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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 المملكة المغربية  

 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  

 مؤسسة دار الحديث الحسنية 

 مؤسسة دار الحديث الحسنية أنشطة

 2011لسنة 

 

 المؤسسة بأرقام : -1

 2011ـ  2010خالل الموسم الدراسي  سينردأ ( إحصائيات الطلبة المتم

 

 العدد الشواهد سلك التكوين

جازة في علوم الديناإلشهادة  سلك التكوين األساسي المتخصص  75 

 سلك التكوين العالي

 91 شهادة التأهيل في الدراسات اإلسالمية العليا

اشهادة الدكتوراه في الدراسات اإلسالمية العلي  38 

 204  مالمجموع العا

 

 : نية المتخرجلبحصائيات عن الطإ ( ب

 2011سنة  عدد الطلبة
 التأسيس إلى غايةمن 

 2011دجنبر  31

 1013 _ الحاصلون على شهادة الدراسات العليا  في الدراسات اإلسالمية والحديث

 172 _ الحاصلون على دبلوم الدراسات العليا  في الدراسات اإلسالمية والحديث

 91 _ الحاصلون على دكتوراه الدولة في العلوم اإلسالمية والحديث

 279 _ على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الدراسات اإلسالمية الحاصلون

 76 7 الحاصلون على الدكتوراه في العلوم اإلسالمية

 48 26 الحاصلون على اإلجازة في علوم الدين

 94 14 الحاصلون على شهادة التأهيل في الدراسات اإلسالمية العليا

 1773 47 المجموع
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 :األول( الفصل ) 2201-1201للموسم الجامعي  ن يرسدإحصائيات عن الطلبة المتم( ج

 

 المستوى الدراسي سلك التكوين
 مجموع  عدد الطلبة األجانب عدد الطلبة المغاربة

 اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  الطلبة

سلك التكوين األساسي 
 المتخصص

 24 0 2 10 12 الفصل األول

 21 0 3 8 10 الفصل الثالث

 19 1 1 4 13 الفصل الخامس

 10 0 0 4 6 الفصل السابع

 مسلك التأهيل

 21 0 5 4 12 البرنامج التحضيري

األول الفصل   28 11 4 1 44 

 28 1 5 8 14 الفصل الثالث

 مسلك الدكتوراه

دكتوراه األولىالسنة   0 0 0 0 0 

الثانية دكتوراه السنة   0 0 0 0 0 

الثالثة دكتوراهالسنة   0 0 0 0 0 

 167 3 20 49 95 العدد اإلجمالي

 

 : 2011-2010إحصائيات عامة عن أنشطة المؤسسة للموسم الجامعي  ( د

 العدد نوع النشاط

 7 دكتوراهاألطروحات المناقشة لنيل ال

 14 شهادة التأهيلاألبحاث المناقشة لنيل 

 26 اجاةةاإل األبحاث المناقشة لنيل شهادة

 8 المحاضرات

 2 العروض

 6 الةيارات الرسمية

 2 الرحالت الدراسية

 : 0201/2011سنة خالل مؤسسة الالمنظمة ب والعلميةنشطة الثقافية األ - 2

 أ ( درس افتتاحي:

     :أحمد الخمليشي مدير المؤسسة درسا افتتاحيا بعنوان  رألقى الدكتو 2010/2011بمناسبة افتتاح الموسم الدراسي    

 30/11/2011بتاريخ  "  مقوالت غير متجانسة" 
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 مشروع العلمي :ال(  ب

  الفقرات التالية:نفيذ م تالبحث العلمي، ت مشروعفي إطار     

 

 1  الندوات -

 2 طبع المؤلفات -

 : الندواتج( 

 التاريخ عنوان الندوة ر.ت.

 2011أكتوبر  27-26 في التاجربة المعاصرة واالستشارةماجاالت تطبيق الشورى  1

 البرنامج الثقافي :د( 

 : راتـاضـالمح -

 التاريخ الصفة اسم المحاضر عنوان المحاضرة ر.ت.

1 
التنظيم اإليقاعي للغة العربية : نموذج الوقف في 

 القرآن الكريم
 23/03/2011 أستاذ بجامعة األخوين بإفران د.مبارك حنون

 د.بناصر البعزاتي شهرة الظن واليقين 2
أستاذ الفلسفة بكلية اآلداب والعلوم 

 اإلنسانية بالرباط
30/03/2011 

3 
الكتب الرصاصية : منحوالت موريسكية لتفادي 

 الطرد المحتوم
 د.عبد الواحد العسري

أستاذ بكلية اآلداب والعلوم 
 اإلنسانية بتطوان

13/04/2011 

4 
 المقدمات العشر لمحمد الطاهر ابن عاشور :

 دراسة في المضمون والمنهج
 د.إبراهيم الوافي

رئيس المجلس العلمي المحلي 
 انزكان  ـ آيت ملول

16/04/2011 

5 
سيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم من منظور 

 غربي
 .أحمد الساقيد

مدير مساعد بمؤسسة دار الحديث 
 الحسنية

 7 /12/2011 

6 
La problématique de la traduction 
du terme religieux  : cas de noms 
d'Allah 

 .أمال صفيرةد
أستاذة اللغة الفرنسية بمؤسسة دار 

 الحديث الحسنية
21/12/2011 

 

7 
 .الركيك الردادد األمية الدينية

أستاذ اللغة اإلنجليزية لكلية 
 الجديدة -اآلداب والعلوم اإلنسانية 

 
28/12/2011 

 العروض: -

 التاريخ الصفة اسم المحاضر عنوان العرض ر.ت.

1 
Figures du prophète Mohamed 

dans la littérature française 
 د.جمال القصري

أستاذ اللغة الفرنسية 

بمؤسسة دار الحديث 

 الحسنية

20/04/2011 

2 
الرباعي المضاعف في القرآن الكريم : 

 حصحص نموذجا
 د.عزيز الخطيب

أستاذ اللغة العربية 

بمؤسسة دار الحديث 

 الحسنية

 2 /06/2011 
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 : 1201سنة ل الـمناقشة  بمؤسسة دار الحديث الحسنيةاألبحاث األطروحات و - 3|

 : دكتوراهالاألطروحات الـمناقشة لنيل  (أ

 

 تاريخ المناقشة األستاذ المشرف موضوع األطروحة اسم الطالب ر.ت

 الحسن إد سعيد 1
" برنامج الحافظ أبي عبد هللا محمد بن عبد الرحمان 

 "( ـ دراسة وتحقيقـه610التجيبي )
 2011يناير  18 د.محمد جميل

 محمد الغربي 2

التقييد الكبير في تفسير كتاب هللا المجيد ألحمد بن محمد 

من  85( من سورة الفاتحة إلى آآلية ـه848البسيلي ) 
تفسير ابن عرفة برواية األبي، من  سورة يوسف ومعخ

من سورة يوسف إلى آخر سورة الكهف، الجزء  85اآلية 
 األول، تقديم وتحقيق

 2011فبراير  2 د.إدريس خليفة

 بوشعيب متقي 3

في تفسير كتاب هللا المجيد " ألحمد بن التقييد الكبير 

من سورة مريم إلى سورة الفلق (ـه848محمد البسيلي )
  ومعه تفسير ابن عرفة برواية األبي، الجزء الثاني، 

 ـ  دراسة وتحقيقـ 

 2011فبراير  2 د.إدريس خليفة

4 
ابراهيم آيت 

 وغوري

ألبي عبد هللا  واالستذكاراألنوار في الجمع بين المنتقى 

(، كتب النكاح ـه586) ت االشبيليمحمد بن زرقون 
 والطالق والرضاع ـ تقديم وتحقيق ـ

 الراونديد.محمد 
 2011فبراير  22

 

5 
 

 صالح فنان
أسباب النزول لمحمد بن ابراهيم بن محمد بن ابراهيم "

ـ  ـ تقديم وتحقيق بن عيسى أبي قاسم األشعري القمارشي
" 

 د.محمد عز الدين
 المعيار اإلدريسي

 2011ماي  30

 2011يوليوز 14 د.حميد عشاق تغير األحكام في الشريعة اإلسالمية : ضوابط وتطبيقات  إيمان المعزوزي 6

7 
عبد الرزاق 
 األزهاري

توجيه الخالف بين نافع وابن كثير من خالل روايتي "
 ق الشاطبية."يمن طروقنبل  قالون

 2011يوليوز 18 ن بال فرجد.زين العابدي

 

 ( األبحاث المناقشة لنيل شهادة التأهيل في العلوم اإلسالمية  : ب

 

 تاريخ المناقشة األستاذ المشرف اسم الطالب الموضوع ر.ت.

 سعيد كرامي تعلق الفتيا بالقواعد الفقهية ـ دراسة تحليلية تطبيقية 1
د.عبد المجيد 

 محيب
11/10/2011 

2 

( ـه660"مفهوم الحق عند اإلمام العز بن عبد السالم ) ت 
في كتابه : القواعد الكبرى الموسوم بقواعد األحكام في 

 مصطلحية تفسيرية "إصالح األنام ـ دراسة 
 ارتيبي إسماعيل

د.عبد المجيد 
 محيب

11/10/2011 

3 
تأثير المذهبية الكالمية في اختالف التفاسير ـ دراسة 
 مقارنة لمبحث اإلمامة بين التفسيرين السني والشيعي 

عبد السالم 
 أجرير

د.عبد العظيم 
 صغيري

13/10/2011 

 مفهوميةالخوف والرجاء في القرآن الكريم ـ دراسة  4
كريمة علوي 

 مدغري
د.عبد المجيد 

 محيب
14/10/2011 
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5 
في التفسير ـ دراسة  االختالفجهود المفسرين في دراسة 

 نظرية تطبيقية
 15/10/2011 د.فريدة زمرو سمية ابن كيران

 15/10/2011 د.أحمدالسنوني لحسن حدوشان أسباب اختالف األصول ـ بحث في المسائل المنهجية  6

 15/10/2011 د.حميد عشاق بالل تليدي الحكم الوضعي في الحكم التكليفيأثر  7

 تفعيل المقاصد في االجتهاد الفقهي 8
عبد الرحيم 

 البطيوي
 15/10/2011 د.حميد عشاق

9 
القواعد األصولية وتطبيقاتها من خالل تهذيب المسالك في 

 نصرة مذهب مالك
 رضوان غانم

د.عبد الحميد 
 العلمي

15/10/2011 

10 
حاتم الرازي من خالل  أبيضوابط نقد المتن عند ابن 

 كتابه العلل
 15/10/2011 د.محمد ناصيري فاطمة يربوع

11 
من المناظرة إلى الحوارية ـ دراسة حجاجية تطبيقية ـ 

 والردود العلمية عليه    XXIنموذج خطاب البابا بينيديكت 
 15/10/2011 د.إبراهيم مشروح الحسين الحرات

12 
طرق اإلستدالل على قضايا علم الكالم : كتاب التمهيد 

 للبقالني نموذجا
 15/10/2011 د.يوسف الكالم يوسف مدراري

13 

العقدي بين المسلمين والنصارى في  االختالفتجليات 
خالل القرن التاسع الهجري ـ دراسة في رسالة :  األندلس

السائل والمجيب وروض نزهة األريب لمحمد األنصاري 

 ( ـه 9األندلسي ) ق.

 19/10/2011 د.يوسف الكالم المختار شاكر

14 

كتاب بذل العلم والود في شرح تفصيل العقد للشيخ أبي زيد 
         عبد الرحمان بن محمد القصري المعروف بالخباز

 ( ـ تقديم وتحقيقـه964) ت 
 03/11/2011 د.محمد الراوندي عيسى الفارسي

 

 :  اإلجازة في علوم الدين األبحاث المناقشة لنيل شهادة ( ج

 اسم الطالب موضوع البحث ر.ت
اسم األستاذ 

 المشرف
 تاريخ

1 
نظرة مستشرق إلى اإلسالم ـ دراسة لكتاب " محمد وإنجازه " 

 لويس غوندال نموذجا للقس إينياس
حسام الدين 

 طريباق
 د.يوسف الكالم

 د.جمال القصري
 2011يوليوز11

2 
السبعية بإبطال الديانة اليهودية للحبر إسرائيل بن  الرسالة

 ـ دراسة وصفيةاألرشليمي  سموئيل
 2011يوليوز  11 د.مصطفى زرهار إلهام فريد

3 
شفاء الغليل في بيان ما وقع قي التوراة واإلنجيل من التبديل 

 لإلمام الجويني ـ دراسة وصفية"
 2011يوليوز 11 د.مصطفى زرهار مرية البوطي

4 
"مسالك التعليل عند اإلمام الغزالي : التأسيس المنطقي والتكييف 

 األصولي من خالل شفاء الخليل"
 2011 يوليوز11 د.ابراهيم مشروح بالل شيبوب

 األبعاد العقدية لمقولة " شعب هللا المختار" 5
جامع 
 اركراك

 2011يوليوز 11 د.مصطفى زرهار
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6 
األساطير المؤسسة للسياسة اإلسرائيلية لروجي جارودي ـ "

 وصف وتحليل ـ"
سمير 
 أمعرور

 2011يوليوز 11 د.مصطفى زرهار

 آيات الوالية في القرآن الكريم ـ تصنيف موضوعي ودراسة  7
شيماء 
 الدرويش

 2011يوليوز  11 د.فريدة زمرو

8 
          "مقدمة جامع البيان عن تأويل آي القرآن لإلمام الطبري

 "( ـ دراسة تحليلية وصفية ـ ـه310) ت

عبد الرحيم 
 اإلسماعيلي

 2011يوليوز  11 د.فريدة زمرو

9 
        " قوانين فهم القرآن من خالل رسائل أبي الحسن الحرالي

 ("ـه 638) ت 
عبد الرحيم 

 إيران
 2011يوليوز  11 د.فريدة زمرو

10 
       مقدمة محرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز البن عطية 

 ( ـ دراسة وتقديم ـ  ـه546) ت 

شيخنا أحمد 
 بوسو

 2011يوليوز  12 د.فريدة زمرو

11 
" التصور المعاصر لإلعجاز العلمي في القرآن ـ دراسة في 

التعامل معها  وضوابطكتاب ـ قضية اإلعجاز العلمي للقرآن 
 "للدكتور زغلول النجار

 2011يوليوز  12 د.فريدة زمرو خالد أوخراز

12 
قواعد الترجيح بين أقوال المفسرين من خالل كتابه " أحكام "

 القرآن "
 2011يوليوز  12 د.عبد المجيد محيب سارة نغش

13 
 الحبير " مفهوم الشهرة وأثره النقدي من خالل كتاب التلخيص

 في تخريج أحاديث الرافعي الكبير " البن حجر العسقالني"
 2011يوليوز  12 د.محمد ناصيري عائشة بنيس

14 
مقدمة التفسير المنير في العقيدة  المعاصرة:" مقدمات التفاسير 

والشريعة والمنهج ـ دراسة في البناء المنهجي للمقدمة وقضاياها 
" 

محمد 
 الجطيوي

د.عبد الهادي 
 الخمليشي

 2011يوليوز  12

15 

" التوجيه اللغوي آليات العقيدة في القرآن الكريم من خالل كتاب 

( ـ ـه683من الكشاف ألحمد ابن المنير ) ت  االنتصاف: "
 "دراسة وصفية تحليلية

الحسين آيت 
 بومليك

 2011يوليوز  12 د.عبد هللا الرشدي

16 
( وتطبيقاته هـ524يل الفقهي عند المهدي ابن تومرت )ته" التأ

 "ما يطلبمن خالل أعز

عبد الرحيم 
 عوامي

 2011يوليوز  12 د.عبد المجيد محيب

17 
( ـه543القضايا األصولية عند اإلمام أبي بكر بن العربي )ت " 

 من خالل كتابه : المسالك في شرح موطأ مالك"

فاطمة 
الزهراء 
 الحنفي 

 2011يوليوز  12 د.عبد المجيد محيب

 معاذ صمري حجية قول الصحابي عند اإلمام مالك في موطئه"" 18
د. عبد الهادي 

 الخمليشي
 2011يوليوز  12

19 

اإلمام  "المصلحة المرسلة بين التنظير والتطبيق من خالل كتابي

( : "البرهان في أصول الفقه"و" غياث  ـه487الجويني ) ت 
 األمم في الثيات الظلم"

محسن 
 الفضالوي

 2011يوليوز  12 د.عبد المجيد محيب

20 
من خالل كتاب اإلنصاف البن السيد  االختالفأسباب 

 البطليوسي"
مصطفى 

 الهدار
 2011يوليوز  12 د.عبد المجيد محيب

21 
عند الشاطبي في الموافقات ـ دراسة  " المقدمات الثالث عشرة

 تحليلية"
عبد الحميد 

 الراقي
 2011يوليوز  13 د.أحمد السنوني

22 
بين األقيسة عند المتكلمين واألحناف : الجويني  "الترجيح

 والديوسي نموذجا "
نور الدين 

 قوار
 2011يوليوز  13 د.أحمد السنوني



 
 - 7-   

 2011يوليوز  13 د.أحمد السنوني رشيد يعقوبي نموذجا" االستقراء" مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة ـ  23

24 
أصول مالك عند ابن القصار من خالل مقدمته في األصول ـ "

 دراسة المضمون والمنهج"
 2011يوليوز  13 د.أحمد السنوني فؤاد القطاري

 

25 

اإلسالم  كتاب:منهج االستدالل في علم الكالم المعاصر من خالل 
 يتحدى

عبد الرفيع 
 عدالن

 2011يوليوز  13 د.أحمد السنوني

26 
قاعدة : إقامة المصالح الشرعية وإن اعترضها بعض المناكير ـ 

 دراسة وتحليل ـ 
مصطفى 
 اليربوعي

 2011يوليوز  13 د.أحمد السنوني

 

 للموارد البشرية :التكوين المستمر  – 4

استفاد موظفو مؤسسة دار الحديث الحسنية من دورة تكوينية في مجال اإلعالميات خاصة البرامج المكتبية وإدارة الشبكة 

 .2011دجنبر  2أكتوبر إلى غاية  31المعلوماتية وذلك خالل الفترة الممتدة من 

 :لمؤسسة دار الحديث الحسنية  وفود الزيارات  - 5

  2011أبريل  7الجالية المغربية بهوالندا بتاريخ   ءنسا وفدزيارة 

  2011أبريل  15زيارة وفد رجال الجالية المغربية  بهوالندا بتاريخ 

 2011يونيو  6من المجلس الثقافي البريطاني  رفقة مدير مركز طالل بن الوليد بتاريخ  دزيارة وف 

  2011غشت  7) من علماء األزهر( بتاريخ  زيارة الدكتور حسن الشافعي 

  2011غشت  24زيارة الدكتور محمد علي إبراهيم زغول ) عميد كلية الشريعة بجامعة آل البيت باألردن ( بتاريخ 

  2011أكتوبر   26بتاريخ زيارة الملحق الثقافي المصري الجديد 

 المكتبة : -6

 االقتناءات الجديدة : ( 1

تجديد كما تم  األديان،مقارنة العقيدة،  ،تهم بالخصوص كتب علم االجتماعتزويد مكتبة المؤسسة بكتب ومراجع جديدة  تم

 .يات متخصصة باللغة العربية واللغات األجنبيةراالشتراك في دو

 الدالئل التعريفية :( 2

 .للطبع 2011-2010لـسنة المقتنيات الجديدة  دليلإعداد تم 

  الواضحة : مجلة  -7

 .للطبعمن مجلة الواضحة  السابع العددإعداد عرفت هذه السنة 

 : شؤون الطلبة -8

تحسين خدمات المصلحة بتدبير ملفات شؤون الطلبة ويهدف بالخصوص إلى  عرفت هذه السنة اقتناء برنامج خاص

 .  وضمان السرعة في الحصول عليها وتيسير مساطرها

 



 
 - 8-   

 

 :األنشطة الطالبية  -9

المؤسسة حفال بهذه المناسبة بحضور األطر التربوية واإلدارية للمؤسسة  نظم طلبةتخليدا لذكرى المولد النبوي الشريف 

 .2011فبراير  09بتاريخ 

 : أيام ثقافية ـ

استيعاب للتراث واستجابة للواقع"  نظمت اللجنة الثقافية الطالبية للمؤسسة أيام ثقافية طالبية تحت شعار"مناهج التكوين :

 شملت :

 2011ماي  12ـ مسابقة في حفظ الشعر يوم 1   

 2011ماي  13ـ مسابقة في حفظ الحديث النبوي الشريف يوم 2   

تجاوزها تحت شعار األديان السماوية  .عوائق الحوار وسبل السماوية:األديان "  موضوع:في  الثالثةطالبية الندوة الـ  3

 .2011 ماي 14وذلك يوم  بين التنافر والتحاور

  ـ عروض :

نونبر  05ام  الدين طريباق بتاريخ سمن طرف الطالب ح    "Mahomet et son œuvre"عرض حول كتاب : 

2011. 

 .2011دجنبر  29قوار بتاريخ عرض حول كتاب : " الشامل في أصول الدين للجويني " من طرف الطالب نور الدين 

  أنشطة رياضية :ـ 

، وقد فاز بهذا 2011دجنبر  3تاريخ ابتداء من  كرة القدم للطلبة بين الفصول الدراسية بالمؤسسة لدوري  تنظيم أولتم 

 طلبة الفصل الثالث أساسي. الدوري 

 الرحالت الدراسية :ـ 

  كما عرفت هذه السنة تنظيم رحلتين دراسيتين : 

 : الرباط ـ القصرالكبيرـ العرائش ـ أصيال ـ طنجة ـ تطوانوهمت محور  2011نونبر  20ـ  18 األولى بتاريخـ 1

 ـ أوزود ـ مراكش  محور: الرباط ـ أزياللوهمت  2011دجنبر  25ـ  24الثانية بتاريخ ـ  2


