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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 المملكة المغربية  

 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  

 مؤسسة دار الحديث الحسنية 
 

 مؤسسة دار الحديث الحسنيةنشرة منجزات 
 2010سنة 

 

 : تدشين المقر الجديد لمؤسسة دار الحديث الحسنية -1

، اليوم االثنين، بالرباط على تدشين المقر الجديد أشرف أمير المؤمنين صاحب الجاللة الملك محمد السادس، نصره هللا

 مليون درهم. 147لمؤسسة دار الحديث الحسنية، التي أنجزت بكلفة إجمالية بلغت 

 

وبعد إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية وقطع الشريط الرمزي، قام جاللة الملك بجولة عبر مختلف مرافق المؤسسة 

 متر مربع مغطاة. 10800ألف متر مربع، منها  13لى مساحة التي تم تشييدها بحي الرياض ع

مقعدا،  84مقعدا وقاعتين للدروس تسع كل واحدة منهما ل  320وتضم دار الحديث الحسنية، قاعة للمحاضرات تسع ل 

 قاعة للتكوين، وأربع قاعات لتدريس اللغات، وأربع قاعات للمعلوميات وأربعة أجنحة لألساتذة ومكتبة. 14و

تشمل المؤسسة جناحا إداريا يتكون من مكاتب وقاعتين لالجتماعات وقاعة لألرشيف، ومرافق أخرى من بينها مسجد  كما

 مصلي وقاعة للتمريض ومسكنين وظيفيين وملعبا رياضيا. 900يسع ل 

ى هذه المؤسسة ويأتي هذا المشروع الهام تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى إدخال إصالح جذري وعميق عل

سواء على مستوى عصرنة بنياتها اإلدارية والتربوية والعلمية، أو في ما يتعلق باألهداف والمرامي الجديدة التي ينبغي 

 أن تعمل على تحقيقها، وخاصة تكوين أجيال من العلماء القادرين على االجتهاد وإبراز صورة اإلسالم المشرقة.

 

راسخة لمواصلة نهج التجديد في الحقل الديني، قرر جاللة الملك، أيده هللا، إعادة تنظيم وانطالقا من اإلرادة الملكية ال
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مؤسسة دار الحديث الحسنية حتى تتمكن من النهوض بالمهام المنوطة بها في مجال تكوين أطر وعلماء متنورين 

 ومستوعبين لحقائق الشريعة اإلسالمية الغراء ومقاصدها السامية.

تبار المنظور الشمولي لمراجعة منظومة التربية والتكوين الذي أجمعت عليه مكونات األمة، أصبحت وأخذا بعين االع

 مؤسسة دار الحديث الحسنية تحت وصاية وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.

لماء وتعتبر مؤسسة ""دار الحديث الحسنية""، مؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي، يعهد إليها بمهمة تكوين الع

والباحثين في مجال الدراسات اإلسالمية وكذا توفير التكوين األساسي المتخصص في مجال الدراسات والعلوم اإلسالمية 

واللغات، وأصول األديان والدراسات الفقهية المقارنة، وتأهيل العلماء تأهيال علميا معمقا في هذه التخصصات بكيفية 

لمشاركة العلمية في معالجة القضايا الفكرية المعاصرة وحوار األديان والفقه تجعلهم قادرين على البحث والتأصيل، وا

  المقارن.

 

كما تسهر المؤسسة على تنمية البحث العلمي وتطويره في مجال العلوم اإلنسانية والدراسات العقدية والفقهية والمقارنة 

ين المستمر لفائدة األطر العاملة في المجال الديني، واالهتمام بصفة خاصة بالتراث الفقهي المالكي، وتنظيم دورات للتكو

 ودورات الستكمال خبرتها.

وبهذه المناسبة قدم السيد أحمد الخمليشي مدير دار الحديث الحسنية إلى أمير المؤمنين ثالثة كتب من تأليفه هي "جمود 

: تصور وممارسة" و "الربا بين النصوص الفقه اإلسالمي : أسبابه التاريخية والفكرية ومحاولة العالج" و " االجتهاد 

وتفسيرها وبين ما آل إليه التنظير والممارسة". كما قدم لجاللة الملك العدد الخامس من مجلة "الواضحة" وهي مجلة 

 علمية محكمة تصدر عن مؤسسة دار الحديث الحسنية

 : 2010التوظيفات برسم سنة  -2

 04الموافق  1431جمادى الثانية  20الصادر في  1047ية رقم بمقتضى قرار وزير األوقاف والشؤون اإلسالم

 2010شتنبر  20بإجراء مباراة لتوظيف أستاذ التعليم العالي مساعد بمؤسسة دار الحديث الحسنية دورة  2010يونيو 

 في تخصص العقيدة.تم تعزيز هيئة التدريس بالمؤسسة بأستاذ التعليم العالي مساعد 

 الميزانية : -3

 :20و 10إلى الفقرتين أسطر جديدة  افةميزانية هذه السنة بإضتميزت 

 : 10الفقرة  -

 صيانة المساحات الخضراء 

 شراء عتاد معلوماتي بيداغوجي وسمعي بصري 

 اكتراء العتاد المعلومياتي السمعي البصري 
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 أشغال تركيب شبكة اإلعالميات 

 مواد أخرى للتدفئة 

 شراء تذاكر الطريق السيار 

 دريبتعويضات الت 

 مصاريف التكوين 

 مساعدة تقنية وتدريب وتكوين 

 دعم سطر منح الطلب

 : 20الفقرة  -

 مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 

 مصاريف التكوين 

 المؤسسة بأرقام : -4

 : نية المتخرجلبحصائيات عن الطإ أ (

 عدد الطلبة
 2010سنة 

 من التأسيس إلى غاية

 2010دجنبر  31

 1013 _ لدراسات العليا  في الدراسات اإلسالمية والحديثالحاصلون على شهادة ا

 172 _ الحاصلون على دبلوم الدراسات العليا  في الدراسات اإلسالمية والحديث

 91 _ الحاصلون على دكتوراه الدولة في العلوم اإلسالمية والحديث

 279 _ الحاصلون على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الدراسات اإلسالمية

 65 4 الحاصلون على الدكتوراه في العلوم اإلسالمية

 22 13 الحاصلون على اإلجازة في علوم الدين

 81 17 الحاصلون على شهادة التأهيل في الدراسات اإلسالمية العليا

 1723 34 المجموع

 :)الطور األول(  2011-2010للموسم الجامعي  ن يرسدإحصائيات عن الطلبة المتمب( 

 المستوى الدراسي لتكوينسلك ا
 مجموع  عدد الطلبة األجانب عدد الطلبة المغاربة

 اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  الطلبة

سلك التكوين األساسي 
 المتخصص

 20 0 3 6 11 الفصل األول

 19 1 1 4 13 الفصل الثالث

 10 0 0 4 6 الفصل الخامس

 26 0 1 6 19 الفصل السابع

 22 1 3 6 12 السنة التحضيرية العالي المعمقسلك التكوين 

 مسلك التأهيل
 24 1 3 8 12 األول الفصل

 13 0 0 1 12 الفصل الثالث

 _ _ _ _ _ السنة األولى دكتوراه سلك التكوين العالي المعمق

 مسلك الدكتوراه
 15 1 1 7 6 السنة الثانية دكتوراه

 16 0 0 5 11 الثالثة دكتوراه السنة

 165 4 12 47 102 اإلجمالي العدد
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 : 2011-2010إحصائيات عامة عن أنشطة المؤسسة للموسم الجامعي  ج (

 العدد نوع النشاط

 4 دكتوراهاألطروحات المناقشة لنيل ال

 17 شهادة التأهيلاألبحاث المناقشة لنيل 

 11 جازةاإل األبحاث المناقشة لنيل شهادة

 10 المحاضرات

 1 العروض

 1 ياتاالتفاق

 7 الزيارات الرسمية

 1 الرحالت الدراسية

 1 ورشات

 1 دورات تكوينية

 : 2010سنة خالل مؤسسة الالمنظمة ب والعلميةنشطة الثقافية األ - 5

أحمد الخمليشي مدير المؤسسة درسا  رألقى الدكتو 2010/2011بمناسبة افتتاح الموسم الدراسي  :أ ( درس افتتاحي

 2010أكتوبر  13بحث العلمي في مؤسسة دار الحديث الحسنية من أين نبدأ ؟  وذلك يوم الافتتاحيا بعنوان 

  الفقرات التالية:نفيذ م تالبحث العلمي، ت مشروعفي إطار  : مشروع العلميال(  ب

 1 الموائد المستديرة  -

 5 التأليف  -

 1 الترجمة  -

 ائد مستديرة :ومج( 

 التاريخ عنوان الندوة ر.ت.

 2010دجنبر  9يوم  سسات تدبير االختالف في التجربة اإلسالمية مؤ 1
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 البرنامج الثقافي :د( 

 : راتـاضـالمح -

 التاريخ الصفة اسم المحاضر عنوان المحاضرة ر.ت.

1 
وضعية األفارقة من جنوب 

 الصحراء في المغرب
 أساتذةمجموعة 

أساتذة بكلية العلوم القانونية 

 واالقتصادية بالرباط
17/02/2010 

2 
عقلنة الخالف الفقهي عند ابن رشد 

 الحفيد
 د. ميمون باريش

أستاذ بكلية اآلداب والعلوم 

 اإلنسانية بمراكش
24/02/2010 

3 

أي دور لرجل العلم في تدبير 

االختالف؟ منطق السياسة وقيم 

 ؟ وصل أم قطع :الفكر

عبد المجيد  .د

 الصغير

أستاذ الفكر اإلسالمي بكلية 

 لعلوم اإلنسانية بالرباطاآلداب وا
14/04/2010 

4 
 مدخل إلى علم مقارنة األديان

 
بشير عز الدين  .د

 كردوسي

أستاذ مقارنة األديان بجامعة 

األمير عبد القادر للعلوم 

 اإلسالمية بقسنطينة الجزائر

28/04/2010 

5 
غياب المرأة المسلمة في تطوير 

 الفكر اإلسالمي
نعمت حافظ  .د

 البرزنجي
ة بجامعة كورنيل بالواليات أستاذ

 المتحدة األمريكية
10/05/2010 

6 

تاريخ نقد العهد القديم: مدخل 

 بيبليوغرافي

 
 سمير القدوري .ذ

باحث في تاريخ األديان، جامعة 

 ليدن، هولندا

 
20/10/2010 

7 

 اإلسالم بين االستشراق واالستغراب

 

 
 زكريا غاني .د

استاذ االنتروبولوجيا بجامعة 

 ن بالواليات المتحدةبرنستو

 االمريكية
22/11/2010 

8 
 ثأر القديس يعقوب

 

 فان كوننزفيلد .د

أستاذ مختص بالفكر والتاريخ 

 Islamologie et)اإلسالمي 

Histoire Islamique) 

بهولندا، والجامعة  نبجامعة ليد

الحرة بأمستردام، والجامعة 

 اإلسالمية األوربية بروتردام.

02/12/2010 

 

 10/12/2010 ر والجدل التبشيرياألس   9

 قاسم السامرائي .د قواعد تحقيق النصوص العربية 10
أستاذ شعبة تاريخ األديان 

دن يوالتراث اإلسالمي بجامعة ل

 بهولندا
 2010دجنبر  15

 العروض: -

 التاريخ الصفة اسم المحاضر عنوان العرض ر.ت.

1 

آراء أساتذة مؤسسة دار الحديث الحسنية 

 أساليبطلبتها حول التقويم بالمؤسسة )و

 واستراتيجيات التعلم(

 احساين اختو .د

أستاذ اللغة اإلنجليزية 

بمؤسسة دار الحديث 

 الحسنية

ماي  19يوم 

2010 

 : 2010سنة ل األطروحات والرسائل الـمناقشة  بمؤسسة دار الحديث الحسنية - 6|

 : دكتوراهالاألطروحات الـمناقشة لنيل ( أ

ر.ت

. 
 تاريخ المناقشة األستاذ المشرف موضوع األطروحة اسم الطالب

 علي تروال 1

 اختيارات ابن عبد البر الفقهية
من خالل كتابه " االستذكار الجامع لسائر مذاهب فقهاء 
األمصار وعلماء االقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني 

 الراي و اآلثار وشرح ذلك كله باإليجاز و االختصار "، أحكام

د,عبد السالم 
 اإلدغيري

 2010يناير  18
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األسرة نموذجا، دراسة وتعليق مع مقارنة بآخر تعديالت 
 المدونة

2 
صالح سالمة محمد 

 أبو صعيليك
 2010مارس  9 د,إدريس ابن الضاوية زيادة الثقة : حقيقتها ومناهج النقاد في االحتجاج بها

3 
أكرم  حمد محمد 

 عريق

ين المازري وأبي العباس مختلف الحديث عند اإلمام
القرطبي من خالل كتابيهما " المعلم بفوائد مسلم " و " 

 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم "
 2010ماي  5 د,إدريس ابن الضاوية

 عبد العظيم صغيري 4

"الحكم بالعدل واإلنصاف الـــرافع للخالف فيما وقع بين 
ية هللا فقهاء سجلماسة من الخالف في من أقر بوحدان

وجهل بعـــــــض ما له من األوصاف" ألبي سالم 
 -دراسة وتحقيق –العياشي  

 2010يونيو 9 د. محمد الراوندي

 ( األبحاث المناقشة لنيل شهادة التأهيل في العلوم اإلسالمية  : ب

 تاريخ المناقشة األستاذ المشرف اسم الطالب الموضوع ر.ت.

 حميد الوافي محمد العسري التعليل بها مفهوم الحكمة وحقيقة الخالف في 1
 اإلثنين

11 - 10 - 2010 

2 
تخصيص العام: أثره في اختالف العلماء، وتطبيقاته 

 المعاصرة
هشام محرزي 

 علوي
 محمد الروكي

 الثالثاء
19 - 10 - 2010  

 دراسة في األصول والخصائص -الملة اإلبراهيمية  3
موالي اسماعيل 

 الناجي
 حميد عشاق

 عاءاألرب

13 - 10 - 2010 

4 
عرض و ترتيب  -مصنفات القواعد الفقهية عند المالكية 

 ودراسة
 محمد الروكي رشيد المدور

 الثالثاء
19 - 10 - 2010  

5 
تكشيف الجزء التاسع من المجلد السادس لتفسير 

 هـ(310اإلمام الطبري  )ت
 فريدة زمرو إبراهيم قباش

 الجمعة 
15 - 10 - 2010 

6 
المقررة من خالل كتاب " الكفاية في علم القواعد 

 الرواية" للخطيب البغدادي 
 هـ( جمعا وتصنيفا وتطبيقا, 463) ت 

محمد األمين 
 دانسوكو

 محمد ناصيري
 الخميس

14 -10- 2010 

7 
تكشيف الموضوعات و المصطلحات من كتاب " جامع 
البيان في تفسير القرآن ألبي جعفر محمد بن جرير 

 الجزء العاشر (310الطبري: )ت

فودي مصطفى 
 كونتي

 فريدة زمرو
 األربعاء

13 - 10 - 2010 

8 
عنعنات من نسب إلى التدليس قي صحيح اإلمام مسلم 

 ) المرتبتين الرابعة و الخامسةبترتيب ابن حجز(
 زكرياء الشابي

زين العابدين 
 بالفريج

 الثالثاء
19 - 10 - 2010  

9 
 المسائل التي خالف فيها إمام

 هـ( 403هـ( البافالني( )ت 478ين ) تالحرم
 من خالل البرهان

 منير المرود
عبد الحميد 

 العلمي
 اإلثنين

18 - 10 - 2010 

10 
 تكشيف القواعد النقدية الحديثية عند ابن حجر 

 من خالل كتابه " النكث على ابن الصالح"
 محمد تاصيري طارق عزمي

 الخميس

14 -10- 2010 

11 

دس: دراسة وترجمة فصول مختارة القرآن و الكتاب المق
من كتاب " الكتاب  من كتاب " الكتاب المقدس والقرآن"
 المقدس و القرآن"
 م(2008 -م 1914للقسيس الفرنسي جاك جومييه )

 نادية الزورقاني
 د يوسف الكالم
د عبد الرحمان 

 غريوة

 السبت
16 - 10 - 2010 

12 
اإلمام  ينيالمسائل األصولية التي خالف فيها اإلمام الجو
 اإلمام الشافعي  من خالل البرهان

 ذ,حميد الوافي علي عماري
 األربعاء

20 - 10 - 2010 

13 
في   تكشيف المجلد الخامس الجزء السابع لجامع البيان

تفسير القرآن ألبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
 (310)ت

 ذة, فريدة زمرو حسنية النوعمي
 الخميس

28 - 10 - 2010 

14 
الجزء الثامن من تفسير " جامع البيان في تكشيف 

القرآن " ألبي جعفر محمد بن جرير الطبري  تفسير
 هـ( 310)ت

 ذة, فريدة زمرو زكية أبوشرع
 الخميس

28 - 10 - 2010 

 ذ, محمد الروكي مبارك راقيبي حماية حقوق الملكية الفكرية في الشريعة اإلسالمية 15
 الجمعة 

5 - 11 - 2010 

16 
 عتقاد بين االسالم و المسيحية حرية اال

 -دراسة نصية تاريخية مقارنة  -
 ذ, يوسف الكالم عادل ميدوني

 السبت
11 - 12 - 2010 

17 
 القواعد األصولية و تطبيقاتها في آيات الطالق

 هـ( 543من خالل أحكام القرآن ألبي بكر ابن العربي )ت 
 

نور خالدين بنطاهر 
 علي

ذ, عبد المجيد 
 محيب

 ة الجمع
23 - 07 - 2010 

 :  اإلجازة في علوم الدين األبحاث المناقشة لنيل شهادة ( ج

 تاريخ اسم األستاذ المشرف اسم الطالب موضوع البحث ر ت

1 
من قضايا الفقه المعاصر : اختيار جنس المولود 

 بين اإلرشاد الطبي والحكم الفقهي
شرافة 
 أشلحي

ذ.عبد الهادي 
 الخمليشي

وز يولي 6الثالثاء 
2010 
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2 
"مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين" ألبي 

 -تقديم وعرض -الحسن األشعري  
ياسين 
 السالمي

 ذة. فريدة زمرو
يوليوز  6الثالثاء 

2010 

3 
تطور مباحث المصطلح النقدي الحديثي : 

الصحيح أنموذجا بين القرنين  -المفهوم والقضايا 
 األول والثاني للهجرة

 ناصيري                                            ذ. محمد حنان الجد
يوليوز  6الثالثاء 

2010 

4 
التأليف األصولي من خالل مقدمة 
 "المستصفى" : المقاصد والمناهج

عبد الحق  
 آيت الشرقي

 ذ. حميد الوافي
ذ. عبد هللا  

 الرشدي

يوليوز  7األربعاء 
2010 

5 
د قضايا من النظر المصلحي عند العز بن عب
 السـالم من خالل كتاب "القواعد الكبرى"

 -وصف وتحليل  -
 محمد الريوش

ذ. عبد المجيد 
 محيب

يوليوز   7األربعاء 
2010 

6 
قضايا األعيان : المفهوم والقضايا العلمية 

 والوظيفة المنهجية 
حسناء 
 الخسوي

 ذ. حميد الوافي
يوليوز  7األربعاء 

2010 

7 
هـ( في 570)جهود السموأل بن يحيى المغربي 

دراسة -إثبات نبوة محمد صلى هللا عليه وسلم  
 -وصفية لكتاب "إفحام اليهود" 

ابتسام 
 أشنافي

 ذ. يوسف الكالم
يوليوز  8الخميس

2010 

8 
 -مقدمة "جامع التفاسير "للراغب األصفهاني 

 -تقديم وعرض
 ذة. فريدة زمرو إيمان الهاني

يوليوز  8الخميس
2010 

9 
ضها الدينية بين القرآن عناصر القصة وأغرا

 قصة يوسف عليه السالم نموذجا -والتوراة 
 ذ. يوسف الكالم محمد رزاقي

يوليوز  8الخميس
2010 

10 
دراسة وصفية لرسالة "حجج النبوة" ألبي 

 هـ(255عثمان الجاحظ )ت
 ذ. يوسف الكالم امبارك بوتمنت

يوليوز  9الجمعة 
2010 

11 
وسلم من  تمييز أحوال النبي صلى هللا عليه

 خالل "فتح الباري بشرح صحيح البخاري" 
 -جمع وتصنيف  - 

 رشيد أكدي 
عبد العزيز  -

 النقاش
 عواطف خراز -

 ذ. الناجي لمين
يوليوز  9الجمعة 

2010 

 : 2010االتفاقيات المبرمة مع المؤسسات ذات االهتمام المشترك خالل سنة  - 7

 دونيسية جوكجاكرتااتفاقية تعاون مع الجامعة اإلسالمية اإلن -

 :زيارات الوفود لمؤسسة دار الحديث الحسنية  - 8

  22/06/2010زيارة طلبة وأطر أجانب من "قلم ولوح لتعليم اللغة العربية" يوم. 
  13/10/2010زيارة الوفد األمريكي يوم. 

  9/11/2010زيارة الوفد اإلندونيسي يوم 

 
  8/12/2010زيارة الوفد الموريتاني يوم 
  22/12/2010السفير الماليزي بالمغرب لتوديع السيد المدير بمناسبة انتهاء مهمته بالمغرب يوم زيارة 

  جالية المغربية بهولنداالزيارة وفد. 
 



 
 - 8-   

 ( المكتبة :9

كما تم  ،تم تزويد مكتبة المؤسسة بكتب ومراجع جديدة خصص جزء منها للبحث العلمي:  االقتناءات الجديدة( 1

 .متخصصة باللغة العربية واللغات األجنبيةيات راالشتراك في دو

 .2011-2010 سنةتم إنجاز دليل المقتنيات الجديدة لـ : الدالئل التعريفية( 2

  ( مجلة الواضحة : 10

 العدد السادس. طبعثاني من مجلة الواضحة وكذا عرفت هذه السنة إعادة طبع العددين األول وال

 :األنشطة الطالبية  (11

اإلفتاء مسؤولية "تحت شعار الثانية بالمؤسسة طالبية الندوة الرفت هذه السنة تنظيم ع بية السنوية :ندوة الطالال -

 .2010مارس  20وذلك يوم " الفتوى بين النص الشرعي والواقع المعاصربعنوان " "وتكليف ال سيادة وتشريف

 

 .2010ماي  5يوم  قام طلبة المؤسسة بتنظيم ورشة حول التصوف: مظاهره وتطوره  : ورشات -

 .2010ماي  8استفاد طلبة المؤسسة من دورة تكوينية في تقنيات التواصل والحوار يوم   دورات تكوينية :

 - الرباط :وهمت محور 15-14-13-12-11كما عرفت هذه السنة تنظيم رحلة دراسية أيام  الرحالت الدراسية :

 ^ط.الربا - وليلي - مكناس - ميدلت - تنغير - تروغتم - ورزازات زاكورة - مراكش

 :تكوين المستمر ال( 12

 .2011خالل شهر دجنبر  اإلعالمياتتكوينية في  اتمن دور( موظفا بالمؤسسة 15خمسة عشر )استفاد 

 


