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 تحديد مكان التكوين: -1

 كلية العلوم اإلسالمية معهد:كلية أو  •

 سالميةوالحضارة العربية اإل اللغة قسم : •

 
 

 )*(:في التكوين المشاركون  -2

 :األخرى الجامعيةالمؤسسات  -
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 المؤسسات و الشركاء االجتماعيون االقتصاديون اآلخرون: -
 
 
 
 
 
 
 

 الشركاء الدوليون األجانب : -
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 . في المالحق االتفاقيات الخاصة بالتكوين إدراج •

  إطار وأهداف التكوين: -3

 

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

 

 أن  يكون الطالب حاصال على شهادة الليسانس في اللغة العربية والدراسات القرآنية. 
 أن  يكون الطالب حاصال على معادلة تسمح له بااللتحاق بهذا التخصص.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 .العالمي المستوى مع يتوافق التخصص في تكوين اعتماد *
 .بالتخصص المرتبطة القضايا تحليل من الطالب تمكين *
 .الدكتوراه دراسات مواصلة من الطالب تمكين *
 .التخصص مجال في ساتذةأ تكوين *
 .والخطباء األئمة، تكوين *
 .اإلسالمي األدب في متخصصين تكوين *
 .القرآنية الدراسات في باحثين تكوين *

 .ةديني اتمرشد تكوين *
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 (سطر على األكثر 20 –فيما يخص االندماج المهني ) المؤهالت والقدرات المستهدفة -ج
 

 
 .أخرى تكوينات محيط في الندماجا على القدرة من الطالب تمكين *

 .الكريم للقرآن حافظين الطلبة من مجوعة تكوين
 على أساسا معتمدين والتوجيه، اإلرشاد داءأب يقومون المتخصصين من فئة تكوين
 .الكريم للقرآن
 .القرآنية اءاتبالقر عارفين إيجاد

 وعالقته لغويوال البياني التفسير تعلم إطار في اللغوي المجال في باحثين تكوين
 .القرآني باإلعجاز
 .المساجد في الخطابي بالدور القيام على قادرين الطلبة من مجموعة تخريج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حاملي الشهادات الجامعية  تشغيللة قابللاات الجهوية والوطنية القدر -د
 

 والمتابعة واإلشراف التأطير طريق عن المجتمع حاجات سد التكوين هذا يحقق
 .التعليمية المؤسسات مختلف في
 الجامعات باألساتذة المكونين في اللغة العربية وآدابها.تدعم  -
 واإلمامة واإلرشاد، والدعوة التوجيه قضايا مثل في عليه الدينية المؤسسات تعتمد -

 .والخطابة
التدريس والمناصب  بتوليهم المتخرجين هؤالء من التربوية  المؤسسات تستفيد -

 البيداغوجية.
 في المتخصصين واإلعالمية والمجلس األعلى للغة العربية الثقافية المؤسسات تستغل -

 .، والتنشيط اإلذاعي والتلفزيونيالندوات في والمشاركة المحاضرات إلقاء
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 :الجسور نحو تخصصات أخرى -ه

 

يقدره فريق التكوين في حق الطالب الذي  تخصصات لعدة جسرا التخصص هذا يعتبر
 متابعته مثل :  ال يستطيع

 .تخصص إعجاز القرآن والدراسات البيانية
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  تكوينمؤشرات متابعة ال -و
 

 وأساتذة العالي، التعليم أستاذ رتبة في هم الذين األساتذة من كبير عدد توفر إن
 في وخبرتهم محاضرين،

 والتأطير، التدريس
 في اختاروه الذي المسار وفق التخصص في الطلبة من الملحة الرغبة ووجود

 تشرف وتقنية وإدارية علمية هيئات وجود مع متابعته، تحقيق إلى مؤشر الليسانس
 .أهدافه وتحقيق إنجاحه إلى وتسعى عليه

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 اق.( طالب يشمل كل األصناف المسموح لها بااللتح 100ة ) ئيمكن استقبال ما
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 تأطير التربصات،  تأطير المذكرات، أخرى)توضح(. أعمال تطبيقية، موجهة،محاضرة، تطبيق، أعمال   *
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 التأطير الخارجي -ب
 

 المؤسسة التابعة لها:
 

 االسم واللقب
الشهادة التدرج + 

  التخصص

الشهادة ما بعد 
التدرج + 
 التخصص

 التوقيع *طبيعة التدخل الرتبة

      

      

      
 

 المؤسسة التابعة لها:
 

 االسم واللقب
الشهادة التدرج + 

  التخصص

الشهادة ما بعد 
التدرج + 
 التخصص

 التوقيع *طبيعة التدخل الرتبة

      

      

      
 

 المؤسسة التابعة لها:
 

 االسم واللقب
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

تقديم بطاقة عن التجهيزات البيداغوجية المتوفرة بالنسبة لألعمال : المخابر البيداغوجية والتجهيزات -أ
 (لكل مخبر واحدة المقترح.) بطاقة نتطبيقية للتكويال
 

 عنوان المخبر :
 

 

العدد  المالحظات الرقم  اسم التجهيز   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 ميادين التربص والتكوين في المؤسسات: -ب

 

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

 .البحوث لتحضير وفضاء للمطالعة، قاعة للطلبة اإلسالمية العلوم كلية خصصت
 الطالب يتمكن حيث للباحثين، واألنترنت اآللي باإلعالم خاصة قاعة جّهزت كما
 .استغاللها من

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 اللغة العربية والدراسات القرآنية                                عنوان الماستر                             1جامعة الجزائرالمؤسسة:     

                                            
           2018-2017السنة الجامعية  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II- بطاقة التنظيم السداسي للتعليم 
 ( سداسيات(4)الرجاء تقديم بطاقات األربع)
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 السداسي األول: - 1

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 لتقييمنوع ا

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  1حفظ القرآن وترتيله : 1المادة 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 أصول النحو ومذاهبه :2المادة 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 علم الداللة:3المادة 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90  1القراءات القرآنية وتوجيهها  4المادة 

 امتحان متواصل 04 02 1.30  1.30 1.30 90 :التفسير اللغوي والبالغي5المادة 

 / / 09 05 06  1.30 04.30 180 وحدات التعليم المنهجية

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 مصادر االحتجاج اللغوي 1المادة 

 امتحان / 03  02 1.30  / 1.30 45 تاريخ المصحف :2المادة 

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

 / / 02 02 3.00  / 3.00 90 االستكشافيةوحدات التعليم 

 امتحان / 01 01 1.30  / 1.30 45 1دراسات بالغية :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 الرسم القرآني والضبط :2المادة 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 اللسانيات :3المادة 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 : اإلعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم4المادة 

 امتحان متواصل 04 02 1.30  1.30 1.30 90 2: القراءات القرآنية وتوجيهها 5المادة 

 / / 09 05 06  1.30 04.30 180 وحدات التعليم المنهجية

 امتحان / 03  02 3.00  1.30 1.30 90 االستشراق ومناهج المستشرقين: 1المادة 

 امتحان متواصل 04 02 1.30  / 1.30 45 اهج البحث اللسانيمن.:2المادة 

 امتحان / 02 01 1.30  / 1.30 45 الدراسة المصطلحية للقرآن الكريم: 3المادة 

 / / 02 02 3.00  / 3.00 90 االستكشافيةوحدات التعليم 

 امتحان / 01 01 1.30  / 1.30 45 2دراسات بالغية :1المادة 

 خريج ودراسة األسانيدعلم الت  2المادة 
 

 امتحان / 01 01 1.30  / 1.30 45

 / / 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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 :الثالث السداسي  - 3

 وحدة التعليم

اعي الحجم الس
 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 3حفظ القرآن وترتيله : 1المادة 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 دراسات قرآنية حديثة :2المادة 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 التصوير الفني في القرآن الكريم :3المادة 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 : األسلوبية وتحليل الخطاب  4المادة 

 امتحان متواصل 04 02 1.30  1.30 1.30 90 ثية للقرآن الكريم: التأويالت الحدا 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 التراث: 1المادة 

 امتحان / 03  02 1.30  / 1.30 45 تعليمية اللغة العربية .:2المادة 

 امتحان / 02 01 1.30  / 1.30 45 الدراسة النقدية للمصادر والمراجع :3المادة 

 / / 02 02 3.00  / 3.00 90 االستكشافيةوحدات التعليم 

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

 مصادر الفقه اإلسالمي 2المادة 
 

 امتحان / 01 01 1.30  / 1.30 45

 / / 01 01 1.30  1.30 / 45 م األفقيةوحدة التعلي

 / 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 :
 اإلسالميةاللغة العربية والحضارة  -العلوم اإلسالمية  الفرع :

 اللغة العربية والدراسات القرآنية 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،  ) شاملة للتكوين: حوصلة  - 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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 اللغة العربية والدراسات القرآنيةعنوان 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  

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

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

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

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

 ة النظرية من أصول ورش عن نافع فتتوّزع على ما يأتي:أما الماد
ووجوب القراءة بأحكام وفضل االشتغال بحفظ القرآن الكريم، التذكير بآداب تالوة القرآن الكريم وفضلها،  -1

 التجويد الثابتة بالتلقي والمشافهة.
 أحكام المد والقصر. -2

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

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

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

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

 المراجع:
 سليمان بن عيسى باكلي: التالوة الصحيحة  -1

 ن الجزري: التمهيد في علم التجويد اب -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
 امع ابن القاضي: الفجر الساطع في شرح الدرر اللو -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
 المختصر الجامع ألصول رواية ورش عن نافع للدكتور عبد الحليم قابة-12
 .مفردة ورش عن اإلمام نافعكل الكتب التي ألفت في   -13
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 اللغة العربية والدراسات القرآنيةعنوان الماستر:
 السداسي: األول

 اسم الوحدة:األساسية
 أصول النحو ومذاهبهاسم المادة: 

 04الرصيد: 
 02 المعامل:

  :أهداف المقرر
 ..التعرف على املؤثرات الفكرية يف نشأة أصول النحو العريب- 
  .يما يتعلق برأيهم يف نشأة النحو وأصولهعرض آراء احملدثني ف- 
 . يتعلق أبصول النحو ومدى أتثره مبؤثرات أجنبية ما -
 .الوصول إىل فهم بعض الدالال ت واألحكام النحوية اليت تشيع يف كتب القدامى- 

 المعارف المسبقة المطلوبة : 
 حتصيل الطالب للنحو والصرف على مستوى الليسانس .

 محتوى المادة:
  :الً : املقدماتأو 

  التعريف أبصول النحو والفرق بينه وبني اتريخ النحو
  نشأة أصول النحو ومراحل تطوره

  أثر أصول الفقه يف أصول النحو ومظاهر هذا التأثري سواء أكان يف املصطلحات أم يف طريقة التناول أم يف التأليف.
  أطوار التأليف يف أصول النحو قدميا وحديثا

  :لة النحو الغالبةاثنيا : أد
 السماع وأنواعه ـ حكم االحتجاج بكل نوع ـ  -
مواطن الفصاحة ـ القبائل املعتد هبا يف االحتجاج ـ درجات املسموع ـ قواعد االحتجاج ـ موقف العلماء من  -  

  .االحتجاج ابحلديث ت موقفهم من االحتجاج ابلقراءات ـ موقف البصريني والكوفيني وغريهم
  اإلمجاع - .القياس  -

  :أدلة النحو الغالبة القسم الثاين من 
االستصحاب : تعريفه ـ موقف العلماء من االحتجاج به ـ أمثلة تطبيقية على االستصحاب ، ويدرس يف ضوء ذلك 

  .:قضية األصل والفرع ـ أنواع اخلروج عن األصل
  :اثنياً : األدلة غري الغالبة ويركز يف الدراسة منها على مايلي

  :اثلثاً : موضوعات تتصل أبصول النحو
 مفهومه ونشأته ــ فائدته ــ موقف القدامى واحملدثني منه  :العامل النحوي -
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  مفهومها ـ موقف النحويني منها  :الضرورة الشعرية - 
 التعارض والرتجيح  -

 50%+ متواصل  50%امتحان طريقة التقويم: 
 املراجع:

  اخلصائص البن جين -
  لألنباريملع األدلة  -
  اإلغراب يف جدل اإلعراب -
  االقرتاح يف أصول النحو -
 اإلنصاف يف مسائل اخلالف -
  املزهر للسيوطي  -
  األشباه والنظائر للسيوطي -

  .ــ يف أصول النحو لألستاذ / سعيد األفغاين
  ــ أصول النحو العريب د/ حممد خري احللواين

  حملمد اخلضر حسني  ــ القياس يف اللغة العربية
  د/ مازن املبارك  ــ العلة النحوية نشأهتا وتطورها
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 اللغة العربية والدراسات القرآنيةعنوان الماستر:
 السداسي: األول

 اسم الوحدة: األساسية
 علم الداللةاسم المادة: 

 04الرصيد: 
 02 المعامل:

 
الدرس الداليل  ومناهج متكن الطلب من االطالع على نشأة هذا العلم والتعرف على تطور  :أهداف المقرر

 الدراسات الداللية املعاصرة
 المعلومات الممهدة لهذه المادة في مرحلة الليسانس.  تحصيل الطالب:  المعارف المسبقة المطلوبة

 :محتوى المادة
 أوال : علم الداللة 

 [مدخل إىل دراسة الداللة: ) مفهومه، موضوعه، غاايته، أنواعه( -
 لوم اللغة : ) الداللة و األصوات، الداللة و الصرف، الداللة و النحو، الداللة و املعجم(عالقة علم الداللة بع -
عالقة علم الداللة ابلعلوم األخرى ) الداللة و التعبريات االصطالحية، الداللة و الفلسفة، الداللة و علم  -

 .النفس، الداللة و علوم االتصال، الداللة و علم العالمات(
 علم الداللة وتطورهاثنيا : نشأة 

 عند القدماء  -
 عند احملدثني )الدرس الداليل عند العرب، الغربيني، األمريكيني( 

 : اثلثا تعدد املعىن ومشكالته
 النظرية املقامية، النظرية السياقية للمدلول، نظرية احلقول الداللية...(رابعا : مناهج دراسة املعىن

 اليل(خامسا : تغريات املعىن) التطور الد-
 
 

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

 ابن سيدة : املخصص 
 ابن جين : اخلصائص                                                                                                   

 أبوهالل العسكري : الفروق يف اللغة      
 لقرانابن قتيبة : أتويل مشكل ا

 ألصوات اللغوية -اللهجات  –إبراهيم أنيس: داللة األلفاظ 
 إبراهيم بن مراد : دراسات يف املعجم العريب

 أمني فاخر : دراسات يف املعجم العريب
 أمحد خمتار عمر: علم الداللة
 توفيق شاهني: علم اللغة العام

 متام حسن: اللغة العربية معناها و مبناها
 عريب نشأته و تطورهحسني نصار: املعجم ال

 حلمي خليل: دراسات لغوية معجمية
 الرازي أمحد بن محدان: كتاب الزينة يف الكلمات اإلسالمية

  ستيفان أوملان : دور الكلمة يف اللغة
 شاكر سامل: مدخل إىل علم الداللة

 صالح رواي: املدارس املعجمية العربية
 عبد هللا درويش: املعاجم العربية

 علم الداللة العريب -فايز الداية: 
 اجلوانب الداللية يف نقد الشعر -

 حممد حسن عبد العزيز: مدخل إىل علم اللغة
 حممود فهمي حجازي: علم املصطلح
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 اللغة العربية والدراسات القرآنيةعنوان الماستر:
 السداسي: األول

 اسم الوحدة:األساسية
 ءات القرآنية وتوجيههااالقراسم المادة: 

 04الرصيد: 
 02 المعامل:

 
  :أهداف المقرر

 .واإلعراب اللغة حيث من القراءة وجه بيان على القدرة
 ,القراءات بني الرتجيح على القدرة 
 .والنحوية اللغوية الدراسات على ذلك وأثر القراء بني اخلالف مواطن معرفة 

 والماستر. تحصيل الطالب لمدخل علم القراءات في الليسانس :  المعارف المسبقة المطلوبة
 :محتوى المادة

 مدارس القراءات  -
 رجاهلا  -
 مناهجها -

 
 50%+ متواصل  50%امتحان طريقة التقويم: 

 
 أهم املراجع املعتمدة يف اإلقراء ومناهجها

 السبعة البن جماهد، التيسري أليب عمرو الداين، الشاطبية،  النشر البن اجلزري،  طيبة النشر،  الّدرة املضية
 جيح عند القرّاء االختيار والرت 

 مجع القراءات )طرقه أسبابه(
 حجية القراءات وأثرها يف التفسري والفقه

 القراءات الشاذة )ماهيتها أنواعها وحجيتها وأهم مؤلفاهتا(
 .الفارسي علي أليب . احلجة 
 .خالويه البن .احلجة 
 .العشا لسمر .العشر القراءات يف البسط جنلة، البن . القراءات حجة 

 .طالب أيب بن مكي .القراءات وجوه عن الكشف  .جين البن . احملتسب  .اجلطين لسامل القراءات موقع
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 اللغة العربية والدراسات القرآنيةعنوان الماستر:
 السداسي: األول

 اسم الوحدة: األساسية
 التفسير اللغوي والبالغياسم المادة: 

 04الرصيد: 
 02 المعامل:

  :أهداف المقرر

 أن يتمكن الطالب من بعض أدوات التفسري اللغوي والبالغي.-، لطلبةأهم التفاسري اللغوية والبيانيةأن يعرف ا- 
 أن يتعلم الطالب توظيف املسائل اللغوية والبالغية الستخراج املعىن.-
 أن يلم الطالب ببعض اآلراء اللغوية والبالغية يف القرآن.-

ة مدخل إلى التفسير اللغوي في مرحلة الليسانس، وبعض تحصيل الطالب ماد: المعارف المسبقة المطلوبة
 أنواع التفسير  في مرحلة الليسانس والماستر.

 محتوى المادة:

 التفسري اللغوي والبالغي ومكانتهما -
 اللغوي والبالغي وأهم رواده.نشأُة التَّفسرِي  -
 التَّفسرُي اللُّغويُّ بني البصرِة والكوفِة. -
  املعتزلة و أهل السنة.التفسري البالغي بني -
 مصادر التفسري اللغوي والبالغي. -
 أثُر التَّفسرِي اللُّغويِّ واللغوي يف اختالِف املفسريَن. -
 احنراف الفرق. أثُر التَّفسرِي اللُّغويِّ واللغوي يف -
 قواعُد يف التَّفسرِي اللُّغويِّ والتفسري البالغي. -
 بالغية.نبدة عن بعض التفاسري اللغوية وال -
 التوجيه البالغي واللغوي عند املفسرين. ـ

 التوجيه اللغوي والبالغي عند أيب عبيدة يف جماز القرآن. -
 التوجيه اللغوي والبالغي عند أيب حيان يف تفسري البحر احمليط. -

 التوجيه اللغوي والبالغي عند الزخمشري يف الكشاف.
 ر من حالل التحرير والتنوير.التوجيه اللغوي والبالغي عند الطاهر بن عاشو 

 التوجيه اللغوي والبالغي من خالل تفسري ابن ابديسس.
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 50+ متواصل % 50امتحان %طريقة التقويم:   

 

 :المراجع
 كتب معاين القرآن: معاين القرآن للفراء، جماز القرآن أليب عبيدة، معاين القرآن لألخفش.  -
 يب جعفر النحاس(.كتب إعراب القرآن: ) للعكربي، الزجاج، ال  -
 كتب اللغة واألدب، )البيان والتبيني، واحليوان للجاحظ، الكامل للمربد(.  -
 كتب غريب القرآن، )البن قتيبة، أليب بكر السجستاين، البن اهلائم، عمدة احلفاظ للسمني احلليب(.  -
 ـ التوجيه البالغي للقرءات للدكتور أمحد سعد.  ـ    
 طاهر بن عاشور. ـ التحرير والتنوير لل  

 ـ الكشاف للزخمشري.  إرشاد العقل السليم أليب السعود.
 ـ حاشية القونوي على البيضاوي.  
 ـ  دالئل اإلعجاز للجرجاين. 
 ـ املنهج البالغي لتفسري القرآن الكرمي حلسن مسعود الطوير.  

 ـ التفسري البياين لعائشة بنت الشاطئ.
 مساعد الطيار.-التفسري اللغوي -
 التفسري البياين لعائشة عبد الرمحن.-
 مسائل انفع بن األزرق لعائشة عبد الرمحن.-
 على طريق التفسري البياين لفاضل السامرائي. -
 ملسات بيانية لفاضل السامرائي -
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 اللغة العربية والدراسات القرآنيةعنوان الماستر:
 السداسي: األول 

 اسم الوحدة: المنهجية
 حتجاج اللغويمصادر االاسم المادة: 

 04الرصيد: 
 02 المعامل:

  معرفة شروط االحتجاج ابلشعر اجلاهلي. أن يتمكن الطالب-   أهم مصادر اللغة. أن يعرف الطلبة- :أهداف المقرر
 أن يلم الطالب ببعض كتب مجع اللغة وجهود أصحاهبا...-  بعض خصائص أسرار اللغة وفرائدها. أن يتعلم الطالب-

تحصيل الطالب لمجموعة من المصادر المتخصصة في االحتجاج اللغوي في : المطلوبة المعارف المسبقة

 مرحلتي الليسانس والماستر.
 :محتوى المادة

 ـ تقدمي عن االحتجاج اللغوي وفرتته، وقواعده
 القرآن الكرمي. -
 السنة النبوية واخلالف يف ذلك. -
 الشعر اجلاهلي وعصر االحتجاج. -
 رواد )ابن األعرايب، األصمعي، أبو عبيد القاسم ابن سالم، ...(مجع اللغة وأهم ال -
 كتب لغات القبائل واللهجات.  -
 كتب عادات العرب يف الكالم.  -
 )التأليف املعجمي ومدارسه(. كتب املعاجم، واملشجرات  -
 كتب النظائر والفرائد اللغوية واألمايل واملتضاد واملرتادف واملعرب.  -
 العربية.كتب أسرار اللغة   -
 كتب شواهد علوم اللغة )شواهد النحو، شواهد الصرف، ...(  -
 كتب اتريخ آداب العرب.  -

 50%+ متواصل  50%امتحان طريقة التقويم: 
 املراجع:

 هلجات القبائل يف القرآن أليب عبيد القاسم ابن سالم. -
 سرار العربية البن األنباري.أ -
 دجية حديثي.االحتجاج ابحلديث النبوي يف النحو خل -
 األضداد واملرتادف لألصمعي. -
 اتريخ آداب العرب ملصطفى صادق الرافعي...وغري ذلك من الكتب. -

 اللغة العربية والدراسات القرآنيةعنوان الماستر:
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 السداسي: األول
 اسم الوحدة: المنهجية

 اسم المادة: تاريخ المصحف
 03الرصيد: 
 02 المعامل:

   :أهداف المقرر
 أن يتمكن الطالب معرفة خصائص القرآن الذي بني أيدينا.-  مراحل مجع القرآن. ف الطلبةأن يعر -
 أن يلم الطالب ببعض كتب مجع القرآن وتعداد آايته وإعرابه...-     أن يتعلم الطالب مقاييس مجع القرآن املتعبد به.-
 

ظ القرآن الكريم وما اتصل بعلوم تحصيل الطالب للمعلومات  التي تتعلق بحف: المعارف المسبقة المطلوبة
 القرآن 

. 
 محتوى المادة:

 ـ الوحي وأنواعه
 طرق نزول القرآن الكرمي  واحلكمة من نزوله منجما  -
 سناد عند املسلمني.إلمعىن التواتر وأمهية ا -
 تدوين القرآن يف عصر النيب صلى هللا عليه وسلم. -
 عثه.تدوين القرآن يف عصر اخللفاء الراشدين وبوا -

 ـ ما اشتهر من مصاحف يف عهد الصحابة
 إعجام القرآن وسبب ذلك. -
 نسخ القرآن يف عصر عثمان رضي هللا عنه وإرساهلا إىل األمصار. -

 ـ نقاط املصاحف وشكلها
 عصر جتزئة املصاحف. -
 كتب تعداد آي القرآن.  -
 شبه املستشرقني حول مجع القرآن والرد عليها. -
 

   حانطريقة التقويم: امت

 

 

 

 المراجع:
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 املقنع يف رسم مصاحف األمصار أليب عمرو الداين. -
 احملكم يف نقط املصاحف أليب عمرو الداين. -
 عقيلة أتراب القصائد للشاطيب. -
 اتريخ املصحف لعبد الفتاح القاضي. -
 مناهل العرفان للزرقاين. -

 عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل البن البناء املراكشي.
 صاحف أليب داود السجستاينـ كتاب امل

 ـ اتريخ املصحف الشريف عبد الفتاح القاضي
 مجع القرآن يف عهد اخللفاء لفهد الرومي. -
 حتزيب القرآن لعبد العزيز احلريب. -
 اتريخ القرآن لعبد الصبور شاهني. -
 اتريخ القرآن بني تساهل املسلمني وشبهات املستشرقني إلمساعيل الطحان.-
 آي القرآن أليب عمرو الداين. البيان يف عد-
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 اللغة العربية والدراسات القرآنيةعنوان الماستر:
 السداسي: األول

 اسم الوحدة: المنهجية
 نظرية النظماسم المادة:  

 02الرصيد: 
 01 المعامل:

 مناهج البحث يف النصوص. أن يتمكن الطالب من فهم النظرية و :أهداف المقرر
 تعلم الطالب أنواع النظم  -

 حتصيل الطالب أقسام علم البالغة مثل علم املعاين والبيان يف مرحلة الليسانس.:  المعارف المسبقة المطلوبة
  محتوى المادة:

 ــ مفهوم نظرية النظم
 ــ نظرية النظم قبل اجلرجاين: عند النقاد، اللغويني، البالغيني وأصحاب البحث يف اإلعجاز

 ــ نظرية النظم عند اجلرجاين
 وافد اليت استمد منها اجلرجاين النظريةــ الر 

 ــ مرتكزات نظرية النظم عند اجلرجاين
 ــ منهج البحث يف النصوص عند اجلرجاين

 ــ أثر النظرية فيمن جاء بعده
 ــ النظم وعلم املعاين والبيان

 طريقة التقويم: امتحان- 

 

 المراجع:

 الضامن حامت .د النظم، نظرية
 جلرجاين بالغته ونقده أمحد مطلوب. عبد القاهر ا
 صاحل بلعيد، نظرية النظم،ن

 عبد القاهر اجلرجاين و البالغة العربية، حممد عبد املنعم خفاجي،
 املذاهب النقدية، ماهر حسن فهمي

 نظرية عبد القاهر يف النظم، درويش اجلندي
 اللغة العربية معناها ومبناها، لتمام حسان -
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 راسات القرآنيةاللغة العربية والد عنوان الماستر:
 السداسي: األول

 ستكشافيةالاسم الوحدة:ا
 (1اسم المادة: دراسات بالغية )

 1الرصيد: 
 1المعامل:

 تصور الطالب للعالقة بني النص القرآين والبالغة، من خالل أبوابه املعروضة للدراسة: أهداف التعليم

حتصيل املادة من خالل األمثلة والتطبيقات يف دراسة مفهوم البالغة وأقسامها، و :  المعارف المسبقة المطلوبة
 مرحلة الليسانس واملاسرت.

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

لبالغة ( ـ الدرس البالغي :ـ ) تعريف وحتديد ـ نشأة الدرس البالغي. ـ استقالل علم البالغة ومراحله. ـ بني ا1
 والفصاحة.(

 (ـ علم البيان: قراءة يف املصطلح2
 (ـ فن التشبيه وأقسامه : )تعريف وحتديد ـ فن التشبيه وأقسامه ـ مناذج من النص القرآين يف أقسام التشبيه(.3
 ( ـ فن اجملاز وأقسامه : )تعريف وحتديد ـ  فن اجملاز وأقسامه ـ مناذج من النص القرآين يف أقسام اجملاز(.4
  ( ـ فن الكناية: ) تعريف وحتديد ـ فن الكناية وأقسامها ـ مناذج من النص القرآين يف أقسام الكناية(.   5

 طريقة التقييم:  امتحان
 

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

 

 ــ البيان والتبيني ـ احليوان للجاحظ ـ -
 العلوم للسكاكي ـ كتاب الصناعتني للعسكري حمفتا   -
 ـ دالئل اإلعجاز للجرجاين ـ  -
 اإليضاح يف علوم البالغة للقزويين   -
 ـ بغية اإليضاح لعبد املتعال الصعيدي -
 ـ عروس األفراح لبهاء الدين السبكي   -
 ـ مواهب الفتاح البن يعقوب املغريب -
 ـ جواهر البالغة ألمحد اهلامشي  -
ـ علوم البالغة ألمحد املراغي -
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 ية والدراسات القرآنيةاللغة العربعنوان الماستر:
 السداسي: األول

 ستكشافيةالااسم الوحدة:
 الفرق اإلسالميةاسم المادة:

 1الرصيد: 
 1المعامل:

 :أهداف التعليم

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

 .فرقة في البحث العقدي   ا ومنهج كلأهم آرائها الفكرية والعقدية وأشهر أعالمهو

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

 رق اإلسالمية حقيقته وصلته بالعلوم األخرى .علم الف -1:محتوى المادة
 العوامل المساهمة في نشأة الفرق اإلسالمية . -1
 فرقة اإلباضية -4لخوارجفرقة ا -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 . المراجع:

 الفصل في الملل واألهواء والنحل  ابن حزم األندلسي  .

 الملل والنحل للشهرستاني .

 الفرق بين الفرق للبغدادي .

 بوية ابن تيمية .منهاج السنة الن

 مذاهب اإلسالميين محمد بدوي .

 ضحى اإلسالم أحمد آمين .

 تاريخ المذاهب اإلسالمية محمد أبو زهرة .

 نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم علي سامي النشار .

 في علم الكالم أحمد صبحي صالح .

 العقيدة اإلسالمية أصولها وتأويالتها محمد عبد الستار بيسار.

 منهجية لبناء العقيدة اإلسالمية يحي هاشم فرغل .األسس ال

 مباحث في منهجية الفكر اإلسالمي عبد المجيد النجار .
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 اللغة العربية والدراسات القرآنيةعنوان الماستر:
 السداسي: األول

 األفقية اسم الوحدة:

 1اللغة األجنبيةالمادة :  اسم

 01الرصيد: 
 01 المعامل:

 

 أهداف التعليم:
 

Mastery of the four skills- 
-Listening.-Speaking-Reading-Writing. 

-Allow students to have their use of written English, use translation techniques   And 

analyse texts .The students  acquired the différent skills that enable      them to tackle 

 semestr four. 

 عارف المسبقة المطلوبة :الم
-The Students are supposed to have Mastred / acquired the necessary writing and 

Translating skills. 

 

 محتوى المادة:
 يشتمل محتوى المادة على ا لعناصر التالية :

 
-Writing assays in the branch of their specialization                              

i. Language and Quran.  
-Using correct Islamic Vocabulary in speaking and writing 

- Translating prophetic traditions 

- TranslatingQoranic verses 

- Writing essays about Quran  and Hadiths of the prophet-P.B.U.H-  

 

 Continiuous: طريقة التقييم

 

 المراجع: 

 
Waldhorn . A , Zeiger A , English made simple Cambridge University Press 1981 
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 اللغة العربية والدراسات القرآنيةعنوان الماستر:

 الثانيالسداسي: 
 التعليم األساسية اسم الوحدة:
 2حفظ القرآن وترتيلهاسم المادة:

 02 الرصيد:
 01 المعامل:

 
 أهداف التعليم: 

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

 هللا تعالى وحسن تدبّره.
 المعارف المسبقة المطلوبة : 

 امة من مخارج الحروف وصفاتها وغيرها.معرفة أحكام التجويد الع

 معرفة أصول رواية ورش عن نافع إجماال. -

 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
 إلمالة: أحكام ذوات الياء وذوات الواو،باب الفتح واإلمالة: أحكام ذوات الراء.باب الفتح ا -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

 

 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
 شموني(منار االهتداء في الوقف واالبتداء لأل -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.-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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 اللغة العربية والدراسات القرآنيةعنوان الماستر:
 السداسي: الثاني

 اسم الوحدة:األساسية
 الرسم القرآني والضبطاسم المادة: 

 04الرصيد: 
 02المعامل: 

 وضبطه الكرمي القرآن وكلمات حروف على قوية نؤهل الطالب للحفاظ ومعرفة ملكة تكوين   :أهداف المقرر
 الدراسة للمحافظة على القرآن الكرمي حفظا وضبطا فرتة يف عليها املتحصل املعلومات خالل من وذلك

تحصيل الطالب مادة علمية متضمنة  علوم القرآن ومادة القراءات على :  المعارف المسبقة المطلوبة

 مستوى الليسانس والماستر.

 محتوى المادة:
 ـ مقدمات وتعريفات:ـ ) نشأة علم الرسم القرآين ـ تعريف علم الرسم ـ مصادر علم الرسم القرآين(

 املؤلفات يف علم الرسم ( ـ مصادر علم الرسم القرآين:ـ ) املصاحف األمهات ـ النقل والرواية ـ
 ـ مذاهب العلماء يف توقيفية الرسم العثماين ـ مذهب اجلمهور يف التزام الرسم التوقيفي(

 ـ عالقة الرسم ابلقراءات القرآنية.
 ـ خصائص  الرسم العثماين.

 ـ اشتمال املصاحف القرآنية على األحرف السبعة.
يف رسم املصاحف العثمانية ـ القواعد الست اليت عليها مدار علم  ـ قواعد علم الرسم العثماين:ـ ) املنهج املتبع

 الرسم على جهة اإلمجال (
ـ قاعدة احلذف:ـ ) تعريف معىن احلذف ـ أنواع اخلذف ـ حذف اإلشارة ـ حذف االختصار ـ حذف االقتصار .مع 

 التمثيل لكل حالة (
 زائدةهي: األلف .الواو.الياء ـ أمثلة تطبيقية ( ـ قاعدة الزايدة:ـ ) بيان معىن الزايدة ـ احلروف اليت ترد

 ـ قاعدة اهلمز:ـ ) تعريف اهلمز  والتمثيل لبعض قواعده(
 ـ قاعدة البدل:ـ ) تعريف معىن البدل ـ والتمثيل لبعض قواعده(

 ـ قاعدة املقطع واملوصول:ـ ) تعريف معىن املقطع واملنوصول مع التمثيل
 قراءاتن ورسم على احامها ـ تعريف بعلم الضبط وبيان أهم املؤلفات فيه.ـ القاعدة السادسة :ـ ) ما فيه 

 50%+ متواصل  50%امتحان طريقة التقويم: - 

 المراجع: -

 ضبط شرح يف الطراز  املراكشي البناء بن أمحد العباس أبو .التنزيل خط مرسوم يف الدليل عنوان
 دليل  بلوايل حممد /أ .والضبط والرسم لقراءاتا يف االختيار  شرشال أمحد /ت .التنسي اإلمام .اخلراز

 فضيلي اهلادي عبد /د .وأتليف أتريخ القرآنية القراءات  للمرغين .الظمآن مورد على احلريان -
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 اللغة العربية والدراسات القرآنيةعنوان الماستر:
 الثانيالسداسي: 

 األساسيةاسم الوحدة:
 اللسانياتاسم المادة: 

 04 الرصيد:
 02 المعامل:

 
التعرف على مفهوم اللسانيات ومعرفة اترخيها وأمهيتها يف الدراسات اإلسالمية، التعرف على  :أهداف المقرر

 .مستوايت الدرس اللساين، التعرف على املناهج اللسانية احلديثة

 حتصيل الطالب مادة علمية يف النحو والصرف وعلوم اللغة.:  المعارف المسبقة المطلوبة

 
 :محتوى المادة

 املصطلح والعلم :اللسانيات -
 ()التارخيية، النظرية، التطبيقية، النفسية... اللسانيات وفروعها -
 )الصويت، الصريف، الرتكييب، والداليل( ـمستوايت الدرس اللساين -
 

 50+ متواصل % 50امتحان %طريقة التقويم: 

 

 المراجع: -

 . يحبري  سعيد ترمجة . هلبش جرهارد ،احلديث اللغة علم ـ اتريخ-
 ستيتية. ـ شريف مسري.د، , واملنهج والوظيفة اجملال، اللسانيات ـ
 . كبة حممد.د ترمجة . سامسون جفري،، والتطور التسابق , اللسانية املدارس 
  . زكراي ميشال .د، وأعالمها مبادئها األلسنية 

 - . علي يونس حممد حممد .د،  اللسانيات إىل مدخل
 .فردينان سوسري دي .العامة اللسانيات يف دروس

 املسدي، السالم عبد. العربية يف احلضارة اللساين التفكري .النصوص خالل من للسانيات  
 املعرفة عامل سلسلة , روبنز.ه.ر ، الغرب يف اللغة علم اتريخ موجز 
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 اللغة العربية والدراسات القرآنيةعنوان الماستر:
 السداسي: الثاني

 اسم الوحدة:األساسية
 اإلعجاز اللغوي والبياني دة:اسم الما

 04الرصيد: 
 02المعامل: 

متكن الطالب من معرفة فنيات التعبري القرآين وتذوقه مجاليات أسلوبه، اكتشاف مواطن اإلعجاز  :أهداف المقرر
 يف القرآن الكرمي وأتكيد مصدره.
للغة متهيدا ملادة اإلعجاز حتصيل الطالب معلومات حول القرآن وعلومه، وعلوم ا: المعارف المسبقة المطلوبة

 اللغوي والبياين.
 محتوى المادة:

 مفهوم  املصطلح واترخيهـ ـ 
 ـ مفهوم البالغة والفصاحة

 ـ خصائص اخلطاب القرآين ومستوايته
 ـ عالقة نظرية النظم ابإلعجاز

 ـ مظاهر اإلعجاز اللغوي والبياين
 

 50+ متواصل % 50امتحان %طريقة التقويم: 

 

 :المراجع
 ة واإلعجاز عمر حممد عمر ، يوب القرآن الكرمي بني اهلداأسل

 إعجاز القرآن البيان ودالئل مصدره الرابين، صالح عبد الفتاح اخلالدي ، 
 دراسات ألسلوب القرآن الكرمي، حممد عبد اخلالق عضيمة، 

 القرآن الباقالين، زإعجا
 إعجاز القرآن الرافعي،  

 دالئل اإلعجاز  اجلرجاين 
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 اللغة العربية والدراسات القرآنيةان الماستر:عنو

 الثانيالسداسي: 
 األساسيةاسم الوحدة:
 القراءات القرآنية وتوجيههااسم المادة: 

 04 الرصيد:
 02 المعامل:

 
التعرف على مفهوم توجيه القراءات وصلتها ابلعلوم األخرى،القدرة على تقريب القراءات  :أهداف المقرر

 ى الدراسات املنجزة يف هذا العلموتوجيهها، التعرف عل
 املادة.  هحتصيل الطالب مادة علم القراءات يف مرحلة الليسانس متهيدا هلذ: المعارف المسبقة المطلوبة

 محتوى المادة:

 نبذة اترخيية عن التوجيه ومراحله -
 مصادر التوجيه -
 أنواع التوجيه -
 يل )من الفاحتة إىل سورة هود(مناذج تطبيقية يف فن التوجيه من املقرر الدراسي يف الرتت -
 توجيه مشكل القراءات -
 شبهات املستشرقني حول القراءات القرآنية  والّرد عليها -
 مناذج من القراءات القرآنية اليت استغلها املستشرقون إلاثرة الشبهات -

 50%+ متواصل  50%امتحان طريقة التقويم: 

 

 المراجع:

  بن حممد بن عيسى املسلمي، توجيه القراءات يف كتاب العني، عبد هللا -
 منهج الفراء يف توجيه القراءات من خالل كتابه املعاين،عثمان الفكي اببكر، -

 القراءات وأثرها يف التفسري واألحكام واللغة حملمد ابزمول،  -
 كتب علوم القرآن )السيوطي، الزركشي(،   -
 عراب القرآن)التبيان، اجملتىب ...(.إكتب   -
 عبده الراجحي. -بية يف القراءات القرآنيةاللهجات العر  -
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 اللغة العربية والدراسات القرآنية عنوان الماستر:
 السداسي: الثاني

 اسم الوحدة:المنهجية
 االستشراق ومناهج المستشرقيناسم المادة: 

 04الرصيد: 
 02المعامل: 

 

 :المقررأهداف 
واضيع اليت أوالها املستشرقون العناية يف هذين اطالع الطلبة على الدراسات االستشراقية للوقوف على امل- 

   .اجملالني
 .وقوفهم على املناهج اليت اعتمدوها يف حبثهم فيهما-

 

  :المعارف المسبقة المطلوبة -
ستشراق من حيث النشأة واألهداف واملدارس واملناهج دراسة الدرس الطالب يف مرحلة الليسانس ا -

املتعلقة  و -اليت خاض فيها االستشراق -رحلة يتعرف على اجملاالتاترخيية حتليلية مقارنة ويف هذه امل
  .بتخصصه واملناهج اليت اعتمدها املستشرقون

 محتوى المادة: -

 احملور األول: مفهوم االستشراق وأهدافه -
 وأهدافه. مفهوم االسشراق ونشأته-1 -
 أهم رواد االستشراق يف جمايل الدراسات القرآنية واللغوية.-2 -
 ستشرقني يف الدراسات القرآنية.مناهج امل-3 -
 يف الدراسات األدبية واللغوية. مناهج املستشرقني-4 -
  :احملور الثاين: قضااي االستشراق يف الدراسات القرآنية -
 ترمجة القرآن الكرمي-5 -
 مجع القرآن الكرمي-6 -
 شبهات املستشرقني حول القراءات القرآنية-7 -
 علم التفسري يف كتاابت املستشرقني -8 -
 ور الثالث: قضااي االستشراق يف الدراسات األدبية واللغوية:احمل -
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 إسهامات املستشرقني وشبهاهتم حول األدب العريب-9 -
 إسهامات املستشرقني وشبهاهتم حول اللغة العربية.-10 -
 هل انتهى االستشراق؟-11 -
 
 50%+ متواصل  50%امتحان طريقة التقويم:  -

 
 المراجع:

 

 فاهيم الغربية للشرق.إدوارد سعيد: االستشراق: امل-
 أمحد مسايلوفتش: فلسفة االستشراق وأثرها يف األدب العريب املعاصر.- -
 املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم: مناهج املستشرقني يف الدراسات العربية اإلسالمية.- -
 وائل غايل: ما بعد االستشراق.- -
 ي.إدريس حامد حممد: آراء املستشرقني حول مفهوم الوح- -
 امساعيل علي حممد: االستشراق بني احلقيقة والتضليل: مدخل علمي لدراسة االستشراق.- -
 عبد القهار داود عبد هللا العاين: االستشراق والدراسات اإلسالمية.- -
 سعدون الساموك: االستشراق ومناهجه يف الدراسات اإلسالمية.-
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 اللغة العربية والدراسات القرآنيةعنوان الماستر:
 السداسي: الثاني

 اسم الوحدة:المنهجية
 مناهج البحث اللسانياسم المادة: 

 03الرصيد: 
 02المعامل: 

-  
تعرف الطالب على مناهج التحليل اللساين وعلى أهم مدارسه، استثمار املكتسبات يف جمال  :أهداف المقرر -

 .اللسانيات التطبيقية
ت الغزيرة حول املنهجية والتطبيق هلا يف مرحلة حتصيل الطالب املعلوما : المعارف المسبقة المطلوبة

 الليسانس. 
 :محتوى المادة

 .املقارن املنهج
 .التارخيي املنهج  
 .الوصفي املنهج  
 .البنوية املدرسة  
 .التوليدية التحويلية املدرسة  
 

 امتحان  طريقة التقويم:  -
 

 المراجع:

 

 حسني متام اللغة، يف البحث مناهج
 التواب عبد رمضان .اللغة علم إىل املدخل  
 مراتض اجلليل عبد.اللغوي البحث مناهج يف  
 صاحل حاج الرمحن عبد .اللسان علو يف ودراسات حبوث  
 سوسور دو فرديناند .األلسنية العامة يف حماضرات  
 .املعاصرة اللسانية املدارس يف حماضرات  
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 اللغة العربية والدراسات القرآنيةعنوان الماستر:

 اسي: الثانيالسد
 اسم الوحدة:المنهجية

 للقرآن الكريم الدراسات المصطلحيةاسم المادة: 
 02الرصيد: 
 01المعامل: 

 أهداف المقرر

 التعرف على البحوث املصطلحية وكيفية توظيفها يف فهم النص القرآين ومنهجه :
 : المعارف المسبقة المطلوبة

ليت تتصل ابلتعريف ابلقرآن الكرمي والتفسري أبنواعه والتفسري اللغوي املعلومات اليت حصل الطالب عليها يف املواد ا 
 والبياين يف مرحليت الليسانس واملاسرت.

 محتوى المادة:

 مفهوم الدراسات املصطلحية -
 ـ جهود العلماء يف البحث املصطلحي)األفراد، املؤسسات( -
 ة الدراسة النصية(ـمنهجية دراسة املصطلح ) مرحلة اإلحصاء، املرحلة املعجمية، مرحل -
 مقاصد دراسة املصطلح القرآين -
 تطبيقات عملية عل  املصطلح -
 عالقة منهج التفسري املصطلحي ابملناهج األخرى -

 طريقة التقويم: امتحان

 
 :المراجع

 املصطلح القرآين والثقافة الوافدة، هوارية لوالسي،   -
 خالد إبراهيم احملجويب ،لثقافة واللغةح العريب يف إطار ااملصطَلح غري املصطِلح، نظرات إىل املصطل -
 ، األسس اللغوية لعلم املصطلح، حممود فهمي حجازي،  -
 نظرات يف املصطلح واملنهج الشاهد البوشيخي،  -
 .حنو معجم اترخيي ملصطلحات القرآن الكرمي الشاهد البوشيخي -
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 اللغة العربية والدراسات القرآنيةعنوان الماستر:
 السداسي: الثاني

 حدة:استكشافيةاسم الو
 (2اسم المادة: دراسات بالغية )

 1الرصيد: 
 1المعامل:

 تصور الطالب للعالقة بني النص القرآين والبالغة، من خالل أبوابه املعروضة للدراسة: أهداف التعليم

يف  دراسة مفهوم البالغة وأقسامها، و حتصيل املادة من خالل األمثلة والتطبيقات:  المعارف المسبقة المطلوبة
 مرحلة الليسانس واملاسرت.

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

 ( ـ علم املعاين : ) قراءة يف املصطلح (1
 ( ـ بني اخلرب والطلب وآراء العلماء فيهما. 2
 ( ـ فنون اخلرب: مناذج من القرآن الكرمي.  3

 اعتبارات املسند إليه ـ تفصيل اعتبارات املسند ـ الفصل والوصل ـ اإلجياز واإلطناب(.) تفصيل 
 ( ـ فنون الطلب:مناذج من القرآن الكرمي. 4

 ) أنواعه ـ التمين ـ االستفهام ـ األمر ـ النهي ـ النداء (
 طريقة التقييم: ، امتحان

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

 كشافتفسري ال
 ـ تفسري أيب حيان حبر احمليط 
 ــ التحرير والتنوير . الطاهلر بن عاشور  

 ـ البيان والتبيني ـ احليوان للجاحظ 
 ـ مفتاع العلوم للسكاكي ـ كتاب الصناعتني للعسكري 

 ـ دالئل اإلعجاز للجرجاين ـ اإليضاح يف علوم البالغة للقزويين 
  ـ بغية اإليضاح لعبد املتعال الصعيدي
 ـ عروس األفراح لبهاء الدين السبكي 
 ـ مواهب الفتاح البن يعقوب املغريب

 ـ جواهر البالغة ألمحد اهلامشي 
 ـ علوم البالغة ألمحد املراغي.
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 اللغة العربية والدراسات القرآنيةعنوان الماستر:

 السداسي: الثاني

 ستكشافيةالاسم الوحدة:ا

 يداسم المادة: علم التخريج ودراسة األسان

 1الرصيد: 

 1المعامل:
 أهداف التعليم: 

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

   
 المعارف المسبقة المطلوبة : 

 إلعالم اآلليا البيان. و ،البالغة العربية ،اللغة المصطلح ،علم الطبقات ،علم والسيرة التاريخ
 

 محتوى المادة:

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

 

 امتحان                  طريقة التقييم:

 المراجع: 

  ،هتذيب الكمالاملزي . 
  ،هتذيب التهذيبابن حجر. 
  ،الرفع والتكميلالكنوي. 
 ،التخريج ودراسة األسانيدحامت بن عارف بن انصر الشريف العوين  

  ،علم التخريج ودوره يف حفظ السنة النبويةحممد بن ظافر الشهري  
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 ت القرآنيةاللغة العربية والدراساعنوان الماستر:
 السداسي: الثاني

 األفقيةاسم الوحدة:
 2اللغة األجنبيةاسم المادة: 
 أهداف التعليم:

Mastery of the four skills- 
-Listening.-Speaking-Reading-Writing. 

- Allow students to have their use of written English, use translation                      

techniques And analyse texts .The students  acquired the différent skills that enable 

them to tackle  semestr four. 

 

  : المعارف المسبقة المطلوبة

-The Students are supposed to have Mastred / acquired the necessary writing and 

Translating skills. 
 

 محتوى المادة: 
-Writing assays in the branch of their specialization             

i. Language and Quran.  
-Using correct Islamic Vocabulary in speaking and writing 

-Translating prophetic traditions 

-TranslatingQoranic verses 

-Writing essays about Quran  and Hadiths of the prophet-P.B.U.H-  
 

 Continiuousطريقة التقييم: 
 

 المراجع: 
 

Waldhorn . A , Zeiger A , English made simple Cambridge University Press 1981 
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 اللغة العربية والدراسات القرآنيةعنوان الماستر:

 السداسي: الثالث.
 التعليم األساسي. اسم الوحدة:

 . 3وترتيله : حفظ القرآن الكريم1دة المااسم 
 02الرصيد:
 01المعامل:

 

 :أهداف التعليم

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

 

 

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

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

 

 

 محتوى المادة:

 من سورة الكهف(. 73من سورة النحل إىل آية  51)من آية  مقدار احلفظ للسداسي:أوال :      
 مراجعة عامة ألحكام الرتتيل والتجويد -: اثنيا
 هي القراءة املعتمدة يف بالدان اجلزائر.احملافظة على قراءة اإلمام انفع برواية ورش، و -     

 

 

 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
 نيالمكتفى في الوقف واالبتداء لإلمام الدا -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

 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



51 اللغة العربية والدراسات القرآنية                                عنوان الماستر                             1جامعة الجزائرالمؤسسة:     

                                            
           2018-2017السنة الجامعية  

 اللغة العربية والدراسات القرآنيةعنوان الماستر:
 السداسي:الثالث 

 اسم الوحدة: األساسية
 دراسات قرآنية حديثةاسم المادة: 

 04الرصيد: 
 02المعامل: 

 
  :تعليمأهداف ال

وكيفية  حول القرآن ومعانيه وإعجازه. يثريها املستشرقون ومن تبعهماليت والشبهات معرفة الطالب التعامل مع املسائل 
  تناوهلا ومناقشتها والرد عليها

 : المعارف المسبقة المطلوبة

 يف مرحليت الليسانس واملاسرت.واالستشراق علوم القرآن وتفسريه طالب التكوين الشامل لحتصيل ال
 محتوى المادة:

 مدخل منهجي إىل املادة" الوحدة" : التأطري واملوضوعات. -1
 املصادر العلمية للدراسات القرآنية احلديثة. -2
 أحباث يف القراءات القرآنية وعالقتها برسم املصاحف. -3
 يهم عند املستشرقني.رواة القراءات املتكّلم ف -4
 جهود العلماء يف حترير مسألة خمالفة مصحف عثمان. -5
من مجع القرآن، وبيان حقيقة  -رضي هللا عنه-جهود العلماء يف دراسة وتوجيه موقف عبد هللا بن مسعود  -6-

 مصحفه واختيار حرفه.
 أحباث يف دراسة إعجاز القرآن ووجوهه. -7
 اإلعجاز القرآيّن. جهود املفكرين والعلميني يف -8
 جهود املفسرين ومناهجهم يف اإلعجاز القرآيّن. -9

 املصطلح القرآيّن والنظرايت احلديثة يف االصطالح. -10
 الدراسات املصطلحية أللفاظ القرآن ومعامل التجديد. -11
 قرآن الكرمي.مصطلح النسخ يف ال -مصطلح التأويل يف القرآن الكرمي. -مصطلح البيان يف القرآن الكرمي -12
 ترمجات القرآن الكرمي ومعضالته املنهجية. -13
 احملكم واملتشابه عند املستشرقني عرض وتقييم. -14
 اإلسرائيليات يف كتب املستشرقني عرض وتقييم. -15

 



52 اللغة العربية والدراسات القرآنية                                عنوان الماستر                             1جامعة الجزائرالمؤسسة:     

                                            
           2018-2017السنة الجامعية  

 50%+ متواصل  50%امتحان طريقة التقويم: 

  المراجع
 

 أحباث يف علوم القرآن، الدكتور غامن قدوري احلمد. -1
 رقون والقرىن الكرمي، د/ حممد هباء الدين حسني.املستش -2
 التفسري املوضوعي بني النظرية والتطبيق، د/ صالح عبد الفتاح اخلالدي. -3
 دراسات مصطلحية، " جمّلة حمّكمة تصدر عن مؤسسة مبدع للدراسات والبحوث العلمية. -4
 العلمية.املعجم التارخيي لتفسري القرىن الكرمي، مؤسسة مبدع للبحوث والدراسات   -5
 تفسري القرىن ابلقرآن، د/ حممد قجوي. -6
 القراءات القرآنية والرسم العثماين يف كتاب اتريخ القرآن، عرض ونقد: د/ مالك حسني شعبان حسن. -7
 مفهوم البيان يف القرىن الكرمي، د/ فاطمة بوسالمة. -8
 النشر يف القراءات العشر، حممد بن اجلزري. -9

 منجد املقرئني، حممد بن اجلزري. -10
 التفسري واملفسرون املعاصرون، د/ فضل إحسان عباس. -11
 القراءات الشاذة بني الرواية والتفسري، د/ سامي حممد سعيد عبد الشكور. -12
 التحرير يف أصول التفسري، د/ مساعد بن سليمان الطيار. -13



53 اللغة العربية والدراسات القرآنية                                عنوان الماستر                             1جامعة الجزائرالمؤسسة:     

                                            
           2018-2017السنة الجامعية  

 اللغة العربية والدراسات القرآنيةعنوان الماستر:
 السداسي:الثالث 

 اسم الوحدة: األساسية
 التصوير الفني في القرآن الكريمالمادة:  اسم

 04الرصيد: 
 02المعامل: 

 أن يتمكن الطالب من معرفة مواطن اجلمال يف األسلوب القرآين.  :أهداف المقرر
  امتالك ملكة تذوق مجاليات أسلوب القرآن الكرمي، وبيان العالقة بني التصوير واإلعجاز -

 :المعارف المسبقة المطلوبة

 ليت حصل عليها الطالب يف أنواع التفاسري يف مرخليت الليسانس واملاسرت.املعلومات ا 
 محتوى المادة:

 املفردة القرآنية- 
 اآلية وصياغتها. -

 التشبيه واالستعارة.) خصائص التشبيه يف القرآن ـ اجلمال يف االستعارة القرآنية.(-
 الكناية القرآنية.-

 ـ الفاصلة القرآنية
 .ـ هيكل السورة القرآنية

 ضبط مصطلحات التصوير وما يتعلق به
 ـ مجاليات وخصائص القرآن الكرمي)األسلوب، اجلملة، اللفظة القرآنية(

 ـ منهج العلماء يف بيان التصوير الفين
 ـ التصوير القين وقواعده

 ـ آليات التصوير الفين
 ـ مظاهر التصوير الفين

 ـ خصائص التصوير الفين
 



54 اللغة العربية والدراسات القرآنية                                عنوان الماستر                             1جامعة الجزائرالمؤسسة:     

                                            
           2018-2017السنة الجامعية  

 50%+ متواصل  50%امتحان يم: يطريقة التق- 
 المراجع:

 من بالغة القرآن. لبدوي أمحد أمحد 
 ـ الفن القصصي يف القرآن الكرمي. خللف هللا حممد 

 ـ النظم الفين يف القرآن. للصعيدي عبد املتعال
 ـ البالغة تطور واتريخ. لشوقي ضيف 

 ـ التصوير الفين يف القرآن الكرمي. لسيد قطب 
 يد قطب ـ مشاهد القيامة يف القرآن. لس

 التصوير الفين يف القرآن الكرمي سيد قطب، 
 دالئل اإلعجاز للجرجاين

 ـ اجلمان يف تشبيهات القرآن. البن انقيا البغدادي ـ ...إخل
 تفسري الكشاف ـ تفسري أيب حيان حبر احمليط 

 ـ التحرير والتنوير . الطاهلر بن عاشور 
 ـ احليوان للجاحظ 

 ـ مفتاع العلوم للسكاكي 
 اب الصناعتني للعسكري ـ كت

 ـ اإليضاح يف علوم البالغة للقزويين 
 ـ بغية اإليضاح لعبد املتعال الصعيدي 
 ـ عروس األفراح لبهاء الدين السبكي 
 ـ مواهب الفتاح البن يعقوب املغريب 

 ـ جواهر البالغة ألمحد اهلامشي 
 ـ علوم البالغة ألمحد املراغي.

 الدين عرت، القرآن والدراسات األدبية، نور 
 تبيان املعجزة اخلالدة، حسن ضياء الدين عرت،

 البيان والتبيني للجاحظ



55 اللغة العربية والدراسات القرآنية                                عنوان الماستر                             1جامعة الجزائرالمؤسسة:     

                                            
           2018-2017السنة الجامعية  

 اللغة العربية والدراسات القرآنيةعنوان الماستر:
 السداسي:الثالث 

 اسم الوحدة: األساسية
 األسلوبية وتحليل الخطاباسم المادة: 

 04الرصيد: 
 02المعامل:       

 التعرف على الدراسات  األسلوبية وخصائصها، امتالك آليات حتليل اخلطابمتكن الطالب من  :أهداف المقرر
 املعلومات احملصل عليها يف املواد اللغوية واملنهجية يف مرحليت الليسانس واملاسرت.: المعارف المسبقة المطلوبة

 حمتوى املادة: - 
 ـ مفاهيم أولية -
 ـ األسلوبية اجتاهاهتا  -
 ـ  حدود ومستوايت األسلوبية -
 نظم اللغة ونظام األسلوب ـ -
 نظرية النص  -
 ـ موقف األسلوبية من اخلطاب ـ  -

 50%+ متواصل  50%امتحان طريقة التقويم:  -

 

 المراجع:

 األسلوبية وحتليل اخلطاب منذر عياشي، 
 األسلوبية وحتليل اخلطاب نور الدين السيد، 

 األسلوب دراسة لغوية إحصائية، سعد مصلوح،
 د السالم املسدي، األسلوبية واألسلوب عب

 األسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، فتح هللا أمحد سليمان.
 
 
 

 



56 اللغة العربية والدراسات القرآنية                                عنوان الماستر                             1جامعة الجزائرالمؤسسة:     

                                            
           2018-2017السنة الجامعية  

 اللغة العربية والدراسات القرآنيةعنوان الماستر:
 السداسي:الثالث 

 اسم الوحدة: األساسية
 التأويالت الحداثية للقرآن الكريماسم المادة: 

 04الرصيد: 
 02المعامل:       

الطالب من التعرف على مناهج احلداثيني يف التعامل مع القرآن الكرمي وعلومه، معرفة  : متكنأهداف المقرر
اخللفيات واملرتكزات اليت ينطلق منها هذا الفكر، االطالع على أهم الشبه واإلشكاالت اليت يثريوهنا على مستوى 

 .شكاالتإلالقرآن والعلوم املتصلة به مع البحث عن إجاابت عن هذه ا
املعلومات احملصل عليها حول املناهج وأنواع التفاسري املعاصرة يف مرحليت الليسانس : لمسبقة المطلوبةالمعارف ا

 واملاسرت.
 محتوى المادة: 

 تعريف احلداثة وأهم روادها
 ـ اخللفيات الفكرية اليت استمد منها الفكر احلداثي آرائه

 ـ مصطلحات احلداثة
ثيون يف قراءاهتم) املنهج التارخيي، املنهج الفيلولوجي، التأويل ــ األسس واملناهج اليت اعتمدها احلدا

 عقلنة النص أو أنسنته، اهلرمنيوطيقا ...(
ــ منهج احلداثيني يف التعامل مع النص القرآين) من حيث مجعه وثبوته، من حيث طبيعته 

 يته، من حيث مضامينه(صو صوخ
 .لقرآن الكرميـ منهج احلداثيني يف التعامل مع العلوم املتعلقة اب

 50%+ متواصل  50%امتحان   يم:يطريقة التق

 
 المراجع: 

 القراءات احلداثية للقرآن الكرمي ومناهج نقد الكتاب املقدس، يوسف الكالّم،
 القرآن الكرمي والقراءة احلداثية، دراسة حتليلية نقدية إلشكالية النص عند حممد أركون 

 قاالت العلمية املتخصصةمواقع األنرتنت املتضمنة البحوث وامل
 
 



57 اللغة العربية والدراسات القرآنية                                عنوان الماستر                             1جامعة الجزائرالمؤسسة:     

                                            
           2018-2017السنة الجامعية  

 اللغة العربية والدراسات القرآنيةعنوان الماستر:
 السداسي : الثالث 

 اسم الوحدة :المنهجية
 اسم المادة: منهجية تحقيق التراث

 04الرصيد: 
 02المعامل: 

 

اإلسالمي يهدف التكوين في هذه المادة لتعليم الطالب كيفية التعامل مع التراث العربي و): أهداف التعليم
وتحقيقه وخدمته والقواعد التي يسير عليها الطالب في مرحلة الماستر من أجل إنجاز بحث تخرج يتعلق 

 (بإخراج مخطوط وتحقيق نص تراثي لعالم الطبع
 

 :  المعارف المسبقة المطلوبة

 .  ما درسه الطالب في مرحلة الليسانس فيما يتعلق بمنهج البحث العلمي وتحقيق النصوص
 

 وى المادة: محت

 مفهوم حتقيق النصوص والرتاث وقيمة املوروث العلمي. .1
 حتقيق النصوص عند احملدثني واملتقدمني. .2
 حتقيق الرتاث وخدمته عند املستشرقني والعرب واملسلمني. .3
 املرغبات يف حتقيق املخطوط وسبل البحث عن نسخه. .4
 تلفة.حتقيق عنوان املخطوط ونسبته ملؤلفه واملقابلة بني النسخ املخ .5
 مكمالت التحقيق: الضبط والتخريج واحلواشي والفهارس. .6
 عالمات الرتقيم. .7
 التغيريات اليت يسمح هبا للمحقق. .8
 ما يساعد احملقق يف إخراج النص. .9

 التصحيح والتحريف. .10
 كتابة الدراسة اليت تتصدر الكتاب. .11
  تقدمي لوحات من خمطوط للطلبة لتطبيق القواعد عليها. .12

 

 50%+ متواصل  50%حان امتطريقة التقويم:  -
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 المراجع: 
 

 إخل كتب،ومطبوعات ، مواقع انرتنت، 
 حتقيق نصوص الرتاث يف القدمي واحلديث، د/ الصادق عبد الرمحن الغرايين. .1
 منهج حتقيق املخطوطات إايد خالد الطباع. .2
 حتقيق الرتاث ، عبد اهلادي الفضلي. .3
 قواعد حتقيق املخطوطات، صالح الدين املنجد. .4
 يق النصوص ونشرها، عبد السالم هارون.حتق .5
 حتقيق الرتاث اترخيا ومنهجا، حممد طه احلاجري. .6
 منهاج حتقيق الرتاث بني القدامى واحملدثني، رمضان عبد التواب. .7
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



59 اللغة العربية والدراسات القرآنية                                عنوان الماستر                             1جامعة الجزائرالمؤسسة:     

                                            
           2018-2017السنة الجامعية  

 اللغة العربية والدراسات القرآنيةعنوان الماستر:
 السداسي : الثالث 

 اسم الوحدة :المنهجية
 ة اللغة العربيةتعليمياسم المادة: 

 03الرصيد: 
 02المعامل: 

 والتعليم والتحكم يف نظرايهتا وتطبيقها. إدراك الطالب الطرق التعليمية والتعرف على أهم نظرايت التعلم : أهداف المادة
 املعلومات احملصل عليها يف املنهجية وتطبيقاهتا يف مرحليت الليسانس واملاسرت.: المعارف المسبقة المطلوبة

 املصطلح واملفهوم. ـ       وى المادة:محت
 التعليمية والبيداغوجية. •
 التعليم والتعلم. •
 التعليمية وعلوم الرتبية. •
 نظرايت التعّلم. •
 إعداد املعلم. •
 مشكالت التعلم وعالجها. •
 الوسائل التعليمية وتقنياهتا. •
 األسس النظرية للطرائق التعليمية وتطورها.  •

 املقاربة ابلكفاءات( –ة ابألهداف املقارب –)املقاربة ابملضامني 
 التقومي وأنواعه. •
 التعليمية والتكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال. •

 طريقة التقويم: امتحان 

 المراجع: 

 أساليب حديثة يف تدريس قواعد اللغة العربية، عبد احلميد الدليمي، 
عبد العزيز العماري، اللسانيات وتعليم اللغة، وتعلمها  

كارم السيد غنيم،  العربية والصحوة العلمية املعاصرةاللغة    
العرب والعربية يف عصر الثورة احلاسوبية، فداء ايسر اجلندي،   
اس الصوريبيف التلقي اللغوي واملعجمي، ع   

 املهارات اللغوية وعروبة اللسان، فخر الدين قباوة
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 اللغة العربية والدراسات القرآنية عنوان الماستر:
 لثالثا السداسي: 

 المنهجية الوحدة: اسم
 الدراسة النقدية للمصادر والمراجع المادة: اسم

 02 الرصيد:
 01 المعامل:

 

  :أهداف التعليم

 التحكم يف تقنيات البحث والتعامل مع املصادر واملراجع لالستفادة منها وترتيبها وتقييمها يف البحوث العلمية املستقبلية.

 

 :  المعارف المسبقة المطلوبة

 قها يف األعمال املوجهة ومذكرة الليسانس.ياملعلومات احملصل عليها غي املنهجية وتطب
 

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

 أمهية املصادر واملراجع وأصالتها
 واملراجعحاجة املادة أو البحث أو املعلومة عموما إىل املصادر 

 مفهوم املصدر  ومفهوم املرجع واملقارنة بينهما
 املصادر واملراجع وأنواعها أنواع 

 توصيف املصدر واملرجع
 مفهوم النقد 
       أنواع النقد 

  النقد الظاهري-  
 النقد الباطين  ) الداخلي ( -

 النقد التحليلي وأنواعه 
 اإلجيايب- 
 السليب -

 ع طريقة اإلفادة منها وتوظيفها إجراء نقد للمصادر واملراج
 املنهج العلمي املتبع يف النقد
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 معايري حتكيم املصادر واملراجع
 حداثة املصادر واملراجع

 
 
 

 طريقة التقويم: امتحان

 
 
 

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

رب ابـــن منظـــور دراســـة وحتليـــل حكمـــت كشـــلي فـــواز :دراســـات معجميـــة ولغويـــة لســـان العـــ
 . م1996،1ونقـــد،دار الكتـــب العلمية،بريوت ـ لبنان،ط

 لقحطان عبد الرمحن الدوري منهج البحث العلمي  النقد اخلارجي ) نقد املصادر (
 الرتاث النقدي آلياته وإشكاالته   رشيد اخلديري

 ورالرتاث النقدي والبالغي عند العرب د. جابر عصف
 االستدراك يف الرد على رسالة ابن الدهان حتقيق حفين شرق

 نتصاف فيما تضمنه الكشاف من االعتزال هبامش كتاب الكشافالا
 1961قد العريب حممد زغلول سالم دار املعارف القاهرة نرآن يف تطور الأثر الق
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 اللغة العربية والدراسات القرآنية عنوان الماستر:
 سي: الثالثالسدا

 تكشافيةساسم الوحدة: اال
 اسم المادة:مشكالت سياسية معاصرة

 01الرصيد:
 01المعامل: 

 
 :التعليم أهداف

 ـ اكتساب معارف معمقة عن اتريخ العالقات بني الدول اإلسالمية.
 حتليل نصوص اترخيية تتناول تلك املشاكل -
 توضيح مواقف الدول األوربية من تلك القالقل –

 : المطلوبة المسبقة المعارف

كل املعارف املتعلقة بتاريخ املشاكل بني الدول اإلسالمية، وحتليل أوضاع املنطقة لتصور الواقع بناء على 
الوقائع التارخيية، مع معرفة الكم اهلائل من الوسائل واإلمكانيات اليت سخرهتا الدول الغربية لتربير تدخالهتا 

 يف العامل اإلسالمي. 
 :ةالماد محتوى

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

 امتحان     : التقييم طريقة
 :المراجع

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

 سالميإلشكيب أرسالن، حاضر العامل ا
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 اللغة العربية والدراسات القرآنية عنوان الماستر:
 السداسي: الثالث

 تكشافية سالوحدة: االاسم 
 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 
غية اكتساب منهج في القراءة واالقتباس البحوث واألعمال التطبيقية التي تُتيح التعامل مع المصادر الفقهية، ب

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

 المعارف المسبقة المطلوبة :  

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

 محتوى المادة:  

  .التعريف بمصادر الفقه اإلسالمي 

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

  .المدّونة لسحنون وما أُلف حولها 

 .كتاب األم للشافعي 

 د وتعّدد الّرواية.كتب مسائل اإلمام أحم 

 "أنواع المصنّفات الفقهية "المتون الفقهية وشروحها 

    .الحواشي والتقريرات 

 .كتب تخريج أحاديث المؤلفات الفقهية 

 "الكتب المعتمدة " المعتمد في كل مذهب 

   .ترتيب الموضوعات في المذاهب الفقهية تفصيال 

 د التّعامل مع المصادر.البحث عن المسائل الفقهية في الكتب المختلفة وقواع 

 .قواعد نِسبة المذاهب واألقوال ألصحابها 

 .قواعد حمل األقوال ومصطلحات المصنفين في ذلك 

 .قواعد حكاية الخالف في مصنفات الفقه المقارن وغيرها 

 .قواعد توثيق األقوال وإثبات المعتمد والراجح والمشهور 

 امتحان                         طريقة التقييم: 
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 المراجع: 
 اتريخ التشريع اإلسالمي، حملمد السايس  
 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 
  سالم مدكور، املدخل للفقه اإلسالمي .حممد 
 مصطفى الزرقا، املدخل الفقهي العام . 
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 اللغة العربية والدراسات القرآنية عنوان الماستر:

 السداسي: الثالث
 اسم الوحدة:  األفقية

 3اسم المادة : اللغة األجنبية
 

 أهداف التعليم:
Mastery of the four skills- 

-Listening.-Speaking-Reading-Writing. 

- Allow students to have their use of written English, use 

translation                      techniques And analyse texts .The 

students  acquired the différent skills that enable them to tackle  

semestr four. 

 

  ة :المعارف المسبقة المطلوب
-The Students are supposed to have Mastred / acquired the 

necessary writing and Translating skills. 
 

 محتوى المادة: 
-Writing assays in the branch of their specialization             

ii. Language and Quran.  
-Using correct Islamic Vocabulary in speaking and writing 

-Translating prophetic traditions 

-TranslatingQoranic verses 

-Writing essays about Quran  and Hadiths of the prophet-P.B.U.H-  
 طريقة التقييم: 

• Continiuous 

 إلخ(كتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ) المراجع: 
 

Waldhorn . A , Zeiger A , English made simple Cambridge University Press 1981 
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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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 ) خرىفي حالة تقديم ماستر باالشتراك مع مؤسسة جامعية أ (

 ( ورق رسمي يحمل اسم المؤسسة الجامعية المعنية) 

 

 الموافقة على اإلشراف المزدوج للماستر بعنوان : الموضوع:

 

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

 المذكورة أعاله طيلة فترة تأهيل الماستر.الماستر 

 

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

 

 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 -

 
 ا :توقيع المسؤول المؤهل رسمي

 
 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( 

 

 الموافقة على مشروع بعث تكوين للماستر بعنوان: الموضوع:

 

 من:المقدم 

 

عن رغبتها في مرافقة هذا  التكوين المذكور أعاله                       تعلن مؤسسة                         

 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، -

 ت لهذا الغرض ،المشاركة في الملتقيا -

 المشاركة في لجان المناقشة . -

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

 في إطار المشاريع المؤطرة.

 

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

 إن على المستوى المادي والمستوى البشري

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

 
 توقيع المسؤول المؤهل رسميا:

 
 الوظيفة:

 
 التاريخ:

 
 الختم الرسمي للمؤسسة:

 
 

 


