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 المحاور المعتمدة في االمتحان  الفوج األستاذ الوحدة 

 
 
 
 
 
 
 

الفكر  
 اإلسالمي 

تحليل مضامين الفكر  -2 / دواعي تجديد النظر في الفكر اإلسالمي-1 4-3 حنشي
وتجلياته في   اإلسالميالمفهوم الحقيقي للفكر -3 / اإلسالمي

  وضوابطه الفكر اإلسالمي  خصائص-4/  التربوي المجال

 الفكر اإلسالمي: النشأة والتطور -2/  التعريف بالفكر اإلسالمي-1 2-1 ديدي
 قضايا الفكر اإلسالمي المعاصر-4تحديات الفكر اإلسالمي المعاصر / -3

  /مصادر الفكر اإلسالمي/ * الفكر اإلسالمي: دراسة مفاهيمية* 6 البعزاوي
 اإلسالمي خصائص الفكر *

نشأة الفكر اإلسالمي -2/  تعريف الفكر اإلسالمي-1 5 باالمين    
خصائص الفكر اإلسالمي -3  

 
 
 
 
 
 
 
 

 العبادات 
 

 فرائض الوضوء -3/  مياه الطهارة وأحكامها-2/  المقدمة-1 3 محداد 
 كتاب الصيام -5/  سنن الوضوء وفضائله ومكروهاته-4
 

 الطهارة مفهوما وحكما وأنواعا--2/   الفقه مفهوما وحكما-1 5-4 طاهيري
)باستتتاناء التتتيمم   تفاصيل أنواع الطهارة باعتبار ذاتها وباعتبار وسيلتها-3

أوال: مكانتتة الصتتالة وخطتتورة )يكتفتتب بتتت:    فقه الصالة-4/    وما يتعلق به(
 اانيا: فرائض الصالة(التهاون في أمرها +

 باب الصالة-2/  باب الطهارة-1 6 اباسيدي 

 جميع المحاور المقررة سلفا )انظر المنصة( 2 العمراوي

تعريف  : أ*صها التشريعيةائ تعريف العبادة وبيان أهميتها وخص 1مح 1 الميقالي 
 2مح/ مقاصد العبادةب*/  العبادة وبيان أهميتها وخصائصها التشريعية

: تعريفه، حكمه،  الوضوء 3مح/  وشروطهاوأقسامها الطهارة: تعريفها 
ه،  سنن  ه،فرائض ه،أنواع: تعريفه، الغسل4مح /ه، نواقضه سنن ه، فرائض

  وأحكامه.  : مبطالته،التيمم 5مح/ تهصف  ه،موجبات 

 

النحو    
 والصرف 

 

التمييز بعتتد أفعتتل التفضتتيل وبعتتد *3)باستاناء:    التمييز-2/ م  االستاناء-1م 2 طاهيري
 /   والتوكيد( النعتالتوابع)يكتفب بدرسي:  -3م/   الدال علب التعجب(

)يكتفتتب   أبنيتتة أستتماء الفتتاعلين والمفعتتولين-6الممنوع من الصرف / م-4م
   التصغير-7ب:أوال*اسم الفاعل( / م

 1إعراب الفعل المضارع -2 باب االستاناء-1 5 محداد 

 البدل -4/  التمييز-3/  االستاناء-2/   الممنوع من الصرف-1 4-1 بشرى 

 التوابع -3  /التمييز-2 /االستاناء-1 6-3 مرو



 
 
 
 

 
المدخل  

إلى 
العلوم 

 اإلنسانية 

انيا: وظائف وأهداف علم االجتماع /ا  مفهوم العلوم اإلنسانيةأوال:  5 البعزاوي  
   النفس االسالمياالاا: علم 

 في العالم اإلسالمي في العصر الحديث  علم االجتماع-1 2-1 ملوك 
 النفس علم  مدخل إلب-2

والتطور  النشأة االجتماع؛ علم تاريخ  -1/م  التمهيدي المدخل 4--3 العمراوي  
 الغربي  االجتماع علم نظريات-3/م وموضوعاته  االجتماع علم  ماهية-2م

الخلدوني  /اإلسالمي االجتماع علم نظرية -4/م ومناهجه  
 البشري  العمران لعلم التقعيد في خلدون ابن جهود  -5م

 نشأة علم االجتماع الغربي: اإلطار التاريخي والفلسفي واالجتماعي. -1 6 وفدأمق
 مناهج علم االجتماع وحدودها-2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

علوم 
 القرآن

 ( 2و 1)الكريماإلحكام والتشابه في القرآن -1 6-4 محداد 
 إعجاز القرآن الكريم -3/  النسخ في القرآن الكريم-2

/ علم إعجاز القرآن الكريم-2 / هعلم المحكم والمتشاب -1:شق النظريال 5 الحسيني  
 علم غريب القرآن -3

 حفظ الحزب الاامن والخمسون من القرآن الكريم* الشق التطبيقي:
        اآلتية:تحليل المقاطع  -
  المقطع األول: من اآلية األولب إلب اآلية التاسعة من سورة المزمل*
 المقطع الااني: من اآلية األولب إلب اآلية السابعة من سورة المدار *
 المقطع الاالث: من اآلية األولب إلب اآلية الاالاة من سورة اإلنسان*

 2القرآن الكريم مدخل إلب علوم - 2-1 الدوباللي 
 : الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريمفصل في علم  -

*الحث علب تعلم هذا العلم والحكمة منه / *شروط النسخ وطرق معرفته / 
 *زمن النسح ومحله / *حكم النسخ وأنواعه في القرآن الكريم

  /أ*في معنب اإلعجاز: حقيقته ومداره فصل في إعجاز القرآن الكريم: -
در المعجز من القرآن الكريم / ج*في نواحي اإلعجاز في القرآن ب*في الق

  اإلعجاز العلمي   –اإلعجاز التشريعي  –اإلعجاز اللغوي  :الكريم
 واقعة حفظ سورة ال +( )انظر المنصةالمصادر والمراجع الئحة +

 المناسبةعلم -4/إعجاز القرآن-3/الناسخ والمنسوخ-2/المحكم والمتشابه-1 3 ديدي 

 
 
 
 

علوم 
 2الحديث

 
 
 

        غريب الحديث-2/   أسباب ورود الحديث-1 6-1 بوقجيج
التركيز في أسباب ورود الحديث علب بعض المؤلفات في هذا الفن  *

)معرفة ُمَؤلَّفَين( / تعريف أسباب ورود الحديث/ أهمية أسباب ورود  
 الحديث/ ِذكر ماال تطبيقي واحد. 

 لغريب الحديث التركيز علب: معرفة ُمَؤلَّفَين في هذا الفن/بالنسبة *
 تعريف علم غريب الحديث/ أهميته وصعوبته/ ِذكر ماال تطبيقي واحد 

 نفس المحاور المعتمدة سلفا )انظر المنصة(  5 سدرة 

 مختلف الحديث -3/ غريب الحديث-2/ أسباب ورود الحديث  -1 4-3 ترفاس

ناسخ الحديث ومنسوخه 3ث علم مختلف الحدي 2  ورود الحديثأسباب 1 2 باالمين   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الفرنسية 

Zahra 
Kasse 

1-2 Partie 1: Données théoriques: 

Chapitre 1: Structure de la phrase complexe 

 La subordination : 

1- La proposition subordonnée relative 

2-   La proposition subordonnée complétive 

3- Les propositions subordonnées circonstancielles (de cause, de 

conséquence, de but, de temps et de condition) 

Chapitre 2 : Typologie des textes  

1-Le texte explicatif 

2-Le texte informatif 

Partie 2: Données pratiques: 

Etude de textes : 

Texte 1: Le miracle du Coran 

Texte 2: L'importance de la Sounna et des Hadiths du Prophète 

Ouazzani 3-4 
5-6 

Cours à préparer pour l'examen :  

-Définition d’un pléonasme 

-Quatre phrases lourdes à corriger 

- Définition d'un idiotisme 

- Définition d'un idiotisme toponymique. 

- quatre idiotismes toponymiques à expliquer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 محاور الفصل الرابع

 اجملزوءة األفواج األستاذ احملاور 

  1 اابسيدي   احملاور املقررة سلفا )انظر املنصة(
 

أصول  
 الفقه 

 4 الواف  كامالاحملور األول  

-2ابعتبار الداللة بني املتكلمني واألحناف /  األلفاظتقسيم -1
-4مبحث الفتوى /-3ضح الداللة )عند املتكلمني واألحناف(/ او 

 مبحث مقاصد الشريعة 

 3  -  2 ديدي

 األداين  األفواج كل   مساعيليإ نفس احملاور املقررة سابقا )انظر املنصة( 
  4 سدرة املقررة سابقا )انظر املنصة( نفس احملاور 

 
 التفسري
 

 3 قشيش    الورقية )انظر املنصة( احملاور املتضمنة يف املطبوعات 

التفسريأوال:   علم  دراسة  إىل  التفسري */مدخل  علم  إىل  احلاجة 
به/ االشتغال  عند  *وشرف  والتأويل  التفسري  حد  يف  فصل 

ومآخذه   التفسري  *العلماء/*مصادر   / منها  يؤخذ  يف  اليت  فصل 
*فصل يف حكم التفسري   فصل يف أقسام التفسري /*  شروط املفسر/

التفسري* أ*التفسري يف عهد فصل يف مراحل علم  والتطور:  النشأة   :
الصحابة/   عهد  يف  ب*التفسري  وسلم/  عليه  هللا  صلى  النيب 

الئحة املصادر واملراجع  +  هللا  ج*التفسري يف عهد التابعني رمحهم  
 عليه السالم  سورة إبراهيموبيان حفظ / اثنيا:  العامة )انظر املنصة(

 ملحوظة: انظر الدرس ابملنصة 

 2-1 الدوباليل

   تعريف فقه احلديث وأمهيته والعالقة بني علمي الفقه واحلديث:-1
  ب_ ربط احلديث ابلفقه ضرورة آكدة أ _ تعريف فقه احلديث /  

"ما بني    10إىل ص    7قواعد فقه احلديث من ص  -2 إىل قولنا: 
املوايل. العنوان  قبل  ومقل"  املطبوع   مكثر  صفحات  فمجموع 

 (    10إىل ص  2املعتمدة يف االختبار: من )ص

  4  -  3 بوقجيج 
 
فقه 

 احلديث

 2  -  1 العمراوي  احملاور املقررة سلفا )انظر املنصة(



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 أسباب -ابلرتكة املتعلقة احلقوق-تعريف-املواريث علم أمهية-تقدمي
 ابلفرض الورثة فرقة-ومراتبهم الورثة أصناف-اإلرث شروط-اإلرث 
 أو ابلفرض الورثة فرقة-ابلتعصيب أو ابلفرض الورثة فرقة- فقط

 :اإلرثية املسألة-فقط ابلتعصيب الورثة  فرقة-معا هبما أو ابلتعصيب
 . وتصحيحها وأنواعها أصوهلا

  4-3 خلضر
 
 

 املواريث

أصناف الورثة   :2م: أسبابه، وشروطه، وموانعه. / اإلرث : 1م
أحوال الوارثني 3م./ أحوال الوارثني ابلفرضو  ابلفرض والتعصيب

 تهمشروعي -ب /تعريف التعصيب  -أ مع التطبيقات. ابلتعصيب
مع التطبيقات:  احلجب وأنواعه: 4تطبيقات م-ه /دأنواع -ج/  
  تطبيقات  -/ ج جبأنواع احل -ب  / احلجب تعريف-أ

 2-1 امليقايل

 اإلسالمالكتابة يف صدر  -2/  اإلسالماخلطابة يف صدر  -1
من-3 القرآن  عليه    -4  /الشعر    موقف  هللا  صلى  الرسول  موقف 

 الشعر  وسلم من

  2-1 مزوارة
األدب 
 اإلسالمي 

وظائف األدب اإلسالمي – 2/ األدب اإلسالمي مفهوم - 1   
مناذج من الشعر   – 4/ أغراض وموضوعات األدب اإلسالمي – 3

 اإلسالمي

 4-3 املصلح 



 مسار العقيدة والفكر 

 الفصل المادة األستاذ المحاور

الفكر   قشيش  المحاور المتضمنة في المطبوعات الورقية )انظر المنصة( 
 المقاصدي

 
 
 
 

 السادس 

ة ي والخصوص الفلسفة بين الكونية*/نشأة الفلسفة*/مفهوم الفلسفة*  الفلسفة أمقدوف 

مقدمات منهجية في السنن التاريخية واالجتماعية*  
والسنن التاريخية  الفرق بين السنن الكونية*  

السنن التاريخية واالجتماعية خصائص   * 
وعواقب اإلعراض عنها  التاريخيةالسنن  في همية النظر *أ  
مجاالت عمل السنن وضوابط فقه السنن *  

من السنن التاريخية واالجتماعية نماذج تطبيقية  * 
   وداللته الحضارية نموذج تاريخ األندلس*

 السنن حنشي

*تعريف الدعوة إلب هللا وبيان شرفها وفضلها وشدة الحاجة إليها / 
*أصول الدعوة   /  *أركان الدعوة /*صفات الداعي وآدابه واقافته/  

 *منهج الدعوة وأهم قواعده

فقه   حيسي
 الدعوة

 

 

 

 

 

 

 



 

 مسار القرآن والحديث

 المحاور المعتمدة األستاذ فوج الفصل المادة

آيات 
وأحاديث  

 األحكام 

 1/2 آيتتات األحكتتام مفهومتتا وعتتددا   2: آيات األحكتتام: متتح1القسم   طاهيري  

 4منهج القرآن الكريم فتتي تقريتتر األحكتتام /متتح  3وتأليفا / مح
 نماذج من آيات األحكام

موقع الحديث النبوي في    1: أحاديث األحكام: مح2القسم 

أحاديث  2مح  /الشريعة اإلسالمية وعند األئمة األعالم

أمهات أحاديث األحكام    3األحكام مفهوما وعددا وتأليفا / مح

نماذج ألحاديث األحكام )يكتفب بالنموذج األول وهو     4مح /

حديث: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم" وما قيل في شأنه 
 من كالم...( 

 

  وتطوره  ونشأته  اإلسالمي االقتصاد تعريف  -1مح األنصاري 1/2  االقتصاد

  / ووظائفه وخصائصه  اإلسالمي االقتصاد أحكام -2مح

ويضم العناصر  ومرتكزاته  اإلسالمي االقتصاد أسس -3مح

الملكية بأقسامها *وهي:أ المرتكزات الاالاة :أوال التالية:

مرتكز  *ب  ملكية الدولة(و )الملكية الخاصة والملكية العامة 

المنضبطة بضوابط   الحريةمرتكز * ج العدالة االجتماعية

 القيم واألخالق في االقتصاد اإلسالمي  -4/مح الشريعة.

1/2  اإلعجاز   

 

 : المحور األول ويتضمن ما يلي حيسي 
 *اإلعجاز والمعجزة في االصطالح 

 *جواز وقوع المعجزة /*شروط المعجزة 
 *الفرق بين المعجزة والسحر والكرامة 
هللا عليه وسلم الكبرى*القرآن الكريم معجزة الرسول صلب    

*الفرق بين معجزة الرسول صلب هللا عليه وسلم ومعجزات 
 األنبياء قبله /*معنب كون القرآن معجزا 

*آيات التحدي بإعجاز القرآن /*عجز العرب عن اإلتيان  
 بمال القرآن مع وفرة دواعي التحدي 

 *نقض القول بالصرفة في إعجاز القرآن
في القرآن الكريم المحور الرابع: وجوه اإلعجاز  

*اإلعجاز البياني /*اإلعجاز الغيبي )المقصود األخبار الغيبية  
 *اإلعجاز التشريعي /*اإلعجاز العلمي / الواردة في القرآن(

القراءات  
 والتفسير 

 1/2 *التطبيق الااني  +*التطبيق األول  محداد    



 

األصول والفقه مسار   

 األستاذ المادة  الفصل الفوج المحاور 

  2 نفس احملاور املقررة سابقا )انظر املنصة(
 

 
 النظم

 سدرة

 قشيش  1   الورقية )انظر املنصة( احملاور املتضمنة يف املطبوعات

قضايا    2 من المحاضرة األولب حتب نهاية المحاضرة السادسة 
 أصولية

 ذ.الوافي

 أبا سيدي 1 المحاور المقررة سلفا )انظر المنصة( 

االقتصاد اإلسالمي )مدخل في تعريفه ونشأته وتطوره 1م

أصول  -3م المنهج اإلسالمي في االقتصاد2م وأهميته( 

قتصاد الصائص اخ -4االقتصاد اإلسالمي وقواعدهم

تعريف المال، أهميته، ووظائفه،   / اإلسالمي ووظائفه

 وأحكامه الشرعية 

النظم المالية في الشريعة اإلسالمية: مؤسسة بيت مال  -5م

لمسلمين باعتبارها والية شرعية، تعريفها، مشروعيتها،  ا

 أهميتها، ووظائفها، مداخلها.

2   
 
 
 
 

االقتصاد 
اإلسالمي  

وفقه 
 المعامالت 

 أورامو
 
 

 

  وتطوره  ونشأته  اإلسالمي االقتصاد تعريف -1م
  ووظائفه  وخصائصه  اإلسالمي االقتصاد أحكام -2م
ويضم العناصر   ومرتكزاته  اإلسالمي االقتصاد أسس -3م

الملكية بأقسامها *المرتكزات الاالاة وهي:أ :أوال التالية:
مرتكز  *ملكية الدولة(.بو )الملكية الخاصة والملكية العامة 

المنضبطة بضوابط   مرتكز الحرية* ج العدالة االجتماعية
 الشريعة.

 القيم واألخالق في االقتصاد اإلسالمي  -4م

 األنصاري  1

مفهوم االجتهاد ومشروعيته وحكمه ودواعيه والحكمة  -1م
شروط االجتهاد وصفات المجتهد؛ وأقسام االجتهاد  -2م منه

ومصادره وأصوله؛ ومراحله وخصائصه؛ ومجاالته  
المؤسسي )الجماعي(:   االجتهاد واإلفتاء-3م ووظائفه

المفهوم والمشروعية والحكم والوظائف؛ وشروط التفعيل  
ر وقواعد التدبي   

1   
 
 

االجتهاد  
 والفتوى 

 األنصاري
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 تمهيد  /   جتهادالول: األالمبحث ا
أركان االجتهاد  2  تعريف االجتهاد، ومشروعيته، وحكمه1

 أهمية االجتهاد والحاجة إليه4  مراتب المجتهدين3 وشروطه

 تجزؤ االجتهاد/  مجال االجتهاد5 فتح باب االجتهاد/

مسائل  8  طريقة االجتهاد7 اإلصابة والخطأ في االجتهاد6

  المسألة األولب: تعدد قول المجتهد :أصولية في االجتهاد
المسألة الاالاة: نقض /المسألة الاانية: تغير االجتهاد /

 المسألة الرابعة: االجتهاد الجماعي  / االجتهاد
 تمهيد  /المبحث الثاني: الفتــوى 

 أوال: مفهوم الفتوى وحكمها وأهميته 

 لخضر  2


