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 2017  أنشطة مؤسسة دار الحديث الحسنية لسنة

 

 املباريات : -1

في التخصصات  2017مباراة أساتذة التعليم العالي املساعدين دورة أبريل  نظمتتم تعزيز املؤسسة بثالث أطر تربوية حيث 

 التالية :
 

 العدد التخصص ر.ت

 1 السيرة النبوية 1

 1 القانون  2

 1 الحديثعلوم  3

 

املرسوم من 17طبقا ملقتضيات املادةشروط النظامية لل نيمستوف أربع مرشحين لفائدة التأهيل الجامعيكما نظمت املؤسسة 

في شأن النظام األساس ي بهيئة األساتذة الباحثين بالتعليم (1997فبراير19)1417من شوال11الصادر في2.96.793رقم

 :ةالتالي اتوذلك في التخصص العالي

 العدد التخصص ر.ت

 2 الفقه 1

 1 العقيدة 2

 1 علوم الحديث 3

 املؤسسة  في أرقام :2

 ) الطور االول( :2017-2016أ ( إحصائيات الطلبة المتمدرسين خالل الموسم الدراسي 

 

 العدد السلك

 96 سلك التكوين األساسي المتخصص

 

 سلك التكوين العالي المعمق

 98 التأهيل

 97 الدكتوراهمسلك 

 291 المجموع

 

 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://gallery.r99.com/data/media/74/550px-Coat_of_arms_of_Morocco.svg.png&imgrefurl=http://forum.amrkhaled.net/group.php?do=discuss&discussionid=1996&pp=50&page=6&usg=__xdKOg9n2KVqs6DECbuCkx1YgQ0M=&h=600&w=550&sz=206&hl=ar&start=10&zoom=1&tbnid=qRVAui562TEf5M:&tbnh=135&tbnw=124&ei=f6szT_vnA4il8gP-rv3WAg&prev=/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A+++%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8&hl=ar&sa=X&rls=com.microsoft:*:IE-SearchBox&rlz=1I7ADFA_fr&tbm=isch&prmd=ivns&itbs
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 ب ( إحصائيات عن الطلبة المتخرجين :

 

 2017سنة  عدد الطلبة
 من التأسيس إلى غاية

 2017دجنبر  31

 1013 --- الحاصلون على شهادة الدراسات العليا  في الدراسات اإلسالمية والحديث

 172 --- والحديثالحاصلون على دبلوم الدراسات العليا  في الدراسات اإلسالمية 

 91 --- الحاصلون على دكتوراه الدولة في العلوم اإلسالمية والحديث

 279 --- الحاصلون على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الدراسات اإلسالمية

 82 --- الحاصلون على دكتوراه في العلوم اإلسالمية

 141 13 الحاصلون على اإلجازة في علوم الدين

 280 39 على شهادة التأهيل في الدراسات اإلسالمية العلياالحاصلون 

 24 11 الحاصلون على شهادة الدكتوراه في الدراسات اإلسالمية العليا

 2082 المجموع

 )الطور الثاني( : 2017-2016ج( إحصائيات عن الطلبة المتمدرسين  للموسم الجامعي 

 

 المستوى الدراس   سلك التكوين
 مجموع  عدد الطلبة األجانب المغاربةعدد الطلبة 

 اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  الطلبة

سلك التكوين 
 األساس  المتخصص

  
 
 33 0 1 20 12 الفصل الثان

 23 1 3 15 4 الفصل الرابع

 23 0 4 9 10 الفصل السادس

 13 0 1 9 3 الفصل الثامن

 التأهيل
  
 
 31 0 9 7 15 الفصل الثان

الرابعالفصل   17 13 9 0 39 

 الدكتوراه

 32 0 9 4 19 السنة األوىل

 16 0 5 2 9 السنة الثانية 

 14 0 3 2 9 السنة الثالثة 

ي نامج الدراس  التحضبر  26 0 6 4 16 البر

 250 01 50 85 114 العدد اإلجماىل  

 

 : 2017د (الشهادات الممنوحة خالل سنة 

 

 العدد الشهادات

 11 الدراسات االسالمية العلياالدكتوراه في 

 13 الحاصلون على اإلجازة في علوم الدين

 39 الحاصلون على شهادة التأهيل في الدراسات اإلسالمية العليا
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 :2017خالل  سنة (أنشطة المؤسسة  ـه

 

 العدد األنشطة

 02 الندوات

 08 املحاضرات

 01 دورات تكوينية

 18 الزيارات الرسمية

 07 اتفاقيات 

 01 يوم دراس ي

 03 حفل

 03 أنشطة طالبية

 

 

 

ة الدكتوراه في الدراسات االسالمي
العليا

الحاصلون على اإلجازة في علوم
الدين

ي الحاصلون على شهادة التأهيل ف
الدراسات اإلسالمية العليا
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 :2017األنشطة الثقافية والعلمية املنظمة باملؤسسة خالل سنة  -3

وهكذا تم تنظيم سلسلة واصلت مؤسسة دار الحديث الحسنية أنشطتها العلمية املسطرة في برنامجها العلمي والثقافي، 

 : التاليةول اوفق الجد 2017من األنشطة خالل سنة 

 

 ندوات :-1

 

 التاريخ الندوةعنوان  ر.ت.

 النوازل الفقهية عند املالكية:  تأصيال  وتطبيقا 1
 2017مارس  1-2

 

2 

 مسألة اللغة والثقافة والدين من املنظور الثقافي التعددي
 2017أبريل  20 - 19

 

 محاضرات :-2

 

 التاريخ اسم املحاضر عنوان املحاضرة ر.ت.

 2017مارس  06 د. أحمد الخمليش ي قراءة في كتاب "سبيل العلماء" الصادر عن املجلس العلمي األعلى  1

اقع واملمكن 2  2017مارس  8 د. فريدة زمرد النساء والتفسير بين الو

3 

L'islam au défi de la complexité 

du contemporain 

 

 2017مارس  15 د.  فريد العسري 

 2017مارس  22 د. محمد قدوري أهمية الفقه املالكي  في إغناء األحكام القضائية 4

 التطرف من منظور إسالمي- 5

 االجتهاد في العالم الحديث -

 ذ. حسن بويزدوزن

 ذ. جالل علي
 2017أبريل  18

 املحاضرة االفتتاحية: املسلك   الجديد  6

 مراعاة    املآل   في   العلوم   اإلسالمية

 د. أحمد الخمليش ي
 2017أكتوبر    04

 2017أكتوبر    25 د. خالد ميار املعرفة     ومستقبل    العالم 7

 2017دجنبر  22 ذ حسن بويزدوزان  التأصيل و الواقع :الدراسات النفسية في العالم االسالمي  8

 

 أيام دراسية : -3

 

 التاريخ اليوم الدراس يعنوان  ر.ت.

 2017أبريل  13 زيارة وفد من طلبة أملان من كلية الدراسات الال هوتية بجامعة هايد لبيرغ. 1
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 : دورات تكوينية-4

 لفائدة طلبة املؤسسة -

 املؤطرون تاريخه عنوان النشاط ر.ت

1 
 العلوم الشرعيةالتقنيات الحديثة في خدمة 

 )خاصة بطلبة السلك األساس ي باملؤسسة(
 دة. فاطمة بوسالمة  2017ماي  6 -5

 

 حفل : -5

 

 التاريخ عنوان النشاط ر.ت

 2017يونيو  22 حفل الطلبة األجانب 1

 2017شتنبر  25 استقبال الطلبة األتراك 2

الدراس ي الطلبة الحاصلين على شهادة التأهيل برسك املوسم حفل تخرج  3

2016 - 2017. 
 2017نونبر  23

 

 األنشطة الطالبية  : -6

وتنمية لروح املبادرة واإلبداع لدى الطلبة بغية الكشف عن مؤهالتهم وقدراتهم دعمت املؤسسة اللجنة الثقافية 

 الطالبية في تنظيم عدة أنشطة طالبية منها :

: الواقع   يتحت عنوان  : " املسلمون و خدمة التراث اإلسالمتنظيم اتحاد الطلبة األجانب باملؤسسة ملائدة مستديرة  ❖

 . 2017يونيو  22و املأمول يوم 

 بتأطير األساتذة مؤسسة امللك عبد العزيز آل سعود للدراسات اإلسالمية والعلوم اإلنسانية تنظيم زيارة علمية ❖

 2017نونبر  1يوم  د. يوسف الكالم د.فؤاد بن احمد د . جمال القصري  

 .2017دجنبر  5ميدانية لوكالة دار الصفاء وأمنية بنك لالطالع على املنتجات التشاركية يوم ـ تنظيم زيارة  ❖
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 : 2017والرسائل الـمناقشة بمؤسسة دار الحديث الحسنية لسنة   األطاريح -4

 األطروحات الـمناقشة لنيل الدكتوراه : (أ

 تاريخ املناقشة املشرفاألستاذ  موضوع األطروحة اسم الطالب ر.ت.

 يونس بوعالم 1

 شرح شهاب القضائي لعبد هللا بن يحي التجيبي 

ه. دراسة 502األقليشي المعروف بإبن الوحشي ت 

 وتحقيق

 23/02/2017 د.الناجي لمين

2 
عبد الحق 

 اإلدريسي
 03/03/2017 د.عبد الحميد عشاق التشريع اإلجتهادي الملزم: مفهومه وسبل إعالمه 

 يحي صالح 3

نماذج -أهل السنة والجماعة:المفهوم واألصول

تطبيقية من خالل مؤلفات أبي الحسن األشعري )ت 

 ه(.324

 30/03/2017 د.عبد المجيد محيب

4 
خديجة 

 بوطربوش

التطبيق القضائي إلنفاق الزوجة المنصوص عليه 

 من مدونة األسرة 199في المادة 
 31/03/2017 د.أحمد العمراني

 الويزةأحمد  5
أثر الصحابي ضابطا في تصحيح الحديث وتضعيفه 

 وتفسيره: دراسة نظرية تطبيقية
 10/05/2017 د.الناجي لمين

 02/06/2017 د.أحمد سقالن مفهوم اآلخر في الفكر اليهودي نادية الزورقاني 6

 يوسف مدراري 7
في علم الكالم األشعري: دراسة في تلقي  االستدالل

 المنطق واستثماره في بناء الدليل
 20/07/2017 دة. فريدة زمرو

 المختار شاكر 8

إشكالية النقل من المدونات الدينية لليهود 

نظم الدرر في تناسب -والنصارى في التفسير

 ه(885اآليات والسور لبرهان الدين البقاعي )

 02/10/2017 دة.فريدةزمرو

 سمية هادي 9
ي عنها في المعامالت نهأثر أحاديث البيوع الم

 المالية المعاصرة:بورصة السلع والبضائع نموذجا

د.عبد الهادي 

 الخمليشي
20/11/2017 

10 
فودي مصطفى 

 كونتي

المسائل الفقهية المخرجة على القياس من خالل 

كتاب "المغني إلبن قدامة المقدسي لكتاب النكاح 

 -دراسة وتقويم-والطالق نموذجا 

 22/11/2017 د.الناجي لمين

 فاطمة توري 11
تعليل األحكام الفقهية في كتاب الحضانة والنسب 

 والنفقة

ذ. أحمد بن األمين 

 العمراني
11/12/2017 

 

 

 ب ( األبحاث املناقشة لنيل شهادة التأهيل في العلوم اإلسالمية  :

 تاريخ املناقشة )ة( املشرف الطالب )ة( موضوع البحث

الحوار بين األديان في كتب املهتدين إلى اإلسالم : بذل املجهود في إفحام اليهود 

 (.570للسموأل بن يحيى املغربي أنموذجا )ت 
 12/10/2017 ذ.يوسف الكالم عبد الرحمان توري
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 636هـ( عن كتاب "الثقات" البن خلفون)ت 852نقول الحافظ ابن حجر)ت 

 كتاب "تهذيب التهذيب"، جمع ودراسة. هـ( من خالل
 12/10/2017 ذ.محمدناصيري  عبد الرحيم الطالبي

 -مراعاة املآل في نوازل الوقف عند املالكية. املعيار املعرب للونشريس ي

 -أنموذجا

إزهام حكيمي بن 

 رضوان
 12/10/2017 ذ.حميد عشاق

 12/10/2017 ذ.حميد عشاق الشيخ املصطفى نجم الدين -دراسة تحليلية مقارنة -خصائص منهجية الصلح عند املالكية 

 12/10/2017 ذ.يوسف الكالم وسيم العزوزي  حجية اإلجماع وسلطة املجامع املسكونية: دراسة مقارنة تحليلية.

العرف وأثره في النوازل الفقهية من خالل كتاب البادية ملحمد املامي 

 هـ(1282)
 أيوب بنفينة

 ذ.الناجي ملين

 املنعم الشقيري ذ.عبد 
12/10/2017 

 13/10/2017 ذ.الناجي ملين بدر بوعزاوي  دراسة مقارنة. –بالكالئ  بيع الكالئ

االستدالل بتعليالت النصوص، ومقاصدها عند املالكية من خالل الشرح 

 جمع ودراسة. -الكبير على مختصر خليل للدردير، وحاشية الدسوقي عليه 

شيخنا أحمد محمود 

 اعل خيري 
 13/10/2017 ذ.الناجي ملين

 16/10/2017 ذ.عبد العظيم صغيري  عبد الرحمان بلحساوية النسق العقدي للمفاهيم في القرآن الكريم "مفهوم الخشية" أنموذجا

النسق العقدي  في القرآن الكريم دراسة ملفهوم "املسؤولية االجتماعية" 

 نموذجا من خالل سورة الكهف
 16/10/2017 صغيري  ذ.عبد العظيم محمد مكاوي 

 16/10/2017 ذ.عبد العظيم صغيري  محمد وعزيز مقاصد العقيدة في القرآن الكريم: قضايا نظرية ونماذج تطبيقية.

أقضية سيدنا  عمربن الخطاب رض ي هللا عنه واجتهاداته. دراسة في أصولها 

 ومنهج بنائها.
 16/10/2017 ذ.عبد املجيد محيب فاطمة الزهراء العلمي

جمع  -التمثيل للقواعد األصولية عند اإلمام الشاطبي من خالل املوافقات. 

 -ودراسة
 خديجة جليلي

 ذ.عبد املجيد محيب

 ذ.عبد هللا الرشدي
16/10/2017 

 شيخ مختار ديابي تخليق العقد بين الشريعة والقانون.
 ذة.مجيدةالزياني

 ذة.أمالصفيرة
17/10/2017 

االحتماالت املخلة بالقطع عند الرازي وردود داللة النص بين القطع والظن: 

 القرافي والشاطبي.
 17/10/2017 ذ.عبد املجيد محيب سكينة الخمليش ي

التمييز بين مقامات النبي صلى هللا عليه وسلم بين املتقدمين واملعاصرين، 

 القرافي الدهلوي وابن عاشور، وبعض املعاصرين .
 17/10/2017 ذ.محمدناصيري  عبد هللا صابري 

 17/10/2017 ذ.الناجي ملين محمد الشيحي فروع اإلجماع عند الشافعي : قسم العبادات من خالل كتاب األم.

منهج الدراسة اللغوية في كتب غريب القران: )مفردات الفاظ القران( للراغب 

 مقاربة وصفية تحليلية. -هـ( انموذجا 502االصفهاني)ت 
 17/10/2017 الرشديذ.عبد هللا  ايمان باخيي

جهود فخر الدين الرازي في بحث املناسبة القرآنية من خالل تفسيره مفاتيح 

 الغيب دراسة وصفية تحليلية
 17/10/2017 ذ.عبد هللا الرشدي موس ى كمارا
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 17/10/2017 ذة.فريدةزمرو  محمد ملعلم التطور الداللي ملفهوم "الحكم" بين القرآن املكي واملدني.

مقارنة تشريعية  -املرأة في األديان السماوية و األنظمة الوضعيةميراث 

 -ومقاربة حقوقية
 18/10/2017 ذ.الطيب ملنوار أمينة بنحمو 

 أنس الزركدوني خطاب املؤنث باملذكر في القرآن الكريم ودالالته.)قضايا ونماذج(.
 ذة.فاطمةبوسالمة

 ذ.عزيز الخطيب
18/10/2017 

 مصطفى توري أحكام الحيازة في الفقه املالكي وآثارها في ثبوت امللكية 
ذ. عبد الرحمان 

 الهيباوي 
18/10/2017 

املسائل التي حصل فيها اإلجماع بعد الخالف ـ دراسة نظرية تطبيقية من 

 للجصاص. "الفصول  ″خالل 

ابراهيم اوال مليكين 

 زكريا
2017/10/18 ذ.الناجي ملين  

األسري بين التأصيل الشرعي و الواقع العملي ــ دراسة في املشروعية التحكيم 

 و املأسسة.
 فتيحة اجيب

 ذ.الطيب ملنور 

 ذ.جمال القصري 
18/10/2017 

 موس ى سانوكو نوازل الضر من خالل "املعيار" للونشريس ي : دراسة وصفيية تحليلية مقارنة
 ذ.عبد املجيد محيب

 ذ.أحمد الخاطب
18/10/2017 

 محمد راشق التأويل عند الرازي وتطبيقاته: دراسة في كتاب "أساس التقديس". قانون 
 ذ.عمرمبركي

 ذ.عزيز الخطيب
19/10/2017 

 19/10/2017 ذ.حميد عشاق نزهة بنزوبة مقطوع النسب بين النظر والتطبيق.

جهود الصوفية في مواجهة التكفيرفي املغرب األقص ى ما بين القرن التاسع 

 الهجريين )نماذج مختارة(.والثاني عشر 
 19/10/2017 ذ.عبد العظيم صغيري  أسماء أبو محفوظ

معالم املنهج النبوي في التعامل مع املخالف الديني وأثره في الواقع املغربي 

 املعاصر
 19/10/2017 ذ. أحمد الخاطب سمية رفيع

 19/10/2017 ذة.فريدةزمرو  ألل محمد الحاج باال أثر القراءات الشاذة في رفع الخالف في التفسير.

أثر العرف في تعليل أحكام عيوب املبيع وتطبيقاته من خالل نماذج من نوازل 

 املالكية
 20/10/2017 ذ.الطيب ملنوار زينب فرج

هـ(: 303قواعد العموم والخصوص من خالل ترجيحات اإلمام الطبري )ت

املائدة في شواهد تطبيقية من تفسير أول سورة آل عمران إلى آخر سورة 

 جامع البيان عن تأويل آي القرآن.

 محسن عباس ي
 ذة.فاطمةبوسالمة

 ذ.عزيز الخطيب
20/10/2017 

 20/10/2017 ذ.حميد عشاق سومية بها تقديم وتحقيق -هـ  1090بعض أجوبة أبي سالم العياش ي 

البحث املعرفي في الكالم األشعري املبكر: كتاب "الشامل في أصول الدين" 

 أنموذجا.للجويني 
 فاطمة العموري

 ذ.عمرمبركي

 ذ.عبد الرحمان غريوة
23/10/2017 

 ربيع نقري  Gobillot Genevièveمفهوم النسخ عند الدارسين الغربيين:  
 ذ.يوسف الكالم

 ذ.جمال القصري 
23/10/2017 
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 أنموذجاMichel Cuypersو

: هارلدموتسكي منهج تأريخ األحاديث النبوية الشريفة عنداملستشرق األملاني 

  :من خالل عمله

 "DatingMuslim Traditions" : A Survey 

 محمد شاكر األطلس ي
 ذة.نادية حليم

 ذ.محمدناصيري 
24/10/2017 

وسائل إثبات امللكية بين مدونة الحقوق العينية وقواعد الفقه املالكي من 

 -دراسة مقارنة-خالل شروح مختصر خليل 
 24/10/2017 ذ.محمدناصيري  عبد الصمد السباعي

 إكرام الفاس ي إشكاالت الفقه اإلسالمي وتطبيقاته عند جورج هنري بوسكه
 ذ.الطيب ملنور 

 ذ.جمال القصري 
24/10/2017 

 ج ( األبحاث املناقشة لنيل شهادة اإلجازة في علوم الدين  :

 

 تاريخ املناقشة املشرف )ة( الطالب )ة( موضوع البحث

 بين الفقه اإلسالمي والقانون املغربيحماية املستهلك 
شيماء العمراني 

 النجار

ذة. مجيدة 

 الزياني

يونيه  29الخميس 

2017 

الدرس الحديثي في القرن الحادي عشر الهجري بين املشرق واملغرب ــ منظومة 

 "البيقونية" و"طرفة الطرف" أنموذجا
 ذ. بوشتىالزفزوفي ابراهيم الغالي

يونيه  29الخميس 

2017 

تطبيقات القواعد والضوابط الفقهية في باب الزواج من خالل "مواهب الجليل في 

 هـ( 954شرح مختصر خليل" للحطاب )
 ذ. الطيب ملنوار أسماء الغالي

يونيه  29الخميس 

2017 

االثباث بشهادة اللفيف عند فقهاء املغرب من خالل كتاب "شهادة اللفيف" للفقيه 

 هـ( 1052الفهري )أبي حامد محمد يوسف الفاس ي 
 ذ. الطيب ملنوار هاجر بونانة

يونيه  29الخميس 

2017 

قول مالك في املوطأ "أحب ما سمعت" تتبع من قال بذلك وتوثيق أقوالهم ــ من كتاب 

 وقوت الصالة إلى كتاب الحج ــ
 ذ. محمد ناصيري  شيماء ملين

يونيه  29الخميس 

2017 

كتاب النوازل الجديدة الكبرى للعالمة ضوابط معاوضة املال املوقوف من خالل 

 املهدي الوزاني ومدونة األوقاف
 خديجة العز

ذة. مجيدة 

 الزياني

يونيه  29الخميس 

2017 

مفهوم املناسبة وتطبيقاتها من خالل كتاب "تحقيق املناسبة واملالئمة والتأثير" ابن 

 هـ 940كمال باشا التركي املتوفى 
 ذ. الطيب ملنوار محمد بوي صو

يونيه  29الخميس 

2017 

هـ(، نماذج تطبيقية  543العموم والخصوص في كتاب أحكام القرآن البن العربي )ت 

 من خالل تفسير سورة البقرة والنساء واملائدة
 خديجة نيت محمد

ذة. فاطمة 

 بوسالمة
 2017يونيو  30الجمعة 

 Le»مسرحية فولتير: صورة النبي صلى هللا عليه وسلم في املتخيل الغربي، من خالل 

fanatisme ou Mahomet le prophète» 
 أنس الحسناوي 

ذ. جمال 

 القصري 

 ذ. يوسف الكالم

 2017يونيه  30الجمعة 

داللة أسماء القرآن وصفاته بين املعجم والسياق من خالل تفسير التحرير والتنوير 

 للشيخ محمد الطاهر بن عاشور.
 2017يونيه  30الجمعة  عبد هللا بن رقية جميلة بوهال



 

 - 10-   

ــ  2017يونيه  30الجمعة  ذ. الطيب ملنوار مريم بروحو أسباب االختالف من خالل كتاب االنصاف لولي هللا الدهلوي ــ عرض وتقديم 

 سارة اجديعي كتاب "النور املبين في قواعد عقائد الدين" البن جزي ــ دراسة وصفية وتحليلية ــ

 ذ. عمر مبركي

بن ذ. عبد هللا 

 رقية

 2017يونيه  30الجمعة 

 محمد اتسوانت هـ( 848تطبيقات القواعد الفقهية واألصولية من خالل نوازل ابن سراج األندلس ي )
ذ. عبد الرحمان 

 هيباوي 
 2017يونيه  30الجمعة 

 : 2017االتفاقيات املبرمة مع املؤسسات ذات االهتمام املشترك خالل سنة   -5

إبرام اتفاقيات  الشراكة والتعاون مع املعاهد والكليات   2017الحديث الحسنية خالل سنة كما واصلت مؤسسة دار 

 واملراكز العلمية املختلفة، حيث تم عقد عدد من االتفاقيات مع كل من:

 كلية العلوم الشرعية بالسمارة، جامعة ابن زهر.   -

 ندونيسيا.بادنجبانجانج، بسومطرة الغربية إ-املعاهد الدينية للبنات   -

 جامعة الدراسات لعلوم القرآن بجاكارتا ــ إندونيسيا.  -

 إضافة  إلى ذلك أعدت املؤسسة مشاريع اتفاقيات مع الجامعة اآلتية :

 جامعة الرانيري اإلسالمية الحكومية، بندا أتشيه، إندونيسيا.   -

 جامعة صكاريا  -

 جامعة إزمير كاتب جلبي.  -

 الدين زعيم.جامعة اسطنبول صباح   -

 توزعت هذه الزيارات على الترتيب اآلتي :زيارات الوفود ملؤسسة دار الحديث الحسنية : -6

 .+Erasmusفد من ممثلي برنامج و زيارة  :2017يناير  3 

 .ادنجبانجانج، بسومطرة الغربية إندونيسياب-لبنات لزيارة وفد من املعاهد الدينية  2017فبراير  7 

 فد ماليزي من طرف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ــــــــــــ الرباط في مركز تعليم اللغة العربيةو يارة ز :2017رسام 3 

 .لغير الناطقين بها 

 :  زيارة وفد ماليزي من املعهد الديني بادنجبانجانج ــــ سومطرة الغربية ــ اندونيسيا. 2017مارس 7 

 ملكافحة اإلرهاب. : زيارة وفد من مركزاألمم املتحدة 2017مارس  29 

 ساتذان محاضران من الجامعة اإلسالمية لروتردام بهولندا.أ: زيارة  2017أبريل  18 

 : زيارة وفد من محكمة النقض بسلطنة عمان. 2017أبريل  18  

 Amideast: زيارة طلبة من  2017مايو  8 

 بالتعليم األصيل بالدار البيضاء. لعرفانامدرسة  الميذت: زيارة  2017مايو  17 

 : زيارة مدير رئيس تحرير مجلة جوهراإلسالم وخبير بمجمع الفقه اإلسالمي بجدة. 2017مايو  30 

 : زيارة طلبة أمريكيين من قلم ولوح. 2017مايو  30 

 : زيارة رئيسة مجلس العلماء األندونيسيين. 2017يونيو  18 

 .ندونيسيينأيارة وفد طلبة ز :  2017شتنبر  7 

 أندونيسيا( -بندا اتشيه  ): زيارة رئيس جامعة الرانيري اإلسالمية و الوفد املرافق له 2017أكتوبر  6 

 عن املنح. انا واملسئول غيارة سفير وقنصل ز : 2017نونبر  10 

 زيارة وفد من املشاركين في مسابقة جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم و ترتيله  :  2017ونبر ن 16 

 ه 1439و تجويده و تفسيره لعام 
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 : زيارة رئيس جامعة إسطنبول. 2017دجنبر  5 

دام بهولندا في إطار برنامج ر ة خان من الجامعة اإلسالمية لروتيو األستاذة شاد ن از و د زألستاذ حسن بويا: زيارة  2017دجنبر  21 

Erasmus+ األوربي. 

 : التأليف والطبع -7

العلمي وبنودها  ثمشروع البحومسايرة منها لخطة حرصا من املؤسسة على تنشيط حركة التأليف والطبع والنشر، 

 على إصدار املؤلفات التالية: 2017عملت املؤسسة خالل املوسم  وأهدافها،

 واإلستشارة في التجربة املعاصرةمجاالت تطبيق الشورى  -

 والواقع املعاصر. مناهج البحث في العلوم اإلسالمية -

 

- Cross-cultural Approaches and the Teaching of Foreign Languages in Higher 

Education. 

-Approches Interculturelles Et Enseignement Des Langues Etrangères à l’université : 

Réflexions pédagogiques et propositions didactiques. 

 

 : للمؤسسة يةاملعلومات املنظومة -8

 ب : املؤسسةاملعلوماتية، قامت  والنظم   في إطار تدبير وتطوير البنية

 للمؤسسة الحاجيات من معدات ولوازم معلوماتية توفير   -

 املعلوماتية،  املعداتالشبكة املحلية وصيانة  تدبير الخدمات املتعلقة بصيانة -

 .IP عبر بروتوكول تدبير النظام الهاتفي  -

 أما فيما يخص البرامج والتطبيقات فإن املؤسسة : 

املتخصص في إدارة مؤسسات  ERP KONOSYS EDUCATIONالتدبير املندمج واصلت تحسين استخدامات نظام  -

 ، التعليم والتكوين

 مع التركيز على إغنائه باملادة.إللكتروني،ى تحسين خدمات موقعها ااملؤسسة علعملت كما  -

 

 

 

 

 

 

 :  املكتبة-9

 :  االقتناءات الجديدة -أ

في تخصصات كتاب (  300) ما يقارب جديدة بمؤلفات مكتبة املؤسسة  دعم 2017برسم سنة تم تحسينا لظروف البحث العلمي 

 .اإلسالمي، التاريخ واللغات رأصول الفقه، الفكفي  مختلفة خصوصا

 الدالئل التعريفية : -ب

 2017  -2016 شتغال على دليل املقتنيات الجديدة واال   2016– 2015   دليل املقتنيات الجديدةتم إعداد 
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 مجلة الواضحة :-10

 .الحادي عشراملادة العلمية املتعلقة بالعدد  إعدادتم 

 

 

 


