بسم هللا الرحمن الرحيم

المملكة المغربية
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
مؤسسة دار الحديث الحسنية

أنشطة مؤسسة دار الحديث الحسنية
لسنة 2009
 -1التوظيفات برسم سنة : 2009
بمقتضى قرار وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم  04الصادر في  23من صفر ( 1430الموافق
 19فبراير  )2009القاضي بإجراء مباراة لتوظيف ثمانية ( )8أساتذة التعليم العالي المساعدين بمؤسسة دار
الحديث الحسنية دورة ( 30أبريل  ،)2009تم تعزيز هيئة التدريس بالمؤسسة بسبعة ( )7أساتذة التعليم العالي
المساعدين :
عدد المناصب

التخصص
علوم القرآن

1

مقارنة األديان

1

الفلسفة

2

التاريخ

1

علم االجتماع

1

القانون الخاص

1

 -2الميزانية :
تميزت ميزانية هذه السنة بإضافة فقرة ثانية تتعلق بدعم البحث العلمي بعد أن كانت متكونة من فقرة
واحدة تتعلق بدعم المهام اإلدارية.

 -3المؤسسة بأرقام :
-3أ ) إحصائيات عن الطلبة المتخرجين :
عدد الطلبة

سنة
2009

من التأسيس إلى غاية
 31دجنبر 2009

الحاصلون على شهادة الدراسات العليا في العلوم اإلسالمية والحديث

_

1013

الحاصلون على دبلوم الدراسات العليا في العلوم اإلسالمية والحديث

_

172

الحاصلون على دكتوراه الدولة في العلوم اإلسالمية والحديث

1

91

الحاصلون على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في العلوم اإلسالمية

_

279

الحاصلون على الدكتوراه في العلوم اإلسالمية

8

61

الحاصلون على شهادة التأهيل في الدراسات اإلسالمية العليا

22

64

الحاصلون على شهادة إجازة دار الحديث الحسنية في علوم الدين

9

9

المجموع

40

1689
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-3ب) إحصائيات عن الطلبة المتمدرسين للموسم الجامعي ( 2010-2009الطور األول) :
سلك التكوين

عدد الطلبة المغاربة

عدد الطلبة األجانب

الذكور

اإلناث

الذكور

اإلناث

مجموع
الطلبة

الفصل األول

12

6

1

1

20

الفصل الثالث

9

3

0

0

12

الفصل الخامس

19

7

1

0

27

الفصل السابع

7

6

0

0

13

السنة التضيرية

12

4

3

1

20

الفصل األول

13

1

0

0

14

الفصل الثالث

14

4

2

0

20

مسلك الدكتوراه

13

5

0

0

18

99

36

7

2

144

المستوى الدراسي

سلك التكوين األساسي
المتخصص

سلك التكوين العالي
المعمق

العدد اإلجمالي

توزيع الطلبة المتمدرسون
حسب الفصول الدراسية
الطور األول من الموسم الجامعي 2010-2009

السلك العالي  -مسلك الدكتوراه;
13% ;18

السلك األساسي  -الفصل األول;
14% ;20

السلك العالي  -الفصل الثالث;
14% ;20

السلك األساسي  -الفصل الثالث;
8% ;12

السلك العالي  -الفصل األول;
10% ;14

السلك األساسي  -الفصل
الخامس; %18 ;27

السلك العالي  -السنة التضيرية;
14% ;20

السلك األساسي  -الفصل السابع;
9% ;13

توزيع الطلبة المتمدرسون
حسب الجنسية
الطور األول من الموسم الجامعي 2010-2009

توزيع الطلبة المتمدرسون
حسب الجنس
الطور األول من الموسم الجامعي 2010-2009
اإلناث
38
26%

الطلبة األجانب; %8 ;9

الذكور
اإلناث

الطلبة المغاربة
الطلبة األجانب

الذكور
106
74%

الطلبة المغاربة ; ;106
92%
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-3ج ) إحصائيات عامة عن أنشطة المؤسسة للموسم الجامعي : 2010-2009
نوع النشاط
األطروحات المناقشة لنيل الدكتوراه الدولة
األطروحات المناقشة لنيل الدكتوراه
األبحاث المناقشة لنيل شهادة التأهيل
األبحاث المناقشة لنيل شهادة اإلجازة
الندوات
المائدة المستديرة
المحاضرات
اللقاءات التواصلية
العروض
االتفاقيات
الزيارات الرسمية
الرحالت الدراسية
عرض مسرحي

العدد
1
8
22
9
3
1
12
3
4
5
10
2
1

 - 4األنشطة الثقافية والعلمية المنظمة بالمؤسسة خالل سنة : 2009
 -4أ ) حفل تخرج أول فوج من سلك اإلجازة وافتتاح الموسم الدراسي : 2010/2009
بمناسبة افتتاح الموسم الدراسي  2010/2009وتخرج الفوج األول من سلك اإلجازة ،نظمت المؤسسة
حفال احتفاء بتخرج أول فوج من سلك اإلجازة بحضور شخصيات علمية وأكاديمية وإدارية وأساتذة وإداريي
وطلبة المؤسسة يوم  7أكتوبر .2009
وقد ألقى بهذه المناسبة الدكتور أحمد الخمليشي مدير المؤسسة درسا افتتاحيا بعنوان "مؤسسة دار الحديث
الحسنية ومشروع التكامل المعرفي".
وبعده تم عرض برنامج اإلدارة لهذا الموسم من طرف السادة  :مدير المؤسسة والسيد الكاتب العام
للمؤسسة والمدير المساعد المكلف بالبرامج والمصوغات والمدير المساعد المكلف بالشراكة والبحث العلمي ،هذا
إضافة إلى كلمات ممثلي الطلبة.
وفي الختام تم توزيع الجوائز على الطلبة المتفوقين في كل األسالك الدراسية.
 -4ب ) المشروع العلمي :
تبنت المؤسسة هذه السنة انطالق أول مشروع علمي تحت عنوان "تدبير االختالف في المجال
اإلسالمي" توزعت فقراته على الشكل التالي:
1
2
12
4
3
3
2

 الندوات الموائد المستديرة المحاضرات التأليف الترجمة طبع البحوث واألبحاث -دورات تدريبية
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أنجز منها هذه السنة الفقرات التالية :
-4.ب ) 1-الندوات:
ر.ت.
2

التاريخ
 17-16نونبر 2009

عنوان الندوة
تمييز أحوال النبي صلى هللا عليه وسلم وأثره في تقليل االختالف

-4ب ) 2-مائدة مستديرة :
ر.ت.
1

التاريخ

عنوان الندوة

 10دجنبر 2009

آليات تدبير االختالف بين الفقه والمؤسسات التشريعية الحديثة

-4ج ) البرنامج الثقافي :
-4.ج ) 1-الندوات:
ر.ت.
1

التاريخ

عنوان الندوة

 12-11فبراير 2009

التكامل المعرفي بين العلوم اإلسالمية:األسس النظرية والشروط التطبيقية

-4ج ) 2-المحـاضـرات :
ر.ت.
1
2
3
4
5
6
7

8

9

عنوان المحاضرة

اسم المحاضر

الصفة

التاريخ

أستاذ بقسم الرياضيات  -كلية العلوم
قضايا العلم  :من أسئلة خاصة إلى
د .محمد الخمسي
 القنيطرةأجوبة عالمية
أستاذ بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
 12مارس 2009
د .الحسين أيت سعيد
كليات القرآن
 مراكش- Docteur en théologie
Des fondements communs
Dr. Jacques
 18 - Responsable d’un centreمارس 2009
aux deux religions:
LEVRAT
christianisme et islam
culturel à Beni Mellal.
أستاذ بجامعة األخوين بإفران
تعلم اللغات األجنبية ودورها في
 15أبريل 2009
د .عبد الرحيم أكناو
إذكاء روح التسامح والحوار بين
الحضارات
باحث بالمعهد اإلسالمي للبحوث
 12ماي 2009
د .عبد القادر شاشي والتدريب بجدة  -المملكة العربية
النظام االقتصادي اإلسالمي
السعودية
باحث بالمعهد اإلسالمي للبحوث
 13ماي 2009
د .عبد القادر شاشي والتدريب بجدة  -المملكة العربية
النظام التمويني اإلسالمي
السعودية
باحث بالمعهد اإلسالمي للبحوث
 14ماي 2009
د .عبد القادر شاشي والتدريب بجدة  -المملكة العربية
النظام التأميني اإلسالمي
السعودية
 أستاذ علوم األرض وزميلاألكاديمية اإلسالمية للعلوم
خلق الكون وإفناؤه وبعثه في القرآن
 15ماي 2009
 رئيس لجنة اإلعجاز العلميد .زغلول النجار
الكريم
للقرآن الكريم بالمجلس األعلى
للشؤون اإلسالمية
عناية علماء الهند بالثقافة اإلسالمية د .محمد عزير شمس
 21أكتوبر 2009
أستاذ جامعي  -الهند
الهندي
العربية
 07يناير 2009
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10

علم المناسبة مدخل آخر لترجمة
القرآن الكريم

د .عبد الحميد زاهيد

11

األزمة المالية المعاصرة-رؤية
اقتصادية نقدية

د .وليد الشاويش

12

أدب االختالف في الرأي

د .محمد عوامة

 أستاذ بكلية اآلداب والعلوماإلنسانية -جامعة القاضي عياض
مراكش
 رئيس مجموعة بحث في الترجمةبنفس الكلية
أستاذ بالجامعة اإلسالمية العالمية
بعمان – المملكة األردنية الهاشمية
مدير مركز بحث للتأليف والتحقيق
– المدينة المنورة -المملكة العربية
السعودية

 04نونبر 2009

 14نونبر 2009
 19نونبر 2009

-4ج ) 3-اللقاءات التواصلية :
الصفة

التاريخ

ر.ت.
1

اإلسالم بين التحديث والتغريب-قراءة في
كتاب" اإلسالم بين التحديث والتغريب"

د .عبد الرحمان
غريوة

أستاذ بالمؤسسة

 04فبراير 2009

2

مراجعات في التجديد واالجتهاد-أصول الفقه
أوال -للمؤلف د.طه جابرالعلواني

د .حميد الوافي

أستاذ بكلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية
– مكناس

 22أبريل 2009

 صورة اإلسالم والمسلمين في المجتمعالمعاصر

د .بشرى شاكر
د .جمال القصري

3

اسم المحاضر

عنوان اللقاء

أساتذة بالمؤسسة

 29أبريل 2009

 -الدين في األدب المغربي المكتوب بالفرنسية

-4ج ) 4-العروض:
ر.ت.

عنوان العرض

اسم المحاضر

الصفة

التاريخ

1

أهمية علم الصوتيات في تجويد القرآن الكريم

د .نور الدين
عمروس

أستاذ بكلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية  -الرباط

 18فبراير 2009

2

الصورة من منظور الديانات السماوية

د .رشيد بلباه

أستاذ بكلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية – القنيطرة

 04مارس 2009

3

مصادر الفقه اإلسالمي

د .محمد الروكي

أستاذ بكلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية  -الرباط

 25مارس 2009

4

من المناظرة الكالمية إلى منطق االعتقاد

د .ابراهيم مشروح

أساتذة بالمؤسسة

 27ماي 2009

 - 5األطروحات والرسائل الـمناقشة بمؤسسة دار الحديث الحسنية لسنة : 2009
 – 5أ) األطروحات الـمناقشة لنيل دكتوراه الدولة :
ر.ت.

موضوع األطروحة

1

أبويحيى ابن عاصة وكتابه " شرح التحفة"

اسم الطالب
عبد الكريم شهبون

-5 -

األستاذ المشرف

تاريخ المناقشة

د .عبد السالم اإلدغيري  28أبريل 2009

 – 5ب) األطروحات الـمناقشة لنيل الدكتوراه :
ر.ت.

موضوع األطروحة

اسم الطالب

1

األستاذ المشرف

تاريخ المناقشة

"األنوار في الجمع بين المنتقى واإلستذكار " للحافظ أبي
عبد هللا ابن زرقون اإلشبيلي (ت586,هـ) من كتاب
البيوع إلى كتاب القراض  -تقديم وتحقيق -

إبراهيم بن عبال

د .محمد الراوندي

 19يناير 2009

2

"نحو بناء نظرية معاصرة لتدريس الفقه انطالقا من
تقويم التراث الفقهي بالغرب اإلسالمي"

مصطفى صادقي

د .حميد عشاق

 03مارس 2009

3

"اإلختالفات األصولية بين المدرسة المالكية والمدرسة
الظاهرية باألندلس"

خـالد الروسي
الحسني

د .محمد الحبيب
التجكاني

 08أبريل 2009

4

سيرة محمد بن اسحاق برواية سلمة بن الفضل
ومصادرها لدى علماء الغرب اإلسالمي

عزيز الهواوري

د .محمد يسف

 05ماي 2009

5

روضة اإلعالم بعلم أنواع الحديث السامي البن مرزوق
الحفيد (ت842,هـ) تقديم وتحقيق

سناء اليزيدي

د .محمد الراوندي

 02يونيو 2009

6

" حكم الحاكم يرفع الخالف وتطبيقاته في الفقه
اإلسالمي"

حسن الجاي

د .حميد عشاق

 08يونيو 2009

7

"تأصيل األحكام النظمة للمسؤولية الناجمة عن مخالفة
قانون السير"

ماجد سالم محمد
دراوشة

د .أحمد العمراني

 20نونو 2009

8

"اإلجتهاد في الشريعة اإلسالمية من التنظير األصولي
إلى الممارسة المنظمة"

إسماعيل الحفيان

د .أحمد الريسوني

 26دجنبر 2009

 – 5ج ) األبحاث المناقشة لنيل شهادة التأهيل في العلوم اإلسالمية :
الموضوع
ر.ت.
 1الحوز في التبرعات  -دراسة فقية قانونية,
 2بيع المريض مرض الموت  -دراسة فقهية قانونية
ضوابط نقد المتن من خالل كتاب  :علل الحديث ألبن
 3أبي حاتم الرازي :الجزء األول  -جمع وتصنيف
ودراسة,
تكشيف المجلد الثالث من كتاب " جامع البيان في
4
تفسير القرآن الكريم" لإلمام الطبري,
تكشيف الجزء األول من "تفسير جامع البيان في تفسير
5
القرآن الكريم" لإلمام الطبري,
تكشيف النصف الثاني من الجزء الثاني من تفسير "
6
جامع البيان في تفسير القرآن الكريم" لإلمام الطبري,
ثمرة الخالف في مسألة التصويب والتخطئة عند
7
األصوليين
فهم القرآن الكريم وتأويله عند أصحاب القراءةالجديدة -
8
عبد المجد الشرفي نموذجا,
تكشيف جامع البيان في تفسير القرآن الكريم" لإلمام
9
الطبري  -المجلد الثاني  -الحزب الثالث,
تكشيف " جامع البيان في تفسير القرآن الكريم" لإلمام
10
الطبري - ,القسم األول من المجلد الثالث,
11

الشاهد الشعري في إعجاز القرآن الكريم للباقالني,

اسم الطالب
عادل الحويل
تبسيم بن المقدم

األستاذ المشرف
د,أحمد ا العمراني
د ,أحمد العمراني

تاريخ المناقشة
 15أكتوبر 2009
 15أكتوبر 2009

د ,سمية الهادي

د .محمد ناصيري

 15أكتوبر 2009

عادل شدلي

د ,فريدة زمرو

 15أكتوبر 2009

خـالد بلعياشي

د .فريدة زمرو

 15أكتوبر 2009

يحيى صـالح

د .فريدة زمرو

 15أكتوبر 2009

لمياء فاتي

د .حميد عشاق

 15أكتوبر 2009

خـالد الساخي

د .محمد قجوي

 15أكتوبر 2009

هشام الرامي

د .فريدة زمرو

 15أكتوبر 2009

د .فريدة زمرو

 15أكتوبر 2009

د .عبد هللا الرشدي

 15أكتوبر 2009

إسماعيل
بنمسعود
السعدية
المحفوضي
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12

"حماية البيئة في التشريع اإلسالمي"

13

"مفهوم البدعة في السنة النبوية"

14

"قياس العكس وتطبيقاته الفقهية "

15
16
17
18
19
20
21
22

الوصايا العشر في أسفار موسى عليه السالم الخمسة
والقرآن الكريم  -دراسة تمهيدية مقارنة,
أثر الخطأ في تصرفات المكلفين  -الجنايات نموذجا,
الوظيفة اإلستثمارية في المصارف اإلسالمية -
المشاركة نموذجا,
قاعدة النهي تقتضي الفساد عند األصوليين وتطبيقلتها,
العلة الحديثية تعريفها أقسامه ،دالئل وجودها ومسالك
كشفها,
"نسيم الوردة من تسنيم البردة" للعالمة مكي بن محمد
البطاوري الرباطي  -تقديم وتحقيق,
منهج اإلمام البخاري في الرواية عن المتهمين في
اإلعتقاد  -النواصب نموذجا
مشكلة علم الكالم لدى مالكية الغرب اإلسالمي في
القرنين الخامس والسادس للهجرة  -دراسة نقدية,

عبد الرحمن
ضريف
فاطمة بنصابر
خديجة
بوطربوش

د ,قريدة زمرو

 15أكتوبر 2009

د ,أحمد السنوني

 15أكتوبر 2009

د ,أحمد العمراني

 16أكتوبر 2009

معاذ الديوري

د ,يوسف الكالم

 16أكتوبر 2009

سـارة قرقور

د ,محمد الروكي

 16أكتوبر 2009

مراد النشاط

د ,محمد الروكي

 16أكتوبر 2009

طارق فالح

د ,محمد الروكي

 16أكتوبر 2009

هشام زخنيني

د ,محمد ناصيري

 30أكتوبر 2009

أسماء موسى

د ,محمد الراوندي

 30أكتوبر 2009

ياسين بوكَطيرة

د ,محمد الراوندي

 30أكتوبر 2009

محمد السقال

د ,أحمد السنوني

30أكتوبر 2009

 – 5د ) األبحاث المناقشة لنيل شهادة اإلجازة في علوم الدين :
ر.ت.

الموضوع

اسم الطالب

األستاذ المشرف

تاريخ المناقشة

1

منهج المالكية في نقد المتون  :كتاب القبس إلبن العربي -
نموذجا

لحسن حدوشان

د .الناجي لمين

 21يوليوز 2009

2

منهج المالكية في نقد المتون  :كتاب القبس إلبن العربي -
نموذجا

رضوان غانم

د .الناجي لمين

 21يوليوز 2009

3

منهج المالكية في نقد المتون  :كتاب القبس إلبن العربي -
نموذجا

عيسى الفارسي

د .الناجي لمين

 21يوليوز 2009

4

منهج اإلمام المظفر السمعاني في عرضه للقضايا
األصولية :األصول المعتمدة عنده ،وترجيحاته في مبحث
اإلجتهاد

عبد الرحمن
البطيوي

د .أحمد السنوني

 22يوليوز 2009

5

اإلمامة والصحابة بين شبه الشيعة وردود أهل السنة من
خالل كتاب " اإلمارة والرد على الرافضة ألبي نعيم
األصفهاني

عبد السالم
أجرير

د .أحمد أبو زيد

 22يوليوز 2009

6

مقدمة محمدحميد هللا لترجمة معاني القرآن الكريم
بالفرنسية  -ترجمة وتقديم

الحسين حران

د .ة فريدة زمرو

 22يوليوز 2009

7

جهود المهتدين إلى اإلسالم في إثبات نبوة محمد صلى
هللا عليه وسلم  -دراسة وصفية لكتاب الدين والدولة –
لعلي بن زين الطبري

المختار شاكر

8

كتاب مفهوم الحرية في اإلسالم للمستشرق األلماني
فرانز روزنال -دراسة تحليلية نقدية في ضوء علم الكالم

9

الدعوة إلى هللا بين المسيحية واإلسالم  :دراسة نصية
مقارنة

د .يوسف الكـالم

 23يوليوز 2009

يوسف مدراري د .عبد المجيد الصغير  28يوليوز 2009
سمية ابن كيران
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د .يوسف الكـالم

 06أكتوبر 2009

 - 6االتفاقيات المبرمة مع المؤسسات ذات االهتمام المشترك خالل سنة : 2009
-

 : 2009/06/16اتفاقية تعاون مع جامعة أمستردام – هولندا.
 : 2009/06/20اتفاقية تعاون علمي مع مجلس الجالية المغربية بالخارج.
 : 2009/06/25اتفاقية شراكة مع المركز الثقافي المصري بالرباط.
 : 2009/11/19اتفاقية تعاون مع كلية الدراسات اإلسالمية – الجامعة الوطنية الماليزية – ماليزيا.
 : 2009/11/24اتفاقية تعاون مع جامعة دار السالم اإلسالمية  -كونتور -إندونيسيا.

 - 7زيارات الوفود لمؤسسة دار الحديث الحسنية :
-

 : 2009/05/26زيارة وزير العدل الهولندي.
 : 2009/05/26زيارة جمعية األنوار للبناء الثقافي واالجتماعي  -سال.
 : 2009/05/29زيارة وفد جامعة أمستردام – هولندا.
 : 2009/05/27زيارة وفد بحريني .
 : 2009/05/28زيارة وفد سعودي عسكري.
 : 2009/06/01زيارة وفد ليبي.
 : 2009/10/07زيارة وزير العدل والشؤون اإلسالمية – مملكة البحرين.
 : 2009/10/08زيارة أطر وتالميذ مدارس السالم – الرباط.
 : 2009/11/19زيارة وفد ماليزي.
 : 2009/12/14زيارة مؤسسة  Tradigitalلتحديث األنظمة الرقمية.

 – 8المنظومة المعلوماتية للمؤسسة :
 )8-1إعداد المخطط التوجيهي للمعلومات واإلتصال للمؤسسة:
تم خالل هذه السنة إعداد المخطط التوجيهي للمعلوميات واإلتصال للمؤسسة لفترة أربع سنوات -2010
 .2013ويهدف هذه المخطط إلى دراسة حاجيات المؤسسة من معدات معلوماتية وبرامج التسيير وموارد
بشرية متخصصة في المعلوميات واإلتصال ،ووضع جدول عمل إلنجاز أنظمة معلوماتية متكاملة للرفع من
الخدمات اإلدارية والتربوية للمؤسسة.
 ) 8-2إنجاز الموقع اإللكتروني للمؤسسة في حلته الجديدة :
تم خالل هذه السنة إنجاز الموقع اإللكتروني الجديد للمؤسسة بثالث لغات (العربية-الفرنسية-اإلنجليزية).
ويهدف هذا الموقع إلى التعريف بالمؤسسة وعرض جميع أنشطتها ،والعمل على توطيد روابط التواصل بين كل
الفاعلين بالمؤسسة من أساتذة و إداريين وطلبة باإلضافة إلى كل الباحثين والمهتمين بأنشطتها.

 )9المكتبة :
 )9-1االقتناءات الجديدة :
تم تزويد مكتبة المؤسسة بكتب ومؤلفات جديدة استجابة للحاجيات التي عبر عنها طالب وأساتذة المؤسسة
في مختلف التخصصات ،وقد تميزت هذه السنة بإغناء الرصيد المعرفي للمكتبة بمراجع ومؤلفات مهمة في علوم
اإلنسانية واللغات األجنبية.
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 )9-2الدالئل التعريفية :
أنجزت مكتبة المؤسسة هذه السنة ضمن سلسلة دالئل المؤسسة أربعة دالئل :
 دليل المقتنيات الجديدة لسنة  2009/2008؛ دليل الرسائل واألطروحات؛ دليل التحقيقات؛ دليل الفهرس الشامل للمكتبة. )9-1فهرسة قاعة المطالعة :
في إطار تحسين خدمات المكتبة تم إعادة فهرسة قاعة المطالعة و ذلك بإبراز الكتب والمؤلفات المتعلقة
بالتصوف و األديان والفكر اإلسالمي والفلسفة ضمن ثالثة رفوف جديدة ،وتجديد الطبعات المتعلقة بعلوم القرآن
والتفسير.

 )10مجلة الواضحة :
عرفت هذه السنة صدور العدد الخامس من مجلة الواضحة وإعادة طبع العدد الثالث منها.

 )11األنشطة الطالبية :
 )11-1الندوة الطالبية السنوية :
عرفت هذه السنة تنظيم أول ندوة طالبية بالمؤسسة تحت شعار "المنهج األفضل لبناء الطالب األمثل"
بعنوان "العلوم اإلسالمية منهج التكوين وفقه الواقع" قدم فيها الطلبة برنامجا متنوعا يشتمل على عروض
ومناقشات علمية تخللها معرض للصور واإلبداعات الطالبية.
 )11-2المسرح الطالبي :
قدم طالب السنة الثانية أساسي ببهو المؤسسة مسرحية باللغة الفرنسية بعنوان " La Guerre de Troie
 "n’aura pas lieuل" "Jean Jiraudouxتحت إشراف الدكتور جمال القصري أستاذ اللغة الفرنسية
بالمؤسسة.
 )11-3الرحالت الدراسية :
كما عرفت هذه السنة تنظيم رحلتين دراسيتين ألول مرة في تاريخ المؤسسة  :األولى أيام 12-11-10
يوليوز  2009وهمت محور بني مالل-أوزود-مراكش والثانية أيام  22-21-20نونبر  2009وهمت محور
إفران-فاس-تازة.
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