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 تحديد مكان التكوين: -1

   سالميةإلكلية العلوم ا معهد:كلية أو  •

 اإلسالميةاللغة والحضارة العربية  قسم : •

 
 

 )*(:في التكوين المشاركون  -2

 :األخرى الجامعيةالمؤسسات  -
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 المؤسسات و الشركاء االجتماعيون االقتصاديون اآلخرون: -
 
 
 
 
 
 
 

 الشركاء الدوليون األجانب : -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . في المالحق االتفاقيات الخاصة بالتكوين إدراج •
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  إطار وأهداف التكوين: -3

 

النموذجية لليسانس التي تسمح بااللتحاق بالتكوين في تخصصات تحديد شروط االلتحاق ) -أ
 ( المعنيالماستر 

 

 .ليسانس في تخصص التاريخ والحضارة اإلسالمية
 ليسانس معادلة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 على أكثر تقدير( سطر 20)الكفاءات المستهدفة ،المعارف المكتسبة عند نهاية التكوين ، أهداف التكوين -ب

 

يهدف هذا التكوين إىل إبراز مكانة احلضارة اإلسالمية ومعارف علماء اإلسالم، ابإلضافة إىل أمهية 
اجلزائر يف نشر اإلسالم يف إفريقيا جنوب الصحراء، وتبيان مكانة علماء املغرب األوسط يف خمتلف املراحل 

ل إفريقيا وبالد السودان الغريب وإفريقية الشرقية خاصة يف التارخيية وأدوارهم يف مد اجلسور احلضارية بني مشا
الفرتة الوسيطة واحلديثة. كما حياول املشروع لفت االنتباه إىل عوامل االلتقاء والتشابه يف خمتلف اجملاالت 

 االجتماعية والثقافية واالقتصادية بغرض تثمينها وتنميتها.  
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 (سطر على األكثر 20 –يما يخص االندماج المهني ف) المؤهالت والقدرات المستهدفة -ج
 
 

حناول من خالل هذا املشروع دراسة العوامل املشرتكة ونقاط التالحم بني حواضر الغرب 
اإلسالمي  واجلزائر وبلدان إفريقيا الغربية والعامل العريب، خاصة ما تعلق ابملراكز العلمية 

ت بتحقيق خمطوطات علماء تلك احلواضر، واملؤسسات األهلية. والوقوف على تلك العالقا
ابإلضافة إىل نشر ودراسة مؤلفات علماء اجلزائر الذين زاروا ودرسوا ورحلوا لتلك اجلهات. 

 ونفض الغبار على اإلنتاج العلمي للفقهاء والشيوخ يف املدن واملدارس يف العامل اإلسالمي.  
 
 
 
 
 
 
 

 حاملي الشهادات الجامعية  تشغيللة قابللاات الجهوية والوطنية القدر -د
 
 

بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي واملؤسسات إن املتخرج من هذا املشروع إبمكانه االلتحاق 
مراكز التوثيق واملخطوطات، وابملكتبات الرتبوية بوزارة الرتبية للتدريس والتأطري، وبوزارة الثقافة و 

دور األرشيف وخمابر صيانة وترميم الم واالتصال و بوزارة اإلعالعامة واخلاصة يف اجلزائر، وكذا 
 املخطوطات، ومراكز البحث والدراسات واملراكز اإلسرتاتيجية املتخصصة يف الدراسات

 .االستشرافية، وكذلك استكمال الدراسة بغرض التدريس يف اجلامعة
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 :الجسور نحو تخصصات أخرى -ه

ميكن توجيه  صات اليت هلا عالقة ابحلضارة اإلسالميةهذا املشروع يلتقي مع جمموعة من التخص
 .مثل ختصص التاريخ اإلسالميالطالب إليها يف حالة عدم القدرة على املواصلة 

 
 
 
 

 :  تكوينمؤشرات متابعة ال -و
 

 اهليكل املناسب للتدريس _ توفر
 _ توفر اإلطارات والكفاءات للتدريس
  يف إمتام دراستهم يف مرحلة املاسرت والدكتوراه_ االندفاع والرغبة عند الطلبة املتفوقني

 _ اإلمكاانت املادية الكافية املتوفرة يف املؤسسة التعليمية اليت يقام فيها هذا املشروع
_ احتضان خمرب خمطوطات احلضارة اإلسالمية يف مشال إفريقيا ابلكلية لألنشطة العلمية لدى 

 طرفه بشىت املراجع واملصادر واألجهزة. أصحاب هذا املشروع طلبة وأساتذة ودعمهم من
 
 
 
 

 )إعطاء عدد الطلبة الممكن التكفل بهم(قدرات التأطير:  -ز
 

 ( طالب يشمل كل األصناف المسموح لها بااللتحاق. 100ة ) ئيمكن استقبال ما
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 اإلمكانيات المادية المتوفرة-5
 (لكل مخبر واحدة المقترح.) بطاقة نن التجهيزات البيداغوجية المتوفرة بالنسبة لألعمال التطبيقية للتكويتقديم بطاقة ع: المخابر البيداغوجية والتجهيزات -أ

 
 عنوان المخبر :

 
 

العدد  المالحظات الرقم  اسم التجهيز   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 في المؤسسات:ميادين التربص والتكوين  -ب

 

 مدة التربص عدد الطلبة مكان التربص
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 :فضاءات  األعمال الشخصية وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال -ه
 
 

ركز الوطين للبحث يف احلركة مت اجنازها من خالل عمل مراكز البحث املتخصصة، مثل املميكن للطلبة االستفادة من األعمال اليت    
 الوطنية وثورة أول نوفمرب ابجلزائر العاصمة، وأعمال حمابر البحث املتعلقة ابجلانب التارخيي واحلضاري لإلسالم. 

ضافة إىل أعمال مراكز البحث يف اخلارج مثل جهود مركز الفرقان الذي قام بفهرسة املخزون الواثئقي اإلفريقي إلاب
مجعة املاجد ابإلضافة إىل األعمال الشخصية للباحثني العرب واألجانب. وتتمثل تلك املادة يف وكذلك أعمال مركز 

تصوير املخطوطات والواثئق على أقراص مضغوطة وعلى امليكروفيلم. وسيكون العمل الشخصي امليداين للطلبة من 
 .خالل القيام بزايرات إىل املراكز
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II- يم السداسي للتعليمبطاقة التنظ 
 ( سداسيات(4)الرجاء تقديم بطاقات األربع)
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 السداسي األول: - 1

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

أعمال  أعمال موجهة محاضرة أسبوع  14-16
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى

 امتحان متواصل

 / / 18 09 13.30  07.30 06 405 حدات التعليم األساسيةو    

  متواصل 02 01 1.30  1.30 / 45 1حفظ القرآن وترتيله: 1المادة 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 1تاريخ الحضارة اإلسالمية  :2المادة 

03.0  1.30 1.30 90 تاريخ الحواضر والمدن في الشرق اإلسالمي :3المادة   امتحان متواصل 04 02 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 1: تاريخ النظم اإلسالمية 4المادة 

 امتحان متواصل 04 02 1.30  1.30 1.30 90 : تاريخ إفريقيا اإلسالمية5المادة 

 / / 09 05 06  1.30 04.30 180 وحدات التعليم المنهجية

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 وصتاريخ الجزائر دراسة نص: 1المادة 

 امتحان / 03  02 1.30  / 1.30 45 الجغرافيا وأدب الرحالت :2المادة 

 امتحان / 02 01 1.30  / 1.30 45 نظرية المعرفة: 3المادة 

 / / 02 02 3.00  / 3.00 90 االستكشافيةوحدات التعليم 

 امتحان / 01 01 1.30  / 1.30 45 تفسير وحديث موضوعي :1المادة 

 امتحان / 01 01 1.30  / 1.30 45 الفرق اإلسالمية:  2المادة 

 / / 01 01 1.30  1.30 / 45 وحدة التعليم األفقية

 / متواصل 01 01 1.30  1.30 / 45 1اللغة األجنبية: 1المادة 

 / / 30 17 24  10.30 13.30 720 1مجموع السداسي 
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 :الثاني السداسي  - 2

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

أعمال  أعمال موجهة محاضرة أسبوع  14-16
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى

 امتحان متواصل

 / / 18 09 13.30  07.30 06 405 وحدات التعليم األساسية    

 / متواصل 02 01 1.30  1.30 / 45 2حفظ القرآن وترتيله: 1المادة 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 تاريخ الحواضر والمدن في المغرب اإلسالمي:2المادة 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 2تاريخ الحضارة اإلسالمية  :3المادة 

 امتحان لمتواص 04 02 3.00  1.30 1.30 90 2: تاريخ النظم اإلسالمية 4المادة 

 امتحان متواصل 04 02 1.30  1.30 1.30 90 : الحركة الوطنية الجزائرية5المادة 

 / / 09 05 06  1.30 04.30 180 وحدات التعليم المنهجية

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 منهجية البحث التاريخي وتطبيقاته: 1المادة 

 امتحان / 03  02 1.30  / 1.30 45 اآلثار في الجزائر :2المادة 

 امتحان / 02 01 1.30  / 1.30 45 تاريخ الحروب الصليبية: 3المادة 

 / / 02 02 3.00  / 3.00 90 االستكشافيةوحدات التعليم 

 امتحان / 01 01 1.30  / 1.30 45 أصول الفقه :1المادة 

 امتحان / 01 01 1.30  / 1.30 45 علم التخريج ودراسة األسانيد  2المادة 

 / / 01 01 1.30  1.30 / 45 وحدة التعليم األفقية

 / متواصل 01 01 1.30  1.30 / 45 2اللغة الجنبية: 1المادة 

 / / 30 17 24  10.30 13.30 720 2مجموع السداسي 
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 :الثالث السداسي  - 3

 وحدة التعليم
الحجم الساعي 

 السداسي 
 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

أعمال  محاضرة أسبوع  14-16 
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى

 امتحان متواصل

 / / 18 09 13.30  07.30 06 405 وحدات التعليم األساسية    

  متواصل 02 01 1.30  1.30 / 45 3حفظ القرآن وترتيله: 1المادة 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 الثورة الجزائرية :2المادة 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 تاريخ المغرب اإلسالمي:3المادة 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 : حركات اإلصالح في العالم اإلسالمي4المادة 

 امتحان متواصل 04 02 1.30  1.30 1.30 90 : العلوم والفنون عند الجزائريين 5المادة 

 / / 09 05 06  1.30 04.30 180 دات التعليم المنهجيةوح

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 منهج تحقيق التراث: 1المادة 

 امتحان / 03  02 1.30  / 1.30 45 تاريخ الجزائر الثقافي في العصر الحديث .:2المادة 

 امتحان / 02 01 1.30  / 1.30 45 االستشراق : 3المادة 

 / / 02 02 3.00  / 3.00 90 االستكشافيةدات التعليم وح

 امتحان / 01 01 1.30  / 1.30 45 معاصرة مشكالت سياسية :1المادة 

 امتحان / 01 01 1.30  / 1.30 45 مصادر الفقه اإلسالمي: 2المادة 

 / / 01 01 1.30  1.30 / 45 وحدة التعليم األفقية

 / متواصل 01 01 1.30  1.30 / 45 3اللغة األجنبية: 1المادة 

 / / 30 17 24  10.30 13.30 720 3مجموع السداسي 
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 السداسي الرابع: - 4
 

 العلوم اإلنسانية واالجتماعية   الميدان :
 اللغة العربية والحضارة اإلسالمية -العلوم اإلسالمية  الفرع :

 الحضارة اإلسالمية التخصص:
 
 

 قشتربص في مؤسسة يتوج بمذكرة تنا
 

 األرصدة المعامل الحجم الساعي األسبوعي 

 30 17 720 العمل الشخصي 

 / / / التربص في المؤسسة

 / / / الملتقيات 

 / / / أعمال أخرى)حدد(

 30 17 720 4مجموع السداسي 

 
 
يرجى ذكر الحجم الساعي اإلجمالي موزع بين المحاضرات والتطبيقات،  ) حوصلة شاملة للتكوين:  - 5
  (:سداسيات األربعة بالنسبة لمختلف وحدات التعليم حسب الجدول التاليلل

 
 

 و ت               ح س  األساسية المنهجية االستكشافية األفقية المجموع

 محاضرة 277.30 202.30 135 / 615

 أعمال موجهة 337.30 67.30 / 67.30 472.30

 أعمال تطبيقية / / / / /

صيعمل شخ 720 / / / 720  

 عمل آخر)محدد( 607.30 202.30 135 67.30 1012.30

 المجموع 1942.30 472.30 270 135 2820

 األرصدة 54 27 6 3 120

100% 2.5% 5% 22 .5% 45% 
لكل وحدة  األرصدة% 

 تعليم
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III - البرنامج المفصل لكل مادة 
 (لكل مادة ةتقديم بطاقة مفصل) 
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 الحضارة اإلسالمية عنوان الماستر:
 األولالسداسي: 

 التعليم األساسية اسم الوحدة:
1حفظ القرآن وترتيلهاسم المادة:  

 02الرصيد:
 01 المعامل:

 أهداف التعليم: 
تمكين الطالب من حفظ نصيب من القرآن الكريم تتمة لما شرع فيه في مرحلة الليسانس، وفق رواية  

رش عن اإلمام نافع، بأحكام التجويد المستفادة باالستقراء والمشافهة. ويكون هذا النصيب مؤهال له لفهم كالم و
 هللا تعالى وحسن تدبّره.

 المعارف المسبقة المطلوبة : 
 معرفة أحكام التجويد العامة من مخارج الحروف وصفاتها وغيرها.

 معرفة أصول رواية ورش عن نافع إجماال.
 المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (محتوى 

 سورة يوسف(. 52من سورة يونس إلى آية  26)من آية  :مقدار الحفظ للسداسي

 أما المادة النظرية من أصول ورش عن نافع فتتوّزع على ما يأتي:
ووجوب القراءة بأحكام فضل االشتغال بحفظ القرآن الكريم، والتذكير بآداب تالوة القرآن الكريم وفضلها،  -1

 التجويد الثابتة بالتلقي والمشافهة.
 أحكام المد والقصر. -2

 أحكام ميم الجمع وهاء الكناية.
 أحكام الهمزة: النقل ، أحكام الهمزة: الهمز المفرد،أحكام الهمزة: الهمزتان من كلمة واحدة، -3

 لمتين.أحكام الهمزة: الهمزتان من ك    
 أحكام الراء، أحكام الالم.-4
 .علم الوقف واالبتداء: تعريفه وفضله وأشهر المؤلفات فيه5

 أقسام الوقف: اختياري، واختباري، واضطراري، وتعريف كل قسم والتمثيل له
 التمثيل للوقف االختباري بالوقف على المقطوع والموصول وهاء التأنيث المرسومة تاء.

 أقسام الوقف االختياري: الحسن، والقبيح وتطبيقاتهما.، : التام والكافي وتطبيقاتهماتيارياالخ أقسام الوقف -6
 متواصل -طريقة التقييم: 

 المراجع:
 سليمان بن عيسى باكلي: التالوة الصحيحة  -1

 ابن الجزري: التمهيد في علم التجويد  -2 -
 الدرر اللوامع البن بري وشروحه -3
 النجوم الطوالع للمارغني -4
 المكتفى في الوقف واالبتداء لإلمام الداني - 5
 منار االهتداء في الوقف واالبتداء لألشموني( - 6
 شرح المنتوري على الدرر اللوامع. -7
 ابن القاضي: الفجر الساطع في شرح الدرر اللوامع  -8
 الخراز: القصد النافع لبغية الناشئ والبارع على الدرر اللوامع في مقرئ اإلمام نافع  -9

 ري: منجد المقرئين ومرشد الطالبين.ابن الجز-10
 حلية التالوة لألستاذ الدكتور مصطفى أكرور-11
 المختصر الجامع ألصول رواية ورش عن نافع للدكتور عبد الحليم قابة-12
 .كل الكتب التي ألفت في مفردة ورش عن اإلمام نافع  -13
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 الحضارة اإلسالمية عنوان الماستر:
  السداسي:  األول

 سيةاسم الوحدة: األسا
 1اسم المادة: تاريخ الحضارة اإلسالمية

 .02المعامل: 
 .04الرصيد:

 :التعليمأهداف 
هدف المقرر إلى تمكين الطالب من اإللمام بجوانب كثيرة من الحضارة اإلسالمية ودراسة األسس التي قامت عليها 

ا وتطورها كالنظام السياسي وعوامل تمازجها بالحضارات السابقة لها وصفاتها، ثم دراسة األنظمة التي أتبعته

 واإلداري والقضائي والعسكري واالقتصادي ودراسة المجتمع اإلسالمي وما طرأ عليه من تغيرات

 
 
 

   المعارف المسبقة المطلوبة
 

 .اتريخ احلضارات القدمية،و فلسفة احلضارة اإلسالمية،و احلضارة اإلسالمية ومؤسساهتاحصل الطالب يف مرحلة الليسانس 
 

 المادة: محتوى
 
 
 تعريف الحضارة اإلسالمية واألسس التي قامت عليها وعوامل تمازجها بالحضارات السابقة وصفاتها . -1-

التعريف باألنظمة التي أتبعتها الدولة اإلسالمية كالنظام السياسي واإلداري والقضائي والعسكري واالقتصادي - 2 

 وتطورها . 

 ته وما طرأ عليه من تغيرات . دراسة المجتمع اإلسالمي بكافة طبقا- 3

 دراسة الفنون اإلسالمية من عمارة وزخرفة ونقوش  -4

. المهارات المكتسبة: اإللمام بجوانب من الحضارة اإلسالمية وأثرها في العالم ، واستنهاض الهمم إلعادة هذه  -5

ورية والنهائية إضافة إلى الحضارة ولعب دورها في العالم . تقييم المادة: يتم التقييم من خالل االختبارات الد

 .بعض التكاليف من قبل أستاذ المادة ومناقشة الطالب فيما يكلفون به
 

 50%متواصل +  50% امتحان       طريقة التقييم:
 

 (إلخ ، مواقع انترنت،ومطبوعات كتب،) المراجع: 
 المساندة:م. المراجع 1997نور الرفاعي: اإلسالم في حضارته ونظمه . دار الفكر ، دمشق  - 1

 م.1965محمد جمال الدين سرور : تاريخ الحضارة اإلسالمية في المشرق . دار الفكر العربي -  - 2

آدم متز: الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري . ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريده ، دار الكتاب ،  -3

 م1967بيروت 
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 الحضارة اإلسالمية عنوان الماستر:
 ولالسداسي:  األ

 اسم الوحدة التعليمية: األساسية 
 اسم المادة: تاريخ الحواضر والمدن في الشرق اإلسالمي 

 .02المعامل:
 .04الرصيد:

 :التعليم أهداف

 الحواضر تلك أهمية تناول،واألندلسية المغربية الحواضر تاريخ عن معمقة معارف اكتساب ـ

 والحواضر المدن تلك تخص تاريخية نصوص تحليل -

 والحواضر المدن لتلك التاريخية للكتابات األهمية تبيان -

 النظريات المؤسسة للمدن في العالم اإلسالمي. -
 : المطلوبة المسبقة المعارف

 مع الحقبة، تلك في العلماء كتابات وتحليل سالمي،إلا شرقال في والحواضر المدن بتاريخ المتعلقة المعارف كل
 التي النصوص ومعرفة. للدارس بالنسبة عنها غنى ال التي السليمة التاريخية الوسائل من الهائل الكم معرفة
 .الفترة تلك في والمؤرخين سالمإلا علماء خلفها

 
      المادة: محتوى

 يلي: تقديم المقياس من خالل ما .1

 طار الزماني و المكاني للمقياس.إلتحديد ا -

 ضبط مصطلحات: المدينة / الحاضرة / المشرق اإلسالمي -

 سالمية و خصائصها:إلو الحواضر انشأة المدن  .2

 سالمية.إلالمدينة المنورة التي بنيت على آثار يثرب المرجع العمراني األصلي للمدن العربية ا -

 سالمية.إلخصائص المدينة ا -

 االنحصار( –االزدهار  –سالمي )النشأة إلنماذج للمدن في المشرق ا .3

 حاضرة الدولة األموية )دمشق(. -

 )بغداد(. حاضرة الدولة العباسية -

 حاضرة الدولة الفاطمية )القاهرة(. -

 مدن أخرى )سمرقند / بخارى(. -

 50%+ متواصل  50%امتحان   طريقة التقييم:
 

 (إلخ ، مواقع انترنت،ومطبوعات كتب،) المراجع: 

 كتب الرحلة.  –المصادر تاريخية  –المصادر جغرافية  -

 اإلسالمية. أنيس األبيض : النهج الحضاري في نشأة المدينة العربية -

 سالمية الكبرى، الطبعة األولى، إلعصام الدين عبد الرؤوف: الحواضر ا -

 . 1975دار الفكر العربي، 

 سكندرية.إلمحمد عبد المنعم الجمل: الدول اإلسالمية المستقلة في المشرق، ا -
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 الحضارة اإلسالمية عنوان الماستر:
 السداسي:  األول

 اسم الوحدة التعليمية: األساسية 
   1سم المادة: تاريخ النظم اإلسالميةا

 .02المعامل:
 .04الرصيد:

 :التعليمأهداف 

 إحاطة شاملة بمختلف النظم التي تناولها اإلسالم وقدم فيها مبادئ وأسس وقواعد بشكل عام أو تفصيلي•

 تميز به اإلسالم عن غيره من المذاهب والملل والشرائع في مختلف النظم معرفة ما•

 صالحية النظم اإلسالمية في واقعنا المعاصر وجوانب االستفادة من غيرها. الوقوف على مدى•

 
 : المعارف المسبقة المطلوبة

له عالقة بمفهوم النظم وتاريخها، وكذا مقّومات الدولة في اإلسالم ورؤيسها ومواصفاته وطريقة اختياره وكّل  
 ما يتعلّق بالنظام السياسي في اإلسالم.

 
 المادة: محتوى

واقع النظم عند -.تاريخها: الفراعنة، الفرس، الروم-.مفهوم النظم-: : مقدمة حول مفهوم النظم وتاريخهاأوال

 نشأة النظم اإلسالمية-.العرب قبل اإلسالم

 ثانياّ: خصائصها وأهدافها

.         إلسالمطبيعة الدولة في ا-.مفاهيم: السياسة، الدولة، الخالفة، اإلمامة-: ثالثا: النظام السياسي في اإلسالم

.       طبيعة الخالفة ووظائفها-.مقومات الدولة: العدل، الشورى، الحريات األساسية، األمانة، القوة-.ووظيفتها–

هيئة الشورى: -.طرق اختيار الخليفة ورئيس الدولة وتطورها-.شروط ومواصفات رئيس الدولة والخليفة -

دستور الدولة: -.ارة: طبيعتها، نشأتها، مهامها وسلطاتهاالوز-طبيعتها، طرق عملها، صالحياتها، أعضاؤها

المعارضة السياسية: طبيعتها ومبررات وجودها، أدواتها واألطر التي تحكمها، -.طبيعته، المبادئ العامة

 أدوارها.

 50%+ متواصل  50%امتحان      طريقة التقييم:
 (إلخ ، مواقع انترنت،ومطبوعات  كتب،) المراجع: 

 المية، حسن ابراهيم حسن وعلي ابراهيم حسنالنظم اإلس •

 تاريخ اإلسالم السياسي والديني والثقافي واالجتماعي، حسن ابراهيم حسن. •

 الوثائق السياسية للعهد النبوي والخالفة الراشدة، محمد حميد هللا •

 تاريخ القضاء في اإلسالم، محمد عرنوس •

 القضاء في اإلسالم، محمد الزحيلي •

 سالم، صبحي الصالحتاريخ النظم في اإل •

 خصائص التشريع اإلسالمي في السياسة والحكم، فتحي الدريني •

 خصائص الشريعة اإلسالمية، يوسف القرضاوي •

 المجتمع اإلسالمي في ظل اإلسالم، محمد أبو زهرة •

 الفرد والدولة في الشريعة اإلسالمية، عبد الكريم زيدان •

 ي الدين بن تيميةالسياسية الشرعية في إصالح الراعي والرعية، تق •

 األحكام السلطانية، الماوردي •

 .النظام المالي في اإلسالم، رفعت السيد العوضي •
 

 



28                                                الحضارة اإلسالمية عنوان الماستر                                1جامعة الجزائر :المؤسسة 

                             
          2018-2017السنة الجامعية   

 عنوان الماستر: الحضارة اإلسالمية 
 السداسي:  األول

 اسم الوحدة التعليمية: األساسية 
 اسم المادة: تاريخ إفريقيا اإلسالمية 

 .02المعامل:
 04األرصدة: 

 :التعليمأهداف 

 .ليهاإ ينتمي قارة من اتريخ ملعارفه الطالب اءثر إ - 
 .سالميإلا والعامل سالمإلوا فريقياإ بني الكبريين والتارخيي احلضاري لالرتباط الطالب دراكإ -
 .جتاوزه ال ميكن العريب واملغرب للجزائر اسرتاتيجي عمق فريقياإ -

 : المعارف المسبقة المطلوبة

 التعداد تطور/ الكربى والسالالت السكان أصل/االمتداد/ املساحة (فريقياإ لقارة يفاجلغرا اجملال عن دقيقة معطيات -
  ...السكاين

 .والغربية الشرقية فريقياإو  سالميإلا املغرب ىلإ  األوائل الفاحتني العرب دخول طرق -
 

 المادة: محتوى

 .فيها انتشاره ووسائل فريقياإ إىل سالمإلا سلكها اليت طرق
 .غانة لكةومم مللثمنيا- 
 م.1469إىل  1200 اإلسالمية مايل امرباطورية -
 م.1591  ىلإ  1375اإلسالمية صنغاي سلطنة -
 م.1846إىل  1086  سالميةإلا والربنو الكامن سلطنة -
 .نيجرياي مشال يف سالميةإلا اهلوسة ماراتا -
 م.1875إىل  1445   سالميةإلا دارفور سلطنة -

 50+ متواصل % 50ان %امتحطريقة التقييم:      

 (ت، إلخيكتب، ومطبوعات، ومواقع انترن): المراجع

 .واملغرب مصر فتوح :احلكم عبد ابن  -
 .املغرب أخبار تلخيص يف املعجب :املراكشي - 
  .املغرب حلى يف املغرب :سعيد ابن - 
 .واملغرب األندلس أخبار يف املغرب البيان :عذاري ابن -

 .املغرب دول خبارأل االستقصا :الناصري - 
 .م2015 فرباير إفريقية، منارات موقع احلضارية، وأبعاده املغرب لبالد اإلسالمي الفتح :الغايل نعيم -
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 الحضارة اإلسالمية عنوان الماستر:
 السداسي:  األول

 اسم الوحدة التعليمية: المنهجية 
 اسم المادة: تاريخ الجزائر دراسة نصوص 

 .02المعامل:
 04األرصدة: 

 
 

 االطالع على الوثائق التاريخية الجزائرية وأهميتها،  :أهداف التعليم
 

 : المعارف المسبقة المطلوبة

 درس الطالب تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر ، مادة اإلسالم في إفريقيا

 إملام الدارس مبنهجية هلا شروطها و ضوابطها العلمية يف حبث املوضوع

 :المادة محتوى
 

 ص التارخييةماهية النصو 
 النص التارخيي وثيقة اترخيية تساعد املتعلم على الرتكيز حول مضمون حادثة اترخيية معينة.

 . )يةر حركة حتريرئيس دولة، وزير، زعيم  ( خطاب أو تصريح لشخصية سياسية أو اترخيية     
 .)معاهدات، قوانني، مواثيق، قرارات( نصوص رمسية دولية     
 .)دساتري، مواثيق(نصوص رمسية وطنية     
 مبادئ دولية ملنضمات، حلركات.     
 .)أرشيف( مقاالت صحفية، حوارات، واثئق اترخيية     

 كيفية حتليل النصوص التارخيية
 :الدراسة الوصفية للنص أو الوثيقة التارخيية * التحليل الظاهري*أوال

 :حتديد اإلطار الزماين و املكاين للنص .1
 :تعريف الكاتب أو الكتاب .2
 شرح اإلعالم و املصطلحات الواردة يف النص .3

 طبيعة النص .4 -
  «الفكرة العامة  »عنوان النص  .5
 استخراج األفكار الرئيسية اليت يتناوهلا النص .6

 « التحليل الداخلي »: الدراسة الباطنية اثنيا
 حتليل النص و شرحه .1
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 إعطاء النص أبعادا جديدة و إضافات وافية .2
 ضرورة التقيد ابلنص .3
 معايشة النص من خالل حبكة التحليل .4

 ستنتاجال: ااثلثا 
 العوامل املساعدة على حتليل الوثيقة التارخيية

 ضرورة اإلملام ابلفرتة التارخيية املراد دراستها .1
 ط املعلوماتاباكتساب القدرة على التحليل و استن.2  
 معرفة اللغة معرفة جيدة.3  

 أمهية حتليل النصوص التارخيية
 

 50صل %+ متوا 50امتحان %طريقة التقييم:        
 

 المراجع:
 

يينومبادئها اإلصالحية،  عية العلماء املسلمني اجلزائرمج اإلبراهيمي، حممد البشري : سجل مؤمتر -
 .1935املطبعة اجلزائرية اإلسالمية ، قسنطينة، 

 .1971، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر2اإلبراهيمي، حممد البشري، عيون البصائر، ط-
 احلميد: القانون األساسي جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني ومبادئها اإلصالحية.ابن ابديس، عبد 

ابن رويلة،قدور، وشاح الكتائب وزينة اجليش احملمدي الغالب ويليه دلوان العسكري احملمدي -
 .1968امللياين، تقدمي حممد بن عبد الكرمي، ش.و.ن.ت، اجلزائر 

 .1847-1808اري لألمري عبد القادر أديب حرب، التاريخ العسكري واإلد -
 .1982جزءان ،ش.و.ن.ت، اجلزائر،

 بريوت. -أديب، مروة: الصحافة العربية نشأهتا وتطورها، دار مكتبة احلياة -
 إحدادن، زهري : الصحافة املكتوبة يف اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية،جامعة -

 اجلزائر بدون اتريخ.
بوضربة، تقدمي وحتقيق وترمجة حممد العريب الزبريي،  اخنوجة و محدو   يابي، أمحد: مذكرات أمحد اب -

 1982الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  2ط
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البدوي،أمحد فوزي: األمري عبد القادر اجلزائري، دبلوم، جامعة القاهرة، معهد الدراسات اإلفريقية  -
1964. 

 .1993اجلزائر 1848 -1826بوعزة، بوضرساية: احلاج أمحد ابي رجل دولة ومقاوم  -
، دار الغرب اإلسالمي 1962البداية ولغاية  من بوحوش، عمار : التاريخ السياسي للجزائر -

 .1995. ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر 1،1997ط
 املقراين والشيخ احلداد، ش.و.ن.ت. اجلزائر. 1871بوعزيز، حيىي، ثورة  -
عبد القادر وأخبار اجلزائر، دار اليقظة العربية،  مريألبن عبد القادر حممد: حتفة الزائر يف مآثر ا -

 .1964بريوت، 
 .1995اجلزائر،  -تونس  -مري عبد القادر، ترمجة أبو القاسم سعد هللا ألتشرشل، هنري: حياة ا -
 .1981اجلزائر -تركي، رابح: التعليم القومي والشخصية الوطنية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  -
 .2001قاومة متيجة، حماضرات يف التاريخ، اجلزائر،تلمساين بن يوسف: م -
، 1900-1800تلمساين بن يوسف: موقف التجانية من السلطة املركزية يف اجلزائر  -

 .1988اجلزائر،
 .  1984، بريوت 4، ط4اجلياليل، عبد الرمحن: اتريخ اجلزائر العام ج -
الحي يف اجلزائر، املؤسسة الوطنية اخلطيب، أمحد: مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني وأثرها اإلص -

 .1985للكتاب، اجلزائر
 .1989(، اجلزائر1835-1830دودو، أبو العيد: اجلزائر يف مؤلفات الرحالني األملان )  -
، املنعطف احلاسم يف مسار احلركة الوطنية، ديوان املطبوعات 1945ماي  8رخلية، عامر:  -

 1995اجلامعية اجلزائرية، 
 
 
 
 
 
 
 

 الحضارة اإلسالمية تر:عنوان الماس
 السداسي:  األول

 اسم الوحدة التعليمية: المنهجية 
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 اسم المادة: الجغرافيا وأدب الرحالت
 .02المعامل:

 03األرصدة: 
 .الرحلة وأدب الجغرافيا عن معمقة معارف اكتساب ـ :أهداف التعليم 

 سالميةإلا والحضارة التاريخ في والرحالت والممالك المسالك كتب أهمية تناول–

 والجغرافيا الرحلة أدب تتناول نصوص تحليل -

 والرحالت الجغرافيا في سالمإلا علماء جهود توضيح –

 الكتابات تلك مادة وتحليل الرحلة، وأدب بالجغرافيا المتعلقة المعارف كل  : المعارف المسبقة المطلوبة

 التأثير كذلك توضيح أخرى، ومعارف لومع تطوير في منها واالستفادة فيهما، سالمإلا علماء جهود برازإل
 . الجغرافية الكشوف حركة في منهما االستفادة وكيفيات الغربية، الحضارة في فيهما سالميإلا

 :محتوى المادة

 مسامهة علماء املسلمني يف اجلغرافيا -
 حتليل لكتب املسالك واملمالك -
 حمددات وظروف أتليف كتب اجلغرافيا -
 رافياالريف واحلضر يف كتب اجلغ -
 الرحالت وأمهيتها -
 حتليل موضوعي لكتب الرحالت -
 دراسة نصوص من كتب الرحالت -
 دراسة نصوص من كتب اجلغرافيا -

 طريقة التقييم:        امتحان 

 المراجع:

 البكري، املسالك واملمالك
 العمري، كتاب املسالك واملمالك
 االصطخري، املسالك واملمالك

 اآلفاق دريسي، نزهة املشتاق يف احرتاقإلا
 ابن سعيد، كتاب اجلغرافيا

 ابن بطوطة، حتفة النظار
 ابن جبري، الرحلة

 احلسن الوزان، وصف إفريقيا
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 الحضارة اإلسالمية عنوان الماستر:
 السداسي:  األول

 اسم الوحدة التعليمية: المنهجية 
 اسم المادة: نظرية المعرفة 

 .01المعامل:
 02األرصدة: 

 
اق الفكرية والفلسفية للطالب، وإدراك حقيقة وطبيعة المعرفة اإلنسانية وخصائصها، فتح اآلف :أهداف التعليم

 ومدارسها ونظرياتها وأعالمها..

تصور مسبق أولي حول فلسفة العلم خاصة، وحول علم الفلسفة عامة، وما  : المعارف المسبقة المطلوبة

 يتصل بذلك من منطق وأخالق وقيم، من منظور غربي وإسالمي..

  :وى المادةمحت

 مفهوم العلم.
 مفهوم املعرفة.

 خصائص املعرفة العلمية
 العالقة بني العلم واملعرفة

 مصادر املعرفة عند املسلمني: 
 األشاعرة ، املعتزلة ، املاتريدية، احلنابلة ، اإلابضية 

 اليقني  املعريف –احلتمية  –السببية  –الشك املنهجي 
 نقد العلم يف الرتاث اإلسالمي

 د املعاصرين يف صياغة نظرية املعرفة عند املسلمني.جهو 
 

 طريقة التقييم:        امتحان 

 

 المراجع:

 نظرية املعرفة  د راجح الكردي
 مصادر املعرفة يف الفكر الديين والفلسفي د عبد الرمخان بن زيد الزبيدي

 يف نظرية املعرفة د عيسى عبد هللا 
 املصريأصول املعرفة واملنهج العقلي د أمين 

 منهج البحث العلمي د هاين حيي نصري
 .اإلبستيمولوجيا  نقد العلم يف الرتاث  د زينب شوراب
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 الحضارة اإلسالمية عنوان الماستر:
 األولالسداسي: 

 االستكشافية اسم الوحدة:
 وحديث موضوعيتفسير  اسم المادة:

 01 الرصيد:
 01 المعامل:

للمادة، معرفة التفسير الموضوعي وأنواعه، معرفة الحديث استيعاب الجانب النظري : أهداف التعليم

 الموضوعي وأنواعه، إمكان تطبيق الجانب النظري على نماذج معينة تقدم حلوال لمشاكل واقعية.

علوم القرآن)خاصة علم المناسبات(، أصول التفسير ومناهجه، مصطلح الحديث، :  المعارف المسبقة المطلوبة

 تخريج األحاديث

 مفهوم التفسير الموضوعي وأهميته                       :المادةمحتوى 

 نشأته وتطوره 

 عالقته ببقية مناهج التفسير 

 )أنواعه )التجميعي، الكشفي ، الخاص بالمصطلح القرآني 

 )نماذج تطبيقية )لكل نوع 

 نشأته وتطوره -                      مفهوم الحديث الموضوعي وأهميته             

 أنواعه  -                        قته ببقية مناهح الشرح الحديثيعال 

 نماذج تطبيقة. 

 )مع التركيز على األنواع ، نظريا ثم تطبيقيا )النماذج 

 امتحان                  طريقة التقييم:

 المراجع: 

 مصطفى مسلم، مباحث يف التفسري املوضوعي 

 طبيقانظرية وت -أمحد رمحاين، التفسري املوضوعي 

 صالح عبد الفتاح اخلالدي، التفسري املوضوعي بني النظرية والتطبيق 

 عبد هللا دراز، النبأ العظيم 

 البقاعي، نظم الدرر يف تناسب اآلي والسور 

 الراغب األصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن 

  دراسة أتصيلية تطبيقية–خالد حممد حممود الشرمان، احلديث املوضوعي 

  دراسة نظرية تطبيقية-األشريف، الشرح املوضوعي للحديث الشريفهيفاء عبد العزيز 

  18/7/2006-17أعمال املؤمتر العاملي عن مناهج تفسري القرآن الكرمي وشروح احلديث الشريف مباليزاي 
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 عنوان الماستر: الحضارة اإلسالمية
 السداسي: األول

 اسم الوحدة: االستكشافية
 اسم المادة: الفرق اإلسالمية

 01د: الرصي
 01المعامل: 

 أهداف التعليم:

نشأتها  الفرق اإلسالمية التي ظهرت في التاريخ  من حيث معرفة كل فرقة من حيثأن يتعرف الطالب على 

 .فرقة في البحث العقدي   أهم آرائها الفكرية والعقدية وأشهر أعالمها ومنهج كلو

من خالل دراسته للسنة  العقيدة اإلسالمية في علم تتحصيل الطالب ألساسياالمعارف المسبقة المطلوبة :
 األولى جامعي ومرحلة الثانوي. وكذا ما حصله الطالب من معارف تتعلق بالتاريخ في المرحلة الثانوية والجامعية.

 علم الفرق اإلسالمية حقيقته وصلته بالعلوم األخرى . -1محتوى المادة:
 العوامل المساهمة في نشأة الفرق اإلسالمية . -1
 فرقة اإلباضية -4لخوارجة افرق -2
 لمعتزلة .فرقة ا -5           لشيعة .فرقة ا -3
 فرقة المرجئة -4
 -األثرية  –أهل السنة والجماعة  -5
 - ألشاعرة ا –أهل السنة والجماعة  -6
 –لماتريدية ا–أهل السنة والجماعة  -7
 فرق اإلسالمية المعاصرة البهائية والقاديانية ....الخ  -8

 امتحان: طريقة التقييم
 مقاالت اإلسالميين : أبو الحسن األشعري .مراجع: ال

 الفصل في الملل واألهواء والنحل  ابن حزم األندلسي  .

 الملل والنحل للشهرستاني .

 الفرق بين الفرق للبغدادي .

 منهاج السنة النبوية ابن تيمية .

 مذاهب اإلسالميين محمد بدوي .

 ضحى اإلسالم أحمد آمين .

 مية محمد أبو زهرة .تاريخ المذاهب اإلسال

 نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم علي سامي النشار .

 في علم الكالم أحمد صبحي صالح .

 العقيدة اإلسالمية أصولها وتأويالتها محمد عبد الستار بيسار.

 األسس المنهجية لبناء العقيدة اإلسالمية يحي هاشم فرغل .

 النجار .مباحث في منهجية الفكر اإلسالمي عبد المجيد 
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 عنوان الماستر: الحضارة اإلسالمية
 السداسي: األول

 اسم الوحدة: األفقية
 1اسم المادة: اللغة األجنبية

 01الرصيد: 
 01المعامل: 

 
 
 :التعليم أهداف -

 علمية بطريقة مختصة نصوص دراسة وكذا والتأويل والتفسير التحليل طرق اكتساب من الطالب تمكين -
 : ةالمطلوب المسبقة المعارف

 . اإلسالمية واألندلس األوسط والمغرب بالجزائر تعلق ما خاصة اإلسالمية الحضارة في العامة المعارف -

 :المادة محتوى

 مقارنة نقدية- -
 دايانت ومقارنة يف املغرب األوسط- -
 الكفاية يف اللغة املنطوقة واملكتوبة - -

-  
 متواصل      : التقييم طريقة -

-  

 المراجع: -

 
 االلكترونية المواقع -

- Four sKills 

- Writter expression 
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 عنوان الماستر: الحضارة اإلسالمية
 السداسي: الثاني

 اسم الوحدة: التعليم األساسية
 2اسم المادة:حفظ القرآن وترتيله

 02الرصيد: 
 01المعامل: 

حلة تمكين الطالب من حفظ نصيب من القرآن الكريم تتمة لما شرع فيه في مر : أهداف التعليم
الليسانس، وفق رواية ورش عن اإلمام نافع، بأحكام التجويد المستفادة باالستقراء والمشافهة. ويكون هذا 

 النصيب مؤهال له لفهم كالم هللا تعالى وحسن تدبّره.

 معرفة أحكام التجويد العامة من مخارج الحروف وصفاتها وغيرها.:  المعارف المسبقة المطلوبة

 ش عن نافع إجماال.معرفة أصول رواية ور
 

 محتوى المادة:
 من سورة النحل(. 50من سورة يوسف إلى آية  53)من آية  مقدار الحفظ للسداسي:

 
 

 فتتوزع على ما يأتي:لهذا السداسي أما مفردات المادة النظرية 

 أحكام اإلدغام واإلظهار. -1
 : أحكام ذوات الراء.باب الفتح اإلمالة: أحكام ذوات الياء وذوات الواو،باب الفتح واإلمالة -2
 باب الفتح واإلمالة: األلف قبل الراء المتطرفة المكسورة، كلمات مخصوصة باإلمالة. -3
أحكام ياءات اإلضافة،تتمة ألحكام ياءات اإلضافة،أحكام الياءات الزوائد،تتمة ألحكام  -4

 الياءات الزوائد.

 
 متواصل -طريقة التقييم:       

 

 :المراجع

 لي: التالوة الصحيحةسليمان بن عيسى باك 1
 ابن الجزري: التمهيد في علم التجويد  -2 -

 الدرر اللوامع البن بري وشروحه -3
 النجوم الطوالع للمارغني -4
 المكتفى في الوقف واالبتداء لإلمام الداني -5
 منار االهتداء في الوقف واالبتداء لألشموني( -6
 شرح المنتوري على الدرر اللوامع. -7
 جر الساطع في شرح الدرر اللوامع ابن القاضي: الف -8
 الخراز: القصد النافع لبغية الناشئ والبارع على الدرر اللوامع في مقرئ اإلمام نافع  -9

 ابن الجزري: منجد المقرئين ومرشد الطالبين.-10
 حلية التالوة لألستاذ الدكتور مصطفى أكرور-11
 الحليم قابةالمختصر الجامع ألصول رواية ورش عن نافع للدكتور عبد -12
 .كل الكتب التي ألفت في مفردة ورش عن اإلمام نافع  -13
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 الحضارة اإلسالمية عنوان الماستر:
 السداسي: الثاني

 اسم الوحدة التعليمية: األساسية 
 اسم المادة: تاريخ الحواضر والمدن في الغرب اإلسالمي 

 .02المعامل:
 .04الرصيد:

 أهداف التعليم:
 .واألندلسية المغربية الحواضر تاريخ عن قةمعم معارف اكتساب ـ

 الحواضر تلك أهمية تناول -

 والحواضر المدن تلك تخص تاريخية نصوص تحليل -

 .والحواضر المدن لتلك التاريخية للكتابات األهمية تبيان -

 النظريات المؤسسة للمدن في العالم اإلسالمي. -

 : المعارف المسبقة المطلوبة

 تلك في العلماء كتابات وتحليل سالمي،إلا الغرب في والحواضر المدن خبتاري المتعلقة المعارف كل
 ومعرفة. للدارس بالنسبة عنها غنى ال التي السليمة التاريخية الوسائل من الهائل الكم معرفة مع الحقبة،

 .الفترة تلك في والمؤرخين سالمإلا علماء خلفها التي النصوص

 :محتوى المادة

 أتسيس املدن واحلواضر -
 مهية املدن واحلواضرأ -
 املراحل املختلفة لتأسيس املدن وتنميتها -
 حتليل نصوص ختص املدن واحلواضر -
 دراسة الكتاابت التارخيية حول املدن واحلواضر -

 50+ متواصل % 50امتحان %طريقة التقييم:       

 المراجع:

 البكري، املسالك واملمالك -
 االصطخري، املسالك واملمالك -
 إفريقيا احلسن الوزان، وصف -
 ابن خلدون، العرب -
 ابن خلدون، بغية الرواد -
 أبو محو الزايين، واسطة السلوك -
 التنسي، نظم الدرر والعقيان -
 ابن مرزوق، املسند الصحيح احلسن -
 ابن قنفذ، الفارسية -
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 الحضارة اإلسالمية عنوان الماستر:
 السداسي: الثاني

 اسم الوحدة التعليمية: األساسية 
  2لحضارة اإلسالميةاسم المادة: تاريخ ا

 .02المعامل:
 .04الرصيد:

 :التعليمأهداف 
هدف المقرر إلى تمكين الطالب من اإللمام بجوانب كثيرة من الحضارة اإلسالمية ودراسة األسس التي قامت عليها 

سي وعوامل تمازجها بالحضارات السابقة لها وصفاتها، ثم دراسة األنظمة التي أتبعتها وتطورها كالنظام السيا

 واإلداري والقضائي والعسكري واالقتصادي ودراسة المجتمع اإلسالمي وما طرأ عليه من تغيرات

 
 
 

 : المعارف المسبقة المطلوبة

   .اتريخ احلضارات القدمية،و فلسفة احلضارة اإلسالمية،و احلضارة اإلسالمية ومؤسساهتاحصل الطالب يف مرحلة الليسانس 

 
 
 

 المادة: محتوى
 
- 2حضارة اإلسالمية واألسس التي قامت عليها وعوامل تمازجها بالحضارات السابقة وصفاتها . تعريف ال1- 

التعريف باألنظمة التي أتبعتها الدولة اإلسالمية كالنظام السياسي واإلداري والقضائي والعسكري واالقتصادي 

دراسة الفنون اإلسالمية من - 4ت . دراسة المجتمع اإلسالمي بكافة طبقاته وما طرأ عليه من تغيرا- 3وتطورها . 

عمارة وزخرفة ونقوش . المهارات المكتسبة: اإللمام بجوانب من الحضارة اإلسالمية وأثرها في العالم ، واستنهاض 

الهمم إلعادة هذه الحضارة ولعب دورها في العالم . تقييم المادة: يتم التقييم من خالل االختبارات الدورية والنهائية 

 .ى بعض التكاليف من قبل أستاذ المادة ومناقشة الطالب فيما يكلفون بهإضافة إل
 
 
 
 

 50%+ متواصل  50%امتحان    طريقة التقييم:
 
 
 
 

 (إلخ ، مواقع انترنت،ومطبوعات كتب،) المراجع: 
دين محمد جمال ال- 1م. المراجع المساندة: 1997نور الرفاعي: اإلسالم في حضارته ونظمه . دار الفكر ، دمشق 

آدم متز: الحضارة اإلسالمية في - 2م. 1965سرور : تاريخ الحضارة اإلسالمية في المشرق . دار الفكر العربي 

.  م1967القرن الرابع الهجري . ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريده ، دار الكتاب ، بيروت 
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 الحضارة اإلسالمية عنوان الماستر:
 السداسي: الثاني

 : األساسية اسم الوحدة التعليمية
 2اسم المادة: تاريخ النظم اإلسالمية

 .02المعامل:
 .04الرصيد:

 :أهداف التعليم

 إحاطة شاملة بمختلف النظم التي تناولها اإلسالم وقدم فيها مبادئ وأسس وقواعد بشكل عام أو تفصيلي•

 معرفة ماتميز به اإلسالم عن غيره من المذاهب والملل والشرائع في مختلف النظم•

 وف على مدى صالحية النظم اإلسالمية في واقعنا المعاصر وجوانب االستفادة من غيرها.الوق•

 

 : المعارف المسبقة المطلوبة

معرفة كّل ما له عالقة بمفاهيم اإلدارة وأهميتها في الدولة اإلسالمية، واإلمارة ومفهومها وسلطاتها والخليفة 
 والحجابة، والنظام المالي، والنظام القضائي وشروط تولي القضاء في اإلسالم... 

 محتوى المادة:
اإلمارة: مفهومها، بداية العمل -. ة اإلسالميةمفهوم اإلدارة وأهميتها وتجلياتها في الدول : النظام اإلداري:واحد

الحجابة: مفهومها، صالحيات المكلفين -.بها، وظائف القائم عليها، سلطاتها، عالقاتها برئيس الدولة أو الخليفة

البريد: مفهومه، بداية العمل به، -.الدواوين: مفهومها، بداية العمل بها، أهميتها، أنواعها-بها، تطور مهامها.

الشرطة: مفهومها، أهميتها -.الُرسل: مفهومه، خصوصيته، مكانته ومواصفاته، أدواره-.ه، تطورهأدوات

 .ووظائفها، تبعيتها، تطورها

موارد المال بالنسبة للفرد: -.بين الملكية الفردية والملكية الجماعية-.فلسفة المال في اإلسالم : النظام المالي:إثنان

موارد المال بالنسبة للدولة: الزكاة، الغنائم، الجزية، الفيئ، الخراج، -.عة، وظيفةالتجارة، الزكاة، الوراثة، الصنا

مصارف المال: الخدمات، الصناعات، -.بيت المال: مفهومه، تطوره، القائم عليه-.العشور، الضرائب، اإلجارة

 العاجزين والفقراء.إدارات، الجيش، مستحقي الزكاة، األجور،  -مدارس -مستشفيات -العمارة العمومية: مساجد

   .ام الوقف، مفهومه، أهميته، تطورهنظ-

تطوره -.مصادر التشريع في اإلسالم-.مفهوم القضاء وقيمته في اإلسالم ومبادئه العامة: سادسا: النظام القضائي

طرق -.الجهاز المساعد للقاضي-.شروط تولية القضاء وسلطاته ونفاذ أحكامه-.عبر مراحل الحكم اإلسالمي

 نظام الحسبة وعالقته بالقضاء واختصاصاته وحدود سلطته-.ت الحق وحقوق المتقاضين وشفافية التقاضيإثبا

 

 50+ متواصل % 50امتحان %طريقة التقييم:   

 (إلخ ، مواقع انترنت،ومطبوعات كتب،) : المراجع

 براهيم حسنإبراهيم حسن وعلي إالنظم اإلسالمية، حسن  •
  والثقايف واالجتماعي، حسن ابراهيم حسن.اتريخ اإلسالم السياسي والديين •
 الواثئق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة، حممد محيد هللا •
 اتريخ القضاء يف اإلسالم، حممد عرنوس •
 القضاء يف اإلسالم، حممد الزحيلي •
 اتريخ النظم يف اإلسالم، صبحي الصاحل  •
 لدريينخصائص التشريع اإلسالمي يف السياسة واحلكم، فتحي ا •
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 الحضارة اإلسالمية عنوان الماستر:
 السداسي: الثاني

 اسم الوحدة التعليمية: األساسية 
 اسم المادة: الحركة الوطنية الجزائرية

 .02المعامل:
 .04الرصيد:

 :أهداف التعليم

 .الفرنسي االحتالل فترة خالل الجزائر تاريخ عن معمقة معارف اكتساب ـ
 دافهاوأه الشعبية المقاومات تناول -

 الفترة هذه خالل الجزائر تاريخ من تاريخية نصوص تحليل -

 الوطنية الحركة فكر تبلو لبدايات التعرض -

 الجزائر استقالل ،االحتالل مع المفاوضات ،الثورة وقائع ،الجزائرية الثورة انطالق_ 

 : المعارف المسبقة المطلوبة

 للمقاومة وتحليل الفرنسي، االحتالل وبداية عثمانيال العهد نهاية في الجزائر بتاريخ المتعلقة المعارف كل
. للدارس بالنسبة عنها غنى ال التي السليمة التاريخية الوسائل من الهائل الكم معرفة مع مجاالتها، في الشعبية
 .المؤتمرات وانعقاد الجزائرية الثورة أحداث ومعرفة

 :محتوى المادة

 اجلزائر بعد احلرب العاملية الثانية -
 ركة االنتصارأزمة ح -
 أتسيس حزب جبهة التحرير الوطين -
 انعقاد املؤمترات -
 تتبع أحداث الثورة حىت االستقالل -

 50+ متواصل % 50امتحان %طريقة التقييم:    

 المراجع:

 سعد هللا أبو القاسم، احلركة الوطنية  -
 محدان خوجة، املرآة -
 إمساعيل العريب، العالقات الدبلوماسية اجلزائرية -
 ريخ اجلزائرامليلي، ات -

 .التاريخ واحلضارة اإلسالمية زوزو عبد احلميد، نصوص وواثئق يف اتريخ اجلزائر عنوان املاسرت:
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 الحضارة اإلسالمية عنوان الماستر:
 السداسي: الثاني

 اسم الوحدة التعليمية: المنهجية  
 اسم المادة: منهجية البحث التاريخي وتطبيقاته  

 .02المعامل:
 .04الرصيد: 

 :التعليمداف أه
وهو األسلوب والطريق المؤدي لمعرفة الحقائق أو الغرض المطلوب، كذلك نطلق عليه الوسيلة  تعريف المنهج:

 .المؤدية إلى اكتشاف الحقائق والمعرفة العلمية

 .أرخ، تأريخ، تسجيل حادثة ما في مكان ما و زمان ما

على أخبار عن األيام و الدول، و السوابق من القرون عرفه ابن خلدون على أنه: " إن فن التاريخ ...ال يزيد و

و تحقيق و تعليل للكائنات و مباديها دقيق،  األول، تنمى فيها األقوال، و تضرب فيها األمثال...و في باطنه نظر

 ".وعلم بكيفيات الوقائع و أسبابها عميق
 :التعريف ببعض أعالم المنهج التاريخي : المعارف المسبقة المطلوبة

واستخدم المنهج التاريخي في دراسته للعمران البشري في تحليله لمراحل تطور الدولة  العالمة ابن خلدون:- 

 .ورمها

بروتستنتية و تأثيرها في كذلك استخدم المنهج التاريخي في دراسته لبعض الفرق الدينية ال ماكس فيبر:- 

 .نذاكآ المجتمع

يخي في دراسته لصراع اإلنسان مع الطبيعة و تطور النظم في أيضا هو استخدم المنهج التاركارل ماركس: - 

 .المجتمع عبر مراحلها التاريخية

 المادة: محتوى
  تعريف المنهج التاريخي-1

  خصائص المنهج التاريخي-2

  أهمية المنهج التاريخي-3

  أهداف المنهج التاريخي-4

  خطوات المنهج التاريخي-5

   نقد وتقييم المنهج التاريخي-6

 

 50%+ متواصل  50%امتحان     طريقة التقييم:
 

  (ت، إلخيكتب، ومطبوعات، ومواقع انترن)المراجع: 
 .2005، 1عبد الرحمان ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، دار الهيثم، القاهرة، ط-1

عمار بوحوش، محمد محمود الديبات، مناهج البحث العلمي و طرق إعداد البحوث، ديوان المطبوعات -2

 .3،2001امعية، الجزائر، طالج

 .، دس5صالح الدين مصطفى الفوال، منهجية العلوم االجتماعية عالم الكتب، القاهرة، ط-3

 .1،2008خالد حامد، منهجية البحث في العلوم االجتماعية و اإلنسانية، جسور، الجزائر، ط-4

 .2003امعية، دط،سامية محمد جابر و آخرون، البحث العلمي االجتماعي، دار المعرفة الج-5

محي الدين مختار، االتجاهات النظرية و التطبيقية في منهجية العلوم االجتماعية، منشورات جامعة باتنة، ج -6

 . ،دس1

 2003صال الدين شروخ، منهجية البحث العلمي للجامعيين، دار العلوم، عنابة، دط، -7

 2003التربوية و النفسية، مصر، دط، محمود عبد الحليم منسي، مناهج البحث العلمي في المجاالت-8
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 الحضارة اإلسالمية عنوان الماستر:
 السداسي: الثاني

 اسم الوحدة التعليمية: المنهجية  
 اسم المادة: اآلثار في الجزائر 

 .02الرصيد: 
 .03المعامل: 

 تحصيل معارف حول علم اآلثار وفروعه ومباحثه. - أهداف التعليم: 

 ية التاريخية الجامعة بين علم التاريخ وعلم األثار.فتح آفاق الدراسات األثر -

 بيان واقع ومجال الدراسات األثرية بالجزائر. -

ملعارف التارخيية املتداخلة مع معارف علم اآلاثر اليت تلقاها الطالب اباإلحاطة  :  المعارف المسبقة المطلوبة
ات األثرية النظرية واحلفرايت تعمقا يف يف الليسانس تشكل مدخال للطالب وتكسبه بعد االطالع على الدراس

 .منهجية البحث األثري

 منهج البحث األثري -       : محتوى المادة
 واقع تدريس علم اآلاثر يف اجلزائر. -
 البحوث األثرية يف اجلزائر دراسة نقدية.  -
 اخلارطة األثرية يف اجلزائر. -
 الدراسات واحلفرايت األثرية يف اجلزائر احلديثة.  -
 .ات واحلفرايت األثرية يف اجلزائر املعاصرةالدراس -

  طريقة التقييم: ، امتحان

 المراجع: 

 آلن وسايل، حداثة احلضارات القدمية. -
 دافدسون ابزل، إفريقيا حتت أضواء جديدة. -
 قويت، العصور الغامضة. -
 علم احلفائر و فن املتاحف لـ: عزت زكي امحد قادوس -
 ثرية وترميمها لـ: يرخينيا ابخاألا دوات واملواقعألاثر و صيانة اآلعلم ا -
 اثر الشرقية لـ: هشام الصفديآلعلم ا -
 اثر جورج ضو آلاتريخ علم ا -            املوجز يف علم التاريخ علي حسن  -
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 الحضارة اإلسالمية عنوان الماستر:
 السداسي: الثاني

 اسم الوحدة التعليمية: المنهجية 
 المادة: تاريخ الحروب الصليبيةاسم 

 .01لمعامل: ا
 .02الرصيد:

 
 :أهداف التعليم

 اكتساب معرف عامة عن الصراع بين الشرق والغرب

 معنى الحروب الصليبية عند المؤرخين المسلمين وعند مؤرخي الفرنجة وحجاج بيت المقدس

 تطور الصراع الديني إلى استعمار وتكوين الممالك الالتينية بالرها وبيت المقدس

 

 : مطلوبةالمعارف المسبقة ال

   (وصف تفصيلي للمعرف املطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، سطرين على األكثر)
املعرفة والقراءة الصحيحة للتاريخ اإلسالمي، وفهمها فهما صحيحا، والتزام املوضوعية يف القراءة والكتابة -

ة قدر اإلمكان، سواًء كانت كتاابت املتقدمني اليت التارخيية، والتمييز بني املصادر واملراجع املنصفة واحملايد
 تعترب أصال، أم كتاابت املتأخرين.

 
 محتوى المادة:

 الدولة اإلسالمية. 1 
   احلمالت الصليبية. 2 

 أسباب ظهور فكرة احلمالت الصليبية 3
 عدد احلمالت الصليبية. 4 

 التواريخ اهلاّمة
 كة مالذكردالرتك يدمرون اجليش البيزنطى ىف معر  1071•
 الرتك السالجقه يستولوا على سوراي و القدس و أجزاء ىف فلسطني 1071-85•
استيالء ألفونسو السادس القشتايل على طليطلة عاصمة أسبانيا التارخيية املسيحية من  1085•

 املسلمني
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 هزمية األسبان ىف معركة الزالقة.... 1086•
 

 طريقة التقييم:    امتحان 
 

  (ت، إلخيطبوعات، ومواقع انترنكتب، وم): المراجع
 القاهرة للكتاب، العامة املصرية اهليئة مصطفى، حممد حتقيق ,الدهور وقائع ىف الزهور بدائع : ابن إايس-1

1982 
 الرتاث، حتقيق مركز القومية، الواثئق و الكتب دار القاهرة، و مصر ملوك ىف الزاهرة النجوم :ابن تغري-2

 2005 القاهرة
 االسالمية مصر أتريخ مصادر الغرر، وجامع الدرر كنز : الدواداريبكر بن عبد هللا بن أيبك  ابو-3

  1971.القاهرة اإلسالمية، لآلاثر األملاين ،املعهد
 .هـ 1325القاهرة البشر، أخبار ىف املختصر :الفداء ابو-4
 .1981 بريوت النفائس، دار القدمية، الصليبية احلروب وهناية بيربس الظاهر :العسلي بسام -5
 للتوزيع، املتحدة الشركة األملانية، املستشرقني مجعية اهلجرة، اتريخ ىف الفكرة زبدة : الدواداربيربس -6

  .1998بريوت
  .1966القاهرة املعارف، دار ,اإلسالمية مصر اتريخ :(االسالمي التاريخ أستاذ )مجال الدين الشيال-7
 2000 القاهرة لنشر،ل الثقافية الدار التواريخ، جامع : اهلمذاينرشيد الدين -8
 .2008 بريوت ,للموسوعات العربية الدار ,والشام مصر مماليك :مهدي شفيق-9

 اإلنسانية للدراسات عني ,واالجتماعي السياسي التاريخ- املماليك سالطني عصر :قاسم عبده قاسم-10
 .2007 القاهرة ,واالجتماعية

 .الكويت ، املعرفة معا سلسلة األوىل، الصليبية احلرب قاسم، عبده قاسم-11

https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D9%8A%D8%A7%D8%B3
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D9%8A%D8%A7%D8%B3
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%89
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%89
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%8A%D8%A8%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%89
../HAMONISATION%20MASTER%20SPECIALIT2S%20ET%20MODULES1/Downloads/ابوHYPERLINK%20%22https:/arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%A1%22%20الفداء
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%86%D9%89
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 عنوان الماستر: الحضارة اإلسالمية
 السداسي: الثاني

 اسم الوحدة: االستكشافية
 أصول الفقهاسم المادة: 

 01الرصيد: 
 01المعامل: 

 : أهداف التعليم

معرفة مراتب داللة األلفاظ على معانيها ،و كذا كيفيات الداللة وطرقها والتعرف على مراتب الوضوح والخفاء 

 في األلفاظ، و إدراك مدلوالت اللفظ من حيث شموله وعدمه

 

 : المعارف المسبقة المطلوبة

 الطالب مدخال إلى أصول الفقه في مرحلة الليسانس .تحصيل 

 

 محتوى المادة:

 تعريف الدالالت وأنواعها. -
 تقسيم األلفاظ حبسب االستعمال يف املعىن: -
 احلقيقة واجملاز: -

 حكامه.* تعريف املشرتك وأ
 أقسام اللفظ ابعتبار وضوح املعىن و خفائه بني احلنفية واجلمهور:  -

 *  األلفاظ الواضحة عند احلنفية: 
 *  األلفاظ اخلفية عند احلنفية: 

 *  األلفاظ الواضحة عند اجلمهور: 
 *  األلفاظ اخلفية عند اجلمهور: 

 :تقسيم األلفاظ ابعتبار كيفية أو طرق داللته على املعىن -
 * تقسيم احلنفية يف طرق الداللة: العبارة واإلشارة والداللة واالقتضاء.  

 * تقسيم اجلمهور فيطرق الداللة :املنطوق واملفهوم 
 تقسيم اللفظ ابعتبار الوضع للمعىن، أو ابعتبار مشوله على أفراده وعدم مشوله: -
 تعريف العام وأنواعه وصيغه وداللته وأحكامه. -
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 خصصات.التخصيص وامل -
 تعريف اخلاص وأحكامها. -
 املطلق واملقيد. -
 مباحث األمر و النهي. -

 

 طريقة التقييم:                                            امتحان

 

 المراجع
 عبد هللا بن الشيخ حمفوظ ابن بية ، أمايل الدالالت وجمايل االختالفات -
 جتهاد ابلرأي يف التشريع اإلسالميفتحي الدريين ،املناهج األصولية يف اال -
 حممد أديب الصاحل ، تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي. -
 الزركشي البحر احمليط. -
 اآلمدي ، اإلحكام يف أصول األحكام -
 اجلويين، الربهان يف أصول الفقه، -
 السرخسي ، أصول السرخسي. -
 الشوكاين ، إرشاد الفحول. -
 فقه اإلسالمي. وهبة الزحيلي ، أصول ال -
 عبد الكرمي زيدان ، الوجيز يف أصول الفقه. -
 حسن هيتو ، الوجيز يف أصول التشريع. -
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 عنوان الماستر: الحضارة اإلسالمية
 السداسي: الثاني

 اسم الوحدة: االستكشافية
 علم التخريج ودراسة األسانيداسم المادة: 

 01الرصيد: 
 01المعامل: 

 

 : أهداف التعليم

المعرف المطلوبة في علوم الدراية وكيفية تخريج األحاديث والحكم عليها لإلفادة منها في شرح الحديث  اكتساب
 النبوي.

   

 :  المعارف المسبقة المطلوبة

 اإلعالم اآللي البيان. و ،البالغة العربية ،اللغة المصطلح ،علم الطبقات ،علم والسيرة التاريخ
 

 :محتوى المادة

 لم.مفاهيم ومداخل الع 
 نشأته ورواده ومصادره 
 املسانيد ،الزوائد واملستدركات. -السنن -الصحاح -املعاجم 
  منهج احملدثني يف التخريج 
 املؤلفات املختصة هبذا الفن 
 الطيقات. -الرواية والتحمل 
 دور اإلعالم اآليل يف التخريج. 

 

 امتحان                  طريقة التقييم:

 

 المراجع: 

  ،مالهتذيب الكاملزي . 
  ،هتذيب التهذيبابن حجر. 
  ،الرفع والتكميلالكنوي. 
 ،التخريج ودراسة األسانيدحامت بن عارف بن انصر الشريف العوين  
  ،علم التخريج ودوره يف حفظ السنة النبوية حممد بن ظافر الشهري 
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 عنوان الماستر: الحضارة اإلسالمية
 السداسي: الثاني

 اسم الوحدة: األفقية
 2اللغة األجنبيةاسم المادة: 

 01الرصيد: 
 01المعامل: 

 

 أهداف التعليم:
 علمية بطريقة مختصة نصوص دراسة وكذا والتأويل والتفسير التحليل طرق اكتساب من الطالب تمكين

 

 : المعارف المسبقة المطلوبة

 . سالميةاإل واألندلس األوسط والمغرب بالجزائر تعلق ما خاصة اإلسالمية الحضارة في العامة المعارف

 

 محتوى المادة:

 مقارنة نقدية-
 دايانت ومقارنة يف املغرب األوسط- -
 الكفاية يف اللغة املنطوقة واملكتوبة - -

 

 طريقة التقييم:      متواصل

 
 :المراجع

 
 االلكترونية المواقع -

 
 

- Four sKills 

 

Writter expression 
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 الحضارة اإلسالمية عنوان الماستر:
 ثالث.السداسي: ال

 اسم الوحدة: التعليم األساسي.
 . 3: حفظ القرآن الكريم وترتيله1اسم المادة 

 02الرصيد:
 01المعامل:

 

 أهداف التعليم:
 .االتمكن من تالوة القرآن الكريم تالوة صحيحة، واستكمال حفظ ثالثين جزء

 

 

 : المعارف المسبقة المطلوبة

كام التالوة التي يجب على اإلنسان أن يعرفها ويلتزم قراءة حفظ أجزاء من القرآن الكريم، ومعرفة بعض أح -

 القرآن بها، وإال كانت قراءته فيها اللحن الذي ال يجوز في قراءة القرآن.

 

 

 محتوى المادة:
 من سورة الكهف(. 73من سورة النحل إلى آية  51من آية ) مقدار الحفظ للسداسي:أوال :      

 لترتيل والتجويدمراجعة عامة ألحكام ا -: ثانيا

 المحافظة على قراءة اإلمام نافع برواية ورش، وهي القراءة المعتمدة في بالدنا الجزائر.-     

 

 

 .متواصل -  طريقة التقييم:

 

 

 المراجع:
 سليمان بن عيسى باكلي: التالوة الصحيحة 1

 ابن الجزري: التمهيد في علم التجويد  -2    
 وحهالدرر اللوامع البن بري وشر -3
 النجوم الطوالع للمارغني -4
 المكتفى في الوقف واالبتداء لإلمام الداني -5
 منار االهتداء في الوقف واالبتداء لألشموني( -6
 شرح المنتوري على الدرر اللوامع.7
 ابن القاضي: الفجر الساطع في شرح الدرر اللوامع 8
 للوامع في مقرئ اإلمام نافع الخراز: القصد النافع لبغية الناشئ والبارع على الدرر ا9

 ابن الجزري: منجد المقرئين ومرشد الطالبين. -10
 حلية التالوة لألستاذ الدكتور مصطفى أكرور - 11
 المختصر الجامع ألصول رواية ورش عن نافع للدكتور عبد الحليم قابة-12
 .كل الكتب التي ألفت في مفردة ورش عن اإلمام نافع  -13
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 الحضارة اإلسالمية عنوان الماستر:
 السداسي: الثالث

 اسم الوحدة التعليمية: األساسية 
 اسم المادة: الثورة الجزائرية.

 .02المعامل:
 .04الرصيد:

 

بها الثورة الجزائرية واالتجاهات المختلفة للحركة أهم المراحل التي مّرت بالطالب  عريفت :أهداف التعليم

لثورة إلى االستقالل مع ذكر أهم المعّوقات البشرية والمعنوية التي الوطنية التي عملت بقّوة على البلوغ با
 برزت في مسيرة هذه الثورة.

 : لمعارف المسبقة المطلوبةا

وأهم الهيئات التي حملت لواء معرفة كّل ما له عالقة بالثورة الجزائرية وشخصياتها السياسية خاّصة 
وع إلى أهم المصادر والوثائق المهّمة التي تناولت الثورة والجهاد في سبيل تحقيق االستقالل مع الرج

 دراسة هذه المرحلة المهّمة من تاريخ الجزائر.

 :محتوى المادة

 االجتاهات املختلفة للحركة الوطنية اجلزائرية

نجمة شمال إفريقيا وريثة عريضة األمير خالد/حزب الشعب/حركة االنتصار للحريات  /أوال/ االتجاه االستقاللي

[اللجنة الثورية للوحدة والعمل، CRUAِ  ]م[، أزمة الحزب،1947راطية/تأسيس المنظمة الخاصة]فبراير الديمق

 م.1954بيان أول نوفمبر  /22جماعة 

 دعاة العمل الفكري وإصالح األمة واليقظة وتنوير المجتمع./ثانيا /االتجاه اإلصالحي

م/ جماعة الشبان الجزائريين 1891ى الجزائرتأسيس النخبة]زيارة جيل فيري إل/ثالثا/االتجاه االندماجي

 وعالقتهم باألمير خالد.

 ]الحزب الشيوعي الفرنسي/الحزب الشيوعي الجزائري[االتجاه العالمي

 [األفواج األولى للثورة باألوراس/1954/1956الفجر المشرق]البدايات/المرحلة األولى للثورة 

 Alger La batailleاألسالك الشائكة/معركة الجزئر],: زمن الحصار/1958/1960المرحلة الثانية للثورة 

D جوان م/الزمن الديغولي 1957فبراير  4جانفي/ 28[   / زمن معركة الجزائر وإضراب الثمانية أيام

 م...1958

 

 50+ متواصل % 50امتحان %طريقة التقييم:     
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 المراجع:

 ائر الثقايفأبو القاسم سعد هللا اجمللد العاشر من اتريخ اجلز  /1

 حممد العريب الزبريي/ الثورة يف عامها األول  /2

 مذكرات علي كايف /3

 سعد دحلب /مهمة منجزة./4

  1986بوعزيز ، حيي،كفاح اجلزائر من خالل الواثئق ، اجلزائر ، م.و. ك -5
منشورات املتحف الوطين  2ط 2، ج 20و  19بوعزيز ، حيي، ثورات اجلزائر يف القرنني -6

 د .للمجاه
، املنعطف احلاسم يف مسار احلركة الوطنية ، ديوان  1945ماي  8رخيلة ،عامر : -7

  .1995املطبوعات اجلامعية اجلزائر ، 
، منشورات 2( ، ط 1954 -1830العلوي ،حممد الطيب : مظاهر املقاومة اجلزائرية ) -8

 . 1994املتحف الوطين للمجاهد ، 
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 لحضارة اإلسالميةا عنوان الماستر:
 السداسي: الثالث

 اسم الوحدة التعليمية: األساسية  
 اسم المادة: تاريخ المغرب اإلسالمي 

 .02المعامل:
 .04الرصيد:

 :أهداف التعليم

 اكتشاف معارف عن تكوين والية المغرب ضمن حدود الدولة اإلسالمية

 ربدراسة أبرز المحطات التي مرت بها الفتوحات اإلسالمية بالمغ

 تحليل نصوص تاريخية تتناول الفترة من الفتح اإلسالمي إلى نهاية العصر الوسيط]نهاية مملكة بني زيان[

المعارف المسبقة المطلوبة: المعارف األدبية والتاريخية التي ساهمت في تاريخ المنطقة، والتعريف بأهمية 

 انضواء المنطقة تحت راية الحضارة اإلسالمية

 

 : المطلوبةالمعارف المسبقة 

 مع الحقبة، تلك في العلماء كتابات وتحليل ،ومراحل الفتح العربي المغرب بتاريخ المتعلقة المعارف كل
 التي النصوص ومعرفة. للدارس بالنسبة عنها غنى ال التي السليمة التاريخية الوسائل من الهائل الكم معرفة
 .الفترة تلك في نووالمؤرخ االسالم علماء خلفها

 

 المادة: محتوى

 أوال: تكوين والية املغرب، وتطور حواضر الغرب اإلسالمي
مرحلة الفتح املنظم. الرتبية والتعليم  -2مرحلة االستكشاف. -1مراحل الفتح اإلسالمي لبالد املغرب: 

 ابملغرب اإلسالمي. مناهج التعليم ابلغرب اإلسالمي. كبار املربني ابلغرب اإلسالمي. الرحلة يف طلب العلم
م(. اثلثًا: أبو 980ه/369اثنيًّا: ابن اجلزار القريواين )ه(. 256وال: املريب األول حممد بن سحنون )ت. أ

 ه(.403ه/324احلسن القابسي )
األمويون.  /4األغالبة. /3األدارسة./2الرستميون. /1اثنيا/ الدول املتغلبة ابملغرب اإلسالمي: 

 ابألندلس.

املؤسسات الرتبوية]املساجد/ الكتاتيب/الرابطات/الزوااي /املكتبات. سالمي: اثلثا/احلياة العلمية ابملغرب اإل
العلوم الشرعية]الفقه/ احلديث/علم أصول الفقه/ العقائد/ الفرق اإلسالمية واملذاهب الفقهية. العلوم اللسان 

عماري وبناء واألدب. العلوم الطبيعية]احلساب اهلندسة/ الرايضيات[ الطب والفلك والفالحة. النشاط امل
 املدن واملساجد.
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 50+ متواصل % 50امتحان %طريقة التقييم:     

 

 :المراجع

 
ـ أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم القيرواني، تاريخ إفريقية والمغرب، تحقيق: عبد هللا العلي الزيدان، عز الدين  1

 م. 1990عمر موسى، بيروت، دار الغرب اإلسالمي، 

جامع جوامع االختصار والتبيان فيما يعرض للمعلمين وآباء ه( 920أبي جمعة ت. ـ المغراوي )أحمد بن  2

الصبيان، تحقيق وتعليق: أحمد جلول البدوي، ورابح بونار، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 

 . )سلسلة ذخائر المغرب العربي(. م1975

 م(. 980ه/ 369أبي خالد )ت ـ ابن الجزار القيرواني )أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن 3

كتاب سياسة الصبيان وتدبيرهم، تحقيق وتقديم: الدكتور محمد الحبيب الهيلة بيروت، دار الغرب اإلسالمي، 

 . 2م. ط. 1984ه/1404

 ه(. 256ـ محمد بن سحنون )ت.  4

م. ط. 1981نشر والتوزيع، كتاب آداب المعلمين، تحقيق وتقديم الدكتور محمد عبد المولى، الجزائر الشركة الوطنية لل

 . )ذخائر المغرب العربي(. 2

 ـ أبو الحسن علي القابسي )مربي قيرواني من القرن الرابع الهجري(.  5

الرسالة المفصلة ألحوال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين، دراسة وتحقيق وتعليق وفهارس وترجمة 

 م. 1986زيع، جانفي فرنسية أحمد خالد، تونس، الشركة التونسية للتو

 ـ د. موسى لقبال، المغرب اإلسالمي منذ بناء معسكر القرن حتى انتهاء ثورات 6

 م. 1969الخوارج )سياسة ونظم(، قسنطينة، الجزائر، مطبعة البعث، 

ن صدام ـ عبد هللا عبد الدائم، دور التربية والثقافة في بناء حضارة إنسانية جديدة )الثقافة العربية اإلسالمية بي 7

 م. 1998الثقافات وتفاعلها(، بيروت، دار الطليعة، 

 م. 1998ـ سالم حميش، الخلدونية في ضوء التاريخ )فلسفة التاريخ(، بيروت، دار الطليعة،  8

أطروحة دكتوراه الدولة، )مجلدان(، قسم التاريخ  الحياة الفكرية باألندلس في عصر المرابطينـ محمد األمين بلغيث،  9

 )المجلد األول(. م. 2003

بُُط بالمغرب اإلسالمي ودوُرها في عصري المرابطين والموحدينـ محمد األمين بلغيث،  10 ، رسالة الرُّ

 .م1987ماجستير، سبتمبر 
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 الحضارة اإلسالمية عنوان الماستر:
 السداسي: الثالث

 اسم الوحدة التعليمية: األساسية 
 المي اسم المادة: حركات اإلصالح في العالم اإلس

 .02المعامل: 
 .04الرصيد:

 :أهداف التعليم

كساب الطالب املعارف الضرورية حلركات النهضة احلديثة واملعاصرة يف العامل اإلسالمي، واالطالع على اجلهد الفكري ا 
رة مع احلضا التثاقف لتجاوز ما مسي بعصور االحنطاط، واكتساب وسائل النقد ومناهج املقارنة ، واالطالع على نتائج

 .الغربية املعاصرة
 : المعارف المسبقة المطلوبة

الفكرية واملذهبية، ونتائج العهود اململوكية والعثمانية، وأوضاع إنسان ما بعد  اإلسالمية  واحلركات معرفة اتريخ احلضارة
 .املوحدين، واتريخ النهضة األوروبية احلديثة

سالمي، وحتليل كتاابت العلماء يف تلك احلقبة، مع إلة يف العامل اصالحيإلومعرفة كل املعارف املتعلقة بتاريخ احلركات ا
معرفة الكم اهلائل من الوسائل التارخيية السليمة اليت ال غىن عنها ابلنسبة للدارس. ومعرفة النصوص اليت خلفها علماء 

 يف تلك الفرتة. واملؤرخونسالم إلا
 

 :محتوى المادة

نية اململوكية: احلركات التجديدية ، الطرق الصوفية، التحوالت الفكرية يف العهود العثما -
 اإلصالحات العثمانية، 

حركة اجلامعة  -احلركة الوهابية: الوضع يف جند، احلالة العلمية، نشر الدعوة، بناء الدولة.-
اإلصالح الرتبوي -اإلسالمية: األفغاين ودعوته، مجعية العروة الوثقى، شكيب أرسالن،..

اإلحياء اإلسالمي يف اهلند: احلركات،  -ه، حممد رشيد رضا، وضع األزهر، والعلمي: حممد عبد
احلركة املهدية يف السودان: الوضع السياسي  االحتالل،  -اجلامعات، امحد خان، املودودي...

ايران: التغريات السياسية بعد الصفويني، الوضع الديين، االجتاهات  -الطرق الصوفية، املهدية.
حركة اإلخوان املسلمني، النشأة، مصر،  -ولية والعرفانية،  الثورة، والية الفقيه.اإلخبارية واألص

اجلزائر، الطرق الصوفية، مجعية العلماء وآاثرها العلمية   -حرب فلسطني، انتشار احلركة.
تونس: حركة التجديد: الزيتونة، الطاهر احلداد، عهد األمان، احلزب  -واإلصالحية.
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تركيا:  -ألقصى: احلركات التجديدية، عالل الفاسي، احلركات الصوفية...املغرب ا -الدستوري..
 سقوط اخلالفة، التغريب حركة  النور لبديع الزمان النوسي،.

 
 50+ متواصل % 50امتحان %طريقة التقييم:       

 

 المراجع:
 

ل الكاملة العروة الوثقى، جملة املنار، أسس التقدم عند مفكري اإلسالم لفهمي جدعان، األعما-
 لكواكيب، حممد عبده، قاسم أمني، الطهطهاوي،...إخل

 فلسفة ملشروع احلضاري لعبد الرزاق جاد.-
 موسوعات احلركات واجلماعات إخل-
 
 
 



57                                                الحضارة اإلسالمية عنوان الماستر                                1جامعة الجزائر :المؤسسة 

                             
          2018-2017السنة الجامعية   

 الحضارة اإلسالمية عنوان الماستر:
 السداسي: الثالث

 اسم الوحدة التعليمية: األساسية 
 اسم المادة: العلوم والفنون في الجزائر. 

 .02عامل:الم
 .04الرصيد:

 إلمام الطالب بمراحل أساسية من تاريخ بالده )الجزائر(.    - :أهداف التعليم

 معرفة الطالب ألمثلة دقيقة ترتبط بتراث الجزائر المادي والمعنوي عبر التاريخ.  -

مجاالت العلوم تكون تصور لدى الطالب أن االنسان الجزائري عبر التاريخ كان ايجابيا، مبتكرا ومبدعا في  -

 والفنون بما خدم وأثرى  الحضارة االنسانية.

 : المعارف المسبقة المطلوبة

 معطيات  عن المجال الجغرافي للجزائر ( المساحة /االمتداد/أصل السكان /تطور التعداد السكاني...(. -

الحقبة وحدها الزمني  التحكم معرفيا في الحقب التاريخية األساسية التي مر بها الشعب الجزائري )تسمية  -

 األقصى واألدنى ...(.

 معنى الفن .. –معنى العلم  –التراث المعنوي  –التراث المادي  –التحكم في مصطلحات أساسية كـــــ: التراث  -

 

 محتوى المادة:
ره مدخل إلى المادة: ضبط معاني المصطلحات التالية: التراث/التراث المادي والمعنوي/أنواع التراث ومظاه -

.)... 

 حظيرة "التاسيلي ناجر" أ كبر متحف طبيعي على الهواء الطلق.- 

 أول قصة روائية في التاريخ.« الحمار الذهبي»"أفوراي" )أبوليوس بالالتينية( مؤلف رواية  - 

 يوبا الثاني الملك األمازيغي المثقف مؤلف أكبر موسوعة في التاريخ القديم.  -

 االسالمي : ابن خلدون /الونشريسي/ المقري / الوغليسي ..... من علماء الجزائر في العهد -

 الفقارة نظام السقي الصحراوية العجيبة. -

 الهندسة المعمارية في الجزائر:   -

 القصور الصحراوية: توات بأدرار و بني ميزاب بغرداية   نموذجا. 

 القصبات في الشمال: قصبة الجزائر، قصبة بجاية، قصبة دلس ... 

 الع: قلعة بني عباس )برج بوعريريج(  وقلعة بني حماد )المسيلة( ...الق 

الجوامع والمساجد : الجامع الكبير  ومسجد كتشاوة )والية الجزائر( / مسجد عقبة ابن نافع بسيدي عقبة )والية  

ة بسكرة(/ جامع المنصورة ومسجد سيدي  بومدين ابن شعيب )والية تلمسان(/  مسجد سيدي الصوفي )والي

 بجاية( ...

 50+ متواصل % 50امتحان %                  طريقة التقويم:

 

 المراجع:

 د/ أبو القاسم سعد هللا:  اتريخ اجلزائر الثقايف )عشرة أجزاء(. -
د/ بن محوش مصطفى: مساجد مدينة اجلزائر وزواايها وأضرحتها يف العهد العثماين من خالل خمطوط ديفولكس   -

 م.   2007نية، دار األمة، اجلزائر، والواثئق العثما
بن صغري حاضري ميينة: القصور الصحراوية ابجلزائر صورة لإلبداع اهلندسي، جملة الواحات للبحوث والدراسات،  - 

 م.2015، جامعة غرداية،  15العدد 
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 الحضارة اإلسالمية عنوان الماستر:
 السداسي: الثالث

 اسم الوحدة التعليمية: المنهجية  
 المادة: منهج تحقيق المخطوطات.اسم 

 .02المعامل:
 .04الرصيد: 

 أهداف التعليم: 

القدمية يف صورة صحيحة  املخطوطات من إخراج نصوص طالب العلم اصطالحا، يعرَّف حتقيق املخطوط مبا يقوم به
 متَقنة، ضبطاً وتشكياًل، وشرحاً وتعليقاً، وفق أصول متَبعة معروفة لدى الذين يتعاطون هذا العلم

 
 المعارف المسبقة المطلوبة : 

وافية معرفةً  - ألفاظها وأساليبها -أن يكون عارفًا ابللُّغة العربية  . 
 .أن يكون ذا ثقافٍة عامة

 .أن يكون على ِعلم أبنواع اخلطوط العربية، وأطوارها التارخيية 
 .أن يكون على دراية كافية ابملراجع واملصادر العربية )ببليوغرافيا(، وفهارس الكتب العربية 

 أن يكون عارفًا بقواعد حتقيق املخطوطات، وأصول نشر الكتب.
التاريخ واحلضارة العربية اإلسالمية.أن يكون عارفا بكتب  . 

 

  محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (

 ، واالصطالح:لتحقيق يف اللغةا
 ، مجع النسخ وترتيبها، صفات احملقق وشروط التحقيق

حتقيق منت الكتاب، مقدمات ، ونسبة الكتاب إليهحتقيق اسم املؤلف ، حتقيق عنوان الكتاب، حتقيق النص
 .حتقيق املنت، ضبط النص والتعليق عليه

 50+ متواصل % 50امتحان %              طريقة التقييم:

 إلخ( ومطبوعات ، مواقع انترنت، كتب،) : المراجع

 طالل جمذوب ، والدكتور فهمي سعد للدكتور "حتقيق املخطوطات بني النظرية والتطبيق"
 الصادق عبد الرمحن الغرايين للدكتور "حتقيق نصوص الرتاث يف القدمي واحلديث

 إايد خالد الطباع منهج حتقيق املخطوطات، أتليف"
 بشار عواد معروف للدكتور "ضبط النص والتعليق عليه

 عبد السالم حممد هارون للدكتور "حتقيق النصوص ونشرها
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7
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 الحضارة اإلسالمية عنوان الماستر:
 اسي:  الثالثالسد

 اسم الوحدة التعليمية: المنهجية
 اسم المادة: تاريخ الجزائر الثقافي في العصر الحديث 

 .02المعامل: 
 .03الرصيد: 

 :أهداف التعليم

بأمجاد وبطوالت الشعب الجزائري والرد على المدرسة التاريخية الفرنسية االستعمارية المشّوهة التعريف 
طلبة لهم درب ومنهج يتبعونه بغربلة المعلومات والمعطيات بموضوعية في التاريخ للحقائق التاريخية بتكوين 

 بعيدا عن التحريف والتزييف أي بدراسة علمية أكاديمية.

 : المعارف المسبقة المطلوبة

والمنصفة للتاريخ الجزائري الحديث خاّصة في جانبه الثقافي واالطالع على مختلف قراءة كّل الدراسات الجاّدة 
 لوثائق والشهادات التي كتبها الذين عاشوا الفترة والذين أخذوا عنهم بنزاهة.ا

 :محتوى المادة

االجتاه -.1927-1919حركة األمري خالد-: أسباب الظهور.1944-1919احلركة الوطنية من -
 االستقايل.

 االجتاه االدماجي.-االجتاه االصالحي.-
مجعية -االجتاه الدميقراطي للبيان اجلزائري.-.1945ماي08: جمازر 1954-1945احلركة الوطنية من -

اندالع الثورة -تشكيل جبهة التحرير الوطين.-حركة انتصار احلرايت الدميقراطية. -العلماء املسلمني.
احلكومة -.1956السياسة الفرنسية بعد-مؤمتر الصومام ونتائجه.-ردود األفعال احمللية والدولية.-اجلزائرية.

 االستقالل وإعادة بناء الدولة.-ت.املؤقتة واملفاوضا
 طريقة التقييم:       امتحان 

 :المراجع

 سعد هللا أبو القاسم، احلركة الوطنية.  -
 التميمي عبد اجلليل، حبوث وواثئق يف التاريخ. -
 ابن ابديس عبد احلميد، القانون األساسي جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني ومبادئها  اإلصالحية.-
  عبد الرمحان، اتريخ اجلزائر العام.اجلياليل-
 .1962-1954اإلبراهيمي حممد البشري، يف قلب املعركة -
 و، ك. توفيق املدين أمحد، كتاب اجلزائر، م، -
 الزبريي حممد العريب، اتريخ اجلزائر املعاصر.-
 .1986بن خدة بن يوسف، اتفاقيات إيفيان، طبع د،م،ج.اجلزائر-
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 اإلسالمية الحضارة عنوان الماستر: 
 السداسي: الثالث

 اسم الوحدة التعليمية: المنهجية 
 اسم المادة: االستشراق  

 .01المعامل: 
 .02الرصيد:

مفاهيمها وأهدافها وإضافاهتا اإلجيابية  أو  االستشراق إكساب الطالب املعارف الضرورية حلركة أهداف التعليم:
االستشراق، والولوج  اجلديد، وكذا املناهج العلمية يف درس الستشراقا السلبية للحضارة اإلسالمية حبثا ونقدا، ومعرفة

 لعلم االستغراب اجلديد
معرفة اتريخ احلضارة اإلسالمية واجنازات الرتاث اإلسالمي، ومعرفة اتريخ أورواب يف  : المعارف المسبقة المطلوبة

 .نتقال احلضارة اإلسالمية ألوروابوقناطر ا الصلبيبة العصور الوسطى ويف النهضة احلديثة واتريخ احلروب
 محتوى المادة:

احلروب  :االستشراق (انتقال احلضارة اإلسالمية ألورواب، وقناطرها املشهورة) صقلية، األندلس بواكري حركة-
 -الصليبية، اجلدل اإلسالمي املسيحي، حركة الرتمجة

عماراملفهوم، الغاايت، األهداف العلمية، العالقة ابالست :االستشراق- - 
 -الفرنسية، األملانية، اإلجنليزية، الروسية، اهلولندية، االسبانية، :االستشراق مدارس-

 .يف دراسة احلضارة اإلسالمية االستشراق آاثر-
 مفهومه، جماالته :علم االستغراب املعاصر-

 طريقة التقييم:  امتحان 

 (إلخ ، مواقع انترنت،ومطبوعات ، كتب) : المراجع

هـ ، 1405اعي، االستشراق واملستشرقون ماهلم وما عليهم ، املكتب اإلسالمي ، بريوت د/ مصطفى السب
د/ قاسم السامرائى - 2هـ. 1411د/ أمحد غراب، رؤيه إسالمية لالستشراق . لندن - 1املراجع املساندة: 

ق . تعريب هـ. يوهان فوك ، اتريخ حركة االستشرا1403االستشراق بني املوضوعية واالفتعالية ، الرايض 
 . هـ1417عمر لطفى العامل . دمشق 

 -راجي الفاروقي امساعيل :االسالمية أطلس احلضارة-
 -إدوارد سعيد :االستشراق

  املستشرقني موسوعة عبد الرمحان بدوي،-
 -، جنيب العقيقي "املستشرقون-
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 الحضارة اإلسالمية عنوان الماستر:
 السداسي: الثالث

 تكشافيةساال الوحدة: اسم
 مشكالت سياسية معاصرةالمادة: سما

 01الرصيد:
 01 المعامل:

 

 أهداف التعليم:
 .سالميةإلا الدول بين العالقات تاريخ عن معمقة معارف اكتساب ـ
 المشاكل تلك تتناول تاريخية نصوص تحليل -

 القالقل تلك من األوربية الدول مواقف توضيح –

 : المعارف المسبقة المطلوبة

 على بناء الواقع لتصور المنطقة أوضاع وتحليل اإلسالمية، الدول بين المشاكل بتاريخ لقةالمتع المعارف كل
 تدخالتها لتبرير الغربية الدول سخرتها التي مكانياتإلوا الوسائل من الهائل الكم معرفة مع التاريخية، الوقائع

 . اإلسالمي العالم في
 

 :محتوى المادة

 وضع الدول اإلسالمية -
 املشاكل بني الدول اإلسالمية تناول بداايت -
 قادة وزعماء واجهوا ابرزين واجهوا تلك املشاكل -
 سالميإلحتليل نصوص اترخيية هتم تلك الفرتة هلا عالقة ابجملال العريب وا -
 سالمية اجتماعيا، اقتصاداي، سياسيا، ثقافيا.إلتتبع مشاكل البلدان العربية وا -
 احللول املقرتحة حلل تلك املشاكل -

 لتقييم:     امتحان طريقة ا

 المراجع:

 اجلربيت، اتريخ اجلربيت
 جورج أنطونيوس، مظاهر يقظة العرب
 ألربت حوراين، اتريخ الشعوب العربية

 شكيب أرسالن، حاضر العامل االسالمي



62                                                الحضارة اإلسالمية عنوان الماستر                                1جامعة الجزائر :المؤسسة 

                             
          2018-2017السنة الجامعية   

 الحضارة اإلسالمية عنوان الماستر:
 السداسي: الثالث
 تكشافية ساسم الوحدة: اال

 المياسم المادة: مصادر الفقه اإلس
  01الرصيد: 
 01المعامل: 

 أهداف التعليم: 

تعميق معارف الطالب في مجال بيبلوغرافيا الفقه اإلسالمي والتي حّصل بعضها في الجذع المشترك من خالل 
البحوث واألعمال التطبيقية التي تُتيح التعامل مع المصادر الفقهية، بغية اكتساب منهج في القراءة واالقتباس 

التوثيق؛ وتمكين الطالب من االطالع على المصادر األساسية للفقه اإلسالمي وحسن االستفادة واالستدالل و
 منها.

 المعارف المسبقة المطلوبة :  

المعارف التي تساعد الطالب على استيعاب هذه المادة هي ما حّصله من مواد الجذع المشترك خاّصة في  ماّدة 
 .ة العربيةمنهجية البحث وأصول الفقه والفقه واللغ

 

 :  محتوى المادة

  .التعريف مبصادر الفقه اإلسالمي 
 ."التآليف الفقهية قبل ظهور املذاهب" كتب ظاهر الرواية وكتب أيب جعفر الّطحاوي 
  .املدّونة لسحنون وما أُلف حوهلا 
 .كتاب األم للشافعي 
 .كتب مسائل اإلمام أمحد وتعّدد الّرواية 
 ون الفقهية وشروحها"أنواع املصّنفات الفقهية "املت 
    .احلواشي والتقريرات 
 .كتب ختريج أحاديث املؤلفات الفقهية 
 "الكتب املعتمدة " املعتمد يف كل مذهب 
   .ترتيب املوضوعات يف املذاهب الفقهية تفصيال 
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 .البحث عن املسائل الفقهية يف الكتب املختلفة وقواعد الّتعامل مع املصادر 
 وال ألصحاهبا.قواعد ِنسبة املذاهب واألق 
 .قواعد محل األقوال ومصطلحات املصنفني يف ذلك 
 .قواعد حكاية اخلالف يف مصنفات الفقه املقارن وغريها 
 قواعد توثيق األقوال وإثبات املعتمد والراجح واملشهور. 

  

 امتحان                         طريقة التقييم: 

 

 

 المراجع: 

 يساتريخ التشريع اإلسالمي، حملمد السا  
 دراسات يف مصادر الفقه اإلسالمي،مليكلوش موراين 
 .احلجوي الثعاليب، الفكر السامي  يف اتريخ الفقه اإلسالمي 
 "املتون الفقهية وشروحها 
   . احلواشي و التقريرات الفقهية 
  .عمر سليمان األشقر، اتريخ الفقه اإلسالمي 
 . حممد سالم مدكور، املدخل للفقه اإلسالمي 
 ا، املدخل الفقهي العاممصطفى الزرق . 
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 الحضارة اإلسالمية عنوان الماستر:
 السداسي: الثالث

 األفقيةاسم الوحدة: 
 3اللغة األجنبيةاسم المادة: 

  01الرصيد: 
 01المعامل: 

 
 :التعليم أهداف

 .علمية بطريقة مختصة نصوص دراسة وكذا والتأويل والتفسير التحليل طرق اكتساب من الطالب تمكين -

 

 : المعارف المسبقة المطلوبة

 .اإلسالمية واألندلس األوسط والمغرب بالجزائر تعلق ما خاصة اإلسالمية الحضارة في العامة المعارف -

 

 :محتوى المادة

 مقارنة نقدية- -
 دايانت ومقارنة يف املغرب األوسط -
 الكفاية يف اللغة املنطوقة واملكتوبة -
 حضارة املغرب األوسط -
 رخيية ختص دويالت املغرب األوسطدروس نصوص ات -

 

 طريقة التقييم: متواصل -

 

 المراجع: -

 

 املواقع االلكرتونية -
- Four sKills 
- Writter expression 
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V-   العقود/االتفاقيات 
 

 نعم  
 
 
 ال

 
 

  ( الورقي  للتكوين ابمللف االتفاقيات والعقود رفق ت   ،إذا كانت نعم)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 نموذج لرسالة إبداء النية أو الرغبة
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 ) في حالة تقديم ماستر باالشتراك مع مؤسسة جامعية أخرى (

 ( ورق رسمي يحمل اسم المؤسسة الجامعية المعنية) 

 

 الموافقة على اإلشراف المزدوج للماستر بعنوان : الموضوع:

 

عن  ها في اإلشراف المزدوجتعلن الجامعة )أو المركز الجامعي(.                   عن رغبت

 المذكورة أعاله طيلة فترة تأهيل الماستر.الماستر 

 

 وفي هذا اإلطار، فإن الجامعة )أو المركز الجامعي( ترافق هذا  المشروع من خالل:

 

 إبداء الرأي أثناء تصميم و تحيين برامج التعليم،-

 المشاركة في الملتقيات المنظمة لهذا الغرض ، -

 ان المناقشة ،المشاركة في لج -

 المساهمة في تبادل اإلمكانيات البشرية و المادية -

 
 توقيع المسؤول المؤهل رسميا :

 
 الوظيفة:

 
 التاريخ:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نموذج لرسالة إبداء النية أو الرغبة
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 )مفي حالة تقديم ماستر باالشتراك مع مؤسسة لقطاع  مستخد(

 )ورق رسمي يحمل اسم المؤسسة( 

 

 قة على مشروع بعث تكوين للماستر بعنوان:المواف الموضوع:

 

 من:المقدم 

 

تعلن مؤسسة                                               عن رغبتها في مرافقة هذا  التكوين المذكور أعاله 

 بصفتها المستخدم المحتمل لمنتوج هذا التكوين 

 

 مثل دورنا فيه من خالل:وفي هذا اإلطار، فإننا نؤكد انضمامنا إلى هذا المشروع ويت

 إبداء رأينا في تصميم و تحيين برامج التعليم، -

 المشاركة في الملتقيات لهذا الغرض ، -

 المشاركة في لجان المناقشة . -

تسهيل قدر المستطاع استقبال الطلبة المتربصين في المؤسسة في إطار إنجاز مذكرات نهاية التخرج أو  -

 في إطار المشاريع المؤطرة.

 

اإلمكانيات الضرورية لتنفيذ هذه العمليات و التي تقع على عاتقنا من أجل تحقيق األهداف وتنفيذها  رخيسيتم تس

 إن على المستوى المادي والمستوى البشري

 المشروع. خارجيا لهذايعين السيد)ة(*...............منسقا 

 
 توقيع المسؤول المؤهل رسميا:

 
 الوظيفة:

 
 التاريخ:

 
 ؤسسة:الختم الرسمي للم

 
 

 


