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 2016أنشطة مؤسسة دار الحديث الحسنية لسنة

 املباريات : -1

الشروط النظامية للتأهيل  يةمستوفة لفائدةمرشحمباراة التأهيل الجامعياملؤسسة خالل شهر دجنبر  نظمت

في شأن النظام (1997فبراير19)1417من شوال11الصادر في2.96.793املرسوم رقممن 17طبقا ملقتضيات املادةالجامعي

 األساس ي بهيئة األساتذة الباحثين بالتعليم العاليوذلك في التخصص التالي:
 

 عدد املرشحين التخصص ر.ت

 1 علوم القرآن 1
 

وذلك في ولوج إطار أساتذة التعليم العاليكما قامت باإلجراءات اإلدارية التي تدخل في اختصاصها من أجل تنظيم مباراة 

 التخصص التالي:

 

 عدد املرشحين التخصص ر.ت

1 
 2 الفقه وأصوله

2 

 

 املؤسسة  في أرقام : -2

 ) الطور االول( :2016-2017خالل الموسم الدراسي  سينردأ ( إحصائيات الطلبة المتم

 

 العدد السلك

 96 سلك التكوين األساسي المتخصص

 المعمق سلك التكوين العالي
 99 التأهيل

 79 مسلك الدكتوراه

 274 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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 حصائيات عن الطلبة المتخرجين :ب ( إ

 

 2016سنة  عدد الطلبة
 من التأسيس إلى غاية

 2016دجنبر  31

 1013 --- الحاصلون على شهادة الدراسات العليا  في الدراسات اإلسالمية والحديث

 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

 82 --- الحاصلون على الدكتوراه في العلوم اإلسالمية

 128 15 الحاصلون على اإلجازة في علوم الدين

 241 31 على شهادة التأهيل في الدراسات اإلسالمية العليا الحاصلون

 13 08 الحاصلون على شهادة الدكتوراه في الدراسات اإلسالمية العليا

   المجموع

 

 :)الطور الثاني(  2016-2015للموسم الجامعي  إحصائيات عن الطلبة المتمدرسين ج( 

 

 المستوى الدراسي سلك التكوين
 مجموع  عدد الطلبة األجانب المغاربةعدد الطلبة 

 اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  الطلبة

سلك التكوين 
 األساسي المتخصص

الثانيالفصل   7 17 3 2 29 

الرابعالفصل   12 10 4 0 26 

السادسالفصل   4 9 1 0 14 

الثامنالفصل   7 7 1 0 15 

 التأهيل
الثاني الفصل  18 12 9 0 39 

الرابعالفصل   12 10 10 1 33 

 الدكتوراه

األولىالسنة   9 2 5 0 16 

الثانية  السنة  9 2 3 0 14 

 18 1 5 4 10 السنة الثالثة 

 22 0 7 6 9 البرنامج الدراسي التحضيري

 228 4 48 79 97 العدد اإلجمالي
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 : 2016خالل سنة د (الشهادات الممنوحة 

 العدد الشهادات

 8 الدراسات االسالمية العلياالدكتوراه في 

 15 الحاصلون على اإلجازة في علوم الدين

 31 الحاصلون على شهادة التأهيل في الدراسات اإلسالمية العليا

 

 :2016خالل  سنة (أنشطة المؤسسة  ـه

 العدد األنشطة

 1 الندوات

 8 املحاضرات

 3 دورات تكوينية

 14 الزيارات الرسمية

 1 املشاركة في معارض

 2 اتفاقيات 

 1 يوم دراس ي

 3 حفل

 1 ورشات علمية

 4 أنشطة طالبية

 

15%

28%57%

2016الشهادات الممنوحة خالل سنة 

الدكتوراه في الدراسات اإلسالمية العليا

الحاصلون على اإلجازة في علوم الدين

الحاصلون على شهادة التأهيل في الدراسات 

اإلسالمية العليا
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2016أنشطة المؤسسة خالل سنة 
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 : 2016األنشطة الثقافية والعلمية املنظمة باملؤسسة خالل سنة  -3

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

 :التاليةول اوفق الجد 2016من األنشطة خالل سنة 

 

 ندوات : -1

 

 التاريخ الندوةعنوان  ر.ت.

1 
Approches Interculturelles et Enseignement des Langues Etrangères à 

l’Université : Réflexions Pédagogiques et Propositions Didactiques 
 2016 أبريل 26 - 27

 

 محاضرات : -2

 

 التاريخ اسم املحاضر عنوان املحاضرة ر.ت.

 2016فبراير  24 د. عبد العلي العمراني جمال مقاصد ابن رشد في مختصر المستصفى 1

 2016فبراير  25 د. الفي حرازين نقد القطع المنهجي تحصين علم االجتماع بالدين 2

 2016مارس  9 د. الفي حرازين والقانونما الحكمة من التقريب بين الشريعة  3

التفكير في المسؤولية المدنية: دراسة مقارنة بين قانون المسؤولية المدنية  4

 ( ونظرية الضمان في الفقه اإلسالمي2016الفرنسي الجديد)
   2016يونيو   02 د. محمد اليعالوي

 2016نونبر  30 د. عمر الفاسي الفهري واالجتماعية واقع البحث العلمي في المغرب ودوره في التنمية االقتصادية 5

 2016دجنبر  08 د. فؤاد بن أحمد ماذا حدث بعد وفاة ابن رشد 6

 2016دجنبر  14 د. محمد بنشريفة المدارس العلمية في الغرب اإلسالمي من خالل نظرية ابن خلدون 7

 2016دجنبر  28 الخاطبد. أحمد  الدين والدولة ومسار تشكيل الهوية المغربية 8

 

 أيام دراسية : -3

 

 التاريخ اليوم الدراس يعنوان  ر.ت.

 2016نونبر  03 تحديد عنوان المسلك الجديد ومضامينه وأهدافه 1
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 ورشات علمية :-4

 التاريخ الورشةعنوان  ر.ت.

1 

 " زائو مناقشة مسودتي املعيارين الشرعيين " املسابقات والججلسة استماع من أجل 

  وهيئة بشراكة مع الجمعية املغربية لالقتصاد اإلسالمي بالنيابة"ضمان مدير االستثمار "و

 )واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ) األبناك التشاركية  املحاسبة 
 2016يناير  22ـ  21

 

 : دورات تكوينية-5

 لفائدة الطلبة : -أ

مع مركز دراسات املخطوطات اإلسالمية التابع ملؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي دورة تكوينية لفائدة  بشراكةنظمت املؤسسة 

( في موضوع: تحقيق مخطوطات علوم 95مجموعة من طلبة املؤسسة، وبعض الطلبة الباحثين من خارج املؤسسة وعددهم )

 . 2016مارس  05وإلى غاية  2016فبراير  29تة أيام ابتداء من القرآنالكريم : األصول والقواعد واملشكالت ، وذلك على امتداد س

بتأطير أساتذة اللغات  2016املؤسسة تكوينا تحت عنوان مهارات الدراسة للتفوق الجامعي خالل شهر نونبر  تما نظمك

 باملؤسسة.

 : لفائدة األطر التربوية واإلدارية -ب

استراتيجيات لتعزيز املمارسة  لألساتذة:الكفاءة املهنية  اإلنجليزية فيموضوع:تم تنظيم دورة تكوينية لفائدة أساتذة اللغة 

بتأطير الدكتور رداد  2016وكذا دورة تكوينية لفائدة أساتذة اللغة اإلنجليزية خالل شهر أكتوبر .2016مارس  28املهنية يوم

 الركيك

 في موضوع :   2016أكتوبر  28ؤسسة يوم الجمعة لفائدة أساتذة اللغة اإلنجليزية بامل كما تم تنظيم ورشة تكوينية

Promoting Students’Active Learning through Project Based Learning   

 حفل :-6

احتفلت املؤسسة بمناقشة أول أطروحة دكتوراه التحق صاحبها بالسلك األساس ي املتخصص في نظام التكوين الجديد املطبق منذ  -

من سلك التكوين العالي املعمق لنيل  2016-2015 وبتخرج الفوج العاشر املوسم الدراس ي 2006-2005 املوسم الدراس ي

 .2016دجنبر  15شهادةالتأهيل في الدراسات اإلسالمية العليا وذلك يوم الخميس

 .على التقاعدموظفين بمناسبة إحالة 2016فبراير2يوم اتكريمي حفالنظمت املؤسسة  -

 2016ماي  16والطالبات التركيات يوم  نييالهولند ينتوديع الطالبنظمت املؤسسة حفل  -
 

 

 

 املشاركة في معارض : -7
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شاركت مؤسسة دار الحديث الحسنية في املنتدى اإلقليمي الثاني عشر لإلعالم والتوجيه املدرس ي والجامعي واملنهي بالقاعة 

 .2016أبريل  10و09بسال  يومي  -حي السالم  -املغطاة 

 األنشطة الطالبية  : -8

وتنمية لروح املبادرة واإلبداع لدى الطلبة بغية الكشف عن مؤهالتهم وقدراتهم دعمت املؤسسة اللجنة الثقافية الطالبية في 

 تنظيم عدة أنشطة طالبية منها :

 .2016ماي  02تنظيم زيارة علمية للخزانتين الحسنية والوطنية بتأطير األستاذين الطيب املنور وعمر مبركي يوم  -

 .2016ماي  21تنظيم اليوم الثقافي للطالب األجنبي " النسخة الرابعة " في موضوع : تجربتي مع الكتابة يوم  -

 .2016ماي  29و28ـ  27املؤسسة أيام  طالباتتنظيم رحلتين لفائدة الطالبات التركيات وبعض  -

 : 2016والرسائل الـمناقشة  بمؤسسة دار الحديث الحسنية لسنة  األطاريح -4

 )8عددها  (الـمناقشة لنيل الدكتوراه : األطاريح (أ

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

 لبنى بنعلي 1
التصرفات النبوية الخاصة باإلمامةوالقضاء وقضايا األعيان من خالل 

عشاقعبد الحميد د. -جمع ودراسة  -سنن أبي داود والجامع املختصر للترمذي  2016يونيو  01 

 2016يوليوز  21 محمد بن عزوزد.  -جمع ودراسة  -أحاديث الربا  عمر اعميري  2

 جعفر أهمدي 3
صحيح مسلم نموذجا  -التجريح بالبدعة وأثره في الحكم على الحديث 

محمد ناصيري د.  -  2016شتنبر  28 

 أسماء موس ى 4

هـ( من  761األنصاري)تآليات دراسة النص القرآني عند ابن هشام 

دراسة وصفية تحليلية  -خالل كتابه "مغني اللبيب عن كتب األعاريب" 

- 

 2016أكتوبر  20 فريدة زمرو .ةد

 ملياء فاتي 5
تدبيـر منطقـة الفراغ التشريعـي بين االجتهاديـن الفقهـي القديـم 

 والقانونـي املغربـي املعاصـر
 2016نونبر  17 عبد الحميد عشاقد. 

 2016نونبر  29 يڭمحمد الرو د.  نظرية التكامل بين الزكاة والضريبة: دراسة تأصيلية فقهية رشيد املدور  6

 تجديـد الدرس األصولي عند اإلمــام ولـي هللا الدهلـوي  إبراهيم الوجاجي 7
عبد الحميد عشاقد.   2016نونبر  29 

أحمد السنونيد.  التقليــد واالجتهــاد فــي أصــول الديــن   ياسين السالمي 8  2016نونبر  30 

 

 

 

 

 ) 31عددها (األبحاث املناقشة لنيل شهادة التأهيل في العلوم اإلسالمية  :(  ب
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 تاريخ املناقشة املشرف )ة( الطالب )ة( موضوع البحث ر.ت.

 20/07/2016 ذ.عبد الحميد عشاق محمد بمب درامي   املعاهدات النبوية جمع وتقديم وتكشيف 1

2 
هـ( جرد 520النوازل العقدية في كتاب "الفتاوى" للقاض ي ابن رشد الجد)ت

 وتصنيف ووصف
 12/10/2016 ذ.عمر مباركي سانوغو محمد

3 
تفسير مفردات القرآن الكريم عند نشوان الحميري من خالل موسوعته 

 -قضايا ونمادج  -اللغوية "شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم" 
 13/10/2016 ذ.عبد هللا بن رقية سهام الهيما

4 
هـ( من خالل كتابه 311أصول التفسير وقواعده عند أبي إسحاق الزجاج )

 ()معاني القرآن وإعرابه
 13/10/2016 ذة.فريدة زمرو  أحمد بوغنبو

5 

د عبد مفهوم شجرة موضوع السورة، وتطبيقاتها في التفسير عن

 م(، تفسير سور: العلق، القيامة،2004الرحمن حبنكة الميداني)ت.

 الفرقان، والرعد أنموذجا.

يةذ.عبد هللا بن رق كوثر النويني  13/10/2016 

 17/10/2016 ذ.عبد الحميد عشاق أسماء أنضام العامة من خالل فتاوى معاصرة تعليل األحكام في ضوء الضرورات 6

 18/10/2016 ذ.الناجي ملين عبد هللا الحسين ميغا مرويات علي بن زياد التونس ي في املدونة : جمع ودراسة 7

8 
اعتبار السياق وأثره في فهم آيات القتال من خالل تفسير املنار ملحمد رشيد 

 هـ( 1354رضا)
 19/10/2016 ذ.عبد الحميد عشاق كوني جاكارجا

9 
هـ( من خالل املدونة لسحنون، واألم للشافعي 159مرويات ابن أبي ذئب )

 جمعا، تخريجا، تصنيفا، ودراسة
 19/10/2016 ذ.الناجي ملين كريمة علي طالب

 20/10/2016 ذ.الناجي ملين منصور نيانغ انفرادات اللحمي خارج املذهب ومسوعاتها العلمية 10

11 
مسالك ابن رشد في تقويم اآلراء الكالمية ونقدها من خالل: "الكشف عن 

 مناهج األدلة في عقائد امللة" عرض وتحليل
 20/10/2016 ذ.عمر مبركي عبد العزيز ايت اشو

 20/10/2016 عشاقذ.عبد الحميد  عبد الواحد بيض تعليل األحكام و توجيهها بين التبليغ والسياسة دراسة تمهيدية 12

13 
النسق العقدي ملفهوم الفطرة في القرآن الكريم وسبل تفعيله في الدرس 

 العقدي املعاصر.
 هشام الطاهري 

ذ.عبد العظيم 

 صغيري 
21/10/2016 

14 
هـ( من خالل" 95-46عالقة فقه اإلمام أبي حنيفة  بفقه ابراهيم النخعي )

 مصنف عبد الرزاق الصنعاني" جمع و دراسة
 25/10/2016 ذ.الناجي ملين محمد كوني

15 
عالقة فقه اإلمام أبي حنيفة بفقه ابراهيم النخعي من خالل كتاب " مصنف 

 ( جمع ودراسة235ابن أبي شيبة" )ت:
 25/10/2016 ذ.الناجي ملين اسماعيل بليم

16 

االختيارات العقدية البن العربي ومنهجه في االستدالل من خالل:"الكتاب املتوسط 

في االعتقاد والرد على من خالف السنة من ذوي البدع واإللحاد" و"األمد األقص ى في 

 شرح أسماء هللا الحسني وصفاته العلى" دراسة وصفيةوتحليلية

 حنان منصور 
ذ.عبد العظيم 

 صغيري 
27/10/2016 

 27/10/2016 ذ.فريدة زمرو  وفاء رويجل اإلجماع عند املفسرين: جمعا ودراسة من خالل نمادج تفسيرية مختارة 17

 27/10/2016 ذ.عبد هللا رشدي عمر صايم منهج الدراسة اللغوية في كتب غريب القرآن كتاب "تذكرة األريب في تفسير  18
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 الغريب" البن الجوزي انمودجا / دراسة وصفية تحليلية

 الحسين موعتصم قراءة في املبادئ السياسية في القرآن الكريم.التأطير العقدي للسياسة: 19
ذ.عبد العظيم 

 صغيري 
27/10/2016 

20 
ظاهرة التكفير باملغرب األقص ى خالل القرنين العاشر والحادي عشر 

 الهجريين: تجلياتها، وتعليالتها، وآثارها، وجهود العلماء في مواجهتها
 حجلي  ععماد

ذ.عبد العظيم 

 صغيري 

 ذ.أحمد الخاطب

27/10/2016 

 أهمية القواعد األصولية في فهم املسائل العقدية 21
 عبد الرازق بن العربي

 املسطاص ي 

ذ.عبد العظيم 

 صغيري 
28/10/2016 

22 
فقه تصرفات النبي صلى هللا عليه وسلم وأثره في تقرير الوسطية من خالل 

 هـ( رحمه هللا544) كتاب الشفا للقاض ي عياض
 صالح واتارا

ذ.عبد العظيم 

 صغيري 
28/10/2016 

 26/10/2016 ذ.الطيب ملنوار خديجة بنيس -جرد ودراسة -مكروهات اإلمام مالك من خالل املدونة  23

 26/10/2016 ذ.محمد ناصري  عبد الكبير زاهد تفردات أبي هريرة جمع ودراسة 24

25 
التفسير نماذج تطبيقية من خالل "الجامع ألحكام أهمية الداللة املعجمية في 

 القرآن للقرطبي و التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور 
 26/10/2016 ذ.عبد املجيد محيب فاطمة هاشمي

26 
 ( ومروياته في املدونة.174عبد هللا بن لهيعة املصري )ت. 

 دراسة حديثية 
 26/10/2016 ذ.الناجي ملين محمد سهلي

 26/10/2016 ذ.عبد املجيد محيب  عبد الصمد فياللي املصلحة املعنوية في القرآن الكريم نمادج مختارة من سورة البقرة 27

28 
 املشهور املبني على مدرك ضعيف

 األسباب والغايات من خالل "بلغة السالك للشيخ الصاوي"
 26/10/2016 ذ.الناجي ملين عبد الصمد تميم

29 
دراسة في كتاب املناهج األصولية في اإلجتهاد بالرأي في التشريع اإلسالمي" 

 ( تحليل وتركيب1434للدكتور محمد فتحي الدريني )ت 

 أحسن حسين ضيف

 هللا قطين 
 26/10/2016 ذ.عبد املجيد محيب 

 26/10/2016 ذ.عبد املجيد محيب سعدية دودي هـ( دراسة وصفية تحليلية1393الظاهرة القرآنية ملالك بن نبي ) 30

31 
عرض السيرة النبوية من خالل بحوث "ميكائيل ليكر" دراسة نقدية في 

 مصادر السيرة النبوية
 16/11/2016 ذ.عبد الحميد عشاق كوثر فوالشادي ميكائيل
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 تاريخ املناقشة املشرف )ة( الطالب )ة( موضوع البحث ر.ت.

1 
دراسة في أصل املفهوم وتطبيقاته خالل القرون -التفريق بين الزوجين بسبب الشقاق: 

 .-الهجرية الثالثة األولى ومدونة األسرة املغربية
 27/06/2016 ذ. الطيب ملنوار مريم ابعلي

2 
النص القرآني من تهافت  نقد القراءات املعاصرة للقرآن الكريم من خالل كتاب:

 .-دراسة وصفية وتحليلية -القراءة إلى أفق التدبر للدكتور قطب الريسوني: 
 27/06/2016 ذة. فاطمة بوسالمة صوفية ايوكو

 جواد الفالق ضوابط املصلحة في الشريعة اإلسالمية لرمضان البوطي "دراسة وصفية وتحليلية" 3
ذ. عبد املجيد 

 محيب
27/06/2016 

4 
دراسة في الحجية واألثر من خالل كتاب "إجمال -قول الصحابي في النظر الفقهي 

 .-هـ( 761اإلصابة في أقوال الصحابة" للحافظ العالئي )

ابراهيم نايت 

 موس ى
 24/06/2016 ذ. الطيب ملنوار

5 
إشكالية الجبر واالختيار عند األشاعرة من خالل كتاب املطالب العالية للرازي "الجزء 

 .-دراسة وصفية تحليلية-التاسع" 

أيوب 

 املنصوري
 27/06/2016 ذ. عمر مبركي

 27/06/2016 ذ. يوسف الكالم محمد أهضار .-دراسة وصفية وتحليلية -"الرد على النصارى" البن ربن الطبري:      6

7 
العرف وتطبيقاته في الفقه املالكي من خالل كتاب البهجة في شرح التحفة ألبي الحسن 

 علي بن عبد السالم التسولي "الزواج والطالق أنموذجا"
 27/06/2016 ذ. الطيب ملنوار فاطمة عاقيل

 27/06/2016 ذ. عمر مبركي محفوظ أديان .-دراسة وصفية وتحليلية-كبرى اليقينيات الكونية ملحمد سعيد رمضان البوطي  8

9 
"تحرير الكالم في مسائل االلتزام" ألبي  مفهوم االلتزام عند املالكية من خالل كتاب:

 .-دراسة وصفية وتحليلية-هـ(  954عبد هللا محمد بن محمد الحطاب املالكي )ت
 محمد العافي

 ذ. الناجي ملين

)ينوب عنه ذ.عبد  

 املجيد محيب(

27/06/2016 

10 

في أحكام  الطبقة املؤسسة للتأليف األصولي املالكي. من خالل كتاب إحكام الفصول،

هـ(. نماذج مختارة من املدرسة  474األصول ألبي الوليد سليمان بن خاف الباجي )

 املالكية العراقية.

عبد الجبار 

 األنصاري 

 ذ. الناجي ملين

)ينوب عنه ذ.عبد  

 املجيد محيب(

27/06/2016 

11 
معالم نظرية النظم عند اإلمام بديع الزمان النورس ي من خالل كتابه "إشارات 

 .-دراسة وصفية وتحليلية-اإلعجاز في مظان اإليجاز" 
 27/06/2016 ذ. عبد هللا الرشدي صفاء الغزواني

 معالم منهج التفسير لدى أبي مسلم األصفهاني من خالل املجموع من تفسيره املفقود. 12
زينب 

 الخمليش ي
 27/06/2016 ذ. عبد هللا بن رقية

 أسباب اختالف املحدثين في تصحيح األحاديث وتضعيفها: سبب الرواة أنموذجا. 13
هدى بن 

 عائشة
 24/06/2016 ذ. بوشتى الزفزوفي

 27/06/2016 رقية ذ. عبد هللا بن إيمان الزغاري  معالم فكرة اإلعجاز عند محمود شاكر من خالل كتابه مداخل إعجاز القرآن. 14

15 
جرد -هـ(  684املسائل الكالمية في شرح تنقيح الفصول في اختصار املحصول للقرافي )

 .-وتصنيف ودراسة نماذج

زبير أوالريواجو 

 يوسف
 27/06/2016 ذ. عمر مبركي

 : 2016االتفاقيات املبرمة مع املؤسسات ذات االهتمام املشترك خالل سنة  - 5
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اتفاقيات الشراكة والتعاون التي تجمع بين املؤسسة وبين مؤسسات علمية وثقافية عربية وأجنبية، فقد تم فيما يتعلق ب

 :تفعيل اتفاقيتي تعاون مع كل من 2016خالل املوسم 

من  كلية اإللهيات بجامعة مرمرة بتركيا، وذلك باستقبال ست طالبات من تلك الجامعة ملتابعة الدراسة باملؤسسة لفصل دراس ي، -

 .2016فبراير إلى أواخر يونيو  13الفترة املمتدة من 

وجامعة روتردام اإلسالمية التابعة للجامعة الحرة بهوالندا، وذلك باستقبال طالبين في إطار برنامج جامعات اإلتحاد األوروبي  -

(Erasmus+). 

 توزعت هذه الزيارات على الترتيب اآلتي :زيارات الوفود ملؤسسة دار الحديث الحسنية : - 6

 : زيارة وفد من وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بقطر.2016يناير  6 -

 زيارة طلبة ماستر " املذهب املالكي وتدبير الخالف" الفصلين األول والثالث ) كلية اآلداب والعلوم واإلنسانية  :2016فبراير  17 -

 مكناس (.

 زيارة طلبة ماليزيين من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط. :2016ماي  25 -

 زيارة وفد باكستاني يترأسه وزير الشؤون الدينية الباكستاني الشيخ محمد أمين الحسنات شاه. :2016ماي  26 -

 زيارة األمين العام لدار اإلفتاء الدكتور سليم علوان الحسيني ـ استراليا. :2016يونيو  16 -

 زيارة طلبة أمريكيين بتأطير من مؤسسة قلم ولوح. :2016يوليوز  14 -

 زيارة وفد عن جمهورية الصومال الفدرالية برئاسة وزير األوقاف والشؤون الدينية. :2016يوليوز  21 -

 زيارة طلبة أمريكيين بتأطير من املركز اللغوي العربي " قلم ولوح". :2016يوليوز  28 -

 رة طلبة أمريكيين بتأطير من املركز اللغوي العربي " قلم ولوح".زيا :2016شتنبر  22 -

 زيارة طلبة أندونيسيين  :2016شتنبر  26 -

 زيارة طلبة أمريكيين بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ـ الرباط. :2016أكتوبر  5 -

 زيارة وفد هولندي. :2016نوفمبر  14 -

 زيارة وفد من رواندا برئاسة مفتي الجمهورية. :2016نوفمبر 17 -

 زيارة وفد ماليزي من " دار الحديث بماليزيا"بحضور سفير ماليزيا باملغرب. :2016دجنبر  01 -

 : التأليف والطبع -7

ومسايرة منها لخطة مشروعالبحث العلمي وبنودها حرصا من املؤسسة على تنشيط حركة التأليف والطبع والنشر، 

 على إصدار املؤلفات التالية: 2016عملت املؤسسة خالل املوسم  وأهدافها،

التأليف في مسائل الخالف الفقهي واألصولي في القرن الثاني الهجري : دراسة في الخصائص والوظائف واآلثار من تأليف د.  -

 الناجي ملين 

 )م  2014–1964/  هـ 1436–1383(االتحافات السنية بتراجم من درس بدار الحديث الحسنية  -

 التكامل املعرفي بين العلوم اإلسالمية : األسس النظرية والشروط التطبيقية. -

 2008منهج تدريس الفقه في مؤسسات التعليم العالي : يوم دراس ي -

 .2009-2008واقع التكوين ومنهجه في مؤسسات الدراسات اإلسالمية : يوم دراس ي -
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 : يةللمؤسسةاملعلوماتاملنظومة  -8

على تنفيذ عدد من املشاريع منها ما هو متعلق بالبنية املعلوماتية ومنها ما هو مرتبط بالنظم خالل هذه السنة عملت املؤسسة 

 املعلوماتية. 

تدبير الخدمات ب جديدة، و ياملؤسسةبتجهيز قاعة املعلوميات بحواسفي إطار تدبير وتطوير البنية املعلوماتية، قامت  -

 تلبيةوالعمل على  ،IPعبر بروتوكول املعلوماتية، وتدبير النظام الهاتفي  املعداتكة املحلية وصيانة الشب املتعلقة بصيانة

 للمؤسسة.الحاجيات من معدات ولوازم معلوماتية 

 ERPKONOSYSالتدبير املندمج أما فيما يخص البرامج والتطبيقات فإن املؤسسة واصلت تطوير استخدامات نظام  -

EDUCATION كما قامت املؤسسة بصيانة وتحديث موقعها املتخصص في إدارة مؤسسات التعليم والتكوين ،

 االلكتروني

 :  املكتبة-9

 :  االقتناءات الجديدة -أ

الفقه في تخصصات شتى خصوصا في جديدة بمؤلفات مكتبة املؤسسة  دعم 2016برسم سنة تم تحسينا لظروف البحث العلمي 

 .والعقيدة

 التعريفية :الدالئل  -ب

 2016  - 2015شتغال على دليل املقتنيات الجديدة واال 2015– 2014دليل املقتنيات الجديدةتم إعداد 

 مجلة الواضحة :-10

 .الحادي عشرمع إعداد املادة العلمية املتعلقة بالعدد  من مجلة املؤسسة "الواضحة" 10العدد  إصدارعرفت هذه السنة 
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خالل ألنشطة العلمية والثقافية التصاعدية التي عرفتها اوتيرة العلى نفس  2016حافظت املؤسسة خالل سنة 

 .2015 السنة الفارطة

 تميزت بتنظيم:  2016لم أن سنة عمع ال

املسابقات والجوائز وضمان مدير االستثمار (الشرعيين:من أجل مناقشة مسودتي املعيارين ورشة علمية  -

 ) والوكيل باالستثمار والشريكضارب امل

 لفائدة أساتذة املؤسسة لتحديد عنوان املسلك الجديد ومضامينه وأهدافه يوم دراســـــي -

املناهج البين ثقافية وتدريس اللغات األجنبية بالتعليم  موضوع:دولية باللغتين الفرنسية واإلنجليزية في ندوة  -

 العالي

وراه التحق صاحبها بالسلك األساس ي املتخصص في نظام التكوين الجديد احتفاء بمناقشة أول أطروحة دكت -

من سلك التكوين  2016-2015وبتخرج الفوج العاشر املوسم الدراس ي  2006-2005املطبق منذ املوسم الدراس ي 

 العالي املعمق لنيل شهادة التأهيل في الدراسات اإلسالمية العليا.

 املتعلقة ب: تفعيل اتفاقيتي الشراكة والتعاون  -

كلية اإللهيات بجامعة مرمرة بتركيا، وذلك باستقبال ست طالبات من تلك الجامعة ملتابعة الدراسة باملؤسسة * 

 لفصل دراس ي.

وجامعة روتردام اإلسالمية التابعة للجامعة الحرة بهوالندا، وذلك باستقبال طالبين في إطار برنامج جامعات * 

 .(+Erasmus)األوروبي  االتحاد
 

الندوات المحاضرات
دورات 
تكوينية

الزيارات 
الرسمية

المشاركة في 
معارض

اتفاقيات
أنشطة 
طالبية

يوم دراسي ورشة علمية

2016 1 8 3 14 1 2 4 1 1

2015 0 12 3 14 1 2 9 0 0
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2015و2016مقارنة بين األنشطة العلمية والثقافية لسنة 


