أنشطة مؤسسة دارالحديث الحسنية لسنة 2012
 -1التوظيفات واملباريات برسم سنة : 2012
ـ تنفيذا لقرار وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم  01الصادر في  19يونيو  2012بإجراء مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي
نظمت مؤسسة دار الحديث الحسنية مباراة لتوظيف ست أساتذة التعليم العالي دورة  20شتنبر  2012وذلك في تخصصات :
علوم القرآن ،علوم الحديث ،الفقه وأصوله.
ـ كما نظمت املؤسسة مباراة التأهيل الجامعي دورة فاتح أكتوبر  2012في وجه أساتذة التعليم العالي املساعدين العاملين
باملؤسسة في تخصصات  :اللغة العربية ،اللغة الفرنسية ،اللغة اإلنجليزية والعقيدة ،حيث تم ترقية ثالثة أساتذة من املؤسسة
إلى رتبة أستاذ التعليم العالي.
وتنفيذا لقرار وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم  02الصادر في  15أكتوبر  2012بإجراء مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي
املساعدين في تخصصات  :علوم القرآن ،علوم الحديث ،الفقه والعقيدة ( دورة دجنبر  ) 2012تم تعزيز الطاقم التربوي
للمؤسسة بخمس أساتذة حسب ما هو مبين بالجدول التالي :
العدد
1
1
2
1

التخصص
علوم القرآن
علوم الحديث
الفقه
العقيدة
 -2املؤسسة في أرقام :
أ ) الطلبة املتخرجون :

سنة 2012

عدد الطلبة
الحاصلون على شهادة الدراسات العليا في الدراسات اإلسالمية والحديث
الحاصلون على دبلوم الدراسات العليا في الدراسات اإلسالمية والحديث
الحاصلون على دكتوراه الدولة في العلوم اإلسالمية والحديث
الحاصلون على دبلوم الدراسات العليا املعمقة في الدراسات اإلسالمية
الحاصلون على الدكتوراه في العلوم اإلسالمية
الحاصلون على اإلجازة في علوم الدين
الحاصلون على شهادة التأهيل في الدراسات اإلسالمية العليا
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من التأسيس إلى غاية
 31دجنبر2012

_
_
_
_

1013
172
91
279

10
24

58
120

ب) الطلبة املتمدرسون للموسم الجامعي  2012ـ 2013
العدد
78
82
43
203

السلك
سلك التكوين األساس ي املتخصص
التأهيل
سلك التكوين العالي املعمق
مسلك الدكتوراه
املجموع
ج) الطلبة املتمدرسون للموسم الجامعي ( 2013-2012الطور األول) :
سلك التكوين

املستوى الدراس ي

الفصل األول
سلك التكوين
الفصل الثالث
األساس ي
الفصل الخامس
املتخصص
الفصل السابع
الفصل األول
التأهيل
الفصل الثالث
السنة األولى
السنة الثانية
الدكتوراه
السنة الثالثة
التمديد
البرنامج الدراس ي التحضيري
العدد اإلجمالي

عدد الطلبة املغاربة عدد الطلبة األجانب
الذكور اإلناث الذكور اإلناث
01
06
11
02
09
11
03
07
11
01
04
12
05
07
14
01 03
08
27
01
02
01
09
01
02
01
1
1
11
13
08
03
06

د ) الشهادات املمنوحة في املوسم الجامعي : 2013-2012
العدد

الشهادة
شهادة الدكتوراه في العلوم اإلسالمية

5

شهادة التأهيل في الدراسات اإلسالمية العليا

24

شهادة اإلجازة في علوم الدين

10

5

10

24

شهادة الدكتوراه في العلوم اإلسالمية
شهادة التأهيل في الدراسات اإلسالمية العليا
شهادة اإلجازة في علوم الدين
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مجموع
الطلبة
18
22
21
17
26
39
13
04
26
17
203

ه ) أنشطة املؤسسة للموسم الجامعي : 2013-2012
نوع النشاط

العدد

الندوات

1

املحاضرات

6

العروض

9

دورات نكوينية

1

الزيارات الرسمية

13

الرحالت الدراسية

1

اتفاقيات

4

أيام دراسية

1
14

الندوات

12

المحاضرات

10

العروض

8

دورات نكوينية
الزيارات الرسمية

6

الرحالت الدراسية

4

اتفاقيات

2

أيام دراسية

0

 - 3األنشطة الثقافية والعلمية املنظمة باملؤسسة خالل سنة : 2012
أ ) درس افتتاحي:
بمناسبة بداية املوسم الجامعي  2013 - 2012ألقى مدير املؤسسة فضيلة الدكتور أحمد الخمليش ي درسا افتتاحيا بعنوان " :
مشروع البحث العلمي  2013 - 2012ومسلك التعليل " وذلك يوم األربعاء  8نونبر .2012
ب ) مشروع البحث العلمي :
صادقت اللجنة العلمية خالل هذا املوسم على مشروع البحث العلمي في موضوع  " :العلوم اإلسالمية والواقع املعاصر " وفقا
للبرنامج التالي :
 املؤلف الجماعي في موضوع  " :العلوم اإلسالمية والواقع املعاصر  :مقاربات منهجية " الندوة الدولية السنوية تحت عنوان  " :السنة وعلومها في الدراسات املعاصرة " املحاضرات الترجمة والتأليف الشراكة والتعاون وتبادل الخدمات.-3 -

ج) ندوات :
ر.ت.

عنوان الندوة

التاريخ

1

النص الديني والترجمة بشراكة مع مركز ترجمة معاني القرآن الكريم وتكامل
املعارف  /جامعة القاض ي عياض مراكش

 23 - 22مايو 2012

د) البرنامج الثقافي :
 العروض :ر.ت.

اسم املحاضر

عنوان العرض

التاريخ

1

Western Chauvinism and Islamophobia

دة .نائر سميرة

 15فبراير 2012

2

صورة العربي في األدب العبري الحديث  :قصة القنطرة لنسيم ديان نموذجا

د .مصطفى زرهار

فاتح مارس 2012

3

النص التراثي وإشكال تعاقب التحقيقات

د .عبد هللا لرشدي
دة .فدوى الهزيتي

 7مارس 2012

4

فقه املعامالت املالية املعاصرة

د .عبد الهادي الخمليش ي

 4أبريل 2012

5

قضايا في تاريخ التفسير وتطوره

دة .فريدة زمرو

 10مايو 2012

6

Islam and Non-Violence

د .نادية حليم

 8مايو 2012

منهج البحث عند املحدثين وآفاقه املعاصرة

د .محمد ناصيري

 14مايو 2012

7

8

- Perceptions of religious pluralism and inter – faith dialogue among Dar El
Hadith El Hassania students
- Identité, altérité et vivre ensemble.

9

الرشدية في القرن الثالث عشر امليالدي  :ابن طلموس (ت 620هـ 1223/م) تلميذ
ابن رشد( 595هـ 1198/م)

د .احساين ختو
د .عبد الرحمن اغريوة
د.فؤاد ابن أحمد

 16مايو 2012

 7نونبر 2012

املحاضرات:
ر.ت.

اسم املحاضر

عنوان املحاضرة

التاريخ

1

اإلسالم والبيئة

د .عبد املجيد طريبق

 21مارس 2012

2

فقه حقوق اإلنسان

د .أحمد إد لفقيه

 28مارس 2012
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3

إسهام املغاربة في علوم القراءات

د .عبد الهادي حميتو

4

املقدمات العشر في علوم التفسير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور

د .إبراهيم الوافي

 24أبريل 2012

5

حروف املعاني في القرآن الكريم :مقاربة تداولية

د.أحمد كروم

 25أبريل 2012

6

منهج التعليل الفقهي عند املالكية

د.محمد الفقير التمسماني

2012

 15ماي 2012

دورات تكوينية لألساتذة :
ر.ت.

موضوع الدورة التكوينية

1

التاريخ

البيداغوجيا الجامعية

 31مارس 2012

يوم دراس ي :
نظمت املؤسسة يوما دراسيا حول موضوع  " :التأصيل الدستوري لحقوق اإلنسان واملمارسة الديمقراطية باملغرب بين املعايير
الدولية واملرجعية اإلسالمية " يوم األربعاء  30ماي 2012
 - 4األطروحات والرسائل الـمناقشة بمؤسسة دارالحديث الحسنية لسنة : 2012
أ) األطروحات الـمناقشة لنيل الدكتوراه :

ر.ت.

1

اسم الطالب

موضوع األطروحة

أبو الربيع سليمان ابن سبع السبتي :تراثه العلمي،
عبد هللا املستغفر
وكتابه " مختصر شفاء الصدور"  -دراسة وتحقيق -
علم املتشابه في الغرب اإلسالمي كتاب " :متشابه
أسماء النقلة " البن الفرض ي(ت403هـ)  -دراسة
وتحقيق -

األستاذ املشرف

تاريخ املناقشة

د .محمد الراوندي

 12يناير 2012

2

عبد هللا لنصاري

3

محمد فيروج

التسهيل والتقريب النصيحلرواية الجامع املسند
الصحيح ألبي عبد هللا الرصاع ( ت 894هـ)  -تقديم د .محمد الراوندي
وتحقيق الجزء الثالث -

 03أكتوبر 2012

4

سعيد فراح

األنوار في الجمع بين املنتقى واإلستذكار من كتاب
وقوت الصالة إلى كتاب الجنائز للقاض ي أبي عبد هللا د.حميد عشاق
ابن زرقون اإلشبيلي (ت586هـ)  -تقديم وتحقيق -

 18أكتوبر 2012

5

ربيعة بورقبة

د.حميد عشاق

 13دجنبر2012

فروض الكفاية بين النظر والتطبيق
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د .محمد الراوندي

 27يبراير 2012

ب ) األبحاث املناقشة لنيل شهادة التأهيل في العلوم اإلسالمية :
اسم الطالب

األستاذ املشرف

تاريخ املناقشة

ر.ت.

املوضوع

نادية برطالي

د .عبد املجيد
محيب

 26شتنبر 2012

اإلستدالل الفقهي عند ابن رشد الجد - :دراسة
2
للمستند األصولي في قضايا املرتدين واملحاربين -

محمد الريوش

د .أحمد السنوني

 05أكتوبر 2012

قضايا اإلتالف والنقد الفقهي عند اإلمام ولي هللا
3
الدهلوي

محمد إدريس
حيدرا

قراءة في فتاوى تتعلق بأحكام النكاح من خالل كتاب" :
 4البيان والتحصيل" البن رشد(ت520هـ)  -دراسة
تطبيقية نقدية -

سعد مرنارني

 1قضايا األسرة عند املقاصديين املعاصرين

د .عبد املجيد محيب  15أكتوبر 2012
د .عبد الهادي
الخمليش ي

 16أكتوبر 2012

النقد الفقهي عند املالكية:استدراكات الدردير على
خليل من خالل كتاب الشرح الصغير على أقرب
5
املسالك إلى مذهب اإلمام مالك أنموذجا  -من باب
البيوع إلى آخر الكتاب -

أحمد الهيبة ماء
العينين

النقد الفقهي عنداملالكية :ااستدراكات الدردير على
خليل من خالل كتاب " الشرح الصغير على أقرب
6
املسالك إلى مذهب اإلمام مالك أنموذجا  -من باب
الطهارة إلى باب البيوع -

داود بشير سوماري

عالقة داللة اإلقتضاء باإلضمار  -دراسة لغوية أصولية
7
-

سهيلة الخمليش ي د .عبد املجيد محيب  17أكتوبر 2012

8

د .الناجي ملين

د .الناجي ملين

 16أكتوبر 2012

 16أكتوبر 2012

عواطف خراز

د .عبد املجيد محيب  18أكتوبر 2012

محمد الرسالة والرسول :لوقا نظمي  -دراسة وصفية
9
تحليلية -

ابتسام أشنافي

 18أكتوبر 2012

مصطلح الشهرة :مفهومه ووظيفته النقدية عند اإلمام
 10مالك وشعبة وأبي حاتم الرازي من خالل كتاب " :الجرح
والتعديل ألبي حاتم الرازي(ت 327هـ)

حنان الجد

تاريخ القرآن لـ:تيودورنولدكه  -دراسة وصفية تحليلية -
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د .يوسف الكالم

د .محمد ناصيري

 19أكتوبر2012

منهج أهل الحديث في الفقه :استدالل سفيان ابن
 11سعيدالثوري على مسائل البيوع من خالل " اإلستذكار"
البن عبد البر أنموذجـا

شرافة أشلحي

د .محمد ناصيري

 19أكتوبر2012

مفهوم السيرة النبوية ووظيفتها ومعايير نقد نصوصها
12
عند الحافظ ابن حجر العسقالني في "فتح الباري"

إيمان الهاني

د .محمد ناصيري

 19أكتوبر2012

منهج الشيعة في فهم الصفات الخبرية " :تفسير مليزان
 13للطباطبائي نموذجا"  -دراسة وصفية تحليلية وتطبيقية
-

امبارك بوتمنت

د .أحمد السنوني
د .عبد هللا الرشدي

 19أكتوبر2012

 14تحقيق املناط :القائم به ومسالكه,

حسناء الخسوي

د.أحمد السنوني

 19أكتوبر2012

األصول املتحكمة في أحكام البيوع من خالل كتاب "األم"
15
لإلمام الشافعي  -دراسة تطبيقية نقدية -

محمد بنت كيتا

د .الناجي ملين

 19أكتوبر2012

اإلمامة بين املاوردي والجويني من خالل كتاب" األحكام
16
السلطانية" و"غياث األمم"  -دراسة مقارنة -

عبد الغني
سلطان عبد
الوهاب

د .عبد املجيد محيب

 19أكتوبر2012

القواعد التفسيرية من خالل كتابي":البرهان" للزركش ي
17
و"اإلتقان" للسيوطي  -جمعا وتصنيفا -

آمنة جالو

د .عبد املجيد محيب

 19أكتوبر2012

الفروق الفقهية عند القاض ي عبد الوهاب البغدادي
 18من خالل كتابي :املعونة واإلشراف على مسائل الخالف -
جمع وتصنيف ودراسة عامة -

زهير بلحمر

د .عبد املجيد محيب

تدبير اإلختالف بين الفقه واملؤسسات التشريعية
 19الحديثة ،قراءة في املشروع العلمي ملؤسسة دار الحديث
الحسنية

غوتي محمد
األغضف

د .حميد عشاق

 19أكتوبر2012

أحكام أهل الذمة في األقضية والجنايات من خالل
20
كتاب" :التلقين" للقاض ي عبد الوهاب  -دراسة مقارنة -

عمر ولد غزالة

د .عبد املجيد محيب

 19أكتوبر2012

أثر اإلختالف في القواعداألصولية على أحكام البيوع من
عبد العزيز النقاش د .عبد املجيد محيب
 21خالل مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل ألبي
الحسن علي بن سعيد الرجراجي

 19أكتوبر2012

 19أكتوبر2012

اعتراضات اإلمام التلمساني على الفخر الرازي من خالل
22
كتابه :شرح "معالم أصول الدين"  -جمع ودراسة -

رشيد اكدي

د .إبراهيم مشروح

 20أكتوبر 2012

 23حرية العقيدة بين الشريعة اإلسالمية والقانون املغربي

موالي امبارك

د .أحمد العمراني

 20أكتوبر 2012
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السعيدي

تنظيرا وممارسة
موقف الشيخ أبي الحسن األشعري من النظر
24
واالستدالل  -دراسة تحليلية -

ياسين السالمي

د .أحمد السنوني

 20أكتوبر 2012

القضايا اللغوية في الخطاب األصـولي  " :مفتاح الوصول
 25إلى بناء الفروع على األصول ألبي عبد هللا التلمساني" (ت
771هـ) نموذجـا"

عبد الحق آيت
الشرقي

د .أحمد السنوني
د .عبد هللا الرشدي

 20أكتوبر 2012

محمد رزاقي

د .يوسف الكالم

 20أكتوبر 2012

 26شروط الزواج بين األديان السماوية  -دراسة مقارنة -

ج ) األبحاث املناقشة لنيل شهادة اإلجازة في علوم الدين :
رت

موضوع البحث

اسم الطالب

اسم األستاذ
املشرف

تاريخ

أثـر علم الكالم على أصول الفقه ،الجزء السابع عشر
الشرعيات من كتاب " العين في أبواب العدل والتوحيد"
القاض ي عبد الجبار نموذجــا

رشيد متوت

د.عبد املجيد محيب  18يوليوز 2012

2

دالئل النظام لإلمام الفراهي (ت1349هـ)  -دراسة وصفية
تحليلية -

هاجر بنصار

دة .فريدة زمرو

 18يوليوز 2012

3

مفهوم الجرح بالتفرد من خالل كتاب  :الجرح والتعديل البن
أبي حاتم الرازي(ت327هـ)

عبد هللا إد حمو

د .محمد ناصيري

 18يوليوز 2012

4

عقيدة التثليت عند املسيحيين من خالل كتاب "إظهار الحق"
لرحمة هللا الهندي  -دراسة وصفية تحليلية -

هند بن التاج

د .مصطفى زرهار

 18يوليوز 2012

5

التوظيف السياس ي للعقيدة من خالل كتاب " العقيدة
والسياسة ،معالم نظرية عامة للدولة اإلسالمية" للؤي صافي

سمية اصبيحي

د.عبد العظيم
صغيري

 17يوليوز 2012

6

مظاهر التجديد في علم الكالم من خالل " رسالة التوحيد"
للشيخ محمد عبده

عبد الكبير
الطيفاني

د.عبد العظيم
صغيري

 17يوليوز 2012

7

اإلتجاهات املعاصرة في دراسة العقيدة اإلسالمية ،دراسة في
املنهج من خالل " مناهج البحث في العقيدة اإلسالمية في
العصر الحاضر" للزنيدي

يمينة بوراس ي

د.عبد العظيم
صغيري

 17يوليوز 2012

8

أثر الصناعة األصولية في التفسير الكبير للرازي :دراسة
وصفية تركيبية لنماذج من تفسير آيات األحكام

حسن زربان

د .أحمد السنوني

 17يوليوز 2012

1
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9

مستقبل شعب هللا املختار من خالل سفر "عاموس"

 10نبوءات حول خالص شعب هللا املختار ،سفر "إرميا " نموذجا

ياسين عفيف

د .مصطفى زرهار

 18يوليوز 2012

كريم بنعبد
السالم

د .مصطفى زرهار

 18يوليوز 2012

 - 5االتفاقيات املبرمة مع املؤسسات ذات االهتمام املشترك خالل سنة : 2012
 اتفاقية تعاون مع اتحاد املسلمين بإيطاليا تورينو يوم  13مارس 2012
 اتفاقية تعاون مبدئية مع كلية العلوم القانونية و االقتصادية واالجتماعية أكدال  -شعبة القانون العام يوم  30ماي 2012
 اتفاقية تعاون مع جامعة علوم القرآن بواناصابا – إندونيسيا يوم  13دجنبر 2012
 اتفاقية تعاون مع مؤسسة دار املنظومة  -اململكة العربية السعودية يوم  28دجنبر .2012
 - 6زيارات الوفود ملؤسسة دارالحديث الحسنية :
 زيارة الوفد العماني يوم  13يناير 2012
 زيارة الوفد األرجنتيني يوم  16فبراير 2012
 زيارة الوفد األمريكي يوم  22فبراير 2012
 زيارة وزير الثقافة الليبي يوم  29فبراير 2012
 زيارة الوفد التونس ي يوم  5يونيو 2012
 زيارة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة املقيمين بالخارج يوم  11يونيو 2012
 زيارة الوفد الهولندي يوم  6يوليوز 2012
 زيارة جمعية الطلبة االندونيسيين باملغرب يوم  18شتنبر 2012
 زيارة وزير األوقاف الليبي يوم  3أكتوبر 2012
 زيارة الشيخ بن بية يوم  4أكتوبر 2012
 زيارة الوفد املاليزي يوم  15نونبر 2012
 زيارة الوفد الباكستاني يوم  20نونبر 2012
 زيارة طلبة اندونيسيين يوم  20نونبر 2012
 )7املكتبة :
االقتناءات الجديدة :
تم تزويد مكتبة املؤسسة بكتب ومراجع جديدة تهم بالخصوص أصول الفقه،الفكر اإلسالمي و الفلسفة ،العقيدة و املوسوعات
املتخصصة ،كما تم تجديد االشتراك في دوريات علمية متخصصة.

الدالئل التعريفية :
تم إعداد دليل املقتنيات الجديدة  2012 – 2011للطبع.
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 )8مجلة الواضحة :
عرفت هذه السنة إصدار العدد  7من مجلة املؤسسة "الواضحة".
 )9األنشطة الطالبية :
الندوة الطالبية السنوية :
عرفت هذه السنة تنظيم الندوة الطالبية الرابعة في موضوع :دراسة التراث في الفكر املغربي الحديث قراءة نقدية في املنهج واإلشكاالت
وذلك يوم الجمعة  4ماي .2012
قراءة في كتاب :
نظمت اللجنة الثقافية الطالبية قراءة في كتاب " " Muslims in the West after 9/11 / Edited by Jocelyne Cesariوذلك يوم
الخميس  8مارس .2012
مسابقات :
نظمت اللجنة الثقافية الطالبية مسابقة ثقافية يوم  27فبراير  ، 2012كما نظمت مسابقتين في الحديث و السيرة وذلك يوم 29
نونبر .2012
دورات تكوينية :
استفاد طلبة املؤسسة من دورة تكوينية في موضوع  ":النص  :مقاربات القراءة ومناهج اإلقراء " تحت إشراف أساتذة العلوم اإلنسانية
باملؤسسة وذلك أيام  21 -20و 28 -27نونبر . 2012
مائدة مستديرة :
نظمت اللجنة الثقافية الطالبية مائدة مستديرة تحت عنوان  "Comment défendre notre prophète " :يوم  13أبريل .2012
الرحالت الدراسية :
عرفت هذه السنة تنظيم رحلة دراسية أيام  5 -4 -3و  6نونبر  2012وهمت محور الرباط  -مكناس  -فاس  -وجدة  -بركان -
السعيدية  -الناظور و الحسيمة.
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