناهجهم فيهاوم
 
 

 

 املعار  تقييم .6

 طرق تقييم املعار   .1.5

 

 الفصو نهاية امت،ان 

 (طريقة أخرى أوروائع أو اختبار شفون أو فروت أو عروت أو تقارير تدريب :  حتديد) مستمر تقييم 

 املراقبة املستمرة -أ 

  فروت -ب

 تقارير حول اللقاءات واحملامرات -،

 إلقاء عروت وحمامرات -د

 

 (مختلف تقييمات الوحدةحتديد التوازنل)نقطة الوحدة  .0.6

تتشقو نقطة الوحدة من جمموع النقط احملصو عليها يف مجيع املواد النظرية والتطبيقية والتداريب، مع 

  لقو جمعوء 7علا  7و  7علا  0مراعاة معامو كو واحدة منها 

 

 

 إجراءات استيفاء الوحدة .0.2

 لقو جمعوء 23من  73الستيفاء الوحدة جيب ا صول علا 

وبالنسبة للدورة االستدراكية يعاد االمت،ان القتابي أو الشفون يف املواد اليت مل حيصو فيها الطالب علا 

وقد يقلف الطالب بأحباث أو عروت وتقارير من أجو استيفاء اجملعوء ال ن مل يتمقن من ا صول . املعدل

الوحدة أو اجملعوء يف الدورة االستدراكية األو ، يؤجو االمت،ان وإذا مل يتمقن من استيفاء . علا املعدل فيه

 .فيهما إ  السنة املوالية
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 أو العالي التعليم أستاذ البيداغوجي املنسق : ت كري) للوحدة البيداغوجي والفريق البيداغوجي املنسق .1

 (الوحدة إليها تنتمي اليت للشعبة ينتمي مؤهو، أستاذ

 طبيعة التدخو

 ،أعمال التوجيهية، دروس)
تأطري    ،أشغال تطبيقية

...(،تداريب أ ومشاريع  

  الرتبة التخصص الشعبة املؤسسة

 ،أعمال التوجيهية، دروس

تأطري    ،أشغال تطبيقية

 تداريب أ ومشاريع
 كلية اآلداب وجدة

 

 إسالمية. د

الفقه 

 اإلسالمي

التعليم 

 العالي

 :املنسق البيداغوجي

املفضو  االسم والنسب

 املومين

 ،أعمال التوجيهية، دروس

تأطري    ،أشغال تطبيقية

 كلية اآلداب وجدة تداريب أ ومشاريع

 

 إسالمية. د

الفقه 

 اإلسالمي

التعليم 

 العالي

 :املتدخلت 

د عع حمم االسم والنسب

 برحيلي العرب

 ،أعمال التوجيهية، دروس

تأطري    ،أشغال تطبيقية

 تداريب أ ومشاريع

 وجدةكلية اآلداب 
 

 إسالمية. د

التعليم  الفقه أصول 

 العالي

 بنيونس الوالي

      

 

 جمدية أخرى عناصر .8
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 امللف الوصفي للوحدة
 

 
 
 
 

 الرقم التسلسلي للوحدة 3

 عنوان الوحدة موابط التعامو مع النص القرآني

 (أداوتية/ تقميلية/ أساسية )طبيعة الوحدة  أساسية

 الفصو ال ن تنتمي إليه الوحدة الفصل األول

 الشعبة اليت تنتمي إليها الوحدة شعبة الدراسات اإلسالمية

 املؤسسة اليت تتبع هلا الوحدة كلية اآلداب وجدة
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  الوحدة وصف .9

 الوحدة أهدا  .0.0

 

الطالب من آليات وموابط يهد  ه ا املساق إ  بيان املنهج األموو يف التعامو مع النص القرآني، ومتقت  -

 .التعامو مع النص، وبيان جهود العلماء يف فهم النصوص

كما يهد  إ  تعريف الطلبة جبهود املفسرين يف تناول قضايا النص القرآني وجماالته وذلك لت،ديد  -

تقييمها، ثم املقدمات والنتائج ومتييع االفرتامات، والتعر  علا ا جج والرباهت وطرق الوصول لالستنباطات و

 .حتليو النتائج والوصول إ  استنتاجات توافق روح العصر

 
 

 (املعين الفصو وك ا مسبقا استيفاؤها الالزم الوحدات أو الوحدة حتديد) مسبقا اكتسابها الالزم املعار   .7.0

 .ما أخ ه الطالب وما استفاد منه من فصول اإلجازة  -

 .اكتساب وحدات القرآن  -

 .املناهج والت،ليووحدات  -

 
 

 

 (األساسية الوحدات يف إلعامية التوجيهية األعمال تقون) العمين الغال  .3.0

 مقونات الوحدة الغال  العمين

جمموع 

الغال  

نيللالعم

 وحدة

تقييم 

 املعار 

عمو 

 شخصي

أنشطة تطبيقية 

.. ،تدريب،ميدانيعمل)

 "حتدده"آخر 

 

أشغال 

 تطبيقية

أعمال 

 توجيهية
  دروس

733% 73% 73%  73% 73% 
موابط التعامو مع النص  33%

 القرآني

       
موابط التعامو مع النص 

 القرآني

 %النسبةاملؤوية 33% 73% 73%  73% 73% 733%

 

 

  الوحدة حمتوى وصف .4.0

أشغال تطبيقية، أنشطة توجيهية، أعمال دروس، : وصف مفصو لتدريس وأنشطة الوحدة املرتقبة بالوحدة 

 ...تطبيقية،

 

 :موابط التعامو مع القرآن القريم

 ( حمامرات توجيهية)مدارس التفسري ودورها يف مبط التعامو مع النص القرآني  -
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 (دراسات تطبيقية)موابط وقواعد قراءة النص القرآني وأساليب التجديد  -

 (دراسات تطبيقية. )جتديدهالبن تيمية وحماولة " مقدمة يف أصول التفسري"قراءة مستفيضة لقتاب  -

 (حمامرات توجيهية. )املنهج –األسلوب  –املصطلح  –املفهوم : قراءة يف دعاوى التجديد -

 

 

 

 التطبيقية األنشطة تنظيم إجراءات .5.0

 .تنظيم ورشات تطبيقية يف القراءات والتجويد يشر  عليها أحد القراء -

اجمللس العلمي احمللي بوجدة حول الرسم القرآني وما يوار حوله من  تنظيم لقاءات مع الفقيه  سن الرمحوني عضو -

 شبهات

 تنظيم لقاءات مع املسؤولت علا مشروع قراءة الوحي مبركع الدراسات والب،وث اإلنسانية بوجدة -

 ملدرسة املغربية  دراسة تفاسري األحقام اليت ألفها فقهاء الغرب اإلسالمي قصد الوقو  علا قواعد التفسري املستعملة يف ا -

 

 االقتضاء؛ عند للطالب، الشخصي العمو وصف .6.3

يهد  ه ا النشاط إ  تتبع الطلبة مصادر التفسري عن قرب ومعاينتها،  : نشاط باملقتبة لالطالع علا أهم مصادر التفسري -

 .واألرشفةكما يهد  إ  التعريف بقيفية التصنيف داخو املقتبة . وحماولة التفريق بت قدميها وحديوها

 .  مجع وتصفيف املراجع اليت حاولت قراءة النص القرآني عرب العصور -

 
 

 

 املعار  تقييم .01

 طرق تقييم املعار   .1.8

 

 الفصو نهاية امت،ان 

 (طريقة أخرى أوروائع أو اختبار شفون أو فروت أو عروت أو تقارير تدريب :  حتديد) مستمر تقييم 

 املراقبة املستمرة -أ 

  فروت -ب

 تقارير حول اللقاءات واحملامرات -،

 إلقاء عروت وحمامرات -د

 

 (مختلف تقييمات الوحدةحتديد التوازنل)نقطة الوحدة  .0.9

تتشقو نقطة الوحدة من جمموع النقط احملصو عليها يف مجيع املواد النظرية والتطبيقية والتداريب، مع 

  لقو جمعوء 7علا  7و  7علا  0مراعاة معامو كو واحدة منها 

 

 

 إجراءات استيفاء الوحدة .0.01

 لقو جمعوء 23من  73الستيفاء الوحدة جيب ا صول علا 
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وبالنسبة للدورة االستدراكية يعاد االمت،ان القتابي أو الشفون يف املواد اليت مل حيصو فيها الطالب علا 

يتمقن من ا صول وقد يقلف الطالب بأحباث أو عروت وتقارير من أجو استيفاء اجملعوء ال ن مل . املعدل

وإذا مل يتمقن من استيفاء الوحدة أو اجملعوء يف الدورة االستدراكية األو ، يؤجو االمت،ان . علا املعدل فيه

 .فيهما إ  السنة املوالية

 

 

 التعليم أستاذ البيداغوجي املنسق : ت كري) للوحدة البيداغوجي والفريق البيداغوجي املنسق .77

 (الوحدة إليها تنتمي اليت للشعبة ينتمي مؤهو، أستاذ أو العالي

 طبيعة التدخو

 ،أعمال التوجيهية، دروس)
تأطري    ،أشغال تطبيقية

...(،تداريب أ ومشاريع  

  الرتبة التخصص الشعبة املؤسسة

 ،أعمال التوجيهية، دروس

تأطري    ،أشغال تطبيقية

 ،تداريب أ ومشاريع

 كلية اآلداب وجدة
الدراسات 

 اإلسالمية

القرآن 

 وعلومه

 :املنسق البيداغوجي مؤهو

 صلي،ة زيان االسم والنسب

 ،أعمال التوجيهية، دروس

تأطري    ،أشغال تطبيقية

 كلية اآلداب وجدة ،تداريب أ ومشاريع

الدراسات 

 اإلسالمية

القرآن 

 وعلومه

التعليم 

 العالي

 :املتدخلت 

حممد   االسم والنسب

 الطل،اون

      

      

 

 جمدية أخرى عناصر .07
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 امللف الوصفي للوحدة
 

 
 
 
 

 الرقم التسلسلي للوحدة 4

 عنوان الوحدة موابط التعامو مع النص ا ديوي

 (أداوتية/ تقميلية/ أساسية )طبيعة الوحدة  أساسية

 الفصو ال ن تنتمي إليه الوحدة الفصل األول

 تنتمي إليها الوحدةالشعبة اليت  شعبة الدراسات اإلسالمية

 املؤسسة اليت تتبع هلا الوحدة كلية اآلداب وجدة
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  الوحدة وصف .03

 الوحدة أهدا  .0.0

 

يهد  ه ا املساق إ  بيان املنهج األموو يف التعامو مع النص ا ديوي، ومتقت الطالب من آليات وموابط  -

 .التعامو مع النص، وبيان جهود العلماء يف فهم النصوص

كما يهد  إ  تعريف الطلبة أيضا جبهود العلماء من أهو ا ديث، ويطلعهم علا مناهجهم يف التأليف،  -

وتعليم الطلبة وتدريبهم علا حتليو النصوص وحتديد النقاط األساسية فيها، للتمقن من تقديم سيناريوهات 

 .به أو مبالغة خمتلفة لقيفية تفسري النص وقراءته وتنعيله علا أرت الواقع من غري إخالل

 

 (املعين الفصو وك ا مسبقا استيفاؤها الالزم الوحدات أو الوحدة حتديد) مسبقا اكتسابها الالزم املعار   .7.0

 .ما أخ ه الطالب وما استفاد منه من فصول اإلجازة  -

 .اكتساب وحدات السنة النبوية الشريفة والسرية النبوية -

 .وحدات املناهج والت،ليو -
 
 

 

 (األساسية الوحدات يف إلعامية التوجيهية األعمال تقون) العمين الغال  .3.0

 مقونات الوحدة الغال  العمين

جمموع 

الغال  

نيللالعم

 وحدة

تقييم 

 املعار 

عمو 

 شخصي

أنشطة تطبيقية 

.. ،تدريب،ميدانيعمل)

 "حتدده"آخر 

 

أشغال 

 تطبيقية

أعمال 

 توجيهية
  دروس

733% 73% 73%  73% 73% 
موابط التعامو مع النص  33%

 ا ديوي

       
موابط التعامو مع النص 

 ا ديوي

 %النسبةاملؤوية 33% 73% 73%  73% 73% 733%

 

 

  الوحدة حمتوى وصف .4.0

أشغال تطبيقية، أنشطة توجيهية، أعمال دروس، : وصف مفصو لتدريس وأنشطة الوحدة املرتقبة بالوحدة 

 ...تطبيقية،

 

 : موابط التعامو مع السنة النبوية

 (أشغال تطبيقية+ حمامرات توجيهية ) :جهود احملدثت يف فهم السنة النبوية والتعامو معها -0

 .غريب ا ديث –. أسباب ورود ا ديث–. ناسخ ا ديث ومنسوخه –. علم خمتلف ا ديث -
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 :موابط التعامو مع السنة النبوية -7

 (حمامرات توجيهية) .رآن القريمفهم السنة يف موء الق -أ

 (أشغال تطبيقية) :مجع األحاديث الواردة يف املوموع -ب

 عند األصوليت -عند الفقهاء    -عند احملدثت   -       

 (أشغال تطبيقية+ حمامرات توجيهية ) .فهم األحاديث يف موء أسبابها -د

 (حمامرات توجيهية) .التمييع بت الوسيلة املتغرية واهلد  الوابت لل،ديث -ر

 (حمامرات توجيهية) .ا قيقة واجملاز يف ا ديث النبون -ز

 

 

 

 التطبيقية األنشطة تنظيم إجراءات .5.0

 تدريب الطالب علا كيفية التعامو مع كتب التخريج ا ديوي -

 تدريب الطلبة علا ممارسة موابط اجلرح والتعديو من خالل أحاديث خمتارة يقلفون بدراستها سندا ومتنا  -

 ( ...مشارق األنوار( ()اإلملاع)دراسة تطبيقية لقتب املصطلح اليت ألفا علماء الغرب اإلسالمي موو  -

  النبون تقليف الطلبة بإجناز أحباث حول خصائص املدرسة املغربية يف ا ديث -

 

 االقتضاء؛ عند للطالب، الشخصي العمو وصف .6.4

يهد  النشاط إ  تتبع جهود علماء ا ديث يف : نشاط باملقتبة لالطالع علا أهم مصادر ا ديث -

التصنيف من خالل املقتبة، والشروح اليت تناولت تفسري النص والفروق فيما بينها، وحماولة االستنباط من 

 .ذلك

 .املعاصرة يف قراءة النص ا ديويتتبع اجلهود  -

 
 

 

 املعار  تقييم .04

 طرق تقييم املعار   .1.11

 

 الفصو نهاية امت،ان 

 (طريقة أخرى أوروائع أو اختبار شفون أو فروت أو عروت أو تقارير تدريب :  حتديد) مستمر تقييم 

 املراقبة املستمرة -أ 

  فروت -ب

 تقارير حول اللقاءات واحملامرات -،

 وحمامرات إلقاء عروت -د

 

 (مختلف تقييمات الوحدةحتديد التوازنل)نقطة الوحدة  .0.07

تتشقو نقطة الوحدة من جمموع النقط احملصو عليها يف مجيع املواد النظرية والتطبيقية والتداريب، مع 



33/94 7112

  لقو جمعوء 7علا  7و  7علا  0مراعاة معامو كو واحدة منها 

 

 

 إجراءات استيفاء الوحدة .0.03

 لقو جمعوء 23من  73ا صول علا  الستيفاء الوحدة جيب

وبالنسبة للدورة االستدراكية يعاد االمت،ان القتابي أو الشفون يف املواد اليت مل حيصو فيها الطالب علا 

وقد يقلف الطالب بأحباث أو عروت وتقارير من أجو استيفاء اجملعوء ال ن مل يتمقن من ا صول . املعدل

استيفاء الوحدة أو اجملعوء يف الدورة االستدراكية األو ، يؤجو االمت،ان  وإذا مل يتمقن من. علا املعدل فيه

 .فيهما إ  السنة املوالية

 

 

 التعليم أستاذ البيداغوجي املنسق : ت كري) للوحدة البيداغوجي والفريق البيداغوجي املنسق .71

 (الوحدة إليها تنتمي اليت للشعبة ينتمي مؤهو، أستاذ أو العالي

 التدخوطبيعة 

 ،أعمال التوجيهية، دروس)
تأطري    ،أشغال تطبيقية

...(،تداريب أ ومشاريع  

  الرتبة التخصص الشعبة املؤسسة

 ،أعمال التوجيهية، دروس

تأطري    ،أشغال تطبيقية

 تداريب أ ومشاريع

 كلية اآلداب وجدة
الدراسات 

 اإلسالمية

السنة 

 وعلومها

التعليم 

 العالي

 :املنسق البيداغوجي

 عمر أجة  االسم والنسب

 ،أعمال التوجيهية، دروس

تأطري    ،أشغال تطبيقية

 كلية اآلداب وجدة تداريب أ ومشاريع

الدراسات 

 اإلسالمية

السنة 

 وعلومها

التعليم 

 العالي

 :املتدخلت 

عبد   االسم والنسب

 ا فيظ دومر

      

      

 

 جمدية أخرى عناصر .06
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الوصفي للوحدةامللف   

 

 
 
 
 

 الرقم التسلسلي للوحدة 5

 عنوان الوحدة العقيدة األشعرية ومدى حضورها يف بالد املهجر

 (أداوتية/ تقميلية/ أساسية )طبيعة الوحدة  أساسية

 الفصو ال ن تنتمي إليه الوحدة الفصل األول

 الشعبة اليت تنتمي إليها الوحدة شعبة الدراسات اإلسالمية

اآلداب وجدةكلية   املؤسسة اليت تتبع هلا الوحدة 
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  الوحدة وصف .02

 الوحدة أهدا  .0.0

يرتقممع تممدريس مممادة العقيممدة األشممعرية يف صممورتها العامممة علمما بيممان طبيعتهمما ا جاجيممة وبنههمما املنطقممي ونععتهمما   

 :فرتوم حتقيق األهدا  اآلتيةأما يف صورتها اخلاصة , العقالنية وغايتها التنويرية مع توسيع مدارك املشتغو بها

 .ربط الطالب بالرتاث العقدن األشعرن باعتباره الصياغة النهائية لعقائد أهو السنة واجلماعة -أ 

متقمت الطالمب ممن إدراك مفمردات العقيمدة الميت صميغت صمياغة منطقيمة وفلسمفية، وجعلمه ينتفمع ممن عطماء                -ب

 . نية التنويريةالرتاث العقدن األشعرن ذن النععة العقالنية الس

إثممارة انتبمماه الطالممب إ  التطممور املل،مموظ المم ن يشممهده حقممو الدراسممات القالميممة أو ممما يسممما بعلممم القممالم            -،

وممن  . القالمي، وتطبيق ذلمك علما متمون علمم القمالم الم ن شميده البنماة ممن مفقمرن األشماعرة            داجلديد أو االجتها

اء علمم القمالم السمين بنماء جديمدا ممن حيمث املمنهج واسمتيعاب املسمائو           مثة فتح اآلفاق أمامه لإلسهام مستقبال يف بن

 .اجلديدة يف ه ا السياق

إبراز اجلانب الت،صيلي لعلم التوحيد بوصه علما تنويريا يقصد منمه فهمم العقائمد اإلميانيمة فهمما صم،ي،ا،        -د

 .نةبدل االشتغال القلي باجلانب الدفاعي هل ا الفن ال ن حقمته ظرو  تارخيية معي

إبممراز جانممب التسممامح الممديين المم ن طبممع الفقممر األشممعرن عموممما بممدء مبؤسممس املمم هب اإلمممام أبممي ا سممن           -هممم

األشعرن، ومرورا بأعالمه، والتدليو علا ه ا املبدأ من خالل رفض تقفري املخالف يف المرأن وتصمويب اجملتهمدين يف    

 ...الفروع

 .التصو  السين/ الفقه املالقي/ يدة األشعريةالعق: إبراز عناصر تقامو املنظومة اإلسالمية -و

 

 

 .إبراز خصوصيات الرتاث األشعرن بالغرب اإلسالمي وإسهاماته -ز

متقممت الطالممب مممن ممارسممة ا مموار واملنمماظرة مممن خممالل قممراءة بعممض النصمموص العقديممة المميت تؤسممس ملنطممق       -ح

   .عقدن شرعي يستمد صورته الربهانية من عطاء املدرسة األشعرية

  .حتصت اهلوية الدينية والوطنية لدى أفراد اجلالية -ط

 
 

 (املعين الفصو وك ا مسبقا استيفاؤها الالزم الوحدات أو الوحدة حتديد) مسبقا اكتسابها الالزم املعار   .7.0

 وحدة العقيدة خالل الفصو الواني من اإلجازة -أ

 وحدة مدخو لدراسة الفقر اإلسالمي املعاصر خالل الفصو الواني من اإلجازة  -ب

 وحدة الفقر اإلسالمي املعاصر خالل الفصو الرابع من اإلجازة  -،

 وحدة تاريخ األديان خالل الفصو الرابع من اإلجازة -د
 
 

 

 (األساسية الوحدات يف إلعامية التوجيهية األعمال تقون) العمين الغال  .3.0

 مقونات الوحدة الغال  العمين
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جمموع 

الغال  

نيللالعم

 وحدة

تقييم 

 املعار 

عمو 

 شخصي

أنشطة تطبيقية 

.. ،تدريب،ميدانيعمل)

 "حتدده"آخر 

 

أشغال 

 تطبيقية

أعمال 

 توجيهية
  دروس

733% 73% 73%  73% 73% 
العقيدة األشعرية ومدى  33%

 حضورها يف بالد املهجر

       
األشعرية ومدى العقيدة 

 حضورها يف بالد املهجر

 %النسبةاملؤوية 33% 73% 73%  73% 73% 733%

 

 

  الوحدة حمتوى وصف .4.0

أشغال تطبيقية، أنشطة توجيهية، أعمال دروس، : وصف مفصو لتدريس وأنشطة الوحدة املرتقبة بالوحدة 

 ...تطبيقية،

 :العقيدة األشعرية

خصوصميات علمم التوحيمد يف التمداول     / املفهموم املومموعي واملنهجمي لعلمم التوحيمد      لتتنماو : مقدمات يف املنهج :أوال

التعريممف / االجتهمماد القالمممي/ مسممألة التجديممد يف علممم القممالم / الممدفاع عنهمما / إثباتهمما/ تبمميت العقائممد/ القالمممي

علما مسمتوى االشمتعال    التقليمف  / التأويو آليمة للتقريمب بمت الفمرق اإلسمالمية     /النشأة والتطور/ بامل هب األشعرن

 (حمامرات توجيهية).أقسامه وصلته بالدرس العقدن/ا قم العقلي /العقدن

تعميممق مممدارك الطالممب خبصمموص قضممية األلوهيممة باعتبارهمما قضممية     : اجلانممب اإلهلممي يف التصممور اإلسممالمي   :ثانيمما

 يف التداول ا ديث عن صفات اخلالق / أساسية يف الدراسات العقدية مبختلف اجتاهاتها ومدارسها

 (حمامرات توجيهية) .األشعرن علا مستوى الوجوب واالست،الة واجلواز

 .أو مصري إرادة اإلنسان أمام إرادة اهلل تعا : توحيد الفعو وحتقيق ا رية اإلنسانية :ثالوا

ارتبمماط . رنممةدراسممة مقا/ممم اهب الفممرق اإلسممالمية يف تقريممب ممممدلول اإلميممممان    : / مفهممموم اإلميممان وأركانممه  :رابعمما 

 .اإلميان بالعمو

املوقف من مسألة /جتليات التسامح الديين يف اخلطاب األشعرن/ التوسط واالعتدال: تطبيقات منهجية :خامسا 

 (أشغال تطبيقية+ حمامرات توجيهية ) .التنوع واالختال / تقفري احملالف يف الرأن 

 

 التطبيقية األنشطة تنظيم إجراءات .5.0

 تنظيم زيارات خلعانات املخطوطات الوطنية لالطالع علا مؤلفات علماء املغرب يف جمال العقيدة وتقديم دراسة وصفية عنها  -

ربط الصلة باجمللس العلمي األعلا ووزارة األوقا  قصد اطالع الطالب علا ما  أجنع من أحباث حول موموع العقيدة  مع تقديم -

 دراسات عنها 

املراكع واملؤسسات الغربية اليت عقد املاسرت شراكات تعاون معها قصد دراسة القضايا العقدية املوار للنقاش دراسة أرشيف  -

 .يف الغرب، مع تقليف الطلبة بإجناز أحباث حوهلا

 

 االقتضاء؛ عند للطالب، الشخصي العمو وصف .6.5
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نشاط يف املقتبة إلطالع الطالب علا أهم مصادر الرتاث األشعرن، وطمرق تصمنيف علمماء املسملمت ومنماهجهم       -أ

 . فيه

 تنظيم زيارة ملراكع املخطوطات للوقو  علا بعض املخطوطات ذات الصلة بالعقيدة األشعرية -ب

 
 

 

 املعار  تقييم .08

 طرق تقييم املعار   .1.19

 

 الفصو نهاية امت،ان 

 (طريقة أخرى أوروائع أو اختبار شفون أو فروت أو عروت أو تقارير تدريب :  حتديد) مستمر تقييم 

 املراقبة املستمرة -أ 

  فروت -ب

 تقارير حول اللقاءات واحملامرات -،

 إلقاء عروت وحمامرات -د

 

 (مختلف تقييمات الوحدةحتديد التوازنل)نقطة الوحدة  .0.05

احملصو عليها يف مجيع املواد النظرية والتطبيقية والتداريب، مع تتشقو نقطة الوحدة من جمموع النقط 

  لقو جمعوء 7علا  7و  7علا  0مراعاة معامو كو واحدة منها 

 

 

 إجراءات استيفاء الوحدة .0.06

 لقو جمعوء 23من  73الستيفاء الوحدة جيب ا صول علا 

املواد اليت مل حيصو فيها الطالب علا وبالنسبة للدورة االستدراكية يعاد االمت،ان القتابي أو الشفون يف 

وقد يقلف الطالب بأحباث أو عروت وتقارير من أجو استيفاء اجملعوء ال ن مل يتمقن من ا صول . املعدل

وإذا مل يتمقن من استيفاء الوحدة أو اجملعوء يف الدورة االستدراكية األو ، يؤجو االمت،ان . علا املعدل فيه

 .ةفيهما إ  السنة املوالي

 

 

 التعليم أستاذ البيداغوجي املنسق : ت كري) للوحدة البيداغوجي والفريق البيداغوجي املنسق .73

 (الوحدة إليها تنتمي اليت للشعبة ينتمي مؤهو، أستاذ أو العالي

 طبيعة التدخو

 ،أعمال التوجيهية، دروس)
تأطري    ،أشغال تطبيقية

...(،تداريب أ ومشاريع  

  الرتبة التخصص الشعبة املؤسسة

 ،أعمال التوجيهية، دروس

تأطري    ،أشغال تطبيقية

 ،تداريب أ ومشاريع

 كلية اآلداب وجدة
الدراسات 

 اإلسالمية

العقيدة 

 والفقر

 :املنسق البيداغوجي مؤهو

عبد القادر   االسم والنسب
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 بطار

 ،أعمال التوجيهية، دروس

تأطري    ،أشغال تطبيقية

 وجدةكلية اآلداب  ،تداريب أ ومشاريع

الدراسات 

 اإلسالمية

العقيدة 

 والفقر

 :املتدخلت  مؤهو

عبد القادر   االسم والنسب

 بطار

      

      

 

 جمدية أخرى عناصر .71
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 امللف الوصفي للوحدة
 

 
 
 
 

 الرقم التسلسلي للوحدة 6

 عنوان الوحدة املعلوميات واللغات والتواصو

 (أداوتية/ تقميلية/ أساسية )طبيعة الوحدة  أساسية

 الفصو ال ن تنتمي إليه الوحدة الفصل األول

 الشعبة اليت تنتمي إليها الوحدة شعبة الدراسات اإلسالمية

 املؤسسة اليت تتبع هلا الوحدة كلية اآلداب وجدة
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  الوحدة وصف .70

 الوحدة أهدا  .0.0

 

 . تهد  ه ه الوحدة إ  تعميق معار  الطالب اللغوية لتأهيله الكتساب تقنيات التواصو وا وار -

 :اللغة الفرنسية والرتمجة

Objectif du cours : 

- Consolider les compétences linguistiques des étudiants en Langue Française. 

- Approfondir le niveau de langue et de communication des étudiants. 

- Acquérir des outils permettant la maîtrise de l’expression écrite et orale. 

- Améliorer l’écoute chez les étudiants. 

- Savoir organiser un discours. 

Apprendre les techniques de l’argumentation.- 
 

 
 

 (املعين الفصو وك ا مسبقا استيفاؤها الالزم الوحدات أو الوحدة حتديد) مسبقا اكتسابها الالزم املعار   .7.0

 .اللغات والتواصو
 
 

 

 (األساسية الوحدات يف إلعامية التوجيهية األعمال تقون) العمين الغال  .3.0

 مقونات الوحدة الغال  العمين

جمموع 

الغال  

نيللالعم

 وحدة

تقييم 

 املعار 

عمو 

 شخصي

أنشطة تطبيقية 

.. ،تدريب،ميدانيعمل)

 "حتدده"آخر 

 

أشغال 

 تطبيقية

أعمال 

 توجيهية
  دروس

 املعلوميات واللغات والتواصو 33% 73% 73%  73% 73% 733%

 املعلوميات واللغات والتواصو       

 %النسبةاملؤوية 33% 73% 73%  73% 73% 733%

 

 

  الوحدة حمتوى وصف .4.0

أشغال تطبيقية، أنشطة توجيهية، أعمال دروس، : وصف مفصو لتدريس وأنشطة الوحدة املرتقبة بالوحدة 

 ...تطبيقية،

 .تعليم اللغة اإلجنليعية عن طريق قراءة النصوص وترمجتها من العربية إ  اإلجنليعية والعقس

 اللغة الفرنسية والرتمجة:
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Contenu du cours : 

1-Remise à niveau. 

- La valeur des temps verbaux. 

- Le mécanisme de concordance de temps. 

- Le mécanisme de ponctuation. 

2-Technique d’expression et de communication. 

- Analyse des textes se rapportant à la Sariεa et à la Sunna. 

- Techniques de lecture et de compréhension. 

- L’argumentation et ses outils. 

- Entraînement à la discussion autour d’une problématique dégagée du texte étudié. 

3-Traduction. 

- Les techniques de traduction. 

- Les types de traduction. 

Enrichir le lexique spécialisé 

 

 التطبيقية األنشطة تنظيم إجراءات .5.0

 ربط  -

 

 االقتضاء؛ عند للطالب، الشخصي العمو وصف .6.6

 .حصص يف القاعة املعدة للوسائو السمعية البصرية -

 

 

 املعار  تقييم .77

 طرق تقييم املعار   .1.12

 

 الفصو نهاية امت،ان 

 (طريقة أخرى أوروائع أو اختبار شفون أو فروت أو عروت أو تقارير تدريب :  حتديد) مستمر تقييم 

 املراقبة املستمرة -أ 

  فروت -ب

 تقارير حول اللقاءات واحملامرات -،

 إلقاء عروت وحمامرات -د

 

 (مختلف تقييمات الوحدةحتديد التوازنل)نقطة الوحدة  .0.08

تتشقو نقطة الوحدة من جمموع النقط احملصو عليها يف مجيع املواد النظرية والتطبيقية والتداريب، مع 

  جمعوء لقو 7علا  7و  7علا  0مراعاة معامو كو واحدة منها 
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 إجراءات استيفاء الوحدة .0.09

 لقو جمعوء 23من  73الستيفاء الوحدة جيب ا صول علا 

وبالنسبة للدورة االستدراكية يعاد االمت،ان القتابي أو الشفون يف املواد اليت مل حيصو فيها الطالب علا 

ال ن مل يتمقن من ا صول وقد يقلف الطالب بأحباث أو عروت وتقارير من أجو استيفاء اجملعوء . املعدل

وإذا مل يتمقن من استيفاء الوحدة أو اجملعوء يف الدورة االستدراكية األو ، يؤجو االمت،ان . علا املعدل فيه

 .فيهما إ  السنة املوالية

 

 

 التعليم أستاذ البيداغوجي املنسق : ت كري) للوحدة البيداغوجي والفريق البيداغوجي املنسق .20

 (الوحدة إليها تنتمي اليت للشعبة ينتمي مؤهو، أستاذ أو العالي

 طبيعة التدخو

 ،أعمال التوجيهية، دروس)
تأطري    ،أشغال تطبيقية

...(،تداريب أ ومشاريع  

  الرتبة التخصص الشعبة املؤسسة

 ،أعمال التوجيهية، دروس

 كلية اآلداب وجدة ،أشغال تطبيقية

الدراسات 

 اإلسالمية

مقارنة 

 األديان

التعليم 

 العالي

 :املنسق البيداغوجي

خلضر   االسم والنسب

 زحوط

 ،أعمال التوجيهية، دروس

 ،أشغال تطبيقية

 كلية اآلداب وجدة

الدراسات 

 الفرنسية

 :املتدخلت  مؤهو الفرنسية

جواد   االسم والنسب

 السرغيين

      

      

 

 جمدية أخرى عناصر .74
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 امللف الوصفي للوحدة
 

 
 
 
 

 الرقم التسلسلي للوحدة 2

 عنوان الوحدة فقه التعايش بت املسلمت وغريهم

 (أداوتية/ تقميلية/ أساسية )طبيعة الوحدة  أساسية

الثانيالفصل   الفصو ال ن تنتمي إليه الوحدة 

 الشعبة اليت تنتمي إليها الوحدة شعبة الدراسات اإلسالمية

 هلا الوحدةاملؤسسة اليت تتبع  كلية اآلداب وجدة
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  الوحدة وصف .75

 الوحدة أهدا  .0.0

 

 .متقت الطالب من آليات التواصو وا وار مع اآلخر، ومن مثة التعايش معه -أ

 .تأسيس منظومة فقرية ختدم التعايش والتسامح وا وار -ب

إطالع الطالب علا الرتاث اإلسالمي العاخر بفن التعايش وا وار من  عهد النبوة مرورا مبراحو الدولة  -،

 . اإلسالمية ووصوال إ  العمن ا امر

 .تلقت موابط وقواعد التعامو وآداب ا وار مع اآلخر -د

 
 

 (املعين الفصو وك ا مسبقا استيفاؤها الالزم الوحدات أو الوحدة حتديد) مسبقا اكتسابها الالزم املعار   .7.0

 ا ضارة اإلسالمية والغربيةتاريخ األديان ومقارنة األديان  وحدات
 
 

 

 (األساسية الوحدات يف إلعامية التوجيهية األعمال تقون) العمين الغال  .3.0

 مقونات الوحدة الغال  العمين

جمموع 

الغال  

نيللالعم

 وحدة

تقييم 

 املعار 

عمو 

 شخصي

أنشطة تطبيقية 

.. ،تدريب،ميدانيعمل)

 "حتدده"آخر 

 

أشغال 

 تطبيقية

أعمال 

 توجيهية
  دروس

733% 73% 73%  73% 73% 
فقه التعايش بت املسلمت  33%

 وغريهم

       
فقه التعايش بت املسلمت 

 وغريهم

 %النسبةاملؤوية 33% 73% 73%  73% 73% 733%

 

 

  الوحدة حمتوى وصف .4.0

أشغال تطبيقية، أنشطة توجيهية، أعمال دروس، : وصف مفصو لتدريس وأنشطة الوحدة املرتقبة بالوحدة 

 ...تطبيقية،

 :فقه التعايش

 (حمامرات توجيهية)ملاذا ا وار؟ ملاذا التعايش؟ -أ

 (حمامرات توجيهية)آداب التعايش –آداب ا وار  -ب

 (حمامرات تطبيقية)مناذ، من ا وار من خالل القرآن القريم والسنة النبوية  -،

 (حمامرات تطبيقية)فن التعايش من خالل القرآن القريم والسنة النبوية -د
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 (حمامرات توجيهية)ا وار واملناظرات عرب التاريخ اإلسالمي -هم

 (حمامرات توجيهية)التعايش مع غري املسلمت -و

 

 التطبيقية األنشطة تنظيم اءاتإجر .5.0

 تنظيم زيارات جمللس شؤون اجلالية للوقو  علا بعض املشاكو اليت تعيشها اجلالية يف عالقتها بالغرب  -

 .ربط الصلة مع املؤسسات الغربية ا قومية وغري ا قومية اليت تعنا بقضايا املهاجرين -

 

 االقتضاء؛ عند للطالب، الشخصي العمو وصف .6.2

 :باملقتبة إلطالع الطالب علانشاط 

أهم مصادر املناظرات وأدب ا وار وفقه التعايش، وطرق علماء واملسلمت ومناهجهم يف تدوين األحداث  -أ

 . التارخيية اليت تؤسس للتعايش

دراسة مقارنة لوثائق العهد النبون وك لك عهود أخرى مع أهو القتاب وغريهم يف الدولة اإلسالمية،  -ب

 .نصوص التعايش وا وار كانت بارزة يف التاريخ اإلسالمي ومعربة عن روح حضاريةوكيف أن 

 .مقارنة ه ه الوثائق بوثائق من األمم األخرى -،

 .نصوص غربية حول منطق التعايش وا وار يف ا ضارة اإلسالمية -د

 ".أحقام أهو ال مة: "دراسة وحتليو كتاب -هم

 

 

 املعار  تقييم .76

 طرق تقييم املعار   .1.71

 

 الفصو نهاية امت،ان 

 (طريقة أخرى أوروائع أو اختبار شفون أو فروت أو عروت أو تقارير تدريب :  حتديد) مستمر تقييم 

 املراقبة املستمرة -أ 

  فروت -ب

 تقارير حول اللقاءات واحملامرات -،

 إلقاء عروت وحمامرات -د

 

 (تقييمات الوحدةمختلف حتديد التوازنل)نقطة الوحدة  .0.70

تتشقو نقطة الوحدة من جمموع النقط احملصو عليها يف مجيع املواد النظرية والتطبيقية والتداريب، مع 

  لقو جمعوء 7علا  7و  7علا  0مراعاة معامو كو واحدة منها 

 

 

 إجراءات استيفاء الوحدة .0.77

 لقو جمعوء 23من  73الستيفاء الوحدة جيب ا صول علا 

وبالنسبة للدورة االستدراكية يعاد االمت،ان القتابي أو الشفون يف املواد اليت مل حيصو فيها الطالب علا 
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وقد يقلف الطالب بأحباث أو عروت وتقارير من أجو استيفاء اجملعوء ال ن مل يتمقن من ا صول . املعدل

لدورة االستدراكية األو ، يؤجو االمت،ان وإذا مل يتمقن من استيفاء الوحدة أو اجملعوء يف ا. علا املعدل فيه

 .فيهما إ  السنة املوالية

 

 

 التعليم أستاذ البيداغوجي املنسق : ت كري) للوحدة البيداغوجي والفريق البيداغوجي املنسق .21

 (الوحدة إليها تنتمي اليت للشعبة ينتمي مؤهو، أستاذ أو العالي

 طبيعة التدخو

 ،أعمال التوجيهية، دروس)
تأطري    ،أشغال تطبيقية

...(،تداريب أ ومشاريع  

  الرتبة التخصص الشعبة املؤسسة

 ،أعمال التوجيهية، دروس

تأطري    ،أشغال تطبيقية

 ،تداريب أ ومشاريع
 كلية اآلداب وجدة

الدراسات 

 اإلسالمية

مقارنة 

 األديان

التعليم 

 العالي

 :املنسق البيداغوجي

خلضر  االسم والنسب

 زحوط

 ،أعمال التوجيهية، دروس

تأطري    ،أشغال تطبيقية

 كلية اآلداب وجدة ،تداريب أ ومشاريع

الدراسات 

 اإلسالمية

مقارنة 

 األديان

التعليم 

 العالي

 :املتدخلت 

خلضر  االسم والنسب

 زحوط

      

      

 

 جمدية أخرى عناصر .78
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 امللف الوصفي للوحدة
 

 
 
 
 

 للوحدةالرقم التسلسلي  8

 عنوان الوحدة فقه التنعيو وموابطه يف فتاوى بالد املهجر

 (أداوتية/ تقميلية/ أساسية )طبيعة الوحدة  أساسية

الثانيالفصل   الفصو ال ن تنتمي إليه الوحدة 

 الشعبة اليت تنتمي إليها الوحدة شعبة الدراسات اإلسالمية

 املؤسسة اليت تتبع هلا الوحدة كلية اآلداب وجدة
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  الوحدة وصف .79

 الوحدة أهدا  .0.0

 

 .تهد  الوحدة إ  دراسة موابط تنعيو األحقام علا الواقع يف بالد املهجر -

 .كما تهد  إ  توعية الطالب مبناهج الفقهاء والعلماء يف اإلفتاء -

 
 

 (املعين الفصو وك ا مسبقا استيفاؤها الالزم الوحدات أو الوحدة حتديد) مسبقا اكتسابها الالزم املعار   .7.0

 وحدة املقتبة الفقهية واألصولية  -أ

 وحدة تاريخ التشريع -ب

 وحدة أصول الفقه -،

  وحدة املقاصد -هم
 
 

 

 (األساسية الوحدات يف إلعامية التوجيهية األعمال تقون) العمين الغال  .3.0

 مقونات الوحدة الغال  العمين

جمموع 

الغال  

نيللالعم

 وحدة

تقييم 

 املعار 

عمو 

 شخصي

أنشطة تطبيقية 

.. ،تدريب،ميدانيعمل)

 "حتدده"آخر 

 

أشغال 

 تطبيقية

أعمال 

 توجيهية
  دروس

733% 73% 73%  73% 73% 
فقه التنعيو وموابطه يف  33%

 فتاوى بالد املهجر

       
فقه التنعيو وموابطه يف 

 فتاوى بالد املهجر

 %النسبةاملؤوية 33% 73% 73%  73% 73% 733%

 

 

  الوحدة حمتوى وصف .4.0

أشغال تطبيقية، أنشطة توجيهية، أعمال دروس، : وصف مفصو لتدريس وأنشطة الوحدة املرتقبة بالوحدة 

 ...تطبيقية،

 :فقه التنعيو وتطبيقاته يف فقه املهجر

 (حمامرات توجيهية)التعريف بفقه التنعيو وموابطه -أ

 (حمامرات توجيهية)البياني واالجتهاد التنعيليحدود العالقة بت أصول االجتهاد  -ب

 (حمامرات توجيهية  أشغال تطبيقية)متغريات الواقع املراعية يف فقه التنعيو  -د

 (أشغال تطبيقية)الوسائو املعتربة شرعا يف فقه التنعيو -هم
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 (أشغال تطبيقية)التنعيودراسة الفتاوى واآلراء الصادرة عن مراكع اإلفتاء يف الغرب يف موء موابط فقه  -و

 

 التطبيقية األنشطة تنظيم إجراءات .5.0

 دراسات تطبيقية لفتاوى فقه املهجر قصد االطالع علا الضوابط والقواعد املراعاة يف تنعيو األحقام  -

 للدكتور بن بيه( صناعة اإلفتاء)تقليف الطلبة بإجناز أحباث عن موابط تنعيو األحقام انطالقا من كتاب  -

 تقليف الطلبة بدراسة كتب النوازل يف الغرب اإلسالمي قصد استخالص موابط التنعيو املستعملة لدى فقهاء املغرب  -

 للدكتور البوطي( موابط املصل،ة)تقليف الطلبة بتلخيص كتاب  -

 للدكتور مجيو مبارك( الضرورة وموابطها)تقديم عروت حول كتاب  -

 

 القتضاء؛ا عند للطالب، الشخصي العمو وصف .6.8

 زيارات ميدانية للمجلس العلمي قصد الوقو  علا طريق جلنة اإلفتاء يف اإلفتاء -

  مجع الفتاوى وترتيبها وفق املواميع -

 

 املعار  تقييم .31

 طرق تقييم املعار   .1.73

 

 الفصو نهاية امت،ان 

 (طريقة أخرى أوروائع أو اختبار شفون أو فروت أو عروت أو تقارير تدريب :  حتديد) مستمر تقييم 

 املراقبة املستمرة -أ 

  فروت -ب

 تقارير حول اللقاءات واحملامرات -،

 إلقاء عروت وحمامرات -د

 

 (مختلف تقييمات الوحدةحتديد التوازنل)نقطة الوحدة  .0.74

تتشقو نقطة الوحدة من جمموع النقط احملصو عليها يف مجيع املواد النظرية والتطبيقية والتداريب، مع 

  لقو جمعوء 7علا  7و  7علا  0معامو كو واحدة منها مراعاة 

 

 

 إجراءات استيفاء الوحدة .0.75

 لقو جمعوء 23من  73الستيفاء الوحدة جيب ا صول علا 

وبالنسبة للدورة االستدراكية يعاد االمت،ان القتابي أو الشفون يف املواد اليت مل حيصو فيها الطالب علا 

أو عروت وتقارير من أجو استيفاء اجملعوء ال ن مل يتمقن من ا صول وقد يقلف الطالب بأحباث . املعدل

وإذا مل يتمقن من استيفاء الوحدة أو اجملعوء يف الدورة االستدراكية األو ، يؤجو االمت،ان . علا املعدل فيه

 .فيهما إ  السنة املوالية
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 التعليم أستاذ البيداغوجي املنسق : ت كري) للوحدة البيداغوجي والفريق البيداغوجي املنسق .07

 (الوحدة إليها تنتمي اليت للشعبة ينتمي مؤهو، أستاذ أو العالي

 طبيعة التدخو

 ،أعمال التوجيهية، دروس)
تأطري    ،أشغال تطبيقية

...(،تداريب أ ومشاريع  

  الرتبة التخصص الشعبة املؤسسة

 ،أعمال التوجيهية، دروس

تأطري    ،أشغال تطبيقية

 ،تداريب أ ومشاريع
 كلية اآلداب وجدة

الدراسات 

 اإلسالمية

 التعليم الفقه اإلسالمي

 العالي

 :املنسق البيداغوجي

حممد   االسم والنسب

 املصلح

 ،أعمال التوجيهية، دروس

تأطري    ،أشغال تطبيقية

 كلية اآلداب وجدة ،تداريب أ ومشاريع

الدراسات 

 اإلسالمية

 التعليم الفقه اإلسالمي

 العالي

 :املتدخلت 

حممد   االسم والنسب

 املصلح

      

      

 

 جمدية أخرى عناصر .37
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 امللف الوصفي للوحدة
 

 
 
 
 

 الرقم التسلسلي للوحدة 9

 عنوان الوحدة فقه االختال  وأثره يف فقه املهجر

 (أداوتية/ تقميلية/ أساسية )طبيعة الوحدة  أساسية

الثانيالفصل   الفصو ال ن تنتمي إليه الوحدة 

 الشعبة اليت تنتمي إليها الوحدة شعبة الدراسات اإلسالمية

 املؤسسة اليت تتبع هلا الوحدة كلية اآلداب وجدة
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  الوحدة وصف .33

 الوحدة أهدا  .0.0

 

 تهد  الوحدة إ  تأطري الطلبة يف اخلال  العالي وأسبابه   -

 متقت الطالب من أساليب ا جا، واملناظرة واالستدالل الفقهيكما تهد  إ   -

 
 

 (املعين الفصو وك ا مسبقا استيفاؤها الالزم الوحدات أو الوحدة حتديد) مسبقا اكتسابها الالزم املعار   .7.0

 وحدة املقتبة الفقهية واألصولية  -أ

 وحدة تاريخ التشريع -ب

 وحدة أصول الفقه -،

  وحدة املقاصد -هم

 

 

 (األساسية الوحدات يف إلعامية التوجيهية األعمال تقون) العمين الغال  .3.0

 مقونات الوحدة الغال  العمين

جمموع 

الغال  

نيللالعم

 وحدة

تقييم 

 املعار 

عمو 

 شخصي

أنشطة تطبيقية 

.. ،تدريب،ميدانيعمل)

 "حتدده"آخر 

 

أشغال 

 تطبيقية

أعمال 

 توجيهية
  دروس

733% 73% 73%  73% 73% 
فقه االختال  وأثره يف فقه  33%

 املهجر

       
فقه االختال  وأثره يف فقه 

 املهجر

 %النسبةاملؤوية 33% 73% 73%  73% 73% 733%

 

 

  الوحدة حمتوى وصف .4.0

أشغال تطبيقية، أنشطة توجيهية، أعمال دروس، : وصف مفصو لتدريس وأنشطة الوحدة املرتقبة بالوحدة 

 ...تطبيقية،

 :االختال  وتطبيقاته يف فقه املهجر فقه

 (أشغال تطبيقية+ حمامرات توجيهية )دراسة أسباب االختال  بعمق-أ

 (أشغال تطبيقية+ حمامرات توجيهية )أنواع االختال  الفقهي  -ب

 (أشغال تطبيقية+ حمامرات توجيهية )طرق اجلمع والرتجيح بت األقوال الفقهية -،

 (أشغال تطبيقية)تقليص اخلال  الفقهيدور اجملامع الفقهية يف  -د
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 (أشغال تطبيقية)رصد أسباب االختال  الفقهي يف بالد املهجر -هم

 

 التطبيقية األنشطة تنظيم إجراءات .5.0

دراسة ميدانية ملوريات االختال  يف فقه املهجر انطالقا من أرشيف املراكع واملؤسسات اليت عقد معها املاسرت شراكات التعاون يف  -

 الب،ث العلمي 

 دراسة نقدية حتليلية لبعض كتب االختال  الفقهي مع تقليف الطلبة بإجناز عروت يف املوموع -

 

 االقتضاء؛ عند للطالب، الشخصي العمو وصف .6.9

 دراسة تطبيقية لنماذ، من االختالفات الفقهية يف موموعات ذات الصلة باملهجر

 

 

 املعار  تقييم .34

 طرق تقييم املعار   .1.71

 

 الفصو نهاية امت،ان 

 (طريقة أخرى أوروائع أو اختبار شفون أو فروت أو عروت أو تقارير تدريب :  حتديد) مستمر تقييم 

 املراقبة املستمرة -أ 

  فروت -ب

 تقارير حول اللقاءات واحملامرات -،

 إلقاء عروت وحمامرات -د

 

 (مختلف تقييمات الوحدةحتديد التوازنل)نقطة الوحدة  .0.72

تتشقو نقطة الوحدة من جمموع النقط احملصو عليها يف مجيع املواد النظرية والتطبيقية والتداريب، مع 

  لقو جمعوء 7علا  7و  7علا  0 مراعاة معامو كو واحدة منها

 

 

 إجراءات استيفاء الوحدة .0.78

 لقو جمعوء 23من  73الستيفاء الوحدة جيب ا صول علا 

وبالنسبة للدورة االستدراكية يعاد االمت،ان القتابي أو الشفون يف املواد اليت مل حيصو فيها الطالب علا 

أجو استيفاء اجملعوء ال ن مل يتمقن من ا صول وقد يقلف الطالب بأحباث أو عروت وتقارير من . املعدل

وإذا مل يتمقن من استيفاء الوحدة أو اجملعوء يف الدورة االستدراكية األو ، يؤجو االمت،ان . علا املعدل فيه

 .فيهما إ  السنة املوالية

 

 

 التعليم أستاذ البيداغوجي املنسق : ت كري) للوحدة البيداغوجي والفريق البيداغوجي املنسق .01

 (الوحدة إليها تنتمي اليت للشعبة ينتمي مؤهو، أستاذ أو العالي
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 طبيعة التدخو

 ،أعمال التوجيهية، دروس)
تأطري    ،أشغال تطبيقية

...(،تداريب أ ومشاريع  

  الرتبة التخصص الشعبة املؤسسة

 ،أعمال التوجيهية، دروس

تأطري    ،أشغال تطبيقية

 ،تداريب أ ومشاريع
 وجدة كلية اآلداب

الدراسات 

 اإلسالمية

الفقه 

 واألصول

التعليم 

 العالي

 :املنسق البيداغوجي

مليقة  االسم والنسب

 خورين

 ،أعمال التوجيهية، دروس

تأطري    ،أشغال تطبيقية

 كلية اآلداب وجدة ،تداريب أ ومشاريع

الدراسات 

 اإلسالمية

الفقه 

 واألصول

التعليم 

 العالي

 :املتدخلت 

مليقة  االسم والنسب

 خورين

      

      

 

 جمدية أخرى عناصر .36
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 امللف الوصفي للوحدة
 

 
 
 
 

 الرقم التسلسلي للوحدة 01

 عنوان الوحدة املستشرقون ودراسة القرآن القريم

 (أداوتية/ تقميلية/ أساسية )طبيعة الوحدة  أساسية

الثانيالفصل   الفصو ال ن تنتمي إليه الوحدة 

 الشعبة اليت تنتمي إليها الوحدة شعبة الدراسات اإلسالمية

 املؤسسة اليت تتبع هلا الوحدة كلية اآلداب وجدة
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  الوحدة وصف .32

 الوحدة أهدا  .0.0

 

تهد  ه ه الوحدة إ  تعريف الطالب بالدراسات االستشراقية حول القرآن القريم، وآثار ه ه الدراسات يف  -

البدايات، األهدا ، اإلجنازات، : تهد  إ  معرفة ج ور الفقر االستشراقي ومدارسه وخلفياتهكما . القرآن وعلومه

 ...اجلانب العلمي والتبشرين واالستعمارن

 

 (املعين الفصو وك ا مسبقا استيفاؤها الالزم الوحدات أو الوحدة حتديد) مسبقا اكتسابها الالزم املعار   .7.0

ملما بوحدات القرآن القريم مما له صلة وطيدة بالدرس القرآني وعالقة ذلك يفرتت يف الطالب أن يقون  -

 .باالستشراق، وه ا متيسر لطلبة مسلك الدراسات اإلسالمية

 .اكتساب وحدات املناهج والت،ليو -
 
 

 

 (األساسية الوحدات يف إلعامية التوجيهية األعمال تقون) العمين الغال  .3.0

 الوحدةمقونات  الغال  العمين

جمموع 

الغال  

نيللالعم

 وحدة

تقييم 

 املعار 

عمو 

 شخصي

أنشطة تطبيقية 

.. ،تدريب،ميدانيعمل)

 "حتدده"آخر 

 

أشغال 

 تطبيقية

أعمال 

 توجيهية
  دروس

733% 73% 73%  73% 73% 
املستشرقون ودراسة القرآن  33%

 القريم

       
املستشرقون ودراسة القرآن 

 القريم

 %النسبةاملؤوية 33% 73% 73%  73% 73% 733%

 

 

  الوحدة حمتوى وصف .4.0

أشغال تطبيقية، أنشطة توجيهية، أعمال دروس، : وصف مفصو لتدريس وأنشطة الوحدة املرتقبة بالوحدة 

 ...تطبيقية،

 :املستشرقون ودراسة القرآن القريم

 (حمامرات توجيهية) :االستشراق. أ

 . البدايات .0

 .األهدا  .7

 .اإلجنازات .3

 .العلمياجلانب  .4
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 .اجلانب التبشرين .5

 .اجلانب االستعمارن .6

 (أشغال تطبيقية+ حمامرات توجيهية ) :ترمجة القرآن القريم. ب

 .الرتاجم األو . 0

 .التفسري االستشراقي للقرآن القريم. 7

 .تفسري ظاهرة الوحي. 3

 .تفسري معنا النبوة. 4

 :مناذ، من الدراسات االستشراقية للقرآن القريم. ،

 (.حماولته ترتيب السور)تيودور نولدكه . 0

 (.م اهب التفسري اإلسالمي)جولد زهري . 7

 (.القرآن وعلم القراءة)جاك بريك . 3

 

 التطبيقية األنشطة تنظيم إجراءات .5.0

 دراسة نقدية لبعض ترمجات القرآن القريم اليت تنعقس فيها آراء املستشرقت غري املنصفت -

 تقليف الطلبة بإجناز عروت وأحباث حول جهود املستشرقت يف خدمة النص  القرآني  -

 تنظيم ورشات يؤطرها بعض املسؤولت يف مركع الدراسات والب،وث اإلنسانية بوجدة املتخصصت يف الدراسات االستشراقية -

 

 االقتضاء؛ عند للطالب، الشخصي العمو وصف .6.01

 .تقديم حمامرات يف املوموع -

 

 املعار  تقييم .38

 طرق تقييم املعار   .1.74

 

 الفصو نهاية امت،ان 

 (طريقة أخرى أوروائع أو اختبار شفون أو فروت أو عروت أو تقارير تدريب :  حتديد) مستمر تقييم 

 املراقبة املستمرة -أ 

  فروت -ب

 تقارير حول اللقاءات واحملامرات -،

 إلقاء عروت وحمامرات -د

 

 (مختلف تقييمات الوحدةالتوازنلحتديد )نقطة الوحدة  .0.31

تتشقو نقطة الوحدة من جمموع النقط احملصو عليها يف مجيع املواد النظرية والتطبيقية والتداريب، مع 

  لقو جمعوء 7علا  7و  7علا  0مراعاة معامو كو واحدة منها 

 

 

 إجراءات استيفاء الوحدة .0.30
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 لقو جمعوء 23من  73الستيفاء الوحدة جيب ا صول علا 

وبالنسبة للدورة االستدراكية يعاد االمت،ان القتابي أو الشفون يف املواد اليت مل حيصو فيها الطالب علا 

وقد يقلف الطالب بأحباث أو عروت وتقارير من أجو استيفاء اجملعوء ال ن مل يتمقن من ا صول . املعدل

لدورة االستدراكية األو ، يؤجو االمت،ان وإذا مل يتمقن من استيفاء الوحدة أو اجملعوء يف ا. علا املعدل فيه

 .فيهما إ  السنة املوالية

 

 

 التعليم أستاذ البيداغوجي املنسق : ت كري) للوحدة البيداغوجي والفريق البيداغوجي املنسق .03

 (الوحدة إليها تنتمي اليت للشعبة ينتمي مؤهو، أستاذ أو العالي

 طبيعة التدخو

 ،أعمال التوجيهية، دروس)
تأطري    ،أشغال تطبيقية

...(،تداريب أ ومشاريع  

  الرتبة التخصص الشعبة املؤسسة

 ،أعمال التوجيهية، دروس

تأطري    ،أشغال تطبيقية

 تداريب أ ومشاريع
 كلية اآلداب وجدة 

الدراسات 

 اإلسالمية

الدراسات 

 القرآنية

 :املنسق البيداغوجي مؤهو

صلي،ة  االسم والنسب

 زيان

 ،التوجيهيةأعمال ، دروس

تأطري    ،أشغال تطبيقية

 كلية اآلداب وجدة  تداريب أ ومشاريع

الدراسات 

 اإلسالمية

الدراسات 

 القرآنية

 :املتدخلت  مؤهو

صلي،ة  االسم والنسب

 زيان

 ،أعمال التوجيهية، دروس

تأطري    ،أشغال تطبيقية

 تداريب أ ومشاريع

القلية متعددة 

التخصصات 

 النامور

الدراسات 

 اإلسالمية

الدراسات 

 القرآنية

 لخضر بوعلي مؤهو

      

 

 جمدية أخرى عناصر .41

 
 

 

 
  



59/94 7112

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 امللف الوصفي للوحدة
 

 
 
 
 

 الرقم التسلسلي للوحدة 00

 عنوان الوحدة املستشرقون ودراسة السنة النبوية

 (أداوتية/ تقميلية/ أساسية )طبيعة الوحدة  أساسية

الثانيالفصل   ال ن تنتمي إليه الوحدة الفصو 

 الشعبة اليت تنتمي إليها الوحدة شعبة الدراسات اإلسالمية

 املؤسسة اليت تتبع هلا الوحدة كلية اآلداب وجدة
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  الوحدة وصف .40

 الوحدة أهدا  .0.0

 

الدراسات يف تهد  ه ه الوحدة إ  تعريف الطالب بالدراسات االستشراقية حول السنة النبوية، وآثار ه ه  -

البدايات، األهدا ، : كما تهد  إ  معرفة ج ور الفقر االستشراقي ومدارسه وخلفياته. السنة وعلومها

 ...اإلجنازات، اجلانب العلمي والتبشرين واالستعمارن

 

 (املعين الفصو وك ا مسبقا استيفاؤها الالزم الوحدات أو الوحدة حتديد) مسبقا اكتسابها الالزم املعار   .7.0

يفرتت يف الطالب أن يقون ملما بوحدات السنة النبوية الشريفة مما له صلة وطيدة بالدرس ا ديوي وعالقة  -

 .ذلك باالستشراق، وه ا متيسر لطلبة مسلك الدراسات اإلسالمية

 .اكتساب وحدات املناهج والت،ليو -
 
 

 

 (األساسية الوحدات يف إلعامية التوجيهية األعمال تقون) العمين الغال  .3.0

 مقونات الوحدة الغال  العمين

جمموع 

الغال  

نيللالعم

 وحدة

تقييم 

 املعار 

عمو 

 شخصي

أنشطة تطبيقية 

.. ،تدريب،ميدانيعمل)

 "حتدده"آخر 

 

أشغال 

 تطبيقية

أعمال 

 توجيهية
  دروس

733% 73% 73%  73% 73% 
املستشرقون ودراسة السنة  33%

 النبوية

       
ودراسة السنة املستشرقون 

 النبوية

 %النسبةاملؤوية 33% 73% 73%  73% 73% 733%

 

 

  الوحدة حمتوى وصف .4.0

أشغال تطبيقية، أنشطة توجيهية، أعمال دروس، : وصف مفصو لتدريس وأنشطة الوحدة املرتقبة بالوحدة 

 ...تطبيقية،

 : املستشرقون ودراسة السنة النبوية -

 (حمامرات توجيهية) .وخلفياتهنظرة عامة عن االستشراق . 0

 (حمامرات توجيهية) .ج ور الفقر االستشراقي ومدارسه. 7

 (أشغال تطبيقية) .السنة وعلومها يف املدرسة االستشراقية اإلسبانية. 3

 (أشغال تطبيقية) .السنة وعلومها يف املدرسة االستشراقية األملانية. 4

 (أشغال تطبيقية) .األخرىالسنة وعلومها يف املدراس االستشراقية . 5
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 (أشغال تطبيقية) .آثار الدراسات االستشراقية يف السنة وعلومها علا الدراسات ا ديوية. 6

 

 التطبيقية األنشطة تنظيم إجراءات .5.0

 تدريب الطالب علا التعامو مع خمتلف املعاجم والفهارس اليت ومعها املستشرقون حول كتب السنة  -

 اختيار بعض كتب املستشرقت اليت تناولت السنة النبوية مبنهج غري منصف  -

 تقليف الطلبة بإجناز عروت وتقارير تبت أوجه الت،امو علا السنة يف ه ه القتب  -

 تقليف الطلبة بدراسة أرشيف بعض املؤسسات الغربية التيي تضم دراسات استشراقية حول السنة النبوية -

 

 االقتضاء؛ عند للطالب، خصيالش العمو وصف .6.00

 .حمامرات يف املوموع من إجناز الطلبة -

 

 املعار  تقييم .47

 طرق تقييم املعار   .1.37

 

 الفصو نهاية امت،ان 

 (طريقة أخرى أوروائع أو اختبار شفون أو فروت أو عروت أو تقارير تدريب :  حتديد) مستمر تقييم 

 املراقبة املستمرة -أ 

  فروت -ب

 اللقاءات واحملامراتتقارير حول  -،

 إلقاء عروت وحمامرات -د

 

 (مختلف تقييمات الوحدةحتديد التوازنل)نقطة الوحدة  .0.33

تتشقو نقطة الوحدة من جمموع النقط احملصو عليها يف مجيع املواد النظرية والتطبيقية والتداريب، مع 

  لقو جمعوء 7علا  7و  7علا  0مراعاة معامو كو واحدة منها 

 

 

 استيفاء الوحدةإجراءات  .0.34

 لقو جمعوء 23من  73الستيفاء الوحدة جيب ا صول علا 

وبالنسبة للدورة االستدراكية يعاد االمت،ان القتابي أو الشفون يف املواد اليت مل حيصو فيها الطالب علا 

ا صول وقد يقلف الطالب بأحباث أو عروت وتقارير من أجو استيفاء اجملعوء ال ن مل يتمقن من . املعدل

وإذا مل يتمقن من استيفاء الوحدة أو اجملعوء يف الدورة االستدراكية األو ، يؤجو االمت،ان . علا املعدل فيه

 .فيهما إ  السنة املوالية
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 التعليم أستاذ البيداغوجي املنسق : ت كري) للوحدة البيداغوجي والفريق البيداغوجي املنسق .30

 (الوحدة إليها تنتمي اليت للشعبة ينتمي مؤهو، أستاذ أو العالي

 طبيعة التدخو

 ،أعمال التوجيهية، دروس)
تأطري    ،أشغال تطبيقية

...(،تداريب أ ومشاريع  

  الرتبة التخصص الشعبة املؤسسة

 ،أعمال التوجيهية، دروس

تأطري    ،أشغال تطبيقية

 .،تداريب أ ومشاريع

 كلية اآلداب وجدة

الدراسات 

 اإلسالمية

السنة 

 وعلومها

التعليم 

 العالي

 :املنسق البيداغوجي

عبد ا فيظ  االسم والنسب

 دومر

 ،أعمال التوجيهية، دروس

تأطري    ،أشغال تطبيقية

 .،تداريب أ ومشاريع
 كلية اآلداب وجدة

الدراسات 

 اإلسالمية

السنة 

 وعلومها

التعليم 

 العالي

 :املتدخلت 

عبد ا فيظ  االسم والنسب

 دومر

      

      

 

 جمدية أخرى عناصر .44
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 امللف الوصفي للوحدة
 

 
 
 
 

 الرقم التسلسلي للوحدة 07

 عنوان الوحدة حوار ا ضارات

 (أداوتية/ تقميلية/ أساسية )طبيعة الوحدة  أساسية

الثانيالفصل   الفصو ال ن تنتمي إليه الوحدة 

 إليها الوحدةالشعبة اليت تنتمي  شعبة الدراسات اإلسالمية

 املؤسسة اليت تتبع هلا الوحدة كلية اآلداب وجدة
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  الوحدة وصف .45

 الوحدة أهدا  .0.0

 

 .تهد  ه ه الوحدة إ  تعميق معار  الطالب اللغوية لتأهيله الكتساب تقنيات التواصو وا وار

 .الوقافات مع كافة األمم والشعوبكما تهد  إ  إطالع الطالب علا جتربة األمة اإلسالمية التارخيية يف حوار 

كما تهد  إ  تبصري الطالب بتجربة الغرب يف تواصلهم الوقايف وا ضارن مع ا ضارة العربية اإلسالمية 

     .أثناء نهضتهم ا ديوة

 

 (املعين الفصو وك ا مسبقا استيفاؤها الالزم الوحدات أو الوحدة حتديد) مسبقا اكتسابها الالزم املعار   .7.0

 وحدة مدخو إ  الفقر اإلسالمي -أ

 وحدة الفقر اإلسالمي -ب

 وحدة ا ضارة -،

 التواصو وفن ا وار واملناظرة -د

  اللغات والتواصو -ه
 
 

 

 (األساسية الوحدات يف إلعامية التوجيهية األعمال تقون) العمين الغال  .3.0

 مقونات الوحدة الغال  العمين

جمموع 

الغال  

نيللالعم

 وحدة

تقييم 

 املعار 

عمو 

 شخصي

أنشطة تطبيقية 

.. ،تدريب،ميدانيعمل)

 "حتدده"آخر 

 

أشغال 

 تطبيقية

أعمال 

 توجيهية
  دروس

 حوار ا ضارات 33% 73% 73%  73% 73% 733%

 حوار ا ضارات       

 %النسبةاملؤوية 33% 73% 73%  73% 73% 733%

 

 

  الوحدة حمتوى وصف .4.0

أشغال تطبيقية، أنشطة توجيهية، أعمال دروس، : وصف مفصو لتدريس وأنشطة الوحدة املرتقبة بالوحدة 

 ...تطبيقية،

 :حوار ا ضارات

 (حمامرات توجيهية) .شروط ومقومات انفتاح األمة اإلسالمية علا كافة األمم والشعوب تارخييا -7

 (دراسات تطبيقية) .والشعوب العريقة يف ا ضارةحركة ترمجة العلوم واملعار  املختلفة لدى األمم  -2

 ( حمامرات توجيهية) .خصائص ومقومات التواصو ا ضارن -0
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دراسات ) .حركة ترمجة العلوم واملعار  العربية اإلسالمية من قبو الغرب أثناء نهضتهم ا ديوة واملعاصرة -3

 (تطبيقية

 . العربي واإلسالمي وبت الغرب يف العمن الراهنشروط ومقومات حوار حضارن حقيقي ومومر بت العامل -1

 ( حمامرات توجيهية)

 

 

 التطبيقية األنشطة تنظيم إجراءات .5.0

تنظيم لقاءات مع املسؤولت علا الوحدة اليت تعنا مبوموع ا وار ا ضارن مبركع الدراسات والب،وث اإلنسانية بوجدة  -

 .قصد االطالع علا أرشيف املرتبط باملوموع

 . استدعاء بعض املفقرين لتقديم حمامرات واملشاركة يف تأطري ورشات وموائد مستديرة حول املوموع -

 .تقليف الطلبة بتلخيص بعض القتب يف موموع حوار ا ضارات -

 

 االقتضاء؛ عند للطالب، الشخصي العمو وصف .6.07

 .لهاحصر ومجع املناظرات وا وارات اليت أقيمت يف ه ا الشأن وقراءتها وحتلي

 

 املعار  تقييم .46

 طرق تقييم املعار   .1.35

 

 الفصو نهاية امت،ان 

 (طريقة أخرى أوروائع أو اختبار شفون أو فروت أو عروت أو تقارير تدريب :  حتديد) مستمر تقييم 

 املراقبة املستمرة -أ 

  فروت -ب

 تقارير حول اللقاءات واحملامرات -،

 إلقاء عروت وحمامرات -د

 

 (مختلف تقييمات الوحدةحتديد التوازنل)نقطة الوحدة  .0.36

تتشقو نقطة الوحدة من جمموع النقط احملصو عليها يف مجيع املواد النظرية والتطبيقية والتداريب، مع 

  لقو جمعوء 7علا  7و  7علا  0مراعاة معامو كو واحدة منها 

 

 

 إجراءات استيفاء الوحدة .0.32

 جمعوء لقو 23من  73الستيفاء الوحدة جيب ا صول علا 

وبالنسبة للدورة االستدراكية يعاد االمت،ان القتابي أو الشفون يف املواد اليت مل حيصو فيها الطالب علا 

وقد يقلف الطالب بأحباث أو عروت وتقارير من أجو استيفاء اجملعوء ال ن مل يتمقن من ا صول . املعدل

اجملعوء يف الدورة االستدراكية األو ، يؤجو االمت،ان وإذا مل يتمقن من استيفاء الوحدة أو . علا املعدل فيه

 .فيهما إ  السنة املوالية
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 التعليم أستاذ البيداغوجي املنسق : ت كري) للوحدة البيداغوجي والفريق البيداغوجي املنسق .31

 (الوحدة إليها تنتمي اليت للشعبة ينتمي مؤهو، أستاذ أو العالي

 طبيعة التدخو

 ،التوجيهيةأعمال ، دروس)
تأطري    ،أشغال تطبيقية

...(،تداريب أ ومشاريع  

  الرتبة التخصص الشعبة املؤسسة

 ،أعمال التوجيهية، دروس

تأطري    ،أشغال تطبيقية

 تداريب أ ومشاريع

 كلية اآلداب وجدة

شعبة الدراسات 

 اإلسالمية

مقارنة 

 األديان 

تعليم 

 العالي

 :املنسق البيداغوجي

خلضر  االسم والنسب

 زحوط

 ،أعمال التوجيهية، دروس

تأطري    ،أشغال تطبيقية

 تداريب أ ومشاريع

كلية اآلداب ظهر 

 املهراز فاس

شعبة الدراسات 

 اإلسالمية

الفقر 

 وا ضارة

تعليم 

العالي 

 مساعد

 :املتدخلت 

حممد  االسم والنسب

 البنعيادن

      

      

 

 جمدية أخرى عناصر .48
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 امللف الوصفي للوحدة
 

 
 
 
 

 الرقم التسلسلي للوحدة 03

األسرة املسلمة يف بالد املهجر بت القضايا 

 االقتصادية واألحوال الشخصية

 عنوان الوحدة

 (أداوتية/ تقميلية/ أساسية )طبيعة الوحدة  أساسية

الثالثالفصل   الفصو ال ن تنتمي إليه الوحدة 

 الشعبة اليت تنتمي إليها الوحدة شعبة الدراسات اإلسالمية

 املؤسسة اليت تتبع هلا الوحدة كلية اآلداب وجدة
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  الوحدة وصف .49

 الوحدة أهدا  .0.0

 
Idées principales : 
L’immigration comme phénomène mondial créant des transferts culturels, 
politiques, économique et religieux d’un pays d’origine à un pays d’accueil. 
Un impact culturel, politique et économique sur les pays d’origine. 
Transferts de fonds et système financier mondial  

 :كما تهد  الوحدة إ  

 إبراز مشاكو التوثيق يف األحقام الصادرة يف بالد املهجر امل يو عليها يف احملاكم املغربية  -أ

 .إبراز مدى انسجام األحقام قانون األسرة املغربي بظررو  اجلالية املغربية-ب

 

 (املعين الفصو وك ا مسبقا استيفاؤها الالزم الوحدات أو الوحدة حتديد) مسبقا اكتسابها الالزم املعار   .7.0

 وحدة الفقه اإلسالمي -أ

 وحدة األحوال الشخصية  -ب

 وحدة التوثيق العدلي -،

 وحدة االقتصاد اإلسالمي  -د
 
 

 

 (األساسية الوحدات يف إلعامية التوجيهية األعمال تقون) العمين الغال  .3.0

 مقونات الوحدة الغال  العمين

جمموع 

الغال  

نيللالعم

 وحدة

تقييم 

 املعار 

عمو 

 شخصي

أنشطة تطبيقية 

.. ،تدريب،ميدانيعمل)

 "حتدده"آخر 

 

أشغال 

 تطبيقية

أعمال 

 توجيهية
  دروس

733% 73% 73%  73% 73% 

األسرة املسلمة يف بالد املهجر  33%

بت القضايا االقتصادية 

 واألحوال الشخصية
        

 %النسبةاملؤوية 33% 73% 73%  73% 73% 733%

 

 

  الوحدة حمتوى وصف .4.0

أشغال تطبيقية، أنشطة توجيهية، أعمال دروس، : وصف مفصو لتدريس وأنشطة الوحدة املرتقبة بالوحدة 

 ...تطبيقية،
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 :اقتصاد األسرة املسلمة يف الغرب

MODULE : L'ECONOMIE DE L'IMMIGRATION 
1- IMMIGRATION ET ECONOMIE DES PAYS D’ACCUEIL 
1 - Composition de l’immigration au niveau mondial 
2 - L’organisation de l’immigration qualifiée (les étudiants étrangers) 
3 - L’impact de l'immigration sur les économies d’acceuil 
4 - L'intégration économique des migrants et la valorisation de leur épargne  
5 - Les transferts culturels et religieux vers les pays d’accueil : 
La naissance de la "finance islamique » en occident 
2- EFFETS DE L’IMMIGRATION SUR LES PAYS D’ORIGINE 

1- Migrations internationales et développement économique local  
2- Mécanismes et coûts des transferts de fonds des travailleurs migrants vers la 
communauté d’origine 
3- Valorisation de l’épargne des migrants et lutte contre la pauvreté dans les 
pays d’origine. 
4- L’impact de l’immigration sur le système financier mondial 

5- Immigration et exportation des principes politiques et religieux occidentaux 
dans les pays d’origines 

 

 التطبيقية األنشطة تنظيم إجراءات .5.0

 .تنظيم زيارات جمللس شؤون اجلالية للوقو  علا بعض املشاكو اليت تعيشها األسرة يف املهجر  -

 تنظيم زيارات للمراكع اليت تعنا بشؤون املهاجرين حمليا ووطنيا  -

 تنظيم زيارات ملؤسسة قضاء األسرة للوقو  علا املشاكو اخلاصة باملقيمت باخلار، -

 دراسة أرشيف األسرة يف إطار تفعيو الشراكات املاسرت مع بعض املؤسسات يف دول أوربية-

 

 

 االقتضاء؛ عند للطالب، الشخصي العمو وصف .6.03

 . العمو يف املقتبة لالطالع علا أهم مصادر ومراجع االفتصاد واالقتصاد اإلسالمي -أ

لقاءات مبركع الدراسات والب،وث اإلنسانية واالجتماعية بوجدة مع متخصصت يف اقتصاد األسرة  -ب

 .بالغرب

 

 املعار  تقييم .51

 طرق تقييم املعار   .1.38

 

 الفصو نهاية امت،ان 

 (طريقة أخرى أوروائع أو اختبار شفون أو فروت أو عروت أو تقارير تدريب :  حتديد) مستمر تقييم 

 املراقبة املستمرة -أ 

  فروت -ب

 تقارير حول اللقاءات واحملامرات -،
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 إلقاء عروت وحمامرات -د

 

 (مختلف تقييمات الوحدةحتديد التوازنل)نقطة الوحدة  .0.39

الوحدة من جمموع النقط احملصو عليها يف مجيع املواد النظرية والتطبيقية والتداريب، مع تتشقو نقطة 

  لقو جمعوء 7علا  7و  7علا  0مراعاة معامو كو واحدة منها 

 

 

 إجراءات استيفاء الوحدة .0.41

 لقو جمعوء 23من  73الستيفاء الوحدة جيب ا صول علا 

القتابي أو الشفون يف املواد اليت مل حيصو فيها الطالب علا  وبالنسبة للدورة االستدراكية يعاد االمت،ان

وقد يقلف الطالب بأحباث أو عروت وتقارير من أجو استيفاء اجملعوء ال ن مل يتمقن من ا صول . املعدل

وإذا مل يتمقن من استيفاء الوحدة أو اجملعوء يف الدورة االستدراكية األو ، يؤجو االمت،ان . علا املعدل فيه

 .يهما إ  السنة املواليةف

 

 

 التعليم أستاذ البيداغوجي املنسق : ت كري) للوحدة البيداغوجي والفريق البيداغوجي املنسق .17

 (الوحدة إليها تنتمي اليت للشعبة ينتمي مؤهو، أستاذ أو العالي

 طبيعة التدخو

 ،أعمال التوجيهية، دروس)
تأطري    ،أشغال تطبيقية

...(،تداريب أ ومشاريع  

  الرتبة التخصص الشعبة املؤسسة

 ،أعمال التوجيهية، دروس

تأطري    ،أشغال تطبيقية

 ،تداريب أ ومشاريع

 كلية اآلداب وجدة

الدراسات 

 اإلسالمية

الفقه 

 اإلسالمي

التعليم 

 العالي

 :املنسق البيداغوجي

حممد عع  االسم والنسب

 العرب برحيلي

 ،أعمال التوجيهية، دروس

تأطري    ،أشغال تطبيقية

 ،تداريب أ ومشاريع
 كلية اآلداب وجدة

الدراسات 

 اإلسالمية

الفقه 

 اإلسالمي

التعليم 

 العالي

 :املتدخلت 

املفضو  االسم والنسب

 املومين

      

      

 

 جمدية أخرى عناصر .57
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 امللف الوصفي للوحدة
 

 
 
 
 

 الرقم التسلسلي للوحدة 04

اهلويةاهلجرة وأثرها علا   عنوان الوحدة 

 (أداوتية/ تقميلية/ أساسية )طبيعة الوحدة  أساسية

الثالثالفصل   الفصو ال ن تنتمي إليه الوحدة 

 الشعبة اليت تنتمي إليها الوحدة شعبة الدراسات اإلسالمية

 املؤسسة اليت تتبع هلا الوحدة كلية اآلداب وجدة
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  الوحدة وصف .53

 الوحدة أهدا  .0.0

 

تهد  ه ه الوحدة إ  ومع قواعد إدراك واع بقضية اهلجرة يف أبعادها املعرفية، ومرورة اإلملام مبقاربة موموع  -

اهلجرة ألنها مل تعد حمصورة يف دائرتها الضيقة متمولة يف ممان سبو العيش يف اخلار،، ولعله ال خيتلف يف أن 

 .إ  منظومة بشرية ال تتجعأ من نسيج اجملتمع األوربي اهلجرة حتولت مع اجليو الوالث والرابع إ  استقرار بو

كما تهد  إ  االطالع علا قانون اهلجرة الدولي والسياسي من خالل التشريعات املنظمة للهجرة والسيادة، 

 ...وحقوق اإلنسان املهاجر واملواطنة واملعاهدات الدولية الونائية

 
 

 (املعين الفصو وك ا مسبقا استيفاؤها الالزم الوحدات أو الوحدة حتديد) مسبقا اكتسابها الالزم املعار   .7.0

يفرتت يف الطالب أن يقون واعيا بقضايا اهلوية، ملما حبقائق الدين، عارفا بقضايا املواطنة، وه ا يتسنا  -

 . للطالب ال ن حصو علا اإلجازة يف مسلك الدراسات اإلسالمية

 .اكتساب وحدات املناهج والت،ليو -

 وحدة علم االجتماع -

 وحدة علم النفس -

  وحدة ا ضارة الغربية -
 
 

 

 (األساسية الوحدات يف إلعامية التوجيهية األعمال تقون) العمين الغال  .3.0

 مقونات الوحدة الغال  العمين

جمموع 

الغال  

نيللالعم

 وحدة

تقييم 

 املعار 

عمو 

 شخصي

أنشطة تطبيقية 

.. ،تدريب،ميدانيعمل)

 "حتدده"آخر 

 

أشغال 

 تطبيقية

أعمال 

 توجيهية
  دروس

 اهلجرة وأثرها علا اهلوية 33% 73% 73%  73% 73% 733%

 اهلجرة وأثرها علا اهلوية       

 %النسبةاملؤوية 33% 73% 73%  73% 73% 733%

 

 

  الوحدة حمتوى وصف .4.0

أشغال تطبيقية، أنشطة توجيهية، أعمال دروس، : وصف مفصو لتدريس وأنشطة الوحدة املرتقبة بالوحدة 

 ...تطبيقية،

 :األجيال املهاجرة وقضايا اهلجرة

 (حمامرات توجيهية) .هجرة اجليو األول يف سياقها التارخيي -
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 (حمامرات توجيهية) .اجليو الواني والوالث والرابع وإشقال اهلوية الوطنية -

 (حمامرات توجيهية) .التنوع والقطبية اآلحادية -

 (أشغال تطبيقية+ حمامرات توجيهية ) .اهلوية واالندما، -

 (حمامرات توجيهية)فقه األقليات أم فقه املواطنة؟ -

 (حمامرات توجيهية)هو هناك إسالم أوربي؟ -

 (حمامرات توجيهية)".اإلسالموفوبيا"قضية  -

 

 التطبيقية األنشطة تنظيم إجراءات .5.0

 يؤطرها أعضاء يف اجمللس العلمي املغربي بأورباتنظيم لقاءات مع طلبة املاسرت   -

 .تنظيم زيارات جمللس شؤون اجلالية للوقو  علا بعض املشاكو اليت تعيشها اجلالية يف املهجر -

 تنظيم زيارات للمراكع اليت تعنا بشؤون املهاجرين حمليا ووطنيا  -

 ع بعض املؤسسات يف دول أوربيةدراسة أرشيف اخلاص باجلالية يف إطار تفعيو الشراكات املاسرت م-

 

 االقتضاء؛ عند للطالب، الشخصي العمو وصف .6.04

  تقارير خاصة باملهاجرين باملنطقة الشرقية

 

 املعار  تقييم .54

 طرق تقييم املعار   .1.91

 

 الفصو نهاية امت،ان 

 (طريقة أخرى أوروائع أو اختبار شفون أو فروت أو عروت أو تقارير تدريب :  حتديد) مستمر تقييم 

 املراقبة املستمرة -أ 

  فروت -ب

 تقارير حول اللقاءات واحملامرات -،

 إلقاء عروت وحمامرات -د

 

 (مختلف تقييمات الوحدةحتديد التوازنل)نقطة الوحدة  .0.47

تتشقو نقطة الوحدة من جمموع النقط احملصو عليها يف مجيع املواد النظرية والتطبيقية والتداريب، مع 

  لقو جمعوء 7علا  7و  7علا  0منها مراعاة معامو كو واحدة 

 

 

 إجراءات استيفاء الوحدة .0.43

 لقو جمعوء 23من  73الستيفاء الوحدة جيب ا صول علا 

وبالنسبة للدورة االستدراكية يعاد االمت،ان القتابي أو الشفون يف املواد اليت مل حيصو فيها الطالب علا 

وقد يقلف الطالب بأحباث أو عروت وتقارير من أجو استيفاء اجملعوء ال ن مل يتمقن من ا صول . املعدل
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لدورة االستدراكية األو ، يؤجو االمت،ان وإذا مل يتمقن من استيفاء الوحدة أو اجملعوء يف ا. علا املعدل فيه

 .فيهما إ  السنة املوالية

 

 

 التعليم أستاذ البيداغوجي املنسق : ت كري) للوحدة البيداغوجي والفريق البيداغوجي املنسق .11

 (الوحدة إليها تنتمي اليت للشعبة ينتمي مؤهو، أستاذ أو العالي

 طبيعة التدخو

 ،أعمال التوجيهية، دروس)
تأطري    ،أشغال تطبيقية

...(،تداريب أ ومشاريع  

  الرتبة التخصص الشعبة املؤسسة

 ،أعمال التوجيهية، وس

تأطري    ،أشغال تطبيقية

 تداريب أ ومشاريع

 كلية اآلداب وجدة
الدراسات 

 اإلسالمية

السنة 

 وعلومها

التعليم 

 العالي

 :املنسق البيداغوجي

 عمر أجة االسم والنسب

 ،التوجيهيةأعمال ، وس

 تأطري    ،أشغال تطبيقية

 

 كلية اآلداب وجدة

الدراسات 

 العربية

التعليم  األدب

 العالي

 :املتدخلت 

 بدر مقرن االسم والنسب

      

      

 

 جمدية أخرى عناصر .56
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 امللف الوصفي للوحدة
 

 
 
 
 

 الرقم التسلسلي للوحدة 05

حتليلية مقارنة دراسات : مقارنة األديان

 للنصوص

 عنوان الوحدة

 (أداوتية/ تقميلية/ أساسية )طبيعة الوحدة  أساسية

 الفصو ال ن تنتمي إليه الوحدة الفصل الثالث

 الشعبة اليت تنتمي إليها الوحدة شعبة الدراسات اإلسالمية

 املؤسسة اليت تتبع هلا الوحدة كلية اآلداب وجدة
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  الوحدة وصف .52

 الوحدة أهدا  .0.0

 

ما من شك يف أن متقت الطالب من الضرورن من مقارنة األديان موو االطالع علا األديان املوجودة يف بالد املهجمر  

 :من شأنه

األمر الم ن ييسمر التواصمو ممع اآلخمر،      . تعاطي الطالب مع ه ه األديان ومناقشتها ومقارنتها بالدين اإلسالمي -

 .الختال  العقدن والتنوع الفقرنومن مثة التعايش معه يف جو ا

إطالع الطالب علا الرتاث اإلسالمي العاخر بعلم مقارنة األديان وفن ا وار مع اآلخر من  عهد النبوة مرورا  -

 .مبراحو الدولة اإلسالمية ووصوال إ  العمن ا امر

 
 

 (املعين الفصو وك ا مسبقا استيفاؤها الالزم الوحدات أو الوحدة حتديد) مسبقا اكتسابها الالزم املعار   .7.0

 .وحدة تاريخ األديان خالل الفصو الرابع من اإلجازة -

 .وحدة حوار ا ضارات -
 
 

 

 (األساسية الوحدات يف إلعامية التوجيهية األعمال تقون) العمين الغال  .3.0

 مقونات الوحدة الغال  العمين

جمموع 

الغال  

نيللالعم

 وحدة

تقييم 

 املعار 

 عمو

 شخصي

أنشطة تطبيقية 

.. ،تدريب،ميدانيعمل)

 "حتدده"آخر 

 

أشغال 

 تطبيقية

أعمال 

 توجيهية
  دروس

733% 73% 73%  73% 73% 
دراسات : مقارنة األديان 33%

 حتليلية مقارنة للنصوص
        

 %النسبةاملؤوية 33% 73% 73%  73% 73% 733%

 

 

  الوحدة حمتوى وصف .4.0

أشغال تطبيقية، أنشطة توجيهية، أعمال دروس، : وصف مفصو لتدريس وأنشطة الوحدة املرتقبة بالوحدة 

 ...تطبيقية،

 :مقارنة األديان

 (حمامرات توجيهية) .اهلوية العقدية والدينية يف بالد املهجر من خالل النصوص املقدسة -أ

 ( أشغال تطبيقية+ حمامرات توجيهية )تعريف إمجالي باألديان يف بالد املهجر -ب

 مقارنة بت القرآن والسنة والعهد القديم والعهد اجلديد: تدوين القتب املقدسة -،
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نصمموص غربيممة حممول حمموار األديممان يف ا ضممارة : خعانممة مقارنممة األديممان اإلسممالمية مممن خممالل املقتبممات الغربيممة  -د

 (أشغال تطبيقية) .اإلسالمية

 (أشغال تطبيقية)نصوص توراتية بنصوص قرآنيةحتليو ومقارنة  -هم

 (أشغال تطبيقية)حتليو ومقارنة نصوص من اإلجنيو بنصوص قرآنية -و

 (أشغال تطبيقية+ حمامرات توجيهية )قضية اإلعجاز العلمي بت التوراة واإلجنيو والقرآن -ز

أشممغال )رب النممت واألقممراص املدجمممةمنمماذ، مممن مقارنممات األديممان بممت املبشممرين املسممي،يت والممدعاة املسمملمت عمم  -ح

 (تطبيقية

 (أشغال تطبيقية)عرت أشرطة املناظرات بت ديدات وقساوسة مسي،يت ومناقشتها -ط

 (أشغال تطبيقية)عرت شريط حول القتاب املقدس ومناقشته -ن

 (حمامرات توجيهية) .مقارنة بت األنبياء يف التوراة واإلجنيو والقرآن -ك

 

 التطبيقية األنشطة تنظيم إجراءات .5.0

 قراءات نقدية وحتليلية مقارنة للقتب املقدسة يؤطرها متخصصوت يف مقارنة األديان  -

تنظيم زيارات ملركع شؤون اجلالية قصد االطالع علا املوموعات ذات الصلة باألديان اليت يتوفر عليها املركع امل كور مع  -

 تقليف الطلبة بإجناز دراسات حوهلا

 

 االقتضاء؛ عند للطالب، الشخصي العمو وصف .6.05

 :نشاط يف قسم املعلوميات -أ

 االتصال عن بعد بفعاليات وعلماء ملناقشة موموع يف مقارنة األديان -

 :نشاط يف املقتبة إلطالع الطالب علا -ب

 . أهم مصادر علم مقارنة األديان، وطرق تصنيف علماء املسلمت ومناهجهم فيه -

 :ا اسوب والعاكس الضوئياالستفادة من -،

 .دراسة ومقارنة صور ووثائق العهد القديم والعهد اجلديد من خالل ا اسوب والعاكس الضوئي -

 .مقارنة ه ه الوثائق بالوثائق اإلسالمية -

 

 املعار  تقييم .58

 طرق تقييم املعار   .1.99

 

 الفصو نهاية امت،ان 

 (طريقة أخرى أوروائع أو اختبار شفون أو فروت أو عروت أو تقارير تدريب :  حتديد) مستمر تقييم 

 املراقبة املستمرة -أ 

  فروت -ب

 تقارير حول اللقاءات واحملامرات -،

 إلقاء عروت وحمامرات -د
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 (مختلف تقييمات الوحدةحتديد التوازنل)نقطة الوحدة  .0.45

مجيع املواد النظرية والتطبيقية والتداريب، مع تتشقو نقطة الوحدة من جمموع النقط احملصو عليها يف 

  لقو جمعوء 7علا  7و  7علا  0مراعاة معامو كو واحدة منها 

 

 

 إجراءات استيفاء الوحدة .0.46

 لقو جمعوء 23من  73الستيفاء الوحدة جيب ا صول علا 

حيصو فيها الطالب علا وبالنسبة للدورة االستدراكية يعاد االمت،ان القتابي أو الشفون يف املواد اليت مل 

وقد يقلف الطالب بأحباث أو عروت وتقارير من أجو استيفاء اجملعوء ال ن مل يتمقن من ا صول . املعدل

وإذا مل يتمقن من استيفاء الوحدة أو اجملعوء يف الدورة االستدراكية األو ، يؤجو االمت،ان . علا املعدل فيه

 .فيهما إ  السنة املوالية

 

 

 التعليم أستاذ البيداغوجي املنسق : ت كري) للوحدة البيداغوجي والفريق البيداغوجي املنسق .13

 (الوحدة إليها تنتمي اليت للشعبة ينتمي مؤهو، أستاذ أو العالي

 طبيعة التدخو

 ،أعمال التوجيهية، دروس)
تأطري    ،أشغال تطبيقية

...(،تداريب أ ومشاريع  

  الرتبة التخصص الشعبة املؤسسة

 ،أعمال التوجيهية، دروس

تأطري    ،أشغال تطبيقية

 تداريب أ ومشاريع
 كلية اآلداب وجدة

الدراسات 

 اإلسالمية

مقارنة 

 األديان

التعليم 

 العالي

 :املنسق البيداغوجي

خلضر  االسم والنسب

 زحوط

 ،أعمال التوجيهية، دروس

تأطري    ،أشغال تطبيقية

 كلية اآلداب وجدة تداريب أ ومشاريع

الدراسات 

 اإلسالمية

مقارنة 

 األديان

التعليم 

 العالي

 :املتدخلت 

خلضر  االسم والنسب

 زحوط

      

      

 

 جمدية أخرى عناصر .61
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 امللف الوصفي للوحدة
 

 
 
 
 

 الرقم التسلسلي للوحدة 06

 عنوان الوحدة دراسات سوسيوثقافية

 (أداوتية/ تقميلية/ أساسية )طبيعة الوحدة  أساسية

 الفصو ال ن تنتمي إليه الوحدة الفصل الثالث

 الشعبة اليت تنتمي إليها الوحدة شعبة الدراسات اإلسالمية

 املؤسسة اليت تتبع هلا الوحدة كلية اآلداب وجدة
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  الوحدة وصف .60

 الوحدة أهدا  .0.0

 
Emigration, culture et développement 

L’objectif de ce module est de comprendre le rôle de l’attachement culturel aux pays d’origine 

dans la structuration des flux d’émigration. Maintenir des liens permanents avec le pays 

d’origine transforme le mouvement migratoire en un facteur de développement à travers une 

orientation et une canalisation des revenus de l’émigration. 

La dimension culturelle permet de cibler des projets locaux et d’intégrer l’émigré dans sa 

famille et sa société locale tout en visant le respect de l’autre et notamment la culture des pays 

d’accueil. 

 
 

 (املعين الفصو وك ا مسبقا استيفاؤها الالزم الوحدات أو الوحدة حتديد) مسبقا اكتسابها الالزم املعار   .7.0

 وحدة علم االجتماع -أ

 وحدة مدخو إ  الفقر اإلسالمي -ب

  وحدة الفقر اإلسالمي -،
 
 

 

 (األساسية الوحدات يف إلعامية التوجيهية األعمال تقون) العمين الغال  .3.0

 مقونات الوحدة الغال  العمين

جمموع 

الغال  

نيللالعم

 وحدة

تقييم 

 املعار 

عمو 

 شخصي

أنشطة تطبيقية 

.. ،تدريب،ميدانيعمل)

 "حتدده"آخر 

 

أشغال 

 تطبيقية

أعمال 

 توجيهية
  دروس

 دراسات سوسيوثقافية 33% 73% 73%  73% 73% 733%

 دراسات سوسيوثقافية       

 %النسبةاملؤوية 33% 73% 73%  73% 73% 733%

 

 

  الوحدة حمتوى وصف .4.0

أشغال تطبيقية، أنشطة توجيهية، أعمال دروس، : وصف مفصو لتدريس وأنشطة الوحدة املرتقبة بالوحدة 

 ...تطبيقية،

Les axes  

1- Culture et développement, quels liens ? 

2- Les manifestations culturelles au niveau régional et national et les périodes de retour 

des RME 

3- Les retombées de l’émigration et les secteurs de développement économiques ou le 

comportement économique de l’émigré 

4- Les comportements sociaux de l’émigré 
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 التطبيقية األنشطة تنظيم إجراءات .5.0

 مركع اهلجرة التابع جلامعة حممد األول قصد الوقو  علا املؤثرات  الوقافية يف أجيال املهاجريندراسة أرشيف  -

دراسة ميدانية للوثائق اليت تصدر عن االجتاهات اليمينية املتطرفة قصد الوقو  علا اجلوانب اليت ينطلق منها الفقر اليميين  -

 املتطر  للت،امو علا ثقافة اآلخر 

عض املراكع الغربية اليت عقد معها املاسرت شراكة خاصة للوقو  علا بعض الظواهر االجتماعية اخلاصة دراسة أرشيف ب -

 باملهاجرين خصوصا اجليو الواني والوالث

تنظيم دورات للطالب يؤطؤها مركع الدراسات والب،وث اإلنسانية واالجتماعية بوجدة حول املؤثرات الوقافية واالجتماعية  -

 .  جيال املهاجرةذات الصلة باأل

 

 االقتضاء؛ عند للطالب، الشخصي العمو وصف .6.06

 دراسة الوثائق ذات الصلة باهلجرة واملهاجرين -أ

 إبراز جوانب تأثري بالد املهجرعلا املهاجرين املتنقلت-ب

  آثار املهاجرين علا املنطقة الشرقية -،

 

 املعار  تقييم .67

 طرق تقييم املعار   .1.92

 

 الفصو نهاية امت،ان 

 (طريقة أخرى أوروائع أو اختبار شفون أو فروت أو عروت أو تقارير تدريب :  حتديد) مستمر تقييم 

 املراقبة املستمرة -أ 

  فروت -ب

 تقارير حول اللقاءات واحملامرات -،

 إلقاء عروت وحمامرات -د

 

 (مختلف تقييمات الوحدةحتديد التوازنل)نقطة الوحدة  .0.48

النقط احملصو عليها يف مجيع املواد النظرية والتطبيقية والتداريب، مع تتشقو نقطة الوحدة من جمموع 

  لقو جمعوء 7علا  7و  7علا  0مراعاة معامو كو واحدة منها 

 

 

 إجراءات استيفاء الوحدة .0.49

 لقو جمعوء 23من  73الستيفاء الوحدة جيب ا صول علا 

الشفون يف املواد اليت مل حيصو فيها الطالب علا وبالنسبة للدورة االستدراكية يعاد االمت،ان القتابي أو 

وقد يقلف الطالب بأحباث أو عروت وتقارير من أجو استيفاء اجملعوء ال ن مل يتمقن من ا صول . املعدل

وإذا مل يتمقن من استيفاء الوحدة أو اجملعوء يف الدورة االستدراكية األو ، يؤجو االمت،ان . علا املعدل فيه

 .نة املواليةفيهما إ  الس
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 التعليم أستاذ البيداغوجي املنسق : ت كري) للوحدة البيداغوجي والفريق البيداغوجي املنسق .30

 (الوحدة إليها تنتمي اليت للشعبة ينتمي مؤهو، أستاذ أو العالي

 طبيعة التدخو

 ،أعمال التوجيهية، دروس)
تأطري    ،أشغال تطبيقية

...(،تداريب أ ومشاريع  

  الرتبة التخصص الشعبة املؤسسة

 ،أعمال التوجيهية، دروس

    ،أشغال تطبيقية
 كلية اآلداب وجدة

الدراسات 

 اإلسالمية

اإلحصاء 

 والتخطيط

التعليم 

 العالي

 :املنسق البيداغوجي

  ععن هرو االسم والنسب

 ،أعمال التوجيهية، دروس

 كلية اآلداب وجدة    ،أشغال تطبيقية
الدراسات 

 اإلسالمية

اإلحصاء 

 والتخطيط

التعليم 

 العالي

 :املتدخلت 

 ععن هرو االسم والنسب

      

      

 

 جمدية أخرى عناصر .64
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 امللف الوصفي للوحدة
 

 
 
 
 

 الرقم التسلسلي للوحدة 02

 عنوان الوحدة دراسات اجتماعية يف بالد املهجر

 (أداوتية/ تقميلية/ أساسية )طبيعة الوحدة  أساسية

 الفصو ال ن تنتمي إليه الوحدة الفصل الثالث

 الشعبة اليت تنتمي إليها الوحدة شعبة الدراسات اإلسالمية

 املؤسسة اليت تتبع هلا الوحدة كلية اآلداب وجدة
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  الوحدة وصف .65

 الوحدة أهدا  .0.0

 

 تشخيص واقع بالد املهجر فيما يتعلق مبجال فقه املهجر  -أ

 التوجهات االجتماعية يف الغرب وأثرها علا املهاجرين املقيمت يف بالد املهجردراسة -ب

 الوقو  علا بعض العادات والتقاليد االجتماعية وأثرها علا سلوك األسر املهاجرة واقتصادها -،

 
 

 (املعين الفصو وك ا مسبقا استيفاؤها الالزم الوحدات أو الوحدة حتديد) مسبقا اكتسابها الالزم املعار   .7.0

 وحدة علم االجتماع -أ

 وحدة مدخو إ  الفقر اإلسالمي -ب

 وحدة الفقر اإلسالمي -،
 
 

 

 (األساسية الوحدات يف إلعامية التوجيهية األعمال تقون) العمين الغال  .3.0

 مقونات الوحدة الغال  العمين

جمموع 

الغال  

نيللالعم

 وحدة

تقييم 

 املعار 

عمو 

 شخصي

أنشطة تطبيقية 

.. ،تدريب،ميدانيعمل)

 "حتدده"آخر 

 

أشغال 

 تطبيقية

أعمال 

 توجيهية
  دروس

733% 73% 73%  73% 73% 
دراسات اجتماعية يف بالد  33%

 املهجر

       
دراسات اجتماعية يف بالد 

 املهجر

 %النسبةاملؤوية 33% 73% 73%  73% 73% 733%

 

 

  الوحدة حمتوى وصف .4.0

أشغال تطبيقية، أنشطة توجيهية، أعمال دروس، : وصف مفصو لتدريس وأنشطة الوحدة املرتقبة بالوحدة 

 ...تطبيقية،

 :دراسات اجتماعية يف بالد املهجر

 (حمامرات توجيهية)مدخو إ  علم االجتماع األسرن -أ

 (أشغال تطبيقية+ حمامرات توجيهية )بت علم االجتماع وعلم االقتصاد -ب

 (أشغال تطبيقية+ حمامرات توجيهية )بت علم االجتماع وعلم النفس  -،

 (حمامرات توجيهية)علم االجتماع السياسي -د
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 (أشغال تطبيقية+ حمامرات توجيهية )بت علم االجتماع وثقافة االستهالك -هم

 

 التطبيقية األنشطة تنظيم إجراءات .5.0

الغربية موو اجلامعة اإلسالمية يف بلجيقا قصد  الوقو  علا املشاكو االجتماعية دراسة أرشيف بعض املؤسسات واملراكع  -

 ألجيال املهاجرة

 تقليف بعض الطلبة بإجناز حبوث حول األدوار االجتماعية اليت تنهض بها مجعيات يف بعض بلدان أوربا -

اجملتمعات الغربية وذلك من خالل دراسة تقليف بعض الطلبة برصد املعوقات اليت حتول دون اندما، املهاجرين يف بعض  -

 ميدانية ألرشيف بعض اجلمعيات واملراكع اليت سيتعاون معها املاسرت

 

 االقتضاء؛ عند للطالب، الشخصي العمو وصف .6.02

 دراسة الوثائق ذات الصلة باهلجرة واملهاجرين -أ

 إبراز جوانب تأثري بالد املهجرعلا املهاجرين املتنقلت-ب

  املهاجرين علا املنطقة الشرقيةآثار  -،

 

 املعار  تقييم .66

 طرق تقييم املعار   .1.51

 

 الفصو نهاية امت،ان 

 (طريقة أخرى أوروائع أو اختبار شفون أو فروت أو عروت أو تقارير تدريب :  حتديد) مستمر تقييم 

 املراقبة املستمرة -أ 

  فروت -ب

 تقارير حول اللقاءات واحملامرات -،

 وحمامراتإلقاء عروت  -د

 

 (مختلف تقييمات الوحدةحتديد التوازنل)نقطة الوحدة  .0.50

تتشقو نقطة الوحدة من جمموع النقط احملصو عليها يف مجيع املواد النظرية والتطبيقية والتداريب، مع 

  لقو جمعوء 7علا  7و  7علا  0مراعاة معامو كو واحدة منها 

 

 

 إجراءات استيفاء الوحدة .0.57

 لقو جمعوء 23من  73ا صول علا الستيفاء الوحدة جيب 

وبالنسبة للدورة االستدراكية يعاد االمت،ان القتابي أو الشفون يف املواد اليت مل حيصو فيها الطالب علا 

وقد يقلف الطالب بأحباث أو عروت وتقارير من أجو استيفاء اجملعوء ال ن مل يتمقن من ا صول . املعدل

استيفاء الوحدة أو اجملعوء يف الدورة االستدراكية األو ، يؤجو االمت،ان وإذا مل يتمقن من . علا املعدل فيه

 .فيهما إ  السنة املوالية
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 التعليم أستاذ البيداغوجي املنسق : ت كري) للوحدة البيداغوجي والفريق البيداغوجي املنسق .31

 (الوحدة إليها تنتمي اليت للشعبة ينتمي مؤهو، أستاذ أو العالي

 طبيعة التدخو

 ،أعمال التوجيهية، دروس)
تأطري    ،أشغال تطبيقية

...(،تداريب أ ومشاريع  

  الرتبة التخصص الشعبة املؤسسة

 ،أعمال التوجيهية، دروس

 كلية اآلداب وجدة  ،أشغال تطبيقية

االجتماع  علم االجتماع

 ا ضرن

التعليم 

 العالي

 :املنسق البيداغوجي

حممد  االسم والنسب

 يشوتي

 ،التوجيهية أعمال، دروس

  ،أشغال تطبيقية

 كلية اآلداب وجدة

االجتماع  علم االجتماع

 ا ضرن

التعليم 

 العالي

 مساعد

 :املتدخلت 

عبد ا ق  االسم والنسب

  البقورن

      

      

 

 جمدية أخرى عناصر .68
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 امللف الوصفي للوحدة
 

 
 
 
 

 الرقم التسلسلي للوحدة 08

ومناهج الب،ثاملنطق   عنوان الوحدة 

 (أداوتية/ تقميلية/ أساسية )طبيعة الوحدة  أساسية

 الفصو ال ن تنتمي إليه الوحدة الفصل الثالث

 الشعبة اليت تنتمي إليها الوحدة شعبة الدراسات اإلسالمية

 املؤسسة اليت تتبع هلا الوحدة كلية اآلداب وجدة
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  الوحدة وصف .69

 الوحدة أهدا  .0.0

 

 :املنطق-0

علممم املنطممق، المم ن هدفممه األسمماس معرفممة الطممرق املختلفممة لعمليممة   : تعممد دراسممة املنمماهج جممعءا مممن موممموع أعممم هممو  

اهلمد  ممن   . االستدالل، اليت ينتقو الفقر بواسطتها من مقدمات معلومة لدى الباحمث إ  نتمائج جمهولمة يطلبهما    

ص بت،ديممد املبمماديت المميت البممد أن يتبعهمما الفقممر قياسمما   اجلانممب النظممرن هممو المم ن خيممت  : دراسممة املنطممق مممن جممانبت 

 . وهو دراسة مقومات املنهج العلمي ومناهج العلوم: واستقراء ليأتي سليما ص،ي،ا، اجلانب التطبيقي

 :مناهج الب،ث-7

ا يهد  ه ا اجملعوء إ  مساعدة طالب املاسرت علا توظيف املعلومات الميت تلقاهما خمالل مسمريته الدراسمية توظيفم       

وأممام تعمدد املنماهج    . جيدا، سواء تعلق األمر بقتابة الب،وث العلمية أو حتقيق المرتاث، أو قمراءة النصموص وتقوميهما    

كمما أن ا اجمة إليهما أمم،ت ممن      . وتنوع أساليب الب،ث أصب،ت مادة املناهج تمدرس بشمقو مسمتقو يف اجلامعمات    

 . العلم واملنهج، بو املنهج هو أداة العلم والعلماءوأن مثة ارتباطا وثيقا بت . لوازم الب،ث العلمي الرصت

كما يرتقع ه ا اجملعوء علا معرفة املناهج والطرق اليت يتبعها العلماء والباحوون من أجو الوصول إ  القوانت 

 .العلمية املنشودة وراء أحباثهم

 

 (املعين الفصو وك ا مسبقا استيفاؤها الالزم الوحدات أو الوحدة حتديد) مسبقا اكتسابها الالزم املعار   .7.0

 وحدة املنطق خالل الفصو الوالث من اإلجازة -أ

  وحدة الب،ث ومناهجه خالل الفصو اخلامس والسادس من اإلجازة -ب

 

 

 (األساسية الوحدات يف إلعامية التوجيهية األعمال تقون) العمين الغال  .3.0

 مقونات الوحدة الغال  العمين

جمموع 

الغال  

نيللالعم

 وحدة

تقييم 

 املعار 

عمو 

 شخصي

أنشطة تطبيقية 

.. ،تدريب،ميدانيعمل)

 "حتدده"آخر 

 

أشغال 

 تطبيقية

أعمال 

 توجيهية
  دروس

 املنطق ومناهج الب،ث 33% 73% 73%  73% 73% 733%

 املنطق ومناهج الب،ث       

 %النسبةاملؤوية 33% 73% 73%  73% 73% 733%

 

 

  الوحدة حمتوى وصف .4.0

أشغال تطبيقية، أنشطة توجيهية، أعمال دروس، : وصف مفصو لتدريس وأنشطة الوحدة املرتقبة بالوحدة 

 ...تطبيقية،
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 :املنطق :0

 (حمامرات توجيهية): مقدمة عامة حول املنطق

 .تعريفه وأقسامه وأغرامه وأهدافه وعالقته بالعلوم األخرى

 القضايا واألحقام، نظرية االستداللمنطق التصورات، منطق 

 (أشغال تطبيقية+ حمامرات توجيهية ) :مناهج الب،ث:7

 : املناهج العقلية

 ( االستنباطي: )املنهج البديهي -

 : املنهج االستقرائي -

 : املنهج الوصفي -

 : املنهج التارخيي -

  :املنهج النفسي -

 املنهج الت،ليلي -

 :ودورها يف تنمية الب،ث العلميالتعريف بالروح العلمية  -

 املوموعية، الصرامة، القدرة علا النقد : مباديت الروح العلمية -

 طبيعة العمو يف فريق -

 أخالقيات الب،ث العلمي -

 

 التطبيقية األنشطة تنظيم إجراءات .5.0

 تنظيم ورشات لتدريب الطلبة علا مناهج الب،ث يف العلوم  اإلسالمية  -

 حتليلية لقتاب الدكتور سامي النشار يف مناهج العلومدراسة نقدية -

 .للسقوني، لالطالع علا أسلوب املناظرات عند العلماء املسلمت( عيون املناظرات)تقليف الطلبة بإجناز حبوث حول كتاب -

 

 االقتضاء؛ عند للطالب، الشخصي العمو وصف .6.08

 :املنطق :0

 .مصادر يف املنطق، وطرق تصنيف علماء املسلمت ومناهجهم فيهنشاط يف املقتبة إلطالع الطالب علا أهم  -

 :مناهج الب،ث :7

نشاط يف املقتبة إلطالع الطالب علا أهم مصادر مناهج الب،ث، وطرق تصنيف علماء املسلمت ومناهجهم  -

 . فيه

 

 

 املعار  تقييم .21

 طرق تقييم املعار   .1.53

 

 الفصو نهاية امت،ان 

 (طريقة أخرى أوروائع أو اختبار شفون أو فروت أو عروت أو تقارير تدريب :  حتديد) مستمر تقييم 
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 املراقبة املستمرة -أ 

  فروت -ب

 تقارير حول اللقاءات واحملامرات -،

 إلقاء عروت وحمامرات -د

 

 (مختلف تقييمات الوحدةحتديد التوازنل)نقطة الوحدة  .0.54

مجيع املواد النظرية والتطبيقية والتداريب، مع تتشقو نقطة الوحدة من جمموع النقط احملصو عليها يف 

  لقو جمعوء 7علا  7و  7علا  0مراعاة معامو كو واحدة منها 

 

 

 إجراءات استيفاء الوحدة .0.55

 لقو جمعوء 23من  73الستيفاء الوحدة جيب ا صول علا 

حيصو فيها الطالب علا وبالنسبة للدورة االستدراكية يعاد االمت،ان القتابي أو الشفون يف املواد اليت مل 

وقد يقلف الطالب بأحباث أو عروت وتقارير من أجو استيفاء اجملعوء ال ن مل يتمقن من ا صول . املعدل

وإذا مل يتمقن من استيفاء الوحدة أو اجملعوء يف الدورة االستدراكية األو ، يؤجو االمت،ان . علا املعدل فيه

 .فيهما إ  السنة املوالية

 

 

 التعليم أستاذ البيداغوجي املنسق : ت كري) للوحدة البيداغوجي والفريق البيداغوجي املنسق .17

 (الوحدة إليها تنتمي اليت للشعبة ينتمي مؤهو، أستاذ أو العالي

 طبيعة التدخو

 ،أعمال التوجيهية، دروس)
تأطري    ،أشغال تطبيقية

...(،تداريب أ ومشاريع  

  الرتبة التخصص الشعبة املؤسسة

 ،أعمال التوجيهية، دروس

تأطري    ،أشغال تطبيقية

 ،تداريب أ ومشاريع

 كلية اآلداب وجدة

الدراسات 

 اإلسالمية

 :املنسق البيداغوجي مؤهو العقيدة

عبد القادر  االسم والنسب

 بطار

 ،أعمال التوجيهية، دروس

تأطري    ،أشغال تطبيقية

 كلية اآلداب وجدة ،تداريب أ ومشاريع

الدراسات 

 اإلسالمية

مقاصد 

 الشريعة

التعليم 

 العالي

 :املتدخلت 

بنيونس  االسم والنسب

 الوالي

      

      

 جمدية أخرى عناصر .27
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 أو الرسالةلتدريبلامللف الوصفي 

 
 

 

غري أنه .خالل الفصو الرابع لب،ث إلعاميامن أجو التهيهلأو الرسالةالتدريب يعد للماسرتبالنسبة  -

وميقن تهييئ التدريب أو الرسالة . ميقن مباشرة مواميع التدريب أو الرسالة ابتداء منالفصو الوالث

يف بنية للب،ث تابعة للجامعة أو ملؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو خاصة أو أن مؤسسة ذات الصلة 

 .  مبجال تقوين املسلك

 

غري أنه ميقن . خالل الفصو الرابع إلعاميااملهنيالتدريب بالوسط يعد للماسرت املتخصصبالنسبة  -

ينجع التدريب مبقاولة خاصة أو شبه عمومية أو . مباشرة مواميع التدريب ابتداء منالفصو الوالث

. عمومية أو إدارة أو مجاعة حملية أو أن مؤسسة ذات الصلة باجملال املهين للمسلك

كيفية تسيري ه ا  االطالع علاو السوسيو مهينوسط بال للطالباالتصال املباشرعلا التدريبينصبو

إشقالية خاصة  ومن خالل التدريب، يتطرق الطالب إ . التقين والبشرن يتط علا املستووسال

 اليتاجلامعية ه ه املؤسسة واملؤسسة لدنمن  التدريب بصفة مشرتكةويؤطر . سوسيومهنيةمبؤسسة 

 .ينتمي إليها الطالب

 

وحدات، أن  6يعادل و من الغال  العمين اإلمجالي للمسلك 75%أو الرسالة ريبالعمين للتدالغال   ميوو

وتضم جلنة مناقشة . ويتم تنقيطه جلنة أمامهعرموي موموع تقرير التدريب أو الرسالةويقون  .فصو دراسي

 .  التدريب أو الرسالة ثالث أعضاء علا األقو من املتدخلت باملسلك من بينهم مؤطر التدريب
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 الرسالةالتدريبأو وصفي

 األهدا  .0

 .متقت الطالب من املعرفة النظرية والتطبيقية يف قضايا فقه املهجر -أ

 .إمداد الطالب بتقنيات التعامو مع املصدر واملرجع فيما له عالقة بتوجهاته العلمية -ب

ا له صلة مترين الطالب علا الف،ص املنهجي للمؤلفات واألطاريح املنجعة يف جمال ختصصه أو فيم -،

 .ب لك

 .القيام بتدريب يف جمال التخصص -د
 

 

 العمنية ةاملد .7

 

خيضع الطالب للتدريب وإجناز حبوه طيلة الفصو الرابع من التقوين، ويف آخر الفصو يقدم تقريرا حول 

 . تدريبه، يتم مناقشته من طر  اللجنة العلمية، كما يناقش حبوه العلمي قصد التخر،
 
 
 

 

 املقان .3

 

 (.كلية اآلداب وجدة)والدراسات يف الرتاث اإلسالمي خمترب األحباث  -

 .اجمللس العلمي احمللي بوجدة -

 .مركع الدراسات والب،وث اإلنسانية واالجتماعية وجدة -

خمترب مناهج العلوم يف ا ضارة اإلسالمية وجتديد الرتاث -

 
 
 

 

 املرتقبة األنشطة .4
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، وطرق تصنيف ...تنظيم ورشات يف اخلعانة إلطالع الطالب علا الب،وث وأهم مصادر الب،ث العلمي  -أ

 . علماء املسلمت ومناهجهم

 .زيارة اجمللس العلمي للوقو  علا كيفية صناعة الفتوى من خالل اللقاء مع جلنة اإلفتاء -ب

 . الصلة بفقه املهجر تنظيم زيارة للخعانات ألجو االطالع علا املخطوطات ذات -،

الوقو  علا خعانة مركع الدراسات والب،وث االجتماعية واإلنسانية وخباصة اجلناح املخصص  -د

 .للدراسات املتعلقة باملهجر

 .زيارة ملركع اهلجرة التابع جلامعة حممد األول والوقو  علا األرشيف اخلاص باهلجرة -هم

مة قضاء األسرة وعالقة ذلك مبشاكو األسرة يف تنظيم لقاءات مع مهتمت وخمتصت يف حمق -و

 املهجر

 .عرت أشرطة حول قضايا ومشاكو املهجر ومناقشتها -ز

تنظيم لقاءات مع خمتصت يف قضايا املهجر ومؤطرين لب،وث ذات الصلة بفقه املهجر، من خار،  -ح

 .املؤسسة ومن خار، الوطن
 .ندوات وأيام دراسية يف املوموع -و

 
 

 التأطري .5

تقوم اللجنة العلمية للماسرت مبتابعة تداريب الطلبة يف مؤسسات تدريبهم، كما تتابع خطوات  -

 .حتضري الب،وث بعقد لقاءات علمية وتوجيهية

 .يقوم كو مشر  بتأطري  الطلبة ال ين يشر  علا حبوثهم ومتابعتهم علميا قصد التوجيه السليم -
 

 

 التقييم إجراءات .6

 

 إجناز الب،ث  -أ

تتبع خطوات الباحث من خالل اجللسات العلمية اليت يعقدها األستاذ املشر  علا مشروع حبث  -ب

 .الطالب

 .تقارير حول اللقاءات واحملامرات فيما له عالقة بطبيعة حبث الطالب -،

 .إلقاء عروت وحمامرات تتصو بب،ث الطالب -د
 .تقارير خاصة بالتداريب الشخصية -ذ

 

 االستيفاء إجراءات .2

 

 :تتوزع نقط التقويم علا الن،و التالي

 . يف املائة 13إجناز الب،ث   -أ -أ

 .يف املائة 73العروت واحملامرات واملناقشات يف ا صة  -ب
 .يف املائة 23التقارير اخلاصة باألنشطة والتداريب  -،
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