2
0
1
9

أنشطة مؤسسة
دار الحديث الحسنية
 -سنة - 2019

المملكة المغربية
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
جامعة القرويين
مؤسسة دار الحديث الحسنية

أنشطة مؤسسة دار الحديث الحسنية لسنة

2019

 .Iالمؤسسة في أرقام :
أ ) إحصائيات الطلبة المتمدرسين خالل الموسم الدراسي  (2019-2018الطور األول) :

سلك التكوين
سلك التكوين
األساسي
المتخصص
التأهيل
الدكتوراه

المستوى الدراسي

عدد الطلبة المغاربة
الذكور
اإلناث

عدد الطلبة األجانب
الذكور
اإلناث

مجموع
الطلبة

الفصل األول

5

14

4

3

26

الفصل الثالث

7

16

2

2

27

الفصل الخامس
الفصل السابع
الفصل األول
الفصل الثالث
السنة األولى
السنة الثانية
السنة الثالثة

11

19

1

0

31

4
22
16
11
15
12
9

15
18
13
5
11
5
6

3
13
5
5
6
9
3

1
0
0
0
1
0
1

23
53
34
21
33
26
19

112

122

51

8

293

البرنامج الدراسي التحضيري
العدد اإلجمالي

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

سنة 2019

من التأسيس إلى غاية
 31دجنبر 2019

----------22
33
13
68

1013
172
91
279
82
186
344
48
2215

2

ج) إحصائيات عن الطلبة المتمدرسين للموسم الجامعي ( 2019-2018الطور الثاني) :

سلك التكوين
سلك التكوين
األساسي
المتخصص
التأهيل
الدكتوراه

المستوى الدراسي

عدد الطلبة األجانب
الذكور
اإلناث

عدد الطلبة المغاربة
الذكور
اإلناث

مجموع
الطلبة

الفصل الثاني

5

13

4

1

23

الفصل الرابع

9

15

2

2

28

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

11

19

1

0

31

3
22
16
11
15
12
9

15
17
12
5
11
5
6

3
13
5
5
6
9
3

1
0
0
0
1
0
1

22
52
33
21
33
26
19

113

118

51

6

288

البرنامج الدراسي التحضيري
العدد اإلجمالي

د ) الشهادات الممنوحة خالل سنة : 2019

العدد

الشهادات

13
22
33

الدكتوراه في الدراسات اإلسالمية العليا
الحاصلون على اإلجازة في علوم الدين
الحاصلون على شهادة التأهيل في الدراسات اإلسالمية العليا

الشهادات الممنوحة خالل سنة 2019
الدكتوراه يف الدراسات اإلسالمية العليا
الحاصلون عىل اإلجازة يف علوم الدين

19%
49%

32%

الحاصلون عىل شهادة التأهيل يف الدراسات اإلسالمية
العليا

3

هـ )أنشطة المؤسسة خالل سنة :2019

األنشطة
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

العدد

العدد

ندوات
محاضرات
دورات تكوينية
زيارات الوفود
اتفاقيات
أيام دراسية
حفالت
أنشطة موازية لفائدة طلبة المؤسسة
أنشطة طالبية
أنشطة لفائدة الطلبة الوافدين على المؤسسة
ورشات
قراءة في كتاب
لقاءات تواصلية

.II

03
06
04
17
06
02
05
06
17
04
02
01
02

األنشطة الثقافية والعلمية المنظمة بالمؤسسة خالل سنة :2019
إيمانا من المؤسسة بضرورة العناية بالتكوين الموازي للدراسة النظامية ،ورغبة في تخريج كفاءات ذات

مستوى علمي راق ومتكامل ،يفتح أمامهم آفاق البحث العلمي ويوسع مداركهم في مختلف العلوم والتخصصات ،نظمت
خلية البحث العلمي بالمؤسسة خالل سنة  2019أنشطة علمية عدة تنوعت بين محاضرات ودورات تكوينية وندوات دولية
وأيام دراسية ،وكذا ورشات وزيارات ولقاءات تواصلية وقراءة في كتاب ،كل ذلك تم توزيعه بحسب الجدولة اآلتية:

 .1ندوات :

4

ر.ت

عنوان النشاط

المشاركون

تاريخ النشاط

1

علوم القرآن الكريم :إشكالية
المفهوم والمنهج والوظيفة

2

الحوار الديني وتحقيق السلم
العالمي

أساتذة من داخل المؤسسة
وخارجها
مؤسسة دار الحديث
الحسنية بتعاون مع وزارة
األوقاف والشؤون
اإلسالمية
مؤسسة دار الحديث
الحسنية بشراكة مع
كلية اللغة العربية
جامعة القاضي عياض
تنسيق :ذ .عبد هللا
الرشدي

25-24أبريل 2019

3

التكامل المعرفي بين علم
األصوات وعلم القراءات
القرآنية

 16ماي 2019

 24-23أكتوبر 2019

 .2محاضرات :

ر.ت
1

2

3
4
5
6

عنوان النشاط

المشاركون

نشأة الجامعات األوروبية في
األستاذ الدكتور
مستهل القرن الثالث عشر وفعالية
عبد العلي عمراني جمال
التراث اإلسالمي في مضمون
التعليم بها
نشأة الجامعات األوروبية وفعالية
األستاذ الدكتور عبد
التراث النظري اإلسالمي في
العلي عمراني جمال
مناهج التعليم بها
حرية االعتقاد في الكتب السماوية األستاذ الدكتور مصطفى
زرهار
بين التفسير والتأويل
محاضرة افتتاحية للموسم الجديد:
األستاذ الدكتور أحمد
أي مشروع للبحث العلمي في
الخمليشي
مؤسسة دار الحديث الحسنية؟
األستاذ الدكتور
مناهج كليات الشريعة وتحديات
إبراهيم عبد هللا
المستقبل :كلية الشريعة بجامعة
األنصاري
قطر نموذجا
القانون الدولي اإلنساني في العالم
الدكتور عمر مكي
اليوم

تاريخ النشاط

 18فبراير 2019

 28فبراير 2019
 15أبريل 2019
 26شتنبر 2019
 24أكتوبر2019

 29نونبر 2019

 .3أيام دراسية :
5

عنوان النشاط

ر.ت

مناهج تدريس األديان بين مؤسسة
دار الحديث الحسنية ومؤسسات
تدريس األديان بالغرب
Methods of teaching
religions in western
universities and Dar El
Hadith El Hassania
Institution

1

2

المشاركون

تاريخ النشاط

تنسيق:
ذ.يوسف الكالم

 30أبريل 2019

 .4دورات تكوينية :
 لفائدة الطلبة
عنوان النشاط

ر.ت

دورة تكوينية لفائدة طلبة المؤسسة
في موضوع :تحقيق المخطوطات
األدبية واللغوية

1

دورة تكوينية لفائدة طلبة المؤسسة
في موضوع :القانون الدولي
اإلنساني

2

المشاركون

مؤسسة دار الحديث
الحسنية بشراكة مع
 9-4مارس 2019
مؤسسة الفرقان للتراث
اإلسالمي
مؤسسة دار الحديث
 22-21مارس
الحسنية بشراكة مع اللجنة
2019
الوطنية للقانون الدولي
اإلنساني

دورة تكوينية لفائدة طلبة المؤسسة
في موضوع :مقدمات منهجية في
قراءة النص التفسيري والفقهي
والعقدي

3

تاريخ النشاط

ذ .الطيب المنور
ذ .عمر مبركي

 06ماي 2019

 لفائدة الموظفين

ر.ت
1

عنوان النشاط
دورة تكوينية في المعلوميات :برنامجي
Word- Excel

تاريخ النشاط
من  28إلى 30أكتوبر 2019
أيام  7 -5 -4نونير 2019

 .5ورشات

6

ر.ت

1

2

عنوان النشاط
مشاركة طلبة المؤسسة في أشغال
الندوة الدولية التي نظمتها الجامعة
الدولية للرباط في موضوع:
Religious Peace and the
Challenges Of Modernity
Remapping Cultural
Borders
افتتاح سلسلة ورشات في موضوع
البحث في علم الكالم ومقارنة
األديان:
إشكاالته وقضاياه ومناهجه وأهميته

المشاركون

تاريخ النشاط

 18أبريل 2019

ذ .يوسف الكالم

ابتداء من 30
أكتوبر2019

 .6قراءة في كتاب:

ر.ت
1

عنوان النشاط

المشاركون

بين دفتي كتاب" :األحباس
اإلسالمية في المملكة المغربية"
لمؤلفه الشيخ محمد المكي
الناصري

مؤسسة دار الحديث
الحسنية بتعاون مع وزارة
األوقاف والشؤون
اإلسالمية

تاريخ النشاط
 13ماي 2019

 .7لقاءات تواصلية:

ر.ت

عنوان النشاط

1

لقاء تواصلي بين السيد المدير
وموظفي المؤسسة

2

ملتقى الباحثين في سلك الدكتوراه
(أساتذة وطلبة) في موضوع:
"السرد القصصي في القرآن
الكريم :األسلوب والدالالت"

المشاركون

تاريخ النشاط
2يناير 2019

مؤسسة دار الحديث
الحسنية بشراكة مع
كلية اللغة العربية جامعة
القاضي عياض
تنسيق :ذة .فريدة زمرد/
ذة .نادية حليم

 30نونبر 2019

 .8حفل:
7

أقامت المؤسسة خالل هذه السنة ثالثة أنشطة تتعلق بالطلبة واألساتذة والموظفين على النحو اآلتي:

عنوان النشاط

ر.ت

التاريخ

1

استقبال الطلبة األتراك

 7أكتوبر 2019

2

حفل التقاعد

 20نونبر 2019

3

حفل تخرج الفوج الثالث عشر الثالث عشر
(الموسم الجامعي )2019 -2018

 21نونبر 2019

4

حفل استقبال الطلبة الوافدين من كلية اإللهيات جامعة مرمرة
وكلية اإللهيات جامعة صكاريا – تركيا

 14فبراير 2019

5

حفل توديع الطلبة الوافدين من كلية اإللهيات جامعة مرمرة
وكلية اإللهيات جامعة صكاريا -تركيا

 27ماي 2019

 .9أنشطة طالبية :
وتنمية لروح المبادرة واإلبداع لدى الطلبة بغية الكشف عن مؤهالتهم وقدراتهم دعمت المؤسسة اللجنة الثقافية
الطالبية في تنظيم عدة أنشطة طالبية منها :

ر .ت

نوع النشاط

تاريخه

1

دوري كرة القدم

فبراير ومارس
وأبريل 2019

2

مسابقة في حفظ وتجويد القرآن الكريم

 28فبراير 2019

3

االحتفاء بعامالت النظافة بالمؤسسة بمناسبة اليوم العالمي
للمرأة

 13مارس 2019

4

ورشات مكتبية في تقنيات المكتبة وأنواع الكتب وكيفية التعامل
مع الكتب.

شهرا مارس وأبريل
2019

5

محاضرة من إلقاء األستاذة د .فريدة زمرد في موضوع:
اتجاهات معاصرة في الدرس القرآني

 27مارس 2019

8

6

محاضرة من إلقاء الطالب الزائر عبد الصمد فداكار من جامعة
صقاريا تركيا في موضوع :فن الموسيقى في الحضارة
العثمانية.

 2أبريل 2019

7

تقديم كتاب د .يوسف الكالم :مقارنات بين اليهودية
واإلسالم:تراث اليهودية وأهميته في التفسير.

 3أبريل 2019

8

محاضرة ولقاء علمي مع األستاذ جعفر أبو القاسم مدير مدرسة
أنزا للتعليم العتيق بأكادير.

 29أبريل 2019

9

إفطار رمضاني جماعي

 8ماي 2019

10

قراءة في كتاب (تاريخ المكتبات اإلسالمية وما ألف في الكتب)
لعبد الحي الكتاني

 17أكتوبر 2019

11

ورشات في تقنيات الخط العربي

24ابتداء من أكتوبر
2019

12

محاضرة ألقاها د .عثمان بزاع في موضوع :مفهوم الوجه عند
إيمانويل ليفيناس

 13نونبر 2019

13

مسابقة في الحديث والسيرة النبوية

 25نونبر 2019

14

دروس في اللغة االندونيسية

ابتداء من  25نونبر
2019

15

حفل بمناسبة المولد النبوي

 27نونبر 2019

16

مسابقة في الشعر واألدب

األسبوع الثاني من
دجنبر 2019

17

حفل بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

 19دجنبر 2019

9

 .10أنشطة موازية لفائدة طلبة المؤسسة والطلبة الوافدين:

نوع النشاط

ر .ت

المشاركون

زيارة إلى المعرض الدولي للنشر
والكتاب بالدار البيضاء
رحلة علمية إلى مدينتي مراكش
وأكادير

1
2

زيارة لمؤسسة مسجد الحسن
الثاني :المكتبة الوسائطية

3

التاريخ
 16فبراير 2019
أيام  19و 20و 21أبريل
2019

ذ.بوشتى الزفزوفي
ذ .عمر مبركي

زيارة إلى مكتبة آل سعود بالدار
البيضاء
رحلة علمية من مدينة الرباط إلى
فاس مكناس وإفران لفائدة الطلبة
األتراك
رحلة علمية من مدينة الرباط إلى
فاس مكناس وإفران

4
5
6

 02ماي 2019
 4ماي 2019
 7 – 6أبريل 2019
من  19إلى  21أبريل
2019

.11أنشطة الطلبة الوافدين على المؤسسة:
ر .ت

.III

التاريخ

نوع النشاط

1

دورة تكوينية بعنوان" :التواصل الفعال ومهارات
التواصل المؤثر " بتأطير الدكتورة بشرى شاكر

2019 /03 /14

2

محاضرة علمية تحت عنوان "جوهر الدين" ألقاها
الدكتور عبد الحميد عشاق

2019 /03 /28

3

اليوم الثقافي السنوي السادس بصحبة ندوة علمية ،تحت
عنوان" :المسلمون وخدمة التراث :الواقع والمأمول"

2019 /04 /27

4

لقاء علمي لتقديم كتاب "العلم ليس إلها" لمؤلفه محمد أمين
2019 /12 /17
خالل ،مصحوبا بحفل ترحيب الطالب الجدد وتكريم
الخريجين

األطاريح والرسائل الـمناقشة بمؤسسة دار الحديث الحسنية لسنة : 2019

أ) األطروحات الـمناقشة لنيل الدكتوراه :
موضوع األطروحة

اسم الطالب

األستاذ المشرف تاريخ المناقشة

10

فقه مختلف الحديث و عالقته بالمقررات
المذهبية من خالل ' شرح معاني اآلثار ' و '
مشكل اآلثار ' لإلمام الطحاوي(ت321ه

عبد العزيز
النقاش

د.محمد
ناصيري

03/01/2019

التعليل الفقهي لمسائل الزواج عند المالكية
جردا و دراسة

فؤاد القطاري

د.أحمد
الخمليشي

08/01/2019

حقيقة القياس عند أئمة األحناف من خالل
كتب أبي يوسف و محمد بن الحسن الشيباني
ـــ دراسة تأصيلية تطبيقية ـــ

داود بشير
سماري

د.الناجي لمين

10/01/2019

االستدالل األصولي في الفقه المالكي :جرد و
دراسة ألحكام الطالق

عبد الحميد
الراقي

د.أحمد
الخمليشي

14/01/2019

الحكم بالنكارة عند نقاد الحديث المتقدمين :
دراسة تحليلية تركيبية

حنان الجد

د.محمد
ناصيري

17/01/2019

ذ .أحمد بن
تعليل األحكام الفقهية  :كتاب الشفعة أنموذجا شرافة أشلحي
األمين العمراني
التعليل الفقهي وعالقته بأصول الفقه المدون
مع دراسة نقدية لالستدالل الفقهي انطالقا من عبد السالم
ذ.أحمد السنوني 20/03/2019
أجرير
مسائل كتاب "النكاح" في مذاهب الفقه
اإلسالمي المقارن
20/03/2019

تحقيق المناط  :الحاجة إليه و من يقوم به في
الواقع المعاصر

حسناء
الخسوي

ضبط القياس و أثره على الفروع عند اإلمام
الشافعي(204ه)  :دراسة تحليلية توتيقية

محمد بنت كيتا

التعليل الفقهي ألحكام الشركات  :دراسة
وصفية تحليلية

ذ.أحمد السنوني 21/03/2019
د.الناجي لمين

ذ .أحمد بن
محمد رزاقي
األمين العمراني

شخصية األحكام المنظمة لألسرة دراسة
تحليلية مقارنة

سهيلة
الخمليشي

أحكام األسرة و تجـديدها في المــــجتمع
النيـــجيري :دراسة على ضوء الفقـــه
المــالكي و االجتهادات الفقهية المعاصرة
تعليل أحكام الزواج عند المالكية ـ جردا و
دراسة ـ

عبد اللطيف
أديموال
موكاجي

عبد المجيد
محيب

02/05/2019
03/05/2019
17/07/2019

ذ .أحمد بن
15/10/2019
األمين العمراني

ذ .أحمد بن
معاذ صمري
األمين العمراني

24/12/2019

ب ) األبحاث المناقشة لنيل شهادة التأهيل في العلوم اإلسالمية :
موضوع البحث

الطالب (ة)

المشرف (ة)

تاريخ المناقشة
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"اختيارات اإلمام العراقي الحديثية من خالل كتابه
شرح التبصرة والتذكرة".

ابراهيم الغالي

ذ .محمد ناصيري 14/10/2019

ذ .طارق طاطمي
"موارد أبي مدين الفاسي (ت  1181هــ) في كتابه أحمد بزيد بارك
14/10/2019
ذ .بوشتى
هللا
" مستعذب اإلخبار بأطيب األخبار".
الزفزوفي
اختيارات اإلمام السخاوي الحديثية في كتابه " فتح
شيماء لمين ذ .محمد ناصيري 14/10/2019
المغيث في شرح ألفية الحديث.
ذ.طارق طاطمي
فقه األحكام الشرعية في السيرة النبوية من خالل
14/10/2019
ذ.بوشتى
سعاد سليم
كتاب "الروض األنف للسهيلي".
الزفزوفي
ذ .الطيب لمنوار
أحكام االستلحاق في الفقه اإلسالمي وتطبيقاتها في
16/10/2019
خديجة العز
ذة .مجيدة الزياني
القضاء المغربي.
حسن النية في التعاقد بين الفقه اإلسالمي والقانون.
اختيارات اإلمام السيوطي في علوم الحديث من
خالل تدريب الراوي وألفية األثر.

كوثر الوافي

ذة .مجيدة الزياني 16/10/2019

إبراهيم سافري ذ .محمد ناصيري 16/10/2019

منهج أبي عبد هللا ابن المواق المراكشي( 642هــ)
في النقد الحديثي من خالل كتابه " بغية النقاد
النقلة".

ربيع الحبادي

قانون التأويل وتطبيقاته عند محيي الدين بن عربي:
دراسة في كتاب "رد المتشابه إلى المحكم من
اآليات القرآنية واألحاديث النبوية".

سارة اجديعي

المدرسة األشعرية بالمغرب األقصى في العصر
المريني كتاب :المباحث العقلية في شرح معاني
العقيدة البرهانية أنموذجا.

محمد براس

اإلجماع عند وائل حالق ومقارنته بالمفهوم
األصولي.

خديجة نيت
محمد

اقتسام األموال المكتسبة بين الزوجين من خالل
اإلجتهاد القضائي المغربي.

نبيل بنعبو

ذ .محمد ناصيري 16/10/2019
ذ .عمر مبركي
ذ .مصطفى
زرهار

ذ .أحمد الخاطب

ذ .الطيب لمنوار

17/10/2019

17/10/2019

17/10/2019

ذ .عبد المنعم
الشقيري
ذة .مجيدة الزياني
17/10/2019
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حديث االفتراق دراسة في األبعاد والمآالت.

عبد الرحيم
الكريم

أصول العقيدة المسيحية من خالل القرآن الكريم:
دراسة تحليلية لكتاب " مسيح اإلسالم" لمشيل
حايك.

ندى السطواني

فهم القرآن الكريم :الموضوعات واألسلوب لمحمد
عبد الحليم دراسة وصفية تحليلية.

إيمان بنبكة

اإلجماع وتطبيقاته الفقهية :باب تقديم بعض
األعضاء على بعض في الوضوء والمسح من
خالل كتاب الطهارة البن المنذر.

ذ .عمر مبركي

17/10/2019

ذ .أحمد الخاطب
ذة .بشرى شاكر
ذ .عمر مبركي
ذة .فريدة زمرو
ذة .نادية حليم

18/10/2019

18/10/2019

أبوبكر خليفة
سنكاري

ذ .أحمد األمين
العمراني

22/10/2019

العموم والخصوص في تفسير (أحكام القرآن) البن
العربي (ت  543هــ) دراسة تحليلية مقارنة

عبد هللا شال

ذة .فاطمة
بوسالمة

23/10/2019

اإلجماع وتطبيقاته عند المالكية  -اإلمام القرافي
 684هــ أنموذجا. -

سانوغو أحمد
موريبا

ذ .الطيب لمنوار

23/10/2019

مظاهر التعايش بين الديانات السماوية في الغرب
اإلسالمي من خالل النوازل الفقهية" :نوازل اإلمام
الونشريسي نموذجا".

عبد العزيز
السماللي

ذ .يوسف الكالم

23/10/2019

تخصيص العموم بالمصلحة -دراسة فقهية
تطبيقية. -

أحمد بمب سين

ذ .عبد الحميد
عشاق

23/10/2019

أصل اعتبار المآل في الفتاوى والنوازل :نوازل
العلمي أنموذجا.

محمد أتسوانت

ذ .عبد الرحمان
هيباوي

23/10/2019

صورة اإلسالم في أوروبا في الماضي والحاضر:
من خالل كتاب :صورة اإلسالم في أوروبا في
القرون الوسطى لريتشارد سوذرن.

أنس الحسناوي

ذ .عبد المنعم
الشقيري

23/10/2019

علم نزول القرآن الكريم عند الشيخ الطاهر ابن
عاشور :جمع ودراسة من المقدمات إلى آخر سورة
آل عمران من خالل تفسيره التحرير والتنوير.

جميلة بوهال

ذة .فاطمة
بوسالمة

23/10/2019

مبحث التأويل من خالل مفاتيح الغيب للفخر
الرازي ( ت  606هــ).

إسماعيل أصبان

مبحث مشكل القرآن الكريم في تفسير المحرر
الوجيز البن عطية األندلسي (ت  542هــ) جمع
ودراسة.

إبراهيم بودقيق

ذة .فريدة زمرو

ذة .فريدة زمرو

25/10/2019

25/10/2019
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قواعد التفسير المتعلقة بالنزول من خالل تفسير
التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي (ت741هــ).

عبد الودود
عثمان

ذة .فريدة زمرو

25/10/2019

اإلجماع وتطبيقاته :كتاب الطهارة -باب تقديم
أعضاء الوضوء على بعض والمسح والغسل.

أيوب بلبل

ذ .الناجي لمين

28/10/2019

"الفروع المجمع عليها في كتاب الطهارة ،عرض
ودراسة".

هاجر بونانة

شرح منصور الطوخي على فتح الباقي  -المتوفي
سنة ( 1090هــ ) دراسة وتقديم .

منير اإلبراهيمي

قواعد فقه اعتبار المآل وتطبيقاتها من خالل
مراعاة المصلحة عند اإلمام الشاطبي.

ذ .الناجي لمين

28/10/2019

ذ .محمد ناصيري

28/10/2019

محمد بوي صو ذ .الطيب لمنوار

28/10/2019

عالقة قاعدة ما جرى به العمل باعتبار المآالت عند
المالكية.

هشام لكصاص

ذ .عبد المجيد
محيب

28/10/2019

دراسة اجماعات ابن المنذر من خالل مؤلفه
اإلجماع كتاب " اإلجارة " أنموذجا

مريم بروحو

ذ .الطيب لمنوار

28/10/2019

تطبيقات اعتبار المآل في نوازل األسرة عند
المالكية ":الزواج والطالق" أنموذجا.

أسماء الغالي

ذ .الطيب لمنوار

28/10/2019

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

الطالب (ة)

رسالة "بيان إعجاز القرآن الكريم" ألبي سليمان
حمد بن محمد بن ابراهيم الخطابي ـــــ دراسة
وصفية تحليلية ــــــ

ضحى دادسي

ذ .عبد هللا
الرشدي

2019/06/17

جميلة غسيوا

ذة .فاطمة
بوسالمة
ذ .عزيز الخطيب

2019/06/17

"تحصيل نظائر القرآن" للحكيم الترمذي
(ت بعد  318هــ) دراسة وصفية
كتاب أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب
آي التنزيل لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر
الرازي

حسنة
المصطافي

المشرف (ة)

تاريخ المناقشة

ذ .عبد هللا بن
رقية

2019/06/17

(ت بعد  666هــ) دراسة وصفية
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فوائد في مشكل القرآن للعز بن عبد السالم

مريم غورا

ذة .فاطمة
بوسالمة

2019/06/17

فقه السيرة عند القاضي عياض من خالل إكمال
المعلم كتاب الفضائل نموذجا

عائشة يعقوبي

ذ .طارق طاطمي
ذ .عبد الرحيم
آيت بوحديد

2019/06/17

أحكام وقف األموال النقدية في الفقه اإلسالمي
وتطبيقاتها من خالل نوازل المالكية

زينب ابو
الغازي

ذ .الطيب لمنوار
ذة .مجيدة الزياني

2019/06/18

(ت  660هـ) دراسة وصفية

رؤى جديدة لتفسير آيات من القرآن الكريم
مقال زينب العلواني " Domestic
"violenceM islamic perspective
أنموذجا
جهود اإلمام يحيى الليثي وأهل بيته في نشر
الموطأ باألندلس
البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من
الحجة والبيان لمحمود بن نصر الكرماني (ت
 505ه):
دراسة وصفية.
رواة الموطأ عن اإلمام مالك األندلسيون من
خالل ترتيب المدارك للقاضي عياض (ت 544
هـ) جمع وتعريف
كتاب " كفاية األلمعي في آية يا أض ابلعي "
لشمس الدين بن الجزري (ت  833هـ) ـــــ
دراسة وصفية ـــ
جهود القاضي عياض اللغوية من خالل شرحه
لحديث أم زرع ـــــ دراسة تحليلية نقدية

البصمة الوراثية وقضايا النسب من خالل مدونة
األسرة دراسة مقارنة بين نظر الشرع ونظر العلم
قاعدة دفع الضرر وعالقتها بالمصلحة عند نجم
الدين الطوفي من خالل كتابه التعيين في شرح
األربعين
Le verset de l'abrogation dans son
contexte rhétorique
آية النسخ وسياقها البالغي للكاتب ميشال
كويبريس ـــــ دراسة وصفية

رابحة امالل

ذ .احساين اختو
ذ .عمر مبركي

2019/06/19

نعيمة فضيل

ذ .بوشتى
الزفزوفي

2019/06/19

سلمى الزلكامي

ذة .فاطمة
بوسالمة

2019/06/19

حفصة المستطع

ذ .بوشتى
الزفزوفي
ذ .عبد الرحيم
آيت بوحديد

2019/06/19

خديجة عزوزي

ذ .عبد هللا بن
رقية

2019/06/19

ابراهيم توري

ذ .عبد هللا
الرشدي
ذ .بوشتى
الزفزوفي

2019/06/19

نورة وظيل

ذ .عبد الهادي
الخمليشي

2019/06/19

محمد سي

ذ .الطيب لمنوار
ذ .عبد الرحمان
هيباوي

2019/06/19

مامور درامي

ذة .فاطمة
بوسالمة
ذة .بشرى شاكر

2019/06/19
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كتاب" :التعاضد المتين بين العقل والعلم والدين":
دراسة وصفية تحليلية

احسان سعيدي

ذ .عمر مبركي
ذ .أحمد الخاطب

2019/06/19

الجدل اإلسالمي اليهودي في الغرب اإلسالمي
رسالة ابن حزم :الرد على ابن النغريلة اليهودي
أنموذجا

زكرياء بونوار

ذ .يوسف الكالم

2019/06/19

تكامل العقيدة والسلوك عند القشيري من خالل
كتابه « :شرح أسماء هللا الحسنى »

خولة خيري

ذ .عمر مبركي
ذ .مصطفى
زرهار

2019/06/19

اإلسالم ونقد العهد القديم في العصر الوسيط
دراسة وصفية للجزء األول من كتاب الفصل في
الملل واألهواء والنحل البن حزم

احمد آمين بابا

الذمة المالية في الفقه اإلسالمي ومجال تطبيقاتها
في العقود من خالل كتاب " البهجة في شرح
التحفة ألبي الحسن التسولي "

ذ .يوسف الكالم

2019/06/19

ذ .الطيب لمنوار
فاضمة الغواري
ذة .مجيدة الزياني

2019/06/19

اإلصالح الديني في أوروبا :ــــــ الحركة
البروتستانتية أنموذجا ـــــــ

البشير ابدار

التأمين التكافلي :دراسة في المفهوم والتطبيقات
المعاصرة

مريم ازنفار

.IV

ذ .مصطفى
زرهار
ذ .أحمد الخاطب
ذ .الطيب لمنوار
ذة .محمد
اليعالوي

2019/06/19
2019/06/19

االتفاقيات المبرمة مع المؤسسات ذات االهتمام المشترك خالل سنة : 2018

 االتفاقيات:
حرصت مؤسسة دار الحديث الحسنية على مواصلة انفتاحها على الجامعات ومراكز التعليم العالي في مختلف
بلدان العالم اإلسالمي ،حيث تم إبرام خمس اتفاقيات جديدة إضافة إلى تجديد أخرى استوفت المدة الزمنية لسريان مفعولها،
وهي موزعة على الشكل اآلتي:

ر.ت

اسم الجهة

1

معهد االتفاقية اإلسالمي بإندرااليا – سومطرة الجنوبية

البلد

تاريخ االتفاقية

إندونيسيا

 30أبريل 2019
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2

الجمعية المحمدية للتعاون الدولي والعالقات الخارجية

اندونيسيا

 15مايو 2019

3

جامعة فطاني

تايالند

 15مايو 2019

4

جامعة دار الهدى اإلسالمية

الهند

 16مايو 2019

5

جامعة شريف هداية هللا اإلسالمية الحكومية بجاكارتا

إندونيسيا

 30مايو 2019

6

معهد يونس أمره الثقافي التركي

الرباط

2019

 تجديد اتفاقية:

ر.ت
1

.V

اسم الجهة

البلد

التاريخ

كلية اإللهيات بجامعة مرمرة

تركيا

2019

زيارات الوفود لمؤسسة دار الحديث الحسنية :

تستقبل المؤسسة كل سنة عددا من الوفود الوطنية واألجنبية ،وقد تميزت هذه السنة باستقبال
وفد من السفراء األجانب ،وفيما يلي توزيع الزيارات مرتبة زمنيا:
زيارة رئيس المركز الثقافي التركي بالمغرب يوم  29يناير 2019
زيارة طلبة قلم ولوح لتعليم اللغة العربية يوم  31يناير 2019
زيارة وفد من جامعة األخوين بإفران يوم  2فبراير 2019
زيارة طلبة المؤسسة للمعرض الدولي للكتاب يوم  16فبراير 2019
زيارة وفد من كلية الشريعة بالسمارة يوم  21مارس 2019
زيارة وفد من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بمكناس ونائب عميد الكلية يوم  20مارس 2019
زيارة رئيس قسم اللغة العربية بجامعة السينغال يوم  26مارس 2019
زيارة تالميذ مجموعة وحي القلم يوم  28مارس 2019
زيارة مدير معهد االتفاقية اإلسالمي بأندرااليا -سومطرة الجنوبية بأندونيسيا يوم  30أبريل
2019
زيارة جمعية الطلبة األندونسيين بالمغرب يوم  26شتنبر 2019
زيارة وفد ماليزيا يوم  22أكتوبر 2019
زيارة صحافية من الهند مع ممثلي وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  23أكتوبر 2019
زيارة وفد من كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بقطر يوم  24أكتوبر 2019
زيارة وفد القراء بتنسيق مع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية يوم  31أكتوبر 2019
زيارة وفد أندونيسيا يوم  4نونبر 2019
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زيارة طلبة قلم ولوح يوم  14نونبر 2019
زيارة وفد إماراتي يوم  28نونبر 2019
 .VIالتأليف والطبع :
حرصا من المؤسسة على تنشيط حركة التأليف والطبع والنشر ،ومسايرة منها لخطة مشروع
البحث العلمي وبنودها وأهدافها ،عملت المؤسسة خالل سنة  2019على إصدار المؤلفات التالية:
 علوم القرآن الكريم :إشكالية المفهوم والمنهج والوظيفة؛
 تمييز أحوال النبي صلى هللا عليه وسلم وأثره في تقليل االختالف؛
;? L’Humanisme en question : quels horizons
Language, culture and religion : multicultural perspectives




 .VIIالمنظومة المعلوماتية للمؤسسة :
عملت المؤسسة خالل سنة  2019على مواصلة تنفيذ عدد من المشاريع الرقمية منها ما هو متعلق بالبنية
المعلوماتية والتقنية ومنها ما هو مرتبط بالنظم المعلوماتية .ونظرا للتطور السريع الذي تعرفه التكنولوجيا الحديثة والحاجة
الماسة لتحسين وجودة خدمات المؤسسة الرقمية ،قامت المؤسسة بدراسة تقييمية لمنظومتها الرقمية.
البنية المعلوماتية :
في إطار تدبير وتطوير البنية المعلوماتية ،قامت المؤسسة ب :
 توفير الحاجيات من معدات ولوازم معلوماتية للمؤسسة؛
 السهر على حسن سير خدمات الشبكة المحلية وصيانتها وحمايتها؛
 وتوفير خدمة األنترنت بجميع مرافق المؤسسة؛
 صيانة المعدات المعلوماتية والتقنية؛
 تدبير النظام الهاتفي ذا بروتوكول  IPوصيانته؛
 توفير وصيانة الوسائل التعليمية الحديثة لفائدة أساتذة وطلبة المؤسسة.
 توفير الدعم المعلوماتي والتقني لكافة الفاعلين بالمؤسسة من أساتذة وإداريين وطلبة وباحثين.

النظم المعلوماتية:
أما فيما يخص البرامج والتطبيقات فإن المؤسسة عملت على:
 السهر على حسن استثمار سير منظومة التدبير المندمج كونوسيس الخاصة بالمؤسسة وصيانتها وحمايتها من جهة،
كما قامت بإضافة خدمات جديدة لفائدة األساتذة والطلبة من جهة أخرى؛
 تحسين خدمات موقعها اإللكتروني اإلخبارية والتواصلية أغنته بالمادة العلمية من منشورات ومجلة وأعمال الندوات
العلمية.
البنية التقنية السمعية البصرية :
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أما الجانب السمعي البصري فقد عملت المؤسسة على :
 السهر على توفير الخدمات التقنية الضرورية لتنظيم مختلف األنشطة الثقافية والعلمية بالمؤسسة؛
 صيانة المعدات السمعية البصرية المتوفرة بقاعة المؤتمرات وقاعات المحاضرات بالمؤسسة؛
 تسجيل وتوثيق بالصوت والصورة مختلف األنشطة الثقافية والعلمية المنظمة بالمؤسسة.

 .VIIIالمكتبة:
وعيا منها بأهمية المراجع القديمة ،شرعت المكتبة في عملية تدقيق الفهرسة الخاصة بالطبعات
المذكورة وذلك بإضافة مجاالت جديدة يتم على إثرها تحيين قاعدة البيانات .أما فيما يخص الدوريات فقد
تم البدء في إعداد وسائل للبحث الببليوغرافي عبر فهارس الموضوعات المتعلقة بها ،وبالتالي فهرسة
المقاالت.

أ -االقتناءات الجديدة :
تحسينا لظروف البحث العلمي تم برسم سنة  2019دعم مكتبة المؤسسة بمؤلفات جديدة ( ما يقارب
 700كتاب ) في تخصصات مختلفة خصوصا في الفقه ،التاريخ ،األديان والقانون.

ب -الدالئل التعريفية :
تم إعداد دليل المقتنيات الجديدة  2018 -2017واالشتغال على دليل المقتنيات الجديدة -2018
2019
.IX

مجلة الواضحة :
سيتم إصدار العدد الثاني عشر من مجلة الواضحة.
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