
1دليل الرسـائل واألطروحــات ملؤسسة دار احلديث احلسنية

دكتـــوراه الدولــــة في العلوم اإلسالمية والحديث



دليل الرسـائل واألطروحــات ملؤسسة دار احلديث احلسنية 2

دكتـــوراه الدولــــة في العلوم اإلسالمية والحديث



3دليل الرسـائل واألطروحــات ملؤسسة دار احلديث احلسنية

دكتـــوراه الدولــــة في العلوم اإلسالمية والحديث

 دكتــــــوراه الدولــــة في
العلوم اإلسالمية والحديث



دليل الرسـائل واألطروحــات ملؤسسة دار احلديث احلسنية 4

دكتـــوراه الدولــــة في العلوم اإلسالمية والحديث

الفقه و أصوله و أصول الدين

االدغيري؛  السالم   عبد   / العام  الدولي  بالقانون  ومقارنته  اإلسالم  في  األسرى  حكم  ـ    1 
       إشراف د. مامون الكزبري، 1979.

 2ـ    قواعد الفقه لإلمام أبي عبد اهلل محمد المقري الجد: دراسة وتحقيق/محمد الدردابي ؛ إشراف 
       د. سامي النشار، 1980.

توثيق  - عنه  اهلل  رضي  الخطاب  بن  عمر  المؤمنين  ألمير  القضاء  رسالة  ـ    3 
        وتحقيق ودراسة -/ أحمد سحنون؛ إشراف د. عائشة عبد الرحمان، 1980.

 4 ـ    العرف في المذهب المالكي ومفهومه لدى علماء المغرب/ عمرالجيدي ؛ إشراف د. محمد
       فاروق النبهان، 1980.

 5 ـ   فتح المجيد بكناية المريد للشيخ عبد السالم اللقاني- دراسة وتحقيق- /داوود علي الفاضل؛ 
        إشراف د. محمد فاروق النبهان، 1980.

 6 ـ  منهج االستثمار في ضوء الفقه اإلسالمي/ عالل الخياري بن الهاشمي؛ إشراف د. محمد
        فاروق النبهان، 1985.

اإلسالمي/  بالفقه  المغربي  والعقود  االلتزامات  قانون  في  االلتزام  مصادر  تأثر  مدى  ـ    7 
         شبيهنا حمداتي ماء العينين ؛ إشراف د. محمد فاروق النبهان،1986 .

 8 ـ  اإلحسان اإللزامي في اإلسالم وتطبيقاته في المغرب/ محمد الحبيب التجكاني؛ إشراف
        د. محمد فاروق النبهان، 1988. 

 9 ـ  أثر الخالفات اللغوية في اختالف الفقهاء/ عاطف شكري؛ إشراف د. التهامي الراجي، 
.1988        

 10 ـ   رعاية المصالح لدى فقهاء المغرب/ محمد الورياغلي؛ إشراف د.محمد فاروق النبهان، 
.1989        

 11 ـ  جامعة القرويين وأثرها في الحركة اإلصالحية والتحريرية بعد مطلع القرن العشرين / 
        أحمد بغداد؛ إشراف د. إبراهيم حركات، 1990.
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تدعيم  في  وآثارها  والفقه  الحديث  في  البر  ابن عبد  أبي عمر  الحافظ  اإلمام  ـ   مدرسة   12 
          المذهب المالكي بالمغرب/ محمد بنيعيش؛ إشراف د. محمد فاروق النبهان ،1990.

 13 ـ  المحصول في علم األصول للحافظ ابن العربي/ الحسين التاويل؛ إشراف د. التهامي
         الراجي، 1990.

 14 ـ   الحركة العلمية والثقافية بتطوان من الحماية إلى االستقالل/  إدريس خليفة؛ إشراف 
          د. محمد فاروق النبهان، 1990.  

 15 ـ  ابن قدامة المقدسي ومنهجه في الفقه/ فؤاد عبد اللطيف عثمان؛  إشراف د. خالد عيد ،
.1990        

 16 ـ  نظرية العقد في الفقه اإلسالمي  من خالل عقد البيع/ محمد سالمة؛ إشراف د. أحمد
        الخمليشي ، 1991. 

الجيدي،  د. عمر  إشراف  القضاة؛  والقانون/ مصطفى  الشريعة  بين  المعوقين  ـ  حقوق   17 
.1992        

 18 ـ   مدرسة الفقهاء السبعة وأثرها في مذهب مالك/ المهدي الوافي؛ إشراف د. محمد فاروق
        النبهان، 1994. 

إدريس د.  إشراف  رياض؛  محمد  المالكي/  المذهب  في  والتطبيق  النظر  بين  الفتوى  ـ    19 
         العلوي العبدالوي، 1994.

 20ـ    فقه النوازل في سوس : قضايا وأعالم/الحسن العبادي؛ إشراف د. محمد فاروق النبهان، 
.1994       

 21 ـ  مبدأ المساواة واألوضاع االقتصادية واالجتماعية في عهد الرسول وخلفائه الثالثة بعده
        /أحمد لسان الحق ؛إشراف د. عمر الجيدي، 1994.

بوركبة،  السعيد  العلوية/  الدولة  عهد  في  بالمغرب  الثقافية  الحياة  في  الوقف  دور  ـ    22 
          إشراف د. محمد فاروق النبهان، 1996.
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 23 ـ  الحالة االجتماعية بفاس في القرن الثاني عشر الهجري من خالل الحوالة اإلسماعيلية/ 
        عبد الحق ابن المجدوب الحسني؛ إشراف د. محمد فاروق النبهان ، 1996.

 24 ـ العقوبة المالية في الفقه اإلسالمي وتطبيقاتها في المغرب مع تحقيق رسالة »مطالع التمام
         ونصائح األنام » ألبي العباس أحمد الشماع الهنتاتي/ عبد الخالق أحمدون؛ إشراف د. عبد

       السالم االدغيري، 1996.

 25 ـ   أبو حامد الغزالي ومظاهر من أثره على المدرسة األصولية المالكية بالغرب اإلسالمي
        /أحمد غاني ؛ إشراف د. محمد فاروق النبهان، 1997.

 26 ـ    اختيارات ابن كمال باشا الفقهية في تفسيره/نوح مصطفى محمد  العلي؛ إشراف د. محمد
         فاروق النبهان، 1997.

 27 ـ  الشيخ أحمد زروق ، آراؤه اإلصالحية – تحقيق ودراسة- لكتابه عدة المريد الصادق/ 
        إدريس عزوزي؛ إشراف د. محمد ابن معجوز، 1997. 

 28 ـ   منهج فقه العبادات من خالل كتب تفسير األحكام حتى نهاية القرن السادس الهجري / 
         يحيى محمد حمد؛ إشراف د. محمد فاروق النبهان، 1998.

الحرشوني؛  وتنظيما/ مصطفى  تشريعا  اإلسالمي  القضاء  في  المحاماة  فكرة  أساس  ـ     29 
          إشراف د. محمد فاروق النبهان ، 1998.

 30  ـ  المقاصد الشرعية وأثرها في الفقه اإلسالمي من خالل المذهب المالكي/ عبد السالم
         الرفعي؛ إشراف د. محمد ابن معجوز، 1998.

 31 ـ   مفهوم الحكمة عند اإلمام الشاطبي وتطبيقاته/ تميم الحلواني؛ إشراف د. محمد الحبيب
         التجكاني،1999. 

 32 ـ    مدرسة العقيدة في عدوتي األندلس والمغرب خالل القرنين الخامس والسادس الهجريين/ 
        حميد حماني؛ إشراف د. إبراهيم بن الصديق ، 1999.

فاروق  محمد  د.  إشراف  معصر؛  اهلل  عبد  اإلسالمي/  الفقه  في  االستهالك  ضوابط  ـ    33 
         النبهان، 1999.
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 34 ـ   الوثيقة الفقهية في القضاء المغربي/ أحمد الوافي؛ إشراف د. محمد فاروق النبهان، 
.1999         

السالم  عبد  مقارنة-/  فقهية  تاريخية  دراسة   – اإلسالمي  القضاء  في  الشهود  شهادة  ـ     35 
           العسري؛ إشراف  د. أحمد شكري  السباعي، 1999.

محمد المرابطي/  العصر  نهاية  حتى  اإلسالمي  الغرب  في  المالكي  المذهب  تطور  ـ     36 
           شرحبيلي ؛ إشراف د. محمد فاروق النبهان، 1999.

 37 ـ    أصول ابن أبي ليلى من آرائه الفقهية / الناجي لمين؛  إشراف د . الحسين التــــــــــاويل،
.2000         

 38  ـ  الفكر االعتزالي وتطوره وخصائصه وأثره في أصول الفقه/ محمد برو؛ إشراف د.عبد
        السالم االدغيري، 2000.

أحمد  / المقتصد«  ونهاية  المجتهد  »بداية  في  الفقهية  الحفيد  رشد  ابن  اختيارات  ـ      39 
         العمراني؛ إشراف د. محمد فاروق النبهان ، 2000.

 40  ـ   الوثائق واألحكام بالمغرب واألندلس في القرنين الرابع والخامس الهجريين/ إدريس
          السفياني؛ إشراف د. محمد الروكي، 2000.

والقانون اإلسالمية  الشريعة  في  الجنائية  المسؤولية  في  وآثارها  العقلية  العاهات  ـ   41 
         الوضعي / عبد الرحمان معزيز؛ إشراف د. السعيد بوركبة ، 2001.

 42 ـ    التصنيف الفقهي في المذهب المالكي: تاريخه وقضاياه المنهجية: الخالف العالي نموذجا/ 
         محمد العلمي؛ إشراف د. محمد يسف ، 2001.

القادري بودشيش؛  الدين  بالمغرب بين األصالة والمعاصرة/ جمال  الزاوية  ـ   مؤسسة   43 
         د. عبد السالم االدغيري، 2001.  

 44  ـ   منهجية الخالف والنقد الفقهي عند اإلمام  المازري/ حميد عشاق؛ إشراف د. محمد
         فاروق النبهان، 2001.
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إشراف  علي؛  أيت  علي  العبادات/  قسم  تحقيق  مع  القبس  في  ومنهجه  العربي  ابن  ـ     45 
          د. التهامي الراجي ، 2002.

الورايني؛ إشراف د. محمد ابن معجوز، العاصمية /أحمد  المباني األصولية لفروع  ـ     46 
.2002        

 47 ـ   ابن يونس الصقلي وأثره في الفقه المالكي/ محمد الزوين؛ إشراف د . محمد الروكي،
.2002         

 48ـ    اإلفتاء وعالقته بالخبرة من خالل النوازل الفقهية في المذهب  المالكي/ حسن الصويني؛ 
        إشراف د. السعيد بوكبة، 2002.

حركات،  إبراهيم  د.  إشراف  ؛  نجيم  المصطفى  السعدي/  العهد  في  الجهاد  نوازل  ـ   49 
.2002        

عشر الثالث  القرن  إلى  الهجري  التاسع  القرن  من  بتافياللت  المالكية  فقهاء  فتاوى  ـ   50 
        الهجري/ أبا سيدي أمراني علوي؛ إشراف د. محمد الروكي،2002.

51 ـ  فقه التوثيق في المذهب المالكي/ إدريس جويلل؛ إشراف د. محمد الروكي، 2002.

 52ـ    ظاهرة المختصرات في الفقه المالكي من القرن الثالث إلى القرن السابع الهجري/ محمد
        جوهار؛ إشراف د. السعيد بوركبة،2005.

 53 ـ   العمل القضائي المغربي في القضايا التي لم ينص عليها في مدونة األحوال الشخصية
         وفي تفسير نصوصها / عمر لمين ؛ إشراف  د. محمد فاروق النبهان، 2005. 

 54 ـ  الحركة الفقهية ورجالها في السودان الغربي من القرن الثامن إلى القرن الثالث عشر
        الهجري/ عبد الرحمان ميكا ؛ إشراف د. محمد الروكي، 2005.

 55 ـ  الحركة اإلصالحية في بالد شنقيط بين االستجابة والدفاع لالستعمار الفرنسي من خالل 
         بعض الفتاوى والوثائق / محمد يحيى ولد حبيب اهلل؛ إشراف د. محمد يسف ، 2005.

 56 ـ   تطور علم أصول الفقه في رسالة الشافعي إلى واضح ابن عقيل - مباحث في االجتماع 
         نموذجا-/ أحمد السنوني؛ إشراف د. محمد  الروكي ، 2007.
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إشراف  بلحركة؛  العزيز  عبد  الحنفي/  الفقه  أصول  في  النهر  ماوراء  علماء  جهود  ـ    57 
         د. محمد الحبيب التجكاني، 2007.

58 ـ  أحكام اإلفالس في الفقه اإلسالمي/ مليكة لدهم ؛ إشراف  د. عبد السالم فيغو، 2008.

 59 ـ  أبو يحيى ابن عاصم وكتابه شرح التحفة/ عبد الكريم شهبون؛ إشراف د. عبد السالم
        االدغيري، 2009.

علوم القرآن و الحديث

 1ـ    أبو عبد الرحمان بقي بن مخلد القرطبي شيخ الحفاظ باألندلس/ نوري معمر الستوتي حماد، 
      إشراف د. ممدوح حقي، 1978 .    

عباس د.  إشراف  حمادة؛  فاروق   / وتحقيق  دراسة  النسائي:  لإلمام  والليلة  اليوم  ـ  عمل   2 
       الجراري، 1978. 

 3 ـ    كتاب الناسخ والمنسوخ ألبى بكر العربي المعافري: دراسة وتحقيق / عبد الكبير المدغري؛ 
      إشراف دة. عائشة عبد الرحمان، 1979.

الفاروقي،  الرحالي  الكتاني ؛ إشراف ذ.  المغرب/ يوسف  البخاري في  ـ   مدرسة اإلمام   4 
.1980       

 5 ـ  منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي/صالح الدين أدلبي ؛إشراف د. محمد فاروق
      النبهان، 1980.

6 ـ  علم العلل في المغرب/ إبراهيم بنصديق ؛ إشراف د.محمد فاروق النبهان،1985.

 7 ـ   الحافظ ابن سيد الناس أبو الفتح اليعمري: حياته وآثاره وتحقيق أجوبته/محمد الراوندي؛ 
        إشراف د. عائشة عبد الرحمان،1986.

عبد  د.عائشة  إشراف  ؛  يسف  محمد  النبوية/  السيرة  في  المغربية  المصنفات  ـ   8 
        الرحمان، 1986.
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 9 ـ    تحقيق ودراسة كتاب » التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الجامع الصحيح «  
       ألبي الوليد الباجي/ أحمد لبزار؛ إشراف د. محمد بنشريفة، 1987.

 10 ـ   منبهة أبو عمرو الداني في أصول القراء والقراءات/ الحسن وكاك؛ إشراف د. التهامي
        الراجي، 1988. 

القرآنية/ عبد الكريم مشهداني؛ إشراف  الدراسات  بالنظم ومكانته وأثره في  ـ  اإلعجاز   11 
         د. التهامي الراجي، 1990 .

 12 ـ   مختصر تفسير ابن سالم ألبي عبد اهلل ابن أبي زمنين – تحقيق ودراسة – / عبد السالم
        الكنوني؛ إشراف د. عائشة عبد الرحمان، 1991.

 13 ـ   قراءة اإلمام نافع عند المغاربة من رواية أبي سعيد ورش؛ بحث في مدارسها ومقوماتها
         األدائية وامتداداتها في المغرب واألندلس إلى أواخر المائة العاشرة/ عبد الهادي حميتو، 

        إشراف  د. التهامي الراجي، 1995.

 14 ـ   الجعبري ومنهجه في كتابه » كنز المعاني شرح حرز األماني ووجه  التهاني« /أحمد
         اليزيدي؛ إشراف د. محمد فاروق النبهان، 1996.

 15 ـ   حكمة تشابه قصص األنبياء في القرآن الكريم/الصديق علي وهيبة؛  إشراف د. معمر
         نوري، 1997.

 16 ـ   شواهد التفسير عند ابن عباس في مسائل ابن األزرق/ أحمد الخياطي؛ إشراف د. محمد 
        يسف ، 1997.

 17 ـ   مدرسة الحديث بالشام خالل القرن الثامن الهجري/ محمد ابن عزوز؛ إشراف د. محمد
        فاروق النبهان ، 1998.

 18 -  االتجاه السلفي في التفسير لدى المشارقة  والمغاربة إلى زمن ابن  جرير الطبري/ علي
        أبو لعكيك؛ إشراف د. محمد فاروق النبهان، 1999.

ابن فودي: حياته وعلمه، وتحقيق الجزء  األول من كتابه » كفاية ضعفاء ـ  عبد اهلل    19 
           السودان في بيان تفسير القرآن« / الحسن الحاج أبو بكر؛  إشراف  د. عبد السالم

          اإلدغيري، 1999.
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 20 ـ   دراسات المستشرقين الفرنسيين للسيرة النبوية – »معضلة محمد« لرجيس بال شير 
         نموذجا-/ مصطفى المسلوتي؛ إشراف د. محمد  يسف ، 1999.

الراجي، التهامي  د.  إشراف  العمريش؛  الحسين  والمحدثيــن/  القراء  بين  الروايـــة  ـ     21 
.2000           

 22  ـ   علم الرجال بالغرب اإلسالمي – ابن الحذاء وتحقيق كتابه في رجال الموطإ/ محمد عز
          الدين المعيار اإلدريسي؛ إشراف د. محمد الراوندي، 2000. 

23 ـ   ابن برجان والتفسير الصوفي/ محمادي الخياطي؛ إشراف د. محمد بنشريفة ، 2002.

محمد  د.  إشراف  عمي؛  أيت  اللطيف  عبد  األلسنة/  على  والشائع  المشهور  الحديث  ـ    24 
         الراوندي، 2002.

 25 ـ  النهضة العلمية على عهد المولى سليمان / أسيا الهاشمي البلغيتي؛ إشراف د. عصمت 
       دندش، 2002.

 26 ـ   المصنفات المغربية  في بالد المشرق إلى حدود القرن السابع الهجري/ عمر لشكر؛
         إشراف د. محمد الراوندي، 2004.

 27 ـ   تفسير اإلمام أبي القاسم عبد الرحمان السهيلي – جمع نصوصه وخصائص منهجه -/ 
        محمد اليوسفي ؛ إشراف د. التهامي الراجي الهاشمي ، 2004.

 28 ـ   معايير تقويم ابن حزم للرواة جرحا وتعديال من خالل آثاره/ العربي شاووش؛ إشراف 
        د. عبد السالم االدغيري، 2005.

 29 ـ  منهج توثيق الرجال في الغرب اإلسالمي حتى نهاية القرن الخامس الهجري/ فتيحة 
        عبدالوي ؛ إشراف د.عبد الفتاح الزنيفي، 2007.

 30 ـ   التصوف الطرقي  بالمغرب المعاصر – سوس نموذجا-/ محمد  وراضي ؛ إشراف 
         د. محمد الراوندي ، 2007.

 31 ـ  الدراسات الحديثية في العصر المريني األول/ عبد الهادي الحسيسن ؛ إشراف د. محمد
        يسف ، 2008.
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دليل الرسـائل واألطروحــات ملؤسسة دار احلديث احلسنية 12

دكتـــوراه الدولــــة في العلوم اإلسالمية والحديث

 32 ـ  علم مبهمات األسماء واألعالم في الكتاب والسنة – مقاربة منهجية ودراسة وصفية/
         لحسين أجاك؛ إشراف د. محمد يسف،  2008.
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القرن  نهاية  إلى  اإلسالمي  الغرب  في  أصوله  و  المالكي  الفقه 
الثامن الهجري

 1 -  اإلمام الشريف التلمساني المتوفى سنة 771 هـ وجهوده في الفقه المالكي / محمد حمد
      كنان ميكا؛ إشراف د. محمد الروكي، 2003.

 2 -  التمويل الزراعي عن طريق عقد السلم / جميل محمد سلمان الخطاطبة؛ إشراف د. أحمد
      العمراني، 2004.

 3 -  التصرفات النبوية وتطبيقاتها من خالل كتب اإلمام شهاب الدين القرافي / أناس لغبسي؛ 
      إشراف د. السعيد بوركبة، 2005.

 4 -  الفكر األصولي باألندلس في القرن الثامن الهجري ومساهمة ابن جزي فيه / منير القادري 
      بودشيش؛ إشراف د. عبد المجيد الصغير، 2005.

 5 -  فقه النوازل عند المالكية باألندلس في المائة الرابعة: ابن زرب المتوفى سنة 381 هـ
       نموذجا / الحسن إزكيت؛ إشراف د. عالل الهاشمي الخياري، 2005.

 6 -   إثبات الدعاوى في الفقه المالكي مقارنا بقانوني اإلثبات في المغرب واإلمارات / أحمد 
        يوسف عبد اهلل بوعتابة الزعابي؛ إشراف السعيد بوركبة، 2005.

 7 -    نوازل أبي عبد اهلل محمد بن سحنون – دراسة وتحقيق / الحسن أشفري؛ إشراف د. محمد
       جميل، 2005.

 8 -   االجتهاد المصلحي وأثره في حكم بعض القضايا الفقهية المعاصرة / أحمد حسن محمد 
        الربابعة؛ إشراف د. حميد عشاق، 2005.

 9 -   مراعاة القول الضعيف في الفتوى لدى فقهاء الغرب اإلسالمي من خالل العمل الفاسي 
         ألبي زيد سيدي عبد الرحمن الفاسي، باب المعامالت نموذجا – دراسة وتحليل / أسماء 

        المخطوبي؛ إشراف د. عالل الهاشمي الخياري، 2005.

 10 -  نوازل النكاح والطالق عند فقهاء المذهب المالكي بمملكة غرناطة خالل القرن الثامن 
          الهجري – دراسة أصول الفتوى وفقه التنزيل / علي حنون؛ إشراف د. محمد الروكي، 

.2005        
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 11 -   فتاوى البدع الصادرة عن فقهاء المالكية بغرناطة في القرن الثامن الهجري – دراسة 
         تحليلية / محمد سالم انجيه؛ إشراف د. محمد الروكي، 2006.

 12 -   دور الوقف في ازدهار الحركة العلمية بالمغرب في عهد الدولة المرينية / محمد عزي؛ 
        إشراف د. السعيد بوركبة، 2006.

 13 -  القواعد األصولية والفقهية عند أبي الوليد الباجي ) 474 -403/ 1012 – 1081م (
            من خالل كتاب »المنتقى في شرح الموطـــــــــــــــأ« / خديجة غرنوك؛ إشراف د. أحمد 

         الريسوني، 2006.

 14 -   إسهامات المرأة المغربية في الوقف من خالل الحواالت الحبسية، فاس أنموذجا / فوزية
        المصري ؛ إشراف د. محمد الحبيب التجكاني، 2006.

بالقانون  مقارنة  الحكام«  »تبصرة  كتابه  خالل  من  فرحون  ابن  عند  القضاء  قانون   -  15 
        الوضعي المغربي / منير اإلدغيري؛ إشراف د. عبد السالم العسري، 2006.

 16 -   أحكام التعاقد بين الغائبين وتطبيقاتها على وسائل االتصال الحديثة / أحمد سالم الجنيبي؛ 
        إشراف د. السعيد بوركبة ، 2006.

 17 - القواعد الفقهية الكلية عند ابن أبي زيد القيرواني مع تطبيقاتها في مجال المعامالت / 
        حمادو ديكو ؛ إشراف د. محمد الروكي، 2007.

 18 - علم التوثيق بالمغرب واألندلس في القرن السادس الهجري مع تحقيق كتاب »المقصد 
          المحمود في تلخيص الوثائق والعقود ألبي الحسن علي الجزيري ) ت 585 هـ ( / علية

        الشويمي؛ إشراف د. إدريس خليفة، 2007.

بوركبة، السعيد  د.  إشراف  البيض؛  الخالق  عبد   / المالكية  عند  االستحسان  مفهوم   -  19 
.2007         

 20 -  حيازة العقار في الفقه المالكي عند علماء الغرب اإلسالمي – تحفة ابن عاصم األندلسي
        نموذجا / فاطمة الزهراء عالوي؛ إشراف د. السعيد بوركبة، 2007.

الوثائق كتابه  تحقيق  مع  موثقا  هـ(   462 )ت  الفهري  فتوح  بن  اهلل  عبد  محمد  أبو   -  21 
         المجموعة/ عبد العزيز الحاتمي ؛ إشراف د. محمد الحبيب التجكاني، 2007.



دليل الرسـائل واألطروحــات ملؤسسة دار احلديث احلسنية 16

الدكتوراه في العلوم اإلسالمية

الجد رشد  ابن  نوازل   – الفقهية  النوازل  خدمة  في  واألصولية  الفقهية  القواعد  أثر   -  22 
         نموذجا/ هشام العيساوي؛ إشراف د. محمد جميل ، 2008.

 23 -  هارون ابن عات )ت 582هـ( ومنهجه في االستدراك على الوثائق المجموعة البن فتوح، 
        مع تحقيق طرر على الوثائق المجموعة / عبد الرحمن بوعسريـــــة؛ إشراف د. محمد

       الحبيب التجكاني، 2008.

 24 -   ابن أبي زمنين محمد بن عبد اهلل اإللبيري ) 324ـ  399 هـ(: منهجه الفقهي وجهوده في
        تدعيم المذهب المالكي بالغرب اإلسالمي/ الزهير جبيلي؛ إشراف د. السعيد بوركبة،

.2008        

 25 -   األنوار في الجمع بين المنتقى واالستذكار ألبي عبد اهلل ابن زرقون )586هـ( من كتاب
                 الزكاة إلى آخر كتاب الجهـــــــــــــاد – دراسة وتحقيق واستنتاج / رشيد كرموت؛ إشراف 

         د. حميد عشاق، 2008.

 26 -   »األنوار في الجمع بين المنتقى واالستذكار« للحافظ أبي عبد اهلل ابن زرقون اإلشبيلي 
         )ت586هـ( من كتاب البيـــــــوع إلى كتاب القراض –تقديم وتحقيق/ ابراهيم بن عبال؛ 

        إشراف د. محمد الراوندي، 2009.

 27 -   نحو بناء نظرية معاصرة لتدريس الفقه انطالقا من تقويم التراث الفقهي بالغرب اإلسالمي
       / مصطفى صادقي؛ إشراف د. حميد عشاق، 2009.

 28 -   االختالفات األصولية بين المدرسة المالكية والمدرسة الظاهرية باألندلس / خالد الروسي 
        الحسني؛ إشراف د. محمد الحبيب التجكاني، 2009.

 29 - اختيارات ابن عبد البر الفقهية من خالل كتابه االستذكار الجامع لسائر مذاهب فقهاء 
        األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي واآلثار وشرح ذلك كله 
       باإليجاز واالختصار، أحكام األسرة نموذجا، دراسة وتعليق مع مقارنة بآخر تعديالت 

       المدونة/ علي تروال؛ إشراف د. عبد السالم اإلدغيري، 2010.
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خدمة التراث الناشئ عن القرآن و الحديث عامة و في الغرب 
اإلسالمي خاصة

 1 - المنحى البالغي في تفسير اإلمام ابن عطية / ناجح محمد عبد الحميد البعول؛ إشراف 
      د. محمد الراوندي، 2004.

 2 -  الدرس الحديثي بألمرية خالل القرن السادس الهجري – أبو إسحاق بن قرقول نموذجا / 
      عبد القادر المصباحي؛ إشراف د. محمد الراوندي، 2004.

 3 -  تاريخ أبي بكر بن أبي خيثمة وأثره في الغرب اإلسالمي إلى نهاية القرن السابع الهجري، 
     مع تحقيق قسم من الصحابة نموذجا / سناء الوسيني؛ إشراف د. محمد الراوندي، 2004

 4 -  شرح القصائد السبع لعلم الدين السخاوي في مدح النبي صلى اهلل عليه وسلم ألبي شامة 
     المقدسي ت 665 هـ - دراسة وتحقيق/ أنس وكاك؛ إشراف محمد يسف، 2005.

تقديم الحريشي –  أحمد  بن  الحسن علي  المختار ألبي  النبي  األخيار على شمائل  تحفة   -  5 
      وتحقيق / بشرى غرساوي؛ إشراف د. محمد يسف، 2006.

الهجريين/ والسابع  السادس  القرنين  خالل  القرآن  وعلوم  التفسير  في  السبتي  التراث   -  6 
       سبحان عبد اهلل أشيم؛ إشراف د. إدريس بن الضاوية، 2006.

 7 -   نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد ألبي العباس البسيلي ) ت 830 هـ ( مما اختصره 
       من تقييده الكبير عن شيخه اإلمام ابن عرفة )803هـ ( وزاد عليه، وبذيله تكملة النكت
         البن غازي العثماني المكناسي ) ت 919 هـ (- تقديم وتحقيق / محمد الطبراني ؛ إشراف

       د. عباس الجراري، 2006.

 8 -   جهود أبي عبد اهلل المجاصي في خدمة علوم القرآن مع تحقيق نموذجين من إسهاماته: 
          -1 » رجز غريب القرآن »، -2 »شرح الدرر اللوامع« / عبد اللطيف الميموني؛ إشراف

       د. محمد الراوندي، 2006.

 9 -   مرويات غزوة تبوك من خالل المصنفات المغربية في السيرة النبوية – جمع وتحقيق
        ودراسة / محمد خويا ؛ إشراف د. محمد يسف، 2006. 
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األنوار طلعة  معاني  تقريب  في  الصغار  تحفة   « الحديث  بمصطلح  الشناقطة  عناية   -  10 
           للعالمة أحمد محمود بن يداد الحسني نموذجا – تقديم وتحقيق / محمد بن الشريف أحمد؛

        إشراف د. محمد الراوندي، 2006.

 11 -   من اجتهادات رموز المدرسة المغربية في السيرة النبوية »االكتفاء« للكالعي نموذجا / 
        محمد الخمليشي؛ إشراف د. محمد يسف، 2006.

السباعي ابراهيم  ابن  محمد  اهلل  عبد  ألبي  النووية  األربعين  شرح  المولوية  المنحة   -  12 
        المراكشي ) ت 1332 هـ ( –دراسة وتحقيق- / عادل قيبال، إشراف د. زين العابدين 

        بالفريج، 2007.

 13 -   إشكاالت في صحيح البخاري لدى علماء الغرب اإلسالمي - إفراد ودراسة- / محمد ولد 
        محمد الحافظ؛ إشراف د. محمد الراوندي ، 2007 .

 14 - شرح األربعين النووية ألحمد بن سودة وعبد القادر بن شقرون ومحمد بنيس ومحمد
        الطيب بنكيران – دراسة وتحقيق / نجالء التجكاني ؛ إشراف د. إدريس بن الضاوية، 

.2007        

 15 -   الحقوق والواجبات المالية للمرأة المسلمة في ضوء الكتاب والسنة واجتهاد علماء الغرب
        اإلسالمي / حنان بنشقرون؛ إشراف د. محمد يسف، 2007.

 16 -   الدرس الحديثي بطليطلة من الفتح إلى السقوط ) 92 – 478هـ ( /عبد السالم الطاهري؛ 
        إشراف د. محمد يسف، 2007.

 17 -   الدرس الحديثي بالمغرب في القرن الحادي عشر الهجري، محمد العربي الفاسي وكتابه
         »شرح عقد الدرر في نظم نخبة الفكر » تقديم وتحقيق – نموذجا / عبد الهادي القرقري؛ 

       إشراف د. محمد الراوندي، 2007.

 18 -   مرويات اإلمام أبي عمر ابن عبد البر القرطبي من خالل كتبه »التمهيد« و«االستذكار«
        نموذجا / محمد الصوفي؛ إشراف د. محمد الراوندي، 2008.

 19 -  فن الفهرسة بالمغرب خالل القرن الثامن الهجري – فهرسة أبي زكريا يحيى بن أحمد
        السراج نموذجا / نعيمة جمال بنيس؛ إشراف د. محمد الراوندي، 2008.
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نموذجا،  633هـ(  ت   ( العزفي  العباس  أبو   – والمنسوخ  الناسخ  بعلم  السبتيين  عناية   -  20 
          وتحقيـــــق كتابه »منهاج الرسوخ إلى علم الناسخ والمنسوخ/ فاطمة بنحــــدة؛ إشراف 

         د. محمد الراوندي، 2008.

 21 -  نبراس أهل السنة للمستضيء بضياء السنة لمحمد عبد اهلل بن محمد المختار –تقديم 
         وتحقيق- / زينب بنت الخرشي؛ إشراف د. محمد الراوندي، 2008.

 22 -  كتب ضبط أسماء الرجال باألندلس والمغرب خالل القرن الخامس الهجري / مبارك 
         العمري؛ إشراف د. التهامي الراجي، 2008.

 23 -  مدرسة القراءات القرآنية في األندلس وآثارها العلمية من القرن الخامس الهجري إلى
         منتصف القرن السابع / مصطفى بورواض؛ إشراف د. محمد رستم، 2008.

المنبهي أبي بكر  الحسن بن علي بن  الغمام عن ضبط مرسوم اإلمام »للشيخ   24 -  كشف 
           الشهير بالشباني ) ق 9هـ( –دراسة وتحقيق / حسن حميتو؛ إشراف د. عبد اهلل البخاري، 

.2008        

 25 -   البحـــــر العميق في مرويات ابن الصديق للشيخ أحمد بن الصديق الغماري )1320 
        ـ 1380هـ( –دراسة وتحقيق / األمين اقريوار؛ إشراف د. محمد الراوندي، 2008.

الصنهاجي  عمر  بن  اهلل  عبد  محمد  ألبي  الظمآن«  مورد  شرح  في  التبيان  »كتاب    -  26 
          المعروف بابن آجطا – دراسة وتحقيق/ محمد أبو الفتح؛ إشراف د. حسن عزوزي، 

.2008          

 27 -  »اإليماء إلى أطراف أحاديث الموطأ« ألبي العباس الداني )532هـ( –تقديم وتحقيق- / 
         فنيدة الحديوي؛ إشراف د. محمد الراوندي، 2008.

 28 -   سيرة محمد بن اسحاق برواية سلمة بن الفضل ومصادرها لدى علماء الغرب اإلسالمي/ 
       عزيز الهواورى؛ إشراف د. محمد يسف، 2009. 

 29 -  روضة اإلعالم بعلم أنواع الحديث السامي البن مرزوق الحفيد ) ت842هـ( –تقديم 
        وتحقيق/ سناء اليزيدي؛ إشراف د. محمد الراوندي، 2009. 
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دبلوم الدراسات العليا في العلوم اإلسالمية والحديث
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الدكتوراه في العلوم اإلسالمية

قواعد أصول الفقه و ضوابطه في تفسير نصوص الشريعة

 1 -   نظام االشتراك المالي بين الزوجين وتكييفه الشرعي / خليفة علي أحمد دورة الكعبي؛
       إشراف  د. حميد عشاق، 2008.

2 -   قاعدة حكم الحاكم يرفع الخالف  وتطبيقاتها في الفقه اإلسالمي / حسن محمد هيشان  
الجازي ؛ إشراف د. حميد عشاق، 2009. 

 3 -   تأصيل األحكام المنظمة للمسؤولية الناجمة عن مخالفة قانون السير / ماجد سالم محمد 
        دراوشة؛ إشراف د. أحمد العمراني، 2009.

 4 -   االجتهاد في الشريعة اإلسالمية من التنظير األصولي إلى الممارسة المنظمة / إسماعيل
       حفيان؛ إشراف د. أحمد الريسوني، 2009.

تراث علوم القرآن و الحديث في الغرب اإلسالمي

 1 -  زيادة الثقة: حقيقتها ومناهج النقاد في االحتجاج بها/ صالح سالمة محمد أبو صعيليك؛ 
       إشراف د. إدريس بن الضاوية، 2010.

 2 -  »مختلف الحديث عند اإلمامين المازري و أبي العباس القرطبي من خالل كتابيهما »المعلم  
       بفوائد مسلم« و »المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم« / أكرم حمد محمد عريق؛ 

       إشراف  د. إدريس بن الضاوية، 2010.

من  سجلماسة  فقهاء  بعض  بين  وقع  فيما  للخالف  الرافع  اإلنصاف  و  بالعدل  »الحكم    -  3 
         الخالف في من أقر بوحدانية اهلل و جهل بعض ماله من األوصاف« ألبي سالم العياشي
.2010 الراوندي،  محمد  د.  إشراف  صغيري؛  العظيم  عبد   / ـ  تحقيق  و  دراسة  ـ       
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دبلوم الدراسات العليا في العلوم اإلسالمية والحديث
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الدكتوراه في العلوم اإلسالمية

دبلوم الدراسات العليا في
العلوم اإلسالمية
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دبلوم الدراسات العليا في العلوم اإلسالمية والحديث

الفقه و أصوله و أصول الدين

 1 -  البنيات أو وسائل اإلثباث في الشريعة اإلسالمية  /إبن معجوز المزغراني محمد ؛ إشراف
      د. عالل الفاسي، 1970.

 2 -  األسس اإلسالمية لبناء األسرة /حساين محمد حبيب ؛ إشراف د. عبد العزيز بنعبد اهلل،
.1970      

الفاسي، د. عالل  إشراف  ؛  العمراني  المرني  الحسن  بن  الوليد   / اإلسالم  في  الحسبة    -  3 
.1970       

4 -  ألواح جزولة و التشريع اإلسالمي / العثماني محمد ؛ إشراف د . عالل الفاسي،1971 .

إشراف  ؛  اهلل  عبد  الحاج  بن  األدوزي  محمد   / اإلجتهاد  إلى  انتماؤه  و  البخاري  حياة    -  5 
        د. عالل الفاسي ،1974.

أباظه، إبراهيم  د.  إشراف  ؛  القيسي  إبراهيم  مروان   / التجارية  المصارف  و  النقود    -  6 
.1974          

المدغري ؛ إشراف د. عائشة  الكبير  اليوسي / عبد  أبو علي الحسن بن مسعود  الفقيه    - 7 
         عبد الرحمان، 1974. 

 8 -  الحق الشخصي بين الشريعة و القانون / إدريس بن سعيد  أمزيان  ؛ إشراف د. موالي 
        عبد الواحد العلوي ،1974 .

 9 -  االجتهاد في الشريعة اإلسالمية، نشأته و تطوره و التجديد فيه / الوافي المهدي؛ إشراف 
        د. محمد المكي الناصري، 1974.

10 -  النظام الحربي في اإلسالم / اإلدغيري عبد السالم ؛ إشراف د. ممدوح حقي، 1975 .
 

11 -  الزندقة و الزنادقة / عــاطف شكري شاكر؛ إشراف د. ممدوح حقي،1975  .

 12 -  المرأة المسلمة بين التكريم اإلسالمي و االمتهان الحضاري / أحمد الوافي؛ إشراف
          د. علي عبد الواحد وافي ، 1975. 
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دبلوم الدراسات العليا في العلوم اإلسالمية والحديث

البكوري؛ اهلل  الوضعي/ عبد  و  اإلسالمي   : التشريعين  بين  للمسطرة  مقارنة  -  دراسة   13 
         إشراف د. محمد المكي الناصري، 1975.

الواحد  عبد  علي  د.  إشراف  الصمدي؛  أحمد  األربعة/  األئمة  بين  الخالف  أسباب    -  14 
          وافي، 1975.

 15 -  اإلستشراق بين العلم و التبشير / محمد الدردابـي؛ إشراف د .عمر بهاء الدين األميري،
.1975         

 16 -  اإلسالم  و إيديولوجيات الفكر المعاصر / عالل الخياري الهاشمي؛ إشراف د .عمر 
         بهاء الدين األميري،1976.

 17 -  اإلجماع و أثره في التشريع اإلسالمي / محمد حمادي الورياغلي؛ إشراف د. محمد
         المكي الناصري، 1976.

 18 -  معاذ بن جبل رضي اهلل عنه و اجتهاده القضائي / الحسين التاويل؛ إشراف د. موالي
        العباس األمراني ، 1976.

 19 -  نظام الحكم في اإلسالم و مدى اعتماده على مبدأ الشورى/ علي أيت علي؛ إشراف
         د . ممدوح حقي ،1977.

20 -  موقف اليهود من اإلسالم / السعيد بوركبة ؛ إشراف د.إبراهيم دسوقي أباظة، 1977. 

21 -  النبوة و الدين / محمد بن حماد الصقلي ؛ إشراف د. الحسن الزهراوي، 1977.

22 -  منهجية الدعوة إلى اهلل / محمد أبو الفضل ؛ إشراف د. تقي الدين الهاللي ، 1978.

 23 -  تحقيق مسائل ابن رشد »الجد« المتوفى 520هـ / محمد الحبيب التجكاني ؛ إشراف د. عبد
        العزيز بنعبد اهلل، 1978.

 24 -  فقه عبد اهلل بن عمر »رضي اهلل عنهما« في المعامالت / محمد سالمة ؛ إشراف د. محمد
        المنوني، 1978.
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دبلوم الدراسات العليا في العلوم اإلسالمية والحديث

مامون د.  إشراف  ؛  العينين  ماء  / شبيهن حمداتي  القانون  و  الشريعة  في  الصورية    -  25 
         الكزبري ، 1979.

الوليدي : دراسة و تحقيق / عبد  أبي راشد  الفضل راشد بن  الحرام ألبي   26 -  الحالل و 
         الرحمان العمراني ؛ إشراف د. عائشة عبد الرحمان ، 1979.

 27 -  االجتهاد و مقتضيات العصور / محمد هشام األيوبي ؛ إشراف د. عبد العزيز بنعبد اهلل، 
.1980        

 28 -  الحياة الفكرية بشفشاون و أحوازها خالل القرن العاشر الهجري / عبد القادر العافية ؛
        إشراف د. عبد الهادي التازي ، 1980.

 29 -  نظرية األخذ بما جرى به العمل في المغرب في إطار المذهب المالكي / عبد السالم
         العسري؛ إشراف  د. حماد العراقي ، 1981.

 30 -  العلمانية و آثارها على األوضاع اإلسالمية في تركيا / عبد الكريم المشهداني ؛ إشراف
        د. عمر بهاء الدين األميري ،1981.

 31 -  دراسة عن إقطاع األراضي في الفقه اإلسالمي و تطبيقاته في الدولة المغربية / عبد
         السالم غرميني؛ إشراف د. إبراهيم حركات ،1985.

اإلدغيري،  السالم  عبد  د.  إشراف  ؛  أوكنوى  / صالح  نيجيريا  في  المالكي  المذهب    -  32 
.1985         

 33 -  الحركة العلمية في سبتة في القرن السابع الهجري / إسماعيل الخطيب ؛ إشراف د. عبد 
        السالم الهراس ، 1985.

 34 -  غرر المحاضرة و رؤوس مسائل المناظرة الشهير بشرح فصول األحكام و بيان ما 
          مضى عليه العمل عند الفقهاء و الحكام ألبي الوليد الباجي – تقديم و تحقيق - / البتول

         بنعلي ؛ إشراف د. عبد السالم الهراس ، 1985.

 35 -  أحكام العميان في ضوء الفقه اإلسالمي / مصطفى القضاه ؛ إشراف د. عمر الجيدي،
. 1986        
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دبلوم الدراسات العليا في العلوم اإلسالمية والحديث

  36 -  الحركة السلفية بين المشرق و المغرب ، و أثرها في التحرير و اإلصالح / علي أبو
          لعكيك ؛ إشراف د. محمد بنشقرون ،1987.

 37 -  العام و تخصيصه في اإلصالح األصولي نظرية و تطبيقا / إدريس حمادي ؛ إشراف
         د. محمد ابن معجوز ،1987.

/ محمد المغربي  القانون  و  المالكي  المذهب  الحق على ضوء  استعمال  في  التعسف    -  38 
         رياض ؛ إشراف د. إدريس العلوي العبدالوي ،1987.

 39 -  الوالية على المال و تطبيقاتها في المغرب من خالل النوازل الجديدة الكبرى / عبد
         السالم الرفعي ؛ إشراف د. محمد ابن معجوز ،1987.

 40 -  »كتاب األموال« ألبي جعفر أحمد بن نصر الداودي – دراسة و تحقيق - / رضا محمد 
         سالم شحادة ؛ إشراف د. عبد السالم الهراس ،1988.

في  األشعرية  الحركة  تطور  في  أثرها  و  الغزالي  اإلمام  و  تومرت  ابن  بين  الصلة    -  41 
          المغرب/ عبد اهلل غاني ؛ إشراف د. محمد ابن معجوز ،1988.    

42 -  سحنون : حياته و آثاره / محمد أورادي ؛ إشراف د. يوسف الكتاني ،1989.

 43 -  التمكين من أدلة منظومة المرشد المعين / أحمد الورايني ؛ إشراف د. محمد ابن معجوز،
.1989        

إشراف ؛  اليمالحي  األمين    / المالكي  الفقه  في  وهب  بن  اهلل  عبد  روايات  أثر    -  44 
         د. يوسف الكتاني، 1989.

 45 -  الشبهة و أثرها في جرائم الحدود في الفقه الجنائي اإلسالمي / عبد الخالق أحمدون؛ 
         إشراف د. عمر الجيدي، 1990.

الهادي د. عبد  إشراف  ؛  يوسفي  قاسم   / العمل  و  األمل  بين  اإلسالمي  القمة  مؤتمر    -  46 
         التازي، 1990.

المريني؛ الجياللي   / »الموافقات«  كتابه  من خالل  الشاطبي  عند  األصولية  القواعد    -  47 
         إشراف د. محمد يسف ،1990.
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دبلوم الدراسات العليا في العلوم اإلسالمية والحديث

 48 -  العمل و العمال في ظل الكتاب و السنة / البشير الريسوني ؛ إشراف د. عبد السالم
         اإلدغيري ،1990 .

إشراف  ؛  اليندوزي  حسن   / المغربي  التشريع  و  اإلسالمي  الفقه  في  األجير  حقوق   -  49 
          د. أحمد السباعي شكري ،1990 .

 50 -  جانب العقيدة في فكر الحسن اليوسي – دراسة و تحقيق لبعض تراثه في العقيدة - / حميد
        حماني ؛ إشراف د. محمد يسف ،1990 .

 51 -  االختالف الفقهي في المذ هب المالكي – مصطلحاته و أسبابه - / عبد العزيز الخليفي؛
          إشراف  د. عمر الجيدي ،1990 .

في ذلك  أثر  و  الخطاب  بن  عمر  عند  المرافعات  قواعد  و  للقضاء  الفقهي  التأصيل    -  52 
           القضاء اإلسالمي / عبد الكريم شهبون ؛ إشراف د. عمر الجيدي ،1990 .

 53 -  الفتاوى بالمغرب من نصف القرن العاشر إلى الثاني عشر / محمد الهبطي ؛ إشراف
           د. عمر الجيدي ،1991 .

54 -  فقه الرأي عند اإلمام مالك / مصطفى الحرشوني ؛ إشراف د. عمر الجيدي ،1991 .

ابن محمد  د.  إشراف  ؛  أمرو  حدو   / العلمية  آثاره  و  المساري  العربي  األديب  الفقيه   -  55 
          معجوز ،1992 .

56 -  أثر التوبة في الحدود / محمد الكنوني ؛ إشراف د. عبد السالم اإلدغيري ،1992 .

 57 -  » إزالة الدلسة عن وجه الجلسة « لمحمد بن أحمد التماق – دراسة و تحقيق - / محمد
          ابن المجدوب الحسني ؛ إشراف د. عمر الجيدي ،1992 .

 58 -  مناهج األصوليين في استنباط الحكم الشرعي عند تعارض األدلة / أحمد غاني ؛ إشراف
        د. محمد ابن معجوز ،1992 .

 59 -  الحواالت الحبسية و دورها في حماية الممتلكات الوقفية في المغرب / عبد الحق ابن
          المجدوب الحسني؛ إشراف د. محمد يسف ،1992 .
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دبلوم الدراسات العليا في العلوم اإلسالمية والحديث

 60 -  علماء غانا و جهادهم في نشر اإلسالم ابتداء من نهاية القرن الثاني عشر الهجري / 
          الحسن الحاج أبو بكر ؛ إشراف د. عبد السالم اإلدغيري ،1992 .

 61 -  العالقة بين دولة مالي و بين المغرب األقصى من خالل المذهب المالكي / ماما هاسي 
          تنابو ؛ إشراف د. عمر الجيدي ،1992 .

د. محمد  إشراف  ؛  القرقري  / محمد  المخازن  وادي  في معركة  الصوفية  و  العلماء    -  62 
           يسف ،1994 .

إشراف  ؛  الحسني  الرحمان  عبد   / فكره  من  معالم  و  حياته   : الشاطبي  إسحاق  أبو    -  63 
           د. محمد يسف، 1994 .

 64 -  »إرشاد المنتسب إلى فهم معونة المكتسب و بغية التاجر المحتسب« ألبي سالم العياشي
         - دراسة و تحقيق - / موالي جمال الدين القادري بودشيش ؛ إشراف د. عمر الجيدي،

. 1994          

 65 -  الحركة الفقهية في عهد السلطان محمد بن عبد اهلل العلوي / أحمد العمراني ؛ إشراف
           د. محمد الحبيب التجكاني ،1994 .

نوري  د.  إشراف  ؛  اإلدريسي  / عزيزة  حبيب  بن  الملك  لعبد   « الواضحة   « كتاب    -  66 
          معمر ، 1994 .

 67 -  مسؤولية الطبيب الجنائية عن أخطائه المهنية في الشريعة اإلسالمية و القانون / عبد
          الرحمان معزيز؛ إشراف د. عبد السالم اإلدغيري ،1994 .

 68 -  المجالس العلمية السلطانية على عهد الدولة العلوية الشريفة / أسيا الهاشمي البلغيثي؛
         إشراف د. عصمت دندش ،1995 . 

 69 -  الفتوى عند ابن مرزوق و منهجه في االستنباط / حسن الصويني ؛ إشراف د. محمد
         صقلي ،1995 .

محمد د.  إشراف  ؛  اجويلل  إدريس   / المالكي  الفقه  في  أثره  و  حبيب  بن  الملك  عبد   -  70 
         الروكي ،1995 .
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دبلوم الدراسات العليا في العلوم اإلسالمية والحديث

الحلواني؛ تميم   / الشاطبي  اإلمام  عند  اإلسالمية  الشريعة  في  مكانتها  و  المصلحة   -  71 
           إشراف د. محمد الروكي، 1995 .

72 - »األجوبة الواضحة عن األسئلة الفاضحة لمن يدعي االجتهاد ناصحة« لمحمد يحيى
         الوالتي الشنقيطي – دراسة و تحقيق - / سيدي محمد بن البشير ؛ إشراف د. عبد السالم 

       اإلدغيري، 1995. 

إشراف  ؛  الزباخ  الرحيم  عبد   / األصولية  للمصطلحات  اللغوية  و  الفكرية  الخلفيات   -  73 
         د. محمد الجبيب التجكاني ،1995 .

بقال؛ فطيمة   / اإلنسان  بحياة  المتعلقة  الطبية  التطورات  من  اإلسالمي  الفقه  موقف   -  74 
        إشراف د. عالل الهاشمي الخياري ،1996 .

إشراف  ؛  اللويزي  الحسن   / آثاره  و  حياته   : الرسموكي  الجزولي  سليمان  بن  أحمد   -  75 
        د. عبد السالم اإلدغيري ،1996 .

» الوثائق  أحكام  و  الموثق  بآداب  الالئق  المعنى  و  الرائق  المنهل  و  الفائق  المنهج   «  -  76 
        ألحمد الونشريسي – تقديم و دراسة و تحقيق - / لطيفة الحسني ؛ إشراف د. السعيد

        بوركبة ،1996 .

/ عمر الشخصية  المقارن و مدونة األحوال  الفقه  الزوجين في  بين  القضائي  التفريق   -  77 
        لمين ؛ إشراف د. عبد السالم اإلدغيري ،1996 .

 78 -  اإلمام أبو بكر األبهري و جهوده في الفقه المالكي / محمد جوهار ؛ إشراف د. محمد
          الروكي ،1996 .

خليفة، إدريس  د.  إشراف  ؛  الطاهر  أحمد   / المرابطي  العصر  في  الفقه  -  علم أصول   79 
. 1997          

 80  -  الفقيه التسولي و منهجه في نوازله الفقهية / عبد اللطيف يسف ؛ إشراف د. محمد يسف،
 . 1997         

محمد د.  إشراف  ؛  معجوز  ابن  جعفر   / الكلية  تطبيقاته  و  الفقه  أصول  في  الشرط   -  81 
         الروكي،1997 .
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دبلوم الدراسات العليا في العلوم اإلسالمية والحديث

 82 -  »المسايرة في العقائد المنجية في اآلخرة« للكمال بن الهمام و معه »المسامرة في شرح 
           المسايرة« للكمال بن أبي شريف – دراسة و تحقيق - / حسن العبيد ؛ إشراف  د. عبد 

          الكريم مشهداني ،1998 .

83 -  المدرسة المالكية في مصر / صالح المهندي ؛ إشراف د. فاروق حمادة ، 1999 .

 84 -  األحكام العامة لعقد البيع في الفقه اإلسالمي / عبد القادر البرجي الغساني ؛ إشراف 
           د. إدريس العلوي العبدالوي ،1999 .

العاجي؛ بالمغرب / محمد  المالكي  المذهب  الجندي و دوره في حفظ   85 -  مختصر خليل 
          إشراف د. محمد الروكي ،2000 .

السعيد د.  إشراف  ؛  فدوى شاكير   / تحقيق –  و  ابن سودة – دراسة  التاودي  أجوبة    -  86 
           بوركبة، 2000 .

 87 -  أبو العباس أحمد القباب و جهوده في خدمة الفقه المالكي / أحمد المراري ؛ إشراف
         د.السعيد بوركبة، 2000 .

؛ إشراف  ميكا  الرحمان محمد  / عبد  المالكي  الفقه  التمبكتي و جهوده في  بابا  أحمد    -  88 
           د. محمد الروكي، 2000 .

 89 -  فقه اإلمام أبي بكر بن المنذر النيسابوري من خالل كتابه » اإلشراف على مذاهب أهل 
          العلم « / محمد يوسف بن الحاج محمد صديق ؛ إشراف د. محمد الروكي، 2000 .

الخليل   / الوضعي  القانون  و  اإلسالمية  الشريعة  في  الحديثة  بالقرائن  األخذ  نظرية    -  90 
           المودن ؛ إشراف د. السعيد بو ركبة ،2000 .

دراسة بزروق –  المعروف  الفاسي  البرنوسي  الوغليسية ألحمد  المقدمة  -  شرح على   91 
          و تحقيق - / مصطفى بنيعيش ؛ إشراف د. السعيد بو ركبة ،2000 .

 92 -  أبوالحسين البصري و فكره األصولي من خالل كتابه »المعتمد« / زهور حجاجي؛ 
          إشراف د. الحسين التاويل ،2001 .
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دبلوم الدراسات العليا في العلوم اإلسالمية والحديث

 93 -  أبو عمران موسى بن علي الوزاني فقيه بادية المغرب : حياته و آثاره و فتاواه / أحمد 
          حمادي ؛ إشراف د. السعيد بوركبة ،2001 .

المسيب بن  سعيد  منهجي  بين  مقارنة  دراسة   : التابعين  فقه  في  التخفيف  و  التشديد    -  94 
          وإبراهيم النخعي / عبد اهلل أكرزام ؛ إشراف د. محمد الروكي ،2002 .

المعزوزي؛ إيمان   / بالمغرب  السلفية  الحركة  الدكالي و دوره في  أبو شعيب  الشيخ    -  95 
           إشراف د. السعيد بوركبة ،2002 .

 96 -  داللة المفهوم عند األصوليين و أثرها في الفروع / أحمد إد الحاج ؛ إشراف د. عبد
         السالم اإلدغيري ،2002 .

السنية  الدرة  الثالث من كتاب »  المعلم  الفروعية  المسائل  و  الفقهية  األلقاب  -  مقتضى   97 
           في المعالم السنية « البن المناصف – دراسة و تحقيق - / عبد القادر الشرقاوي؛   

           إشراف د. حسن الوراكلي،2002 .

غازي؛ إدريس   / المالكي  المذهب  في  الحجاجي  االستدالل  و  األصولية  المنهجية    -  98 
           إشراف د. محمد رياض ،2002 .

 99 -  أبو عيسى محمد المهدي الوزاني : حياته و آثاره / محمد الوزاني ؛ إشراف د. عبد
          السالم اإلدغيري ،2002 .

 100 -  أحكام الرد بالعيب في الفقه المالكي و تطبيقاتها من خالل النوازل الفقهية و االجتهاد
          القضائي المغربي / الطيب لمنوار ؛ إشراف د. عالل الهاشمي الخياري ،2002 .

علوم القرآن و الحديث

 1 -  الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري و نوع اشتراكيته / لسان الحق أحمد ؛ إشراف د. عالل 
      الفاسي ، 1970 .

 2 -  سيدي محمد بن عبد اهلل و آثاره العلمية و اإلصالحية / العبادي الحسن بن أحمد ؛ إشراف 
      د . المكي الناصري ، 1971 .
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دبلوم الدراسات العليا في العلوم اإلسالمية والحديث

 3 -  أصول المسيحية من القرآن الكريم / داود علي الفاضل حسين ؛ إشراف د . موالي العباس
      األمراني ،1973 . 

 4 -  المدرسة القرآنية بالمغرب :من الفتح إلى ابن عطية /عبد السالم أحمد الكنوني ؛ إشراف
      د. عائشة عبد الرحمان، 1974 .

5 -  رباعيات اإلمام البخاري / يوسف الكتاني ؛ إشراف د. الفاروق الرحالي، 1974 . 

 6 -  تحقيق كتاب »نيل النجاح على غرة الصباح« لمؤلفه سيدي عبد اهلل بن إبراهيم العلوي /
         محمد الكبير العلوي؛ إشراف د. حسن الزهراوي ،1974 .

 7 -  الجرح و التعديل في المدرسة المغربية للحديث / إبراهيم بن محمد ابن الصديق؛ إشراف
        د. عائشة عبد الرحمان ،1975 .

العلوي،  مصطفى  موالي  د.  إشراف  ؛  وجاج  الحسين   / اإلسالم  في  الحديث  دور    -  8 
. 1975         

إشراف أدلبـي؛  الدين  / صالح   - تعديله  و  تجريحه   ، آثاره   ، حياته   – األحبار  كعب    -  9 
        د.ممدوح حقي ،1975 .

أحمد  دراسة/  و  تحقيق   : الحطاب  لإلمام  الرسالة  نظائر  شرح  في  المقالة  تحرير    -  10 
         سحنون؛ إشراف د . عـائشة عبد الرحمان، 1975  .

 11 -  منهج علماء المسلمين في الجرح و التعديل / فاروق حمادة : إشراف د . علي عبد الواحد
        وافي،1975 .

12 -  الصحابة الشعراء / محمد الراوندي؛ إشراف د . عـائشة عبد الرحمان ،1975 .

الغدامسي؛ إشراف د. عبد فيه / محمد مصطفى  آراء األئمة  الحديث و  المرسل من    -  13 
         الرحمـان الدكالي،1976 .

 14 -  محمد بن وضاح القرطبي مؤسس مدرسة الحديث باألندلس مع بقي بن مخلد / نوري
         معمر؛ إشراف د . ممدوح حقي ، 1976 .
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دبلوم الدراسات العليا في العلوم اإلسالمية والحديث

15 -  الرواية المغربية للسيرة النبوية / محمد يسف؛ إشراف د . عـائشة عبد الرحمـان، 
.1976

 16 -  الحديث الصحيح و أثره في التشريع اإلسالمي / عبد الصمد العـاقل؛ إشراف د. موالي
        العباس األمراني،1976 .

 17 -  ابن عرضون الكبير: حياته و آثاره / عمر الجيدي؛ إشراف د . عبد السالم الهراس،
. 1977        

 18 -  قانون التأويل البن العربي : دراسة و تحقيق / المصطفى صغيري، إشراف د . ممدوح
        حقي، 1977 .

 19 -  »تحقيق المذهب من أن النبي صلى اهلل عليه و سلم كتب«  تأليف أبي الوليد الباجي – دراسة
         و تحقيق - / أحمد لبزار؛ إشراف د . محمد بنشريفة ،1977 .

 20 -  تقييد وقف القرآن الكريم لإلمام الهبطي – دراسة و تحقيق- /  الحسن وجاج؛ إشراف 
         د . التهامي الراجي ،1977 .

21 -  دراسة عن القاضي عياض / أحمد بغداد ؛ إشراف د. ممدوح حقي ، 1978 . 

اللطيف عثمان أحمد ؛ إشراف  البهتان / فؤاد عبد  القرآن و   22 -  موسى عليه السالم بين 
         د. عبد العزيز بنعبد اهلل ،1978 .

 23 -  الوضع الجديد ، لفن المخارج و الصفات ، مع ما وااله من فني الفواصل و التجويد
العزيز بنعبد اهلل،      ـ دراسة و تحقيق - / أحمد محمود بن أحمد مسكه ؛ إشراف د. عبد 

.1978     

 24 -  يحيى بن يحيى الليثي و روايته الموطأ / محمد شرحبيلي ؛ إشراف د. ممدوح حقي،
. 1978         

 25 -  إيضاح المسالك إلى قواعد اإلمام مالك لإلمام الونشريسي – دراسة و تحقيق - / أحمد 
          الخطابي ؛ إشراف د. موالي مصطفى العلوي ، 1978.
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دبلوم الدراسات العليا في العلوم اإلسالمية والحديث

 26 -  اإلمام أبو عبد اهلل محمد بن أحمد المسناوي ؛ علمه و القول في اجتهاده و آثاره / إدريس
        خليفة ؛ إشراف د. أحمد بنتاويت ،1978 .

 27 -  »الفوائد الجميلة على اآليات الجليلة« للعالمة الحسين الشوشاوى ـ دراسة و تحقيق /
         إدريس عزوزي ؛ إشراف د. موالي مصطفى العلوي ، 1978 .

28 -  التفسير المنسوب إلى ابن عربي / محمد كركب ؛ إشراف د. التهامي الراجي،1979.

 29 -  اإلمام الشافعي و منهجه في التفسير في كتابيه : األم و األحكام / عبد الخالق نور علي، 
        إشراف   د. عبد العزيز بنعبد اهلل ، 1979 .

 30 -  كتاب النبي صلى اهلل عليه و سلم إلى أهل المدينة : توثيق ، و تحقيق ، و دراسة / خليفة
        المحفوظي ؛ إشراف د. عائشة عبد الرحمان ،1979 .

31 -  األمثال في القرآن الكريم / أبو بكر المريني ؛ إشراف د. عباس الجراري ، 1980 .

 32 -  مظاهر النهضة الحديثية في عهد يعقوب المنصور الموحدي / عبد الهادي الحسيسن ؛
        إشراف د. عبد العزيز بنعبد اهلل ، 1980 .

 33 -  اإلمام أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري / محمد بنيعيش ؛ إشراف د. محمد المنوني، 
. 1980         

 34 -  اختالف القراءات و أثره في التفسير و استنباط األحكام / عبد الهادي حميتو ؛ إشراف
         د. التهامي الراجي ، 1980 .

 35 -  أبو الحسن الحرالي المراكشي ، آثاره و منهجه في التفسير / محمادي الخياطي ؛ إشراف 
        د. محمد إبراهيم الكتاني ، 1980 .

بن الرحمان  زيد عبد  القرى ألبي  أم  عالم  قراءة  في  الورى  ينبهم عن  لما  اإليضاح    -  36 
          القاضي – دراسة و تحقيق - / محمد بالوالي ؛ إشراف د . التهامي الراجي ، 1981.

 37 -  إعجاز القرآن في منهج القاضي عبد الجبار : عرض مقارن / فاضل عبد النبي ؛ إشراف    
        د. عبد السالم الهراس ،1985 .



دليل الرسـائل واألطروحــات ملؤسسة دار احلديث احلسنية 34

دبلوم الدراسات العليا في العلوم اإلسالمية والحديث

الكريم إسماعيل عبد  التصحيح / عبد  المسلمين في  الحديث الصحيح و منهج علماء    -  38 
         الرحمان صباح ؛ إشراف د. إدريس الكتاني ،1985 .

إشراف  ؛  الطه  عمان   / العراقية  المدرسة  و  الحجازية  المدرسة  بين  الحديث  رواية    -  39 
         د. يوسف الكتاني، 1986.

دراسة   : الزبير  بن  إبراهيم  بن  أحمد  جعفر  ألبي  القرآن  سور  ترتيب  في  البرهان    -  40 
          و تحقيق / محمد شعباني؛ إشراف د. عبد السالم الهراس ،1986 .

اهلل  عبد   /  - تحقيق  و  -دراسة  الحبيب البن غازي  مقاصد حديث  إلى  اللبيب  إرشاد    -  41 
         التمسماني ؛ إشراف د. حسن الوراكلي ،1987 .

42 -  توثيق القرآن الكريم إلى رب العالمين / محمد يعقوبي خبيزة ؛ إشراف د. عبد السالم
        الهراس ،1988 .

43 -  أبو الوليد بن الفرضي/ أحمد اليزيدي؛ إشراف د. نوري معمر،1988 .

 44 -  »فضائل القرآن و معالمه و آدابه« ألبي عبيد القاسم بن سالم – دراسة و تحقيق - / أحمد
        الخياطي ؛ إشراف د. التهامي الراجي ،1988 .

 45 -  دراسات في أنواع التفسير القرآني من البعثة النبوية إلى ابن جرير الطبري : )التفسيرات
        النصية( / محمد عبادي ؛ إشراف د. التهامي الراجي ،1989 .

 46 -  »نفس الصباح في غريب القرآن و ناسخه و منسوخه« ألبي جعفر أحمد بن عبد الصمد 
          األنصاري الخزرجي الساعدي القرطبي – دراسة و تحقيق - / محمد عز الدين المعيار 

        اإلدريسي ؛ إشراف د. محمد الراوندي، 1989 .

 47 -  »إنشاء الشريد من ضوال القصيد« البن غازي – دراسة و تحقيق - / الحسن العلمي؛ 
         إشراف د. التهامي الراجي، 1990 .

 48 -  األنصاص القرآنية المتداولة في حفظ القرآن الكريم و تعليمه ) رواية ورش( / عبد
         العزيز  عيادي ؛ إشراف د. محمد ابن شقرون ،1990 .
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دبلوم الدراسات العليا في العلوم اإلسالمية والحديث

 49 -  »شرح القصيدة الشقراطيسية« ألبي شامة  الدمشقي – دراسة و تحقيق - / مصطفى
         المسلوتي ؛ إشراف د. محمد يسف ،1990 .

50 -  اإلمام السهيلي و دراسة كتابه » التعريف و اإلعالم بما أبهم في القرآن من األسماء 
واألعالم« / محمد اليوسفي ؛ إشراف د. التهامي الراجي ،1990 .

 51 -  » الفجر الساطع و الضياء الالمع في شرح الدرر اللوامع«  لعبد الرحمان ابن القاضي
          – دراسة و تحقيق - / أحمد البوشيخي ؛ إشراف د. التهامي الراجي ، 1992.

الهراس، السالم  عبد  د.  إشراف  ؛  الحسني  أمزيان  أمينة   / المؤمنين  أم  سلمة  أم   -  52 
.1992         

تخفيف في  األعالم  األئمة  »مقالة  تحقيق  و  القرآن  كلم  من  المهموز  دراسة   -  53 
التهامي د.  إشراف  ؛  محراش  اهلل   عبد    / القاضي  البن  هشام  و  لحمزة«  الهمز         

          الراجي ،1993 

 54 -  خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال / محمد برو ؛ إشراف د. يوسف الكتاني ،
.1994          

 55 -  »أجلى مساند علي الرحمان في أعلى أسانيد علي بن سليمان« لعلي بن سليمان الدمناتي
          – دراسة و تحقيق - / عمر لشكر ؛ إشراف د. عمر الجيدي ، 1994. 

نافع« ألبي زكرياء  اإلمام  اللوامع في أصل مقرء  الدرر  المنافع من كتاب   56 - »تحصيل 
           يحيى بن سعيد الكرامي السماللي – دراسة و تحقيق - / لحسين طالبون ؛ إشراف

          د. التهامي الراجي ،1995 .

إشراف  ؛  زويتن  الحميد  عبد   / الفقهي  منهجه  و  شرطه   : البخاري  اإلمام  صحيح   -  57 
           د. إبراهيم بن الصديق ،1995 .

 / الكريم«  القرآن  مزايا  إلى  السليم  العقل  »إرشاد  تفسيره  في  السعود  أبي  منهجية   -  58 
           العربي شاووش ؛ إشراف د. محمد ابن معجوز ،1996 .

 59 - »منية السائل خالصة الشمائل« لمحمد عبد الحي الكتاني – تقديم و تحقيق - / لحسن
          أجاك؛ إشراف د. محمد يسف ،1996 .
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دبلوم الدراسات العليا في العلوم اإلسالمية والحديث

 60 -  »فتح الملك الناصر في إجازات مرويات بني ناصر« لمحمد المكي بن موسى الناصري
          – دراسة و تحقيق – /  عثمان عبد الصادق ؛ إشراف د. محمد الراوندي ،1997 .

 61 -  السيرة النبوية في الغرب اإلسالمي و أثرها العلمي و اإلجتماعي في القرنين الحامس 
          و السادس الهجريين / عبد الرحمان بوعلي ؛ إشراف د. فاروق حمادة ،1998 .

 62 -  الشيخ محمد ابن سودة التاودي : حياته و آثاره و علمه ، مع تحقيق جزء من كتابه » جامع
           األمهات من أحاديث العبادات و الصلوات« الطهارة و الصالة ـ / عبد المجيد خيالي؛

          إشراف د. محمد الروكي ،1999 .

 63 -  أضواء على منطقة غمارة من حالل كتاب » أعالم غمارة«  للدكتور عمر الجيدي –
          جمع و ترتيب و تعليق- / عبد الواحد الجيدي ؛إشراف  د. أحمد اليزيدي ،1999 .

 64 -  »مورد الصفا في سيرة النبي عليه السالم و الخلفاء« للمولى عبد السالم العلوي – دراسة 
          و تحقيق - / حسن مزراوي ؛ إشراف د. الحسين أيت سعيد ،1999 .

 65 -  »الغرر السواطع في تذييل الدرر اللوامع« لزين العابدين بن أحمد الديماني الشنقيطي 
         ـ دراسة و تحقيق ـ / محمد ولد عدي ؛ إشراف د. أحمد اليزيدي ،1999 .

د. محمد ؛ إشراف  بلعيد  أيت  / لحسن  المعجم«  السبكي و تحقيق كتابه »  ابن  التاج    -  66 
           الراوندي ،1999 .

القصاب؛ / حسن  الفقه  و  الحديث  في  استثمارها  و  الشعراني  لإلمام  الميزان  نظرية    -  67 
          إشراف د. محمد الروكي، 2000 .

 68 -  »فضائل القرآن« للغافقي – دراسة و تحقيق - / محمد بورفاق ؛ إشراف د. محمد يسف،
. 2000          

 69 -  توثيق و نقد األدلة النقلية الواردة في »المدخل« البن الحاج / محمد عينو ؛ إشراف 
           د. عبد السالم اإلدغيري ،2001 .

 70 -  شرح » الدرر اللوامع « لإلمام أبي عبد اهلل محمد بن عبد الملك المنتوري القيسي –
          تقديم و تحقيق - / سيدي فوزي الصديقي ؛ إشراف د. محمد يسف ،2001 .
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دبلوم الدراسات العليا في العلوم اإلسالمية والحديث

نوري د.  إشراف  ؛  برقي  / محمد   - تقديم  و  دراسة  و  بن كعب – جمع  أبي  تفسير    -  71 
           معمر، 2002 .

 72 -  الحركة الحديثية في عهد األمير الحكم بن عبد الرحمان المستنصر األموي / حفيظة 
          عكيوي ؛ إشراف د. نوري معمر،2002 .
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دبلوم الدراسات العليا المعمقة  في العلوم اإلسالمية

 دبلوم الدراسات العليا المعمقة 
 في العلوم اإلسالمية
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دبلوم الدراسات العليا المعمقة  في العلوم اإلسالمية

الفقه المالكي وأصوله في الغرب اإلسالمي

 1 -  مفهوم البدعة عند السادة المالكية مع مقارنة بين كتابي » البدع والحوادث« للطرطوشي 
       و »االعتصام«  للشاطبي / حسن األشهب ؛ إشراف د. السعيد بوركبة، 2000.

مقارنا  الهجري  الثامن  القرن  نهاية  حتى  اإلسالمي  الغرب  مالكية  عند  البدني  اإلكراه   -  2 
      بالتشريعين المغربي واليمني / عادل عبد الغني الرفاعي ؛ إشراف د. السعيد بوركبة، 

.2000      

3 -  أبو سعيد ابن لب فقيها / محمد صقلي حسيني ؛ إشراف د. السعيد بوركبة، 2001.

 4 -  القواعد الفقهية من خالل كتاب » القوانين الفقهية » البن جزي الكلبي / حمادو ديكو ؛
      إشراف د. السعيد بوركبة، 2001.

 5 -  نظام الحكم والقضاء في السودان الغربي على عهد امبراطورية سنغاي اإلسالمية / عبد
      العزيز محمد عبد اهلل ميغا ؛ إشراف د. السعيد بوركبة، 2001.

التزنيتي ؛ إشراف  الغربي / سلمى  بالغرب اإلسالمي والقانون  المالكي  الفقه  الغبن في   - 6 
      د. السعيد بوركبة، 2001.

/ القرافي  لإلمام  الفروق«   « كتاب  خالل  من  األسرة  ألحكام  المنظمة  الفقهية  القواعد   -  7 
      موشريف خليد ؛ إشراف د. السعيد بوركبة، 2001.

 8 -  قواعد الفقه المالكي من خالل كتاب » إرشاد السالك إلى أشرف المسالك«  لشهاب الدين
      ابن عسكر المالكي / أبو بكر حيدرا ؛ إشراف د. الحسين التاويل، 2001.

 9 - االختيارات الفقهية لإلمام ابن عبد البر من خالل كتابه » الكافي« مع مقارنتها لما في 
      التمهيد واالستذكار – نماذج منها - / عبد اهلل ركيع ؛ إشراف د. السعيد بوركبة، 2001.

 10 - أبو سالم ابراهيم بن محمد اليزناسني وفتاواه من خالل المعيار المعرب للونشريسي / 
       عمر بويجرار ؛ إشراف د. السعيد بوركبة، 2001.

الحليم  عبد  محمد   / الهجري  الخامس  القرن  في  اإلسالمي  بالغرب  األصولي  التأليف   -  11 
        الناصري ؛ إشراف د. الحسين التاويل، 2001.
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دبلوم الدراسات العليا المعمقة  في العلوم اإلسالمية

 12 -   نوازل الوقف بالغرب اإلسالمي خالل القرنين الثالث والرابع الهجريين – جمع وتوثيق
        وتصنيف / محمد العلمي ؛ إشراف د. السعيد بوركبة، 2001.

 13 -  القواعد الفقهية المالكية في مذهب السادة المالكية من قواعد اإلمام أبي عبد اهلل المغربي
          المالكي - في البيوع نموذجا / كمال محمد القصير ؛ إشراف د. عالل الهاشمي الخياري،

.2001       

المقاصد عند اإلمام الشاطبي ت 790 هـ / غيث بن مبارك الكواري ؛  إثبات   14 - وسائل 
        إشراف د. الحسين التاويل، 2001.

/ الشريعة  أصول  في  الموافقات  كتاب  خالل  من  الشاطبي  اإلمام  عند  الدليل  مفهوم   -  15 
        بومهدي عبد اللطيف ؛ إشراف د. عالل الهاشمي الخياري، 2001.

 16 - شروح الموطأ باألندلس إلى نهاية القرن الخامس الهجري : النكت الزائدة على الموطأ 
إشراف  ؛  عمور  الفتاح  عبد   / أنموذجا   ) هـ   459 ت   ( الوقشي  الوليد  ألبي      

        د. محمد الراوندي، 2001.

 17 -  الفكر المقاصدي عند ابن رشد الحفيد من خالل » بداية المجتهد ونهاية المقتصد«  /
        عثمان أوالد موح الصديق ؛ إشراف د. عالل الهاشمي الخياري، 2001.

السالم  عبد   / والتحصيل«  البيان   « خالل  من  الجد  رشد  ابن  عن  التعليلي  المنحى    -  18 
         الرباحي؛ إشراف د. السعيد بوركبة، 2001.

اإلسالمي  بالغرب  المالكي  والفقه  المغربي  القانون  بين  القضاء  في  العدالة  تحقيق    -  19 
          واألندلس/ حسن الفنيري ؛ إشراف د. السعيد بوركبة، 2001.

 20 -  الشيخ أبو الحسن الفحمي وجهوده في الفتيا بالغرب اإلسالمي / عبد العزيز الفتيحي ؛ 
        إشراف د. عالل الهاشمي الخياري، 2001.

 21 -  النوازل الفقهية وأهميتها خالل العصر المرابطي في األندلس / رشيد فرج ؛ إشراف
         د. عالل الهاشمي الخياري، 2001.

 22 -  ابن السيد البطليوسي : حياته وآثاره العلمية » كتاب اإلنصاف أنموذجا » / خالد الروسي
        الحسني ؛ إشراف د. السعيد بوركبة، 2001.
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دبلوم الدراسات العليا المعمقة  في العلوم اإلسالمية

بن  محمد   / اإلسالمي  بالغرب  وتطبيقاتها  الشاطبي  اإلمام  عند  المال  اعتبار  نظرية    -  23 
          مسعود؛ إشراف د. عبد السالم اإلدغيري، 2001.

 24 -  اإلمام الباقالني وآراؤه األصولية وأثرها في الكتابات األصولية بالغرب اإلسالمي خالل
          القرنين الهجريين الخامس والسادس – مبحث القياس نموذجا / ابراهيم بن عبال ؛ إشراف 

       د. الحسين التاويل، 2001.

؛  المربح  أحمد   / المعافري  العربي  البن  القرآن  أحكام  خالل  من  الفقهية  القواعد   -  25 
         إشراف  د. عبد السالم اإلدغيري، 2001.

 26 -  القاضي عياض ) 544-476 ( ونماذج من آرائه الفقهية في فقه المعامالت من خالل
         كتابه – التنبيهات - / الميلودي بادي ؛ إشراف د. السعيد بوركبة، 2001.

 27 -  القواعد األصولية عند اإلمام القرطبي من خالل تفسيره سورة البقرة نموذجا / هشام
         تهتاه ؛ إشراف د. عبد الهادي الخمليشي، 2003.

 28 -  التخصيص بخبر الواحد عند المالكية بين اإلثبات والنفي نماذج تطبيقية / معاذ زحال ؛ 
        إشراف د. عبد الهادي الخمليشي، 2003.

 29 -  أصول الفقه عند المالكية بين النظر والتطبيق، أبو الوليد الباجي نموذجا من خالل كتابيه
       » أحكام الفصول« و »المنتقى« / محمد المسلم ؛ إشراف د. أحمد العمراني، 2003.

 30 -  دليل الخطاب في المذهب المالكي بين النظر والتطبيق / عبد الكريم بناني ؛ إشراف
         د. أحمد العمراني، 2003.

 31 -  المسائل التي يفسخ فيها عقد النكاح قبل الدخول ال بعده عند مالكية الغرب اإلسالمي : 
        جمع ودراسة / أحمد معلوم ولد » اعمر « ؛ إشراف د. عبد السالم االدغيري، 2003.

؛  8 و9 ( / عثمان حمادي  الجزء   ( المعرب  المعيار  -  قواعد رفع الضرر من خالل   32 
         إشراف د. أحمد العمراني، 2003.

 33 -  تخصيص العموم بالقياس وتطبيقاته عند المالكية / عادل االدريسي المسناوي ؛ إشراف
        د. أحمد العمراني، 2003.
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دبلوم الدراسات العليا المعمقة  في العلوم اإلسالمية

إشراف ؛  شهيد  الحسان   / الشاطبي  اإلمام  عند  والظن  القطع  بين  االستقراء  منهج    -  34 
          د. عبد المجيد محيب، 2003.

 35 -  قواعد المقاصد من خالل كتاب » الفروق » لإلمام الشهاب القرافي ) ت 684 هـ ( :
        جمع وتصنيف ودراسة / محمد جعواني ؛ إشراف د. عبد المجيد محيب، 2003.

دراسة   : والخامسة  الرابعة  المقدمة  الموافقات  كتاب  خالل  من  األصولية  المقدمات    -  36 
         تحليلية / عبد المالك أعويش ؛ إشراف د. عبد المجيد محيب، 2003.

الفقه اإلسالمي وظهير تأسيس والية المظالم بالمغرب / مصطفى   37 -  والية المظالم في 
        اعويش ؛ إشراف د. عبد المجيد محيب، 2003.

 38 -  ضوابط وقواعد الفقه المالكي في عقد البيع من خالل كتاب » أنوار البروق في أنواء
        الفروق« للقرافي / حسن المشاطي ؛ إشراف د. عبد المجيد محيب، 2003.

الواحدي ؛  الميلودي  القرافي /  تنقيح الفصول لإلمام  العام والخاص من خالل شرح    - 39 
         إشراف د. عبد المجيد محيب، 2003.

 40 -  سعاية الزوجة في مال زوجها عند مالكية المغرب وتطبيقاتها القضائية / عبد اللطيف 
        األنصاري ؛ إشراف د. أحمد السنوني، 2003.

 41 -  األمر والنهي عند اإلمام الشاطبي بين النظرية والتطبيق / أحمد يعقوب بن أحمد يزيد ؛ 
        إشراف د. أحمد السنوني، 2003.

 42 -  قواعد السياسة الشرعية عند اإلمام المازري ) ت 536 هـ ( / عبد السالم الحاضي ؛
        إشراف د. حميد عشاق، 2003.

 43 -  خبر الواحد إذا عارض األصول » المعامالت المالية نموذجا « / عبد الحميد اإلدريسي؛ 
        إشراف د. حميد عشاق، 2003.

 44 -  الكشف الفقهي لشرح األبي على صحيح مسلم النيسابوري / محمد المرزوقي ؛ إشراف 
        د. حميد عشاق، 2003.



43دليل الرسـائل واألطروحــات ملؤسسة دار احلديث احلسنية

دبلوم الدراسات العليا المعمقة  في العلوم اإلسالمية

 45 -  التعارض والترجيح بين الدراسة األصولية والممارسة الفقهية من خالل كتاب » بداية 
        المجتهد ونهاية المقتصد« / اسماعيل حفيان ؛ إشراف د. حميد عشاق، 2003.

المالكية بين النظرية والتطبيق – كتاب بداية   46 -  خبر الواحد الذي يخالف األصول عند 
          المجتهد ونهاية المقتصد البن رشد نموذجا - / مطيع المرهومي ؛ إشراف د. عبد الهادي

        الخمليشي، 2003.

على  التعليقة  خالل  من  هـ(   536( المازري  اإلمام  عند  والفقهية  األصولية  القواعد  ـ    47 
         المدونة/ عبد الحفيظ أبويك؛ إشراف د.عبد الحميد عشاق، 2003.

 48 ـ  قواعد الفقه وضوابطه من خالل البيان والتحصيل البن رشد الجد )ت 520 هـ( / محمد
       محمود ولد أحمد؛ إشراف د.عبد الحميد عشاق، 2003.

 49ـ    المعاني الفقهية عند ابن حارث الخشني من خالل كتابه »أصول الفتيا« / محمدن ولد محمد
       غالم؛ إشراف د.عبد الحميد عشاق، 2003.

 50 ـ  موجبات البطالن في البيوع في الفقه المالكي / سعيد المحاجر؛ إشراف د.عبد المجيد
        محيب، 2003.

 51ـ   التكشيف الموضوعي لكتاب النوادر والزيادات البن أبي زيد القيرواني / الحسين الموس؛
       إشراف د.الناجي لمين، 2003.

 52 ـ  أصل النظر إلى المآالت في فقه اإلمام المازري / حميد فلحاني؛ إشراف د.عبد الحميد 
       عشاق، 2003.

 53 ـ  التكشيف الموضوعي لكتاب النوادر والزيادات البن أبي زيد القيرواني / امبارك أشني؛ 
       إشراف د.الناجي لمين، 2003.

 54ـ   التكشيف الموضوعي لكتاب النوادر والزيادات البن أبي زيد القيرواني / مصطفى رزوق؛ 
       إشراف د.الناجي لمين، 2003.

 
 55 ـ  أحكام الوقف في المذهب المالكي ـ دراسة نقدية لشروط الواقف / عبد الهادي العسري؛

        إشراف د.عبد المجيد محيب، 2003.
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دبلوم الدراسات العليا المعمقة  في العلوم اإلسالمية

كتاب »بداية تطبيقية من خالل  نظرية  دراسة  ـ  المالكي  المذهب  في  الموافقة  مفهوم  ـ    56 
        المجتهد« البن رشد / أحمد أتروح؛ إشراف د.عبد المجيد محيب، 2003.

 57 ـ  دراسة وتحقيق لكتاب »إيصال السالك في أصول اإلمام مالك / أحمد ولد عبد السالم؛
        إشراف د.عبد المجيد محيب، 2004.

الحق / عبد  المالكي  القرافي  الدين  لشهاب  الذخيرة  لكتاب  الفقهي واألصولي  المعجم  ـ    58 
        عاللي؛ إشراف د.الناجي لمين، 2004.

 59 ـ  القواعد والضوابط الفقهية من خالل كتاب »بداية المجتهد ونهاية المقتصد« لإلمام ابن 
        رشد ـ جمع وترتيب ودراسة / حكيم فركش؛ إشراف د.عبد المجيد محيب، 2004.

 60 ـ  تخصيص العموم بالمصالح المرسلة وتطبيقاته عند المالكية / أحمد الدحماني؛ إشراف
        د.عبد المجيد محيب، 2004.

 61 ـ  المعجم الفقهي واألصولي لكتاب »الذخيرة« للقرافي / أرنا كوناتي؛ إشراف د.الناجي
        لمين، 2004.

 62 ـ  التكشيف الموضوعي لكتاب البيان والتحصيل البن رشد، األجزاء 4 ـ 5 ـ 6 ـ 17 / بدر
       خلوق؛ إشراف د.الناجي لمين، 2004.

 63 ـ  التكشيف الموضوعي لكتاب المدونة الكبرى لإلمام عبد السالم سحنون الجزآن األول 
        والثاني / إسوف سيساو؛ إشراف د.الناجي لمين، 2004.

 64ـ   المعجم الفقهي واألصولي لكتاب »الذخيرة« للقرافي األجزاء 10ـ  11ـ  12 / المصطفى
       قيادي؛ د.إشراف الناجي لمين ، 2004.

 65 ـ  منهج الترجيح بين المصالح والمفاسد عند اإلمام الشاطبي من خالل كتاب »الموافقات
        في أصول الشريعة« / محمد المودني؛ إشراف د.عبد المجيد محيب، 2004.

 66 ـ  التكشيف الموضوعي لكتاب البيان والتحصيل البن رشد الجد الجزآن 10 ـ 11 / كريم 
       عيار ؛ إشراف د.الناجي لمين، 2004.
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 67 ـ  التكشيف الموضوعي لكتاب »البيان والتحصيل« الجزآن 13 و14 / بوبكر كميري، 
       إشراف د.الناجي لمين، 2004.

األجزاء  القيرواني  زيد  أبي  البن  والزيادات«  »النوادر  لكتاب  الموضوعي  التكشيف  ـ   68 
       11 ـ 12 ـ 13 و14 / عبد الرحيم رمز؛ إشراف د.الناجي لمين، 2004.

 69 ـ  التكشيف الموضوعي لكتاب »البيان والتحصيل« البن رشد الجد األجزاء 1 ـ 2 ـ 3 / 
       عبد اهلل الراجي ؛ إشراف د.الناجي لمين، 2004.

القرطبي رشد  ابن  الوليد  والتحصيل«ألبي  »البيان  لكتاب  الموضوعي  التكشيف  ـ   70 
        )ت 520 هـ( الجزآن 15 و16 / عومارو بيال ؛ إشراف د.الناجي لمين، 2004.

 71 ـ   قواعد الفقه وضوابطه في مسائل الصرف عند المازري من خالل شرح »التلقين« / 
         بدر المنير محمد يوسف نافي؛ إشراف د.عبد الحميد عشاق، 2004.

 72 ـ   قاعدة »ال اجتهاد مع النص« دراسة تحليلية نقدية / عبد العالي المتقي؛ إشراف د.عبد
         المجيد محيب، 2004.

 73 ـ   التكشيف الموضوعي لكتاب »البيان والتحصيل« البن رشد الجد األجزاء7 ـ 8 ـ 9 /
         محمد حمراوي؛ إشراف د.الناجي لمين، 2004.

 74 ـ   مناهج تدريس الفقه وأصوله ببعض المدارس المغربية العتيقة / عبد الحاكيم حجوجي؛ 
         إشراف د.عبد الهادي الخمليشي، 2004.

الجزآن  سحنون  السالم  عبد  لإلمام  الكبرى«  »المدونة  لكتاب  الموضوعي  التكشيف  ـ    75 
          15 و16 / محمد أهدار؛ إشراف د.الناجي لمين، 2005.

 76 ـ  التكشيف الموضوعي لكتاب »البيان والتحصيل« البن رشد الجزآن 12 و18 / محمد
         ادريس حيدرا؛ إشراف د.الناجي لمين، 2005.

 77 ـ  التكشيف الموضوعي لكتاب »المدونة الكبرى« لإلمام عبد السالم سحنون المجلد )8( 
        األجزاء 12 ـ 13 ـ 14 / دريسا وتارا؛ إشراف د.الناجي لمين، 2005.
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دبلوم الدراسات العليا المعمقة  في العلوم اإلسالمية

 78 ـ  المعجم الفقهي واألصولي لكتاب »الذخيرة« للقرافي األجزاء 1 ـ 2 و3 / عبد الرحيم 
         نجم؛ إشراف د.الناجي لمين ، 2005.

 79 ـ  صيغة التفضيل وأثرها في تفسير النصوص ـ نصوص الوالية والرجعة / عبد الرحيم
        الحدوتي؛ إشراف د. أحمد العمراني، 2005.

 80 ـ   التكشيف الموضوعي لكتاب »المدونة الكبرى« لإلمام عبد السالم سحنون المجلد الثاني 
        ـ األجزاء 3 ـ 4 ـ 5 / الحبيب كرومي؛ إشراف د. الناجي لمين، 2005.

 81 ـ  التكشيف الموضوعي للبيان والتحصيل البن رشد: س ـ ش ـ ص ـ ض /  نور الدين 
         بطراوي؛ إشراف د. عبد السالم اإلدغيري، 2005.

 82 ـ  التكشيف الموضوعي للبيان والتحصيل البن رشد القرطبي: لـ ـ م ـ ن ـ هـ ـ و ـ ي / 
        اسعيد آيت خالي علي؛ إشراف عبد السالم اإلدغيري، 2005.

 83 ـ  التكشيف الموضوعي للبيان والتحصيل البن رشد القرطبي د ـ ذ ـ ر ـ ز / محمد قربال؛ 
        إشراف د.عبد السالم اإلدغيري، 2005.

 84 ـ  التكشيف الموضوعي للبيان والتحصيل البن رشد القرطبي ص ـ ع ـ َع ـ غ ـ ف ـ ق ـ
        ك / عبد المجيد حضري؛ إشراف د.عبد السالم اإلدغيري، 2005.

 85 ـ  التكشيف الموضوعي للبيان والتحصيل البن رشد القرطبي )ت 521 هـ( ث ـ ج ـ ح ـ 
        خ / إبراهيم الحمداوي؛ إشراف د. عبد السالم اإلدغيري، 2005.

 86 ـ  التكشيف الموضوعي للبيان والتحصيل البن رشد القرطبي )ت 521 هـ( أ ـ ب ـ ت /
        خليل حيون ؛ إشراف د. عبد السالم اإلدغيري، 2005.

 87 ـ  التكشيف الموضوعي لكتاب المدونة الكبرى لإلمام عبد السالم سحنون المجلد الثالث ـ  
        األجزاء 6 ـ 7 ـ 8 / مصطفى الخلفاوي؛ إشراف د. الناجي لمين، 2005.

المجيد عبد  د.  إشراف   حبيبي؛  اسماعيل   / المالكية  فقهاء  عند  العلمية  المعرفة  دور  ـ    88 
         محيب، 2005. 
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 89 ـ  التوضيح الفقهي عند ابن رشد من خالل كتاب »المقدمات« / محمد عبد الرحمان بن
        محمد األمين؛ إشراف د. عبد الحميد عشاق، 2005.

 90 ـ  قواعد المقاصد عند المقري / عبد الرحمان سيوطي؛ إشراف  د. عبد الحميد عشاق،
.2005        

 91 ـ  حجية القاعدة الفقهية: دراسة تحليلية نقدية / رشيد مساعف؛ إشراف د. أحمد الريسوني، 
.2005       

 92 ـ  التكشيف الموضوعي لكتاب المدونة الكبرى لإلمام عبد السالم سحنون المجلد الرابع ـ  
        األجزاء 9 ـ 10 ـ 11 / سعيد كروالن؛ إشراف د. الناجي لمين، 2006.

قواعد أصول الفقه وضوابطه في تفسير  نصوص الشريعة

دراسة  للزقاق:  المنتخب  المنهج  المنجور على  الفقهية من خالل شرح  القواعد  تطبيق  ـ    1 
        منهجية / أحمد ولد محمد األمين النيني؛ إشراف د. عبد الحميد عشاق، 2005.

 2 ـ  قضية تجديد أصول الفقه عند المحدثين: دراسة وتقييم / الحسن واد الرحمان؛ إشراف
        د. عبد الحميد عشاق، 2005.

والدرينين الترابي  موضوع«  »في  الفقه  أصول  علم  في  المنهجي  التجديد  مناحي  ـ    3 
         نموذجين« / عبد الحليم آيت مجوض؛ إشراف د. عبد الحميد عشاق، 2006.

النسب والحضانة أحكام  قاعدة »ال ضرر وال ضرار« وتطبيقاتها في قضايا األسرة:  ـ    4 
         نموذجا / محمد ديرا؛ إشراف د. أحمد بن األمين العمراني، 2006.

 5 ـ  النقد األصولي عند ابن المبارك السجلماسي من خالل كتابه »تحرير مسألة القبول على 
        ما تقتضيه قواعد األصول والمعقول« / محمد بن محمد عبد اهلل بن أمـــــات؛ إشراف 

        د. عبد الحميد عشاق، 2006.

إشراف  دغوتي؛  القادر  عبد   / المجتهــــــد  الفقيه  وحكم  اهلل  حكم  بين  االجتهاد  ثمرة  ـ    6 
         د. عبد الحميد عشاق،
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دبلوم الدراسات العليا المعمقة  في العلوم اإلسالمية

7 ـ   دراسة نقدية للقياس األصولي / عمر مبركي؛ إشراف د.عبد الحميد عشاق، 2006.

 8 ـ   مفهوم القياس عند الجويني: دراسة نقدية / ذكير مبارك؛ إشراف د.عبد الحميد عشاق، 
.2006        

الحميد  د. عبد  إشراف  بلغزال؛  إبراهيم   / مقارنة  دراسة  والتأويلية:  القواعد األصولية  ـ    9 
        عشاق، 2006.

 10 ـ   مسألة خلو الزمان عند اإلمام والمجتهد من خالل »الغياثي« / مونعيم مزغاب؛ إشراف
         د. عبد الحميد عشاق، 2006.

 11 ـ  القرينة وأثرها في تفسير النصوص / إدريس السقال؛ إشراف د. عبد الحميد عشاق، 
.2006         

 12 ـ  فقه المصلحة عند ابن عابدين الحنفي / هشام كوكاس؛ إشراف د.عبد الحميد عشاق، 
.2006        

13 ـ أثر الخبرة في تحقيق المناط / حميد ديوان؛ إشراف د.عبد الحميد عشاق، 2006.

 14ـ   قاعدة ال ضرر وال ضرار وتطبيقاتها في قضايا األسرة: أحكام الزواج والطالق نموذجا/ 
       محمد زهوي؛ إشراف د. أحمد العمراني، 2006.

 15ـ   المصطلحات األصولية عند القرافي من خالل »اإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام«/
        محمد الدوص؛ إشراف د.عبد الحميد عشاق، 2006.

عشاق،  الحميد  عبد  د.  إشراف  اإلدريسي؛  الحق  عبد   / التشريعي  اإلجماع  إعمال  ـ   16 
.2006        

 17ـ   النقد األصولي عند ابن الوزير اليمني من خالل مقدمة كتابه »المصفى« / علي التمديني؛ 
       إشراف د. عبد المجيد محيب، 2006.

 18 ـ  األسس االجتهادية ألحكام قانون األسرة المغربي )نموذج من كتابي الزواج والطالق( / 
       عبد اللطيف الشنتوف؛ إشراف د. عبد الحميد عشاق، 2006.
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الباري شرح صحيح  ابن حجر من خالل كتابه »فتح  الحافظ  القواعد األصولية عند  ـ    19 
        البخاري« - نماذج تطبيقية / محمد سعيد؛ إشراف د. عبد الهادي الخمليشي، 2007.

الجابري، عبد نماذج: محمد عابد  المعاصرين  لدى  الفقه  المنهجي في أصول  البحث  ـ    20 
          المجيد الشرفي، طه عبد الرحمان / عبد الواحد فاقاس؛ إشراف د.عبد الحميد عشاق، 

.2007        

إشراف  صغيري؛  الكريم  عبد   / األصوليين  عند  الحكم  في  وأثره  المعنوي  العموم  ـ   21 
        د. عبد الحميد عشاق، 2007.

 22 ـ  فقه الواقع وتجلياته في المذهب المالكي / عبد المجيد مبشور؛ إشراف د. عبد المجيد
        محيب، 2007.

 23ـ    أسباب النزول وأثرها في توجيه التفسير / موالي عمر صوصي؛ إشراف د. عبد المجيد
        محيب، 2007.

المجيد محيب،  إشراف عبد  قاسم؛  / سعيد  والمتغيرات  التنظير  بين  االجتهاد  ـ  شروط   24 
.2007        

 25 ـ   إشكالية المثال في أصول الفقه: عرض وتحليل / عبد المجيد بوشواطة؛ إشراف د.عبد
        المجيد محيب، 2007.

 26 ـ   معالم التحقيق بين التفتازاني )791هـ( والشوكاني )ت 1291هـ(: دراسة مقارنة / عبد
        األحد امباكي؛ إشراف د.عبد الحميد عشاق، 2007.

 27 ـ  قواعد االجتهاد وأثرها في التجديد المقاصدي ـ معالم وضوابط ـ / محجوب بوسيف؛ 
        إشراف د. عبد الحميد عشاق، 2007.

 28 ـ  المنهج واآلراء األصولية للشيخ البعقيلي من خالل كتابه » إيضاح ما نبا من شموس
        األصوليين وبعض مظانه األصولية األخرى )1300 / 1368هـ( / محمد الصمدي؛ 

         إشراف د. عبد المجيد محيب، 2007.
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دبلوم الدراسات العليا المعمقة  في العلوم اإلسالمية

والتصحيح  التوضيح  »حاشية  كتابه  في  األصولية  واختياراته  عاشور  ابن  الطاهر  ـ   29 
          لمشكالت كتاب التنقيح لشهاب الدين القرافي )684هـ( » / عبد اهلل إيد علي؛ إشراف 

         د. عبد الحميد عشاق، 2007.

 30 ـ   االنتماء المذهبي وأثره في اختيارات األصولي / إدريس مكاوي؛ إشراف د. عبد المجيد
        محيب، 2007.

 31 ـ  البناء المنهجي لألدلة في أصول الفقه: القرآن والسنة النبوية نموذجا / عبد الرحمان 
         المنجا؛ إشراف د. عبد الحميد عشاق، 2007.

 32 ـ  اعتبار المآل وتطبيقاته في قضايا األسرة ـ أحكام الزواج، الطالق، النسب والحضانة / 
       عبد اإلله فهيم؛ إشراف د. عبد الهادي الخمليشي، 2007.

 33 ـ  االجتهاد عند األصوليين من النظرية إلى التطبيق / أحمد غاوش؛ إشراف د. عبد الحميد
       عشاق، 2007.

 34 ـ  األسباب والشروط والموانع وأثرها في تغيير الفتوى / عبد العزيز عيوران؛ إشراف
         د. عبد الحميد عشاق، 2007.

السكتاني،  عمر   / ـ  نقدية  تحليلية  دراسة  ـ  الحكم  تطبيق  في  وأثره  الفقهي  التكييف  ـ    35 
.2007         

 36 ـ   المنهج األصولي والمقاصد الشرعية: التفاعل والتكامل / سمير التجاني؛ إشراف د. عبد
        المجيد محيب، 2007.

 37 ـ   االجتهاد والفتوى: الجموع والفروق / ابراهيم الوجاجي؛ إشراف د. عبد الحميد عشاق، 
.2007        

العربي القرآن البن  أحكام  الطالق من خالل  آيات  في  وتطبيقاتها  األصولية  القواعد  ـ    38 
           المعافري اإلشبيلي )ت 543هـ( / نور خالدين بن طاهرعلي؛ إشراف د. عبد المجيد محيب، 

.2007        
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عمدة  شرح  األحكام  »إحكام  من خالل  الحديث  فقه  في  وأثرها  األصولية  التطبيقات  ـ    39 
        األحكام« البن دقيق العيد / المصطفى السماحــــــي؛ إشراف د. عبد المجيد محيب، 

.2007        

 40 ـ   دراسة إلجماعات االستذكار البن عبد البر القرطبي ـ نماذج من باب العبادات / فاطمة 
        القوطبي؛ إشراف د. أحمد السنوني، 2007.

الحميد د. عبد  إشراف  أودار؛  إكرام   / بالمصلحة  منوط  الرعية  اإلمام علي  ـ  تصرف   41 
        عشاق، 2007.

 42 ـ   االجتهاد المصلحي عند اإلمام العز بن عبد السالم : دراسة تحليلية / الحسين أكروم؛ 
        إشراف د. عبد الحميد عشاق، 2008.

 43 ـ   االختيارات األصولية عند القرافي من خالل شرح التنقيح والفروق ـ عرض وتصنيف
         / عبد اهلل فراج؛ إشراف د. عبد الحميد عشاق، 2008.

 44 ـ  التجديد األصولي والفقهي عند جمال الدين عطية: دراسة األسس المنهجية / الخالفة 
        اليزيدي؛ إشراف د. عبد المجيد محيب، 2008.

عشاق،  الحميد  عبد  د.  إشراف  الحايل؛  رجاء   / وأثرها  الفقه  أصول  قطعية  مسألة  ـ    45 
.2008         

 46 ـ   تحقيق مسمى الربا في الشرع وصوره / رشيدة السقال؛ إشراف د. عبد الحميد عشاق،
.2008        

 47ـ   المجاالت التطبيقية للمقاصد عند محمد الطاهر بن عاشور ومحمد عالل الفاســـيـ  دراسة 
         موازنة / هشام ڭرواض؛ إشراف د. عبد الهادي الخمليشي، 2008.

48 ـ   االجتهاد عند الزيدية / عبد المجيد اإلدريسي؛ إشراف د. عبد الحميد عشاق، 2008.
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دبلوم الدراسات العليا المعمقة  في العلوم اإلسالمية

مؤلفات التفسير والحديث في الغرب اإلسالمي

 1 -  المرأة في سورة النور من خالل التفاسير المطبوعة في الغرب اإلسالمي / عبد الناصر 
       الرحيمي ؛ إشراف د. أحمد اليزيدي، 2000.

 2 -  تقرير عن آراء القاضي عياض في علم مصطلح الحديث من خالل بعض فصول االلماع 
       وأثرها في المشارقة / سبحان عبد اهلل أشيم ؛ إشراف د. أحمد اليزيدي، 2000.

3 -  الطيب بن كيران مفسرا وذكر نماذج من تفسيره / عبد اهلل الجباري ؛ إشراف د. محمد 
الراوندي، 2001.

 4 -  فقه الحديث في الغرب اإلسالمي. كتاب » شرح األحكام « البن صاحب الصالة نموذجا
إشراف  ؛  العلمي  إدريس   / أبوابه  من  واالستئذان  السالم  باب   - وتحقيق  تقديم   -     

      د. محمد يسف، 2001.

 5 -  مدخل لدراسة مؤلفات علم مبهمات القرآن الكريم في الغرب اإلسالمي من التأسيس إلى 
      القرن العاشر الهجري / عبد المالك أخزام ؛ إشراف د. أحمد اليزيدي، 2001.

 6 -  تحقيق نظم الفارق بين روايتي ورش وحفص لمؤلفه اعمر محم بوب الجكني الشنقيطي/ 
      محفوظ ولد إدوم ؛ إشراف د. أحمد اليزيدي، 2001.

إشراف   ؛  األزهري  الرزاق  عبد   / الشاطبية  طريق  من  حفصا  قالون  فيه  خالف  ما    -  7 
        د. أحمد اليزيدي، 2001.

التأويل في معاني   8 -  الشيخ عبد اهلل بن محمد فودي ومالمح منهجه في تفسيره » ضياء 
         التنزيل « من خالل السور التالية : البقرة آل عمران النساء / أحمد عمار ديكو ؛ إشراف

        د. أحمد اليزيدي، 2001.

 9 -  علم الشمائل بين المشرق والمغرب من خالل مقارنة بين شمائل الترمذي وشفا عياض /
      عبد الصمد الكلموسي ؛ إشراف د. محمد يسف، 2001.

 10 -  غنية القاضي عياض ومعجم أصحاب أبي علي الصدفي البن األبار- المنهج والتناول
        والخصوصية / نجية العزوزي ؛ إشراف د. محمد يسف، 2001.
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دبلوم الدراسات العليا المعمقة  في العلوم اإلسالمية

 11 -  مدخل إلى الرواية المغربية لكتب المشارقة في القراءات : من خالل فهرستي أبي بكر
         بن خير ) 575 هـ ( وأبي عبد اهلل المنتوري ) 834 هـ ( / مصطفى هديمان ؛ إشراف 

        د. أحمد اليزيدي، 2001.

 12 -  المولد النبوي في الغرب اإلسالمي : قراءة في تراث علمائه / إبراهيم مجاطي ؛ إشراف
       د. محمد يسف، 2001.

 13 -  من مالمح المنهج التربوي للرسول صلى اهلل عليه وسلم من خالل كتاب » الروض
        األنف« لإلمام السهيلي / حنان بنشقرون ؛ إشراف د. محمد يسف، 2001.

1270 هـ (  المراكشي )  المستملح في علم المصطلح للعالمة محمد بن قدور  القول    - 14 
       – تقديم وتحقيق / عبد الكريم الطخايش ؛ إشراف د. محمد الراوندي، 2001.

 15 -  مدخل لدراسة منهج اإلمام الثعالبي في تفسيره » الجواهر الحسان في تفسير القرآن«/ 
        محمد بنعبد الكريم ؛ إشراف د. محمد الراوندي، 2001.

 16 -  األربعون في الحث على ترك الظلم  لمحمد بن أحمد الجوهري وشرحها لمحمد بن عبد 
        السالم الناصري – تقديم وتحقيق / هند معبد ؛ إشراف د. محمد الراوندي، 2001.

 17 -  قراءة في جوانب سيرة النبي صلى اهلل عليه وسلم من خالل كتاب أقضية الرسول صلى 
        اهلل عليه وسلم ألبي عبد اهلل ابن الطالع القرطبي  ) 404 – 497 ( / يوسف حميتو ؛ 

       إشراف د. محمد يسف، 2001.

 18 -  الدرة السنية في ترجيح خالف البرية ألبي القاسم أحمد التازي – تقديم وتحقيق / إبراهيم
        إدبوكفو ؛ إشراف د. أحمد اليزيدي، 2001.

القرآن من خالل كتاب الرسمية في  الخالفيات  المغاربة من  العمل عند  به  -  ما جرى   19 
         اإلمام أبي زيد ابن القاضي ت 1082هـ » بيان الخالف و التمهيد واالستحسان وما أغفله 
          مورد الظمآن، وما سكت عنه التنزيل ذو البرهان، وما جرى به العمل من الخالفيات
              الرسمية  في القرآن وربما خالف العمل النص فخذ بيانه بأوضح البيان« / خديجة تضوة؛

         إشراف د. أحمد اليزيدي، 2001.
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دبلوم الدراسات العليا المعمقة  في العلوم اإلسالمية

 20 -  شرح ترجمة بدء الوحي مع حديث » إنا األعمال ...« من صحيح البخاري لعبد القادر
          بن أحمد الكوهن الفاسي ) ت 1254 هـ ( – تقديم وتحقيق - / عبد اإلله يعالوي ؛ إشراف 

        د. محمد الراوندي، 2001.

 21 -  اإلمام علم الدين الدورقي األندلسي : حياته وتحقيق رحلته المنظومة / حسن حميتو ؛ 
         إشراف د. أحمد اليزيدي، 2001.

 22 -  الحركة الحديثية في سوس من القرن الحادي عشر إلى أوائل الرابع عشر الهجري /
         محمد المدني السافري ؛ إشراف د. السعيد بوركبة، 2001.

عشر والثالث  والثاني  الحادي  القرون  خالل  المغربية  العلمية  اإلجازات  من  نماذج    -  23 
          الهجرية / الحسن بلكوز ؛ إشراف د. محمد الراوندي، 2001.

 24 -  الشيخ احدو ولد احذي ومنهجه في تفسيره المنظوم مراقي االواه إلى تدبر كتاب اهلل / 
         الولي بن محمد محمود ؛ إشراف د. أحمد اليزيدي، 2002.

/ تحليلية  منهجية  دراسة   – الوجيز  المحرر  في  عطية  ابن  عند  النزول  أسباب    -  25 
          محمد التراك ؛ إشراف د. حميد عشاق، 2002.

 26 -  دراسة وصفية وتقويمية لنموذج واف مما حقق من شرح الجعبري على الشاطبية / 
         جمال مكودة ؛ إشراف د. أحمد اليزيدي، 2002.

 27 -  تعقبات ابن عطية على المفسرين – جمع وتصنيف ودراسة / نجوى التجكاني ؛ إشراف
        د. حميد عشاق، 2002.

تأويل مختلف  656هـ ومنهجه في  المتوفى سنة  القرطبي  العباس أحمد بن عمر  أبو    -  28 
         الحديث من خالل كتابه » المفهم « / ياسين مزوز ؛ إشراف د. حميد عشاق، 2002.

 29 -  أحاديث مالك في سنن أبي داوود من كتاب اللفظة إلى آخر الكتاب / إبراهيم الهيثمي ؛ 
        إشراف د. أحمد اليزيدي، 2002.

 / فقهية  حديثية  دراسة   – الزكاة  كتاب  آخر  إلى  داوود  أبي  سنن  في  مالك  أحاديث    -  30 
         عبد الغني الطاهري ؛ إشراف د. أحمد اليزيدي، 2002.
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دبلوم الدراسات العليا المعمقة  في العلوم اإلسالمية

 31 -  المتشابه اللفظي في القرآن ومسالك توجيهه عند ابن الزبير الغرناطي / رشيد الحمداوي؛
        إشراف د. حميد عشاق، 2002.

 32 -  اإلمام ابن دقيق العيد ومنهجه في النقد الحديثي من خالل كتاب » اإلمام في معرفة
         أحاديث األحكام « / جواد عبدون ؛ إشراف د. حميد عشاق، 2002.

 33 -  الدرس الحديثي في تمبكتو خالل القرن الحادي عشر الهجري – أبو العباس أحمد بابا 
         التمبكتي نموذجا / عمر دياكيتي ؛ إشراف د. محمد الراوندي، 2002.

 34 -  » جنى الجنتين في شرف الليلتين « للخطيب ابن مرزوق 781هـ / محمد فيروج ؛ 
         إشراف د. محمد الراوندي، 2002.

 35 -  ثالث افتتاح ألصح الصحاح لمؤلفه محمد المدني الغازي الحسني الرباطي / عبد اللطيف 
        دهاج ؛ إشراف د. محمد الراوندي، 2002.

 36 -  المقترح في شرح أبيات ابن فرح ألبي حفص عمر الفاسي – تقديم وتحقيق / حفيظ
         هروس ؛ إشراف د. محمد الراوندي، 2002.

 37 -  أبو الخطاب عمر بن دحية السبتي ) ت 633 هـ ( دراسة لسيرته ولكتابه » نهاية السول
        في خصائص الرسول« / فاتحة منصور ؛ إشراف د. محمد يسف، 2002.

 38 -  موارد اإلمام السهيلي ) ت 581 هـ ( في كتابه » الروض األنف« استقصاء – تصنيف
        ودراسة / لبنى الفياللي ؛ إشراف د. محمد يسف، 2002.

المجلسي سالم  بن محمد  لمحمد  البخاري«  في شرح  الجاري  النهر   « مقدمة  تحقيق    -  39 
         المتوفى سنة ) 1302 هـ ( / محمد حمو ؛ إشراف د. محمد الراوندي، 2002.

 40 -  تعقبات أبي محمد بن القرطبي وابن رشيد للقاضي عياض في الشفاء / عبد اهلل لنصاري؛ 
        إشراف د. محمد الراوندي، 2002.

 41 -  اعتراضات أبي حيان األندلسي على الكشاف في تفسيره البحر المحيط / محمد ولد محمد
        الحافظ الراضي ؛ إشراف د. محمد الراوندي، 2002.
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دبلوم الدراسات العليا المعمقة  في العلوم اإلسالمية

 42 -  أبو محمد عيسى بن سليمان الرعيني ومنهجه في الجامع لما في المصنفات الجوامع / 
         محمد ياسر الشعيري ؛ إشراف د. محمد الراوندي، 2002.

 43 -  كتاب » القول القويم في اقطاع السيد تميم «  لنجم الدين الغيطي – دراسة وتحقيق / محمد
        ايت بوتركانت ؛ إشراف د. محمد يسف، 2002.

 44 -  االختيارات الفقهية عند ابن بطال من خالل مصنفه شرح صحيح البخاري / المصطفى 
        زمهني ؛ إشراف د. محمد يسف، 2001.

الرزاق / عبد  والمنسوخ  الناسخ  في خدمة علم  الظاهري  بن حزم  أبي محمد  -  جهود   45 
         امهيصيص ؛ إشراف د. محمد الراوندي، 2003.

 46 -  البحث التاريخي عند الطاهر بن عاشور من خالل تفسيره التحرير والتنوير / يوسف
         نويوار ؛ إشراف د. أحمد اليزيدي، 2003.

 47 -  مالمح من تاريخ األندلس من خالل تفسير اإلمام القرطبي رحمه اهلل تعالى / زكرياء 
        الرقيبي ؛ إشراف د. أحمد اليزيدي، 2003.

 48 -  تحليل منهج ابن البناء المراكشي في توجيه الرسم القرآني وإمكانية اعتماده من خالل 
         كتابه » عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل « / حسن أوتوريقت ؛ إشراف د. أحمد

        اليزيدي، 2003.

 49 -  قواعد الترجيح عند ابن جزي الغرناطي في تفسيره » التسهيل لعلوم التنزيل « / هشام 
        بوهاش ؛ إشراف د. أحمد اليزيدي، 2003.

 50 -  موارد أبي الربيع الكالعي في » االكتفاء « استقراء وتصنيفا وتحليال / طارق جويشات؛ 
       إشراف د. محمد ناصيري، 2003.

 51 -  مسار التفسير وأعالمه من خالل تراجم أندلسية من الفتح إلى القرن الثامن / خديجة
         هموش ؛ إشراف د. حميد عشاق، 2003.

قابل   / تقديم وتحقيق -  البر –  المستغربة البن عبد  المستوعبة على األسئلة   52 -  األجوبة 
          سعود؛ إشراف د. محمد الراوندي، 2003.
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دبلوم الدراسات العليا المعمقة  في العلوم اإلسالمية

 53 -  المنهج النقدي للمرويات واألخبار عند ابن حزم األندلسي / عبد الرحيم أوحميد ؛ إشراف 
        د. محمد يسف، 2003.

ثريا   / القرآن «  الجامع ألحكام  تفسيره »  القرطبي من خالل  اإلمام  الواقع عند  فقه    -  54 
          محاسن ؛ إشراف د. محمد يسف، 2003

 55 -  دراسة األسلوب عند المفسرين – أبو حيان نموذجا - / عبد القادر البغدادي ؛ إشراف
         د. حميد عشاق، 2003.

 56 -  علم توجيه الخالف في القراءات القرآنية في الغرب اإلسالمي – كتاب » شرح الهداية « 
          – البن عمار المهدوي نموذجا / محمد بجار ؛ إشراف د. أحمد اليزيدي، 2003.

 57 -  منهج ابن المنير اإلسكندري في تعقباته على جار اهلل الزمخشري / عبد الباري الفتوح؛
        إشراف د. حميد عشاق، 2003.

 58 -  أبو الحسن ابن بطال ) ت 449 هـ ( ومنهجه في فقه الحديث من خالل شرحه على 
         صحيح البخاري / محمد صديقي ؛ إشراف د. حميد عشاق، 2003.

 59 -  انتقادات علماء الغرب اإلسالمي ألحاديث في » صحيح مسلم « / عبد الصمد قبوش ؛ 
        إشراف د. محمد الراوندي، 2003.

 60 -  فهرسة إبراهيم بن هالل السجلماسي ) ت 903 هـ ( – تقديم وتحقيق / محمد بن األزرق؛
        إشراف د. محمد الراوندي، 2003.

 61 -  أخبار ابن وهب ألبي القاسم خلف ابن بشكوال ) 494 – 578 هـ ( – تقديم وتحقيق /
        ادريس المرضي ؛ إشراف د. محمد الراوندي، 2003.

 62 -  تقاييد في التفسير لحمدون ابن لحاج ) ت 1232 هـ ( – تقديم وتحقيق / يونس بوعالم؛ 
         إشراف د. محمد الراوندي، 2003.

 63 -  مساق التفسير وأعالمه بإفريقية إلى غاية القرن العاشر الهجري / منية بوزيد ؛ إشراف 
        د. حميد عشاق، 2003.
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دبلوم الدراسات العليا المعمقة  في العلوم اإلسالمية

 64 -  أثر ظاهرية ابن حزم على المحدثين المعاصرين في الصناعة الحديثية /محمد بن أحمد
       ولد سيدي أحمد زروق؛ إشراف د. الناجي لمين، 2003.

 65 -  توظيف السياق في الترجيح عند محمد لمين الشنقيطي من خالل كتابه : أضواء البيان في
محيب،  المجيد  د.عبد  إشراف  أماة؛  ولد  محمد  ولد  الحسن   / بالقرآن  القرآن  إيضاح        

.2003        

 66 -  ابن عبد الملك المراكشي محدثا من خالل كتابه »الذيل والتكملة«/يوسف الشاهد ؛ إشراف
       محمد الراوندي،  2003.

 67 -  عالقة الرسم القرآني بالتفسير / عبد الرحمن بيلو اغيري ؛ إشراف د.عبد المجيد محيب، 
.2003       

 68 -  أثر القرابة والعصبية في تبليغ الدعوة من خالل كتاب »الروض األنف« لإلمام السهيلي/
       إدريس أبوزيد؛إشراف الناجي لمين،  2003.

 69 -  فهرست إجازات محمد بن ابراهيم التاكر كوستي/ الحسن إد سعيد ؛إشراف د. الناجي لمين، 
.2004      

 70 -  منهج محمد األمين الشنقيطي في تفسير آيات األحكام من خالل سورة النساء/محمد عبد
      اهلل بن محمد الحضرامي؛إشراف د.عبد المجيد محيب، 2004.

 71 -  أثر السياق في توجيه اآلي عند اإلسكافي وإبن الزبير : دراسة مقارنة /محمد محمود 
       الملقب السالم بن مختور ؛ إشراف د.عبد الحميد عشاق،  2004.

الباطنية من خالل تفسيره »أحكام   الرد على  العربي في  العربي  النقدي إلبن  المنهج    - 72 
         القرآن« / رشيد السباعي ؛ إشراف د. عبد المجيد محيب،  2004.

الثالثة المجالس  تحقيق  التفسير مع  الطرطوشي في  بكر  أبي  لمجالس  تقديم ودراسة    -  73 
         االولى /هشام اإلدريسي ؛ إشراف د. الناجي لمين،  2004.

 74 -  الحافظ أحمد ابن الصديق الغماري ومنهجه في النقد الحديثي من خالل كتابه »الهداية
        في تخريج أحاديث البداية« /هشام حيجر؛ إشراف د. الناجي لمين،  2004.
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دبلوم الدراسات العليا المعمقة  في العلوم اإلسالمية

 75 -  الشواهد الحديثية ألبي بكر بن العربي المعافري في كتابه أحكام القرآن الجزء األول /
       المهدي اليونسي ؛ إشراف د. فريدة زمرو، 2004.

 76 -  الشواهد الحديثية ألبي بكر بن العربي المعافري في كتابه أحكام القرآن الجزء الثاني /
        خالد البورقادي ؛ إشراف د. فريدة زمرو، 2004.

 77 -  دراسة الشواهد الحديثية عند أبي بكر بن العربي في الجزء الثالث من تفسيره »أحكام 
        القرآن« /صالح سرير ؛ إشراف د. فريدة زمرو، 2004.

 78 -   دراسة الشواهد الحديثية عند أبي بكر بن العربي من خالل كتابه »أحكام القرآن« الجزء
        الرابع /أحمد شحموط ؛ إشراف د. فريدة زمرو، 2004.

 79 -  قواعد التأويل المنهجية في كتاب »قانون التأويل« ألبي بكر بن العربي جمع وشرح
         وتعليق / محمد حكيمي ؛ إشراف د.عبد المجيد محيب. – 2004.

 80 -  المدارس القرآنية : نظامها وطرق تعليمها في النيجر / غادوسابو ؛ إشراف د. محمد
         ناصيري، 2004.

 81 -  منهج التعليل عند ابن عبد البر من خالل التمهيد األجزاء الثالثة األولى أنموذجا /آدم 
         باه ؛ إشراف د. محمد ناصيري، 2004.

 82 -  معلم الطالب بما لألحاديث من األلقاب ألبي العباس أحمد بن زكري التلمساني ، شرح
         أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الحريشي ) 1145 هـ ( / عبد اهلل لقبيطة ؛ إشراف

        د.  محمد الراوندي، 2004.

 83 -  »عرف الند في حكم حذف المد« ألبي العباس أحمد بن عبد العزيز الهاللي السجلماسي 
        - دراسة و تحقيق - / إبراهيم آيت وغوري ؛ إشراف د. محمد الراوندي، 2004.

 84 -  المنحى اللغوي في التفسير ، تفسير القرطبي نموذجا من خالل سورتي الفاتحة و البقرة/
        إبراهيم امونن ؛ إشراف د. فريدة زمرو،  2004 .

 85 -  القراءات القرآنية و عالقتها بالتفسير / سيسي عيسى ؛ إشراف د. عبد المجيد محيب،
.2004         
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دبلوم الدراسات العليا المعمقة  في العلوم اإلسالمية

 86 -  االستنباطات الكالمية وأثرها في تفسير القرطبي : سورة البقرة أنموذجا / المعتصم 
         الخطابي ؛ إشراف د. فريدة زمرو، 2004.

 87 -  أثر المكانة االجتماعية في نشر الدعوة اإلسالمية من خالل » االكتفاء«  للكالعي / أحمد
        صليح ؛ إشراف د. الناجي لمين،  2004.

 88 -  دراسة تقويمية لجزء مما حقق من » كنز المعاني« من باب الفتح واإلمالة إلى باب 
        الالمات / عبد اهلل حمودي ؛ إشراف د. الناجي لمين، 2004.

 89 -  الشيخ محمد بن عبد الرحمان الدالئي و كتابه » زهر الحدائق و خالصة الحقائق من 
         سيرة سيد الخالئق و ما يستتبع ذلك من النكت و الدقائق« / سهام القادري بودشيش ؛ 

        إشراف د. محمد يسف، 2004.

 90 -  المختار الكنتي ، حياته و تأليفه » نزهة الراوي و بغية الحاوي« مساهمة في درس
      السيرة النبوية في الغرب اإلسالمي / محمد المهداوي ؛ إشراف د. محمد يسف، 2004.

 91 -  منهج ابن أبي الربيع اإلشبيلي في كتابه » تفسير القرآن الكريم« / راشد خلفان سعيد
        الكعبي؛ إشراف د. عبد المجيد محيب، 2004.

 92 -    نزهة الناظر و السامع في إتقان األرداف  و اآلداب الجامع – تقديم و تحقيق - /عبد اهلل معتصم؛
        إشراف د. محمد الراوندي ، 2004.

 93 -  األحاديث الواردة في الغسل لصالة الجمعة : ألفاظها- مصادرها- رواتها – االختالفات
         بينها – الصحيح منها والضعيف – مناقشتها / مصطفى عرفة ؛ إشراف د. عبد المجيد 

        محيب، 2004.

 94 -  مالمح التجديد عند الشيخ محمد الطاهر بن عاشور من خالل مقدماته التفسيرية / محمد
        حبيبي؛ إشراف د. عبد الهادي الخمليشي ، 2005.

 95 -  مراعاة السياق وأهميته في تفسير الشيخ الطاهر بن عاشور » التحرير و التنوير« /
        رشيد الزرايدي ؛ إشراف د. حميد عشاق ،  2005.

 96 -  الحديث في تفسير ابن الزبير الغرناطي ) ت 708هـ ( – دراسة وتخريج - / حفيظ بادو؛
        إشراف د. عبد الهادي الخمليشي ،  2005.
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دبلوم الدراسات العليا المعمقة  في العلوم اإلسالمية

 97 -  استثمار النص القرآني في مشروع اإلصالح عند محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي /
        عبد اللطيف البلعمشي ؛ إشراف د. عبد المجيد محيب ، 2005.

 98 -  الرحلة المشرقية نحو األندلس من خالل كتاب » تاريخ علماء األندلس« البن الفرضـي
        ) ت 403 هـ ( / فوفانا فاكوالي ؛ إشراف د. عبد المجيد محيب ، 2005.

 99 -  أثر السؤال القرآني في ترشيد الحوار من خالل تفسير الطاهر ابن عاشور – سورة آل عمران
        نموذجا / عبد العتاق مخلص ؛ إشراف د. عبد المجيد محيب ، 2005.

 100 -  معجم مصطلحات التفسير عند ابن عطية في » المحرر الوجيز« : األجزاء الثمانية 
        األخيرة/ أسماء غيالن ؛ إشراف د. حميد عشاق ، 2005.

 101 -  معجم مصطلحات التفسير من خالل المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لعبد الحق
        بن عطية األندلسي / زينب النائم ؛ إشراف د. حميد عشاق ، 2005.

 102 -  المناسبة بين اآليات وطرق استثمارها عند أبي حيان األندلسي : الفاتحة و الزهراوان
         نموذجا / المحفوظ اكثريهم ؛ إشراف د. عبد المجيد محيب ، 2005.

 103 -  قواعد الترجيح عند الشيخ محمد الطاهر بن عاشور من خالل تفسيره » التحرير و
         التنوير« / المصطفى صبري ؛ إشراف د. حميد عشاق ، 2005.

األندلسي المحيط ألبي حيان  البحر  والترجيح من خالل  التوجيه  في  السياق  أهمية    -  104 
           )ت 745هـ( / عمر الطيبي ؛ إشراف د. حميد عشاق ، 2005.

 105 -  اإلسرائيليات في تفسير هود بن محكم الهواري – دراسة نقدية - / فاطمة الدساي؛
           إشراف د. فريدة زمرو ، 2005.

 106 -  ترتيب األداء ، و بيان الجمع في اإلقراء ألبي الحسن علي بن سليمان األنصاري 
أمغار ؛ إشراف  آيت  الحسن   / تقديم و تحقيق -  736 هـ –  القرطبي نزيل فاس –           

           د. محمد الراوندي، 2005.

 107 -  اإلمام أبو القاسم عبد الرحمان بن حبيش األندلسي ومنهجه في مغازيه ) ت 584 هـ /
          1118 م ( / عبد العزيز بن حمود ؛ إشراف د. محمد ناصيري ، 2005.
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دبلوم الدراسات العليا المعمقة  في العلوم اإلسالمية

 108 -  التعريفات للمفردات الحديثية الواردة في كتب التنبيهات للقاضي عياض ) ت 544 هـ( 
         / محمد المزغي ؛ إشراف د. فريدة زمرو ، 2005.

 109 -  أصول التفسير وقواعده عند اإلمام الشاطبي من خالل كتابيه الموافقات واالعتصام / 
         عبد العالي أيت كاغو ؛ إشراف د. عبد المجيد محيب ، 2005.

 110 -  أقوال مسلمة بن القاسم األندلسي ) ت 353 هـ ( في الجرح و التعديل ) جمع و دراسة(/
         عزيز المرجاني ؛ إشراف د. فريدة زمرو ، 2006 .

 111 - السيرة النبوية من خالل تاريخ ابن خلدون / لطيفة مغيس ؛ إشراف د. محمد يسف، 
. 2006         

أسانيد الموطأ والصحيحين

 1 -  الحركة الحديثية في السودان الغربي خالل القرن الثاني عشر الهجري » الشيخ صالح
         بن محمد الغالني نموذجا« / ديكو حمدوم ؛ إشراف د. فريدة زمرو ، 2005.

 2 -  الدراسة اإلسنادية و أثرها في الترجيح » إكمال المعلم للقاضي عياض نموذجا« / عبد 
        اهلل الوليد ؛ إشراف د. إدريس بنضاوية ، 2006 .

 3 -  منهج اإلمام مالك في الجرح والتعديل / محمد أمين الغويلي ؛ إشراف د. محمد عز الدين
        المعيار اإلدريسي ، 2006.

 4 -  الراوي المستور عند البخاري في صحيحه و ابن أبي حاتم في الجرح و التعديل – دراسة 
        مقارنة / عبد الفتاح فيوض ؛ إشراف د. عبد الهادي الخمليشي ، 2006 .

محمد د.  إشراف  ؛  أهمدي  جعفر   / والمطبوع  المخطوط  بين  الليثي  يحيى  رواية    -  5 
          الراوندي، 2006.

والمتروكين  الضعفاء  كتاب  في  النسائي  ضعفهم  الذين  الصحيحين  و  الموطإ  رجال    -  6 
        – جمعا ودراسة – / عبد الصمد باتوبارة ؛ إشراف د. عبد المجيد محيب ، 2006 .
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دبلوم الدراسات العليا المعمقة  في العلوم اإلسالمية

الموطإ من خالل » مشارق األنوار«  الروايات و اختالفها في ضبط أسانيد  أثر تعدد    - 7 
        للقاضي عياض ) ت 544 هـ ( / جميلة العمري ؛ إشراف د. فريدة زمرو ، 2007.

الدارقطني على  تعقيباته   : عياض  للقاضي  المعلم«  إكمال   « كتاب  في  األسانيد  علل   -  8 
       والغساني نموذجا / الخالفة الطاهري ؛ إشراف د.فريدة زمرو ، 2006.

 9 -  الزند الواري في ضبط رجال البخاري ألبركان الراشدي – تقديم و تحقيق - / نور الدين
       غالب ؛ إشراف د. محمد عز الدين المعيار اإلدريسي ، 2007.

 10 -  انتقادات الدارقطني لشرط االتصال في أسانيد من صحيح البخاري و الجواب عنها من
ناصيري،   محمد  د.  إشراف  ؛  عمري  العزيز  عبد   / الكبير«  التاريخ   « كتابه  خالل        

  .2007        

 11 -  شرط االتصال عند البخاري في جامعه الصحيح من خالل إجابات ابن حجر العسقالني
        ) ت 852 هـ ( عن انتقادات الدارقطني ) ت 385 هـ ( في التتبع / المهدي بوشام ؛  

        إشراف د. محمد ناصيري ، 2007 .

 12 -  سند أحاديث الفتن في صحيح البخاري / علي زروقي ؛ إشراف د. محمد ناصيري،  
 2007        

 13 -  األوهام الواقعة في أسانيد صحيح البخاري انطالقا من » مشارق األنوار «  للقاضي
        عياض ) ت 544  هـ ( /سميرة القصري ؛ إشراف د. فريدة زمرو ، 2007 .

 14 -  ثنائيات اإلمام مالك في موطنه / عبد الواحد كحول ؛ إشراف د. عبد الهادي الخمليشي،  
.2007        

الذين أكثر عنهم – نموذجا - /  البخاري : الشيوخ   15 -  الخصائص اإلسنادية في صحيح 
         العربي طالبي ؛ إشراف د. محمد ناصيري ، 2007 .

 16 -  أبو الفتح األزدي وأقواله في رجال الصحيحين / عبد الفتاح بري ؛ إشراف د. محمد
         الراوندي ، 2007 .

 17 -  منهج الحافظ ابن حجر في مناقشة منتقدي أسانيد اإلمام البخاري في الجامع الصحيح / 
        أحمد شالط ؛ إشراف د. فريدة زمرو ، 2007 .
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دبلوم الدراسات العليا المعمقة  في العلوم اإلسالمية

؛  الويزة  / أحمد   - بالكذب من رجال الصحيحين – جمع و دراسة  المتهمون  الرواة    -  18 
         إشراف  د. محمد الراوندي ، 2007 .

 19 -  الجرح و التعديل عند عبد الحق اإلشبيلي ) ت 582 هـ ( من خالل كتابه » األحكام 
          الوسطى« ، رجال الموطإ والصحيحين نموذجا / سعيد ديب ؛ إشراف د. فريدة زمرو، 

.2007        

بن د.ادريس  إشراف  ؛  ندير  إدريس   / مسلم  صحيح  في  اإلسنادية  الصناعية    -  20 
          الضاوية،2007.

 21 -  األحاديث المعللة في صحيح البخاري وآراء الحافظ ابن رجب ) ت 795هـ( فيها من
         خالل فتح الباري / حسن األمل مسعود عبد اهلل ؛ إشراف د. حميد عشاق ، 2007 .

 22 -  األوهام الواقعة في رواية يحيى بن يحيى الليثي ) ت 234هـ ( لموطأ اإلمام  مالك بن
        أنس )179 هـ( - جمع وتقديم/حفصة أهل مبارك ؛ إشراف د. فريدة زمرو ، 2007 .

 : للدارقطني  النبوية«   األحاديث  »علل  كتاب  من خالل  المعلة  الك  اإلمام  مرويات    -  23 
          تصنيف عللها ودراسة نماذج منها مع الحكم على أحاديثها / مراد تدغوت ؛ إشراف 

         د. ادريس بن الضاوية ، 2008 .

 24 -  خدمة الكرماني ألسانيد صحيح البخاري ومواقف ابن حجر منها من خالل فتح الباري/
        عبد الكبير جمجامة ؛ إشراف د. إدريس بن الضاوية ، 2008  .

 25 - علل حديث مالك )ت179هـ( من خالل »مسند الموطإ« للجوهري ) ت 381 هـ (
         مرويات الزهري ) ت 124 هـ ( نموذجا / هشام   زخنيني ؛ إشراف د. محمد 

        ناصيري ، 2007 .

بن  إسماعيل  بن  محمد  اهلل  عبد  أبي  سيدي  المتقن  الحافظ  الجليل  اإلمام  رجال  في    -  26 
وجازاه  عنه  اهلل  رضي   موالهم  الجعفي  البخاري  بردزبه  بن  المغيرة  بن  إبراهيم          
البيروتي ) ت 1276هـ(-تقديم وتحقيق-/          أحسن الجزاء لمحمد ابن درويش الحوت 

         المحفوظ أضراس؛إشراف د.محمد ناصيري، 2008.

 27 -  علل الموطإ من خالل » اإليماء« ألبي العباس الداني ) ت 532هـ(- جمع ودراسة-/
        عمر أعميري؛إشراف د.محمد الراوندي، 2008.
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دبلوم الدراسات العليا المعمقة  في العلوم اإلسالمية
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شهادة التأهيـــل في الدراسات اإلسالمية العليا

 شهادة التأهيــــــــــــــــــــــــل في
الدراسات اإلسالمية العليا
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شهادة التأهيـــل في الدراسات اإلسالمية العليا

2007 – 2006

 1 -  خصائص المجتمع االيماني من خالل القرآن الكريم – سورة الحجرات نموذجا / محمد
       البوكيلي المخوخي؛ إشراف د. أحمد أبو زيد، 2007.

 2 -  إخالص النية ومقاصد المكلف في الشريعة اإلسالمية / لبنى بنعلي؛ إشراف د. عبد المجيد
      محيب، 2007.

 3 -  التيسير ورفع الحرج : دراسة في قاعدة المشقة تجلب التيسير / عبد اإلله مومن؛ إشراف
       د. عبد المجيد محيب، 2007.

أحمد  د.  إشراف  العزوزي؛  السالم  عبد   / واألصوليين  النحويين  بين  الشرط  أسلوب    -  4 
       أبو زيد، 2007.

 5 -  القصة القرآنية : عناصرها وخصائصها الفنية / علي أجنان؛ إشراف د. فريدة زمرو، 
.2007       

 6 -  العالقة بين المنطق والفقه عند اإلمام الغزالي / عبد النبي العمارتي؛ إشراف د. إبراهيم
       مشروح، 2007.

7 -  مبدأ التعويض عن الطالق التعسفي / عمر أهمو؛ إشراف د. حميد عشاق، 2007.

 8 -  قضية النبوة من خالل كتاب » الشفا«  للقاضي عياض/ عبد الحفيظ جوجكياد؛ إشراف
       د. أحمد السنوني، 2007.

 9 -  قضايا مصطلح الحديث عند الشيعة اإلمامية – الحديث المعنعن نموذجا / العربي سداسي؛ 
      إشراف د. محمد الراوندي، 2007.

 10 -  المرويات المنكرة من خالل سنن أبي داود – جمع ودراسة / نور الدين بلغشت؛ إشراف
        د. محمد الراوندي، 2007.

 11 -  ميراث المرأة في اإلسالم- دراسة فقهية عملية / عبد الجبار بارزيان؛ إشراف د.إشراف 
        د. محمد الفقير التمسماني، 2007.
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شهادة التأهيـــل في الدراسات اإلسالمية العليا

 12 -  األحكام الكفائية في الشريعة اإلسالمية : مفهومها وضوابطها / محمد أمين؛ إشراف
          د. أحمد أبو زيد، 2007.

 13 -  إثبات النسب في الفقه والقانون المغربي / العربي محمدي؛ إشراف د. عبد المجيد محيب،
.2007         

 14 -  حقوق الجنين في المذهب المالكي والقانون المغربي / أمينة الكويس؛ إشراف د. أحمد 
        العمراني،2007.

 15 -  مفهوم الفتوى ومنهجها عند اإلمام القرافي / علي الوزاني التهامي؛ إشراف د. محمد 
         ناصيري،2007.

 16 -  أثر التعليل في أصول المذهب المالكي وقواعده / وفاء المنصاري؛ إشراف د. أحمد
         السنوني،2007.

الحسين شال؛ إشراف  / المالكي – جمع ودراسة  الفقه  الزوجية في  النفقة  -  مشموالت   17 
         د. محمد ناصيري،2007.

صادق؛  فريد   / المغربية  األسرة  ومدونة  اإلسالمية  الشريعة  في  وأحكامها  الخطبة    -  18 
         إشراف د. عبد المجيد محيب،2007.

 19 -  المسوغات الشرعية لنقض المنطق عند ابن تيمية / عزيز أبو شرع؛ إشراف د. إبراهيم
         مشروح،2007.

 20 -  القواعد الداللية اللغوية عند ابن الحاجب / عبد الهادي عبد الجليل؛ إشراف د. محمد 
         ناصيري، 2007.

 21 -  الحقوق المالية بين الزوجين : أحكامها ومقاصدها / أبو القاسم عميري؛ إشراف د. أحمد
        العمراني،2007.

22 -  مفهوم اإلحصان في القرآن الكريم / البتول بلمودن؛ إشراف د. فريدة زمرو، 2007.

.2007 شحالن،  أحمد  د.  إشراف  جريفي؛  ياسين   / المسيحية  في  والقدر  القضاء    -  23 
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 24 -  مفهوم البيان وقواعده في فهم الخطاب الشرعي : قاعدة مراعاة السياق نموذجا /
          الحاج الحفظاوي؛ إشراف د. حميد عشاق، 2007.

2008-2007

 1 -  التعليل بالحكمة عند ابن راشد القفعي من خالل » المذهب في ضبط مسائل المذهب« /
       جمال بوشما؛ إشراف د. أحمد العمراني، 2008.

إدريس مكاوي؛ إشراف  / العقدي والفقهي نموذجا  الجانب   : التفسير  المذهبية في  أثر    -  2 
        د. محمد قجوي، 2008.

 3 -  القول الصائب في طلب الجماعة بعد الراتب للشيخ أبي زيد عبد الرحمان بن محمد النتيفي
      الجعفري – تقديم وتحقيق- / مصطفى خلفاوي؛ إشراف د. الناجي لمين، 2008.

القوطبي؛ إشراف  / فاطمة  الكريم  القرآن  النساء في  بأحكام  المعروف وعالقته   4 -  مفهوم 
       د. فريدة زمرو، 2008.

5 -  مفهوم الزينة في القرآن الكريم / حفصة أهل مبارك؛ إشراف د. فريدة زمرو، 2008.

أودار؛ إشراف إكرام   / نموذجا  الفطري  المنهج   : الكالم  البحث في علم  -  تجديد مناهج   6 
       د. أحمد السنوني، 2008.

 7 -  فقه الواقع وأثره في تغيير األحكام : قضايا األسرة نموذجا / محمد نعناعي؛ إشراف
      د. محمد التمسماني،2008.

دراسة   – المغربية  األسرة  ومدونة  المالكي  الفقه  بين  الزواج  في  للمرأة  الوالية  إسناد    -  8 
        وتحليل / أحمد أوعيشى؛ إشراف د. محمد التمسماني، 2008.

 9 -  األسباب والمسببات بين قصد الشارع وقصد المكلف عند اإلمام الشاطبي من خالل كتاب 
      »الموافقات« / محمد صابير؛ إشراف د. أحمد السنوني،2008.

 10 -  رتبة المباح في الفكر األصولي : الشاطبي نموذجا / محمد الكشكاش؛ إشراف د. أحمد
        السنوني،2008.



دليل الرسـائل واألطروحــات ملؤسسة دار احلديث احلسنية 70

شهادة التأهيـــل في الدراسات اإلسالمية العليا

 11 -  متعة المطلقة بين المقاصد الشرعية والتنظير القانوني / مليكة ويجان؛ إشراف 
         د. أحمد السنوني، 2008.

اهلل رشدي،  د. عبد  إشراف  بن حميدان؛  / هشام  أسلوبية  لغوية  مقاربة  العلق:  - سورة   12 
.2008       

الراوندي،  محمد  د.  إشراف  أعميري؛  عمر   / ودراسة-  تحقيق   – القصار  فهرسة   -  13 
.2008        

14 -  مفهوم التدافع في القرآن الكريم / ليلى لعيشي؛ إشراف د. فريدة زمرو، 2008.

 15 -  مفهوم الفاحشة في القرآن الكريم - إحصاء وتصنيف / لال مليكة اإلدريسي؛ إشراف
         د. فريدة زمرو، 2008.

16 -  مفهوم االختالف في القرآن الكريم / رشيدة السقال؛ إشراف د. فريدة زمرو،2008.

 17 -  الحضانة على ضوء مدونة األسرة / فريد الشخاوي؛ إشراف د. عبد المجيد محيب، 
.2008         

 18 -  مفهوم المقدس في الخطاب الفكري الغربي والعربي/ آسية باألحمر؛ إشراف د. أحمد 
        السنوني،2008.

2009 - 2008

 1 -   الحوز في التبرعات : دراسة فقهية قانونية/ عادل الحويل ؛ إشراف د.أحمد العمراني ،
.2009       

 2 -   بيع المريض مرض الموت : دراسة فقهية قانونية / تبسيم بن المقدم ؛ إشراف د. أحمد
        العمراني، 2009.

 3 -   ضوابط نقد المتن من خالل كتاب : علل الحديث البن أبي حاتم الرازي: الجزء األول- 
        جمع وتصنيف ودراسة / سمية الهادي ؛ إشراف د. محمد ناصيري، 2009.



71دليل الرسـائل واألطروحــات ملؤسسة دار احلديث احلسنية

شهادة التأهيـــل في الدراسات اإلسالمية العليا

 4 -   تكشيف القسم الثاني من المجلد الثالث من تفسير » جامع البيان في تفسير القرآن الكريم«
       لإلمام الطبري/ عادل شدلي ؛إشراف د. فريدة زمرو، 2009.

 5 -   تكشيف الجزء الثاني من الجزء األول من تفسير » جامع البيان في تفسير القرآن الكريم«
       لإلمام الطبري/  خـالد بلعياشي ؛إشراف د. فريدة زمرو،  2009.

 6 -   تكشيف الجزء الثاني من الجزء األول من تفسير » جامع البيان في تفسير القرآن الكريم«
       لإلمام الطبري/  يحيى صـالح ؛إشراف د. فريدة زمرو ، 2009.

 7 -   ثمرة الخالف في مسألة التصويب والتخطئــة عند األصولييــن / لمياء فاتي ؛ إشراف
        د. حميد عشاق،  2009.

 8 -   فهم القرآن الكريم وتأويله عند أصحاب القراءة الجديدة - عبد المجيد الشرفي نموذجا/
        خـالد الساخي؛إشراف د. محمد قجوي ، 2009.

 9 -   تكشيف الجزء الثاني من الجزء الثالث من تفسير » جامع البيان في تفسير القرآن الكريم«
       لإلمام الطبري/ هشام الرامي ؛إشراف د. فريدة زمرو،  2009.

القرآن تفسير  في  البيان  جامع   « تفسير  من  الثالث  الجزء  من  الثاني  الجزء  تكشيف   -  10 
        الكريم« لإلمام الطبري/ إسماعيل بنمسعود؛إشراف  د. فريدة زمرو ،  2009.

 11 - الشاهد الشعري في إعجاز القــرآن الكريــم للباقالنــي/ السعدية المحفوضي ؛ إشراف
        د. عبد اهلل الرشدي،  2009 .

 12 -  حماية البيئة في التشريع اإلسالمي / عبد الرحمن ضريف ؛إشراف د. فريدة زمرو ، 
.2009        

13 - مفهوم البدعة في السنة النبوية / فاطمة بنصابر؛إشراف  د. أحمد السنوني ، 2009.

 ، العمراني  أحمد  د.  بوطربوش؛إشراف   خديجة   / الفقهية  وتطبيقاته  العكس  قياس   -  14 
.2009        

 15 -  الوصايا العشر في أسفار موسى عليه السالم الخمسة والقرآن الكريم : دراسة تمهيدية
         مقارنة/  معاذ الديوري؛إشراف  د. يوسف الكالم ، 2009.
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 16 -   أثر الخطأ في تصرفات المكلفين - الجنايات نموذجا /  سـارة قرقور؛إشراف  د. محمد
         الروكي،  2009.

 17 -  الوظيفة االستثمارية في المصارف اإلسالمية - المشاركة نموذجا/ مراد النشاط ؛إشراف 
        د. محمد الروكي ، 2009.

فالح ؛إشراف الفقهية / طارق  الفساد عند األصوليين وتطبيقاتها  تقتضي  النهي  قاعدة   -  18 
        د. محمد الروكي،  2009.

 19 -  العلة الحديثية تعريفها أقسامها، دالئل وجودها ومسالك كشفها/ هشام زخنيني؛ إشراف 
        د. محمد ناصيري، 2009. 

 20 -  نسيم الوردة من تسنيم البردة  للعالمة المكي بن محمد البطاوري الرباطي )ت.1355هـ(:
       تقديم وتحقيق/ أسماء موسى؛ إشراف د. محمد الراوندي ، 2009.

 21 -  منهج اإلمام البخاري في الرواية عن المتهمين في اإلعتقاد - النواصب نموذجا /  ياسين
        بوَكطيرة؛ إشراف د. محمد الراوندي،  2009.

 24 -  مشكلة مشروعية علم الكالم لدى مالكية الغرب اإلسالمي في القرنين الخامس والسادس
        للهجرة : دراسة نقدية/ محمد السقال؛ إشراف  د. أحمد السنوني،  2009.
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 1 -  منهج المالكية في نقد المتون : كتاب القبس البن العربي نموذجا / لحسن حدوشان؛ إشراف
      د. الناجي لمين، 2009.

 2 -  منهج المالكية في نقد المتون : كتاب القبس البن العربي نموذجا / رضوان غانم؛ إشراف
       د. الناجي لمين، 2009.

 3 -  منهج المالكية في نقد المتون : كتاب القبس البن العربي نموذجا / عيسى الفارسي؛ إشراف
      د. الناجي لمين، 2009.

 4 -  منهج اإلمام المظفر السمعاني في عرضه للقضايا األصولية : األصول المعتمدة عنده، 
      وترجيحاته في مبحث االجتهاد / عبد الرحيم البطيوي؛ إشراف د. حميد عشاق، 2009.

 5 -  اإلمامة والصحابة بين شبه الشيعة وردود أهل السنة من خالل كتاب » اإلمارة والرد على
      الرافضة ألبي نعيم األصفهاني / عبد السالم أجرير؛ إشراف د. أحمد أبوزيد، 2009.

 6 -  مقدمة محمد حميد اهلل لترجمة معاني القرآن الكريم بالفرنسية : ترجمة وتقديم / الحسين
       حران؛ إشراف د.حميد عشاق، 2009.

 7 -  جهود المهتدين إلى اإلسالم في إثبات نبوة محمد صلى اهلل عليه وسلم : دراسة وصفية لكتاب 
     الدين والدولة لعلي بن زين الطبري / المختار شاكر؛ إشراف د. يوسف الكالم، 2009.

 8 -  كتاب »مفهوم الحرية في اإلسالم« للمستشرق األلماني فرانز روزنتال : دراسة تحليلية 
الصغير،  المجيد  / يوسف مدراري؛ إشراف د. عبد  الكالم  تاريخ علم  نقدية في ضوء        

.2009       

 9 -  الدعوة إلى اهلل بين المسيحية واإلسالم : دراسة نصية مقارنة / سمية ابن كيران؛ إشراف
       د. يوسف الكالم، 2009.
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