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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 المملكة المغربية  

 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  

 مؤسسة دار الحديث الحسنية 

 مؤسسة دار الحديث الحسنية أنشطة

 2008لسنة 

 : 8200الصادرة سنة  بشأن تنظيم المؤسسة وسيرهاالمراسيم والقرارات  - 1

 1429 القعدةمن ذي  12صادر في  930.08إلسالمية رقم : قرار لوزير األوقاف والشؤون ا 2008نونبر  11

مج التكوين ونظام الدراسات واالمتحانات والمراقبة المستمرة ا( بتحديد بر2008نونبر  11)

 للمعلومات بمؤسسة دار الحديث الحسنية.

 : 2008التوظيفات برسم سنة  -2

الموافق ) 1429 القعدةمن ذي  8صادر في  41رقم  لوزير األوقاف والشؤون اإلسالميةقرار :  2008 نونبر 7

   ( أساتذة مساعدين للتعليم العالي بمؤسسة8إجراء مباراة لتوظيف ثمانية )ب (2008نونبر  7

 ( في التخصصات التالية: 2009يناير 8)   دار الحديث الحسنية دورة

 ؛علوم القرآن والحديث )منصب واحد( -

 ؛العقيدة )منصب واحد( -

 ؛نصب واحد(مقارنة األديان )م -

 ؛((2الفلسفة ومناهج البحث )منصبان ) -

 ؛التاريخ )منصب واحد( -

 ؛علم االجتماع )منصب واحد( -

 .القانون  )منصب واحد( -

 : نية المتخرجلبإحصائيات عن الط - 3

 عدد الطلبة
 سنة 

2008 

 من التأسيس إلى غاية

 2008دجنبر  31 

 1013 -- والحديث الميةلحاصلون على شهادة الدراسات العليا في العلوم اإلسا

 172 -- والحديث الدراسات العليا في العلوم اإلسالمية دبلومالحاصلون على 

 90 3 الحاصلون على دكتوراه الدولة في العلوم اإلسالمية والحديث

 279 19 اإلسالمية الحاصلون على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في العلوم

 53 15 لوم اإلسالميةالحاصلون على الدكتوراه في الع

 42 18 في العلوم اإلسالمية التأهيلشهادة الحاصلون على 

 1649 55 اإلجمالي
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 ن :يرسدإحصائيات عن الطلبة المتم - 4

 ىالمستو مسالك التكوين سلك التكوين

 الدراسي

عدد الطلبة 

 المغاربة

عدد الطلبة 

 األجانب
مجموع 

 الطلبة

 اإلناث الذكور اإلناث الذكور

 

سلك التكوين 

 األساسي المتخصص

مسلك التكوين 

 األساسي

 14 0 1 2 11 السنة األولى

 32 0 1 8 23 السنة الثانية

مسلك التكوين 

 المتخصص

 13 0 0 6 7 السنة الثالثة

 9 0 0 1 8 السنة الرابعة

 

سلك التكوين العالي 

 المعمق

 26 0 4 2 20 السنة األولى مسلك التكوين التأهيلي

 36 1 3 10 22 السنة الثانية  مسلك التكوين المعمق

 21 0 0 7 14 السنة األولى  مسلك الدكتوراه

 21 0 0 4 17 السنة الثانية 

 172 1 9 44 126 العدد اإلجمالي

 : 2008سنة خالل مؤسسة دار الحديث الحسنية المنظمة ب نشطة الثقافية والعلميةاأل - 5

ن مع جمعية خريجي دار الحديث الحسنية نظمت مؤسسة دار الحديث : بتعاو 2008يناير  9 -

الحسنية احتفاال بتخرج الفوج األربعين من المؤسسة واحتفاال بالسنة الهجرية 

 .1429 المباركة

 :سالمي في مؤسسات التعليم العالي"يوم دراسي حول "منهجية تدريس الفقه اإل : 2008أبريل  19 -

 : الفترة الصباحية

 

 فضيلة األستاذ الدكتور سعيد بلبشير. كلمة 

  مدير مؤسسة دار الحديث الحسنيةكلمة السيد 

 .كلمة اللجنة المنظمة 

              ""تشخيص واقع تدريس الفقه في مؤسسات التعليم العاليتشخيص واقع تدريس الفقه في مؤسسات التعليم العالي""  ::  المحور األولالمحور األول

  ((  األستاذ الدكتور عباس الجرارياألستاذ الدكتور عباس الجراري  ::  رئاسة الجلسةرئاسة الجلسة  ))

 «األستاذ الدكتور  «نقد واقتراحمظاهر الخلل في منهج تدريس الفقه: عرض و

 محمد جميل مبارك، رئيس مسالك الشريعة والقانون، كلية الشريعة، أگادير.

 «األستاذ الدكتور الحسين  آيت « واقع الفقه اإلسالمي في الجامعات المغربية

 سعيد، أستاذ التعليم العالي، جامعة القاضي عياض، مراكش.
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    الفترة المسائية :

 
: األستاذ : األستاذ   )رئاسة الجلسة)رئاسة الجلسة" " مقترحات في تجديد المنهج مقترحات في تجديد المنهج "": :   المحور الثانيالمحور الثاني

  الدكتور إدريس خليفة(الدكتور إدريس خليفة(

 « علوم الشريعة في مؤسسات التعليم العالي: من المادة العلمية إلى المادة

األستاذ الدكتور خالد الصمدي، رئيس قسم الدراسات اإلسالمية « التعليمية

 بالمدرسة العليا لألساتذة بتطوان.

 «األستاذ الدكتور عبد الهادي الخمليشي « هي بين االقتصاد واالجتهادالدرس الفق

 أستاذ الفقه بمؤسسة دار الحديث الحسنية.

 ":تدريس المواد الشرعيةبيداغوجية "ث حول ديدورة تدريبية لفائدة أساتذة دار الح :17/5/2008 -

 الحصة الصباحية:

 

محمد  من إعداد األستاذ " لالتعليم الجامعي : التعلم الفعا" عرض بعنوان :  -

أستاذ التعليم العالي بكلية التربية بجامعة محمد الخامس  وخبير دولي في ملوك 

 . المناهج التربية

محمد من إعداد األستاذ  "تهييئ الدرس من التنظير إلى التقويم"عرض بعنوان :  -

عة ابن طفيل بوطربوش أستاذ التعليم العالي بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجام

 ورئيس المجلس العلمي المحلي بالقنيطرة.

 الحصة المسائية:

 

من إعداد األستاذ  "نحو نقد ذاتي لمقومات العملية التعليمية: "عرض بعنوان -

 مؤسسة دار الحديث الحسنية.بخالد الساقي مدير مساعد 

ألستاذ " من إعداد ادور التقويم المستمر في نظام تعليمي مثمر" :عرض بعنوان -

 أستاذ بمؤسسة دار الحديث الحسنية احساين ختو

بمؤسسة دار الحديث الحسنية وتسليم  2008/2009: افتتاح الموسم الجامعي  2008أكتوبر  20 -

 الجوائز للطلبة المتفوقين في الموسم الدراسي السابق.

 : لفائدة األساتذة والطلبة "التعليم والتعلم"ندوة حول  : 2008دجنبر  27 -

 الحصة الصباحية:

 

" من إعداد األستاذ القيادة التربوية : األدوار الجديدة لألستاذعرض بعنوان : " -

 .نور الدين بندقي لفائدة السادة األساتذة 

 الحصة المسائية:

 

 عرض بعنوان: -

"Communication, jeu et enjeux:«Pour ne plus rester sur la planète TAIRE»" 

 .اذة بشرى شاكر لفائدة السادة األساتذة والطلبة من إعداد األست

من إعداد  "? How to learn English effectivelyعرض بعنوان  " -

 األستاذ احساين ختو لفائدة السادة األساتذة والطلبة
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 : 8200المنظمة بمؤسسة دار الحديث الحسنية لسنة   راتـاضـالمح -  6

 صفة المحاضر عنوان المحاضرة اسم المحاضر ر.ت
تاريخ 

 المحاضرة

أستاذ الفقه وأصوله ومقاصد  القطع والظن في أصول الفقه األستاذ حميد الوافي 1

جامعة  -الشريعة بكلية اآلداب 

 مكناس -موالي إسماعيل 

16/1/2008 

ضرورة التعايش والتكامل الديني أمام  األستاذ سعيد شبار 2

 تحدي العولمة

لية اآلداب أستاذ التعليم العالي بك 

 بني مالل –والعلوم اإلنسانية 

23/1/2008 

األستاذة رجاء ناجي  3

 مكاوي

أستاذة التعليم العالي بكلية   حرية التعبير بين الشريعة والقانون

القتصادية االعلوم القانونية 

جامعة محمد  -واالجتماعية 

 الرباط -الخامس 

13/2/2008 

أستاذ مادة مناهج البحث  د علماء المسلمينفلسفة العلوم عن األستاذ إدريس نغش 4

 بمؤسسة دار الحديث الحسنية 

20/2/2008 

البناء المنهجي بين األدلة "عالقة القرآن  األستاذ الحسين آل الحيان 5

 بالسنة نموذجا"

أستاذ التعليم العالي لمادة أصول 

 أكادير  -الفقه بكلية الشريعة 

27/2/2008 

الي بالمعهد أستاذ التعليم الع أو فقه العمارة اإلسالمية نأحكام البنيا األستاذ لحسن تاوشيخت  6

 والتراثالوطني لعلوم اآلثار 

5/3/2008 

األستاذ عبد المجيد  7

 الصغير

أستاذ التعليم العالي لمادة الفلسفة  تدبير االختالف في التجربة اإلسالمية

اإلسالمية بكلية اآلداب والعلوم 

 الرباط -اإلنسانية 

12/3/2008 

أستاذ التعليم العالي لمادة الفقه  تجربة المجامع الفقهية المعاصرة األستاذ محمد الروكي 8

اإلسالمي بكلية اآلداب والعلوم 

 الرباط -اإلنسانية 

26/3/2008 

التصوف المغربي في الدراسات  األستاذ محمد مغراوي 9

 المعاصرة

أستاذ التعليم العالي لمادة التاريخ 

 -اآلداب والعلوم اإلنسانية بكلية 

 الرباط -جامعة محمد الخامس  -

12/4/2008 

أستاذ بمؤسسة دار الحديث  أسس علم مقارنة األديان كالمالاألستاذ يوسف  10

 الحسنية

16/4/2008 

األستاذ عبد اللطيف  11

 الجيالني

أستاذ التعليم العالي بكلية  آفاق البحث في التراث الحديثي بالمغرب

 أكادير  –عة الشري

30/4/2008 

حول المشروع التنويري للفيلسوف  األستاذ محمد الكتاني 12

 والفقيه األندلسي أبي الوليد ابن رشد

 7/5/2008 مكلف بمهمة بالقصر الملكي

األستاذ عبد السالم  13

 الشدادي

أستاذ التعليم العالي لمادة التاريخ  مدخل إلى ابن خلدون وفكره

 -لوم اإلنسانية بكلية اآلداب والع

 الرباط

21/5/2008 
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 صفة المحاضر عنوان المحاضرة اسم المحاضر ر.ت
تاريخ 

 المحاضرة

األستاذ قطب مصطفى  - 14

 سانو

 أقاويل على القرآن الكريم األستاذ عمار الطالبي -

 مدير المعهد العالي بماليزيا -

أستاذ بجامعة قسطنطينية - 

 بالجزائر

رمضان  17

1429 

د القادر باذ عاألست 15

 الكتاني 

رئيس قسم وأستاذ مادتي الحوار  التوجيهات المعرفية لألحاديث النبوية

والفكر اإلسالمي المعاصر 

 بجامعة الفتح بدمشق

رمضان  18

1429 

باحث أول في دائرة األوقاف  النشاط العلمي لدائرة األوقاف بدبي األستاذ عبد الحكيم أنيس 16

 بدبي

رمضان  24

1429 

تطور برامج الدراسات اإلسالمية  األستاذ خالد بالنكنشيب 17

 وتأثيرها في الواليات المتحدة األمريكية

أستاذ التعليم العالي لمادة التاريخ 

 الواليات المتحدة األمريكية –

17/9/2008 

أستاذ التعليم العالي بكلية   أصول الدين مدخل إلى علم أصول الفقه د أبو زيداحمااألستاذ  18

 -آلداب والعلوم اإلنسانية ا

 الرباط -جامعة محمد الخامس 

12/11/2008 

أستاذ مادة مناهج البحث  فلسفة المنهج في الفكر اإلسالمي األستاذ إدريس نغش  19

 بمؤسسة دار الحديث الحسنية

26/11/2008 

هللا واإلنسان في القرآن : قراءة في علم  واألستاذة فريدة زمر 20

 د إيزوتسوداللة القرآن عن

أستاذة بمؤسسة دار الحديث 

 الحسنية

24/12/2008 

 : 2008العروض المنظمة بمؤسسة دار الحديث الحسنية لسنة   -7 

 تاريخ العرض صفة المشارك موضوع العرض اسم المشارك ر.ت

 11/2/2008 بمؤسسة دار الحديث الحسنيةأستاذة  التفسير بين الترديد والتجديد فريدة زمرو ذة. 1

 Dynamique de la productivité بوشرى شاكر ذة. 2

personnelle et professionnelle «la 

réalisation des buts par la gestion 

du temps » 

 18/2/2008 بمؤسسة دار الحديث الحسنيةأستاذة 

 أطر منمجموعة  3

 مؤسسة آل سعود

كيفية االستفادة من خدمات مكتبة آل 

 سعود

 4/3/2008 سعود مؤسسة آل أطر من

 On the communicative approach نادية حليم ذة. 4

to foreign language teaching 
 4/3/2008 بمؤسسة دار الحديث الحسنيةأستاذة 

عبد الرحمان  ذ. 5

 غريوة

Introduction à la lecture de 

l’image 
 25/3/2008 بمؤسسة دار الحديث الحسنيةأستاذ 

 15/4/2008 أستاذ بمؤسسة دار الحديث الحسنية تدبير االختالف الفقهي أحمد العمراني ذ. 6
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 : 8200سنة ل األطروحات والرسائل الـمناقشة  بمؤسسة دار الحديث الحسنية - 8

 : األطروحات  الـمناقشة  لنيل  دكتوراه  الدولةأ (  – 8

 تاريخ المناقشة األستاذ المشرف اسم الطالب موضوع األطروحة ر.ت.

 ي العصر المريني األولالدراسات الحديثية ف 1
عبد الهادي 

 الحسيسن
 2008/ 2/ 22 د. محمد يسف

 مليكة لدهم أحكام اإلفالس في الفقه اإلسالمي 2
د. عبد السالم 

 دغيرياإل
26 /2 /2008 

3 
 علم مبهمات األسماء و األعالم في الكتاب و السنة

 -مقاربة منهجية ودراسة وصفية  - 
 2008/ 6/ 17 د. محمد يسف لحسين أجاك

 : موضوعات الدكتوراه المناقشةب (  – 8

 تاريخ المناقشة األستاذ المشرف اسم الطالب موضوع األطروحة ر.ت.

1 

أثر القواعد الفقهية واألصولية في خدمة 

-نوازل ابن رشد الجد -النوازل الفقهية 

 -جانموذ

 2008 /1/ 2  د.محمد جميل هشام العيساوي

2 

( ومنهجه في ه  582هارون ابن عات )ت 

االستدراك على " الوثائق المجموعة " 

البن فتوح، مع تحقيق " طرر على الوثائق 

 المجوعة"

 عبد الرحمان بوعسرية
د. محمد الحبيب 

 التجكاني
3 /1/ 2008 

3 

اإلمام أبي عمر ابن عبد البر القرطبي  مرويات

من خالل كتبه " التمهيد " و " االستذكار" 

 نموذجا
 2008 /2/ 6 محمد الراوندي د. محمد الصوفي

4 

فن الفهرسة بالمغرب خالل القرن الثامن 

الهجري فهرسة أبي زكريا يحيى بن أحمد 

 السراج نموذجا

 2008 /2/ 8 د. محمد الراوندي نعيمة جمال بنيس

 تاريخ العرض صفة المشارك موضوع العرض اسم المشارك ر.ت

 22/4/2008 أستاذ بمؤسسة دار الحديث الحسنية مناهج البحث في فقه الحديث ناصيريمحمد  ذ. 7

 عبد هللا الرشدي ذ. - 8

 عزيز الخطيب ذ. -

خطاب العتبات : مقاربة لنماذج من خالل 

 بعض مصادر التراث النقدي والبالغي

أستاذان بمؤسسة دار الحديث 

 الحسنية

6/5/2008 

 عزيز الخطيب  ذ.  - 9

 السيدة بشرى فؤاد -

محتويات المكتبة، جغرافيتها وطرق 

 االستفادة منها

 أستاذ بمؤسسة دار الحديث الحسنية -

واإلعالم  رئيسة مصلحة التوثيق -

 بمؤسسة دار الحديث الحسنية

3/12/2008 
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 تاريخ المناقشة األستاذ المشرف اسم الطالب موضوع األطروحة ر.ت.

5 

اإللبيري ابن أبي زمنين محمد بن عبد هللا 

( : منهجه الفقهي وجهوده  399 - 324)

المذهب المالكي بالغرب في تدعيم 

 اإلسالمي 

 2008 /2/ 13 د. السعيد بوركبة الزهير جبيلي

6 

أبو  -عناية السبتيين بعلم الناسخ و المنسوخ 

هـ( نموذجا  633العباس العزفي )ت 

وتحقيق كتابه " منهاج الرسوخ إلى علم 

 " الناسخ والمنسوخ

 2008 /2/ 28 د. محمد الراوندي فاطمة بنحدة

7 

نبراس أهل السنة للمستضيء بضياء "

-السنة " لمحمد عبد هللا بن محمد المختار 

  -تقديم وتحقيق

 2008 /3/ 12 د. محمد الراوندي زينب بنت الخرشي

8 
كتب ضبط أسماء الرجال باألندلس 

 والمغرب خالل القرن الهجري
 2008 /3/ 13 هامي الراجيات .د مبارك العمري

9 

نية في األندلس آءات القرامدرسة القر

وآثارها العلمية من القرن الخامس الهجري 

 إلى منتصف القرن السابع

 2008 /4/ 14 محمد رستم .د مصطفى بورواض

10 

كشف الغمام عن ضبط مرسوم اإلمام " "

للشيخ الحسن بن علي بن أبي بكر المنبهي 

دراسة  -هـ (   9ق الشهير بالشباني ) 

 -وتحقيق 

 2008 /4/ 18 عبد هللا البخاري. د حسن حميتو

11 

األنوار في الجمع بين المنتقى و األستذكار 

هـ( من   586ألبي عبد هللا ابن زرقون )

دراسة  - كتاب الزكاة إلى آخر كتاب الجهاد

 وتحقيق واستنتاج

 2008 /4/ 18 محمد الراوندي. د رشيد كرموت

12 

العميق في مرويات ابن الصديق  البحر

 1320للشيخ أحمد ابن الصديق الغماري  ) 

 -دراسة وتحقيق  -(   1380 -هـ 

 2008 /5/ 15 محمد الراوندي. د األمين اقريور

13 

مآن ألبي ظكتاب التباين في شرح مورد ال

محمد عبد هللا بن عمر الصنهاجي 

 دراسة وتحقيق -المعروف بابن اجاطا 

 2008 /5/ 28 حسن عزوزي. د فتحمحمد أبو ال

14 
اإليماء إلى أطراف أحاديث الموطإ ألبي 

 -تقديم وتحقيق  -ه (  532العباس الداني )
 2008 /5/ 28 محمد الراوندي. د فنيدة الحديوي

15 
 نظام االشتراك المالي بين الزوجين وتكييفه

 الشرعي

 ةعلي أحمد دورخليفة 

 الكعبي
 29/12/2008 د. حميد عشاق 
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 : - وحدة أسانيد الموطإ والصحيحين - الرسائل المناقشة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقةت (  – 8

 تاريخ المناقشة األستاذ المشرف اسم الطالب الموضوع ر.ت.

1 

مرويات اإلمام مالك المعلة من خالل كتاب " علل 

تصنيف عللها ودراسة  األحاديث النبوية للدارقطني :

 أحاديثها ها، مع الحكم علىج منذنما

 مراد تدغوت
د.إدريس بن 

 الضاوية
2008/1/9 

2 
يح البخاري و موافق خدمة الكرماني ألسانيد صح

 ابن حجر منها من خالل فتح الباري

عبد الكبير 

 جمجامة

د. إدريس بن 

 الضاوية
2008/1/15 

3 

هـ( من خالل "مسند  179علل حديث مالك )ت 

مرويات الزهري  هـ( 381الموطإ " للجوهري ) ت 

 هـ( نموذجا 124) ت 

 5/2/2008 د. محمد ناصيري هشام زخنيني

4 

سيدي أبي عبد  في رجال اإلمام الجليل الحافظ المتقن

هللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن 

بردز به البخاري الجعفي موالهم ،رضي هللا عنه 

 لمحمد ابن درويش الحوت وجزاه أحسن الجزاء

 -تقديم وتحقيق  - هـ( 1276البيروتي )

المحفوظ 

 أضراس
 22/4/2008 د. محمد ناصيري

5 
 علل الموطإ من خالل " اإليماء " البي العباس

 -جمع ودراسة  -هـ (   532الداني ) ت 
 28/7/2008 د. محمد الراوندي عميرياعمر 

حدة قواعد أصول الفقه وضوابطه و  - الرسائل المناقشة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقةج (  – 8

 : - في تفسير نصوص الشريعة

 تاريخ المناقشة األستاذ المشرف اسم الطالب الموضوع ر.ت.

1 
 -االجتهاد المصلحي عند اإلمام العز بن عبد السالم 

 -دراسة تحليلية 
 2008/1/3 حميد عشاق .د الحسين اكروم

2 
الل شرح االختيارات األصولية عند القرافي من خ

 -عرض وتصنيف  -التنقيح والفروق 
 2008/1/7 د. عبد المجيد محب عبد هللا فراج

3 
 التجديد االصولي و الفقهي عند جمال الدين عطية :

 سس المنهجيةدراسة األ
 2008/1/9 د. حميد عشاق الخالفة اليزيدي

 2008/2/4 د. حميد عشاق رجاء الحايل مسألة قطعية أصول الفقه وأثرها 4

 2008/2/20 د. حميد عشاق رشيدة السقال تحقيق مسمى الربا في الشرع وصوره 5

6 
بن   المجاالت التطبيقية للمقاصد عند محمد الطاهر

 -دراسة و موازنة  - عاشور ومحمد عالل الفاسي
 هشام كرواض

د. عبد الهادي 

 الخمليشي
2008/4/14 

 االجتهاد عند الزيدية 7
عبد المجيد 

 اإلدريسي
 2008/7/16 ميد عشاقد. ح
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 التأهيل في العلوم اإلسالمية  : شهادةاألبحاث المناقشة لنيل د (  – 8

 ر.ت. العنوان اسم الطالب األستاذ المشرف تاريخ المناقشة

 سية األحمرآ  د. أحمد السنوني 29/07/2008

مفهوم المقدس في الخطاب الفكري الغربي  

 1 والعربي

 فاطمة القوطبي وفريدة زمر دة. 15/09/2008

مفهوم المعروف وعالقته بأحكام النساء  في 

 2 القرآن الكريم

 3 مفهوم الزينة في القرآن الكريم حفصة أهل امبارك فريدة زمرو دة. 16/09/2008

 جمال بو شما أحمد العمرانيد.  18/09/2008

التعليل بالحكمة عند ابن راشد القفصي  من 

 4 مذهب "خالل "المذهب في ضبط مسائل ال

 محمد صابير أحمد السنونيد.  22/09/2008

األسباب و المسببات بين قصد الشارع وقصد 

المكلف عند اإلمام الشاطبي من خالل كتاب " 

 5 الموافقات"

 6 أثر المذهبية في التفسير   إدريس مكاوي محمد قجويد.  24/09/2008

 مصطفى خلفاوي الناجي لميند.  15/10/2008

ائب في طلب الجماعة بعد الراتب "القول الص

"للشيخ  أبي زيد عبد الرحمان ابن محمد 

 7 -تقديم وتحقيق -النتيفي الجعفري 

 إكرام أودار أحمد السنونيد.  16/10/2008

المنهج  -علم الكالم  تحديد مناهج البحث في  

 8  -جا ذالفطري نمو

 9 في الفكر األصولي الشاطبي انموذجارتبة المباح  محمد الكشكاش أحمد السنونيد.  22/10/2008

22/10/2008 

محمد د. 

 محمد نعناعي الفقيرالتمسماني

قضايا  -فقه الواقع وأثره في تغير األحكام   

 10  -األسرة نموذجا 

22/10/2008 

محمد د. 

 أحمد أوعيشى الفقيرالتمسماني
إسناد الوالية للمرأة في الزواج بين الفقه المالكي  

 11 -دراسة وتحليل -ة المغربية ومدونة األسر

 مليكة ويجان أحمد السنونيد.  29/10/2008

متعة المطلقة بين المقاصد الشرعية والتنظير 

 12 القانوني

 13 سورة العلق مقاربة لغوية أسلوبية خشام بن احميدان عبد هللا الرشديد.  29/10/2008

 14  -تحقيق ودراسة  -قصار فهرسة ال   عمر اعميري محمد الراونديد.  30/10/2008

 لالمليكة اإلدريسي فريدة زمرود.  05/11/2008

إحصاء -مفهوم الفاحشة في القرآن الكريم  

 15 -وتصنيف 

 16 مفهوم التدافع في القرآن الكريم ليلى لعيشي فريدة زمرودة.  05/11/2008

 17 ن الكريممفهوم االختالف في القرآ رشيدة السقال فريدة زمرودة.  04/12/2008

 18 الحضانة على ضوء مدونة األسرة   فريد الشخاوي عبد المجيد محيبد.  17/12/2008
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 : 2008زيارات الوفود لمؤسسة دار الحديث الحسنية خالل سنة   - 9

 .السودان –أم درمان بزيارة رئيس جامعة القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية  -

 .ةموريتانيالجمهورية اإلسالمية ال –ألستاذ الدكتور محمد المختار ولد باه زيارة رئيس جامعة شنقيط العصرية ا -

 فرنسا. –زيارة وفد من المعهد العالمي للفكر اإلسالمي بباريس  -

 .جمهورية مصر العربية –رؤساء جمعيات المجتمع المدني(  –زيارة الوفد المصري ) برلمانيون  -

 الجزائر. – وتكوين األطرجزائري من وزارة التعليم العالي زيارة وفد  -

 .الواليات المتحدة األمريكية –زيارة رئيس مكتب الحريات الدينية بواشنطن  -

 .اإليرانية اإلسالمية الجمهورية –رئيس رابطة الثقافة والعالقات اإلسالمية  زيارة  -

 سلطة عمان. –عماني من وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية زيارة وفد  -

 .الرباط –السالم االبتدائية زيارة تالمذة مدرسة  -

 .زيارة تالميذ المدرسة السعودية الخاصة بالرباط -

 : 2008االتفاقيات المبرمة مع المؤسسات ذات االهتمام المشترك خالل سنة  - 10

معهد دار السالم الحديث للتربية اإلسالمية   –مذكرة التفاهم للتعاون مع جامعة دار السالم اإلسالمية  -

 .يسياإندون –كونتو 

 .ن رشد للدراسات اإلسالمية العليا ببلجيكاتعاون مع مؤسسة اب اتفاقية -

 .ذكرة تعاون مع جامعة شنقيط العصرية بالجمهورية اإلسالمية الموريتانيةم -

 .تعاون مع جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية بأم درمان بالسودان اتفاقية -

 .كر اإلسالمي بفرنساتعاون علمي مع المعهد العالمي للف اتفاقية -


