
 
 ماستر المذهب المالكي : الخصائص ـ األصول ـ االمتداد اإلفريقي 

  أهذاف التكوين
إنٗ اسرصًار انًؼارف انري ذهماْا انطانة خالل أسالن اإلجاسج في انركٕيٍ  ـ يٓذف ْذا

 في خصائص انًذْة انًانكي ٔأصٕنّ انؼهٕو انشزػيح ٔإنٗ ذؼًيك انثذس انؼهًي

ٔلٕاػذِ ٔيماصذِ ، ٔضثظ أصٕل انفرٕٖ ٔاالجرٓاد ٔانرجذيذ ٔانخالف في انًذْة، 

ٔذًذيص  ضٕاتظ انجًغ ٔانرزجيخ ٔانًٕاسَح تيٍ أدنح انًذْة انًرؼارضح ٔانًخرهفح 

ٔتيٍ أدنرّ ٔأدنح انًذاْة انًؼرثزج ،ٔفذص أصٕل االػرًاد ػهٗ ألٕال انًذْة ٔرٔاياذّ 

 ًغزتيح ٔانثؼذ اإلفزيمئأرائّ ، ٔرتطّ تانخصٕصيح ان

فزيميح ، ٔإتزاس األصٕل انراريخيح نهؼاللح  يٍ في يجال انذراساخ انًغزتيح اإلفرخ آفاق انركٕ ـ

انًغزتيح اإلفزيميح ٔدٔر انًغزب في اَرشار انًذْة انًانكي في انًجرًؼاخ اإلفزيميح ،ٔكذا في 

 ذكزيس انميى انُثيهح نهًذْة في انذٔل انشميمح تئفزيما 

 زاز انفمٓي انًانكي في ذطٕيز ػاللاخ انًغارتح يغ غيزْى يٍ غيز انًسهًيٍ  رصًار انراسـ 

، ٔتيٍ لضاياِ ٔلضايا ـ يٓذف إنٗ يذ جسٕر انركايم ٔانرُاسك تيٍ يخرهف ذخصصاخ انًذْة 

شؼزيح ٔانرصٕف انسُي ٔإنٗ االَفراح ػهٗ انؼهٕو ٔانًؼارف انذذيصح انضزٔريح انؼميذج اال

 انًؼاصز ٔيسايزج انُٕاسل ٔانٕلائغ انًسرجذج  نضثظ انٕالغ

ـ يٓذف إنٗ ذؼًيك انثذس في انخصائص ٔانًًيشاخ انري ذًيش تٓا انًذْة انًانكي ٔانري كاَد 

 ٓى ٔػصًرٓى يٍ انرفزق ٔاالخرالفسثثا في جًغ شًم انًغارتح ٔصياَح دٔنرٓى ٔذٕديذ كهًر

يذاركٓا، مزَٔح تأدنرٓا ٔػههٓا ٔيماصذْا ٔـ يٓذف إنٗ ذؼًيك انُظز في فزٔع انًذْة انًانكي ي

 ٔرد فزٔػٓا إنٗ أصٕنٓا 

ـ ذأصيم األدكاو انشزػيح في انًذْة انًانكي، ٔذيسيزْا، ٔذمزيثٓا إنٗ األفٓاو ، ٔػزضٓا 

 تًُٓج يرًاشٗ يغ رٔح انؼصز.

ـ االجرٓاد ٔفك أصٕل ٔضٕاتظ  ٔلٕاػذ انًذْة انًانكي لصذ إغُاءِ  ٔذطٕيزِ ٔجؼهّ يٕاكثا 

 نهًسرجذاخ

ـ ضثظ  انًؼرًذ يٍ انزٔاياخ ٔاأللٕال في انًذْة  ٔذٕشيمٓا ٔيذارسرٓا ٔتياٌ انزاجخ يُٓا 

 ٔذًييش انًزجٕح

 ـ ذزجًح انًؼرًذ يٍ أدكاو انًذْة ٔذمزيثٓا ألتُاء انجانيح انًغزتيح  ٔغيز انُاطميٍ تانهغح انؼزتيح 

 يز انُاطميٍ تانهغح انؼزتيح ـ ذزجًح انًؼرًذ يٍ أدكاو انًذْة ٔذمزيثٓا نألفارلح غ

ـ ذذميك  َٔشز ذزاشُا انفمٓي انًانكي ٔإخزاجّ إخزاجا يكشف أليرُا ػٍ دخائزِ ٔكُٕسِ ٔيٕلفُا 

 ػهٗ يكايٍ لٕذّ ٔريادذّ 

ـ ذؼًيك انثذس في خصٕصياخ انًذْة انًانكي في فمّ انًؼايالخ انًانيح يٍ ديس أصٕنّ 

 ٔلٕاػذِ ٔيماصذِ   

 خ ٔانؼمٕد في انًذْة انًانكي ٔذكييفٓا تزٔح انؼصز ٔتانٕسائم انذذيصح ـ ضثظ َظاو انًؼايال

 وحذات التكوين
  1 خصائص انًذْة انًانكي  

 2 أصٕل انًذْة انًانكي

 3 يماصذ انشزيؼح في انًذْة انًانكي

ذاريخ انًذْة انًانكي ٔخصٕصيح  انًذرسح انًغزتيح 

 ٔايرذادْا انراريخي في إفزيميا

4 

 5 األشؼزيح ٔانؼًك اإلفزيميانؼميذج 



  6 انهغاخ  ٔذمُياخ انرٕاصم

  7 آياخ األدكاو ٔاألدكاو انشزػيح في انًذْة انًانكي

  8 فمّ انذذيس ٔخصٕصيح انًذرسح انًغزتيح

أصٕل انخالف ٔضٕاتظ انجًغ ٔانرزجيخ في انًذْة 

 انًانكي

9  

  10 انمٕاػذ انفمٓيح ٔاألصٕنيح في انًذْة انًانكي

انؼاللاخ انًغزتيح اإلفزيميح ٔدٔر انًغزب في اَرشار انًذْة 

 انًانكي في انًجرًؼاخ اإلفزيميح 

11 

 ـ ػهى االجرًاع انذيُي ٔانًؤسساخ 

 انذيُيح ٔاالجرًاػيح 

 ـ جغزافيا انؼانى اإلساليي اإلفزيمي

12  

 

  13 انفرٕٖ ٔاالجرٓاد ٔيمٕياخ انرجذيذ في انًذْة انًانكي

  14 انًؼايالخ انًانيح  في انًذْة انًانكيفمّ 

َظاو انؼمٕد في انًذْة انًانكي ٔخصٕصياخ انرٕشيك  

 انؼذني في انًغزب

15  

 

  16 أدكاو األسزج في انًذْة انًانكي ٔيذَٔح األسزج انًغزتيح

انذمٕق انًرؼهمح تانرزكح ٔانًٕاريس في انًذْة انًانكي 

 ٔيذَٔح األسزج انًغزتيح

17 

انًذْة انًانكي ٔيُاْج ذذريسّ ـًُٓجيح انثذس ـ 

 انثيثهٕغزافي

18 
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