
 

 

 ة التخصصات بالرشيديةدالكلية المتعد          

 الدراسات اإلسالميةشعبة            
 
 

 

 (2021-2020إعـالن عن فتح باب لولوج الماستر ) 
 االجتماع وقضايا والحديثية القرآنية الدراسات: الترشح للتسجيل في ماستربالرشيدية عن فتح باب يعلن عميد الكلية المتعددة التخصصات 

 . 2020/2021الجامعية برسم السنة  ،اإلنساني
 ن:أهداف التكوي

 

 النبوية والسنة الكرمي القرآن يف العلمي للبحث يؤهله وأدوايت شرعي علمي تكوين من الطالب متكني إىل التكوين هذا يهدف. 
 املعاصر الواقع على التنزيل يف واإلحسان لألصلني، الشرعي والفهم التكوين بني جتمع اليت األطر إعداد. 
 فيهما البحث ومناهج وعلومهما واحلديث القرآن يف املعاصرة الدراسات أهم على التعرف 
 واحلديثية القرآنية الدراسات يف التكوين لتعميق البحثية واملهارات املعرفة بقواعد الطلبة تزويد. 
 الصلة ذات املعاصرة القضايا يف ومناهجه ونظرياته، احلديث، علوم مبادئ تطبيق من التمكني. 
 السليم واملنهج السليم لفهمل وفقا والسنة القرآن معاين تبليغه أجل من اجملتمع، يف لالندماج الالزمة والعملية، السلوكية باملهارات الطلبة تأهيل .. 
 األصلني من انطالقا ودوليا وطنيا والثقافية، واالقتصادية االجتماعية اجملاالت يف اإلسالمية احللول يف لإلسهام التأهيل. 
 الدكتوراه سلك يف البحث ملتابعة الباحث الطالب تأهيل 

 وحدات الماستر:
 الوحــدات 

 الفصـول 

 6الوحـدة  5الوحـدة  4الوحـدة  3الوحـدة  2الوحـدة  1الوحـدة 

 والسنة الكرمي القرآن مقاصد 1الفصل   
 النبوية

 يف والصوفية الكالمية االجتاهات معاصرة حديثية دراسات القرآن علوم يف معاصرة دراسات احملدثني عند النقد منهج
 الكرمي القرآن تفسري

 لغوية قضايا

 يف التجديدية  االجتاهات 2الفصل 
 (1) الكرمي القرآن تفسري

 كتب أمهات شروح مناهج
 الشريف احلديث

 والرتمجة الفرنسية اللغة وحداثية استشراقية قرآنية دراسات الشريف احلديث فقه األحكام آيات فقه

 يف التجديدية االجتاهات 3الفصل 
 (2) الكرمي القرآن تفسري

 املفسرين بني الداللة مسالك
 األصولينيو 

 القرآن ألساليب بالغية دراسات
 النبوية والسنة الكرمي

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة الكرمي القرآن يف معاصرة قضايا التفسري أصول

 الرسالة 4الفصل 

 

 شروط الولوج والمعارف الالزمة:
 مايعادلها وأ اإلسالمية الدراسات في اإلجازة: المتطلبة الدبلومات -

 :طرق الانتقاء -
  في سلك اإلجازة، ...( الدراسية عدد السنوات، الميزات المحصل عليهاالعام المحصل عليه،  المعدل)دراسة الملف 

  عند االقتضاء(عن بعد مقابلة( 

 االلكترونيح يطلب الترش  

  جامعي كل موسمفي  على األكثر طالبا  30: المرتقبة للطلبةاألعداد. 
 2020نونبر  18إلى  2020نونبر  11 من :طلب الترشح للتسجيلل الفترة المحددة. 

 

http://196.200.159.34/master/

