
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  مسلك الماستر:مسلك الماستر:

  تحالف الحضارات وحوار الديانات تحالف الحضارات وحوار الديانات 

  ::  المنسق البيداغوجيالمنسق البيداغوجي

  يونس لوليدييونس لوليديذ. ذ. 
  

 

  

  
wwwwww..ffllddmm..uussmmbbaa..aacc..mmaa  

 

 طرق االلتحاق

  

 اإلجااة يفتح هذا التكوين في وجه حاااملي : شروط القبووو 

 في مسالك اآلتية: األساسية

 الدراسات العربية / الدراسات الفرنسية  -   

 الدراسات اإلنجليزية/ الدراسات اإلسبانية / الفلسفة    - 

 أللمانية / الدراسات اإلسالمية  الدراسات ا -  

 علوم اإلعالم  / الشريعة / الحقوق - 
 

  
 :المعارف البيداغوجية الخاصة –

 :طرق االنتقاء –

  دراسة الملف 

 الميزة. لحاصلين علىتمنح األسبقية ل •

هايةة النةنة  ةج مجةاا  ة ار الذين أنجزوا مشاريع ن - •

 الثقا ات واألديان وتحالف الحضارات.

 لب للغتين على األقل.إتقان الطا -  •

 

  اختبار كتابي 

 

  مقابلة 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الفص  الثالث 
  أدب المنفى وحوار - 1

 الثقافات 
 ساعة(  50) 
 وحدة أساسية -

الحوار اإلسالمي  - 2
 اإلسباني –

 ساعة(  45) 
 وحدة أساسية -

العالقات المغربية    - 3
الفرنسية من   –

الكولونيالية إلى  
 التحالف
 ساعة( 50)
 وحدة أساسية -

حضور اإلسالم في   - 4
 الثقافة األلمانية

 (ساعة 45)
 وحدة أساسية -

صورة اإلسالم   - 5

مسلمين في األدب  وال
 اإلنجليزي  

 ساعة (  50)
 وحدة أساسية   -

اإلعالم وتحالف   - 6
 الحضارات  

 
 ساعة (   50)
 وحدة أساسية  -

  

  
 الفص  الرابع 

 
 التدريب أو الرسالة 

 ساعة  260مجموع الغالف الةمني للفصل الرابع:

 

 تنظيم المسلك
 الفص  األو 

تحالف الحضارات:   -1

  المفاهيم والضوابط
 
 ساعة(  50) 

 
 وحدة أدواتية 

حضارات  تحالف ال -2

وحوار الثقافات: قراءة  
في المعاهدات  

  والمواثيق
 ساعة( 45)
 وحدة أساسية -

مكونات التعدد   -3

  الثقافي المغربي
 

 ساعة( 45)
 ية سوحدة أسا -

نحن واآلخر: من   -4

  الصدام إلى التعايش
 

 ساعة(.  45)
 وحدة أساسية -

 
 

الترجمة وحوار   - 5

 الثقافات  
 

 ساعة(   45)
 وحدة أساسية   -

الفكر الفلسفي   - 6

 وحوار الثقافات  
 

 ساعة(   45)
 وحدة تكميلية   -

  

  
 الفص  الثاني 

الحوار اإلسالمي   -1

 المسيحي –

 
 ساعة( 45)
 وحدة أساسية -

الحوار اإلسالمي   -2

   اليهودي –
 

 ساعة( 50)
 وحدة أساسية -

   اإلسالمي: تراث ال -3

 قراءة مغايرة
 

 ساعة( 45) 
 وحدة أدواتية-

س  المقد -4

واألسطورة بين  
القراءات الدينية  

   والقراءات الثقافية
 ساعة( 40)
 وحدة أساسية -

األدب والفن في   - 5

 التصور اإلسالمي  
 

 ساعة (   42)
 وحدة أساسية  -

حرية المعتقد – 6

واالنتماء بين الدين  
   وحقوق اإلنسان

 
 ساعة( 45)
 وحدة أساسية  -

  

 


