
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7الوحدة   

اللغة 

1والمصطلحات  

6الوحدة   

السيرة 

النبوية 

والخالفة 

 الراشدة

5الوحدة   

النحو 

1والصرف  

4الوحدة   

 العقيدة اإلسالمية

3الوحدة   

تاريخ 

 التشريع

2الوحدة   

1علوم  الحديث   

1الوحدة   

1علوم القران   

1الفصل   

 

14الوحدة   

اللغة 

والمصطلحات 

2 

   13الوحدة 

مدخل لدراسة 

العلوم 

 اإلنسانية

12الوحدة   

النحو 

2والصرف  

11الوحدة   

 الفكر اإلسالمي

10الوحدة   

 فقه العبادات

9الوحدة   

2علوم الحديث  

8الوحدة   

2علوم القران   
2الفصل   

 

20الوحدة   

المكتبة 

ومناهج 

 البحث

19الوحدة   

 البالغة

18الوحدة   

الحركات 

 اإلصالحية

17الوحدة   

 أصول الفقه

16الوحدة   

 الجرح والتعديل

  15الوحدة 

القراءات 

 القرآنية

3الفصل   

 
26الوحدة   

 المواريث

25الوحدة   

 األدب اإلسالمي

24الوحدة   

 تاريخ األديان

23الوحدة   

أصول الفقه 

2 

22الوحدة   

 فقه الحديث

21الوحدة   

 التفسير
4الفصل   

 والسنة ومناهج الدراسة والفهمالقرآن مسار  - 
 

32الوحدة   
القواعد الفقهية 

 واألصولية

31الوحدة   
 علم مقاصد الشريعة

30الوحدة   
منهجية التعامل مع 

 السنة

29الوحدة   
منهجية التعامل 

 مع القرآن

28الوحدة   
أمهات كتب السنة: 
 مناهجها وشروحها

27الوحدة   
 مناهج المفسرين

5الفصل   

 
38و 37الوحدة    

 مشروع نهاية الدراسة

36الوحدة   

الفلسفة 
 اإلسالمية

35الوحدة   

فقه الدعوة 
 والتواصل

34الوحدة   

القراءات 
 الجديدة للقرآن

33الوحدة   

إعجاز القرآن 
 والبالغة النبوية

 

6الفصل   

  والفكر اإلسالميين الفقه مسار - 
32الوحدة    

 فقه النظم الشرعية

31الوحدة   
الفكر االجتماعي 

 ومدارسه

30الوحدة   
 المذاهب العقدية

29الوحدة   
 الفقه المقارن

28الوحدة   
القواعد الفقهية 

 واألصولية

27الوحدة   
 علم مقاصد الشريعة

5الفصل   

 
38و 37الوحدة    

 مشروع نهاية الدراسة

36الوحدة   

الفلسفة 
 اإلسالمية

35الوحدة   

االقتصاد 
اإلسالمي 

وفقه 
 المعامالت

34الوحدة   

فقه األسرة بين 
الشريعة 
 والقانون

33الوحدة   

االجتهاد 
 والفتوى

6الفصل   

 

  

 
 

 عبد الكبير حميدي ذ. : رئيس الشعبة     
 قزيبر  عبد الغني .ذ :البيداغوجي للمسلكالمنسق 

---------------------------------- 
 : الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية المؤسـسة

               الدراسات اإلسالمية :   الشـعـبة
 0535570024:      الهاتف
 0535574307:     الفاكس

                                   

        

المغربيةالمملكة   

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 وتكوين األطر

ⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜ ⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜ 

ⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜ ⵜ ⵜⵜⵜⵜⵜⵜ ⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜ  

ⵜ ⵜⵜⵜⵜⵜ ⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜ 

 
 

               الدراسات اإلسالمية شعبة
               الدراسات اإلسالميةمــســـلك 
 في الدراسات األساسيةاإلجـــــازة 

 
 

 

 تنظيم وحدات المسلك
 

 

 : مسارات التكوين

 القرآن والسنة ومناهج الدراسة والفهم -
  الفقه والفكر اإلسالميين

-  



  

تنتمي الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية إلى جامعة موالي إسماعيل، وهي مؤسسة 
وإعداد  أكاديمية ذات استقطاب مفتوح، مهمتها التكوين والتكوين المستمر والبحث العلمي،

الكفاءات البشرية التي يحتاجها المجتمع في مختلف النشاطات، وتزويدها بأحدث المعارف 
بة الفعالة واألساسية  للتنمية المحلية بإقليم الرشيدية واألقاليم المجاورة والخبرات، واالستجا

واالرتقاء بها حضاريا وفكريا، فضال عن بناء الشخصية المميزة وتفجير طاقات الطلبة 
العلمية والثقافية والفنية واألدبية عن طريق أنشطة دروس ومحاضرات وأنشطة علمية. 

وهي تعمل على تحضير  ،2006/2007الموسم الجامعي وقد فتحت المؤسسة أبوابها في 
 الشهادات التالية:

 اإلجازة في الدراسات األساسية والمهنية؛ 
 الماستر؛ 
 .الدكتوراه 
قطعت الكلية أشواطا مهمة في مسيرة استكمال بنيتها التحتية، التي لم تنته بعد، من أجل   

تحقيق أداء أفضل لمسؤوليتها في تأطير الكفاءات البشرية بإقليم الرشيدية، وتنمية 
مهاراتها، وإعدادها للبحث العلمي والتطبيقي من خالل تزويدها بأحدث المعارف 

ة الموفقة للكلية بعد مضي ثماني سنوات على تأسيسها مكنتها والخبرات، إن هذه المسير
من تحقيق العديد من المكتسبات واالنجازات العلمية والبيداغوجية والثقافية والرياضية 

 نعرض لها في هذه الحصيلة.  
 

 المسالك المعتمدة بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية
 سلك اإلجازة األساسية

 المنسق

 أحمد البايبي مسلك الدراسات العربية -

 عثمان بيصاني الدراسات الفرنسيةمسلك - 

 عبدالكبير حميدي مسلك الدراسات اإلسالمية- 

 حسن محداش مسلك القانون بالعربية- 

 

 سلك اإلجازة المهنية
 المنسق

 منير حنين  مسلك المعلوميات- 

 نبيل لمراني مسلك الشبكات المعلوماتية- 

 أناس المشيشي  مسلك تدبير الموارد البشرية- 

 

 سلك الماستر
 المنسق

ماستر المناهج اللسانية والخطاب - 
 القرآني

 أحمد البايبي

ماستر األدب والتثاقف بحوض البحر - 
 األبيض المتوسط

 عثمان بيصاني

 

 مقدمة عن الكلية

 التأطير التربوي 

يسهر على التسيير اإلداري للكلية ثلة من اإلداريين الرسميين الذين التحقوا بالكلية تباعا 
إلى حدود الموسم الجامعي  2006/2007منذ افتتاحها في الموسم الجامعي 

2014/2015: 

 االسم المهمــة

 الحو مجيدي العمـيد

 منيرحنين نائب العميد المكلف بالشؤون البيداغوجية

 رشيد فيهي العميد المكلف بالبحث العلمينائب 

 محمد العنوز الكاتب العام

 22 عدد الموظفين

 

 

 :اقم اإلداريـــالط

يا منذ يتولى التدريس بالكلية عدد من األساتذة الرسميين الذين التحقوا بالكلية تدريج
، 2014/2015إلى حدود الموسم الجامعي  2006/2007افتتاحها في الموسم الجامعي 

 موزعين حسب الشعب في الجدول أسفله:
 

 الشعبة العدد

 اللغة العربية 18

 اللغة الفرنسية 13

 القانون 10

 العلوم 8

 الدراسات اإلسالمية 5

يساهم في التأطير البيداغوجي ثلة من األساتذة العرضيين   ملحوظة:
المتميزين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وتجدر اإلشارة إلى أن 

 .  2014المؤسسة استفادت من منصبين ماليين محدثين برسم سنة 

 



 تتوفر الكلية على فرق البحث المعتمدة التالية:

 المسؤول العنــوان

 الغريسيحمد م اللغة واآلداب والفنون بمنطقة تافياللت

 سعيد كاريمي الترجمة واألنتروبولوجية الثقافية الواحية

 بريمي عبد هللا التأويليات ونقد األنساق الثقافية 

التراث الشرعي والفكري لسجلماسة وتافياللت 
 وامتداداته بالمغرب اإلسالمي

 محمدالحفظاوي 

 محمد بوعزة الدراسات السردية والثقافية

 احمد الطايعي البالغة واألدب 

 عبد الواحد دكيكي هندسة اللغات الطبيعية وتكنولوجيا الحوسبة
Culture et interculturalité dans la 

pratique de la littérature 
 عثمان بيصاني

Langage, société et culture au Sud-est  
et au Moyen Atlas 

 ابراهيم لروز

 
 

األكاديمـي و الثقافـيالتعــــاون   

إدارية وهيئات انفتحت الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية على عدد من الفاعلين المحليين من مؤسسات  في إطار التعاون و مد الجسور بغية تحقيق التنمية المحلية،
 وهكذا أبرمت المؤسسة عددا من اتفاقيات الشراكة محليا ووطنيا ودوليا ، ومن بين تلك الشراكات المبرمة  نذكر على سبيل المثال: منتخبة،
 

 مندوبية وزارة الشبيبة والرياضة بالرشيدية؛ 
 مركز طارق ابن زياد بالرشيدية؛ 
 لمجلس البلدي لمدينة الرشيدية؛ 
 ارة والصناعة  بالرشيدية؛مندوبية التج 
 مندوبية وزارة السياحة بالرشيدية؛ 
 الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات المهنية بالرشيدية؛ 
 النيابة اإلقليمية لوزارة التربية الوطنية بالرشيدية. 
 

 فرق البحث

 

 المنسق الشعبة

 أحمد البايبي اللغة العربية

 أناس المشيشي القانون

 أوهادي محمد اللغة الفرنسية

 سوفيان رشداوي العلوم

 حميدي عبد الكبير الدراسات اإلسالمية

 

 الشعب تنسيقية
 األندية الثقافية والرياضية

شخصية الطالب وتكاملها، تلعب األنشطة الثقافية دورا هاما في المسار التعليمي للطالب، فهي تسهم في بناء 
واكتساب مهارات تواصلية، مع بيئتهم، واالرتفاع بمستوى أدائهم، ومهاراتهم الدراسية والحياتية، كما تسهم 
أيضا في تدريب الطلبة على االعتماد على أنفسهم، وتعويدهم على التنظيم واالنضباط، مما يغرس الثقة في 

منفعتهم ومنفعة مجتمعهم، كما تنمي لديهم القدرة على النقد، نفوسهم، وتشجعهم على التعاون مع الغير ل
وتقبل ما يثيره الناقدون والرد المتأني المهذب، كما تساعد الطلبة على االبتكار واإلنتاج، واستثمار وقت 
الفراغ وتلهب فيهم روح الحماس عن طريق المنافسة الشريفة في مختلف األنشطة، وتساعد في تأهيل 

هة الحياة بمختلف صورها. إيمانا منها بكل هذا، وبما أن ثروة األمة تنبع من قدرتها الطالب لمواج
االستعدادية الفطرية ألبنائها واالستفادة منهم بصورة مستمرة، شجعتهم الكلية المتعددة التخصصات 

وخلقت جوا بالرشيدية على تأسيس مجموعة من األندية الثقافية التي أضحت فضاء لالنخراط الثقافي المنظم 
 ثقافيا طالبيا متميزا، يشرف على إدارتها أساتذة المؤسسة بتعاون مع الطلبة، وبتنسيق مع إدارة المؤسسة:

  نادي اللسانيات 
 نادي األدب الفرنسي 
 نادي القرآن الكريم 
  نادي الفنون والعلوم اإلسالمية 
 نادي الصحة والبيئة وحماية المستهلك 
 ا اللغاتنادي التراث اللغوي وتكنولوجي 
  نادي اللغة 
 نادي فضاء القراءة واإلبداع 
 نادي التبادل الثقافي 
 نادي كرة القدم 
 نادي كرة السلة 
 نادي كرة  الطائرة 
  نادي كرة  اليد 
  نادي ألعاب القوى 

 



  

 
 

 أهداف التكوين
 

  اعتماد منهج متطور و متكامل ووظيفي
 في مقاربة الدراسات اإلسالمية .

  العمل على إكساب الطالب القدرة على
التعبير وتمكينه من وسائل التواصل 
والخطاب فضال عن المناظرة والحجاج و 

 أساليب اإلقناع وآداب الحوار. 
  استكمال الدراسة الجامعية التخصصية، أو

 ولوج سوق الشغل.
 

 

  تكوين الطلبة تكوينا شموليا تتضافر
فيه كل المعارف الخاصة بموضوعه 

 فضال عن المعارف ذات الصلة.
  اكتساب الطالب لمهارات لغوية

وتواصلية ومنهجية وفقهية وفكرية، 
تجعله قادرا على البحث العلمي 
المنتج والفاعل حتى يحقق إسهاما 

 معرفيا جادا يخدم الواقع االجتماعي.
 

 المهارات المراد تحصيلها
 

  معرفة متوازنة بالعلوم الشرعية و اللغوية و
اإلنسانية لمواصلة البحث في مجال الدراسات 

العليا وانخراط الطلبة في البحث العلمي 
واألكاديمي الجاد محصنين بمناهج واضحة 

 الممكنة.وبشتى لغات التخاطب 
  ،القدرة على التعبير عن حقيقة اإلسالم الوسطي

والحفاظ على الهوية اإلسالمية المغربية المتسمة 
 واالعتدال.   بالوسطية 

  القدرة على التحاور مع المخالفين في الرأي
 انطالقا من مستندات مؤسسة بالقران والسنة.

 منافذ التكوين
يهدف مسلك الدراسات اإلسالمية,فضال 
عن تعميق التكوين العلمي والدراسات 

 التخصصية, إلى:
أوال: تأهيل الطلبة المتميزين الستكمال 

 دراساتهم العليا
ثانيا: إعدادهم لولوج القطاعات  

 المناسبة لتكوينهم، مثل:
المؤسسات التابعة لوزارة التربية  -

 الوطنية.
االستشارة الشرعية بوزارة العدل  -

والشؤون االجتماعية وحقوق اإلنسان 
 وشؤون الجالية المغربية بالخارج.

قطاع التوثيق والعدالة والقضاء  -
والقضائية  وااللتحاق بالمهن القانونية 

) هيئة العدول، نساخ، مفوضون 
قضائيون، أطر إدارية بأقسام قضاء 

 األسرة (.
االلتحاق بوزارة األوقاف والشؤون  -

 اإلسالمية.
التأطير واإلرشاد الديني في المجالس 

العلمية والثكنات العسكرية ومؤسسات 
 إعادة اإلدماج.

 
 

 شروط الولوج
 

 .(*)علمية أدبية أو (2017) الباكلوريا -
. 

 

االرتباط بين التكوين والتكوينات 
 المتوفرة بالجامعة

 
اعتمد هذا المسلك الفصول األربعة األولى من المسلك الوطني النموذجي ) الجذع 

ع. في الدراسات اإلسالمية، يتلقى الطالب خاللها المشترك( لنيل د. د. ج. 

المداخل النظرية للحقول المعرفية األساسية من قرآن وحديث وفقه وأصول وفكر 

إسالمي وعقيدة، معززة بجوانب تطبيقية. ليتأهل الطالب بعدها للدخول في 

مسارات التخصص. وقد روعي الترابط والتدرج المعرفي بين فصول الجذع 

 مسارات التخصص.المشترك و

ويرتبط المسلك بعدد من المسالك المتوفرة بالكلية كمسلك الدراسات العربية 

)وحدات: النحو والبالغة واألدب اإلسالمي(، ومسلك الدراسات الفرنسية )وحدة: 

اللغة والمصطلحات(، وبعض المسالك المتوفرة بالجامعة كمسالك العلوم اإلنسانية 

وحدة: مدخل إلى العلوم اإلنسانية(، ومسلك القانون كالتاريخ وعلم االجتماع ) 

المدني بكلية الحقوق وبعض مسالك الماستر ومراكز الدكتوراه المتوفرة 

 بالجامعة.

 

 

 

اهتم للتسجيل، لدلراسة، ابتداء من ميكن للطلبة احلاملني لبالكوراي علمية، والراغبني يف التسجيل مبسكل ادلراسات الاسالمية أ و مبسكل ادلراسات الفرنس ية، أ ن يودعوا طلب *

ىل غاية  2017يوليوز   24  .2017يوليوز  28ا 

 ن مل تتوفر فهيم رشوط التسجيل،  وضع طلبات التسجيل،  2016) البالكوراياحلاصلني عىل  كام ميكن للطلبة  ، وذكل ابتداءلدلراسةوما قبلها( والراغبني يف التسجيل، وا 

ىل غاية  2017يوليوز  24من   .2017يوليوز  28ا 


