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 2013أنشطة مؤسسة دار الحديث الحسنية لسنة 

 املباريات: -1

في وجه أساتذة التعليم العالي املساعدين العاملين باملؤسسة في  2013 دجنبرنظمت املؤسسة مباراة التأهيل الجامعي دورة 

 .قصد الحصول على شهادة التأهيل الجامعي علم االجتماع و  التاريخو  القانون و  الفلسفة واملناهجتخصصات : 

 

 التخصص العدد

 الفلسفة واملناهج 2

 القانون  1

 التاريخ 1

 علم االجتماع 1

 املؤسسة  في أرقام : -2

 : إحصائيات عن الطلبة املتخرجين أ (

 2013سنة  عدد الطلبة
 من التأسيس إلى غاية

 2013دجنبر  31

 1013  العليا  في الدراسات اإلسالمية والحديثالحاصلون على شهادة الدراسات 

 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

 - 02 الحاصلون على الدكتوراه في العلوم اإلسالمية

 75 17 الحاصلون على اإلجازة في علوم الدين

 161 41 الحاصلون على شهادة التأهيل في الدراسات اإلسالمية العليا

  60 المجموع

 

 2014-2013ب ( إحصائيات الطلبة المتمدرسين خالل الموسم الدراسي 

 

 العدد السلك

 73 األساسي المتخصصسلك التكوين 

 المعمق سلك التكوين العالي
 70 التأهيل

 42 مسلك الدكتوراه

 185 المجموع

 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://gallery.r99.com/data/media/74/550px-Coat_of_arms_of_Morocco.svg.png&imgrefurl=http://forum.amrkhaled.net/group.php?do=discuss&discussionid=1996&pp=50&page=6&usg=__xdKOg9n2KVqs6DECbuCkx1YgQ0M=&h=600&w=550&sz=206&hl=ar&start=10&zoom=1&tbnid=qRVAui562TEf5M:&tbnh=135&tbnw=124&ei=f6szT_vnA4il8gP-rv3WAg&prev=/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A+++%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8&hl=ar&sa=X&rls=com.microsoft:*:IE-SearchBox&rlz=1I7ADFA_fr&tbm=isch&prmd=ivns&itbs
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 )الطور الثاني( : 2013-2012ج( إحصائيات عن الطلبة المتمدرسين  للموسم الجامعي 

 

 المستوى الدراسي سلك التكوين
 مجموع  عدد الطلبة األجانب عدد الطلبة المغاربة

 اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  الطلبة

سلك التكوين 
األساسي 
 المتخصص

الثانيالفصل   10 06 01  17 

الرابعالفصل   10 09 01  20 

السادسالفصل   10 07 03  20 

الثامنالفصل   12 04 01  17 

 التأهيل
الثاني الفصل   13 05 04  22 

الرابعالفصل   28 08 11 01 48 

 الدكتوراه

األولىالسنة   10 07 04 01 22 

الثانية  السنة  09 01 02 01 13 

 07  01 04 02 السنة الثالثة 

 17  08 03 60 البرنامج الدراسي التحضيري

 203 03 36 53 110 العدد اإلجمالي

 

 :  3201خالل سنة الشهادات الممنوحة  د (

 

 العدد 

 2 الدكتوراه في العلوم اإلسالمية

 17 اإلجازة في علوم الدينالحاصلون على 

 41 الحاصلون على شهادة التأهيل في الدراسات اإلسالمية العليا

  

 

 

 

 

4%

28%

68%

2013الشهادات الممنوحة خالل سنة 

ميةالدكتوراه في العلوم اإلسال

الحاصلون على اإلجازة في 
علوم الدين

ل الحاصلون على شهادة التأهي
يافي الدراسات اإلسالمية العل
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 : 3201خالل  سنة أنشطة المؤسسة  ( ـه

 

 العدد نوع النشاط

 1 الندوات

 2 مائدة مستديرة

 6 املحاضرات

 4 دورات نكوينية

 8 الزيارات الرسمية

 1 الرحالت الدراسية

 4 اتفاقيات 

 

 : 3201األنشطة الثقافية والعلمية املنظمة باملؤسسة خالل سنة  - 3

 مشروع البحث العلمي : - أ

وفي ميدان البحث العلمي تواصل املؤسسة جهودها لتنفيذ بنود مشروع البحث العلمي املقترح والذي اختير له عنوان : " العلوم 

األعمال حثيثة من أجل استكمال إعداد مشروع املؤلف الجماعي بعنوان : " العلوم  اإلسالمية والواقع املعاصر " حيث مازالت

 .اإلسالمية والواقع املعاصر : مقاربات منهجية

 ندوات : -ب

 التاريخ عنوان الندوة ر.ت.

 2013مايو  9-8 السنة وعلومها في الدراسات املعاصرة 1
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 :مائدة مستديرة -ج

 التاريخ املائدة املستديرةعنوان  ر.ت.

1 

« l’enseignement des langues étrangères(français et anglais) dans les 

établissements et filières des études islamiques :enjeux et perspectives » 

« the Teaching of  foreign languages ( English and french) in  institutions 

and tracks of islamic studies: issues and outlooks 

 2013أبريل  24

 2013 مايو 10 السنة في التاريخ : قضايا وإشكاالت 2

 املحاضرات: -د 

 التاريخ اسم املحاضر عنوان املحاضرة ر.ت.

 2013فبراير  20 الدكتور عبد املنعم الشقيري  " انثربولوجيا اإلسالم : قضايا منهجية" 1

 2013مارس  06 مصطفى الفي الحرازين الدكتور  "حاجتنا إلى العلوم االجتماعية " 2

 2013مارس  13 مصطفى الفي الحرازين الدكتور  " إشكالية العالقة بين الفقيه واملثقف الحديث" 3

 2013أبريل  Micheal barry   15الدكتور  vision of  Averroesرؤية ابن رشد  4

 

5 
"بقلب مفتوح : جولة في علم الكواكب بين املنظورين اإلعجازي 

 2013ماي  06 لدكتور كمال الودغيري ا والعلمي " بشراكة مع الرابطة املحمدية للعلماء

 2013مايو  15 نجم الدين زنكيالدكتور  "نقد متون السنة في تأصيالت اإلمام الشافعي" 6

 : دورات تكوينية -ه

 : لفائدة الطلبة * 

 التاريخ موضوع الدورة التكوينية ر.ت.

 2013دجنبر  28و27 / 14و13 فنون الحديثمنهجية البحث في  1

 : لفائدة األطر التربوية واإلدارية * 

من أجل تأهيل األطر التربوية واإلدارية والتقنية للمؤسسة وجعلها متمكنة من عملت املؤسسة على تنظيم ثالث دورات تكوينية 

 إدارة مؤسسات التعليم والتكوين. املتخصص في ERP KONOSYS EDUCATION لتدبير نظاماملهارات التقنية الالزمة 

 : 3201االتفاقيات املبرمة مع املؤسسات ذات االهتمام املشترك خالل سنة  - 4 

تفعيل  2013أما فيما يخص تفعيل اتفاقيات الشراكة والتعاون املبرمة مع مؤسسات علمية وثقافية أجنبية، فقد تم خالل سنة 

 اتفاقيتين مبرمتين بين مؤسسة دار الحديث الحسنية وبين كل من:

 الجامعة اإلسالمية األندونيسية جوكجاكارتا.  -

 الجامعة اإلسالمية العاملية بماليزيا. -
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 كما تم عقد اتفاقيات جديدة من أجل التعاون العلمي مع مؤسسات أخرى منها:

 معهد العلوم الشرعية في سلطنة عمان. -

 .جامعة السلطان الشريف القاسم اإلسالمية الحكومية في رياو أندونيسيا -

 : 3201األطروحات والرسائل الـمناقشة  بمؤسسة دار الحديث الحسنية لسنة  - 5

 الـمناقشة لنيل الدكتوراه :األطروحات  (أ

 

 تاريخ املناقشة األستاذ املشرف موضوع األطروحة اسم الطالب ر.ت.

1 
سيدي محمد ولد 

 الشيخ بتار

 –جهود علماء بالد شنقيط حول املوطإ والصحيحين 

 -دراسة وصفية تحليلية 
 2013يناير  08 محمد الراوندي د.

 قابل سعود 2

 -هـ( " 852البن حجر ) تالنكت على صحيح البخاري " 

تحقيق مع دراسة اإلشكاالت اإلسنادية في الكتاب 

  -املحقق 

 2013 ماي 25 محمد الراوندي د.

 ب ( األبحاث املناقشة لنيل شهادة التأهيل في العلوم اإلسالمية  :

 

 تاريخ املناقشة املشرف )ة( الطالب )ة( موضوع البحث

اإلمام مالك من خالل  بعض مسائل االستحسان ومستنداتها عند

 -جمعا ودراسة  -املوطــأ 
 2013/09/26         ذ.أحمـد السنوني فؤاد القطاري 

 2013/10/01         ذ. عبد املجيد محيب محسن الفضالوي  في عدد آيات األحكام. االختالفأسباب 

 2013/10/10 ذ.مصطفى زرهار سمير أمعرور -دراسة نصية تحليلية  -عقيدة التثليث من خالل " رسائل بولس" 

ــة، دراسة حديثية وفقهية  ـــة النـــاجيـ ــ ـــ ـــة والفـــرقـ ـــ ـــ ــتراق األمـ حـــــديث افـ

 ومقاصدية.
 2013/10/10 ذ. عبد املجيد محيب أمـــين بوكنزة

 2013/10/10 حميد عشاقذ.  رشيد يعقوبي -دراسة مقارنة نقدية  -الفائدة البنكية في الدرس الفقهي املعاصــر  

سورة  -تفسير القرآن بالقرآن عند ابن كثير:جرد وتصنيف ودراسة    

 -البقرة نموذجــا 
 2013/10/10 ذ. الناجي ملين شيماء الدرويش

مالمح تجديد الفقه عند الدكتور جمال الدين عطية من خالل كتاب: 

 "تجديد الفقه اإلسالمي"
 2013/10/09 محيبذ. عبد املجيد  حياة بوطاهير

املسائل التي خالف فيها اإلمـام أبو حنيفة اإلمام مالك من خالل 

كتاب: " الحجة على أهل املدينة لإلمام محمد بن الحسن 

ـــ  هـ( وعالقتها بآراء علماء الكوفة.189الشيباني)تـ

 2013/10/09 ذ. عبد املجيد محيب عادل بنكجان

قراءة في كتاب: "مدخل إلى القرآن الكريم" ملحمد عابد  الجابري،  

 -دراسة تحليلية نقدية  -الجزء األول في التعريف بالقرآن  
 2013/10/10 ذة. فريدة زمرو  خالد أوخراز

 2013/10/08 ذ. عمر مبركي عبد الكريم كمارا معتقدات البهائية وتعاملها من خالل كتابها "األفدس"

اإلســالمي املسيحي موانع التحقيق وشروط اإلمكان، مقارنة الحوار 

 من جهة منطق الحوار.
راَك 

َ
 2013/10/10 ذ. إبراهيم مشروح جــامع أرك
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دراسة وصفية  -العالقة الجدلية بين علم الكالم وعلم املقاصــد  

 -تحليلية 
 2013/10/10 ذ. عبد املجيد محيب الحسين آيت بومليك

االستدالل الحديثي للوالية والصداق في "عمدة دراسة مقارنة في 

 القاري" للعيني، و"املجموع" للنووي.
 2013/10/09 ذ. محمد ناصيري  حنان صدفاوي 

 -املفهومات األخالقية الدينية في القرآن الكريم لتوشيهيكوإيزوتسو

 -دراسة وصفية تحليلية 
 2013/10/10 ذة. فريدة زمرو  محمد الجطيوي 

الديني من الخيرية إلى الكونية، خير الدين باشا تجديد الخطاب 

 التونس ي نموذجــا.
 2013/10/10 ذ. يوسف الكالم إقبال أشقر

الخالف املذهبي بين مالك وابن القاسم في املدونة من خالل كتاب: 

التوسط بين مالك وابن القاسم في املسائل التي اختلفا فيها من 

 هـ(347)تاملدونة ألبي القاسم الجبيري 

 2013/10/10 ذ. عبد املجيد محيب محمداغزن 

األصــول املنهجية لدراسة املفردة القرآنية عند عبد الحميد الفراهي 

 هـ(1349 -هـ 1280)
 2013/10/10 ذة. فريدة زمرو  عبد الرحيم إيران

قضايا في النسخ ليس لها اتفاق فقهي من خالل الفصول للجصاص 

في منطلقات األصوليين وتطبيقات دراسة  -واملحصول للرازي 

 الفقهاء.

 2013/10/09 ذ.أحــمد السنوني عبد الحميد الراقي

 2013/10/09 ذ. عبد املجيد محيب عبد هللا بوشبتي دراسة في املضامين واملنهج. -اختالف الحديث لإلمام الشافعي 

طرق اثبات العدالة وعالقتها بالنقد الحديثي من خالل كتابي: 

في علم الرواية" و"الجامع ألخالق الراوي والسامع" للحافظ  "الكفاية

 هـ(463أبي بكر أحمد بن علي املعروف بالخطيب البغدادي )ت

 2013/10/09 ذ. محمد ناصيري  عــائشة بنيس

 2013/10/09 ذ. حميد عشاق يوسف السماللي الحكم الفقهي من الرأي إلى التقرير في اإلشكاالت والعوائق.

دولة  -الشرعية وتطبيقاتها في مجال األحــوال الشخصية  الحاجة 

ـــا  ــ ـــ  -نيجيريا نموذجــ

عبد اللطيف أديموال 

ـــي ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  موكــاجـ
 2013/10/10 ذ. عبد املجيد محيب

فتاوى العقيدة من خالل كتاب: املعيار املعرب ألحمد بن يحيى 

 -جمع وتصنيف  -هـ( 914الونشريس ي)ت
 2013/10/10 ذ. عبد املجيد محيب نوردالدين قوار

مقاربة جديدة للرد على شبهة اقتباس القرآن من اليهودية 

 والنصرانية.
 2013/10/10 ذ. يوسف الكالم حسام الدين طريباق

اختالف النظر الفقهي في النازلة الواحدة بالغرب اإلسالمي، دراسة 

 تحليلية لنوازل من املعيار املعرب.
 2013/10/08 ذ. عبد الهادي الخمليش ي صمري  معاذ

التعليل املصلحي عند الفقهاء من خالل: "بداية املجتهد ونهاية 

 هـ(595املقتصد" ألبي الوليد محمد ابن رشد الحفيد )ت
 2013/10/10 ذ. حميد عشاق مصطفى اليربوعي

 2013/10/08 ذ. حميد عشاق جميلة تلوت مرتبة العفو عند اإلمام الشاطبي.

أثر املعارف الصادرة عن التجربة في فهم األحاديث النبوية وتحديد 

 هـ( نموذجـــــا.751مقاصدها كتاب: " زاد املعاد" البن القيم )ت
 2013/10/10 ذ. محمد ناصيري  مرية البوطي

دراسة تحليلية وصفية  -( 1995كتاب: "إعادة القرآن" لجاك بيرك )ت

- 
 2013/10/21 زمرو ذة. فريدة  شيخنا أحمد بوسو

املصطلحات القضائية والفقهية من خالل كتاب:                                       

  -جمع وتعريف وتكشيف  -"البهجة في شرح التحفة" للتسولي.  

شعيب  --أحمد بابا جابي              

 تياو            
 2013/10/10 ذ. الناجي ملين

توجيه تفسير آيات األحكامعند اإلمام املعجم اللغوي وأثره في 

 هـ(671القرطبي)ت
 2013/10/10 ذ. عبد املجيد محيب عثمان كامارا

 2013/10/08 ذ. عبد العظيم صغيري  عبد الرفيع عدالن مفهوم اإلمكان في الفكر األشعري، أبعاده وتطبيقاته.

اإلختالف الفقهي من خالل كتاب: "نهاية املطلب في دراية املذهب" 

 -جمع ودراسة  -هـ( كتاب البيوع أنموذجـا  478لإلمام الجويني"ت
 2013/10/10 ذ. عبد املجيد محيب درة اليتيمة

املشاغل اللغوية في كتاب: ) معاني القرآن( ألبي زكريا يحيى بن زياد 

 -دراسة وصفيت تحليلية  -هـ( نموذجـا 207الفراء)ت
 2013/10/10 ذ. عبد هللا الرشدي عبد الرحيم اإلسماعيلي
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منطق التعليل في قضايا علم الكالم بين األصوليين واملتكلمين،أفعال 

ـــا. ـــ ــ  هللا تعالى نموذجـ
 2013/10/09 ذ. عبد العظيم صغيري  جمال الرحوم

هـ( من 324املعتقدات املنسوبة إلى اإلمام أبي الحسن األشعري)ت

أبي الحسن  خالل كتاب " تبيين كذب املفتري فيما نسب إلى اإلمام

 -دراسة وصفية تحليلية  -هـ( 571األشعري للحافظ ابن عساكر)ت

 2013/10/08 ذ. عبد العظيم صغيري  ألفيان إقبال زاهاسفان

قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة، دراسة نظرية تطبيقية من خالل 

 بعض فتاوى األقليات املسلمة في الغرب.
 2013/10/12 ذ. أحمد العمراني محمد الصمدي

تعليل الخالف الفقهي في املذهب املالكي من خالل منهاج التحصيل 

ونتائج لطائف التأويل في شرح مشكالت املدونة ألبي الحسن 

 ه7الرجراجي ق,

 2013/10/09 ذ. عبد املجيد محيب عبد الرحيم العوامي

 2013/10/10 ذ. إبراهيم مشروح شيبوببالل  ضبط مسالك التعليل عند الغزالي، محاولة في التنسيق املنطقي.

شرائط املوضوعية في مقارنة األديان من خالل كتاب:   " امللل والنحل 

 " للشهرستاني.
 2013/10/10 ذ. إبراهيم مشروح إلهام فريد

 ج ( األبحاث املناقشة لنيل شهادة اإلجازة في علوم الدين  :

 املناقشةتاريخ  املشرف )ة( الطالب )ة( موضوع البحث

ــن خـــــالل تفسير التحرير  والتنوير للعالمــة    ـــال مــ ــد حفظ املـ ــ مقاصـ

  -دراسة نظرية تطبيقية  -هـ(    1393الطاهـــر ابـــن عاشور)ت
 2013يوليوز  2 ذ. عبد املجيد محيب بدر الحاكمي

إسهامات عباس محمود العقاد في علم مقارنة األديان:     األلوهية 

دراسة وصفية تحليلية  -والنبوة من خالل كتابي:  "هللا" و "مطلع النور" 

- 

أحسن حسين ضيف هللا 

 قطين
 2013يوليوز  2 ذ. يوسف الكـــالم

أثر املباحث اللغوية في استنباط األحكام الفقهية من خالل كتاب: أحكام 

هـ( البقرة وآل عمران والنساء )نماذج 543القرآن البن العربيي )ت

 -دراسة وصفية تحليلية  -تطبيقية( 

 2013يوليوز  2 ذ. عبد هللا الرشدي هشام كنون 

 2013يوليوز  2 عبد العظيم صغيري  الحسن ازيكي املنزع األشعري عند ابن خلدون من خـــالل "املقدمة"

ــــولي، كتاب "التمهيد في تخريج الفروع على  قضايا اللغة في الدرس األصــ

ــــول لجمال الدين اإلسنوي )ت ــ ـــ ـــا 772األصـ ـــ ــ دراسة وصفية  -هـ( نموذجــ

 -تحليلية 

 2013يوليوز  2 ذ. عبد هللا الرشدي الحسن تلوان

ـــــالم. ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــم الكـ ـــ ـــي علـ ـــ ــــول والفروع فــ ــ ـــ ــــغيري  محمد بنقدور  األصـ  2013 يوليوز  1 ذ. عبد العظيم صـ

 2013يوليوز  2 ذ. يوسف الكـــالم حسناء بنسعيد النبي من خالل: التوراة واإلنجيل والقرآن. ووظائفخصائص النبوة 

مناهج املصنفين املسلمين في علم مقارنة األديان، أبو الحسن العامري 

ــــا  ــ دراسة وصفية  -من خالل " اإلعالم بمناقب اإلسالم"       نموذجـ

    -تحليلية 

 2013يوليوز  2 ذ. مصطفى زرهار أبو بكر ألحيان

االستدالل الفقهي بين ابن حزم والباجي من خالل املحلى  واملنتقى، 

 كتاب البيوع نموذجـــا.
 2013يوليوز  1 ذ. أحمد السنوني سعيدة مدراري 

املمارسات الدينية باملغرب األقص ى في العصر   الكالسيكي بين اإلقطاع 

 -مقارنة سوسيو تاريخية  -  واالستقرار
 عبد املنعم آيت املسعود

ذ. عبد املنعم الشقيري   

ـــــب ــــمد الخاطـــ ـــ  ذ.أحــ
 2013يوليوز  2

التأصـــــيل القرآني للعقيدة عند أبي الحسن األشعري من خالل كتابه " 

 رســالة إلى أهل الثغر" 
 2013يوليوز  2 عبد العظيم صغيري  عبد الحميد مومن

األحاديث التي قيل عنها تلقتها األمة بالقبول من خالل     "البدر املنير في 

تخريج أحاديث الشرح الكبير" عند النقاد وآراؤهم فيها وبعض الفروع 

 الفقهية الناشئة عنها. 

 2013يوليوز  2 ذ. محمد ناصيري  فاطمة الزهراء املتقي

 2013يوليوز  2 ذ. إبراهيم مشروح خالد ترغي تقريب حد املنطق"آليات التقريب عند ابن حزم من خالل كتابه " 

التأويل األشعري لألحاديث املوهم ظاهرها بالتشبيه          من خالل      

دراسة وصفية  -هـ( 406كتاب: " مشكل الحديث وبيانه"   البن فورك)ت 

  -تحليلية 

 2013يوليوز  2 عبد العظيم صغيري  أمين مزراريس
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 2013يوليوز  1 عبد العظيم صغيري  سلمى بالوي  العقدي للقيم.التأطير 

معالم التجديد الكالمي من خالل "تجديد الفكر  الديني في اإلســــالم" 

 -دراسة وصفية تحليلية  -م(  1938ملحمد إقبال)ت
 2013يوليوز  1 عبد العظيم صغيري  مصطفى العسراوي 

هـ( من خالل  كتابه:  "الدرة فيما 456العقدية البن حزم )ت االختيارات

 -دراسة في القضايا واملنهج  -يجب اعتقاده"  
 2013يوليوز  2 عبد العظيم صغيري  املصطفى العاملي

 زيارات الوفود ملؤسسة دار الحديث الحسنية : - 6

 26/03/2013زيارة وفد ماليزي يوم  -

 2013يوليوز  18يوم  اإلندونيس يبرئاسة وزير الشؤون الدينية  إندونيس يزيارة وفد  -

 10/09/2013يوم  إندونيس يزيارة وفد  -

 13/09/2013يوم زيارة وفد إندونيس ي  -

 2013نونبر  11زيارة أساتذة باحثين اندونيسيين يوم  -

 2013نونبر  12يوم  زيارة وفد ليبي ) أساتذة جامعيين( -

 األساتذة الزائرين. برامج  استقبال أستاذين إندونيسيين في إطار     -

 تكريم : -7

باإلضافة  2013فبراير  12نظمت املؤسسة حفال تكريميا لفائدة مجموعة من املوظفين بمناسبة إحالتهم على التقاعد وذلك يوم 

بمناسبة تعيينه مديرا ملعهد محمد السادس للقراءات والدراسات  2013أكتوبر  10الدكتور خالد الساقي يوم إلى تكريم  األستاذ 

 القرآنية.

 املكتبة : -8

 :  االقتناءات الجديدة -أ

و األنتربولوجيا والفلسفة والفكر اإلسالمي واألديان إلى  علم االجتماعتم تزويد مكتبة املؤسسة بكتب ومراجع جديدة تهم بالخصوص 

 .الشرعيةجانب مراجع قيمة في العلوم 

 :الدالئل التعريفية  -ب

 للطبع. 2013 – 2012إعداد دليل املقتنيات الجديدة و   2012 – 2011دليل املقتنيات الجديدة  إصدار

 مجلة الواضحة :   -9

 .للطبع من مجلة املؤسسة "الواضحة" 8العدد  إعدادعرفت هذه السنة 

 : معلوماتية مج وأنظمةبرا -10

بتعميم استعمال تكنولوجيا املعلومات  2013بعدما حققت مؤسسة دار الحديث الحسنية أحد أولويات استراتيجية املغرب الرقمي 

 والتجهيز باملعدات الضرورية،انخرطت املؤسسة في مشروع اإلدارة اإللكترونية وعملت على اقتناء وإعداد نظام معلوماتي مندمج  

ERP  KONOSYS   EDUCATION  .متخصص في إدارة مؤسسات التعليم والتكوين طبقا لحاجيات املؤسسة  
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 األنشطة الطالبية : -11

وتنمية لروح املبادرة واإلبداع لدى الطلبة وكشف مؤهالتهم وقدراتهم دعمت املؤسسة اللجنة الثقافية الطالبية في تنظيم عدة 

 أنشطة طالبية منها :

 : الندوة الطالبية السنوية -أ

التنظير   ستشراقية للعلوم اإلسالمية بيناللجنة الثقافية الطالبية الندوت العلمية السنوية الخامسة في موضوع : " الدراسات اال نظمت 

 .2013أبريل  20والواقع" وذلك يوم 
 : مسابقات -ب

 . 2013فبراير  27تنظيم الدور النهائي للمسابقة الثقافية يوم  -

 نسخته الثانية. تنظيم دوري في كرة القدم املصغرة في -

إحياء حفل تأبيني لوفاة و  2013مايو  18فعاليات اليوم اإلفتتاحي والثقافي إلتحاد الطلبة األجانب باملؤسسة يوم كما تم احتضان 

 .2013أكتوبر  31الطالبة " يمينة بوراس ي على إثر حادثة مفجعة وذلك يوم 

 : زيارات -ج

للتربية والعلوم والثقافة ) إيسيسكو  ( للتعرف عليها واإلطالع على برامجها  قام طلبة املؤسسة بزيارة للمنظمة اإلسالمية

 .2013يونيو  10املتعلقة بالحوار الديني والتعايش بين الحضارات وذلك يوم 

 : الرحالت الدراسية  -د

 –اشتوكة أيت باها أكادير  – الصويرة –وهمت محور الرباط  2013 دجنبر 8 -6عرفت هذه السنة تنظيم رحلة دراسية أيام   
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