أنشطة مؤسسة دار الحديث الحسنية لسنة 2015
 -1املباريات:
عملت املؤسسة في بداية هذه السنة على تنظيم التأهيل الجامعي لفائدة أربعة مرشحين مستوفين الشروط النظامية للتأهيل الجامعي وذلك في
التخصصات التالية:
ر.ت

عدد املرشحين

التخصص

1

مقارنة األديان

1

2

العقيدة

1

3

الفرنسية

1

4

اإلنجليزية

1

 -2املؤسسة في أرقام :
أ ) إحصائيات الطلبة المتمدرسين خالل الموسم الدراسي  (2016-2015الطور االول) :
العدد
85
96
73
254

السلك
سلك التكوين األساسي المتخصص
سلك التكوين العالي المعمق
المجموع

التأهيل
مسلك الدكتوراه

ب ) إحصائيات عن الطلبة المتخرجين :

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 المعمقة في الدراسات اإلسالمية
الحاصلون على الدكتوراه في العلوم اإلسالمية
الحاصلون على اإلجازة في علوم الدين
الحاصلون على شهادة التأهيل في الدراسات اإلسالمية العليا
الحاصلون على شهادة الدكتوراه في الدراسات اإلسالمية العليا
المجموع
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سنة 2015

من التأسيس إلى غاية
 31دجنبر 2014

----------18
27
02

1013
172
91
279
82
113
210
05

ج) إحصائيات عن الطلبة المتمدرسين للموسم الجامعي ( 2015-2014الطور الثاني) :

سلك التكوين
سلك التكوين
األساسي
المتخصص
التأهيل
الدكتوراه

المستوى الدراسي

عدد الطلبة المغاربة
الذكور
اإلناث

عدد الطلبة األجانب
الذكور
اإلناث

مجموع
الطلبة

الفصل الثاني

11

12

06

29

الفصل الرابع

05

08

01

14

الفصل السادس
الفصل الثامن
الفصل الثاني
الفصل الرابع
السنة األولى
السنة الثانية
السنة الثالثة

07

07

01

15

11
13
17
9
11

08
10
05
2
4
7
7

01
08
07
3
5
4
6

1
1
1

70

42

4

البرنامج الدراسي التحضيري
العدد اإلجمالي

10
10

104

01

د ) الشهادات الممنوحة خالل سنة : 2015

العدد

الشهادات
الدكتوراه في الدراسات االسالمية العليا

02

الحاصلون على اإلجازة في علوم الدين

18

الحاصلون على شهادة التأهيل في الدراسات اإلسالمية العليا

27

الشهادات الممنوحة خالل سنة 2015
4%
الدكتوراه في الدراسات اإلسالمية العليا
الحاصلون على اإلجازة في علوم الدين

38%
58%

الحاصلون على شهادة التأهيل في
الدراسات اإلسالمية العليا
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20
32
29
14
21
22
24

220

هـ ) أنشطة المؤسسة خالل سنة : 2015

نوع النشاط

العدد

املحاضرات

12

دورات تكوينية

3

الزيارات الرسمية

14

املشاركة في معارض

1

اتفاقيات

2

أنشطة المؤسسة خالل سنة 2015
15
10
5

أنشطة المؤسسة خالل
سنة 2015

0

 - 3األنشطة الثقافية والعلمية املنظمة باملؤسسة خالل سنة : 2015
أ  -مشروع البحث العلمي :
تواصل مؤسسة دار الحديث الحسنية دعمها ملشروع البحث العلمي الذي اختارته منذ بداية  2014املتعلق بـ " :تعليل األحكام" ،والذي حرصت
فيه على التنسيق بين مجالي البحث والتكوين ،وحددت الغرض األساس منه في فهم النظام الداخلي للتراث الفقهي اإلسالمي وخصوصا الفقه املالكي،
تمهيدا الستثمار نتائجه في ضوء دراسة مقارنة مع املذاهب الفقهية األخرى .ودراسة هذا النظام ترتكز على ثالثة أسس :ضبط مرجعيته ،واستيعاب
طريقة ُّ
تكونه وتطوره ،واالطالع على مدارك األحكام وتعليالتها.
وقد تفضل الشيخ عبد هللا بن بية في املحاضرة التي ألقها في رحاب املؤسسة نهاية السنة املاضية في سياق هذا املشروع ببيان أهمية موضوع
"التعليل الفقهي" ألنه يدخل في كل العلوم بشتى أنواعها ،حتى عده حجة اإلسالم الغزالي في الرتبة الثانية بعد املعرفة أو الفهم ،واعتبر الشيخ التعليل
ٌ
جزء من أصول الفقه :الذي ُيمثل الوساطة بين الفهم البشري والــوحي ،فأصول الفقه بطبيعتها كلية ،تتعامل مع الجزئي لتجعله كليا .كما بين فضيلته
العالقة القوية بين التعليل والقياس من جهة ،وبين التعليل واملصلحة من جهة أخرى:
فالقياس يعد من أهم مباحث األصول ،إذ لم يفصل األصوليون في ش يء من مباحث األصول أكثر من تفصيلهم في مسالك العلة عند حديثهم عن
القياس.
أما املصلحة والتي تعتبر قاعدة كبيرة في الفقه املالكي ،فإن التعليل بها هو من أدق القضايا في املذهب وأخطرها ،سواء كانت مصلحة معتبرة
شرعا أم غير معتبرة.
ولتعزيز اهتمام الطلبة والباحثين بموضوع التعليل ،تم برسم سنة  2015تسجيل عدد من رسائل التأهيل والدكتوراه ،توزعت على العناوين
اآلتية:
* مواضيع أبحاث التأهيل :
 النسخ وأثره في تعليل األحكام عند مفسري أحكام القرآن. تعليل األحكام في الفكر اليهودي" :داللة الحائرين" ملوس ى ابن ميمون نموذجا. -تعليل أحكام شهادة املرأة بين املالكية واألحناف -دراسة تحليلية مقارنة-
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* مواضيع أبحاث الدكتوراه :
الطالب

املوضوع
التعليل الفقهي وعالقته بعلم أصول الفقه املدون  -كتاب عقد السلم وكتاب بيع النسيئة أنموذجـا

بالل التليدي

تعليل األحكام الفقهية  -أبواب الطالق نموذجـا

سمية ابن كيران

تعليل األحكام الفقهية  -األركان العامة لعقد البيع نموذجـا

مصطفى انجاي

التعليل في مسائل املواريث  -دراسة تحليلية مقارنة -

أحمد الهيبة ماء العينين

التعليل الفقهي ألحكام الرهن بين اجتهادات الفقهاء وكليات نصوص الوحي

زهير بلحمر

تعليل األحكام الفقهية  -والية املرأة نموذجا

ابتسام اشنافي

تعليل األحكام الفقهية  -كتاب الوكالة نموذجـا

عواطف خراز

التعليل الفقهي ألحكام املرتدين واملحاربين بين اجتهادات الفقهاء وكليات نصوص الوحي

محمد الريوش

تعليل األحكام الفقهية ـ كتاب الزواج أنموذجا

معاذ صمري

تعليل األحكام الفقهية ـ كتاب الزواج أنموذجا

فؤاد القطاري

تعليل األحكام الفقهية
تعليل األحكام الفقهية
تعليل األحكام الفقهية
تعليل األحكام الفقهية
تعليل األحكام الفقهية

نادية برطالي
عبد الحميد الراقي
إلهام فريد
مرية البوطي
عبد الحق ايت الشرقي

ـ كتاب الطالق أنموذجا
ـ كتاب الطالق أنموذجا
ـ كتاب الزواج أنموذجا
ـ كتاب الزواج أنموذجا
ـ كتاب الطالق أنموذجا

التعليل الفقهي ألحكام الطالق ـ دراسة وصفية تحليلية ـ

عبد الرحيم العوامي

نظرية التعليل في الفكر األصولي من الشافعي إلى الغزالي

بالل شيبوب

املشرف

ذ.الناجي ملين

ذ .عبد الهادي الخمليش ي

ذ .أحمد الخمليش ي

ذ .أحمد السنوني

وخالل البرنامج الثقافي لسنة  2015نظمت املؤسسة مجموعة من األنشطة العلمية تنوعت بين دورات تكوينية ومحاضرات ،ليتوج املوسم
الجامعي بأنشطة متنوعة تخليدا للذكرى الخمسينية لتأسيس دار الحديث الحسنية.

ب -املحاضرات:
ر.ت.

اسم املحاضر

عنوان املحاضرة

1
2

حركة التصحيح الفقهي

د .ياسر بن ماطر املطرفي

مكانة العلماء والسلطة في تاريخ املغرب

3

التعلم الفعال للغات األجنبية (باللغتين الفرنسية واإلنجليزية)

4

سلطان الفكر العربي اإلسالمي على المعارف اليهودية

د.أحمد الخاطب
د .جمال القصري
د .حساين اختو
دة .نادية حليم
د .أحمد شحالن

5

د .بشار عواد معروف
التحقيق بين ضبط النص والتعليق عليه
العبيدي
 Jusqu'où va la haine du musulman? Les mythes fondateursد .فريد العسري

6

de l'islamisation."L'expérience de l'islam européen comme

7

 اإلسالم واملسلمون في إندونيسيا من النشأة إلى التطور. -دور مسلمي إندونيسيا في تحقيق التعايش السلمي بالجمهورية اإلندونيسية.

التاريخ
 19فبراير 2015
 5مارس 2015
 11مارس 2015

 26مارس 2015
 09أبريل 2015
 29أبريل 2015

" indicateur des peurs globaliséesد .عبد الرحمن اغريوة
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برنامج األستاذ الزائر

 02نونبر 2015

8

السياق في االصطالح التفسيري  :مراجعات ومشكالت في التعريف والتوظيف

دة .فاطمة بوسالمة

9

نظام التعليم بإندونيسيا:
 التقليدي :املعهد اإلسالمي  PESANTTRENنموذجا -العصري :تجربة املدارس والجامعات اإلسالمية.

برنامج األستاذ الزائر

10

وصف النظام التعليمي العصري والتقليدي في إندونيسيا

برنامج األستاذ الزائر

11

وصف النظام التعليمي العصري والتقليدي في إندونيسيا.

12

المنهج المثالي للتعليم والدراسات اإلسالمية في عصر العولمة ،تجربة
إندونيسيا والمغرب.

دة .نادية حليم

 04نونبر 2015
 09نونبر 2015

 19نونبر 2015
 25نونبر 2015

دة .فاطمة كدار
برنامج األستاذ الزائر

 26نونبر 2015

كما ألقى السيد مدير املؤسسة درسا افتتاحيا برسم املوسم الدراس ي  2016 -2015في موضوع :تجديد األحكام االجتهادية وقاعدة« :االجتهاد ال
ينقض بمثله " وذلك يوم الخميس  22أكتوبر .2015

ج -دورات تكوينية :
لفائدة الطلبة :
نظمت املؤسسة بتنسيق مع مركز دراسات املخطوطات اإلسالمية التابع ملؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي دورة تكوينية لفائدة مجموعة من
طلبة املؤسسة ،في موضوع :تحقيق املخطوط الفقهي ،وذلك على امتداد ستة أيام ابتداء من  6أبريل  2015وإلى غاية  11منه.

لفائدة األطرالتربوية واإلدارية :
في إطار التكوين املستمر املرتبط بمنظومة كونوسيس ( )KONOSYSاملتخصص في إدارة مؤسسات التعليم والتكوين خالل سنة  ،2015نظمت
املؤسسة دورتين تكوينيتين األولى في شهر يونيو  2015والثانية في شهر دجنبر من نفس السنة ،لفائدة أطرها التربوية واإلدارية والتقنية ،من أجل
تحسين الكفايات والرفع من مستواها ورقمنة التدبير التربوي والبيداغوجي باملؤسسة.

د -أنشطة خاصة بالذكرى الخمسينية للمؤسسة
احتفلت مؤسسة دار الحديث الحسنية بالذكرى الخمسينية لتأسيسها يومي  8 – 7ماي  2015تخللتها أنشطة ثقافية وعلمية أهمها :
 تقديم كتاب الذكرى" :مؤسسة دار الحديث الحسنية :الرؤية الرسالة واملسار" .ويضم وثائق عن تأسيس املؤسسة وتطور القوانين املنظمةللدراسة بها ومناهج التدريس فيه ،معززة بأرقام تفصح عن عدد الخريجين منها وتخصصاتهم ،وجداول تكشف عن طبيعة األنشطة التي نظمتها.
 عرض شريط وثائقي تحت شعار" :مؤسسة دار الحديث الحسنية :الرؤية والرسالة واملسار" ،يقف عند أهم املحطات في تاريخ املؤسسة،ويستعرض شهادات عدد من املسؤولين واألساتذة والطلبة املغاربة منهم واألجانب.
 تقديم كتاب" :اإلتحافات السنية "...تراجم أساتذة ومدرس ي مؤسسة دار الحديث الحسنية منذ التأسيس وإلى غاية تاريخ الذكرى. تنظيم معرض للكتاب يعرف باإلنتاج العلمي للمؤسسة من إصدارات ورسائل وبحوث. شهادات نخبة من العلماء في حق املؤسسة. تكريم ثلة من رجاالت املؤسسة. إبداعات طالبية. أمداح نبوية. قصائد شعرية. عقد جلسة علمية في موضوع" :الرؤية والرسالة وأفق اإلشعاع العلمي" ،أطرها كل من :السيد مدير مؤسسة دار الحديث الحسنية ،فضيلةالدكتور أحمد الخمليش ي ،والسيد رئيس جامعة القرويين فضيلة الدكتور محمد الروكي ،وفضيلة الدكتور محمد الكتاني مكلف بمهمة بالديوان
امللكي.
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ه -التأليف والطبع
حرصا من املؤسسة على تنشيط حركة التأليف والطبع والنشر ،ومسايرة منها لخطة مشروع البحث العلمي وبنودها وأهدافها ،عملت املؤسسة
خالل املوسم  2015على إصدار املؤلفات التالية:
 -1الفلسفة واالختالف" لفرانسواز داستور ،ترجمة :د /إبراهيم مشروح.
" -2دليل تنمية القدرة على تدبير االختالف :التأطير النظري ،والتطبيقات العملية" ،د/خالد الصمدي.
 -3املائدة املستديرة :آليات تدبير االختالف بين الفقه اإلسالمي واملؤسسات التشريعية ،املنعقدة بتاريخ  10 -9 :دجنبر .2009
 -4املائدة املستديرة :مؤسسات تدبير االختالف في التجربة اإلسالمية ،التي نظمت بتاريخ 09 :دجنبر .2010

 - 4االتفاقيات املبرمة مع املؤسسات ذات االهتمام املشترك خالل سنة : 2015
إضافة إلى مجموعة من االتفاقيات التي سبق للمؤسسة عقدها مع عدد من املراكز العلمية واملؤسسات والجامعات ،فقد تم خالل املوسم
 2015-2014عقد االتفاقيات اآلتية:
اتفاقية تفاهم وتعاون مع معهد أحمد بابا للدراسات العليا والبحوث اإلسالمية – بتمبكتو  -جمهورية مالي.
اتفاق شراكة مع جامعة روتردام اإلسالمية في إطار برنامج إراسموس (Erasmus +( +للتعليم العالي.

 - 5األطروحات والرسائل الـمناقشة بمؤسسة دارالحديث الحسنية لسنة : 2015
أ) األطروحات الـمناقشة لنيل الدكتوراه :
ر.ت.

اسم الطالب

موضوع األطروحة

األستاذ املشرف

1

حفصة أهل مبارك

ضوابط نقد متون األحاديث عند املالكية ابن رشد الجد
(ت520ه) وأبو العباس القرطبي (ت656ه) نموذجين

د .الحسين أيت سعيد

املذهبية ومقاصد التفسير  :الجانب العقدي نموذجا

د .محمد قجوي

2

إدريس مكاوي

تاريخ املناقشة
الخميس
2015/01/22
األربعاء
2015/10/21

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

املشرف (ة)

تاريخ املناقشة

موضوع البحث
املصلحة وتطبيقاتها املعاصرة في املجال السياس ي مفهوم ،املواطنة أنموذج

حمزة برناطي

ذ.عبد املجيد محيب

الجمعة
2015/10/09

مباحث علوم الحديث من خالل كتابي "الرسالة" و"جماع العلم" لإلمام
الشافعي جمعا وتصنيفا ودراسة

خادم امباكي

ذ.محمد ناصيري

الثالثاء
2015/10/13

االستدالل بالقياس عند اإلمام املازري من خالل 'شرح التلقين'  :بعض
مسائل البيوع نموذج

سعيدة مدراري

ذ.حميد عشاق

الجمعة
2015/10/09

خالد ترغي

ذ.إبراهيم مشروح

الثالثاء
2015/10/13

ياسين عفيف

ذ.يوسف الكالم

الثالثاء
2015/10/13

املناظرة الفقهية من منطق الجدل إلى منطق الحوار

تعليل األحكام في الفكر اليهودي "داللة الحائرين" ملوس ى ابن ميمون نموذجا"
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تطبيق حد الحرابة في عهد النبي صلى هللا عليه وسلم _توثيق ودراسة_

يوسف اإلدريس ي

ذ.حميد عشاق

اإلثنين 2015/10/12

الصيام بين اليهودية واإلسالم :تاريخه ومفهومه ومقاصده

حسناء بنسعيد

ذ.يوسف الكالم

الجمعة
2015/10/09

النسخ وأثره في تعليل األحكام عند مفسري أحكام القرآن_آيات أحكام النكاح
أنموذجا

املصطفى العاملي

ذة.فريدة زمرو

الجمعة
2015/10/09

املقاربة النصية للقرآن الكريم عند الباحثة األملانية أنجليكا نيوفيث (عرض
وتحليل)

بدر الحاكيمي

ذة.فريدة زمرو

الجمعة
2015/10/09

سلطنة الزوجية _دراسة في املستندات_

حسن زربان

ذ.الناجي ملين

اإلثنين 2015/10/12

مباحث السنة عند األحناف من خالل كتاب "الرد على سير األوزاعي ألبي
يوسف" _جمع ودراسة_

عبد هللا باه

ذ.الناجي ملين

اإلثنين 2015/10/12

املسائل التي خالف فيها ابن عبد البر اإلمام مالكا من خالل االستذكار _جمع
من بداية كتاب الجهاد -إلى نهاية كتاب أسماء النبي(صلى هللا
ودراسة_
عليه وسلم)

كانفالي فاديكا

املسائل التي خالف فيها ابن عبد البر اإلمام مالكا من خالل االستذكار _جمع
ودراسة_ من بداية كتاب وقوت الصالة(باب وقوت الصالة) إلى نهاية كتاب
الحج(باب صيام التمتع)

عثمان سنغاري

الفتح وأثره في الفكر الديني باملغرب األقص ى إلى نهاية القرن الرابع
الهجري/العاشر امليالدي محاولة في التركيب والتعليل

عبد املنعم ايت املسعود

منهج االستدالل في علم الكالم _كتاب الغنية في أصول الدين لعبد الرحمان
املتولي(ت  478هـ) أنموذجا _ دراسة وصفية وتحليلية

ذ.الناجي ملين

ذ.الناجي ملين

ذ.أحمد الخاطب
ذ.عبد املنعم الشقيري

الثالثاء
2015/10/13

الثالثاء
2015/10/13
الثالثاء
2015/10/13

أمين مزراريس

ذ.عبد العظيم صغيري

الثالثاء
2015/10/13

املجامع الكنسية ودورها في تثبيت العقائد املسيحية

كريم بن عبد السالم

ذ.مصطفى زرهار

اإلثنين 2015/10/12

اختالف مفسري أحكام القرآن في آيات الزواج :أسبابه وآثاره

حبيب خير املستعين

ذة.فريدة زمرو

الجمعة
2015/10/09

جدل االستدالل على النبوة باملعجزة بين املتكلمين والحداثيين

الحسن ازيكي

ذ.عبد العظيم صغيري

الثالثاء
2015/10/13

قضايا اللغة في كتب معاني القرآن .كتاب(معاني القرآن) ألبي جعفر
النحاس(ت338:هـ) أنموذجا_ .دراسة وصفية تحليلية_

الحسن تلوان

ذ.عبد هللا الرشدي

اإلثنين 2015/10/12

االستدالل بأحاديث األحكام بين اللفظ واملعنى  :جمع تركيبي لنصوص
الشاطبي وتطبيقها على كتاب (إحكام األحكام شرح عمدة األحكام) البن دقيق
العيد.

فاطمة الزهراء املتقي

ذ.محمد ناصيري

اإلثنين 2015/10/12

التأويليات(الهيرمينوطيقا)القرآنية في الدراسات الغربية املعاصرة دراسة
تحليلية لكتاب .كلود جيليو .حول جامع البيان للطبري(فصل التفسير وعلم

يحيى الربيعي

ذ.فؤاد بن أحمد

الجمعة
2015/10/09
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الكالم)
تعليل أحكام شهادة املرأة بين املالكية واألحناف :دراسة تحليلية مقارنة

بشرى لزعار

املنتقى في شرح موطإ مالك بين املخطوط املغربي واملطبوع "دراسة للنسخ
املخطوطة ومقارنتها باملطبوع" -من باب افتتاح الصالة إلى باب الصالة
الوسطى مع أبواب متفرقة-

عبد اللطيف زاهد

ذ.حميد عشاق

ذ.محمد ناصيري

الثالثاء
2015/10/13
الثالثاء
2015/10/13

املنتقى في شرح موطإ مالك بين املخطوط املغربي واملطبوع "دراسة للنسخ
املخطوطة ومقارنتها باملطبوع"  -من مقدمة الكتاب وباب وقوت الصالة إلى
باب تيمم الجنب مع أبواب متفرقة -

توفيق بهاج

ذ.محمد ناصيري

الثالثاء
2016/10/13

آليات االستدالل الكالمي العقلية وتأصيلها القرآني عند اإلمام الغزالي (ت
 505هـ) دراسة وصفية وتحليلية

عبد الحميد مومن

ذ.عبد العظيم صغيري

الثالثاء
2017/10/13

األصول والفروع في علم الكالم محاولة في التصنيف والترتيب

محمد بن قدور

ذ.عبد العظيم صغيري

الثالثاء
2018/10/13

دراسة مصطلحية ملفهوم العمران عند ابن خلدون وموقع الشاهد القرآني
منه

خديجة الناصري

ذ.عبد املنعم الشقيري

الثالثاء
2018/10/13

ج ) األبحاث املناقشة لنيل شهادة اإلجازة في علوم الدين :
موضوع البحث

الطالب (ة)

املشرف (ة)

تاريخ املناقشة

أدبيات الحوار مع املخالف عند القاض ي أبي الوليد الباجي ( 474هــ) من خالل رسالته
إلى راهب فرنسا

أيوب بنفينة

مصطفى زرهار

2015/06/30

مناهج العلماء املسلمين قي مقارنة األديان خالل القرن السابع الهجري :كتاب املسائل
العشر ألبي البقاء الشافعي أنموذج

حمزة زهير ناتج

مصطفى زرهار

2015/06/30

زينب فرج

الطيب ملنوار

2015/06/30

الطيب ملنوار

2015/06/30

الدرس األصولي في تقويم التراث عند طه عبد الرحمان من خالل كتابه" :تجديد املنهج
في تقويم التراث"

سمية رفيع

عبد املجيد محيب

2015/06/30

مدخل ألصول التمويل اإلسالمي للدكتور سامي بن ابراهيم السويلم دراسة وصفية

سكينة الخمليش ي

عبد املجيد محيب

2015/06/30

كتاب" :نظام الطالق في اإلسالم " ألحمد محمد شاكر ( 1377هـ) دراسة وصفية
تحليلية

عبد الرحيم الطالبي

بوشتى الزفزوفي

2015/06/29

نظام الزواج عند الرومان من خالل مدونة جوشتنيان "دراسة مقارنة بالفقه
اإلسالمي"
االجتهاد الفقهي في مدونة األسرة دراسة في املسائل التي خرجت فيها املدونة عن املذهب
املالكي كتاب الزواج أنموذجا
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محمد أوالد
أحمد بن عمار

الحوز في الهبة في ضوء الفقه املالكي ومدونة الحقوق العينية

شيخ مختار ديابي

الطيب ملنوار

2015/06/29

كتاب "الفرق بين الفرق" ألبي منصور عبد القاهر البغدادي دراسة وصفية وتحليلية

محمد راشق

عمر مبركي

2015/06/29

الفقه السياس ي من خالل كتاب الشهب الالمعة في السياسة النافعة البن رضوان
املالقي املالكي املتوفى سنة ( 784هــ) ـ دراسة وصفية ـ

إكرام الفاس ي

الطيب ملنوار

2015/06/29

محمد وعزيز

عمر مبركي

2015/06/27

فاطمة العموري

عمر مبركي

2015/06/27

عبد الرحمان توري

يوسف الكالم

2015/06/27

التأصيل القرآني للعقيدة عند ابن الوزير اليمني ( 840هـ) من خالل كتابه:
"ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان" دراسة وصفية وتحليلية
كتاب مسائل اإلمامة للناش ئ األكبر (ت 293هـ ) :دراسة وصفية وتحليلية
تفسير الكتاب املقدس عند باروخ سبينوزا من خالل كتابه :رسالة في الالهوت
والسياسة
داللة حروف املعاني على التعليل في الخطاب األصولي دراسة نظرية ونماذج طبيقية

فاطمة الزهراء العلمي

عبد املجيد محيب
عبد هللا الرشدي

2015/06/27

إسهامات املسلمين في التأسيس لعلم األديان :رسالة الرد الجميل للغزالي نموذجا

وسيم العزوزي

يوسف الكالم

2015/06/27

جهود القاض ي الباقالني ( 403ه ـ ) في بيان حقيقة جمع القرآن من خالل كتاب نكت
االنتصار لنقل القرآن دراسة وصفية تحليلية

محسن عباس ي

فاطمة بوسالمة

2015/06/27

تعليل األحكام عرض وتحليل لطريقة التعليل في عصور االجتهاد والتقليد ملحمد
مصطفى شلبي دراسة وصفية تحليلية

خديجة جليلي

عبد املجيد محيب

2015/06/27

محمد ملعلم

ابراهيم مشروح

2015/06/25

مقاربة توشيهيكو إيزوتسو (  )1914/1993ملفهوم "اإليمان" :الرؤية واملنهج

 - 6زيارات الوفود ملؤسسة دارالحديث الحسنية :
 21يناير 2015
 26يناير 2015
 02فبراير 2015
 10فبراير 2015
 27أبريل 2015
 28أبريل 2015
 27ماي 2015
 08يونيو 2015
 28يونيو 2015
 05أكتوبر 2015
 16أكتوبر 2015
 26نونبر 2015
 15دجنبر 2015
 18دجنبر 2015

زيارة رئيس المركز النيجيري للبحوث العربية ( مدينة الغوس – نيجيريا )
زيارة نائب رئيس الجامعة اإلسالمية العالمية ( ماليزيا )
زيارة د .موسى فاديغا مدير جامعة الفرقان ( أبيدجان – ساحل العاج )
زيارة ممثل األمانة العامة لألوقاف بالكويت ( د .الصقعبي )
زيارة مجموعة من أئمة مساجد ألمانيا
زيارة وفد الجمعية اإلسالمية للطلبة المجازين بأمستردام
زيارة أئمة مغاربة بألمانيا
زيارة وفد من طالب وأطر مجلس التعاون الخليجي
زيارة وفد كلية اإلالهيات بجامعة اسطنبول
زيارة وفد من الجالية المسلمة بهولندا
زيارة السفير اإلندونيسي بالمغرب والملحق الثقافي بالسفارة وأساتذة جامعيين إندونيسيين
زيارة أساتذة من إندونيسيا في إطار برنامج األستاذ الزائر
زيارة وفد من كفاءات مغاربة أمريكا
زيارة وفد كلية اإلالهيات بجامعة إزمير ( تركيا )
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 -7املشاركة في معارض :
شاركت مؤسسة دار الحديث الحسنية في فعاليات الدورة الثانية ملعرض الكتاب العربي املنظم من طرف معهد الدراسات
واألبحاث للتعريب من  14إلى  19دجنبر .2015
 -8املكتبة :
أ -االقتناءات الجديدة :
تحسينا لظروف البحث العلمي تم برسم سنة  2015دعم مكتبة املؤسسة بمؤلفات جديدة في تخصصات شتى خصوصا في الفقه
وأصوله والفكر اإلسالمي والفلسفة إلى جانب اقتناء طبعات حجرية نادرة ومخطوطات قيمة.
ب -الدالئل التعريفية :
تم إعداد دليل املقتنيات الجديدة  2014 – 2013واالشتغال على دليل املقتنيات الجديدة 2015 - 2014
 -9مجلة الواضحة :
عرفت هذه السنة إصدار العدد  9من مجلة املؤسسة "الواضحة" مع إعداد املادة العلمية املتعلقة بالعدد العاشر.
 -10األنشطة الطالبية :
وتنمية لروح املبادرة واإلبداع لدى الطلبة وكشف مؤهالتهم وقدراتهم دعمت املؤسسة اللجنة الثقافية الطالبية في تنظيم عدة
أنشطة طالبية منها :
 لقاءات علمية مع أساتذة أجالء في األيام التالية:
  23أبريل  : 2015محاضرة من إلقاء ذ .مولود السريري تحت عنوان  " :الصناعة الفقهية ".  6ماي  : 2015محاضرة من إلقاء د .مصطفى بنحمزة تحت عنوان  " :مالحظات حول االجتهاد ".  12ماي  : 2015محاضرة في موضوع  " :املناهج الغربية في تحقيق املخطوطات ونقد النصوص " من إلقاء د .يوسف الكالم.  13ماي  : 2015محاضرة من إلقاء د .محمد الروكي في موضوع  " :الفقه املالكي ومقومات التجديد "."
 تنظيم لقاء توجيهي من طرف اتحاد الطلبة األجانب باملؤسسة و تسيير األستاذ الدكتور الناجي ملين في موضوع :
خيارات وتوجيهات في التحصيل والبحث العلميين " يوم  9مارس .2015
 مائدة مستديرة باللغة اإلنجليزية في موضوع  " :اإلسالم والعنف " وذلك يوم الخميس  30أبريل .2015
 اليوم الثقافي للطالب األجنبي ( النسخة الثالثة )  31ماي .2015
 إجراء نهائي دوري كرة القدم املصغرة يوم  26أكتوبر .2015
 تنظيم مسابقة في الحديث يوم  5نونبر .2015
.
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