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1

4 أكتوبر على 

الساعة الواحدة

المحاضرة 

االفتتاحية 

للموسم 

المسلك الجديد: مراعاة المآل في العلوم اإلسالمية

مدير مؤسسة دار الحديث 

الحسنية األستاذ الدكتور 

أحمد الخمليشي

المعامالت المالية اإلسالمية من خالل المعايير محاضرة2

الفقهية المالكية
الشيخ عبد اهللا بن بيه

دورة �	و����3
 دورة تكوينية لفائدة طلبة المؤسسة: مقدمات 

منهجية في قراءة النص الفقهي والعقدي

ذ.طيب المنوار 

 ذ. عمر مباركي

ز��رة4
زيارة علمية لمؤسسة 

الملك عبد العزيز آل سعود

ذ. يوسف الكالم 

ذ. فؤاد بن أحمد 

ذ. جمال القصري
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دورة �	و����5
دورة تكوينية لفائدة األساتذة في البيداغوجيا 

الجامعية

أساتذة من داخل المؤسسة 

وخارجها

ز��رة6
زيارة إلى المكتبة الوطنية لفائدة طلبة

 سلك التكوين األساسي

ذ. الطيب لمنوار

ذ. عمر مبركي

�وم درا� 7

يوم دراسي تمهيدي في أفق تنظيم ندوة دولية 

في موضوع:

علوم القرآن الكريم:إشكالية المفهوم 

والوظائف والمقاصد

أساتذة المؤسسة

'رض8
 خطاب المقدمات في التراث البالغي بين 

المشروع والمنجز(تلخيص المفتاح) نموذجا
ذ. عبد اهللا الرشدي
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ذ.محمد ناصيريمناهج النقد الحديثي المعاصرة'رض9

ز��رة10

 زيارة إلى معهد محمد السادس 

لتكوين األئمة المرشدين والمرشدات 

لفائدة الطلبة األجانب بالمؤسسة.

ذ. فاطمة بوسالمة

12

من 29 فبراير 

إلى 03 مارس
دورة �	و����

 دورة تكوينية لفائدة طلبة المؤسسة في موضوع:

تحقيق مخطوطات السيرة النبوية وسير األعالم والتاريخ

مؤسسة دار الحديث الحسنية

 بشراكة مع مؤسسة الفرقان

محاضرة1119/20/21
 قراءة نقدية لنصوص من اإلنجيل 

في ضوء القرآن الكريم
   -Pisani  EMMANUEL

ذ. عبد المنعم الشقيري خطة العدالة إشكاالت سوسيولوجية بين الشهادة والتوثيق'رض13

أساتذة من داخل المؤسسة يوم دراسي للغات في موضوع: اللغات والفكر واألنسنة�وم درا� 14

وخارجها

د.سعيد بلبشيرسيادة األمة ومراقبة دستورية القوانينمحاضرة15
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