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 4201أنشطة مؤسسة دار الحديث الحسنية لسنة 

 املباريات: -1

 الشروط النظامية للتأهيل الجامعي ينمستوف أساتذة خمسة لفائدة عملت املؤسسة في بداية هذه السنة على تنظيم مباراة التأهيل الجامعي

 : وذلك في التخصصات التالية

 
 

 عدد املرشحين التخصص ر.ت

 1 التاريخ 1

 1 القانون  2

 1 علم االجتماع 3

 2 الفلسفة واملناهج 4

 املؤسسة  في أرقام : -2

 ) الطور االول(2014-  2015خالل الموسم الدراسي  سينردأ ( إحصائيات الطلبة المتم

 العدد السلك

 83 سلك التكوين األساسي المتخصص

 المعمق سلك التكوين العالي
 91 التأهيل

 69 مسلك الدكتوراه

 243 المجموع

 حصائيات عن الطلبة المتخرجين :ب ( إ

 2014سنة  عدد الطلبة
 من التأسيس إلى غاية

 2014دجنبر  31

 1013  الحاصلون على شهادة الدراسات العليا  في الدراسات اإلسالمية والحديث

 172  على دبلوم الدراسات العليا  في الدراسات اإلسالمية والحديث الحاصلون

 91  الحاصلون على دكتوراه الدولة في العلوم اإلسالمية والحديث

 279  الحاصلون على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الدراسات اإلسالمية

 82 3 الحاصلون على الدكتوراه في العلوم اإلسالمية

 95 20 على اإلجازة في علوم الدين الحاصلون

 180 19 الحاصلون على شهادة التأهيل في الدراسات اإلسالمية العليا

   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(  2014-2013للموسم الجامعي  إحصائيات عن الطلبة المتمدرسين ج( 

 المستوى الدراسي سلك التكوين
 مجموع  عدد الطلبة األجانب عدد الطلبة المغاربة

 اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  الطلبة

سلك التكوين 
األساسي 
 المتخصص

الثانيالفصل   5 8 1 - 14 

الرابعالفصل   10 6 2 - 18 

السادسالفصل   11 8 1 - 20 

الثامنالفصل   10 7 3 - 20 

 التأهيل
الثاني الفصل   17 5 1 - 23 

الرابعالفصل   13 3 8 - 24 

 الدكتوراه

األولىالسنة   10 4 5 1 20 

الثانية  السنة  10 7 4 1 22 

 13 1 2 1 9 السنة الثالثة 

 17 1 5 4 7 البرنامج الدراسي التحضيري

 191 4 32 53 102 العدد اإلجمالي

 :  4201خالل سنة الشهادات الممنوحة  د (

 

 العدد 

 3 الدكتوراه في العلوم اإلسالمية

 20 على اإلجازة في علوم الدين الحاصلون 

 19 الحاصلون على شهادة التأهيل في الدراسات اإلسالمية العليا
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2014الشهادات الممنوحة خالل سنة 

الدكتوراه في العلوم اإلسالمية

الحاصلون على اإلجازة في علوم الدين

الحاصلون على شهادة التأهيل في 
الدراسات اإلسالمية العليا
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 : 4201خالل  سنة أنشطة المؤسسة  ( ـه

 العدد نوع النشاط

 4 الندوات

 2 مائدة مستديرة

 7 املحاضرات

 2 كوينيةتدورات 

 9 الزيارات الرسمية

 2 املشاركة في معارض

 7 اتفاقيات 

 

 : 4201األنشطة الثقافية والعلمية املنظمة باملؤسسة خالل سنة  - 3

 مشروع البحث العلمي : - أ

وقد شهدت املؤسسة مشروعا علميا جديدا بعد مشروع البحث العلمي السابق: "تدبير االختالف"، ويتحدد موضوع مشروع البحث العلمي 

فهم النظام املشروع في  األساس منحرص فيه على التنسيق بين مجالي البحث والتكوين، ويتمثل الغرض تم ال"تعليل األحكام"،  الجديد في 

. نتائجه في ضوء دراسة مقارنة مع املذاهب الفقهية األخرى  رامثستال تمهيدا اإلسالمي وخصوصا الفقه املالكي، الداخلي للتراث الفقهي 

نهضبط مرجعيته، واستيعاب  رتكز على ثالثة أسس:تهذا النظام  دراسةو   .على مدارك األحكام وتعليالتها واإلطالع وتطوره، طريقة تكوُّ
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 التاريخ عنوان الندوة ر.ت.

1 
 )مراكش  -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  (بشراكة مع مختبر الترجمة وتكامل املعارف  " ترجمة القصص القرآني" 

 )مراكش –جامعة القرويين (وكلية اللغة العربية 
 2014مارس   6 -5

2 
" بشراكة مع األمانة العامة  االستثمارات الوقفية بين املردودية االجتماعية والضوابط الشرعية والقانونية" 

 لألوقاف بالكويت،البنك اإلسالمي للتنمية جدة ووزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
 2014مارس  25 – 24

 2014أبريل  3 – 2 العلوم اإلسالمية والواقع املعاصر مناهج البحث في 3

4 L’image de l’islam dans les médias en Europe : comment sortir du stéréotype ? 21  2014ماي 

 :مائدة مستديرة -ج

 التاريخ املائدة املستديرةعنوان  ر.ت.

 2014أبريل  4 منهجية العلوم اإلسالمية وسؤال الواقع 1

2 Langue, culture et altérité 30 2014 أبريل 

 املحاضرات: -د 

 التاريخ اسم املحاضر عنوان املحاضرة ر.ت.

 2014 أبريل  07 د. محمد الشرقاوي  منهج نقد النص الديني بين ابن حزم وسبينوزا 1

 2014أبريل  23   د. عبد املجيد محيب نظرات في التجديد األصولي 2

 2014 وماي 07 د. بوشتى الزفزوفي في منهج التصحيح في اإلعالل عند املعاصرين نظرات 3

 2014مايو  20 دة. مجيدة الزياني تقنين الفقه اإلسالمي: مدونة األوقاف نموذجا 4

 2014أكتوبر  30 عبد امللك هيباوي د. ية بالتراث اإلسالمينااالستشراق األملاني ودوره في الع 5

 2014نونبر  14 الشيخ عبد هللا بن بيهد. الفقهي التعليل 6

7 
The Hollywood distortion machine : Representations of 

Arabs and Muslims in American films 

 2014 نونبر 26 سميرة نائر.  ةد

 

 

 : دورات تكوينية -ه
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 : لفائدة الطلبة * 

 التاريخ موضوع الدورة التكوينية ر.ت.

 التدريبية األولى في تحقيق املخطوطالدورة  1

 
 2014 مارس  08إلى  03من 

 : لفائدة األطر التربوية واإلدارية * 

 ERP               لتدبير نظام الرفع من مستواهاو  تحسين الكفايات أجل من التربوية واإلدارية والتقنيةلفائدة أطرها تكوينية  دورةاملؤسسة  نظمت

KONOSYS EDUCATION .املتخصص في إدارة مؤسسات التعليم والتكوين 

 : 4201االتفاقيات املبرمة مع املؤسسات ذات االهتمام املشترك خالل سنة  - 4 

  أما من جهة اتفاقيات الشراكة والتعاون التي تجمع بين املؤسسة وبين مؤسسات علمية وثقافية عربية وأجنبية، فقد تم خالل املوسم

2014: 

اتفاقية شراكة وتعاون مع كلية اإللهيات بجامعة مرمرة بتركيا، حيث استقبلت املؤسسة وفدا من طلبة تلك الكلية، استفادوا من تكوين  تفعيل  -

 .2014خمسة أسابيع من صيف  طيلة مكثف في مادة اللغة العربية برحاب املؤسسة

 اتفاقيات جديدة بين كل من املؤسسات التالية: ستإبرام  -

 جامعة دار النجاح اإلسالمية بجاكرتا بإندونيسيا؛ -

 الجامعة اإلسالمية الحكومية إمام بونجول فادنك بإندونيسيا؛ -

 معهد العلوم الشرعية بسلطنة عمان. -

 - املغرب  -الرباط -الخامسجامعة محمد  ــ  واملدرسة العليا لألساتذة املغرب -الرباطــ    مؤسسة دار الحديث الحسنيةبين  تعاون شراكة و اتفاقية  -

 ــ  وشعبة علوم التربية باملدرسة العليا لألساتذة املغرب -الرباطــ  مصلحة البحث العلمي بمؤسسة دار الحديث الحسنيةبين  تعاون شراكة و اتفاقية 

 . املغرب  -الرباط -جامعة محمد الخامس

 ا املعاصرة  ــ جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ــ  اململكة العربية السعوديةبين مركز التميز البحثي في فقه القضاي اتفاقية تفاهم وتعاون  -

 . ومؤسسة دار الحديث الحسنية  ــ  اململكة املغربية

 : 4201األطروحات والرسائل الـمناقشة  بمؤسسة دار الحديث الحسنية لسنة  - 5

 األطروحات الـمناقشة لنيل الدكتوراه : (أ

 

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

ـــلة الحاج الحفظاوي  1 ـــ ـــ ــ ــــوع اآلجـ ــــي البيـ ي  د. اعتبار املــــآل وتطبيقاته فــ
َ
 2014ماي  14 محمد الروك

ــــإ عبد السالم العزوزي  2 ـــ ـــ ـــ ـــ ــــوابط نقد املتن عند اإلمام مالــــك في املوطـــ  2014يونيو  12 محمد ابن عزوز د. ضـــ

ــــورى إكـــــرام أودار 3 ـــ ـــأسسة الشـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــاق د. مــ  2014أكـتوبر  02 حمــيد عشـ

 ب ( األبحاث املناقشة لنيل شهادة التأهيل في العلوم اإلسالمية  :
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 تاريخ املناقشة املشرف )ة( الطالب )ة( موضوع البحث

 09/10/214 .ة فريدة زمرو د هاجر بنصار القرآنية: مفهومها، أصولها وأهميتها.الكليات 

ــدة:  ـــــالل قـــاعـ ـــن خــ ـــ ــــائص منطق االســتدالل الفقهي مــ خصــ

 "التوسط بين الدليلين"        
 09/10/214 .حميد عشاقد محمد املحجوب ولد أسلم 

األئمة عن الصحابة والتابعين ولم يكن لهم  املسائل التي أخذ بها

 فيها غير االختيار أو الترجيح، مسائل كتاب النكاح نموذجــــــا.
 09/10/214 . أحمد السنونيد مصطفى الهدار

فروع فسخ النكاح عند املالكية، جمع ودراسة تأصيلية وتعليلية 

 لفروعه في املذهب.
 09/10/214 . أحمد العمرانيد باي سام توري

داللة عموميات القرآن عند األحناف وتطبيقاتها من خالل أحكام 

 القرآن للجصاص.
 09/10/214 .الناجي مليند ياقوبا كوني

تفعيل املقاصد عند الشيخ عبد هللا بن بيه في مجال االستدالل 

 األصــولي توسيعا وتعديال وضبطا وتنزيال.
 09/10/214 . أحمد السنونيد رشيد الزياني

مدرسة البالغة السامية في تفسير القرآن الكريم أصولها وأعالمها   

 ومنهجها.
 10/10/214 .ة فريدة زمرو د طارق منزو

مصطلح الجمهور ودرجة حجيته عند ابن عبد البر من خالل 

 كتابــــــه "االستذكـــار"
رنان

َ
 10/10/214 .الناجي مليند محمد إك

الزواج، جمع وتصنيف ودراسة من خالل مستندات الوالية في 

 مصنفي ابن أبي شيبة وعبد الرزاق.
 10/10/214 .الناجي مليند عبد هللا جالو

ـــــالل كتاب       ــــول االستدالل عند بن أبـــي زيد القيرواني مـــــن خــ أصـــ

 " الذب عن مذهب مالك" ــــ عرض ودراسة ــــ 
 13/10/214 ملين.الناجي د محمد هشام الحامدي

ــ  13/10/214 محمد ناصيري .د خديجة الوهراني الشذوذ باملخالفة بين املحدثين والفقهاء ـــــ دراسة تطبيقية ــ

 13/10/214 . محمد ناصيري د عبد هللا اد حمو تصنيف القواعد الحديثية املقيدة وتعليلها.

من كتاب الطالق إلى كتاب كراء  تخريجات ابن القاسم في املدونة،

 الدور واألرضين، جمع وتصنيف ودراســــة.
 13/10/214 .الناجي مليند محمد بوفارس

تخريجات ابن القاسم في املدونة وقيمتها العلمية عند املالكية: 

 جمع ودراسة )من أول كتاب الوضوء إلى آخر كتاب الرضاع(
 13/10/214 .الناجي مليند حنان مركاض

تخريجات ابن القاسم من خالل املدونة، جمع وتصنيف ودراســة 

 )من كتاب املساقات إلى كتاب الديات(
 13/10/214 .الناجي مليند محمد تفسير بالدي

ــــدين  آليات االستدالل فــــي علم الكــــالم: املعتمد في أصـــــول الــ

ـــــا. ـــ  للمالحمي، أنموذجـ
 13/10/214 فؤاد بن أحمد. د عبد الكبير الطيفاني

ـــات و النفي ــــة هللا بيـــن اإلثبـ ـــ  14/10/214 . عبد املجيد محيبد رشيد متوت رؤيــ
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 دراسة وصفية تحليلية للمواقف و األدلة.

الصداق بين العوضية والتعبد، دراسة في تعليل الفقهاء ألحكام 

 الصداق.
 14/10/214 . أحمد العمرانيد الحاج راكــع

تعارض خبر الواحد مع القياس عند اإلمــــام أبي حنيفة مـــن خـــالل 

ــــ "األصل" ملحمد بـــن الحســن الشيباني )ت  هـ( 189كتابــــ
 14/10/214 .الناجي مليند أنس الجفال

 ج ( األبحاث املناقشة لنيل شهادة اإلجازة في علوم الدين  :

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

ـــــة تحليلية  -الفطرة والعقيدة  ـــ  2014يوليوز  01 . عبد العظيم صغيري د هشام الطاهري  -دراســـ

ـــــالل كتابــه:                  "  ـــام األشعري مــــن خـ ـــ الوسطية في فكر اإلمـــ

ـــل الثغر "        ـــ ـــــالة إلى أهـــ  رســ
ـــالح  ـــ ـــــاراصـــ  2014يوليوز  01 . عبد العظيم صغيري د وتــ

تعقيبات واستدراكات أبي العباس البسيلي على املفسرين من   خالل 

 جمع وتصنيف -كتابه: "نكت وتنبيهات في تفسير القرآن املجيد"      
 2014يوليوز  01 ة. فاطمة بوسالمةد فاطمة هاشمي

ــد العقيدة في القرآن الكريم،  2014يوليوز  01 . عبد العظيم صغيري د حنان منصــــور  سورة األنعام أنموذجــــا. مقاصــ

 -هـ( 614مقدمات املراشـدإلى قواعد العقائد البن خمير السبتي)ت

 -دراسة وصفية تحليلية 
 2014يوليوز  01 .عمر امبركيد عبد العزيز آيت اشو

 2014يوليوز  01 . عبد هللا الرشديد أحمد بوغنبو وصفية تحليلية. القضايا اللغوية في معاني القرآن وإعرابه، دراسة

دراسة  -مقاصـــد الشريعة بأبعاد جديدة للدكتور عبد املجيد النجار

 وصفية
 2014يوليوز  01 .عبد املجيد محيبد عبد الصمد فياللي

 2014يوليوز  02 . الطيب ملنوارد مصطفى توري أحكام قبض املبيع في الفقه املالكي وتطبيقاتها املعاصرة.

معالم منهج التفسير عند أبي علي الجبائي من خــالل املجموع من 

 -دراسة وصفية واستقرائية  -تفسيره الضائع 
 2014يوليوز  02 . عبد العظيم صغيري د سهام الهيما

اتجاه إنكار وقوع النسخ في القرآن الكريم في العصر الراهن من 

 سات قرآنية وأصولية. خالل نماذج من درا
 2014يوليوز  02 ة. فاطمة بوسالمةد وفاء رويجل

قواعد العموم والخصوص من خالل توجيهات اإلمام 

هـ( شواهد تطبيقية من تفسير سورة البقرة في جامع 310الطبري)ت

 البيان عن تأويل آي القرآن.

 2014يوليوز  02 ة. فاطمة بوسالمةد كوثر النويني

في الفقه املالكي )مفهومه،مظاهره، مسلك التوقف  

 أسبابه،ضوابطـــه(
 2014يوليوز  02 . الطيب ملنوارد خديجة بنيس

 2014يوليوز  02 . عبد الهادي الخمليش يد محمد سهليموقف املدرسة العقالنية املعاصرة من أحاديث الفتن وأشراط 
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ـــــا.  الساعة، أحاديث املسيح الدجال، أنموذجــ

قضايا الداللــة في تفسير املحرر الوجيز البن عطية األندلس ي، نماذج 

  -مختارة، دراسة وصفية تحليلية 
 2014يوليوز  02 . عبد هللا الرشديد عمر صايم

شرائط التعامل مع املخالف في االعتقاد من خالل كتاب:         

للبيروني  "تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة"

 هـ(.440)ت

 2014يوليوز  02 . إبراهيم مشروحد سعدية دودي

دراسة  -التجليات العقدية في األمثــال الشعبية املـــــــغربية                   

 -وصفية تحليلية 
 2014يوليوز  02 . عبد العظيم صغيري.د محمد الشيحي

من اإليمان النظري  مفهوم التوحيد بين علمي العقيدة والتصوف:

 الكالمي إلى التزكية العملية.
 2014يوليوز  02 . عبد العظيم صغيري د محمد سانوغو

 2014يوليوز  02 . عبد العظيم صغيري د محمد العيساوي  -سورة يوسف نموذجا -املقاصد العقدية للقصص القرآني

ـــة              الخالفات السياسية بين الصحابة:     ـــ رسالــــة في مكانـــ

ــــــاص وقدسية املبادئ ملحمد بن املختار الشنقيطي   دراسة  -األشخـــ

 -وصفية تحليلية 

 2014يوليوز  04 . عبد العظيم صغيري.د الحسين موعتصيم

 2014يوليوز  04 . عبد العظيم صغيري د حجلي عماد ظــاهرة التكفير عند املهدي ابـــــن تومرت: مظاهرهـــا وأسبابهـــا وآثارها.

 زيارات الوفود ملؤسسة دار الحديث الحسنية : - 6

 2014مارس  28تركيا  -كلية اإلالهيات  –زيارة ممثل جامعة مرمرة  -

 2014أبريل  09املغربية (  زيارة وفد بلجيكي ) الجالية -

 2014أبريل  11زيارة وفد من الجمهورية الغينية  -

 2014أبريل  30من سلطنة عمان زيارة وفد  -

 2014ماي  26زيارة ممثلي مؤسسة الفرقان للثقافة   -

 2014يونيو  04زيارة وفد إندونيس ي     -

 2014يونيو   11زيارة أئمة مغاربة مقيمين ببلجيكا    -

 2014 نونبر  24زيارة وفد مركز التميز البحثي في فقه الدراسات املعاصرة ) جامعة محمد بن سعود (   -

 2014دجنبر  19زيارة طلبة الجامعة الحرة بأمستردام   -

 

 

 

 

 

 املشاركة في معارض : -7
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 2014دجنبر   18و  16،17   أيام املشاركة في معرض الكتاب العربي بمعهد التعريب -

 2014دجنبر   19و   18،  17 أيام املشاركة في معرض اللغة العربية -

 :   املكتبة -8

 :  االقتناءات الجديدة -أ

علوم القرآن والحديث إلى جانب اقتناء طبعات حجرية نادرة تم تزويد مكتبة املؤسسة بكتب ومراجع جديدة تهم بالخصوص 

 ومخطوطات قيمة.

 :الدالئل التعريفية  -ب

 للطبع. 2014 – 2013إعداد دليل املقتنيات الجديدة و   2013  – 2012دليل املقتنيات الجديدة  إصدار

   مجلة الواضحة : -9

 مع إعداد املادة العلمية املتعلقة بالعدد التاسع.  من مجلة املؤسسة "الواضحة" 8العدد  إصدارعرفت هذه السنة 

 األنشطة الطالبية  : -10

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

 طالبية منها :أنشطة 

 : الندوة الطالبية السنوية -أ

 " وذلك يوم الندوة الطالبية السادسة : في موضوع "الهم التجديدي في العلوم اإلسالمية : واقعه وآفاقه"نظمت اللجنة الثقافية الطالبية 

 2014ماي  10

 : مسابقات -ب
 .2014مارس   27  يوم  الثالثةتنظيم دوري في كرة القدم املصغرة في نسخته 

 احتفاالت :  -ج  

 2014نونبر  05االحتفال بتخرج فوج التأهيل  

 2014دجنبر  23االحتفال بأمسية األقص ى 

 2014دجنبر  29االحتفال بعيد املولد النبوي 

والذي تضمن ضمن فعالياته   2014 ماي 04كما تم تنظيم اليوم الثقافي الثاني إلتحاد الطلبة األجانب باملؤسسة يوم األحد 

 مائدة مستديرة في موضوع : " الفقيه ودوره في املجتمعات املسلمة ". 

 

 


