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 )*(:في التكوين المشاركون  -2
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  إطار وأهداف التكوين: -3

 

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

 

 
 قيدة ومقارنة األديان.عأن يكون حاصال على شهادة الليسانس في  تخصص ال

 .أن يكون حاصال على شهادة معادلة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 .العالمي المستوى مع يتوافق التخصص في تكوين اعتماد *
 .بالتخصص المرتبطة القضايا تحليل من الطالب تمكين *
 مرحلة الدكتوراه. مواصلة من الطالب تمكين *
 .أخرى تكوينات محيط في االندماج على ةالقدر من الطالب تمكين *
 .للبلد والثقافي التربوي العلمي النشاط في اإلسهام من الطالب تمكين 
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 (سطر على األكثر 20 –فيما يخص االندماج المهني ) المؤهالت والقدرات المستهدفة -ج

 
 .(مواصلة ، بحث) األكاديمي المجال *
 قضائية، مؤسسات دينية، مؤسسات تعليمية، مؤسسات العلمي المجال *
 .إعالمية مؤسسات 

 .التأطير على القدرة *
 .واالستشارة الخبرة تقديم إمكانية *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 حاملي الشهادات الجامعية  تشغيللة قابللاات الجهوية والوطنية القدر -د
 
 

  المؤسسات الجامعية
 التربوية المؤسسات

 الدينية المؤسسات 
 لثقافيةا المؤسسات 
 اإلعالمية المؤسسات 
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 :الجسور نحو تخصصات أخرى -ه

 

عادة توجيهه إلى تخصص العقيدة إأو  هتوجيه يمكن للطالب تغيير التخصص أو
 .حسب النظام الداخلي للمؤسسة اإلسالمية

 
 
 
 
 
 
 

 : تكوينمؤشرات متابعة ال -و
  

 سداسية وعروض بحوث
 مستمرة مراقبة 
 كتابي امتحان 
 الدراسة نهاية ةمذكر 
 وتقييمها المذكرة مناقشة 

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

 في اختاروه الذي المسار وفق التخصص في الطلبة من الملحة الرغبة وجود
 وتقنية وإدارية علمية هيئات وجود مع متابعته، تحقيق إلى مؤشر الليسانس

 .أهدافه وتحقيق إنجاحه إلى وتسعى عليه تشرف

 
 
 
 
 

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

 ( طالب يشمل كل األصناف المسموح لها بااللتحاق. 100ة ) ئيمكن استقبال ما
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 التأطير الخارجي -ب
 

 المؤسسة التابعة لها:
 

 م واللقباالس
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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 وفرةاإلمكانيات المادية المت-5

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

 
 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

 
 اآللي، اإلعالم بأجهزة مجهزة وهي للمطالعة، قاعة على اإلسالمية العلوم كلية تتوفر

 .بحوثهم إنجاز من الطلبة تمكن حيث ،(اإلنترنيت) العنكبوتية بالشبكة ومدعمة
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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

 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 1لقرآن وترتيله : حفظ ا1المادة 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 :الفرق اليهودية2المادة 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 المسيحية: الفرق 3المادة 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 الديانات في شمال إفريقيا 4المادة 

 امتحان متواصل 04 02 1.30  1.30 1.30 90 أصول االستدالل في العقيدة اإلسالمية 5ة الماد

 / / 09 05 06  1.30 04.30 180 وحدات التعليم المنهجية

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 : مناهج البحث في األديان1المادة 

 امتحان / 03  02 1.30  / 1.30 45 األديان في القرآن والسنة :2المادة 

 امتحان / 02 01 1.30  / 1.30 45 :  فلسفة الدين3المادة 

 / / 02 02 3.00  / 3.00 90 االستكشافية وحدات التعليم

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

 امتحان / 01 01 1.30  / 1.30 45 األديان القديمة في آسيا وأمريكا 2المادة 

 / / 01 01 1.30  1.30 / 45 التعليم األفقية وحدة

 / 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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 السداسي الثاني : -2 
 

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 تقييمنوع ال

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 2: حفظ القرآن وترتيله 1المادة 

40 02 3.00  1.30 1.30 90 :الفكر الديني المسيحي2المادة   امتحان متواصل 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 :النقد اإلسالمي لألديان3المادة 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 ديانات الشرق القديم 4المادة 

 امتحان متواصل 04 02 1.30  1.30 1.30 90 الفكر الديني اليهودي 5المادة 

 / / 09 05 06  1.30 04.30 180 وحدات التعليم المنهجية

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 : المناهج الحديثة في دراسة األديان1المادة 

 امتحان / 03  02 1.30  / 1.30 45 : الدعوة الدينية2المادة 

 امتحان / 02 01 1.30  / 1.30 45 : علم الجدل والمناظرة 3المادة 

 / / 02 02 3.00  / 3.00 90 االستكشافيةوحدات التعليم 

 امتحان / 01 01 1.30  / 1.30 45 األخالق واألديان :1المادة 

 امتحان / 01 01 1.30  / 1.30 45 الحروب الدينية 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 2داسي مجموع الس
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 السداسي الثالث : -3 
 

 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 3: حفظ القرآن وترتيله 1المادة 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 :التصوف في األديان2المادة 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 :ديانات الهند3المادة 

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 90 اصرةالطوائف والمذاهب الدينية المع4المادة 

 امتحان متواصل 04 02 1.30  1.30 1.30 90 النقد الغربي للمصادر المسيحية واليهودية 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 التراث1المادة 

 امتحان / 03  02 1.30  / 1.30 45 .المناهج األنتروبولوجية في دراسة األديان:2المادة 

 امتحان / 02 01 1.30  / 1.30 45 : الحركات اإلصالحية في األديان3المادة 

 / / 02 02 3.00  / 3.00 90 االستكشافيةوحدات التعليم 

 امتحان / 01 01 1.30  / 1.30 45 الفنون واألديان :1المادة 

 امتحان / 01 01 1.30  / 1.30 45 اآلخر في األديان 2المادة 

 / / 01 01 1.30  1.30 / 45 وحدة التعليم األفقية

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

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

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

 مقارنة األديان 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
 

 

 ت و               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 
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 عنوان الماستر: مقارنة األديان
 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.

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

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

 سورة يوسف(. 52 من 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

 التجويد الثابتة بالتلقي والمشافهة.
 أحكام المد والقصر. -2

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

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

 ف كل قسم والتمثيل لهأقسام الوقف: اختياري، واختباري، واضطراري، وتعري
 التمثيل للوقف االختباري بالوقف على المقطوع والموصول وهاء التأنيث المرسومة تاء.

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

 المراجع:
 لي: التالوة الصحيحةسليمان بن عيسى باك  -1

 ابن الجزري: التمهيد في علم التجويد  -2 -
 الدرر اللوامع البن بري وشروحه -3
 النجوم الطوالع للمارغني -4
 المكتفى في الوقف واالبتداء لإلمام الداني - 5
 منار االهتداء في الوقف واالبتداء لألشموني( - 6
 شرح المنتوري على الدرر اللوامع. -7
 الساطع في شرح الدرر اللوامع  ابن القاضي: الفجر -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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 عنوان الماستر: مقارنة األديان
ل  السداسي: األوَّ

 اسم الوحدة: وحدة التعليم األساسية
 اسم المادة: الفرق اليهوديَّة

 04الرصيد: 
 02المعامل: 

 -األديان المقارنة-تعميق معارف الطالب في تخصصه - أهداف التعليم: ●
 ن الطالب من االطالع على جانب مهم من تاريخ الدين اليهوديتمكي -
 المعارف المسبقة المطلوبة: ●

 ؛ وتحديًدا المعارف المتعل ِّقة بالديانة اليهوديَّة.  سما تم تحصيله من طرف الطالب في مرحلة الليسان
 محتوى المادة: ●
 مفهوم الفرقة والطائفة والمذهب    -1

 أسباب ظهور الفرق اليهودية -2

 الفرقة السامرية -3

 الفرقة الفريسية -4

 الفرقة الصادوقية -5

 الفرقة اآلسينية -6

 الفرقة العنانية -7

 الفرقة الحسيدية -8

 الفرقة األرثوذكسية اليهودية. -9

 الفرقة اإلصالحية اليهودية. -10

 الفرقة المحافظة اليهودية. -11

 الصهيونية. -12

 %50متواصل+ % 50امتحان:   طريقة التقييم ●

 : المراجع ●
 هب اليهودية منذ البدايات. عبد المجيد هموالفرق و المذا  -1
 والصهيونية. عبد الوهاب المسيري  واليهودية موسوعة اليهود  -2
 اليهودية المفاهيم و الفرق عبد الوهاب المسيري  -3
 الفرق اليهودية المعاصرة   أسماء سليمان سويلم -4
 الفرق الدينية اليهودية في الموسوعة العبرية. نبيل الغندور -5
 .ديم جعفر حسناليهود الحسي -6
 سفر تاريخ اليهودية واليهود. رجا عبد الحميد عرابي -7
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 عنوان الماستر: مقارنة األديان
ل  السداسي: األوَّ

 اسم الوحدة: وحدة التعليم األساسية
 اسم المادة: الفرق المسيحية

 04الرصيد: 
 02المعامل: 

 أهداف التعليم: ●
ووة موون توواريخ ال نيسووة  وال ؛ بحيووط يقوول الطالووب علووى المراحوول الوقوووف علووى حلقووة مهمَّ فكوور المسوويحي ككوول ث

التي مرَّ بها تشكُّل الفرق  وأهمُّ الفوروق بوين بعاوها عون بعوث؛ وأكور ذلوا فوي مفاهيمنوا حووة المسويحيَّة  
رنا بعد ذلا لسبل الحوار مع أتباع كل ِّ فرقةث )إن كان لها أتباٌع في زماننا(.  وتصوُّ

 المعارف المسبقة المطلوبة: ●
ووويَّة واالعتقاديَّوووة ال  ناتهوووا النص ِّ بووودَّ مووون وعوووي الطالوووب المسوووبق بوووالخطوا العرياوووة للديانوووة المسووويحيَّة  ومكو ِّ

 والتشريعيَّة على وجه العموم.
 محتوى المادة: ●

 مفاهيم االجتماع  وال نيسة الجامعة.  .1
 موجٌز تاريخيٌّ عن االنشقاق ال نسي.  .2
 أسباب االنشقاق ال نسي.  .3
 ة القديمة.الفرق المسيحيَّ   .4
 الفرق المسيحيَّة اإلصالحيًّة  .5

 %50متواصل+ % 50امتحان :طريقة التقييم ●
 : المراجع ●
 تاريخ ال نيسة  يوسابيوس القيصري  
 دليل إلى قراءة تاريخ ال نيسة  جان كيمبي  -
 المسيحية نشأتها وتطورها  شارة جنيفر  -
 سعد رستم الفرق والمذاهب المسيحية منذ ظهور اإلسالم حتى اليوم   -
 المجامع المسيحية  بوة كريستوف  ترجمة : بولس عطاء هللا. -
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 عنوان الماستر: مقارنة األديان
ل  السداسي: األوَّ

 اسم الوحدة: وحدة التعليم األساسية
 اسم المادة: الديانات في شمال إفريقيا

 04الرصيد: 
 02المعامل: 

ين في بالد :أهداف التعليم ● نا والبالد المجاورة لها من هذه القارة التي ينتمي إليها التعرف على تاريخ الد ِّ
 الطالب.

معووارف متعلقووة بتوواريخ وجغرافيووة شووماة إفريقيووا  باإلاووافة إلووى المعووارف  :المعووارف المسووبقة المطلوبووة ●
ينيَّة بشكلث عام. ين  والظاهرة الد ِّ  المتعل ِّقة بنظريَّات نشأة الد ِّ

 :محتوى المادة ●
 التاريخيَّة في شماة إفريقيا  وكذا جغرافيَّتها. مداخل عن البدايات  .1
يانة المصريَّة القديمة.  .2  الدِّ 

يني في مصر القديمة.  أ/ المراحل التي مرَّ بها الفكر الد ِّ
 ب/ األلوهية.

 ج/ العبادات والطقوس. 
 د/ المهنة والمعابد.

 هو/ العالم اآلخر.
 لنقوش وال تابات اآلكاريَّة...(.و/ وكائق الديانة المصرية القديمة ) كتاب الموتى  ا

ينية القديمة في المغرب ال بير.  .3  األشكاة الد ِّ
 اليهوديَّة في المغرب ال بير.  .4
 المسيحيَّة في المغرب ال بير.  .5
 انتشار اإلسالم في شماة إفريقيا.  .6

 %50متواصل+ % 50امتحان :طريقة التقييم ●
 كتب التاريخ عموًما  -               : المراجع ●
 تاريخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد هللا -

 موجز التاريخ العام للجزائر من العصر الحجري إلى االحتالل الفرنسي عثمان الكعاك  -

 كتاب العبر البن خلدون  -

  الموسوعة الميسرة في العقائد واألديان مجوعة من المؤلفين . -         آلهة في األسواق لشلبي  -
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 رنة األديانعنوان الماستر: مقا
ل  السداسي: األوَّ

 اسم الوحدة: وحدة التعليم األساسية
 اسم المادة: أصول االستدالل في العقيدة اإلسالميَّة

 04الرصيد: 
 02المعامل: 

 إ ساب الطالب قوَّة علميَّة تأصيليَّة لمعارفه العقيديَّة.          أهداف التعليم: ●
 لمواوعات العقديَّة وال الميَّة  والمنطق.معارف با  :المعارف المسبقة المطلوبة ●
 محتوى المادة: ●

 تعريل االستدالة وأنواعه.  .1
 منهج االستدالة في القرآن ال ريم.  .2

 أ/ االستدالة على وجود هللا.
 ب/ االستدالة على وحدانيَّته.

 ج/ االستدالة على اليوم اآلخر.
 خصائص منهج االستدالة في العقيدة والفكر المعاصر.  .3

 االستدالة من الواقع الطبيعي  واالجتماعي  والعلمي.أ/ 
 ب/ غير المسلمين/ المعاندون...

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

 لمحاور الخمسة للقرآن ال ريم محمد الغزاليا .1
 عقيدة التوحيد في القرآن ال ريم محمد المل اوي  .2
 لميدانيالعقيدة اإلسالمية وأسسها عبد الرحمان ا .3
 النبأ العظيم .4
 عقيدة المسلم محمد الغزالي .5
 القااء والقدر للبيهقي .1
 القااء والقدر عمر سليمان األشقر .2
 الشرا ومظاهره مبارا الميلي .3
 الحد الفاصل بين اإليمان وال فر عبد الرحمن عبد الخالق .4
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 عنوان الماستر: مقارنة األديان 
ل  السداسي: األوَّ

 منهجيَّةاسم الوحدة: وحدة التعليم ال
 اسم المادة: مناهج البحث في األديان

 04الرصيد: 
 02المعامل: 

 :أهداف التعليم ●
للمناهج المستخدمة والمستحدكة  تهموا ب؛ مع تعريل الطالب بأهمية المناهج في الدراسات و البحوط     

ن و تحليوول وقوووف الطالووب علووى أهووم المنوواهج المسووتخدمة فووي دراسووة االديووا؛ و خاصووة ذات الطوورغ الغر ووي
  .حاطة بالمنهج وتطبيقاتهإلا  مع النص الديني

 :المعارف المسبقة المطلوبة ●
المنواهج الحديكوة فوي دراسوة   و تطور الفلسفة الغر يوة  وكذا ديانألحاطة بنشأة و تطور علم مقارنة ااإل    

 .و تحليل النص الديني
 :محتوى المادة ●

 مدخل عام   .1
 لم بها همية العأ التعريل بالمناهج و  .2
 سالمية و الغر ية  و الفرق بينهما إلأقسام المناهج : المناهج ا .3
كل  اهج و طريقة تطبيقاتهاالمناهج و تطبيقاتها : هنا يتعرث الباحط لعرث أساسيات المن .4

 : جراء تطبيقي لهاإأو يختار نماذج و يعمل على  ةمنهج على حد
 أ/ المناهج العامة القديمة:  .5
 بيقاته المنهج التاريخي و تط .6
 .المنهج الوصفي   الجدلي   النقدي   اللغوي المقارن  .7
 ب/ المناهج الحداكية:  .8
 الهرمنيوطيقيا   السيميائية   التفكيكي  نظرية موت المؤلل .9
 %50متواصل+ % 50امتحان :طريقة التقييم ●
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 : المراجع ●
 الشهرستاني  الملل والنحل -
 في العقل أو المرذولة,البيروني  تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة  -
 هواء و النحل ألابن حزم الفصل في الملل و ا -
 فق التدبر ألى إمن تهافت القراءة   القرآنيقطب الريسوني النص  -
 تاريخ الفلسفة الغر ية برتراند راسل  -
 ركون نصر حامد ابو زيدأمجمل كتابات الجابري و  -
  الحداكةكتابات المسيري حوة  -
 ا دريدا و التفكيا أحمد عبد الحليم عطية جا -
 .ديانألخزعل الماجدي علم ا -
  .عادة مصطفى فهم الفهم -
 .سعيد شبار االجتهاد و التجديد -
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 عنوان الماستر: مقارنة األديان
ل  السداسي: األوَّ

 اسم الوحدة: وحدة التعليم المنهجيَّة
 اسم المادة: األديان في القرآن والسنة

 03الرصيد: 
 02المعامل: 

 وقوف الطالب على ماامين القرآن والسنَّة فيما يتعلَّق باألديان.     عليم:أهداف الت ●
 المعرفة المتعل ِّقة بالتفسير  وبالديانات قديمها وحديكها. -  :المعارف المسبقة المطلوبة ●
 :محتوى المادة ●

 تصنيل معتقدات النَّاس في القرآن ال ريم.  .1
 ة.تصنيل معتقدات النَّاس في السنة النبويَّ    .2
ين في القرآن والسنَّة.  .3  أصل الد ِّ
 اليهودية في القرآن والسنَّة.    .4
 النصرانية في القرآن والسنَّة. .5
 المجوسيَّة في القرآن والسنَّة. .6
 الصابئيَّة  في القرآن والسنَّة.                 .7
 الشرا من خالة القرآن والسنَّة.                  .8
 ة.   الدهرية من خالة القرآن والسنَّ  .9

 الحنيفية من خالة القرآن والسنَّة. .10
 كمرات المعرفة باألديان من خالة القرآن والسنَّة.  .11

 امتحان: طريقة التقييم ●
 : المراجع ●

 كتب التفسير األساسية.
 كتب األديان وموسوعتها.

 المعتقدات واألديان وفق منهج القرآن لسعدون محمود الساموا 
 لشريلاألديان في القرآن لمحمود بن ا

 اإلسالم واألديان لمصطفى حلمي 
 موقع مكتبة المهتدين لمقارنة األديان 

 كتب التفسير األساسية.
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 عنوان الماستر: مقارنة األديان
ل  السداسي: األوَّ

 اسم الوحدة: وحدة التعليم المنهجيَّة
 اسم المادة: فلسفة الدين

 02الرصيد: 
 01المعامل: 

 :أهداف التعليم ●
ينيَّة.وقوف الطالب ع  لى تفاعل الفكر المتدي ِّن مع النُّصوص الد ِّ

 :المعارف المسبقة المطلوبة ●
ناتها  وعالقتهم بعاهم ببعث. ينيَّة  ومكو ِّ لة حوة تاريخ األديان  وخصائص الظاهرة الد ِّ  معرفة مؤصَّ

 :محتوى المادة ●
 مدخل اصطالحي.  .1
ين؛ ومواوعاتها.  .2  مفهوم فلسفة الد ِّ
 ني. مواوعات الفكر الدي .3
 مناهج قراءة الفكر الديني.   .4
 كمرات فلسفة الفكر الديني.   .5
يني.  .6  بنية الفكر الد ِّ

 أ/ في الديانات البدائيَّة.
 ب/ في الديانات الهنديَّة.

يانات السماويَّة.  ج/ في الد ِّ
يني ) العقل  .7  اإليمان(. -أصوة المعرفة والبحط في فلسفة الفكر الدِّ 
يني.  .8  خصائص الفكر الد ِّ
ين.الف  .9  لسفة والد ِّ

يني واألخالق.  .10  فلسفة الفكر الد ِّ
 

 امتحان: طريقة التقييم ●
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  المراجع: ●

 مدخل إلى فلسفة الدين محمد عكمان الخشت 
 عالمه حااره مستقبله خزعل الماجديإ علم األديان تاريخه مكوناته مناهجه 

 كتب الفكر اليهودي عموما 
 كتب الفكر المسيحي عموما 

 عموما سالميكتب الفكر اإل
 عبد الجبار الرفاعي.علم ال الم الجديد وفلسفة الدين  

   إبراهيم الخليفةتجديد فهم الوحي
  صيل الريجاني  صادق. )ندوة ماهية ال الم الجديد وفلسفة الدين(. صحيفة إطالعات

 م1996عام 
ة: ال الم الجديد على امتداد األفكار.  اوجبي علي  علم ال الم في إطار التحو 

 تجديد الفكر اإلسالمي  محسن عبد الحميد.
 .مقدمة في السؤاة الالهوتي  الجديد عبد الجبار الرفاعي

 
  

http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb177260-140290&search=books
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 عنوان الماستر: مقارنة األديان
ل  السداسي: األوَّ

 ستكشافية الا اسم الوحدة: وحدة التعليم
 اسم المادة: علوم الدين 

 01الرصيد: 
 01المعامل: 

 .:أهداف التعليم ●
 .أن يطلع الطالب على تفاصيل تخصصه من خالة معرفة كل العلوم التي تدخل تحت عنووان تخصصوه

 ن يعرف المقار ات المختلفة لمسائل الدين عند الدراسة .أ.
 نية.ت الدياعالم و مناهج الدراسإ ن يطلع على أ

 :المعارف المسبقة المطلوبة ●
 ديان.ألديان و علم تاريخ األا ن يكون الطالب قد درس مدخل علم مقارنةأ
سووالمية و ل ووي إلسووالمي باعتبووار ال ليووة هووي كليووة العلوووم اإلن يكووون قوود عوورف العلوووم المرتبطووة بالوودين اأ

 يتمكن الطالب من المقارنة المتوازنة
   
 :محتوى المادة ●

 :ادة على مفردات مركزية هيحتتوي امل
 تعريف علوم الدين.-

 اتريخ دراسة الدين .
 الفرق بني علوم الدين و العلوم الدينية اخلاصة بكل دين .

 العلوم اليت تفرد مباحث مستقلة للدين 
 خرى ألعالقة علوم الدين ابلعلوم ا

  دراسات تطبيقية على خمتلف علوم الدين
 

 :   امتحانطريقة التقييم● 
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 : المراجع● 

 داين ألمراجع اتريخ ا
 داين ألمراجع مقارنة ا

 نسانية إلمراجع العلوم االجتماعية و العلوم ا
 داين.ألم اليت كانت منطلق دراسة األاملصادر و املراجع ا

 كتب مثل :
 حتقيق ما للهند للبريوين 

 ولية للدين امييل دوؤركامياألشكال ألا
 الدين هيغل 

ملاجديداين:خزعل األعلم ا  
 ديكارت رينيه، أتمالت يف الفلسفة األوىل.

ميشال مسالن تر عز الدين عناية. داين:ألعلم ا  
Émile Durkheim, Les Formes élémentaires de la vie religieuse. 

Max Weber, Sociologie des religions (choix de textes et traduction 
par Jean-Pierre Grossein 
Jean-Paul Willaime, Sociologie des religions 
Jean Grondin, La philosophie de la religion, 
L’expérience religieuse 
Essai de psychologie descriptive 
Traduit de l’Anglais avec l’autorisation de l’auteur 
par Frank Abauzit 
 

 

 

 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Durkheim
https://fr.wikipedia.org/wiki/Max_Weber
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Willaime
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Grondin
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 عنوان الماستر: مقارنة األديان
ل  السداسي: األوَّ

 ستكشافية الاسم الوحدة: وحدة التعليم ا
 مريكا  أسيا و آديان القديمة في ألاسم المادة: ا

 01الرصيد: 
 01المعامل: 

 .أهداف التعليم: ●
 أن يطلع الطالب على الخريطة التاريخية الدينية 

 سالم ليستا الديانتين الموجودتين فقط في تلا المنطقة إلي القارتين و ان المسيحية فأيعرف  أن
يمكون فهووم ذلووا دون  عوراف القديمووة و الألديووان و األديوان السووماوية فوي تلووا المنواطق باألهنواا اخووتالا ل

 ديان في تلا المنطقة.ألرسم خريطة حقيقية ل
 ديان في تلا المناطق.ألياا كيل انتشرت اأن يعرف الطالب أ

  ا.دعوي اباعتباره دينكيفية تعامل اإلسالم مع ذلا اإلرط 
 :المعارف المسبقة المطلوبة ●
 ديان و الخريطة الدينية في العالم.ألديان وعلم تاريخ األا ن يكون الطالب قد درس مدخل علم مقارنةأ
 نبياء مروا بكل مناطق العالم .ألن هللا عزوجل أنبأنا أن اأن يكون قد عرف أ

 :ى المادةمحتو  ●
 :حتتوي املادة على مفردات مركزية هي

 التعريف ابلتاريخ العام للمنطقة املدروسة  .-
 التاريخ الديين احمللي .

 اتريخ دراسة الدين يف تلك املناطق  .
 داين و انتشارها يف تلك املناطق ألقدوم ا

 ديين يف تك املناطق اليوم التسيري الشأن 
 ابملوروث الديين التقليدي. مدى ارتباط سكان تلك املناطق

 و ممارسة سالمي اترخياإلالتواجد ا
 خرى ألعالقة علوم الدين ابلعلوم ا

  دراسات تطبيقية على خمتلف املناطق
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 :   امتحانطريقة التقييم● 

 
 : المراجع● 

 الرموز يف الفن و األداين و احلياة :فيليب سرينج.
   Émile Durkheim, Les Formes élémentaires de la vie religieuse 

: منظور شامل والثقافية لـ  الدايانت يف العامل والتطور االجتماعي حلضارات العامل القدمي   
.)أندريه كورواتيف  

د تر عبد اهلادي عباس.اتريخ املعتقدات األفكار الدينية مريسيا اليا  
 اتريخ ابن خلدون.

 أحباث يف دين االمازيغ   روين ابصي ترج محو بوشخار.
فريقيا السوداء امحد صادق محدي.إهوبري ديشان :الدايانت يف   

:أمحد شحالن .آداب الشرق القدمي وتالقح احلضارات  
 أندريه لوران، غوران :أداين ما قبل التاريخ

 أمحد عبد الغفور عطار:دايانت والعقائد يف خمتلف العصور
 أمحد سويلم:أشهر العقائد الدينية يف العامل القدمي

Boespflug, F., et Dunand, F., (éds.), Le comparatisme en 
histoire des religions, 
Philippe Borgeaud, Aux Origines de l'histoire des religions 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Durkheim
http://www.al-maktabeh.com/play.php?catsmktba=3035
http://www.al-maktabeh.com/play.php?catsmktba=2953
http://www.al-maktabeh.com/play.php?catsmktba=2954
http://www.al-maktabeh.com/play.php?catsmktba=2938
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 يانعنوان الماستر: مقارنة األد
 السداسي:  األول

 اسم الوحدة: األفقية
 1اسم المادة: اللغة األجنبية

 01الرصيد: 
 01المعامل: 

 : أهداف التعليم

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

 .اإلسالمي والعقيدة واالستشراق من اللغة اإلنجليزية إلى العربية والعكس

 :  المعارف المسبقة المطلوبة

 .معرفة القواعد العامة في اللغة اإلنجليزية نطقا وكتابة
 

 طريقة التقييم: متواصل
 

 محتوى المادة

 ـ معرفة قواعد اللغة
 ـ معرفة القراءة الصحيحة
 ـ معرفة الكتابة  الصحية
 ـ معرفة التخاطب ابللغة

 ــ حتليل نصوص  يف ختصص العقيدة
 نصوص من القرآن الكرمي والسنة النبوية يف مواضيع العقيدةـ ترمجة وحتليل 

 

  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.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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 ستر: مقارنة األديانماعنوان ال
 نيالثاالسداسي: 

 التعليم األساسية اسم الوحدة:
 2حفظ القرآن وترتيلهاسم المادة:

 02 الرصيد:
 01 المعامل:

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

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

 معرفة أصول رواية ورش عن نافع إجماال.
 محتوى المادة:

 سورة النحل(. من 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
باب الفتح اإلمالة: أحكام ذوات الياء وذوات الواو،باب الفتح واإلمالة: أحكام  -2

 ذوات الراء.
باب الفتح واإلمالة: األلف قبل الراء المتطرفة المكسورة، كلمات مخصوصة  -3

 الة.باإلم
أحكام ياءات اإلضافة،تتمة ألحكام ياءات اإلضافة،أحكام الياءات الزوائد،تتمة  -4

 .ألحكام الياءات الزوائد

 متواصل -طريقة التقييم:       
 المراجع:

 سليمان بن عيسى باكلي: التالوة الصحيحة 1
 ابن الجزري: التمهيد في علم التجويد  -2 -

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

 اسم الوحدة: وحدة التعليم األساسية
يني المسيحي.  اسم المادة: الفكر الد ِّ

 04الرصيد: 
 02المعامل: 

 :أهداف التعليم ●
ينيَّووة األساسوويَّة؛ وكووذا التعوورُّف علووى النسووق   يفيَّووةالمعرفووة  التووي تشووكَّل بهووا الفكوور المسوويحي فووي القاووايا الد ِّ

يني المسيحي؛ مع له  وأسبابه )أشخاص وأفكار(. الفلسفي الدِّ    معرفة منابع تشكُّ
يحتواج الطالوب إلوى معوارف بالديانوة المسويحيَّة فوي خطوطهوا العرياوة؛ وكوذا    :المعارف المسوبقة المطلوبوة ●

ن كان له معارف بالفلسفة الوسيطة )السكوالستية( كان االستعداد أتمَّ. ينيَّة بشكل عام؛ وا   القاايا المسألة الد ِّ
 :وى المادةمحت ●

 مداخل اصطالحيَّة ومعرفيَّة.  .1
يني المسيحي في عهد آباء ال نيسة ) أوريجانوس  يوحنا الدمشقي... الخ(.  .2  نشأة الفكر الد ِّ
يني المسيحي: هللا.  .3  قاايا الفكر الد ِّ
ين.  .4 يني المسيحي: الد ِّ  قاايا الفكر الد ِّ
يني المسيحي: العقل واإليمان.  .5  قاايا الفكر الد ِّ
يني المسيحي: األخالق.قاايا   .6  الفكر الد ِّ
يني المسيحي: اآلخر.  .7  قاايا الفكر الد ِّ
يني المسيحي: العلم.  .8  قاايا الفكر الد ِّ

 %50متواصل+ % 50امتحان: طريقة التقييم ●

 : المراجع ●
يني بين اإلسالم والمسيحيَّة  للويس غاردية  األب جورج شحاته قنواتي.  فلسفة الفكر الدِّ 

 المسيحي عند آباء ال نيسة  ل يرلس سليم البسترسي  حنا الفاخوري.تاريخ الفكر 
 تاريخ الفكر المسيحي  لحنا الخاري.

يس توما األ ويني  لميالد زكي غالي.  هللا في فلسفة القد ِّ
 موسوعة آباء ال نيسة  لعادة فرج عبد المسيح.

 الخالصة الالهوتيَّة  لتوما األ ويني.
 ة  أوغسطين  توما األ ويني  ترجمة حسن حنفي.نماذج من الفلسفة المسيحيَّ 
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 عنوان الماستر: مقارنة األديان
 السداسي: الثاني

 اسم الوحدة: وحدة التعليم األساسية
 اسم المادة: النقد اإلسالمي لألديان

 04الرصيد: 
 02المعامل: 

 

 :أهداف التعليم ●
 تعميق معارف الطالب في التخصص  -
يني.تمكين الطالب من االطالع ع -  لى تراط المسلمين في فن النقد الد ِّ

 :المعارف المسبقة المطلوبة ●
 المعرفة بعلم ال الم اإلسالمي وقااياه. -
   معرفة عقائد األديان األخرى. -

 :محتوى المادة ●
 أسباب نشأة النقد اإلسالمي لألديان:  .1

 أ/ نصوص القرآن ال ريم  
 ب/ سيرة النبي عليه الصالة والسالم 

 التاريخية.ج/ الظروف 
 النقد اإلسالمي لليهوديَّة.  .2
 النقد اإلسالمي للمسيحية.  .3
 النقد اإلسالمي للصابئة.  .4
 النقد اإلسالمي للشرا.  .5
 النقد اإلسالمي للدهريَّة.  .6
 :أغراث النقد .7

 أ/ أغراث دفاعيَّة 
 ب/ أغراث دعويَّة.
 ج/ أغراث علميَّة.

 خصائص النقد اإلسالمي لألديان.  .8
 مي لألديان.آكار النقد اإلسال  .9
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 آفاق النقد اإلسالمي لألديان.  .10
 %50متواصل+ % 50امتحان ●

 : المراجع ●
 القرآن ال ريم  وكتب الحديط والسيرة  -
 الفكر اإلسالمي في الرد على النصاري  عبد المجيد الشرفي. -
 الفارق بين المخلوق والخالق  عبد الرحمن باجه جي  -
 كتاب التمهيد  أبو بكر الباقالني  -
 في الملل واألهواء والنحل  ابن حزم  الفصل -
 شفاء الغليل في ما وقع في التوراة واإلنجيل من التبديل  أبو المعالي الجويني  -
 إظهار الحق  رحمة هللا الهندي. -
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 عنوان الماستر: مقارنة األديان
 السداسي: الثاني

 اسم الوحدة: وحدة التعليم األساسية
 اسم المادة: ديانات الشرق القديم

 04رصيد: ال
 02المعامل: 

 

 :أهداف التعليم ●
ينيَّووة القديمووة  والتووي كووان لهووا أكووٌر فيمووا  يهوودف إلووى وقوووف الطالووب علووى شووكلث بووارزث موون أشووكاة الحيوواة الدِّ 

 بعدها من األديان  بما في ذلا ديانة العهد القديم والعهد الجدي  والفكر اإلسالمي.
 :المعارف المسبقة المطلوبة ●

ين يحتوواج الطالووب  وولها خووالة التوودرَّج  متمك ِّلووًة بشووكلث أخووصَّ فووي مباحووط نشووأة الوود ِّ إلووى المعووارف التووي حصَّ
 والنظريَّات العلميَّة المختلفة في ذلا. مع بعث المعارف المتعل ِّقة بتاريخ الحاارات القديمة.

 :محتوى المادة ●
لمعارف المفتاحيَّة مدخل إلى المادة ) تعاريل  ومفاهيم عن جغرافية الشرق القديم  وبعث ا  .1

 عن الحاارات القديمة(
يني في الشرق القديم.  .2  أصوة الفكر الد ِّ
يني في الشرق القديم.  .3  األساطير في الفكر الد ِّ
ين في بابل.  .4  الد ِّ
ين في سومر. .5  الد ِّ
ين في آشور. .6  الد ِّ
 (.1الدين في بالد فارس )  .7
 (.2الدين في بالد فارس ) .8
ين في جزيرة العرب قبل اإلس  .9  الم.الد ِّ

 الدين في أرث كنعان.  .10
 أكر ديانات الشرق القديم في اليهوديَّة. .11
 أكر ديانات الشرق القديم في المسيحيَّة. .12
 أكر ديانات الشرق القديم في الفكر اإلسالمي.  .13
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 %50متواصل+ % 50امتحان طريقة التقييم ●

 : المراجع ●

 أديان العالم  لحبيب سعيد.
 قصة الحاارة  لوة وايرة ديورانت.

 أديان ومعتقدات ما قبل التاريخ  لخزعل الماجدي.
 العقائد واألديان عبر العصور  لعبد الغفور عطار.

 الملل والنحل  للشهرستاني.
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 عنوان الماستر: مقارنة األديان
 السداسي: الثاني

 اسم الوحدة: وحدة التعليم األساسية
يني اليهودي  اسم المادة: الفكر الد ِّ

 04الرصيد: 
 02: المعامل

 :أهداف التعليم ●
يني اليهودي. يني اليهودي؛ ومبادئ وأسس الفكر الد ِّ  معرفة الفكر الدِّ 

 :المعارف المسبقة المطلوبة ●
لة في مرحلة الماستر.  المعارف المتعل ِّقة بالديانة اليهوديَّة المحصَّ

 :محتوى المادة ●
يني. -1  تعريل الفكر الدِّ 
يني اليهودي. -2  مصادر الفكر الد ِّ
 األدب التلمودي. -3
 األدب المدراشي. -4
 األدب الهاالخي. -5
يني  اإل -6 ين  النَّص الد ِّ  .(سكاتولوجيا  األبوكايبتيةقاايا الفكر اليهودي )اإلنسان  الدِّ 
 

 %50متواصل+ % 50امتحان: طريقة التقييم ●

 

 : المراجع ●
 الفرق والمذاهب اليهودية منذ البدايات. عبد المجيد همو -1

 والصهيونية. عبد الوهاب المسيري  ليهودية واموسوعة اليهود  -2
 اليهودية المفاهيم و الفرق عبد الوهاب المسيري  -3
 الفرق اليهودية المعاصرة   أسماء سليمان سويلم -4
 الفرق الدينية اليهودية في الموسوعة العبرية. نبيل الغندور -5
 .اليهود الحسيديم جعفر حسن -6
 عرابيسفر تاريخ اليهودية واليهود. رجا عبد الحميد  -7
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 عنوان الماستر: مقارنة األديان 

 السداسي: الثاني
 اسم الوحدة: وحدة التعليم المنهجية

 اسم المادة: المناهج الحديثة في دراسة األديان
 04الرصيد: 
 02المعامل: 

  :أهداف التعليم ●
ر الذي لحق البحووط فوي المنواهج فوي العلووم اإلنسوانيَّة        عموًموا  وفوي وقل الطالب على مدى التطوُّ

ولأ منهوا أ بور قودرث ممكون فوي بحوكوه   ينيَّة خصوًصوا؛ حتَّوى تتفوتَّح قرائحوه  وتتسوع مداركوه  ويوظ ِّ العلوم الد ِّ
 ونشاطاته العلميَّة.

 معارف أساسيَّة حوة المنهجيَّة في حقل الدراسات اإلنسانيَّة. :المعارف المسبقة المطلوبة ●
 :محتوى المادة ●

 المنهج النقدي.  .1
 منهج التاريخي.ال  .2
ي.  .3  المنهج النص ِّ
 المنهج المقارن.  .4
 المنهج اإلدرا ي ) النفسي(.  .5

 + متواصل امتحان: طريقة التقييم ●

 : المراجع ●
 الشهرستاني  الملل والنحل -
 البيروني  تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو المرذولة, -
 ابن حزم الفصل في الملل و االهواء و النحل  -
 من تهافت القراءة الى افق التدبر   القرآنيالريسوني النص قطب  -
 تاريخ الفلسفة الغر ية برتراند راسل  -
 مجمل كتابات الجابري و اركون نصر حامد ابو زيد -
 كة الحداكتابات المسيري حوة  -
 أحمد عبد الحليم عطية جاا دريدا و التفكيا  -
 .خزعل الماجدي علم االديان -

Oviedo, Lluis, Visala, Aku :New Approches to the Scientific Study of Religion. 
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 عنوان الماستر: مقارنة األديان
 السداسي: الثاني

 اسم الوحدة: وحدة التعليم المنهجية
ينيَّة  اسم المادة: الدعوة الد ِّ

 03الرصيد: 
 02المعامل: 

بها الدارس لألديان؛ بحيط ال يقل عند  وقل الطالب على المبادئ الر ِّساليَّة التي يتحلَّى  أهداف التعليم: 
نَّما يدعو غيره ليشاركوه فيها. ينيَّة التي يعتقدها  وا   الحقيقة الدِّ 

يني وفلسفته.  :المعارف المسبقة المطلوبة ●  معارف عامَّة حوة تاريخ األديان  والفكر الد ِّ
 مدخل.   محتوى المادة: ●

 منزلة الدعوة من تعاليم األديان.  .1
 ديان بين المنغلقة و ين الدعويَّة.تقسيم األ  .2
ينيَّة في الديانات غير ال تابيَّة.  .3  الدعوة الد ِّ
ينيَّة في اليهوديَّة )  .4  الجانب النظري(. 1الدعوة الد ِّ
ينيَّة في اليهوديَّة )  .5  جوانب تطبيقيَّة ونماذج من الدعاة(.  2الدعوة الد ِّ
ينيَّة في المسيحيَّة ) .6  ري(.الجانب النظ 1الدعوة الد ِّ
ينيَّة في المسيحيَّة )  .7  جوانب تطبيقيَّة ونماذج من الدعاة(.  2الدعوة الد ِّ
ينيَّة في اإلسالم ) .8  الجانب النظري(. 1الدعوة الد ِّ
ينيَّة في اإلسالم )  .9  جوانب تطبيقيَّة ونماذج من الدعاة(. 2الدعوة الد ِّ

ينيَّة في عالمنا المعاصر.   .10  الدعوات الد ِّ
ينيَّة.استشراف مستقبل الد  .11  عوة الد ِّ

  امتحان: طريقة التقييم ●

 : المراجع ●
ينيَّة على العموم.  المصنَّفات في الردود الدِّ 

 المصنَّفات التَّنصيريَّة.
 المصنَّفات الدعويَّة اإلسالميَّة. 

ينيَّين في كل ِّ أمَّة.  المصنَّفات حوة األعالم الد ِّ
  د الزيدي.معجم مصطلحات الدعوة واإلعالم اإلسالمي  طه أحم

 .محمد الماحي  الدعوة في إفريقيا
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 ستر: مقارنة األدياناعنوان الم 
 السداسي: الثاني

 اسم الوحدة: وحدة التعليم المنهجية
 اسم المادة: علم الجدل والمناظرة

 02الرصيد: 
 01المعامل: 

 

 :أهداف التعليم ●
م فكووره   ويعينووه علووى تنظوويم تفاعوول فكووره مووع وقوول الطالووب علووى مفوواهيم وتطبيقووات علوومث  موون شووأنه أن يوونظ ِّ

ين  أو المذهب  أو الفكرة.   أفكار اآلخرين ممَّن يخالفونه الد ِّ
 :المعارف المسبقة المطلوبة ●

يني. ينيَّة  والحوار الدِّ   المعرفة بنماذج من تاريخ األفكار الد ِّ
 :محتوى المادة ●

 مداخل اصطالحيَّة.  .1
 أسماء علم الجدة والمناظرة.  .2
 حكمه.  .3
 أهدافه  وغاياته.  .4
 أشهر التصنيفات فيه.  .5
 مباحكه.  .6
 آداب الجدة والمناظرة.  .7
 كمراته.  .8
 نماذج من الحاارة اإلسالميَّة عن الجدة والمناظرة. .9

 توظيفاته في عالمنا المعاصر في مجاالت التواصل الحااري.  .10
 آفاقه المستقبليَّة.  .11

 

 امتحان : طريقة التقييم ●
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  المراجع: ●
 د الباجي: المنهاج في ترتيب الحجاج.أبو الولي

 الرازي. مناظرة في الرد على النصارى لفخر الدين محمد بن عمر
 طاش كبري زاده: رسالة اآلداب في علم آداب البحط والمناظرة.

 محمَّد األمين الشنقيطي: آداب البحط والمناظرة.
 أحمد مكي: تعليق على الرسالة المواوعة في آداب البحط.

 لفرغلي الدجوي: الخالصة الباهرة في آداب البحط والمناظرة.محمَّد ا
 هارون عبد الرزاق: فن آداب البحط والمناظرة.

 حسين والي: الموجز في علم آداب البحط والمناظرة.
شوورغ وتواوويح علووى مووتن طوواش  –أبووو مصووطفى البغوودادي: الوااووح فووي علووم المنوواظرة 

 .-كبري زاده
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 األديانعنوان الماستر: مقارنة 
 السداسي: الثاني 

 ستكشافية الاسم الوحدة: وحدة التعليم ا
  ديانألخالق و األاسم المادة: ا

 01الرصيد: 
 01المعامل: 

 .:أهداف التعليم ●
 خالق للرسول عليه الصالة و السالم.ألمتام اإأن جنسد علميا مقولة 

 خالق.ألهي ا ن التدين مرتبط ابملمارسة و املمارسة هي املعاملة واملعاملةإ
 خالق.ألنسان فكيف جسدت ذلك من خالل فلسفتها لإلاين مرتبطة ابألدرسالة ا

 
 المعارف المسبقة المطلوبة: ●
 ديان و مواد فلسفية و التصوف.ألن يكون الطالب قد درس مدخل علم مقارنة األديان و علم تاريخ اأ
 ياا.أالتصوف و الفقه ديان و ألن يكون قد عرف العلوم المرتبطة بالدين كفلسفة اأ

 
 : امتحانطريقة التقييم ● 

  
 :محتوى المادة ●

 :حتتوي املادة على مفردات مركزية هي
 تعريف الدين .-

 خالق .ألتعريف ا
 خالق ألالعالقة بني الدين و ا

 بني فلسفة األخالق و فلسفة الدين . ةالعالق
 خالق يف  الدين .ألاتريخ دراسة ا

  خالق و الدين كابن مسكويه و كانط و نيشه و عبد هللا درازألعالقة االعلماء الذين اهتموا ب
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  :المراجع ●
 خالق يف القرآن عبد هللا دراز.ألدستور ا
 ميانويل كانط إكتب 

 كتب هانس كينغ 
 كتب جون هيك.

لتصوف واألداينكتاابت شرقية يف األخالق وا  أمحد شحالن :
،خالقيةألبداايت الفلسفة ا  حممد عبد الرمحن مرحبا 

Seyyed Hossein Nasr, Islamic art and spirituality, 
خالق يف القرآن.ألدستور ا  

Émile Durkheim, Les Formes élémentaires de la vie religieuse 
Jean Grondin, La philosophie de la religion, 
Youcef  Messaoudene et François Vannucci, Rencontre entre science et foi 
Henri Bergson, Les Deux Sources de la morale et de la religion 

 

 

http://www.al-maktabeh.com/play.php?catsmktba=3037
http://www.al-maktabeh.com/play.php?catsmktba=3033
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Durkheim
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Grondin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Bergson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Deux_Sources_de_la_morale_et_de_la_religion
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 عنوان الماستر: مقارنة األديان

 السداسي: الثاني

 ستكشافية الاسم الوحدة: وحدة التعليم ا

   اسم المادة: الحروب الدينية

 01الرصيد: 

 01المعامل: 

 .:أهداف التعليم ●
 داين احلقيقي .أن يطلع الطالب على اتريخ األ

 سباهبا و نتائجها .أن يدرس االنشقاقات الدموية داخل الدين الواحد و أ
 اثرها خطرية على اجملتمعات .آن يدرس االختالفات الفكرية احلادة غري الدموية و لكن أ
 ن يدرس قيم العنف و العدوانية اليت يرتكز عليها اخلصوم من النصوص املقدسة.أ

 داين كاحلروب الصليبية.ألنية بني خمتلف ايدرس احلروب الدي أن
 
 :المعارف المسبقة المطلوبة ●

ديووان و الخريطووة الدينيووة و توواريخ ألان يكووون الطالووب قوود درس موودخل علووم مقارنووة األديووان و علووم توواريخ ا
 المذاهب الدينية في كل دين 

 ان يكون قد عرف نشأة المذاهب 
 روب الدينية .ان يعرف عالقة السياسة باالنشقاقات و الح

 
 : امتحانطريقة التقييم ●  

 
 :محتوى المادة ●

 :حتتوي املادة على مفردات مركزية هي
 تعريف الدين .-

 نشأة االداين و تطورها.
 عالقة السياسة بتطور االداين من خالل مناذج .

 اسباب االنشقاقات يف االداين 
 مظاهر االنشقاق العنيفة و الفكرية 
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 ات .نتائج تلك االنشقاق
 البدائل للحروب الدينية.

 حرية املعتقد .
  دراسات تطبيقية على خمتلف علوم الدين

 
 : المراجع ●

 كتب التاريخ العام .
 كتب االنشقاقات الدينية .

 وراب أكتب احلروب الدينية يف 
 كتب احلروب الصليبية بني العرب و الفرجنة 

 سعيد عاشور: احلركة الصليبية
 اريخ احلروب الصليبية:سهيل زكار  املوسوعة الشاملة لت

Jean Paul Barbier-Mueller, La parole et les armes : chronique des guerres de 
Religion en France 1562-1598. 

Pierre Miquel, Les Guerres de Religion, 
Nicolas Le Roux, Les Guerres de Religion 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Paul_Barbier-Mueller
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Miquel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Le_Roux
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  عنوان الماستر: مقارنة األديان
 السداسي:  الثاني

 اسم الوحدة: األفقية
 2اسم المادة: اللغة األجنبية

 01الرصيد: 
 01المعامل: 

 أهداف التعليم:

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

 نجليزية إلى العربية والعكسإلسالمي والعقيدة واالستشراق من اللغة اإلا
 رف المسبقة المطلوبة : المعا

 نجليزية نطقا وكتابةإلمعرفة القواعد العامة في اللغة ا
 

 متواصل طريقة التقييم: 

 نجليزية نطقا وكتابةإلمعرفة القواعد العامة في اللغة ا
 

 محتوى المادة

 ـ معرفة قواعد اللغة

 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: 

 إشكالية ترجمة معاني القرآن الكريم، د. ليلى عبد الرازق عثمان -1 -3

 ترجمة معاني القرآن الكريم إلى لغات العالم  -2 -4

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.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: مقارنة األديان
 السداسي: الثالث.

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

 02الرصيد:
 01المعامل:

 
 أهداف التعليم:

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

 

 

 مطلوبة :المعارف المسبقة ال

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

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

 

 

 محتوى المادة:

 من سورة الكهف(. 73آية من سورة النحل إلى  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
 د في علم التجويد ابن الجزري: التمهي -2 -

 الدرر اللوامع البن بري وشروحه -3
 النجوم الطوالع للمارغني -4
 المكتفى في الوقف واالبتداء لإلمام الداني -5
 منار االهتداء في الوقف واالبتداء لألشموني( -6
 شرح المنتوري على الدرر اللوامع.7
 ابن القاضي: الفجر الساطع في شرح الدرر اللوامع 8
 : القصد النافع لبغية الناشئ والبارع على الدرر اللوامع في مقرئ اإلمام نافع الخراز9

 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
 .دة ورش عن اإلمام نافعكل الكتب التي ألفت في مفر  -13
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 عنوان الماستر: مقارنة األديان
 السداسي: الثالث

 اسم الوحدة: وحدة التعليم األساسية
 اسم المادة: التصوف في األديان

 04الرصيد: 
 02المعامل: 

 

 :أهداف التعليم ●
التصووف  ية ومراحل نشوأة وتطوورالتأصيل لتاريخيتقصي مصادر اإلرط الروحي والوجداني لإلنسان؛ مع 

فوي األديووان السووماوية. وكووذا تتبووع منووابع االتجاهووات الفكريوة والسياسووية  التووي كانووت علووى خووط التموواس مووع 
 التصوف؛ واستنباا األحكام المستفادة من تاريخ التصوف.

 :المعارف المسبقة المطلوبة ●
 معرفة اإلرط الروحي المشترا بين األذواق الصوفية واألديان والفلسفات األخرى.-
 التصوف كفكرة ونحلة وملة قديمة موجودة قبل اإلسالم.-
 معرفة حقيقة الفكرة من المصدر ال من المنتسبين.-
 :محتوى المادة ●

 تعرف الصوف لغة واصطالحا.  .1
 نشأة التصوف وأطواره.- .2
 أسماء الصوفية ومراتبهم.- .3
 أقسام التصوف.- .4
 أسماء الصوفية ومراتبهم.- .5
 مصادر التصوف:- .6
 لحديكة.*األفالطونية ا .7
 *الديانة المصرية األخناتونية. .8
 *التفاسير التلموذية: الهاالخا  الكيولوجيا الموسار  المدراش  الها دا. .9

 الخلوات الصوفية.- .10
 عقيدة المتصوفة في هللا.- .11
 التزكية والبدع الصوفية.- .12
 ال شل الصوفي.- .13
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 قواعد التر ية في المنهج الصوفي.- .14
 يخ.القبالة: المفهوم والتطوير والتار - .15
 مدارس الفكر القبالي: رواد مدرسة الحلوة واالتحاد أنموذجا.- .16
 القبالة والصراعات الفكرية والدينية.- .17
 القبالة المسيحية.- .18

 

 %50متواصل+ % 50امتحان: طريقة التقييم ●

 : المراجع ●
 القرآن ال ريم.

 ال تاب المقدس.-
 إيميل عباس: القبالة والسحر اليهودي. .1
 التصوف اإلسرائيلي.حمدي رشاد الطحاوي:  .2
 شمعون مورياة: التلموذ: أصله وتسلسله وآدابه. .3
 عبد الجليل شلبي: اليهود واليهودية. .4
 محمد الحسن: المذاهب واألفكار المعاصرة في التصور اإلسالمي.  .5
 محمد الغرايب: يهود مجتمع المغرب األقصى الوسيط. .6
 محمد يوسل موسى: نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها. .7

8. G.C. Anawati & L.Gardet : Mystique musulmane, Paris, 
1976. 

9. Garshom Scholem : Kabbale, 1974. 
10. Garshom Scholem : Mysticism sacred and profane. 
11. Haim Zafrani: Kabbale, vie mystique et magie. )حواييم  

 الزعفراني(
12. Walter Stace: Mysticism and philosophy. 
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 قارنة األديانعنوان الماستر: م
 السداسي: الثالث

 اسم الوحدة: وحدة التعليم األساسية
 اسم المادة: ديانات الهند

 04الرصيد: 
 02المعامل: 

 

 :أهداف التعليم ●
 معرفة أصوة ديانات الهند وعوامل نشأتها.

 :المعارف المسبقة المطلوبة ●
 تاريخ األديان 

 :محتوى المادة ●
ناسيَّة.لمحة عن شبه القارة الهنديَّ   .1  ة جغرافيَّة وتاريخيَّة وا 
ينيَّة في الهند القديمة  .2  الحياة الد ِّ
 :الهندوسية  .3

  االنطالق-التناسخ-ال ارما-أ/ المعتقدات الهندوسية:األلوهية
 ب/ ال تب المقدَّسة ) الفيدات  اليوبانيشاد  قوانين مانو(.

 ج/ النظام االجتماعي ونظام الطبقات.
 د/ العبادات الهندوسية

 لطقوس والمراسيم واألعياد.ا
 هو/ األخالق  الهندوسية

 :البوذية  .4
 حياة بوذا.

 النرفانا-التناسخ-ال ارما-: األلوهيةالبوذيةأ/ المعتقدات 
  ب/ ال تابات المقدَّسة البوذيَّة.

 ج/ العبادات البوذية.

 د/ األخالق  البوذية.
 هو/ عالميَّة البوذيَّة وانتشارها خارج الهند.

 :ةالجينيَّ   .5
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 .ةجينيَّ ال والمبادئ أ/ المعتقدات
ينيَّة.   ج/ النصوص الد ِّ

 لجينية.ب/ العبادات ا
 لجينية. ج/ األخالق  ا

 السيخيَّة: .6
 .السيخيَّة أ/ المعتقدات

ينيَّة   .ج/ النصوص الد ِّ
 .السيخيَّةب/ العبادات 

 عالقتها باإلسالم.ج/ 
 

 %50متواصل+ % 50امتحان: طريقة التقييم ●

 

  :المراجع ●
 الملل والنحل للشهرستاني.  -
 موسوعات األديان.  -
 تحقيق ما للهند من مقولة معقولة في العقل أو مرذولة  أبو الريحان البيروني  -
   الديانات والعقائد  عبد الغفور عطار. -
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 عنوان الماستر: مقارنة األديان
 السداسي: الثالث

 اسم الوحدة: وحدة التعليم األساسية
ينيَّة المعاصرةاسم الما  دة: الطوائف والمذاهب الد ِّ
 04الرصيد: 
 02المعامل: 

 :أهداف التعليم ●
ينيَّووة؛ بحيووط يمكنووه بعوودها  تزويوود الطالووب بمعووارف ازدحووم بهووا عالمنووا المعاصوور موون الطوائوول والمووذاهب الد ِّ

عوالم اليووم  وكوذا توظيفها في فهم مشكالت العالم المعاصر وحلولها؛ وكذا إ سابه القدرة على الحووار فوي 
 الغد.

 :المعارف المسبقة المطلوبة ●
لة فيما يتعلَّق باألديان قديمها وحديكها  وكل ِّ ما يتعلَّق بها من مفاهيم.ؤ معارف م  صَّ

 :محتوى المادة ●
يني.  .1  مداخل اصطالحيَّة حوة الطائفة والمذهب الدِّ 
ينيَّة ذات األصوة الوكنيَّة.  .2  الطوائل والمذاهب الد ِّ
ينيَّة ذات األصوة اليهوديَّة.الطو   .3  ائل والمذاهب الد ِّ
ينيَّة ذات األصوة الصهيونيَّة.  .4  الطوائل والمذاهب الد ِّ
ينيَّة ذات األصوة المسيحيَّة.  .5  الطوائل والمذاهب الد ِّ
ينيَّة ذات الجذور اإلسالميَّة.  .6  الطوائل والمذاهب الد ِّ
ينيَّة  .7  الجديدة: أسبابه  مظاهره  وسبل ترشيده. الشباب المسلم واإلقباة على األفكار الد ِّ
ينيَّة المعاصرة.  .8  استشراف مستقبل الطوائل والمذاهب الد ِّ

 

 %50متواصل% + 50امتحان: طريقة التقييم ●

 

 : المراجع ●
امأة في المشرق.  محمَّد عبد هللا عنان: تاريخ الجمعيَّات السر ِّيَّة والحركات الهدَّ

 ينية.سعد رستم: الفرق والطوائل الد
 غالب عواجي: فرق معاصرة تنتسب إلى اإلسالم.  
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 غالب عواجي: المذاهب الفكريَّة المعاصرة.
 ناصر القفاري وناصر العقل: الموجز في األديان والمذاهب المعاصرة.

 محمَّد الحمد: رسائل في األديان والفرق والمذاهب.
رة.  الندوة العالميَّة للشباب اإلسالمي: الموسوعة الميسَّ

 محمَّد قطب: مذاهب فكريَّة معاصرة.  
يطان )كتاب عبدة الشيطان(.  أنطون ليفي: إنجيل الشَّ

 صر الفرق وعبدة الشيطان.عيحي نبهان: 
 طارق عمر التلباني: ظاهرة عبادة الشيطان  دراسٌة وتحليل.

 أبو الحسن الندوي: القادياني والقاديانيَّة.
 -دراسة في األسرار التَّنظيمة لليهوديَّة العالميَّة –هوة صابر طعيمة: الماسونية ذلا العالم المج
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 عنوان الماستر: مقارنة األديان
 السداسي: الثالث

 اسم الوحدة: وحدة التعليم األساسية
 اسم المادة: النقد الغربي للمصادر المسيحيَّة

 04الرصيد: 
 02المعامل: 

 

 :أهداف التعليم ●
 تعميق  معارف الطالب في التخصص  -
 لتعرف على الدراسات النقدية الغر ية للنصوص المقدسة ا -
 التعرف على مناهج النقد عند المدرسة الغر ية. -

 المعارف المسبقة المطلوبة: ●
 ى وجه الخصوص.اإللمام بالمعارف األساسيَّة للديانتين المسيحيَّة واليهوديَّة  ومصادرهما عل

 محتوى المادة: ●
 مفهوم النقد   -
 ص مفهوم نقد النصو  -
 أسباب قيام حركة نقد العهد القديم في الغرب  -
 تاريخ حركة نقد العهد القديم  -
 مناهج نقد العهد القديم: -

 عند باروخ سبينوزا   •
 جون أوستروا   •
 فلهاوزن.  •

 تاريخ حركة نقد العهد الجديد  -
 مناهج نقد العهد الجديد: رودلل بولتمان نموذجا. -
 نتائج حركة نقد العهد القديم في الغرب. -
 نتائج حركة نقد العهد الجديد في الغرب. -
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 %50متواصل% + 50امتحان: طريقة التقييم ●

 

  :المراجع ●
 ال تاب المقدس  -
 تاريخ نقد العهد القديم من أقدم العصور إلى العصر الحديط  زالمان شازار  -
  رسالة في الالهوت والسياسة  باروخ سبينوزا  -
 دخل إلى الدراسات التاريخية بدوي عبد الرحمن : النقد التاريخي الم -
 موريس بوكاي : التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم  -

- Introduction à la Bible, tome 1.  
- Lagrange Marie-Joseph : La méthode historique, la critique biblique et l’Eglise. 
- Loisy Alfred : Le quatrième évangile. 
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 يانعنوان الماستر: مقارنة األد
 السداسي: الثالث

 اسم الوحدة: وحدة التعليم المنهجية
 اسم المادة: منهجيَّة تحقيق التُّراث

 04الرصيد: 
 02المعامل: 

 

 أهداف التعليم: ●
 ومنهجيات تحقيق التُّراط. وقوف الطالب على مختلل طرق 

 المعارف المسبقة المطلوبة: ●
يني في مختلفمعارف أساسيَّة حول المخطوطات، وحول التُّراث ال  صوره. د ِّ

 :محتوى المادة ●
 مفاهيم ومداخل اصطالحية. -1
يني المصري القديم. -2  تحقيق التراط الد ِّ
يني اإلغريقي. -3  تحقيق التراط الد ِّ

يني الروماني.-4  تحقيق التراط الد ِّ
 تحقيق التراط اليهودي. -4
يني المسيحي. -5  تحقيق التراط الد ِّ
يني اإلسالم -6  ي.تحقيق التراط الد ِّ

 

 %50متواصل% + 50امتحان: طريقة التقييم ●

 

  المراجع: ●
 التاريخ المقدس هيرودوت اليهودي.

 الديانة اليونانية: أبكار السقاف.
 الديانة الرومانيَّة: أبكار السقاف.
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 عنوان الماستر: مقارنة األديان
 السداسي: الثالث

 اسم الوحدة: وحدة التعليم المنهجية
 ديانألنثروبولوجيا في دراسة األج ااسم المادة: المناه

 03الرصيد: 
 02المعامل: 

وقووووف الطالوووب علوووى توظيووول البحوووط والدراسوووة األنكرو ولوجيَّوووة فوووي دراسوووة األديوووان    :أهوووداف التعلووويم ●
 المقارنة.

معوووارف ابتدائيَّوووة متعل ِّقوووة باألنكرو ولوجيوووا  والوووديانات القديموووة  وأساسووويات  :المعوووارف المسوووبقة المطلوبوووة ●
ينيَّة.  الظاهرة الدِّ 

 :محتوى المادة ●
 التعريل باألنكرو ولوجيا -أ

  مفهوم األنكرو ولوجيا وطبيعتها وأهدافها –       
 .نشأة األنكرو ولوجيا وتاريخها –       
 .األخرى  بالعلوم تهاعالقو  و فروعها األنكرو ولوجيا مجاالت-       

 وجيااألنكرو ول االتجاهات المعاصرة لدراسة -ب
 االتجاه التاريخي -      
 التجزيئي /االتجاه التاريخي -      
  االتجاه التاريخي/ النفسي -      
  االتجاه البنائي/ الوظيفي -     

 مفهوم األنكرو ولوجيا الدينية -ج
 دور علماء االجتماع واألنكرو ولوجيا في نشأة علم مقارنة األديان.  -د
 التَّطبيقات األنكرو ولوجيَّة في دراسة األديان.آليات توظيل المعارف و  -هو

 أ/ في الديانات البدائيَّة.
 ب/ في اإلسالم.

 ج/ في المسيحيَّة.
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  امتحان: طريقة التقييم ●

  المراجع: ●
 أحمد محمَّد جاد عبد الرازق: 

 .-دراسة تحليليَّة نقديَّة –المناهج األنكرو ولوجي ة في دراسة األديان  /1
ين  دراسة نقديَّة مقارنة  مجلَّة الجمعيَّة الفلسفيَّة المصريَّة   المناهج /2  م.2009االجتماعيَّة في دراسة الد ِّ

مجلَّة إسوالميَّة المعرفوة  السونة التاسوعة عشورة  العودد بالة التليدي: النموذج المعرفي لنقد األديان عند الفاروقي  
 م.2013  74

وود خليفووة حسوون: جهووود إسووماعيل الفووار  مجلَّووة إسووالميَّة المعرفووة  السوونة التاسووعة وقي فووي علووم توواريخ األديووان  محمَّ
 م.2013  74عشرة  العدد 

 .-مدخل إلى معرفة اللغة –حسن ظاظا: الل ِّسان واإلنسان 
 عصام شكيب: التوراة تتحدَّط عن بيت هللا الحرام.

 .بكر أحمد باقادر أبو  نكرو ولوجيا اإلسالمأ
   فاروق إسماعيل.الكقافية األنكرو ولوجيامفهوم 

   عبير أحمدانعلم اإلنس
 المدخل إلى علم اإلنسان  غانم عبد هللا عبد الغني ورفيقاه

 المدخل إلى علم اإلنسان  عيسى الشماس
ة األنكرو ولوجيا  .فصوة في تاريخ اإلنسان  فهيم  حسين  سلسلة عالم المعرفة -قص 

 اإلنسان في المرآة  كلوكهون  كاليد  ترجمة : سليم شا ر. 
 علم اإلنسان الكقافي  ناصر  ابراهيم. –كقافية األنكرو ولوجيا ال 
 أسس األنكرو ولوجيا الكقاقية  هرسكوفيتز  ميلفيل. ج  ترجمة : ر اغ النفاخ. 

   جماة حمدانأنكرو ولوجيا اليهود
 (  عبد الوهاب المسيري كمانية مجلدات) جديد ليهودية والصهيونية: نموذج تفسيري وا موسوعة اليهود 
   عبد الوهاب المسيري اإلنسان: دراسة نظرية وتطبيقية في النماذج المركبة دفاع عن 

بة: دراساٌت نظريٌة وتطبيقية    ) عبد الوهاب المسيري  اإلنسان والحاارة والنماذج المركَّ
 الوهاب المسيري.عبد من هو اليهودي؟  

David N. Gellner, '' Anthropological Approaches '' in '' Approaches to Study of  
Religion. 
MacLennan, Religion and Anthropology' in ' The Journal of Religion, Vol. 2, No. 6. 
(Nov., 1922). 

http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=أبو%20بكر%20أحمد%20باقادر
http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=أبو%20بكر%20أحمد%20باقادر
http://ar.shvoong.com/social-sciences/anthropology/1901525-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9/
http://ar.shvoong.com/social-sciences/anthropology/1914910-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86/
http://ar.shvoong.com/social-sciences/anthropology/1914910-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86/
http://ar.shvoong.com/social-sciences/anthropology/1914910-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86/
http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=egb130706-5133719&search=books
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Franz Boas, ' The History of Anthropology'. 
Talal Asad, Anthropological Conceptions of Religion: Reflections on Geertz, in'' 
Man, New Series, vol. 18, No. 2. (Jun., 1983). 
Seth D. Kunin, Religion The Modern Theories. 



 66 مقارنة األديان                                                     عنوان الماستر                               1المؤسسة:  جامعة الحزائر 

                       
   2018-2017السنة الجامعية  

 

 عنوان الماستر: مقارنة األديان
 السداسي: الثالث

 اسم الوحدة: وحدة التعليم المنهجية
 : الحركات اإلصالحية في األدياناسم المادة
 02الرصيد: 
 01المعامل: 

 :أهداف التعليم ●
يني  ومجاالتووه  وشووروطه  ينيَّووة  والمتعل ِّووق باإلصووالغ الوود ِّ وقوووف الطالووب علووى جووزء موون توواريخ الظوواهرة الد ِّ

 واوابطه  وأهم ِّ رجاالته وحركاته؛ وذلا كلُّه بشكلث مقارأنث بين األديان.
 :المطلوبة المعارف المسبقة ●

 معارف عامَّة متعل ِّقة بتاريخ األديان  قديمِّها وحديكِّها.
 محتوى المادة: ●

 مداخل اصطالحيَّة  مع بيان الفوارق بين اإلصالغ والتجديد.  .1
يني.  .2  ميادين اإلصالغ الد ِّ
يني واوابطه.  .3  شروا اإلصالغ الدِّ 
ينيُّون في العالم القديم.  .4  المصلحون الد ِّ
يني  .5  في اليهوديَّة. اإلصالغ الد ِّ
 الحركات اإلصالحيَّة في اليهوديَّة.  .6
يني في المسيحيَّة.  .7  اإلصالغ الد ِّ
 الحركات اإلصالحيَّة في المسيحيَّة.  .8
يني في اإلسالم.   .9  التجديد الد ِّ

 الحركات اإلصالحيَّة في اإلسالم.  .10
 .امتحان: طريقة التقييم ●
  المراجع: ●

 .  بين مزاعم التجديد وميادين التغريبمحمَّد حامد النَّاصر: العصرانيُّون 
 .علي المؤمن: اإلسالم والتَّجديد

 .جماة عطيَّة  وهبة الزحيلي: تجديد الفقه اإلسالمي
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 عنوان الماستر: مقارنة األديان
 السداسي: الثالث 

 ستكشافية الاسم الوحدة: وحدة التعليم ا
  ديانألاسم المادة: الفنون و ا

 01الرصيد: 
 01المعامل: 

يظهور فوي مختلول نوواحي الذي التدين مكل  أن يدرس الطالب مختلل التعبيرات الدينية :أهداف التعليم ●
ن يطلوع علوى توأكير الودين فوي أ و ن يعرف المناهج المتبعة لدراسة تلا الفنون و ر طها باألعرافأ  و حياةال

  .بالخط اتجاهات الفنون كانتشار النحت في المجتمعات الوكنية و اهتمام المسلمين
العلوووم المرتبطووة  و ن يكووون الطالووب قوود درس موودخل علووم مقارنووة األديووانأ :المعووارف المسووبقة المطلوبووة ●

 باألديان .
  خالقية وعلم العقائد .ألنسان في كل دين من خالة الفلسفة اإلن يكون ملما باالختالفات بين رسالة اأ

 : امتحانطريقة التقييم ●

 :محتوى المادة● 

 :ادة على مفردات مركزية هيحتتوي امل
 تعريف الدين .-

 تعريف الفن .
 مدارس الفن 
 فلسفة الفن 

 مناهج دراسة الفنون 
 عالقة الفنون ابلدين حترميا و حتليال )فقها(.

 هم املعامل الفنية الدينية يف العامل .أ
 التأثري و التأثر بني الفنون الدينية العمارة مثال.

 نتاجات الفنية يف العامل.الستا دراسات تطبيقية على خمتلف 
 : المراجع ●

 املوسوعات الفنية 
 كتب اتريخ الفنون 

 الفنون اخلاصة بكل دين 
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 عنوان الماستر: مقارنة األديان

 السداسي: الثالث 
 ستكشافية الاسم الوحدة: وحدة التعليم ا

  ديانألاسم المادة: اآلخر في ا
 01: الرصيد 

 01: المعامل

 .:مأهداف التعلي ●
ديوان مون اآلخور المختلوول :الموذهبي و الوديني و العرقوي و الحاوواري و ألأن يطلوع الطالوب علوى موقوول ا

 غيرها من التصنيفات .
 نسان بغيره من البشر من مختلل الخلفيات.إلن يطلع على آكار الموقل من اآلخر على عالقة اأ

 خر.آلسم حدود العالقة مع اسهام المسلمين في ر وا    تطور الدراسات الدينية في هذا المواوع
 
 :المعارف المسبقة المطلوبة ●
ديوان و التشوريعات ألديوان و فلسوفة األديوان و علوم تواريخ األا ن يكون الطالب قد درس مدخل علم مقارنةأ

 ن يكون ملما بمحاور االنتشار و الدعوة والتبشير.  وأديانألفي ا
  .ديان اليوم و الجهود من اجل االحترام المتبادةألن يدرس حوار ا  أن يفهم خلفية الحروب الدينيةأ

 محتوى المادة: ●  
 :حتتوي املادة على مفردات مركزية هي

 تعريف اآلخر يف خمتلف العلوم.-
 داين :ألتصنيفات اآلخر يف ا

 غيار يف اليهودية(ألفقها)الكافر النجس يف الفقه اإلسالمي مثال و ا
 عقيدة :التكفري 

 فلسفة 
 علم نفس 

 سة )صدام احلضارات مثال(.سيا
 اتريخ العالقات الدينية يف العامل:التعايش و احلروب  . 

 دراسات تطبيقية حول املوضوع قدميا و حديثا. 
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 : امتحانطريقة التقييم ●

 
  المراجع: ●

 )altruismeكتب علم النفس )
 كتب الفقه اخلاصة بكل دين 

 كتب العقيدة اخلاصة بكل دين 
السواح نسان فراسإلدين ا  

Seyyed Hossein Nasr, Islamic art and spirituality, 
.L’expérience religieuse 
Essai de psychologie descriptive 
Traduit de l’Anglais avec l’autorisation de l’auteur 
par Frank ABAUZIT. 
Le port des signes religieux dans l’espace public : 
Une réflexion à partir du droit international et d’une 
comparaison entre le Canada, les États-Unis... 
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 عنوان الماستر: العقيدة اإلسالمية
 السداسي:  الثالث

 اسم الوحدة: األفقية
 3اسم المادة: اللغة األجنبية

 01الرصيد: 
 01المعامل: 

 :أهداف التعليم

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

 .اإلسالمي والعقيدة واالستشراق من اللغة اإلنجليزية إلى العربية والعكس
 

 :  المعارف المسبقة المطلوبة

 معرفة القواعد العامة في اللغة اإلنجليزية نطقا وكتابة

 متواصلطريقة التقييم: 

 

 محتوى المادة

 ـ معرفة قواعد اللغة

 معرفة القراءة الصحيحة ـ

 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

 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.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-   العقود/االتفاقيات 
 

 نعم  
 
 
 ال

 
 

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

 ) ي حالة تقديم ماستر باالشتراك مع مؤسسة جامعية أخرىف (

 ( 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

 أعاله طيلة فترة تأهيل الماستر. المذكورةالماستر 

 

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

 

 إبداء الرأي أثناء تصميم و تحيين برامج التعليم،-

 المشاركة في الملتقيات المنظمة لهذا الغرض ، -

 المشاركة في لجان المناقشة ، -

 ت البشرية و الماديةالمساهمة في تبادل اإلمكانيا -

 
 توقيع المسؤول المؤهل رسميا :

 
 الوظيفة:

 
 التاريخ:
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 نموذج لرسالة إبداء النية أو الرغبة

 )مفي حالة تقديم ماستر باالشتراك مع مؤسسة لقطاع  مستخد(

 )ورق رسمي يحمل اسم المؤسسة( 

 

 الموافقة على مشروع بعث تكوين للماستر بعنوان: الموضوع:

 

 من:لمقدم ا

 

تعلن مؤسسة                                               عن رغبتها في مرافقة هذا  التكوين المذكور أعاله 

 بصفتها المستخدم المحتمل لمنتوج هذا التكوين 

 

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

 يم و تحيين برامج التعليم،إبداء رأينا في تصم -

 المشاركة في الملتقيات لهذا الغرض ، -

 المشاركة في لجان المناقشة . -

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

 في إطار المشاريع المؤطرة.

 

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

 إن على المستوى المادي والمستوى البشري

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

 
 توقيع المسؤول المؤهل رسميا:

 
 الوظيفة:

 
 التاريخ:

 
 الختم الرسمي للمؤسسة:

 
 

 


