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 تحديد مكان التكوين: -1

  كلية العلوم اإلسالمية معهد:كلية أو 

 : العقائد واألديان 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 اللتحاق )شروط ا -أ
 ( المعنيالماستر 

 

 ليسانس في  العقيدة و مقارنة األديان.
 ليسانس معادلة. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 * اعتماد تكوين يف التخصص يتوافق مع املستوى العاملي.

 * متكني الطالب من حتليل القضايا املرتبطة بالتخصص.

 * متكني  الطالب من مواصلة دراسات الدكتوراه

 * متكني الطالب من القدرة على االندماج يف حميط  تكوينات أخرى.

 بو  االققايف للبلدـ متكني الطالب من اإلسهام يف النشاط العلمي الرت

 
 
 
 
 



9                                                      عنوان الماستر العقيدة اإلسالمية                               جامعة الجزائر!المؤسسة:   

                       
            2018-2017السنة الجامعية 

 
 
 (سطر على األكثر 20 –فيما يخص االندماج المهني ) المؤهالت والقدرات المستهدفة -ج
 

 

 * اجملال األكادميي )حبث ، مواصلة(.

 * اجملال العلمي )مؤسسات تعليمية، مؤسسات دينية، مؤسسات قضائية، 

 مؤسسات إعالمية(.

أطري.لت* القدرة على ا  

 ديم اخلربة ااالستشارة.* إمكانية تق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 حاملي الشهادات الجامعية  تشغيللة قابللاات الجهوية والوطنية القدر -د
 
 

 .وارة التعليم العالي والبحث العلمي
 وظائف التعليم التابعة لوزارة التربية والتعليم الوطنية. ـ

 الدينية واألوقاف.ـ وظائف اإلمامة واإلرشاد الديني التابعة لوزارة الشؤون 
 وزارة اإلعالم واالتصال. -
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 :الجسور نحو تخصصات أخرى -ه

 

يمكن توجيه الطالب أو إعادة توجيهه من قبل فريق التكوين في حالة عدم القدرة على 
 اآلتي: تخصصالمواصلة في هذا التخصص إلى ال

 مقارنة األديان  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  تكوينمؤشرات متابعة ال -و
 

 عروض سداسيةـ بحوث و
 ـ مراقبة مستمرة 
 ـ امتحان سداسي 

 ـ مذكرة نهاية الدراسة
 ـ مناقشة المذكرة وتقييمها

 
 
 

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

 ( طالب يشمل كل األصناف المسموح لها بااللتحاق. 100ة ) ئيمكن استقبال ما
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 المؤسسة التابعة لها:
 

 السم واللقبا
الشهادة التدرج + 

  التخصص

الشهادة ما بعد 
التدرج + 
 التخصص

 التوقيع *طبيعة التدخل الرتبة

      

      

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محاضرة،أعمال تطبيقية، أعمال موجهة، تأطير التربصات،  تأطير المذكرات، أخرى)توضح(  *
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 اإلمكانيات المادية المتوفرة -4

 (لكل مخبر واحدة المقترح.) بطاقة نتقديم بطاقة عن التجهيزات البيداغوجية المتوفرة بالنسبة لألعمال التطبيقية للتكوي: غوجية والتجهيزاتالمخابر البيدا -أ
 

 عنوان المخبر :
 

 

العدد  المالحظات الرقم  اسم التجهيز   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 ميادين التربص والتكوين في المؤسسات: -ب

 
 مدة التربص عدد الطلبة مكان التربص
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15                                                                             عنوان الماستر العقيدة اإلسالمية                               جامعة الجزائر!المؤسسة:   
            2018-2017السنة الجامعية 

 



16                                                                             عنوان الماستر العقيدة اإلسالمية                               جامعة الجزائر!المؤسسة:   
            2018-2017السنة الجامعية 

 :فضاءات  األعمال الشخصية وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال -ه
 
 

عالم اآللي، ومدعمة بالشبكة العنكبوتية تتوفر كلية العلوم اإلسالمية على قاعة للمطالعة، وهي مجهزة بأجهزة اإل

 )اإلنترنيت(، حيث تمكن الطلبة من إنجاز بحوثهم.
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II- بطاقة التنظيم السداسي للتعليم 
 ( سداسيات(4)الرجاء تقديم بطاقات األربع)

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 السداسي األول: - 1
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 ة التعليموحد

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 1:  حفظ القرآن الكريم وترتيله 1المادة 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 : قضايا عقدية معاصرة2المادة 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 : القراءة الحداثية للوحي والتراث3المادة 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 فلسفة إسالمية)نظرية الوجود( 4المادة 

 امتحان متواصل 04 02 1.30  1.30 1.30 90 : األصول العقدية للفرق اإلسالمية5المادة 

 / / 09 05 06  1.30 04.30 180 وحدات التعليم المنهجية

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 : منهج القرآن في عرض العقيدة1المادة 

 امتحان / 02 01 1.30  / 1.30 45  نظرية المعرفة: 2المادة 

 امتحان / 03  02 1.30  / 1.30 45 : مصادر البحث في علم الكالم3المادة 

 / / 02 02 3.00  / 3.00 90 االستكشافيةوحدات التعليم 

 امتحان / 01 01 1.30  / 1.30 45 منهج دراسة  األديان عند المسلمين والغرب :1المادة 

 امتحان / 01 01 1.30  / 1.30 45 تاريخ الجزائر 2المادة 

 / / 01 01 1.30  1.30 / 45 وحدة التعليم األفقية

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

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

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي 

 يالحجم الساعي األسبوع

 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 2: حفظ القرآن وترتيله1المادة 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 م: التجديد في علم الكال2المادة 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 :اإلعجاز القرآني3المادة 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 والحداثية العقيدة في الدراسات االستشراقية 4المادة 

 امتحان متواصل 04 02 1.30  1.30 1.30 90 الرؤية الكونية اإلسالمية 5المادة 

   09 05 06  1.30 04.30 180 وحدات التعليم المنهجية

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 : مناهج االستدالل1المادة 

 امتحان / 03  02 1.30  / 1.30 45 .الفكر اإلصالحي في الجزائر:2المادة 

 امتحان / 02 01 1.30  / 1.30 45 : علم الجدل والمناظرة3المادة 

 / / 02 02 3.00  / 3.00 90 االستكشافيةوحدات التعليم 

 امتحان / 01 01 1.30  / 1.30 45 فلسفة  الدين :1المادة 

 امتحان / 01 01 1.30  / 1.30 45 علم االجتماع الديني 2المادة 

 / / 01 01 1.30  1.30 / 45 وحدة التعليم األفقية

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

 / / 30 17 24  10.30 13.30 720 2مجموع السداسي 
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 السداسي الثالث : - 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 3: حفظ القرآن الكريم وترتيله 1المادة 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 :مقاصد العقائد اإلسالمية2المادة 

:المباحث الكالمية في علم األصول والسياسة 3المادة 
 عيةالشر

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 التصوف والطرق الصوفية في الجزائر  4المادة 

 امتحان متواصل 04 02 1.30  1.30 1.30 90 الفكر العقدي في الجزائر 5المادة 

 / / 09 05 06  1.30 04.30 180 وحدات التعليم المنهجية

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 : منهجية  تحقيق التراث1ادة الم

 امتحان / 03  02 1.30  / 1.30 45 : تصنيف العلوم عند المسلمين2المادة 

 امتحان / 02 01 1.30  / 1.30 45 : المنهج التربوي عند المسلمين3المادة 

 / / 02 02 3.00  / 3.00 90 االستكشافية وحدات التعليم ا

 امتحان / 01 01 1.30  / 1.30 45 المذاهب الفكرية المعاصرة :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 األطنبية: 1المادة 

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

 العلوم اإلنسانية واالجتماعية   الميدان :
 أصول الدين -العلوم اإلسالمية  الفرع :

 العقيدة اإلسالمية التخصص:
 
 

 تربص في مؤسسة يتوج بمذكرة تناقش
 
 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

  (:للسداسيات األربعة بالنسبة لمختلف وحدات التعليم حسب الجدول التالي
 

 

 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 / / / / /

 عمل شخصي 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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 سالميةاإلعقيدة ال عنوان الماستر:

 لاألوالسداسي: 
 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  

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

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

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

 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 وفضل االشتغال بحفظ القرآن الكريم، التذكير بآداب تالوة القرآن الكريم وفضلها،  -1
 ابتة بالتلقي والمشافهة.التجويد الث

 أحكام المد والقصر. -2
 أحكام ميم الجمع وهاء الكناية.

 أحكام الهمزة: النقل ، أحكام الهمزة: الهمز المفرد،أحكام الهمزة: الهمزتان من كلمة واحدة، -3

 أحكام الهمزة: الهمزتان من كلمتين.    
 أحكام الراء، أحكام الالم.-4
 .فضله وأشهر المؤلفات فيهعلم الوقف واالبتداء: تعريفه و5

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

 القبيح وتطبيقاتهما.أقسام الوقف االختياري: الحسن، و، : التام والكافي وتطبيقاتهمااالختياري 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
 قف واالبتداء لألشموني(منار االهتداء في الو - 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

 ابن الجزري: منجد المقرئين ومرشد الطالبين.-11
 طفى أكرورحلية التالوة لألستاذ الدكتور مص-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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 سالميةاإلعقيدة ال عنوان الماستر:

 األولالسداسي: 

 وحدة أساسية اسم الوحدة:

 معاصرة قضايا عقدية :اسم المادة

 04الرصيد:

 02المعامل:

 :عليمأهداف الت

 فرز القضايا التقليدية يف علم العقيدة عن القضايا املعاصرة؟-   
 القدرة على اكتشاف املستجدات الداخلية واخلارجية اليت تتحدى عقيدة املسلم؟-   
 اإلجابة عن اإلشكاالت الفكرية والسلوكية العملية اليت متس عقائد املسلم يف هذا العصر.-  
 .ديثة اليت يتوسم هبا  الفكر املعاصر نقض أصول العقيدة اإلسالميةاإلطالع على املناهج احل-  

 المعارف المسبقة المطلوبة : 

 يسانس مادة العقيدة اإلسالمية. لدراسة الطالب يف مرحلة ال
 محتوى المادة:

 تارخيية األديان.-
 القول بتارخيية القرآن,-
 إنكار نبوة سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم.-
 )الثقافية والسياسية( وموقفها من املقدس.العلمانية-
 وظيفة العقل بني عامل الغيب وعالم الشهادة.-
 السنن اإلهلية وأثرها يف حركة التاريخ)كونيا واجتماعيا وسياسيا(.-
 عتقاد.الحرية ا-
 كرامة اإلنسان.-
 ختالف.الآداب اخلالف وا-
 

 50%متواصل + 50%امتحانطريقة التقييم: 
 

 المراجع:
 : محمد املبارك.اإلسالم العقائدي في العصر الحديث نظام-

 محمد املبارك. نظام اإلسالم في العقيدة والعبادة:-

 ي في اإلسالم: محمد إقبال.ينتجديد  الفكر الديني الد-      

 التوحيد: الفاروقي ، إسماعيل راجي. -      

 الحضارة اإلسالمية وأسسها: أبو األعلى املودودي.-     

 اإليمان وأثره في حياة اإلنسان: حسن الترابي.-    
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 عنوان الماستر: عقيدة إسالمية
 السداسي: الثالث 

 ساسيةاألاسم الوحدة: 
 اسم المادة: القراءة الحداثية للوحي والتراث 

 04الرصيد: 
 02المعامل: 

 أهداف التعليم:

واقفها املختلفة من الدين و من وعلى م والعربية وعلى مبادئهاتعريف الطالب على احلداثيني الغربية  -1
 الهتاأاملوجود و على أبعادها و م

 والقيمالتعريف باملناهج احلداثية اليت تستهدف الوحي  -2
 .تعليم أدوات و آليات القراءة و التحليل و النقد -3

 المعارف المسبقة المطلوبة :

 اد املتعددة يف مرحلة الليسانس.حصول الطالب على معلومات متنوعة من الرتاث اإلسالمي من خالل دراسته للمو 

 :محتوى المادة
 العامل العريب ونشأهتا ومساهتا يفالتعريف باحلداثة  -1
 و الفرق بينها و بني احلداثة ومساهتا بعد احلداثة  ما -2
 -حبث إشكالية اهلوية يف احلداثة العربية –احلداثة الغربية إىل العامل العريب وانتقال احلداثة العربية  -3
 اثيني العرب من القرآن و قراءهتم لهمواقف احلد -4
 عينات من املناهج الغربية املعتمدة يف قراءة الوحي -5
 التارخيية و تطبيقاهتا و حاصلها -6
 التفكيك أمثلة من تطبيقاته و ناجته -7
 عينات من أشهر احلداثيني العرب و طريقة القراءة لديهم : أدونيس ، حممد أركون ، نصر حامد أبو زيد -8
 حلداثية و أثرها على املعتقد و القيمة و اإلنسانحاصل القراءة ا -9

 50%متواصل + 50%امتحانطريقة التقييم:  -10
 

 المراجع : 
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 أدونيس  –الثابت و املتحول  -1
 حممد أركون –حنو نقد العقل اإلسالمي  -2
 حممد أركون –الفكر األصويل و استحالة التأصيل  -3
 هشام جعيط –الوحي و النبوة  -4
 هشام جعيط – مكة تارخيية الدعوة احملمدية يف -5
 الرتاث و التجديد –حسن حنفي  -6
 مفهوم النص –ويل أالتجديد و التحرمي و الت–بو زيد إشكاليات القراءة و آليات التأويل أنصر حامد  -7
 الكتاب و القرآن . –حممد شحرور السنة الرسولية و السنة النبوية  -8
يف احلداثة و ما بعدها ويف تعريف املناهج يف تعر  –املعاجم املتخصصة يف العلوم اإلنسانية يف الفلسفة  -9

 املعتمدة لدى احلداثيني.
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 عنوان الماستر: العقيدة اإلسالمية
 السداسي: األول

 اسم الوحدة: األساسية
 ) نظرية الوجود ( اسم المادة: فلسفة إسالمية

  04الرصيد:
 02المعامل: 

 
 أهداف التعليم: 

 خها واهم أعالمها وأبرز قضاياها وخصائصها.التعرف على نشأة الفلسفة اإلسالمية وتاري

 

 .الفلسفة الحديثة والمعاصرةفي مرحلة الليسانس مادة درس الطالب المعارف المسبقة المطلوبة : 
 

 محتوى المادة: 

 تعريف الفلسفة وتقسيمها عند اإلسالميني. -1

 . اإلسالم والفلسفة، الفلسفة اإلسالمية بني األصالة والتقليد.2
 سفة اإلسالمية يف العصر العباسي.. الفل3
 . أشهر املرتمجني للكتب الفلسفية وأشهر ما ترمجوه.4
 . أشهر فالسفة املشرق:5
 الكندي: شخصيته، فلسفته. - 
 : شخصيته، فلسفته، اتجمتم  املثايل عنده.ىبالفارا -

 ابن سينا: شخصيته، فلسفته.  -
 ته.ابن باجة: سريته وفلسف –. أشهر فالسفة املغرب:6
 ابن طفيل: سريته، فلسفته. –
 ابن رشد: سريته، فلسفته، –
 قضية التوفيق بني الدين والفلسفة –

 50%متواصل + 50%امتحانطريقة التقييم: 
 

 المراجع: 
 
 نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم علي سامي النشار . -

 تاريخ الفكر الفلسفي في اإلسالم علي أبو ريان  -

 ية عند الفارايبلفلسفة الطبيعية واالهلا -
 لفارايبل آراء أهل املدينة الفاضلة -
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 عنوان الماستر: العقيدة اإلسالمية
 السداسي:  األول

 اسم الوحدة: األساسية
 اسم المادة: األصول العقدية للفرق اإلسالمية ومصادرها

  04الرصيد:
 02المعامل: 

 

 أهداف التعليم: 

نشأهتا وأصوهلا العقدية والسياسية، وفهم أسباب اختالف املوارد،  سالمية يفإلإكساب الطالب املعارف  حول الفرق ا
 ومعرفة عطاءات العقل املسلم يف التفاعل اإلجيايب م  االختالف والتنوع.

 المعارف المسبقة المطلوبة: 

ة واملذاهب العقيدة اإلسالمية، أركان اإلميان، ووسائل ومسائل العقيدة، أسباب نشوء الفرق، ودور عوامل اللغة والسياس
 الوافدة والديانات السابقة يف تشكل النص الفرق.

 

 محتوى المادة:

 نشأة الفرق واملذاهب اإلسالمية، والعوامل املؤثرة يف االفرتاق.
 مفهوم األصول والفروع يف العقائد، مناهج االستدالل، تطور علم اجلدل.

 م وجليله.األصول العقدية للمعتزلة )األصول اخلمسة(، مفهوم دقيق الكال
 األصول العقدية للشيعة، مسائل اإلمامة، اجلدل م  أهل السنة واجلماعة.-

 األصول العقدية لألشعرية: املسائل والوسائل واملصادر.صور األدلة.
 األصول العقدية للماتريدية: املسائل والوسائل، التوافق واالختالف م  األشعرية.-
 ابن تيمية، املقاالت، املنهج.األصول العقدية للحنبلية: أهل احلديث، -
 األصول العقيدة لإلباضية: النشأة، املقاالت، اآلثار.-

 50%متواصل + 50%امتحانطريقة التقييم: 
 
 

 المراجع: 

 مقاالت اإلسالميني لألشعري.-
 أبكار األفكار لآلمدي/ شرح األصول اخلمسة للقاضي عبد اجلبار.-
 الفتاح فؤاد. الفرق اإلسالمية وأصوهلا اإلميانية عبد-
 نشأة الفكر الفلسفي لعلي سامي النشار. وعلي أبو ريان، عبد احلليم حممود-
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 عنوان الماستر: العقيدة اإلسالمية
 السداسي:  األول

 اسم الوحدة: المنهجية
 منهج القرآن في عرض العقيدةاسم المادة: 

 04الرصيد: 
 02المعامل: 

 بالقرآن الكرمي منهجا وخصائص.العقيدة التمكن من االستدالل على أهداف التعليم: 

دراسة الطالب يف مرحلة الليسانس العقيدة والتفسري وعلوم القرآن وعلم المعارف المسبقة المطلوبة : 
 .الكالم

 محتوى المادة: 

 :املنهج الفطري أو الوجداين
 :جماالت املنهج الفطري

 .وسائل هذا املنهج ومسالكه
 :املنهج العقلي
 العقلي جماالت املنهج
 جمال اإللوهية
 جمال النبوات
 يف السمعيات

 :منهج اجلدل والردِّ على االحنرافات
 جماالت منهج اجلدل والرد على االحنرافات

 املنهج اإلرادي العملي
 جماالت املنهج اإلرادي العملي

 منهج تثبيت العقيدة والتذكري باهلل
 50%متواصل + 50%امتحانطريقة التقييم: 

 المراجع: 

 ضميرية جمعة بن عثمانل ج القرآن الكريم في بيان العقيدة اإلسالميةمنه

 سالمة حممد / .د أ   العقيدة قضايا معالجة في القرآن منهج 
 العزيز عبد منيأ جلمعة العقيدة عرض يف القرآن منهج

http://www.tafsir.net/scholar/2760
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 عنوان الماستر: العقيدة اإلسالمية 
 لسداسي:  األولا

 اسم الوحدة: المنهجية
 اسم المادة: نظرية المعرفة

 02الرصيد: 
 01المعامل: 

 أهداف التعليم: 

فتح اآلفاق الفكرية والفلسفية للطالب، وإدراك حقيقة وطبيعة المعرفة اإلنسانية وخصائصها، ومدارسها 

 ونظرياتها وأعالمها..

 

 المعارف المسبقة المطلوبة : 

ولي حول فلسفة العلم خاصة، وحول علم الفلسفة عامة، وما يتصل بذلك من منطق وأخالق وقيم، تصور مسبق أ

 من منظور غربي وإسالمي..

 محتوى المادة: 

 مفهوم العلم.
 مفهوم املعرفة.

 خصائص املعرفة العلمية
 العالقة بني العلم واملعرفة

 مصادر املعرفة عند املسلمني: 
 تريدية، احلنابلة ، اإلباضيةاألشاعرة ، املعتزلة ، املا 

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

 جهود املعاصرين يف صياغة نظرية املعرفة عند املسلمني.
 امتحان ريقة التقييم: ط

 المراجع: 

 نظرية املعرفة  د راجح الكردي
 ن بن زيد الزبيديمحلسفي د عبد الر مصادر املعرفة يف الفكر الديين والف
 يف نظرية املعرفة د عيسى عبد اهلل 

 أصول املعرفة واملنهج العقلي د أمين املصري
 منهج البحث العلمي د هاين حيي نصري

 اإلبستيمولوجيا  نقد العلم يف الرتاث  د زينب شوربا
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 السداسي: األول
 اسم الوحدة: المنهجية

 علم الكالم اسم المادة: مصادر البحث في
 03الرصيد:
 02المعامل:

 أهداف التعليم: 

 معرفة نشأة وتطور علم الكالم )املوضوع، املنهج( -1
 تنمية قدرة الطالب على البحث والتنقيب يف جمال البحوث الكالمية -2
 معرفة خمتلف التطورات حول ماهية علم الكالم -3
 .خمتلف املدارس الكالمية املختلفة دراسة الفكر الكالمي عرب صريورته وتطوراته التارخيية من خالل -4

 المعارف المسبقة المطلوبة : 

 يف مرحلة الليسانس. دخل إىل عالم الكالماملحصول الطالب علة مادة علمية كافية يف 

 محتوى المادة: 

 علم الكالم بني األصالة و املعاصرة -1
 ماهية ودور علم الكالم  -2
 التجديد يف علم الكالم ) املوضوع ، و املنهج( -3
 املصادر اإلسالمية املتعلقة باألديان -4
 املصادر املعلقة باملعتزلة -5
 املصادر املتعلقة باجلوارح -6
 املصادر املتعلقة بالشيعة -7
 املصادر املتعلقة بأهل السنة و اجلماعة -8
 الوحي و اإلميان و التجربة الدينية -9

 لغة الدين -11
 الدين و العلم -11
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 امتحانريقة التقييم: ط
  

 المراجع: 
 

 اجلديد و فلسفة الدين عبد اجلبار الرفاعي علم الكالم
 مي اجلسردقصة اإلميان بني الفلسفة و العلم و القرآن ن -1
 نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالم علي ساعي النشار -2
 مقاالت اإلسالميني األشعري -3
 بو حامد الغزايلأاملنقذ من الضالل  -4
 دروس يف الفكر الفلسفي اإلسالمي عي حسني اجلابري -5
 املادية و اجلدلية حممد سعيد رمضان البوطينقض أوهام  -6
 كربى اليقينات الكونية حممد سعيد رمضان البوطي -7

 العقيدة و الشريعة يف اإلسالم جلولد زيهر -8
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 عنوان الماستر: العقيدة اإلسالمية
 السداسي:  األول

 اسم الوحدة: االستكشافية
 ة األديان عند المسلمين والغربمنهج دراساسم المادة: 

 01د: الرصي
 01المعامل:  

 أهداف التعليم: 

تمكين الطالب من معرفة األديان السماوية اليهودية والمسيحية واإلسالم ومعرفة مناهج دراستها عند المسلمين 

 والغربيين

 المعارف المسبقة المطلوبة : 

رفة األديان المسيحية والفكر اإلسالمي ومع معرفة مباحث العقيدة في اإللهيات والنبوات والغيبيات واإلنسانيات

 واليهودية.

 

 طريقة التقييم:  امتحان

 

 محتوى المادة: 

 المنهج معرفيا ، مفهوم المنهج: المنهج اصطالحا

 مصادر مقارنة األديان في تراث الفكر اإلسالمي

 المنهج -منهج الحوار –منهج المجادلة  -أصول منهجية لدراسة األديان في القرآن الكريم: منهج المقارنة

 التاريخي.

 أبو الحسن البيروني -مناهج دراسة األديان عند المسلمين: أبو الحسن العامري ومنهج المقارنة 

 والمنهج التاريخي واألنثروبولوجي 

 ابن حزم ومنهج نقد النص.

 مناهج البحث الغربية في علم األديان:

الوضعية التجريبية( اإلنسانية)التاريخية  -يةالمناهج التقليدية: المناهج المستمدة من العلوم الطبيعية) المسح   

 المقارنة(: 

 المنهج الجدلي،  المنهج الوضعي،  المنهج التارخي، المنهج المقارن 

 المناهج الحديثة: المنهج الظاهراتي،  التأويلي ،  البنيوي،  التفكيكي

 

 المراجع: 

 علم األديان  د خزعل الماجد

 مد محمد ميرافي علم األديان المقارن د/ دين مح

 علم األديان / ميشال مسالن

 نشأة الدين د /علي سامي النشار 
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 عنوان الماستر: العقيدة اإلسالمية
 السداسي:  األول

 اسم الوحدة: االستكشافية
 تاريخ الجزائراسم المادة: 

 01الرصيد: 
 01المعامل:  

 أهداف التعليم: 

راحله الكبرى وأهم الدول التي تأسست في أرض الوطن ومجمل تمكين الطالب من معرفة تاريخ الجزائر في م

 التاريخ السياسي والثقافي والحضاري واالجتماعي للجزائر.

 

 المعارف المسبقة المطلوبة : 

 معرفة التاريخ اإلسالمي العام وتاريخ الجزائر في مراحله الكبرى

 طريقة التقييم:  امتحان

 

 محتوى المادة: 

 ضبط أصل التسمية 

 تاريخ الجزائر القديمـ 

 ـ تاريخ الجزائر الوسيط

 ـ تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر

 ـ أهم الدول

 ـ التاريخ الثقافي والديني واالجتماعي

 

 

 المراجع: 

 تاريخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد هللا

 موجز تاريخ الجزائر، عثمان الكعاك

 ليتاريخ الجزائر في القديم والحديث، مبارك المي

 تاريخ الجزائر العام ، عبد الرحمن الجياللي 
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 عنوان الماستر: العقيدة اإلسالمية
 السداسي:  األول

 اسم الوحدة: األفقية
 1اسم المادة: اللغة األجنبية

 01الرصيد: 
 01المعامل: 

 أهداف التعليم: 

وترجمة نصوص الفكر اإلسالمي والعقيدة  نجليزية كتابة ونطقا وفهما،إلتمكين الطالب من التحكم في اللغة ا

 نجليزية إلى العربية والعكسإلواالستشراق من اللغة ا

 المعارف المسبقة المطلوبة : 

 نجليزية نطقا وكتابةإلمعرفة القواعد العامة في اللغة ا

 

 متواصلة التقييم: طريق

 

 محتوى المادة

 ـ معرفة قواعد اللغة

 ـ معرفة القراءة الصحيحة

 الكتابة الصحية ـ معرفة

 ـ معرفة التخاطب باللغة

 ــ تحليل نصوص  في تخصص العقيدة

 ـ ترجمة وتحليل نصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية في مواضيع العقيدة

 

 *المراجع: 

 إشكالية ترجمة معاني القرآن الكريم، د. ليلى عبد الرازق عثمان  -1

 ترجمة معاني القرآن الكريم إلى لغات العالم   -2

3-Traductions catholiques de la Bible  

4-Traductions protestantes de la Bible  

5-Traductions oecuméniques de la Bible  

6-Traductions évangéliques de la Bible  

7-Traductions juives de la Bible  

8-Autres traductions de la Bible  

9-Dictionnaire Encyclopédique de la Bible. Alexandre Westphal  
 
 

 

 

 

 

 

http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=31233
http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=31233
http://www.info-bible.org/versions/index.htm#catho
http://www.info-bible.org/versions/index.htm#protest
http://www.info-bible.org/versions/index.htm#oecu
http://www.info-bible.org/versions/index.htm#evan
http://www.info-bible.org/versions/index.htm#juives
http://www.info-bible.org/versions/index.htm#autres
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 عنوان الماستر: العقيدة اإلسالمية
 السداسي: الثاني

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

 02الرصيد: 
 01المعامل: 

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

 كالم هللا تعالى وحسن تدّبره.
 معرفة أحكام التجويد العامة من مخارج الحروف وصفاتها وغيرها.المعارف المسبقة المطلوبة : 

 اية ورش عن نافع إجماال.معرفة أصول رو
 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

 الة: أحكام ذوات الراء.باب الفتح اإلمالة: أحكام ذوات الياء وذوات الواو،باب الفتح واإلم -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 الياءات الزوائد. -4

 امتحانريقة التقييم: ط      
 المراجع:

 ي: التالوة الصحيحةسليمان بن عيسى باكل 1
 ابن اجلزري: التمهيد يف علم التجويد  -2 -

 الدرر اللوام  البن بري وشروحه -3
 النجوم الطوال  للمارغين -4
 املكتفى يف الوقف واالبتداء لإلمام الداين -5
 منار االهتداء يف الوقف واالبتداء لألمشوين( -6
 شرح املنتوري على الدرر اللوام . -7
 ر الساط  يف شرح الدرر اللوام  ابن القاضي: الفج -8
 اخلراز: القصد الناف  لبغية الناشئ والبارع على الدرر اللوام  يف مقرئ اإلمام ناف   -9

 ابن اجلزري: منجد املقرئني ومرشد الطالبني.-11
 حلية التالوة لألستاذ الدكتور مصطفى أكرور-11
 حلليم قابةاملختصر اجلام  ألصول رواية ورش عن ناف  للدكتور عبد ا-12
 كل الكتب اليت ألفت يف مفردة ورش عن اإلمام ناف .   -13
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 عنوان الماستر: العقيدة اإلسالمية
 السداسي:  الثاني

 اسم الوحدة: األساسية
 اسم المادة: التجديد في علم الكالم

 04 الرصيد:
 02 المعامل:

لى مجاالت هذا التغيير، و توجيهه إلى بوقوع تغيير في علم الكالم، و وقوفه ع تعريف الطالب أهداف التعليم:

االستفادة مّما في علم الكالم القديم مما يناسب هذا العصر و االستفادة مّما تتيحه المناهج الحديثة في عرض 

 العقائد اإلسالمية المتسمة بالثبات . 

  

عليها الطالب في  معرفة بعلم الكالم و علم العقيدة و الفكر اإلسالمي حصل المعارف المسبقة المطلوبة :

 السداسيات السابقة .

 

  

 محتوى المادة:

 مقدمة: -

  التعريف بعلم الكالم و بيان موضوعه و الغاية منه و نشأته و سبب تسميته بعلم الكالم، و ذكر

 أبرز مسائله علم.

 .ثبات العقيدة اإلسالمية وقبول علم الكالم للتغير 

 التجديد في علم الكالم. -

 الكالم، و الفرق بينه و بين "علم الكالم الجديد". تعريف التجديد في علم 

 . عالقة التجديد في علم الكالم بالفكر اإلسالمي المعاصر 

 . نشأة التجديد في علم الكالم في البيئتين السنية و الشيعية 

 . عوامل و أسباب ظهور التجديد في علم الكالم 

 القديم في : الفرق بين علم الكالم في ثوبه الجديد و بين علم الكالم 

 . الموضوع و المسائل 

 .الغاية 

 . المنهج 

 .اللغة 

 أهم قضايا علم الكالم في ثوبه الجديد. -

 العالقة بينه وبين هللا تعالى .و  اإلنسان 

 . العلمانية 

  :50%متواصل + 50%امتحانطريقة التقييم 
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  المراجع:

 
 علم الكالم الجديد، شبلي النعماني . -

  الدين خان. حنو علم كالم جديد، وحيد -
 اإلسالم يتحّدى ، وحيد الدين خان. -
 الدين يف مواجهة العلم، وحيد الدين خان. -
 أسس التقدم عند مفكري اإلسالم يف العامل العريب احلديث، فهمي جدعان. -
 جتديد التفكري الديين يف اإلسالم، حممد إقبال . -
  إبراهيم بدوي علم الكالم اجلديد ؛ نشأته وتطوره، -
 ىل علم الكالم اجلديد، حممد جمتهد شبسرتی.إمدخل  -

االجتهاد الكالمي: مناهج و رؤى متنوعة يف الكالم اجلديد، جمموعة من املؤلفني منهم : حسن  -
 جمتهد شبسرتي .حنفي و حممد 

 . يف أصول احلوار و جتديد علم الكالم، طه عبد الرمحان -

https://www.abjjad.com/author/2825846807/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A
https://www.abjjad.com/author/2825846807/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A
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 عنوان الماستر: العقيدة اإلسالمية
 السداسي:  الثاني

 اسم الوحدة: األساسية
 اسم المادة: اإلعجاز القرآني

 04 الرصيد:
 02 المعامل:

 أهداف التعليم: 
مية من خالل  دراسته إعجاز القرآن الكريم  وي استكمال تكوين الطالب في مختلف مجاالت العلوم اإلسال

 العقيدة والتشريع.

 :  المعارف المسبقة المطلوبة

حصول الطالب على مادة علمية متنوعة في مادة العقيدة والمواد المتصلة بها في مرحلتي الليسانس 

 والماستر.

 محتوى المادة:

 ـ مفاهيم المعجزة واإلعجاز

 الكريم ـ اإلعجاز البياني في القرآن

 ـ اإلعجاز باإلخبار بغير الماضي والمستقبل في القرآن  الكريم

 ـ اإلعجاز التشريعي في القرآن الكريم

 ـ اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم

 

 50%متواصل + 50%امتحانطريقة التقييم: 

 

  :المراجع

   ـ إعجاز القرآن والبالغة النبوية،ملصطفى صادق الرافعي، 
     مد عبد اهلل دراز، النبأ العظيم حمل

     التصوير الفين يف القرآن لسيد قطب، 
  مداخل إعجاز القرآن الكرمي حملمد حممود شاكر، 

    تطور دراسات إعجاز القرآن وأثرها يف البالغة العربية لعمر املال حويش، 
    إعجاز القرآن بني املعتزلة واألشاعرة ملنري سلطان، 

     حلسن عباس إعجاز القرآن الكرمي 
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 اإلسالميةعنوان الماستر: العقيدة 
 الثانيالسداسي:  

 ألساسيةاسم الوحدة: ا
 اسم المادة: العقيدة في الدراسات االستشراقية والحداثية

 04 الرصيد:
 02 المعامل:

 كيفية تناول العقيدة اإلسالمية الرد ودفع الشبه والتأكيد على مخاطر التحريف.: أهداف التعليم

 

 عارف المسبقة المطلوبة : الم

 .مفهومها، دوافعها، مدخل عام  درس الطالب يف مرحلة الليسانس مادة االستئراق
 

 

 محتوى المادة:

المحور األول: بواكير االهتمامات االستشراقية والحداثية بدرس العقيدة اإلسالمية ) المنطلقات، األسباب، 

 والحداثية( األهداف، الوسائل، أهم الش خصيات االستشراقية

 المحور الثاني: مناهج العرض ) المصادر المعتمدة، المسائل المدروسة، مرتكزات الدراسة وخلفياتها الفكرية(

 المحور الثالث: نقد الدراسات االستشراقية والحداثية في موقفها من درس العقيدة ) المنهج والمضمون (

 

 50%متواصل + 50%امتحانطريقة التقييم: 
 المراجع:

 تاج املستشرقني وأثره يف الفكر اإلسالمي احلديث. مالك بن نيبإن
 دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن املستشرقني. حممد الغزايل

 من افرتاءات املستشرقني على أصول العقائد يف اإلسالم. عبد املنعم فؤاد
 جملدا( 24موسوعة بيان اإلسالم )

 العقيدة والشريعة يف اإلسالم. جولد تسيهر
 تاريخ القرآن، ثيودور نولدكه

 أجنحة املكر الثالثة. عبد الرمحن حبنكة املبداين
 موقف الفكر احلداثي العريب من أصول االستدالل يف اإلسالم. حممد بن حجر القرين

 لنعيميالقراءة احلداثية للنص القرآين وأثرها يف قضايا العقيدة. حممد سامل ا
من العقيدة إىل الثورة. حسن حنفي ومؤلفات كل من حممد أركون وحممد عابد اجلابري ونصر حامد أبو زيد 

 وغريهم من احلداثيني العرب
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 سالميةاإلعقيدة العنوان الماستر: 
 السداسي: الثاني

 اسم الوحدة: األساسية
 اسم المادة: الرؤية الكونية اإلسالمية 

 04الرصيد:
 02المعامل:

 

 أهداف التعليم: 

 التعرف على مفهوم الكون يف العقيدة اإلسالمية وبيان حدوثه. - 
  .ربط املفاهيم الكونية بصفات اخلالق وأخصها التوحيد - ، بيان مفهوم القراءة الكونية ومستوياهتا - 
 ءة والفهم.حتديد مكانة اإلنسان يف الكون من خالل الرتكيز على عالقة اإلدراكات البشرية بالقرا - 

 المعارف المسبقة المطلوبة : 

 
. 
 

 محتوى المادة: 
 مدخل مفاهيمي:  -1

 مفهوم الرؤية، مفهوم الكون، مفهوم التوحيد.
 عناصر الرؤية الكونية -2

 اهلل، اإلنسان، الحياة
 أنواع الرؤية الكونية: -3

 الرؤية العلمية، الرؤية الفلسفية، الرؤية الدينية 
 كونية فاعلية التوحيد في الرؤية ال -4
 عالقة التوحيد بالرؤية الكونية -
 خصائص الرؤية الكونية التوحيدية -

 
 
 

 50%متواصل + 50%امتحانطريقة التقييم: 
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 :المراجع
 

 عبداحلميد أبو سليمان ،الرؤية الكونية احلضارية القرآنية .  1
 سيد حسني نصر مقدمة إىل العقائد الكونية اإلسالمية . 2
 ،دراسات فلسفية وإسالمية يف اآليات الكونية .عبد الباري حممد داوود  3
 طه جابر العلواين ،اجلم  بني القراءتني . 4
 مجال ميموين ونضال قسوم ،قصة الكون . 5
 إبراهيم تركي ، نظريات الكون يف الفكر اإلسالمي . 6
 بامسة الكيال  أصل اإلنسان وسر الوجود . 7
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 عنوان الماستر: العقيدة اإلسالمية
 :  الثانيالسداسي

 اسم الوحدة: المنهجية
 اسم المادة: مناهج االستدالل

 04 الرصيد:
 02 المعامل:

 

الطالب من إدراك مناهج االستدالل يف علم العقائد لدى املدارس الكالمية تمكين أهداف التعليم: 
 الكربى

 

 

 المعارف المسبقة المطلوبة : 

 لفة  حول العقيدة اإلسالمية.درس الطالب يف مرحلة الليسانس واملاسرت جوانب خمت
 

 محتوى المادة:

 ضبط  املصطلح والنشأة
 ـ مناهج االستدالل عند السلف
 ـ مناهج االستدالل عند األشاعرة
 ـ مناهج االستدالل عند املعتزلة

 ـ مناهج االستدالل عند املاتريدية
 ـ مناهج االستدالل عند املتصوفة

 

 50%متواصل + 50%امتحانطريقة التقييم: 

 المراجع:

 املواقف لإلجيي
 مقاالت اإلسالميني لألشعري

 الرسالة القشريية للقشريي
 حياء علوم الدين للغزايلإ

 كربى اليقينيات الكونية للبوطي
 من بن زيد الزبيديحمصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي د عبد الر
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 عنوان الماستر: العقيدة اإلسالمية
 السداسي:  الثاني

 دة: المنهجيةاسم الوح
 اسم المادة: الفكر اإلصالحي في الجزائر

 03 الرصيد:
 02 المعامل:

 
تعريف الطالب  بنشأة الحركة اإلصالحية  والفكر الذي اعتمدته ، واألهداف المرجو تحقيقها : أهداف التعليم

 في المجال الثقافي والتربوي...

 المعارف المسبقة المطلوبة : 
 وف والتاريخ في الجزائر وهو ما يستخرج منه الفكر اإلصالحي. التصو ي العقيدة،االطالع على مادة علمية ف

 

 محتوى المادة:

 الفكر اإلصالحي -حتديد مفاهيم: الفكر النهضويـ 
 والرواد. هنضة اجلزائر احلديثة: النشأة والتطور -

 ـ احلركة اإلصالحية: األعالم واملرجعية واألهداف 
 ة االستعمار وبناء اهلوية الوطنية ـ احلركة اإلصالحية وجماهب

 ـ منجزات احلركة اإلصالحية يف اتجمال االجتماعي والرتبوي التعليمي، والصحفي، والسياسي
 

 طريقة التقييم: امتحان
 

 المراجع:

 أبو القاسم سعد اهلل: تاريخ اجلزائر الثقايف
 أبو القاسم سعد اهلل: احلركة الوطنية اجلزائرية

 يل: تاريخ اجلزائر العامعبد الرمحن اجليال
 مبارك امليلي: تاريخ اجلزائر يف القدمي واحلديث
 حممد علي دبوز: هنضة اجلزائر وثورهتا املباركة 
 حممد علي دبوز: أعالم اإلصالح يف اجلزائر

 قاسم الشيخ بلحاج: معامل النهضة اإلصالحية يف وادي ميزاب
 طور احلركة الوطنيةعبد الكرمي بوصفصاف: مجعية العلماء ودورها يف ت
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 عنوان الماستر: العقيدة اإلسالمية
 السداسي:  الثاني

 اسم الوحدة: المنهجية
 اسم المادة: علم الجدل والمناظرة

 02 الرصيد:
 01 المعامل:

بعلمْي الجدل و المناظرة، و مدى حضور هذا العلم و استعماله في العلوم  تعريف الطالب أهداف التعليم:

علمْي الكالم و العقيدة خاّصة، مع التدعيم باألمثلة التوضيحيّة، و معرفة كيفية االستفادة من  اإلسالمية عامة و

 هذا العلم في الحوار مع المخالف و إقناعه.  

 معرفة بعلم المنطق و علم الكالم حصل عليها الطالب في السداسيات السابقة . المعارف المسبقة المطلوبة :

 

  

 محتوى المادة:

 : المقدمات

 تعريف علم الجدل و المناظرة.

 موضوعه.

 واضعه و تاريخه و أهم المصنفات فيه.

 فائدته.

 نسبته إلى غيره من العلوم.

 حكم تعلمه.

 أقسام القول : التصوري و التصديقي.

 بيان ما تجري فيه المناظرة من األقوال و ما ال تجري فيه.

 ابرة والمعاندة والمجادلة والجدل والجواب واالستفسار.معنى كلمات تتصل بالجدل و المناظرة:المصادرة والمك

 انتهاء المناظرة، و آداب المتناظرين.

 التقسيم:

 معناه و حقيقته، وأنواعه، وشروطه.

 االعتراضات التي تجري على التقسيم، و األجوبة عنها، و تسمية طرفي المناظرة في التقسيم.

 ترتيب المناظرة في التقسيم. 

 التعريف:

 التعريف ومعنى و حقيقة كّل نوع و شروطه . أنواع

 تسمية طرفي المناظرة في التعريف وطرق المناظرة فيه .

 ترتيب المناظرة في التعريف. 

 التصديق:
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 معنى التصديق و أقسامه .

 المناظرة في التصديق.

 المنع و السند .

 المعارضة .

 النقض.

 ترتيب المناظرة في التصديق.

 العبارة:

 .معنى العبارة

 المناظرة في العبارة .

 

  طريقة التقييم: امتحان

 

  المراجع:

 حممد حمي الدين عبد احلميد، رسالة يف آداب البحث و املناظرة.
 ضوابط املعرفة، عبد الرمحان، حسن حنبكه امليداين.
 آداب البحث و املناظرة، حممد األمني الشنقيطي.

 . تاريخ اجلدل، حممد أبو زهرة
بحث و املناظرة، السيد الشريف اجلرجاين، م  شرحها املسمى بـ:"الرشيدية" لعبد الرشيد اجلنغوري، و رسالة يف آداب ال

 حواشي حممد عبد احلي الفرنكي.
الولدية يف آداب البحث و املناظرة، حممد املرعشلي ساجقلي زاده، م  شرحْيها: األول لعبد الوهاب بن حسني بن ويل 

 بن حسني البهيت منال عمر زاده.الدين اآلمدي، و اآلخر حملمد 
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 عنوان الماستر: العقيدة اإلسالمية
 السداسي:  الثاني

 اسم الوحدة: االستكشافية
 اسم المادة: فلسفة الدين

 01الرصيد: 
 01المعامل: 

 أهداف التعليم: 
علقة بها حول هللا تمكين الطالب من معرفة النظريات اإلنسانية في تفسير ظاهرة التدين في اإلنسان والقضايا المت

 تعالى والنبوة والمعجزة واليوم اآلخر

والفكر  معرفة مباحث العقيدة في اإللهيات والنبوات والغيبيات واإلنسانيات :  المعارف المسبقة المطلوبة

 اإلسالمي والفلسفة اإلسالمية 

 طريقة التقييم: امتحان

 حتوى المادة:م

 -فهوم والنشأة والتطورالم -فلسفة الدين -1أوال: مدخل مفاهيمي: 

 االتجاهات الرئيسة في فلسفة الدين -2

 ثانيا: مباحث فلسفة الدين:

 ماهية الدين -1

 وجود هللا: ألوهيته، صفاته ، أفعاله، عالقة اإلنسان باهلل.  -2

 النبوة  -3

 المعجزات  -4

 مشكلة الشر -5

 اإليمان والعقل والقلب -6

 التجربة الدينية -7

 ينيةالمعرفة الد -8

 -الماهية والوظيفة -العبادات -10 الدين واألخالق -9

 الروح والحياة اآلخرة  -12 الدين والعلم -11

 المراجع:

 مدخل إلى فلسفة الدين محمد عثمان الخشت

 تمهيد لدراسة فلسفة الدين عبد الجبار الرفاعي

 دراسات نقدية في فلسفة الدين أديب صعب

 لسفة الدين  فريدريك هيغلمحاضرات فلسفة الدين مدخل إلى ف

 فلسفة الدين جون هيك
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 عنوان الماستر: العقيدة اإلسالمية
 السداسي:  الثاني

 اسم الوحدة: االستكشافية
 اسم المادة: علم االجتماع الديني

 01الرصيد: 
 01المعامل: 

 

 أهداف التعليم: 
 /وتفسيراته له مقارنة بالرؤية اإلسالمية تمكين الطالب من معرفة المدارس الفكرية االجتماعية في رؤيتها للدين

 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 والفقه علوم القرآن والفكر اإلسالمي والفلسفة اإلسالمية معرفة مباحث العقيدة 

 امتحانطريقة التقييم: 
 

 محتوى المادة:

 ـ ضبط  المصطلح والنشأة
 ـ دراسة المؤسسة االجتماعية الدينية

 جتماعية للدينـ دراسة الوظائف اال
 ـ دراسة ميادين علم االجتماع الديني
 ـ دراسة أهداف علم االجتماع الديني

 

 المراجع: 

 المقدمة ، ابن خلدون
 ـ دور الدين في التغيير االجتماعي

 ـ دور المسجد في عملية التنشئة االجتماعية
 ـ أثر القرآن في الفعل االجتماعي

 ل االجتماعيـ دور القيم الدينية في تحقيق التكاف
 ـ دور الدين في الضبط االجتماعي
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 عنوان الماستر: العقيدة اإلسالمية
 السداسي:  الثاني

 اسم الوحدة: األفقية
 2اسم المادة: اللغة األجنبية

 01الرصيد: 
 01المعامل: 

 أهداف التعليم:

نصوص الفكر نجليزية كتابة ونطقا وفهما، وترجمة إلتمكين الطالب من التحكم في اللغة ا

 نجليزية إلى العربية والعكسإلسالمي والعقيدة واالستشراق من اللغة اإلا

 المعارف المسبقة المطلوبة : 

 نجليزية نطقا وكتابةإلمعرفة القواعد العامة في اللغة ا
 

 متواصلطريقة التقييم: 
 نجليزية نطقا وكتابةإلمعرفة القواعد العامة في اللغة ا

 
 محتوى المادة

 ة قواعد اللغةـ معرف

 ـ معرفة القراءة الصحيحة

 ـ معرفة الكتابة  الصحية

 ـ معرفة التخاطب باللغة
 ــ تحليل نصوص  في تخصص العقيدة

 ـ ترجمة وتحليل نصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية في مواضيع العقيدة
 

 *المراجع: 

 ثمانإشكالية ترمجة معاين القرآن الكرمي، د. ليلى عبد الرازق ع 1-
 ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل لغات العامل  2-

3-Traductions catholiques de la Bible  
4-Traductions protestantes de la Bible  
5-Traductions oecuméniques de la Bible  
6-Traductions évangéliques de la Bible  
7-Traductions juives de la Bible  
8-Autres traductions de la Bible  
9-Dictionnaire Encyclopédique de la Bible. Alexandre Westphal 

 

http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=31233
http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=31233
http://www.info-bible.org/versions/index.htm#catho
http://www.info-bible.org/versions/index.htm#protest
http://www.info-bible.org/versions/index.htm#oecu
http://www.info-bible.org/versions/index.htm#evan
http://www.info-bible.org/versions/index.htm#juives
http://www.info-bible.org/versions/index.htm#autres
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 عنوان الماستر: العقيدة اإلسالمية
 السداسي: الثالث.

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

 02الرصيد:
 01المعامل:

 

 أهداف التعليم:
 .امن تالوة القرآن الكريم تالوة صحيحة، واستكمال حفظ ثالثين جزءالتمكن 

 

 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
حفظ أجزاء من القرآن الكريم، ومعرفة بعض أحكام التالوة التي يجب على اإلنسان أن يعرفها ويلتزم قراءة  -

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

 

 

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

 مراجعة عامة ألحكام الترتيل والتجويد -: ثانيا

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

 

 

 .متواصل -   طريقة التقييم:
 

 
 المراجع:

 سليمان بن عيسى باكلي: التالوة الصحيحة  -2
 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
 المنتوري على الدرر اللوامع.شرح 7

 ابن القاضي: الفجر الساطع في شرح الدرر اللوامع 8
 الخراز: القصد النافع لبغية الناشئ والبارع على الدرر اللوامع في مقرئ اإلمام نافع 9

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

 اسم الوحدة: األساسية
 اسم المادة: مقاصد العقائد اإلسالمية

 04الرصيد: 
 02المعامل: 

مكن من مادة العقيدة اإلسالمية من خالل مقاصدها وتحقيق أهدافها عن طريق تصور شامل الت  أهداف التعليم:
 عن المادة ومبادئها.

 المعلومات التي حصل عليها الطالب في مادة العقيدة، ومادة المقاصد   المعارف المسبقة المطلوبة :
 محتوى المادة: 

 : مدخل مفاهيمي: المحور األول

 قاته )الحكمة، النتيجة، الربح، الفائدة، الغاية، ...(المقاصد المصطلح ومتعلّ 

 موقع مقاصد العقائد في مقاصد الشريعة.

صيغ عرض مقاصد العقائد ومسالك اكتشافها: المقاصد الكلية جواب عن أسئلة متكررة، ويمكن اكتشافها بطريق 

 االستقراء، أو صريح التنزيل )األدلة الجزئية(

 ة، األصلية التبعية، رتب المقاصد الكلية الجزئي

 : مصادر التعريف بمقاصد العقائدالمحور الثاني

القرآن الكريم )الناحية المعرفية ببعديها المعرفي والتربوي الخاصة باإلنسان في أفقيه الفردي والجماعي ثم 

اع جملة اإلنساني...(. مسالك تعبير القرآن الكريم عن مقاصد العقائد)القلب، العقل، تفعيل الملكات، وإشب

 المطالب...(

السنة المطهّرة: )الناحية المعرفية ببعديها المعرفي والتربوي الخاصة باإلنسان في أفقيه الفردي والجماعي ثم 

 اإلنساني...(.

 الواقع الكوني والبشري ) معّرفان بأصالة المقاصد الكبرى للعقائد في اإلنسان األصلي(

بكل مكوناته المعرفية والتربوية واالجتماعية و...( معّرف إضافي التاريخ البشري ) –الكون مصدرا للتعريف 

 )االنحراف العقدية حادث في التاريخ وليس أصيال(

 : كليات مقاصد العقائدالمحور الثالث

 كلية التوحيد

 أسلوب تأسيسه في المصادر )المحاجة العقلية، االستثارة الجوانية، الجمع بينهما، التذكير،...(

 لنظام الكوني.التوحيد وا -

مميزات أسلوب عرض مقصد التوحيد: البساطة والوضوح، االحتجاج العقلي، ضرب األمثلة، غائية السعي  -

 االستداللي والتذكيري...بيان أهمية التوحيد اجتماعيا.

 كلية النبوة: 

 أسلوب القرآن في التعريف بالنبوة.

 النبوة ونظام الكون .)هل هي ضرورية؟( 

 النسبة لتوحيدأهمية النبوة ب

 أهمية النبوة للعبادة

 دالالت حضور اسم النبي) صلى هللا عليه وسلّم( في الشهادة والصالة والذكر و...

 حجج إثبات النبوة في القرآن والسنة، والتركيز على احتفاء القرآن الكريم بالنبي صلى هللا عليه وسلّم.

 كلية المعاد

 دمنزلة اإليمان بالحشر ضمن مقاصد القعائ
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 أهمية المعاد في تفعيل العبادة

 المعاد والمنطق السليم.

 أساليب القرآن الكريم في التعبير عن هذا المقصد

 كلية مقصد العبادة

 عالقة مقصد العبادة بالمقاصد الكلية السابقة الذكر.

 ميادين العبادة )النظر، التدبير،...(

 العبادة والحرية

 العبادة والعدالة.

 اصد العقائد المتفّرعة عنها.المحور الرابع: مق

 مقصد األمن والنظام والحرية والعدالة

 حصول صحوة حضارية

 إنقاذ اإليمان من كايد الشيطان

 التحّصن باستشراف االمتثال.

 تفعيل الصلة بين مقاصد العقائد وأبعادها األخالقية والحضارية

 استرداد البعد اإلنساني في درس العقائد

 أهمية بحث مقاصد العقائد ومفسدات فعاليتهاالمحور الخامس: أبعاد 

 األبعاد )األهميةالمعرفية، األهمية اإليمانية، األهمية النفسية، األهمية االجتماعية، األهمية اإلنسانية، ...

  مفسدات فعاليتها ) النظر إلى الكون من زاوية الشرك، حصر الهّمة في المنفعة الشخصية، التعلّق بالدنيا، اإلغ

 

 50%متواصل + 50%امتحانالتقييم:  طريقة
 

  المصادر والمراجع:
 اإلعالم بمناقب اإلسالم العامري

 صفهانيألالذريعة إلى مكارم الشريعة الراغب ا

 نبذ من مقاصد الكتاب العزيز العز بن عبد السالم

 رسائل في التوحيد العز بن عبد السالم

 الفوائد في اختصار المقاصد العز

 عزمقاصد العبادات ال

 شجرة المعارف واألحوال واألعمال العز

 حل الرموز ومفتاح الكنوز العز

 الفوائد في اختصار المقاصد

 إحياء علوم الدين أبو حامد الغزالي

 الموفقات الشاطبي

 االعتصام الشاطبي

 مقاصد الشريعة محمد الطاهر بن عاشور

 ابن عاشور محمد الطاهر، أصول النظام االجتماعي في اإلسالم

 قيدة والعبادة والسلوك في ضوء الكتاب والسنة والسيرة النبوية، أبو الحسن علي الحسني الندويالع

 نظام اإلسالم العقيدة والعبادة محمد المبارك

 إسماعيل الحسنيي اد ومقاصد الشرع في الخطاب الرشدحقائق االعتق

 محمد عبدو لمقاصد العقائد عند اإلمام الغزالي  

 د الشريعة عند اإلمام فخر الدين الرازي يامنة هموريمقاصد العقيدة ومقاص
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 عنوان الماستر: العقيدة اإلسالمية
 السداسي:  الثالث

 اسم الوحدة: األساسية
 المباحث الكالمية في علم األصول والسياسة الشرعيةاسم المادة: 

 04الرصيد: 
 02المعامل: 

 
م   وتوسيع داررة تحصيله  بربطه بمواد ررعية مثل تمكين الطالب من تصور مادة علم الكال : أهداف التعليم

 ألصول الفقه  والسياسة الشرعية لترابطهما الوثيق.

 

 :  المعارف المسبقة المطلوبة

حصول الطالب على مادة علمية كافية في مادة علم الكالم  و مدخال في مادة أصول الفقه  ودراسة مادة 

 ماستر,السياسة الشرعية في مرحلتي الليسانس وال

 محتوى المادة:
 أصول الفقه

 ركر المنعم. –والتقبيح  التحسين  –اإليمان  -تعريفه –الكالم على العلم 

 .العموم -النهي  -األمر  -تعريف القرآن  -تعريف الحكم 
  .الحدود والمصطلحات الكالمية والمنطقية

 .ز والتأويلالحقيقة والمجا - تعريف المحكم والمتشابه -خبر اآلحاد في العقائد 
 السياسة الشرعية

 اإلمامة 
 المصلحة

 الحريات العامة
 التعزير -الحدود 

 + متواصل طريقة التقييم: امتحان

 المحتوي

 المراجع:
 كتب علم الكالم

 كتب أصول الفقه

 كتب السياسة الشرعية

 مثل كتاب غياث األمم للماوردي

 السياسة الشرعية البن تيمية

 ام الحرمينالبرهان في أصول الفقه إلم

 المحصول للرازي

 كتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين لمحمد العروسي.
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 عنوان الماستر: العقيدة اإلسالمية 
 السداسي:  الثالث

 اسم الوحدة: األساسية
 اسم المادة: التصوف والطرق الصوفية في الجزائر

 04 الرصيد:
 02 المعامل:

 أهداف التعليم: 
 .في الجزائر اممارستهالزوايا ومادة علمية دقيقة في التصوف والب بتزويد الط

 المعارف المسبقة المطلوبة : 
 .في مرحلة الليسانس مصادره -نشأته  –مفهومه  – حصول الطالب على مدخل في التصوف

 

 محتوى المادة:

 المحور األول: التصوف في الجزائر

 عوامل نشأة التصوف في الجزائر ومراحله

 التصوق في الجزائر ومصادره خصائص

 أعالم التصوف في الجزائر وآثارهم

 المحور الثاني: الطرق الصوفية في الجزائر

 الطريقة القادرية

 الطريقة الشاذلية

 الطريقة الرحمانية الخلوتية

 الطريقة التجانية

 بدراستها على النحو اآلتي:

 مؤسس الطريقة وآثاره

 مالمح الطريقة وصورها

 التربوية وأركانها التهذيبية أصول الطريقة

 منهج الطريقة في التربية والتسليك

 غاية الطريقة أخالقية أو عرفانية

 50%متواصل + 50%امتحانطريقة التقييم: 
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 المراجع:

 

 األزمي أمحد، الطريقة التجانية يف املغرب والسودان الغريب خالل القرن التاس  عشر. -
  مشال املغرب.الفرد بل، الفرق اإلسالمية يف -
 بونايب الطاهر، التصوف يف اجلزائر خالل القرنني السادس والساب  اهلجريني. -
 ترمنجهام سبنسر، الفرق الصوفية يف اإلسالم. -
 أبو القاسم سعد اهلل، تاريخ اجلزائر الثقايف. -
 عبد اهلل عبد الرزاق، أضواء على الطرق الصوفية يف القارة اإلفريقية. -
 قيب، الطرق الصوفية والزوايا باجلزائر.مؤيد الع -
 عبد الوهاب فرحات، أبو احلسن الشاذيل، حياته ومدرسته يف التصوف. -
 فياليل خمتار، نشأة املرابطني والطرق الصوفية وأثرمها يف اجلزائر. -
 حممد الصغري، تعطري األكوان بنشر شذا نفحات أهل العرفان. -
 ية يف بيان املنظومة الرمحانية.مصطفى باش تارزي، املنح الربان -
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 عنوان الماستر: العقيدة اإلسالمية
 السداسي:  الثالث

 اسم الوحدة: األساسية
 اسم المادة: الفكر العقدي في الجزائر

 04الرصيد:
 02المعامل: 

 أهداف التعليم:

اإلسالم ومجيء  إكساب الطالب المعارف حول التطور الفكر العقدي في المغرب األوسط بدء من دخول 

التيارات اإلسالمية المختلفة اإلباضية والصفرية ثم الشيعة اإلسماعيلية، وأسباب التمكين للمذهب المالكي 

 واألشعري، ومعرفة إسهامات علماء الجزائر في الدرس العقدي، والجدل المذهبي والديني.

 

 المعارف المسبقة المطلوبه: 

مرحلة ثم اإلسالم، العهود الوثنية والديانات الوافدة )يهودية نصرانية(،  معرفة تاريخ الجزائر في عهود ما قبل

 .سالميةوالفرق اإل  الفتح اإلسالمي والدول المتعاقبة، المذاهب الفقهية

 محتوى المادة:

 دخول اإلسالم للجزائر، وأهم الدول واإلمارات يف اجلزائر. -
 حلنفي واملالكي.تأثري تونس ومدرسة القريوان وانتشار املذهبني ا -
 الفرق اإلسالمية األوىل يف الغرب اإلسالمي: اإلباضية، املعتزلة، األشعرية...-
 الفكر العقدي اإلباضي: نشأته، مصادره، ورموزه،فرقه، آثاره. -
 الفكر الشيعي: اإلمساعيلية، النشأة، املقاالت ، اآلثار، الصراع م  اآلخرين.-
 ، األسباب، احلواضر املالكية، العالقات م  األندلس.انتشار مذهب أهل املدينة، الرموز-
 الفكر العقدي األشعري: انتشاره، رموزه، املؤلفات، املرحلة السنوسية.-
 الفكر الصويف:أبو مدين التلمساين، املدارس الصوفية، الطرق الصوفية احلديثة.-
 .اجلدل م  اآلخر: اليهودية والنصرانية ، األقليات، مؤلفات اجلدل-

 

 50%متواصل + 50%امتحانريقة التقييم: ط
 

 المراجع: 

 تاريخ اجلزائر العام لعبد الرمحن اجلياليل.-
 تطور املذهب األشعري بالغرب اإلسالمي ليوسف احنانة.-
 معجم  أعالم اإلباضية. -

 ـ معجم مصطلحات اإلباضية
 الكتب املختلفة حول الشخصيات اجلزائرية والتاريخ املناطقي.-
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 ماستر: العقيدة اإلسالميةعنوان ال
 السداسي:  الثالث

 اسم الوحدة: المنهجية
 اسم المادة: منهجية تحقيق المخطوط

 04الرصيد: 
 02المعامل: 

 ومنهجيات تحقيق التُّراث. وقوف الطالب على مختلف طرق :أهداف التعليم

لادييني فاي مختلافمعاارف أساساي ة حاول المخطوطاات، وحاول التااراث ا :المعارف المسبقة المطلوبهه

 صوره. 

 محتوى المادة:

 أمهية حتقيق الرتاث يف تعزيز الوعي الوطين واإلسالمي ويف التواصل احلضاري.
التعريف بالوثائق واملخطوطات املهمة املفقودة واملوجودة يف الوطن ويف مكتبات العامل. ، وذكر اجلهات 

 املهتمة باملوضوع: اهليئات واألفراد. 
تحقيق ال بد منها:  ) سبل الوصول إىل املخطوط ـ قيمة املخطوط ـ علم اخلطوط ـ علم أساسيات قبل ال

 التقومي.(
 مسألة )املوضوعية(، ومسألة )التصحيف والتحريف(,

 خطوات حتقيق املخطوط. 
 

 50%متواصل + 50%امتحانطريقة التقييم: 
 

 المراجع:

 

 ـ )البحث األديب( ، د. شوقي ضيف
 قيق النصو((، د.حممد زكرياء عناين،  و د. سعيدة حممد رمضان.ـ )يف مناهج البحث وحت

 ـ )مدخل إىل تاريخ نشر الرتاث العريب(، د. حممود حممد الطناحي
 ـ )الرتاث  واحلداثة(، د. حممد عابد اجلابري.
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 عنوان الماستر: العقيدة اإلسالمية
 السداسي:  الثالث

 اسم الوحدة: المنهجية
 لوم عند المسلميناسم المادة: تصنيف الع

 03 الرصيد:
 02 المعامل:

بعلم تصنيف العلوم ، و وتعريفه بأهمية هذا العلم في معرفة العالقات بين  تعريف الطالب :أهداف التعليم

 العلوم، و في التصنيف المكتبي للمكتبات و إنشاء و فتح التخصصات في األقسام و الكليات و الجامعات.  

  

معرفة بعلم المنطق والفكر اإلسالمي  و مجمل ما حصل عليه الطالب من مواد  : وبةالمعارف المسبقة المطل

 و مقاييس في السداسيات السابقة .

 

  محتوى المادة: 
 التعريف بعلم تصنيف العلوم.

تاريخ هذا العلم: النشأة و التطور و المآل)يتّم خالله ذكر أهم الكتب المؤلفة في علم تصنيف العلوم عند 

 ن(.المسلمي

 .-عرض و وصف  –أهّم تصنيفات و تقاسيم العلوم 

 أهميّة و فائدة تصنيف العلوم .

 اتجاهات تصنيف العلوم عند المسلمين.

 االتجاه التقليدي : 

 أعالمه ) الفارابي، و ابن سينا، و إخوان الصفا...(.

 تصنيفات هذا االتجاه بين الهجنة و التقليد للتصنيف األرسطي.

 التصنيفات )عن طريق بيان أسسها و معاييرها، وآثارها وفوائدها(. نقد و تقييم هذه

 االتجاه األصيل:

 أعالمه ) ابن حزم، و ابن خلدون و الشاطبي(.

 أصالة تصنيفات هذا االتجاه، و مدى اقترابها أو ابتعادها عن تصنيف أرسطو.

 وفوائده(. نقد و تقييم هذه التصنيفات )عن طريق بيان أسسها و معاييرها، وآثارها 

 تصنيف العلوم و التكامل المعرفي.

 الموازنة بين تصنيف العلوم عند المسلمين و عند الغربيين)تصنيف بيكون، و تصنيف أوجست كونت(.

 

 طريقة التقييم: امتحان  
 

  المراجع: 

 

 نظرية تصنيف العلوم عند الفارايب، د. حامد طاهر.
 اتجميد النجار. نظرية التكامل املعريف عند ابن خلدون، عبد

 .1978/ 1/ عدد 9تصنيف العلوم بني الفرايب و ابن خلدون، أبو ريان، جملة عامل الفكر/ مج
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 تصنيف العلوم بني نصري الدين الطوسي وناصر الدين البيضاوي، حتقيق: عباس حممد حسن سليمان .
 إحصاء العلوم، الفارايب.

 رسائل ابن حزم األندلسي.
 املقدمة، ابن خلدون.

 وافقات)املقدمات(، الشاطيب .امل
 رسائل إخوان الصفا وخالن الوفا، إخوان الصفا.

 أقسام العلوم العقلية، ابن سينا.
 مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف موضوعات العلوم، طاش كربى زاده.

 ترتيب العلوم، ساجقلي زاده، حممد بن أيب بكر املرعشلي . 
 جي .أجبد العلوم،  ، صديق بن حسن القنو 

اإلمام ابن حزم ومنهجيته يف التعامل م  خمتلف العلوم ومدى صالحيتها ألسلمة املعارف اإلنسانّية، حسن 
 م. 2111بن إبراهيم اهلنداوي، جمّلة اإلسالم يف آسيا، العدد اخلا( الثاين، جوان 

 تاريخ الفلسفة احلديثة، يوسف كرم.
 .جتديد املنهج يف تقومي الرتاث، د.طه عبد الرمحن

 ، فتحي حسن امللكاوي. مقدمات يف املنهجّية اإلسالمّية منهجية التكامل املعريف
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 عنوان الماستر: العقيدة اإلسالمية
 السداسي:  الثالث

 اسم الوحدة: المنهجية
 التربوي عند المسلمينالمنهج اسم المادة: 

 02الرصيد: 
 01 المعامل:

 

  أهداف التعليم:

عام عن علوم التربية ثم معرفة جهود علماء اإلسالم في إبراز معالم التربية تمكين الطالب من معرفة مدخل 

 اإلسالمية من مصادرها القرآن والسنة ومصادر األدلة التبعية وتتبع ذلك عند كبار علماء وفالسفة اإلسالم

 . : المعارف المسبقة المطلوبة

 علم النفس والفكر اإلسالمي والتصوف والدعوة ومبادئمعرفة مباحث العقيدة 

 

  محتوى المادة:
 مفهوم الفكر التربوي-1أوال: مدخل منهجي: 

 األصول المرجعية للفكر التربوي عند المسلمين -2

 نشأة وتطور الفكر التربوي عند المسلمين-3

 خصائص الفكر التربوي عند المسلمين  -4

 مؤسسات التربية في الحضارة اإلسالمية-5

 عند المسلمينثانيا:  أعالم الفكر التربوي 

 المتقدمون -1

 عبد الرحمان ابن خلدون -أ

 أبو حامد الغزالي -ب

 ابن مسكويه -جـ

 محمد ابن سحنون -د

 ابن سينا -ه

 ابن القيم الجوزية-و

 المعاصرون-2

 محمد عبده

 عبد الحميد بن باديس

 الطاهر بن عاشور  -ج

 حسن البنا -د

 بديع الزمان النورسي -ه

 مالك بن نبي -و

 

  التقييم: امتحانطريقة 
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 المراجع:
 

 إحياء علوم الدين -1
 مقدمة ابن خلدون -2
 هتذيب األخالق ابن مسكويه -3
ــون ،   -4  كتاب آداب العامل واملتعلم ابن سحنـ
ــلة ألحوال املتعلمني وأحكام املعلمني واملتعلمني ابن مجاعة -5  الرسالة املفصــ
 أخالق العامل واملتعلم اآلجري . -6
 سياسة تدبري الصبيان ابن اجلزار .  -7
 آثار بن باديس-8
 رسائل النور لنورسي-9

 جمموعة الرسائل حسن البنا-11
 األعمال الكاملة حممد عبده-11
 منهج الرتبية اإلسالمية سيد قطب-12
 أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها عبد الرمحان النحالوي-13
 مساعيل علياألصول اإلسالمية للرتبية سعيد إ-14
 فلسفة الرتبية اإلسالمية يف القرآن الكرمي علي خليل أبو العينني-15
 تطور مفهوم النظرية الرتبوية اإلسالمية مقداد ياجلن-16
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 عنوان الماستر: العقيدة اإلسالمية

 السداسي:  الثالث

 الستكشافيةاسم الوحدة: ا

 اسم المادة: المذاهب الفكرية المعاصرة

 01 د:الرصي

 01 المعامل:

  أهداف التعليم:

تمكين الطالب من معرفة أبرز المذاهب الفكرية التي عرفها الفكر اإلنساني ومعرفة مصادرها ورجالها 

 ومفاهيمها

 . المعارف المسبقة المطلوبة :
 والفكر اإلسالمي والتصوف معرفة مباحث العقيدة في اإللهيات والنبوات والغيبيات واإلنسانيات

 ة التقييم: امتحان  طريق

 
  :محتوى المادة 

 تعريف المذهب الفكري

 آثاره –مظاهره  –أسبابه  –اإللحاد: مفهومه 

 آثاره –مظاهره  –نشأته  –المذهب المادي: مفهومه 

 آثاره –مظاهره  –نشأته  –االتجاه الوضعي: مفهومه 

 المادية التاريخية –الماركسية: المادية الجدلية 

 الوجودية

 ماتية والليبراليةالبراج

 عرض ونقد من وجهة نظر اإلسالم

 تعريف المذهب الفكري

 آثاره –مظاهره  –أسبابه  –اإللحاد: مفهومه 

 آثاره –مظاهره  –نشأته  –المذهب المادي: مفهومه 

 آثاره –مظاهره  –نشأته  –االتجاه الوضعي: مفهومه 

 المادية التاريخية –الماركسية: المادية الجدلية 

 ديةالوجو

 البراجماتية والليبرالية

 عرض ونقد من وجهة نظر اإلسالم

 المراجع:
 عبد الرحمن عميرة، المذاهب المعاصرة وموقف اإلسالم منها.

 محمد قطب، مذاهب فكرية معاصرة.

 أحمد العوايشة، موقف اإلسالم من نظرية ماركس للتفسير المادي للتاريخ.

 في المذاهب الفكرية المعاصرة.عبد الرحمن حبنكة الميداني، كواشف زيوف 

 غالب بن علي عواجي، المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها.
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 عنوان الماستر: العقيدة اإلسالمية

 السداسي: الثالث
 تكشافية ساسم الوحدة: اال

 اسم المادة: مصادر الفقه اإلسالمي

  01الرصيد: 

 01المعامل: 

 : أهداف التعليم

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

ادر األساسية للفقه اإلسالمي وحسن االستفادة واالستدالل والتوثيق؛ وتمكين الطالب من االطالع على المص
 منها.

 المعارف المسبقة المطلوبة :  

المعارف التي تساعد الطالب على استيعاب هذه المادة هي ما حّصله من مواد الجذع المشترك خاّصة في  ماّدة 
 .منهجية البحث وأصول الفقه والفقه واللغة العربية

 محتوى المادة:  

  الفقه اإلسالمي. التعريف بمصادر 

 ."التآليف الفقهية قبل ظهور المذاهب" كتب ظاهر الرواية وكتب أبي جعفر الّطحاوي 

  .المدّونة لسحنون وما أُلف حولها 

 .كتاب األم للشافعي 

 .كتب مسائل اإلمام أحمد وتعّدد الّرواية 

 "أنواع المصّنفات الفقهية "المتون الفقهية وشروحها 

    .الحواشي والتقريرات 

 .كتب تخريج أحاديث المؤلفات الفقهية 

 "الكتب المعتمدة " المعتمد في كل مذهب 

   .ترتيب الموضوعات في المذاهب الفقهية تفصيال 

 .البحث عن المسائل الفقهية في الكتب المختلفة وقواعد الّتعامل مع المصادر 

 .قواعد نِسبة المذاهب واألقوال ألصحابها 

 مصنفين في ذلك.قواعد حمل األقوال ومصطلحات ال 

 .قواعد حكاية الخالف في مصنفات الفقه المقارن وغيرها 

 .قواعد توثيق األقوال وإثبات المعتمد والراجح والمشهور 
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 امتحان                         طريقة التقييم: 

 

 المراجع: 
 تاريخ التشري  اإلسالمي، حملمد السايس  
  ش مورايندراسات يف مصادر الفقه اإلسالمي،مليكلو 
 .احلجوي الثعاليب، الفكر السامي  يف تاريخ الفقه اإلسالمي 
 "املتون الفقهية وشروحها 
   . احلواشي و التقريرات الفقهية 
  .عمر سليمان األشقر، تاريخ الفقه اإلسالمي 
 . حممد سالم مدكور، املدخل للفقه اإلسالمي 
 مصطفى الزرقا، املدخل الفقهي العام . 
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 العقيدة اإلسالميةعنوان الماستر: 
 السداسي:  الثالث

 اسم الوحدة: األفقية
 3اسم المادة: اللغة األجنبية

 01الرصيد: 
 01المعامل: 

 أهداف التعليم:

تمكين الطالب من التحكم في اللغة اإلنجليزية كتابة ونطقا وفهما، وترجمة نصوص الفكر 

 عربية والعكساإلسالمي والعقيدة واالستشراق من اللغة اإلنجليزية إلى ال
 المعارف المسبقة المطلوبة : 

 معرفة القواعد العامة في اللغة اإلنجليزية نطقا وكتابة

 متواصلطريقة التقييم: 
 

 محتوى المادة

 ـ معرفة قواعد اللغة

 ـ معرفة القراءة الصحيحة
 ـ معرفة الكتابة الصحية

 ـ معرفة التخاطب باللغة

 ــ تحليل نصوص  في تخصص العقيدة

 مة وتحليل نصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية في مواضيع العقيدةـ ترج
 

 *المراجع: 

 إشكالية ترجمة معاني القرآن الكريم، د. ليلى عبد الرازق عثمان 1-

 لغات العالم  ترجمة معاني القرآن الكريم إلى 2-

3-Traductions catholiques de la Bible  

4-Traductions protestantes de la Bible  

5-Traductions oecuméniques de la Bible  

6-Traductions évangéliques de la Bible  

7-Traductions juives de la Bible  

8-Autres traductions de la Bible  

9-Dictionnaire Encyclopédique de la Bible. Alexandre Westphal 
 

 

 

 

 

http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=31233
http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=31233
http://www.info-bible.org/versions/index.htm#catho
http://www.info-bible.org/versions/index.htm#protest
http://www.info-bible.org/versions/index.htm#oecu
http://www.info-bible.org/versions/index.htm#evan
http://www.info-bible.org/versions/index.htm#juives
http://www.info-bible.org/versions/index.htm#autres
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V-  عقود/االتفاقيات ال 
 

 نعم  
 
 
 ال

 
 

  ( الورقي  للتكوين بالملف االتفاقيات والعقود رفق ت   ،إذا كانت نعم)  
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 نموذج لرسالة إبداء النية أو الرغبة

 ) في حالة تقديم ماستر باالشتراك مع مؤسسة جامعية أخرى (

 ( ورق رسمي يحمل اسم المؤسسة الجامعية المعنية) 

 

 الموافقة على اإلشراف المزدوج للماستر بعنوان : ضوع:المو

 

عن  تعلن الجامعة )أو المركز الجامعي(.                   عن رغبتها في اإلشراف المزدوج

 المذكورة أعاله طيلة فترة تأهيل الماستر.الماستر 

 

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

 

 إبداء الرأي أثناء تصميم و تحيين برامج التعليم،-

 المشاركة في الملتقيات المنظمة لهذا الغرض ، -

 المشاركة في لجان المناقشة ، -

 المساهمة في تبادل اإلمكانيات البشرية و المادية -

 
 توقيع المسؤول المؤهل رسميا :

 
 الوظيفة:

 
 التاريخ:
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 أو الرغبةنموذج لرسالة إبداء النية 

 )مفي حالة تقديم ماستر باالشتراك مع مؤسسة لقطاع  مستخد(

 )ورق رسمي يحمل اسم المؤسسة( 

 

 الموافقة على مشروع بعث تكوين للماستر بعنوان: الموضوع:

 

 من:المقدم 

 

كور أعاله تعلن مؤسسة                                               عن رغبتها في مرافقة هذا  التكوين المذ

 بصفتها المستخدم المحتمل لمنتوج هذا التكوين 

 

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

 إبداء رأينا في تصميم و تحيين برامج التعليم، -

 المشاركة في الملتقيات لهذا الغرض ، -

 المشاركة في لجان المناقشة . -

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

 في إطار المشاريع المؤطرة.

 

اإلمكانيات الضرورية لتنفيذ هذه العمليات و التي تقع على عاتقنا من أجل تحقيق األهداف وتنفيذها  رسيتم تسخي

 إن على المستوى المادي والمستوى البشري

 المشروع. خارجيا لهذا(*...............منسقا يعين السيد)ة

 
 توقيع المسؤول المؤهل رسميا:

 
 الوظيفة:

 
 التاريخ:

 
 الختم الرسمي للمؤسسة:
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