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 :املؤسسة  في أرقام -0

 ( :الطور االول) 2018-2017خالل الموسم الدراسي  سينردإحصائيات الطلبة المتم( أ 

 

 المستوى الدراسي سلك التكوين
 مجموع  األجانبعدد الطلبة  عدد الطلبة المغاربة

 اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  الطلبة

سلك التكوين 
األساسي 
 المتخصص

ولاألالفصل   9 41 2 1 29 

الثالثالفصل   41 41 4 0 12 

الخامسالفصل   1 41 1 4 21 

السابعالفصل   44 9 1 0 21 

 التأهيل
األول الفصل   41 41 5 0 11 

الثالثالفصل   41 7 1 0 14 

 الدكتوراه

األولىالسنة   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 

الثانية  السنة  42 5 9 0 26 

 15 0 5 1 9 السنة الثالثة 

 36 0 9 12 15 البرنامج الدراسي التحضيري

 254 5 11 95 405 العدد اإلجمالي

 :( الطور الثاني) 7102-7102للموسم الجامعي  إحصائيات عن الطلبة المتمدرسين ( ب

 

 المستوى الدراسي التكوينسلك 
 مجموع  عدد الطلبة األجانب عدد الطلبة المغاربة

 اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  الطلبة

سلك التكوين 
األساسي 
 المتخصص

الثانيالفصل   9 15 2 2 28 

الرابعالفصل   12 18 1 0 31 

السادسالفصل   4 15 3 1 23 

الثامنالفصل   40 9 1 0 23 

 التأهيل
الثاني الفصل   15 13 5 0 33 

الرابعالفصل   16 7 8 0 31 

 الدكتوراه

األولىالسنة   51 55 6 5 33 

الثانية  السنة  51 1 9 0 26 

 15 0 5 1 9 السنة الثالثة 

 36 0 9 12 15 البرنامج الدراسي التحضيري

 279 1 52 401 447 العدد اإلجمالي

 

 

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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 : 7102خالل سنة الشهادات الممنوحة  ( ج

 العدد الشهادات

 11 الدراسات الاسالمية العلياالدكتوراه في 

 23 الحاصلون على إلاجازة في علوم الدين

 31 الحاصلون على شهادة التأهيل في الدراسات إلاسالمية العليا

 

 :7102خالل  سنة أنشطة المؤسسة ( د

 العدد 

 10 ندوات

 10 موائد مستديرة

 01 محاضرات

 10 تكوينية دورات

 01 الوفودزيارات 

 10 اتفاقيات 

 10 ةدراسي أيام

 10 تحفال 

 10 طلبة املؤسسةفائدة أنشطة موازية ل

 00 يبيةال أنشطة ط

 00 الوافدين على املؤسسة لفائدة الطلبةأنشطة 
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 :8102ألانشطة الثقافية والعلمية املنظمة باملؤسسة خالل سنة  -8

الحسنية أنشطتها العلمية املسطرة في يبرنامجها العلمي والثقافي، وهكذا تم تنظيم واصلت مؤسسة دار الحديث 

 : التاليةول اوفق الجد 0102سلسلة من ألانشطة خالل سنة 

 :ندوات -0

تم  حرصا من املؤسسة على الاهتمام يباللغات ألاجنبية في الدروس القارة وفي ألانشطة الداعمة لها،

 :تنظيم ندوة دولية يباللغتين الفرنسية وإلانجليزية على النحو التالي

 التاريخ املؤطرون الندوةعنوان  .ت.ر

 8102مايو  9 -02 أساتذة من داخل املؤسسة وخارجها اللغات والفكر وألانسنة 0

 

 : موائد مستديرة -7

 التاريخ املؤطرون املائدة املستديرةعنوان  .ت.ر

 

0 

 

 

 مقاربة النصوص الدينية دراسة وتفسيرامناهج 

عبد املجيد الصغير. د  

أحمد شحالن. د  

إيمانويل بيساني. د  

يوسف الكالم. د  

 8102مارس  88

 

 :محاضرات -3

يبأهمية ألانشطة العلمية والثقافية الداعمة للدروس النظامية يبمؤسسة دار  وعيا من املؤسسة

وحرصا منها على توسيع مدارك الطلبة وانفتاحهم على مختلف العلوم  الحديث الحسنية،

 :املحاضرات موزعة على الشكل التاليأنشطتها املتعلقة يب 0102خالل سنة  والتخصصات، واصلت

 التاريخ اسم املحاضر عنوان املحاضرة .ت.ر

0 
الثاني الغرب إلاسالمي وفترة العصر الوسيط في القرنين السادس والسابع للهجرة 

  والثالث عشر للميالد

 عبد العالي عمراني جمال. د
 0102فبراير  00

0 
La question des non musulmans dans la pensée d’Abu 

Hamid al- Ghazali 

Pisani Emmanuel 
 0102مارس  01

0 
Les fondements théologiques du dialogue inter-religieux : 

perspectives de la théologie chrétienne 
Pisani Emmanuel 20  0102مارس 

 0102مايو  10 سعيد يبلبشير. د سيادة ألامة ومراقبة دستورية القوانين 4

 0102ماي  00 أحمد آق كندوز . د حقوق ألاقليات في الدولة العثمانية 5

6 
 إلاتحافات السنية يبتراجم من درس يبدار الحديث الحسنية

 يبوشتى الزفزوفي. د

 عبد هللا يبن رقية. د
 0102دجنبر  14

 0102نونبر  00 عبد العالي عمراني جمال. د وضعية العلوم النظرية في الغرب الالتيني في القرن الثاني عشر امليالدي 7

 0102نونبر  01 شريف عتلم. د  الحاجة إلى القانون الدولي إلانساني 2

يبداية نقل : وضعية العلوم النظرية في الغرب الالتيني في القرن الثاني عشر امليالدي 9

 التراث إلاسالمي إلى الغرب الالتيني

 عبد العلي العمراني جمال. د
 0102دجنبر  01

 0102دجنبر  00 فؤاد يبن أحمد. د تلقي ايبن رشد الحفيد فقيها وأصوليا في العالم إلاسالمي إلى حدود القرن العشرين 01
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 :أيام دراسية  -4

 : ، وذلك على الشكل آلاتياملؤسسة يومين دراسييننظمت 

 التاريخ املؤطرون اليوم الدراس يعنوان  .ت.ر

0 
 : يوم دراس ي تمهيدي في أفق تنظيم ندوة دولية في موضوع

 إشكالية املفهوم والوظائف واملقاصد:  علوم القرآن الكريم

أساتذة من داخل 

 وخارجهااملؤسسة 
 0102مارس  01

8 

 Global Busيوم دراس ي لفائدة طلبة السلك العالي املعمق بشراكة مع 

Foundation  

 Empowering Religious Youth Leaders to Foster: تحت عنوان

Cross-culture Communication 

 0102دجنبر  01 نادية حليم. د

 : دورات تكوينية-5

فت ، فقد عر لحسنية على تنظيمهاالدورات التكوينية التي دأيبت مؤسسة دار الحديث اأما فيما يخص 

 :تنظيم دورتين تكوينيتين 0102سنة 

 لفائدة الطلبة: 

 التاريخ ظمون املن الدورةعنوان  ت.ر

 تحقيق مخطوطات السيرة النبوية والتاريخ 0
مؤسسة دار الحديث الحسنية 

  ومؤسسة الفرقان للتراث إلاسالمي
 0102فبراير  04 -01

 

 لفائدة املوظفين: 

في إطار تطوير املعارف والرفع من مردودية  ومستوى كفاءة املوظفين، وبغية تلبية حاجياتهم في التكوين املستمر، نظمت املؤسسة  

 :خالل هذه السنة دورة تكوينية لفائدة موظفيها حسب الجدول آلاتي 

 فترة التكوين عدد املستفيدين املجال

 EXCEL 01يبرنامج 
 0102نونبر  02إلى   0102نونبر  00ــــــ من 

 0102نونبر 01إلى  0102نونبر  02ــــــ من 

 WORD 01يبرنامج 
ـــ من   0102دجنبر  11إلى  0102دجنبر  10ــ

ـــ من   0102دجنبر  10إلى  0102دجنبر  14ــ

  

 :حفل -6

 :يبالطلبة وألاساتذة واملوظفين على النحو آلاتيخالل هذه السنة ثالثة أنشطة تتعلق أقامت املؤسسة 

 التاريخ عنوان النشاط ت.ر

 0102أيبريل  01 حفل تكريم متقاعدين 0

 0102ماي  00 حفل تأيبيني لروح الفقيد الدكتور محمد أيت الفران 8

حفل تخرج الطلبة الحاصلين على شهادة التأهيل يبرسم املوسم الجامعي  3

(0102- 0102) 
 0102 نونبر 00



 

 - 5-   

 :  طالبيةأنشطة  -7

وتنمية لروح املبادرة وإلايبداع لدى الطلبة بغية الكشف عن مؤهالتهم وقدراتهم دعمت املؤسسة اللجنة الثقافية 

 :الطاليبية في تنظيم عدة أنشطة طاليبية منها 

 التاريخ إعداد نوع النشاط

 0102مارس  00 اللجنة الثقافية الطاليبية الاحتفاء يبأستاذات املؤسسة احتفاال يباليوم العالمي للمرأة

 : حصة تكوينية تحت عنوان

Competences de présentation efficace 

 0102مارس  01 اتحاد الطلبة ألاجانب

شهري مارس وأيبريل  اللجنة الثقافية الطاليبية دوري كرة القدم املصغرة

0102 

 0102ماي  00-00 اتحاد الطلبة ألاجانب ( النسخة الخامسة)اليوم الثقافي للطالب ألاجنبي 

 0102نونبر  اللجنة الثقافية الطاليبية مسايبقة في شعر املديح

: تحت عنوان( الناجي ملين. دإلقاء ) املحاضرة الافتتاحية 

محطات في تاريخ التشريع، إشكالية مباشرة الاستدالل 

 يبالقرآن والسنة

 0102نونبر  04 اللجنة الثقافية الطاليبية

 0102نونبر  01 اتحاد الطلبة ألاجانب حفل ترحيب يبالطلبة الجدد

 0102نونبر  02 اللجنة الثقافية الطاليبية حفل ذكرى املولد النبوي الشريف

 0102دجنبر   2 اتحاد الطلبة ألاجانب محفل تكريم املتفوقين

 املحاضرة ألاولى من سلسلة مناهج البحث 

خصائص البحث "تحت عنوان  (عزيز الخطيب. إلقاء د) 

 "نماذج تطبيقية: العلمي وإشكالياته

 0102دجنبر  00 اللجنة الثقافية الطاليبية

 0102دجنبر  00 اللجنة الثقافية الطاليبية مسايبقة في الحديث النبوي الشريف

 املحاضرة الثانية من سلسلة مناهج البحث

طرق البحث العلمي  "تحت عنوان ( فؤاد يبن أحمد. إلقاء د) 

 "في الدراسات إلاسالمية وأخالقياته

 0102دجنبر  02 اللجنة الثقافية الطاليبية

كيف يهتدي الطالب ألاجنبي إلى اختيار : لقاء علمي بعنوان

 موضوع جيد ألطروحة يبحث علمي

 0102دجنبر  01 اتحاد الطلبة ألاجانب

 

 :أنشطة موازية لفائدة طلبة املؤسسة -2

 التاريخ النشاطنوع 

 0102فبراير  01 زيارة علمية للمعرض الدولي للكتاب يوم 

لقاء أسبوعي طيلة  لطفي الحضري . حصص في الدعم والاستشارة من تأطير أستاذ علم النقس واملرافق النفس ي د

 الدورة الربيعية 

 0102مارس  02 زيارة علمية للمكتبة الوطنية للمملكة املغربية 

 0102أكتوبر  01 للطلبة الجدد لقاء تواصلي

 0102أكتوبر  00 زيارة علمية لخزانة القرويين

 0102أكتوبر  04 لقاء تواصلي يبين طلبة املؤسسة وخمسة عشر طالبا أجنبيا من الجامعة الدولية يبالرباط
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 :  على املؤسسة ألاجانب الوافدينالطلبة  لفائدة أنشطة -9

 التاريخ نوع النشاط

 0102يناير  04 -يناير 00 الرباط -مكناس -فاس -آزرو -إفران -فاس -رحلة تهم محور الرباط

 0102يناير  01 حفل توديع الطلبة الوافدين من جامعة مرمرة، كلية إلالهيات

يبرنامج مكثف لتدريس اللغة العربية لفائدة طالبات وافدات من الجامعة إلاسالمية روتردام 

 بهولندا

الربيعية، الفترة املمتدة الدورة 

 0102ماي  00فبراير إلى  00من 

 –والجامعة إلاسالمية ( تركيا)جامعة مرمرة –استقبال الطلبة الوافدين من كلية إلالهيات 

 (هولندا)روتردام 
 0102فبراير  00

 0102فبراير  00 زيارة علمية ملعهد محمد السادس لتكوين ألائمة املرشدين واملرشدات

 0102مارس  01 علمية ملعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنيةزيارة 

الكالم . تنسيق ذ. دورة تكوينية في علوم الحديث لطلبة وافدين من املعهد الكاثوليكي يبباريس

 ة شاكر.الزفزوفي وترجمة ذ. القصري، تأطير ذ. وذ

 0102أيبريل  02

 0102أيبريل  00 الرباط -زيارة علمية ملركز تواصل الثقافات 

 0102ماي  01 هولندا -الوافدات من الجامعة إلاسالمية روتردام  الطالباتتوديع حفل 

 0102ماي  00 -ماي 00 الرباط -وليلي -مكناس -فاس -آزرو -إفران -فاس -رحلة تهم محور الرباط

 0102 نونبر 01 حفل توديع الطلبة الوافدين من الجامعة إلاسالمية روتردام، هولندا

 0102دجنبر 0 –نونبر  01 الرباط -مكناس -فاس -آزرو -إفران -فاس -رحلة تهم محور الرباط

وكلية كلية إلالهيات يبإزمير   تركيا ومن( جامعة مرمرة)توديع الطلبة الوافدين من كلية إلالهيات حفل 

  إلالهيات جامعة صقاريا
 0102دجنبر  02

 : 8102والرسائل الـمناقشة بمؤسسة دار الحديث الحسنية لسنة   ألاطاريح -3

 :ألاطروحات الـمناقشة لنيل الدكتوراه  ( أ

 تاريخ املناقشة ألاستاذ املشرف موضوع ألاطروحة اسم الطالب .ت.ر

 يوسف دياه 1
تعليل أسباب فساد عقد البيع العائدة إلى ألاركان و 

 الشروط 
 02/05/2018 أحمد السنوني.ذ

 لحسن حدوشان 2
مناهج تعليل ألاحكام الفقهية ـــ دراسة تطبيقية من خالل 

 عقد إلاجارة ـــ 
 02/05/2018 أحمد السنوني.ذ

 مصطفى أنجاي 3
ألاركان العامة لعقد البيع : "تعليل ألاحكام الفقهية

 نموذجا
 23/02/2018 الناجي ملين.ذ

 الحسين حران 4
قراءة حجاجية  :املناظرة العقدية يبالغرب إلاسالمي

 تداولية ـــ أنموذج مناظرة ايبن حزم للنصارى 
 09/01/2018 فريدة زمرو .ذة

 محمد يبجار 5

اختيارات إلامام أبي الحسن اللخمي الفقهية من خالل 

تصنيف و دراسة و تعليل و يبيان أثرها  ̏التبصيرة ̋:   كتايبه

   في تطوير الاجتهاد الفقهي

عبد الهادي .د

 الخمليش ي
25/06/2018 

 محمد الريوش 6
املفهوم و القضايا : التعليل الفقهي لحكم الردة

 وإلاشكاالت 

عبد الهادي .د

 الخمليش ي
15/102018 

 امبارك يبوتمنت 7
الفكر الكالمي في الغرب إلاسالمي خالل القرن السادس 

 القضايا و املنهج و الخصائص : الهجري 
 29/10/2018 عبد املجيد محيب.د 
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 كتاب الوكالة نموذجا:  تعليل ألاحكام الفقهية عواطف خراز   8
عبد الهادي .د

 الخمليش ي
12/11/2018 

 أمينة جالو   9
شرح العمل الفاس ي ملحمد يبن أبي القاسم السجلماس ي 

 الجزء ألاول (دراسة و تحقيق ) 0004ت (
 13/11/2018 عبد الحميد عشاق.د 

10 
محمد ألاغضف 

 غوتي 

يبين الفقه و التشريع املعاصر ـــ إلاشكالية تديبير الاختالف 

 الدستورية نموذجا ـــ 
 28/11/2018 محمد ناصيري .د  

11 

عبد الغني سلطان 

عبد الوهاب 

 الفقيه 

استثمار كلي املصلحة و تطبيقاته عند إمام الحرمين 

 ̏مسائل الايالة نموذجا̋ -ه422ت–الجويني 
 11/12/2018 عبد الحميد عشاق.د 

 :ألابحاث املناقشة لنيل شهادة التأهيل في العلوم إلاسالمية   (ب 

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

دراسة في إشكالية ألاصل " تطبيقات مدونة ألاسرة املغربية في املهجر 

 "وإلاستثناء
 مريم ابعلي

 القصري جمال.ذ

 الطيب ملنوار.ذ
08/10/2018 

الفقهي في مدونة ألاسرة دراسة في مسائل خرجت فيها املدونة  إلاجتهاد

 .عن املذهب املالكي كتاب الطالق أنموذجا

محمد أوالد أحمد يبن 

 عمار
 15/10/2018 الطيب ملنوار.ذ

 15/10/2018 مجيدة الزياني.ذة محمد العافي .أحكام التصرف في مال الحبس عند املالكية

يبين الشريعة إلاسالمية والقانون  حماية ضحايا النزاعات املسلحة

 .الدولي إلانساني

قاسم أراميدي 

 صادق
 15/10/2018 مجيدة الزياني.ذة

لقاعدة  يبيوع الغرر من خالل كتاب الفروق للقرافي، دراسة تطبيقية"

 "املآل عند املالكية
 15/10/2018 الطيب ملنوار.ذ الشيخ املصطفى بي

دراسة -سورة البقرة-املباحث الداللة من خالل تفسير ايبن عطية 

 .نظرية تطبيقية 

عبد هللا محمد 

 العيدي
 16/10/2018 فريدة زمرو .ذة

خالق إلاسالمية من خالل كتاب رجرة املعارف وألاحوال وصال  ألا 

 .ألاقوال وألاعمال للعز يبن عبد السالم دراسة تحليلية
 16/10/2018 الصادقيأحمد . ذ فهد العيساوي 

العدل  والعدالة في النظر املقاصدي دراسة وصفية  تحليلية في ضوء 

 .لجون رولز"نظرية العدالة كإنصاف"
 16/10/2018 حميد عشاق. ذ حسناء إيهيري 

خصائص الفقه العملي املالكي من خالل كتاب فتح العليم الخالق في 

 .شرح المية الزقاق
 السالك فال ولد املين

 الطيب ملنوار.ذ

 عزيز الخطيب.ذ
16/10/2012 

كتاب البيوع "التوجيه الفقهي للنص الواحد وأثره في نشوء الخالف 

 ".نموذجا
 أحمد غوث ام اممد

عبد الرحمان .ذ

 هيباوي 
17/10/2018 

 .السلم في السيرة النبوية

 

عبد الواسع أديأوال 

 يوسف

 أحمد الخاطب.ذ

 طارق طاطمي.ذ
17/10/2018 

تعليل ألاحكام الشرعية عند إلامام أبي الحسن اللخمي من خالل كتاب 

 .الطهارة والصالة والجنائز والصيام
 17/10/2018 عبد الحميد عشاق.ذ عاديل جلول 

 The Qur'an'sمفهوم الكتاب عند دانيال ماديكان من خالل كتايبه 

Self-Image,Writing and Authority in Islam's Scripture  صورة

الكتايبة والسلطة في كتاب إلاسالم  دراسة وصفية :القرآن عن نفسه

 .تحليلية

 يوسف دادوش
 يوسف الكالم . ذ

 نادية حليم. ذة
18/10/2018 

دراسة نظرية تطبيقية (: هـ001ت )علم نزول القرآن عند إلامام الطبري 

جامع البيان عن تأويل آي "في الجزأين ألاول والثاني من تفسيره 
 18/10/2018 فاطمة يبوسالمة. ذة إيمان الزغاري 
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 "..القرآن

ألبي حيان " النهر املاد"تفسير :املباحث اللغوية في مصنفات التفسير

 .أنموذجا( هـ241ت)ألاندلس ي 
 صفاء الغزواني

 عبد هللا الرشدي.ذ

 
18/10/2018 

مقاالت   "نظرية املعرفة عند أبي الحسن ألاشعري من خالل كتاب

 "الشيخ أبي الحسن ألاشعري اليبن فورك
 18/10/2012 عمر مباركي.ذ أيوب املنصوري

 محمد أهضار .رسائل البايبا يوحنا يبولس الثاني نموذجا: الكنيسة والحداثة
 يوسف الكالم.ذ

 القصري جمال. ذ  
19/10/2018 

لباب العقول في  "كتاب :ردود متكلمي الغرب إلاسالمي على الفالسفة

دراسة - نموذجا(هـ000ت )للمكالتي" الرد على الفالسفة في علم ألاصول 

 -في مباحث إلالهيات

 محفوظ أديان

 عزيز الخطيب.ذ

 عمر مباركي.ذ

 

19/10/2018 

 -تحديد مفهوم الطالق وأحكامه يبين الفقه إلاسالمي ومدونة ألاسرة

 .-دراسة مقارنة
 سعيد يبوران

عبد الهادي .ذ

 الخمليش ي
22/10/2018 

البيان "تطبيقات فقهية من خالل : املنتجات املالية إلاسالمية

 .اليبن رشد" والتحصيل
 عبد الحميد العامري 

 العربي الهداني.ذ

 محمد ناصيري .ذ
22/10/2018 

دراسة : أسانيد املغاربة إلى صحيح البخاري من خالل كتب الفهارس

 .استقرائية تحليلية
 22/10/2018 محمد ناصيري .ذ هدى يبن عائشة

ايبن القصار، وايبن نصر :)املدرسة العراقية. الفكر ألاصولي املالكي

 ( .نموذجين
 عبد الجبارألانصاري 

 

 الناجي ملين.ذ
22/10/2018 

استدراكات الحافظ املزي في كتايبه تحفة ألاشراف على الحافظ أبي 

 .القاسم ايبن عساكر من رواية ايبن  ألاحمر

عبد العليم  ذكوان

 محفوظ

 

 يبوشتى الزفزوفي.ذ
22/10/2018 

املباحث اللغوية في تفسير الطاهر يبن عاشور دراسة نظرية تطبيقية في 

 .أجزاء من تفسيره
 22/10/2012 عزيز الخطيب.ذ الحاج صديق كمارا

 23/10/2018 فريدة زمرو .ذة جواد الفالق .مباحث الداللة عند ايبن جزي دراسة نظرية تطبيقية

 .خصائص إلاستدالل يبالقرآن عند إلامام مالك من خالل املوطأ
أحمد سيلوم عبد 

 الرزاق

 

 الناجي ملين.ذ
24/10/2018 

دراسة نظرية تطبيقية (: هــ001:ت)علم نزول القرآن عند إلامام الطبري 

 .في الجزء الثالث والرابع 
 فاطمة يبوسالمة. ةذ حسنا عقا

25/10/2018 

 

دراسة نظرية تطبيقية في :" الداللة عند الطاهر يبن عاشور  مباحث

 ".أجزاء من التفسير
 30/10/2018 فريدة زمرو .ذة زينب الخمليش ي

دراسة )وازل الضمان في الوقف من خالل مجمع الضمانات للبغدادي ن

 (.مقارنة مع نوازل  املالكية
 محمد بها

 حميد عشاق.ذ

 محمد اليعالوي . ذ 
30/10/2018 

الدراسات القرآنية الحديثة عند املستشرقين قراءة في بعض أعمال 

 .نيكوالي سيناي كتاب تحيين وتأويل أنموذجا
 الجياللي جمهوري

 بشرى شاكر. ذة

 عبد هللا يبن رقية.ذ
31/10/2018 

أثر الرأي في تشريع أحكام املعامالت في القرن الهجري ألاول؛ توثيق 

 .ودراسة
 ايبراهيم نايت موس ى

 

 الطيب ملنوار. ذ
31/10/2018 

 :ألابحاث املناقشة لنيل شهادة إلاجازة في علوم الدين  ( ج  

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

: تكامل الكالم والسلوك في فكر العالمة أبي العلي  الحسن يبن مسعود اليوس ي

 «مشرب العام والخاص من كلمة إلاخالص»دراسة في كتايبه 
 هشام يبوهدي

 عمر مبركي. ذ

 عزيز الخطيب. ذ
12/10/0102 
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حماية الحقوق املالية للطفل في الفقه املالكي وتطبيقاتها من خالل مدونة 

 ألاسرة
 12/10/0102 الطيب ملنوار. ذ أميمة الدمناتي

 دراسة مقاصدية: الطالق يبين الفقه املالكي ومدونة ألاسرة
عبد املعطي 

 السفياني

عبد الهادي . ذ

 الخمليش ي
12/10/0102 

 Five Arguments For God: أدلة وجود هللا في الدراسات الغربية املعاصرة" 

 "دراسة وصفية وتحليلية: لوليام كريغ
 أنس منتصير

 عمر مبركي. ذ

 حساين اختو. ذ
12/10/0102 

منزلة الجدل في علم الكالم ألاشعري وتطبيقاته من خالل كتاب النبوات وما 

 (هـ  010ت ) يتعلق بها لفخر الدين الرازي 
 12/10/0102 إيبراهيم مشروح. ذ عمر تمياس

متعلقاتها وأبعادها من خالل كتاب إلانسان مسير أم : مسألة التسيير والتخيير

 البوطي ـــــ دراسة وصفية وتحليلية ـــــــمخير؟ للدكتور محمد سعيد رمضان 
 سناء كريم

 عمر مبركي. ذ

 أحمد الخاطب. ذ
12/10/0102 

 نموذجا André Chouraqui :ر املرجعية اليهودية في ترجمة القرآن الكريمثأ
 أشراف العيساتي

 يوسف الكالم. ذ

 أمال صفيرة. ذ
00/12/0102 

كتاب العبادات " وتطبيقاته الفقهية في الفقه املالكي  ألاخذ يباألحوط "

 أنموذجا
 سارة احديدو

عبد الرحمان . ذ

 هيباوي 
12/10/0102 

ـــ دراسة وصفية ( هـ 241)مقدمة تفسير البحر املحيط ألبي حيان املتوفي " ــ

ــ  "تحليليةــــ

محمد اسماعيلي 

 علوي 
 12/10/0102 عبد هللا يبن رقية. ذ

 12/10/0102 عمر مبركي. ذ عبد الصمد الشويخ دراسة وصفية وتحليلية: كتاب الفطرية للدكتور فريد ألانصاري 

للمستشرق الفرنس ي جاك " محاولة لترجمة معاني القرآن " مقدمة كتاب 

ـــ دراسة وصفية تحليلية( م 0111ت ) يبيرك   ـ
 ايمان العديل

 فاطمة يبوسالمة. ذ

 بشرى شاكر. ذ
12/10/0102 

ت ) ألبي الفرح يبن الجوزي " فنون ألافنان في عيون علوم القرآن " كتاب 

 ـــ دراسة وصفية تحليلية( هــ 112
 00/12/0102 عبد هللا يبن رقية. ذ حليمة املراكش ي

 00/12/0102 إيبراهيم مشروح. ذ جهاد فاكر مدى وحدود إعمال املنطق: فائدة املنطق في علم أصول الفقه

" دراسة وصفية تحليلية لكتاب : الدعوة إلى ألاديان يبين إلاكراه وإلاقناع

 "هل انتشر إلاسالم يبالسيف لعبد الودود شلبي: قضايبا إسالمية معاصرة
 مروة البونجيمي

 يوسف الكالم. ذ

 جمال القصري . ذ
00/12/0102 

هللا نقد ايبن رشد ملسالك الاستدالل عند املتكلمين ـــــ مسألة إثبات وجود 

 تعالى ورؤيته أنموذجا ــــــ
 00/12/0102 فؤاد يبن أحمد. ذ حفصة جدي

من ( هــ  241) التأصيل القرآن للعقيدة عند إلامام محمد يبن الوزير اليمني 

إيثار الحق على الخلق في رد الخالفات إلى املذهب الحق من : " خالل كتايبه

ـــ دراسة وصفية وتحليلية" أصول التوحيد  ـــ

 00/12/0102 عمر مبركي. ذ الحق قاليعبد 

للشيخ مصطفى صبري ــــ دراسة " موقف البشر تحت سلطان القدر " كتاب 

 وصفية وتحليلية
 00/12/0102 عمر مبركي. ذ ماجدة يبدوي 

تنبيه املراجع " مفهوم تحقيق املناط وأثره في فقه الواقع، دراسة في كتاب  

 يبن يبيه للشخ عبد هللا" على تأصيل فقه الواقع
 00/12/0102 الطيب ملنوار. ذ عبد الرحيم الفهمي

جهود الحافظ أبي الفتح اليعمري في التوفيق يبين ألاخبار املتعرضة من خالل 

 عيون ألاثر في املغازي والشمائل والسير" كتايبه 
 00/12/0102 طارق طاطمي. ذ احمد العثماني

 جبريل امبكي الفكر السامي في تاريخ الفقه إلاسالمي ـــ دراسة وصفية تحليلية
 أحمد الخاطب. ذ

 عبد املجيد محيب. ذ
00/12/0102 

العالقة يبين الدين والقانون دراسة وصفية من خالل كتاب الدين والقانون 

 لحودة سعيد

ضياء الدين 

 أديريبݣب تجاني
 00/12/0102 الطيب ملنوار. ذ

دراسة : الكلمة السواء يبين املسيحية وإلاسالم من خالل الوصايا العشر

 Sebastien Günterوصفية تحليلية لعمل 
 أحمد سدونا علي

 يوسف الكالم. ذ

 نادية حليم. ذة
12/10/0102 

ـــــ دراسة ( هــ 411ت ) لإلمام املاوردي " النكت والعيون " مقدمة تفسير  

 وصفية تحليلية
 12/10/0102 فاطمة يبوسالمة. ذ عمر فال
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 : 8102سسات ذات الاهتمام املشترك خالل سنة الاتفاقيات املبرمة مع املؤ  -4

وفي سياق الشراكة والتعاون يبين مؤسسة دار الحديث الحسنية وبين مؤسسات ومعاهد التعليم العالي في مختلف 

 : تيةوذلك مع كل من املؤسسات آلاجديدة، ثالث اتفاقيات  0102أرجاء العالم، أيبرمت املؤسسة خالل سنة 

 ؛0102يناير  01تركيا، يوم  -جامعة يبايبورت  -

 ؛0102يوليوز  00إلامارات العربية املتحدة،  -مركز املوطأ  -

 ؛ 0102أكتوبر  00جامعة العلوم إلاسالمية املاليزية،   -

 :زيارات الوفود ملؤسسة دار الحديث الحسنية  -5

املؤسسة كل سنة عددا من الوفود الوطنية وألاجنبية، وقد تميزت هذه السنة يباستقبال وفد من السفراء ألاجانب، تستقبل 

 :وفيما يلي توزيع الزيارات مرتبة زمنيا

 0102يناير  01زيارة سفير تركيا يباملغرب والوفد املرافق له يوم   

 0102فبراير  12زيارة وفد سويسري يوم  

 0102فبراير   04يوم ( مؤسسة محمد السادس للعلماء ألافارقة)العلماء ألافارقة زيارة وفد من  

 0102مارس  1زيارة وفد طالبات أندونيسيات يوم  

 0102مارس  01يوم  لتعليم اللغة العربية يبالرباط مؤسسة قلم ولوح تأطير  من أجانب زيارة طلبة 

 0102مارس  01 زيارة وفد املجلس ألاعلى للشؤون إلاسالمية يبكينيا يوم 

 0102أيبريل  02يوم   (ISTR)زيارة طلبة معهد علم الالهوت وألاديان يباملعهد الكاثوليكي يبباريس  

 0102أيبريل  02زيارة وفد من سلطنة عمان يوم  

 0102ماي  00مع وفد من ألاساتذة وألاطر  يوم ( هولندا)زيارة الدكتور أحمد آق كندوز مدير الجامعة إلاسالمية يبروتردام  

 0102ماي  00زيارة طلبة أجانب من تأطير مؤسسة قلم ولوح لتعليم اللغة العربية يبالرباط يوم  

 0102ماي  04زيارة وفد تركي يوم  

 0102ماي  02حوار يبين ألاديان يوم : زيارة السفراء 

 0102شتنبر   02زيارة طلبة أندونيسيين يوم  

 0102أكتوبر  1يوم ( فرع املغرب)زيارة وفد من جمعية نهضة العلماء  

 0102نونبر  1زيارة وفد من املعهد الدولي للوقف إلاسالمي يبماليزيا يوم  

 0102نونبر  00زيارة وفد من املشاركين في مسايبقة محمد السادس في التجويد يوم  

 0102نونبر  00يوم  زيارة طلبة من جامعة مدلبوري يبوالية فرمونت ألامريكية 

 0102بر  دجن 00زيارة طلبة أمريكيين يوم  

 0102دجنبر  02يوم ( تركيا)زيارة وفد من جامعة ايبن خلدون  

  



 

 - 11-   

 

 : التأليف والطبع  -6

العلمي وبنودها  ثمشروع البحومسايرة منها لخطة حرصا من املؤسسة على تنشيط حركة التأليف والطبع والنشر، 

 :على إصدار املؤلفات التالية 2018عملت املؤسسة خالل املوسم  وأهدافها،

 السنة وعلومها في الدراسات املعاصرة؛ .1

 تأصيال وتطبيقا: النوازل الفقهية عند املالكية .2

3. Language, culture and religion : Multicultural perspectives ; 

4. -Langue, culture et religion : Perspectives multiculturelles, actes de colloque 

international. 

 : للمؤسسة يةاملعلومات املنظومة -7

  :يبالنظم املعلوماتية ةتعلقاملعملت املؤسسة على مواصلة تنفيذ املشاريع الرقمية 

  :املؤسسةفيما يخص البرامج والتطبيقات فإن  

املتخصص في إدارة مؤسسات  ERP KONOSYS EDUCATIONواصلت تحسين استخدامات نظام التديبير املندمج  -

 التعليم والتكوين؛

 .ه يباملادة العلميةإلالكتروني مع التركيز على إغنا قامت املؤسسة على تحسين خدمات موقعهاكما  -

 :  املكتبة-2

وذلك يبإضافة القديمة، شرعت املكتبة في عملية تدقيق الفهرسة الخاصة يبالطبعات املذكورة وعيا منها يبأهمية املراجع 

فقد تم البدء في إعداد وسائل للبحث أما فيما يخص الدوريات   .مجاالت جديدة يتم على إثرها تحيين قاعدة البيانات

 .املقاالت ا، وبالتالي فهرسةالببليوغرافي عبر فهارس املوضوعات املتعلقة به

 :  الاقتناءات الجديدة - أ

في ( كتاب  411ما يقارب ) جديدة يبمؤلفات مكتبة املؤسسة  دعم 2017يبرسم سنة تم تحسينا لظروف البحث العلمي 

 . والسيرة ، التاريخعلم الاجتماع اللغات وفي  مختلفة خصوصاتخصصات 

 :الدالئل التعريفية  - ب

 0102  -0102 شتغال على دليل املقتنيات الجديدة والا   0102 -0100   دليل املقتنيات الجديدةتم إعداد 

 :مجلة الواضحة -9

 .إصدار العدد الحادي عشر من مجلة الواضحةتم 


