مسلك الدراسات اإلسالمية
الفصل الثاني
. المحكم والمتشابه:األول
. تفسير بياني لسورة الحاقة:الثاني
غريب الحديث
•
سبب ورود الحديث
•
مختلف الحديث
•
فرائض الصالة
1.
شروط الصالة
2.
سنن الصالة
3.
 والثمار،والحب،زكاة العين
4.
زكاة عروض التجارة
5.
مصارف الزكاة
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،) العطف (البيان والنسق، التوكيد، النعت:التوابع1.البدل
.التمييز2. الممنوع من الصرف-3
.نشأة علم االجتماع وتطوره
1.
.نظريات علم االجتماع
2.
.مناهج البحث في علم االجتماع
3.
.التأصيل اإلسالمي لعلم االجتماع
4.
.الصياغة اإلسالمية لعلم االجتماع
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I- Compréhension écrite.
a- les modes de lecture et outils
d’analyse
-1La lecture méthodique ou
approfondie d’un texte écrit
-2Les types et genres de textes
-3Les connecteurs logiques
-4Les champs lexicaux.
B- les thèmes d es textes écrits
-1Les médias.
-2La condition de la femme.
-3Les jeunes entre devoirs et
déboires.
-4L’enfance.
II- Langue (revoir cours du semestre
1.)
-1Sujet du verbe.
-2Les fonctions de l’adjectif
qualificatif : épithète, attribut ,apposé
-3Les compléments du verbe
transitif.
-4Les compléments circonstanciels :
(complément circonstanciel de
manière)
-5la formation des adverbes avec –
ment.
-6les homonymes et les paronymes.
-7les mots passe-partout

2علوم القرآن
2علوم الحديث
فقه العبادات

الفكر اإلسالمي
2النحو والصرف

مدخل لدراسة العلوم اإلنسانية

2اللغة والمصطلحات

الفصل الرابع

التفسير
فقه الحديث
أصول الفقه2

تاريخ األديان

األدب اإلسالمي

المواريث

 -1مفهوم التأويل والتفسير في القرآن الكريم.
 -2تفسير ابن كثير.
تعريف فقه الحديث
قواعد فقه الحديث
1داللة العبارة2داللة اإلشارة3داللة النص -4داللة االقتضاء
1ـ تعريف الدين في اللغة واالصطالح.
2ـ المكونات الكبرى للكتاب المقدس.
 3ـ اسبينوزا ونقد التوراة.
الفصل األول المفهوم الجديد للشعر في ظل اإلسالم
المبحث األول :مفهوم الشعر في القرآن الكريم
المبحث الثاني :موقف الرسول  والصحابة من الشعر
والشعراء
المبحث الثالث :قضية ضعف الشعر في صدر اإلسالم
المبحث الرابع :شعر الدعوة اإلسالمية
علم الميراث  :مبادئه ،مصطلحاته.
1.
أركان الميراث ،وأسبابه ،وشروطه ،وموانعه.
2.
الحقوق المتعلقة بالتركة.
3.
الفروض وأصحابها ،وشروط استحقاقها.
4.
تأصيل الفرائض (تصحيح المسائل).
5.
الحجب.
6.
العول.
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الفصل السادس الفقه واالصول

فقه االسرة

مناهج تحقيق التراث

فقه المعامالت المالية

التاريخ االسالمي

المحور األول  :المسار التاريخي لمدونة األحوالالشخصية المغربية.
المحور الثاني  :الخطبة  ،وعقد الزواج  ،و أحكامهماوآثارهما.
المحور الثالث  :اإلجراءات اإلدارية و الشكلية إلبرامو توثيق ع قد الزواج.
المحور الرابع  :أهلية الزواج  ،و النيابة الشرعية. المحور الخامس :الطالق و اإلشهاد عليه و التطليق وأنواعه .
المحور األول  :المراحل األساسية لعملية تحقيق النصالتراثي المخطوط.
 المحور الثاني  :القواعد العامة لتحقيق النصوصالمخط وطة .
المحور األول :المعامالت المالية والكسب والحرام،
ويشمل:
1التعامل يختبر به دين المرء.2التحذير من التساهل في الحقوق.3سوء المعاملة والتعاقد على خالف الشرع.4ال يجوز اإلقدام على عمل حتى يعلم حكم هللا فيه.5التحذير من أكل المال بالباطل.المحور الثاني :مفهوم البيع وحكمه وأنواعه باعتبار
البدلين والثمن واألحكام.
المحور الثالث :أحكام الغرر والجهالة.
1ــ الظروف الممهدة لقيام الدولة األموية.

2ــ الجانب السياسي في التاريخ األموي.
3ــ الجانب االقتصادي خالل العهد األموي .
 4ــ سياسة اإلصالح في عهد الدولة األموية.
الفصل السادس القرآن والحديث

آيات االحكام

مناهج المحدثين

مناهج استنباط االحكام

الفكر االسالمي المعاصر

المحاور النظرية:
مفهوم آيات االحكام أو التفسير الفقهي
بيان عدد آيات األحكام والخالف فيه
تاريخ نشأة وتطور هذا اللون من التفسير
المؤلفات في آيات األحكام
مناهج العلماء في تفسير آيات األحكام
النصوص التطبيقية:
القول في االستعاذة
القول في البسملة
اآليات الست األولى من سورة البقرة.
شروط األئمة1
أغراضهم في التصنيف2
 طريقة إيرادهم األحاديث3
1النص2الظاهر3مفهوم المخالفة4عمل أهل المدينة5خبر الواحد -6المصالح المرسلة

