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 المملكة المغربية                  

 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

جامعة القرويين            

 ةمؤسسة دار الحديث الحسني  
 

 2020أنشطة مؤسسة دار الحديث الحسنية لسنة  

I - : المؤسسة  في أرقام 
 

 ) الطور األول( :2020-2019خالل الموسم الدراسي  سينردأ ( إحصائيات الطلبة المتم

 

 المستوى الدراسي سلك التكوين
 مجموع  عدد الطلبة األجانب عدد الطلبة المغاربة

 اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  الطلبة

سلك التكوين 
األساسي 
 المتخصص

ولاألالفصل   7 18 1 1 27 

الثالثالفصل   5 13 3 0 21 

الخامسالفصل   9 15 2 2 28 

السابعالفصل   11 19 1 0 31 

 التأهيل
األول الفصل   11 21 2 1 35 

الثالثالفصل   21 17 12 0 50 

 الدكتوراه

األولىالسنة   - - - - - 

الثانية  السنة  13 5 7 0 25 

 21 0 5 5 11 السنة الثالثة 

 25 1 5 12 7 البرنامج الدراسي التحضيري

 263 5 38 125 95 العدد اإلجمالي

 

 حصائيات عن الطلبة المتخرجين :ب ( إ

 

 2020سنة  عدد الطلبة
 من التأسيس إلى غاية

 2020دجنبر  31

 1013  --- الدراسات العليا  في الدراسات اإلسالمية والحديثالحاصلون على شهادة 

 172 --- الحاصلون على دبلوم الدراسات العليا  في الدراسات اإلسالمية والحديث

 91 --- الحاصلون على دكتوراه الدولة في العلوم اإلسالمية والحديث

 279 --- اإلسالميةالحاصلون على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الدراسات 

 82 --- الحاصلون على الدكتوراه في العلوم اإلسالمية

 216 30 الحاصلون على اإلجازة في علوم الدين

 393 49 الحاصلون على شهادة التأهيل في الدراسات اإلسالمية العليا

 62 14 الحاصلون على شهادة الدكتوراه في الدراسات اإلسالمية العليا

 2308 93 المجموع
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 :)الطور الثاني(  2020-2019للموسم الجامعي  إحصائيات عن الطلبة المتمدرسين ج( 

 

 المستوى الدراسي سلك التكوين
 مجموع  عدد الطلبة األجانب عدد الطلبة المغاربة

 اإلناث الذكور  اإلناث الذكور  الطلبة

سلك التكوين 
األساسي 
 المتخصص

الثانيالفصل   5 18 1 1 25 

الرابعالفصل   5 13 2 0 20 

السادسالفصل   8 15 2 2 27 

الثامنالفصل   11 18 1 0 30 

 التأهيل
الثاني الفصل   11 19 3 1 34 

الرابعالفصل   21 17 12 0 50 

 الدكتوراه

األولىالسنة   - - - - - 

الثانية  السنة  13 5 7 0 25 

 21 0 5 5 11 السنة الثالثة 

 25 1 5 12 7 التحضيريالبرنامج الدراسي 

 257 5 38 122 92 العدد اإلجمالي

 

 : 2020خالل سنة الشهادات الممنوحة  د (

 

 العدد الشهادات

 14 الدراسات اإلسالمية العلياالدكتوراه في 

 30 الحاصلون على اإلجازة في علوم الدين

 49 الحاصلون على شهادة التأهيل في الدراسات اإلسالمية العليا

 

 

 

 

 

 

15%

32%53%

2020الشهادات الممنوحة خالل سنة 

ي الدراسات اإلسالمية العليا
 
الدكتوراه ف

ي علوم الدين
 
الحاصلون عىل اإلجازة ف

ي الدراسات اإلسالمية
 
العلياالحاصلون عىل شهادة التأهيل ف
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 :2020هـ (أنشطة المؤسسة خالل  سنة 

 

 

 العدد

      

 05 زيارات الوفود

   02 اتفاقيات 

 05 حفالت

     03 أنشطة موازية لفائدة طلبة المؤسسة

 02 ورشات

 01 مسابقات

 01 تواصلية أيام

II -  2020األنشطة الثقافية والعلمية المنظمة بالمؤسسة خالل سنة: 
 

 

 نتيجة والثقافية، والمؤسسة مجموعة من األنشطة العلمية أعدت  2020لسنة  الثقافيالعلمي والبرنامج خالل 

ما عرفته البالد من ظروف خاصة متعلقة بالحالة الوبائية الطارئة، والتي أدت إلى توقف الدراسة ل

وتفعيلها في الموسم الجامعي وتقرر استدراكها بعض األنشطة، وتعذر تنظيم  بقيتها  تنظيم  فقد تمالحضورية، 

 االنشطة التالية:وهكذا استفاد الطلبة من  المقبل.

 

 

 

 

 تاريخ النشاط المؤطرون نوع النشاط عنوان النشاط
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La 
communication 
d’impact et l’art 

de l’orateur 
charismatique 

 

ورشة لفائدة طلبة 

 المؤسسة

 

 

 ذة. بشرى شاكر

20 2020مارس    

 

 

سلسلة افتتاح 

ورشات في 

موضوع البحث: 

في علم الكالم 

 ومقارنة األديان:

إشكاالته وقضاياه 

 ومناهجه وأهميته

ورشة لفائدة طلبة 

 المؤسسة

 ذ. يوسف الكالم

 شهريا

تأبين الفقيدين: 

د.محمد الراوندي 

ود. عبد الهادي 

 الخمليشي

نخبة من األساتذة من  حفل

داخل المؤسسة ومن 

 16خارجها
16أكتوبر  

مسابقة للكتابة 

 اإلبداعية

 نونبر ذة. بشرى شاكر لفائدة طلبة المؤسسة

 تعليم اللغة التركية

لفائدة طلبة 

 المؤسسة

 تعليم اللغة التركية محاضرات

 لفائدة طلبة المؤسسة

انطالقا بداية من 

 نونبر

 

 االتفاقيات:

إبرام اتفاقيات الشراكة والتعاون مع المعاهد  2020واصلت مؤسسة دار الحديث الحسنية خالل سنة 

 االتفاقية جديدة  مع:ع رومشحيث تم عقد كليات والمراكز العلمية المختلفة، وال

 بتركيا. كاراتكين  جامعة كانكيري -

 معهد يونس إمرة الثقافي التركي. -

  جامعة محمد الخامس. -كما تم تجديد اتفاقية مع المدرسة العليا لألساتذة

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 2020األطروحات والرسائل الـمناقشة  بمؤسسة دار الحديث الحسنية لسنة 

 األطروحات الـمناقشة لنيل الدكتوراه : (أ
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 تاريخ المناقشة األستاذ المشرف موضوع األطروحة اسم الطالب

 عثمان كمارا

حاشية "منن الرب الجليل ببيان مهمات خليل" 

بن  للفقيه العالمة المحدث أحمد بابا بن أحمد

: الجزء األول )من  هـ 1036عمر التنبكتي ت 

 باب الذكاة إلى باب الحضانة( تحقيق وتقديم

د.عبد المجيد 

 محيب
30/01/2020 

 درة اليتيمة

شرح العمل الفاسي لمحمد بن أبي القاسم  

م( الجزء الثاني  1214السجلماسي الرباعي)ت 

 -تحقيق ودراسة-

 20/02/2020 ذ.أحمد السنوني

إقبال ألفيان 

 زاهاسفان
 05/03/2020 ذ.أحمد السنوني المذهب األشعري وتطوره في إندونيسيا

 مرية البوطي
االستدالل على مسائل الزواج عند الشافعية: 

 جرد ودراسة  
 09/03/2020 ذ.أحمد السنوني

 رشيد يعقوبي
نظام الضرائب في االجتهاد الفقهي رؤية في 

 التأصيل والتنزيل

د.عبد الحميد 

 عشاق
09/03/2020 

 بالل شيبوب
 نظرية التعليل في الفكر األصولي من الشافعي

 هـ( 505هـ( إلى الغزالي ) 204)
 10/03/2020 ذ.أحمد السنوني

 محمد بوفارس
 -المفاهيم و أثرها في تقرير الفروع الفقهية 

  -الشفعة في المذهب المالكي أنموذجا
 28/09/2020 د.الناجي لمين

 يعقوبا كوني
الواحد وعالقته بالعام عند األحناف: دراسة خبر 

  -تراث الجصاص أنموذجا -استقرائية تحليلية 
 20/10/2020 د.الناجي لمين

 طارق منزو
منهج مدرسة البالغة السامية في تفسير القرآن 

  -دراسة نقدية مقارنة  -الكريم 
 21/10/2020 ذة.فريدة زمرو

عبد الواحد 

 بيض

التصرفات النبوية الخاصة من الموطإ 

 : ـ جمع ودراسة ـ  والصحيحين
 03/11/2020 د.الناجي لمين

 هاجر بنصار
ـ  الكليات القرآنية واستثمارها عند المفسرين

 كليتا العدل والمعروف أنموذجا ـ
 04/11/2020 ذة.فريدة زمرو

عبد الرحيم 

 االسماعيلي

مالكية قواعد التفسير وتطبيقاتها عند مفسري 

الغرب اإلسالمي من خالل: )الهداية إلى بلوغ 

-هـ(  437النهاية( لمكي بن أبي طالب القيسي)

  -دراسة نظرية تطبيقية

 16/12/2020 ذة.فريدة زمرو

 عادل بنكجان
االجتهاد القضائي بين مدونة األسرة والفقه 

 المالكي في قضايا الزواج 

د.عبد الحميد 

 عشاق
21/12/2020 

 إكرنانمحمد 

التصرفات الجارية على األموال الموقوفة وقفا 

عاما وفق أحكام مدونة األوقاف: المعاوضة 

 دراسة فقهية تأصيلية ـ  -والكراء نموذجا 

د.عبد الحميد 

 عشاق
28/12/2020 
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 ب ( األبحاث المناقشة لنيل شهادة التأهيل في العلوم اإلسالمية  :

 تاريخ المناقشة المشرف )ة( الطالب )ة( موضوع البحث

منهج الحافظ مغلطاي في نقد مرويات السيرة 

النبوية  من خالل كتابه"الزهر الباسم في سير أبي 

 القاسم".

 احمد العثماني
ذ.عبد الرحيم أيت  

 بوحديد

12/10/2020 

 

توجيه مشكل الحديث عند اإلمام السهيلي من خالل  

 كتابه الروض األنف )الفترة المدنية نموذجا(.
 سفيان ادوت

ذ.عبد الرحيم آيت 

 بوحديد

12/10/2020 

 

مباحث علم القراءات القرآنية في تفسير "التحصيل 

لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل " لإلمام 

ه(: تفسير  سورة الفاتحة و 440المهدوي )ت

 جمع ودراسة . -البقرة وآل عمران أنموذجا 

 ذة.فاطمة بوسالمة خالد العسري
13/10/2020 

 

منظور القرآن تجاه الديانات األخرى : دراسة 

وصفية تحليلية لعمل عبد العزيز ساشادينا: " 

 the qur'anالقرآن والديانات األخرى"   ) 

and other religions.) 

 أحمد سدونا علي

 

 ذ. يوسف الكالم

 ذة. نادية حليم

 

13/10/2020 
 

 ذة.فريدة زمرو  ايمان العديل ودراسة.مبحث المشكل  في تفسير ابن عادل  جمع 
 

14/10/2020 
 

األمر الكلي عند الجويني من خالل كتبه البرهان و 

 نهاية المطلب والغياثي.
 جبريل امبكي

ذ.عبد الحميد 

 عشاق

 

14/10/2020 
 

الحافظ قاسم بن  أصبغ البياني وكتابه السنن  

 ونقول العلماء منه.
 ذ. محمد ناصيري جعفر الزفزوفي

 

14/10/2020 
 

تطور مفهوم السنة في تاريخ التشريع اإلسالمي 

خالل القرن األول:دراسة تحليلية نقدية ألعمال 

الدكتور ظفر إسحاق األنصاري والدكتور وائل 

 حالق

 مروان الحبشي
 ذ. محمد ناصيري

 

14/10/2020 
 

أسانيد المغاربة إلى الموطأ من خالل:مقدمتي 

ابن عطية وابن  المشارق واإلستذكار وفهرستي

 خير: جمع وتصنيف وتعريف.

 ذ.بوشتى الزفزوفي فردوس امكيك

 

14/10/2020 
 

محمد )ص( "الرجل العظيم" الصورة المشرقة 

لرسول اإلسالم منذ عصر األنوار، انطالقا من 

للكاتب جون « Mahomet l'européen»كتاب:

 توالن.

 خديجة امالل
 ذ.جمال القصري

 ذ.طارق طاطمي

 

14/10/2020 
 

فقه السيرة النبوية عند اإلمام أبي العباس القرطبي 

ه(، من خالل كتابه "المفهم لما أشكل من 656)ت 

تلخيص كتاب مسلم". كتاب النبوات وفضائل نبينا 

 محمد صلى هللا عليه وسلم نموذجا.

 ذ.طارق طاطمي الحسين الفقير

 

14/10/2020 
 

مراسالت تعزيز قيمتي السلم والعدل من خالل 

الخلفاء الراشدين وخطاباتهم: كتاب االكتفاء في 

مغازي رسول هللا والثالثة الخلفاء 

 ه( نموذجا.634للكالعي)ت

 ذ.طارق طاطمي الحسين الخباز

 

14/10/2020 
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ه( 463نقد الحافظ ابن  عبد البر القرطبي)ت

لمرويات السيرة  النبوية من خالل كتابيه "الدرر 

والسير"،  واالستيعاب في في اختصار المغازي 

 معرفة األصحاب".

 زكرياء شقران

 ذ.بوشتى الزفزوفي

 ذ.طارق طاطمي

 

14/10/2020 
 

علماء المغرب  الذين درسوا بمؤسسات المشرق ،  

 )نماذج وأمثلة(.
 ذ.محمد ناصيري زيد الزفزوفي

 

14/10/2020 
 

الحديث في إشبيلية:بنوالباجي  أعالم مدرسة" 

 "نموذجا
 ذ.بوشتى الزفزوفي مولياناأزهري 

 

14/10/2020 
 

مصنفات القرن الثاني الهجري في الحديث والسيرة 

النبوية من خالل فهرسة ابن خير الفسي اإلشبيلي 

 ه، جمع وتصنيف وتعليق. 575ت 

ابراهيم ايشوال 

 احمد الرفاعي
 ذ.بوشتى الزفزوفي

 

14/10/2020 
 

الفروع المجمع عليها من كتاب الصالة من  

 (: دراسة و تحليل.40( إلى الفرع )26الفرع)

زبيير حبيب هللا 

 تيتلوبي
 ذ.الناجي لمين

 

14/10/2020 
 

أثر اإلسالم في الشعر النيجيري الحديث"ديوان 

العالمة الشيخ آدم عبد هللا اإللوري" أنموذجا 

 دراسة وصفية تحليلية.

عبد الكريم 

 ادريس إشوال
 ذ.عزيز الخطيب

 

14/10/2020 
 

مقالتان في "مسألة الردة"و"التعذيب القضائي" 

للمستشرق األلماني بابر يوهانسن "دراسة تحليلية 

 نقدية".

غني أوالكنلي 

 أوالجدي

ذ. عبد الحميد 

 عشاق

 

14/10/2020 
 

المناهج المعاصرة في تفسير القرآن الكريم 

وتأويله، دراسة وصفية تحليلية لكتاب عبد هللا 

 سعيد: 

 قرآن نحو نهج معاصر(    )تفسير ال     

حزقيل أوشو 

 كييندي

 ذة. نادية حليم

 ذة.فريدة زمرو

 

14/10/2020 
 

نقد ابن رشد لنظرية الجوهر الفرد عند 

 المتكلمين:دراسة وتقويم.
 ذ. فؤاد بن أحمد هشام بوهدي

 

15/10/2020 

 

 ذة.مجيدة الزياني أميمة الدمناتي الوالية على نفس الطفل تأصيال وتنزيال.

 

15/10/2020 

 

"عقد الصلح بين الفقه والمدونة: األسس النظرية 

 وآليات التنزيل".

عبد المعطي 

 السفياني

ذ. أحمد األمين 

 العمراني

 

15/10/2020 
 

إشكاالت عقدية وامكانية الحوار الديني انطالقا من 

 Genevieve de Gobillot:Lesمقال  

fondements coraniques du dialogue 

interreligieux autour de la personne 

de Jesus 

 أنس منتصير
 ذ. جمال القصري

 ذ. يوسف الكالم

 

15/10/2020 
 

حضور السينوية في اإلنتاج الكالمي  لفخر الدين 

م(:دراسة تحليلية لالستدالل 1210ه/606الرازي)ت

 على وجود الصانع .

 ذ.إبراهيم مشروح عمر تمياس

 

15/10/2020 
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حقيقة اإليمان والموقف من تكفير العوام عند  

علماء المغرب  األشاعرة من خالل كتاب: الحكم 

بالعدل واإلنصاف الرافع للخالف فيما وقع بين 

بعض فقهاء سجلماسة من االختالف في تكفير من 

أقر بواحدانية هللا وجهل بعض ما له من األوصاف  

 ألبي سالم العياشي.

 سناء كريم

 

 

 ركيذ.عمر مب

 ذ. أحمد الخاطب

 

 

 

 

 

15/10/2020 
 

تقييد المباح عند األصوليين وتطبيقاته من خالل  

 قانون مدونة األسرة المغربي.
 سارة احديدو

 ذ. الطيب لمنوار

 ذة.مجيدة الزياني

 

15/10/2020 
 

أصل اعتبار المآل عند علماء المغرب: رسائل اإلمام 

 ه( نموذجا. 1102أبي علي اليوسي )ت:

الصمد عبد 

 الشويخ

 ذ.عمر مبركي 

 ذ. أحمد الخاطب

 

15/10/2020 
 

مباحث الداللة في تفسير " التحصيل لفوائد كتاب 

ألبي العباس أحمد “التفصيل الجامع لعلوم التنزيل 

ه( دراسة نظرية 440بن عمار المهدوي )ت 

 (. 2ج  - 1تطبيقية )ج 

 ذ.عبد هللا الرشدي حليمة المراكشي

 

15/10/2020 
 

آثار القضايا الكالمية في المسائل الفقهية المخرجة 

على األصول :كتاب التمهيد في تخريج الفروع على 

 ه( أنموذجا. 722األصول لجمال الدين اإلسنوي)

 جهاد فاكر

 ذ. عمر مبركي

ذ. عبد المجيد 

 محيب

 

15/10/2020 
 

 

 

 

 

عالقة القرآن الكريم بالتراث الكتابي من اإلقتباس 

 التصحيح.الى 
 ذ. يوسف الكالم مروة البونجيمي

 

15/10/2020 
 

 -مسالك االستدالل الكالمية بين الجويني وابن رشد 

 دراسة تحليلية نقدية.
 ذ. فؤاد بن أحمد حفصة جدي

 

15/10/2020 
 

اعتبار المآل في النوازل العقدية من خالل كتاب 

"المعيار المعرب" ألبي العباس 

وكتاب "النوازل"ألبي الحسن ه(، 914الونشريسي)

 ه(. 12العلمي )ق 

 عبد الحق قالي
 ذ. عمر مبركي

 ذ. مصطفى زرهار

 

15/10/2020 
 

نقد المكالتي لمسالك االستدالل عند الفالسفة : 

 مسألتا حدث العالم والنفس اإلنسانية أنموذجين
 ذ. فؤاد بن أحمد ماجدة بدوي

 

15/10/2020 
 

النوازل والفتاوى اعتبار المآل وتطبيقاته في 

 "فتاوى اإلمام الشاطبي أنموذجا".

عبد الرحيم 

 الفهمي
 ذ. الطيب لمنوار

 

15/10/2020 
 

جهود  علماء نيجيريا في العقيدة األشعرية: كتاب 

دراسة  -فلسفة النبوة نموذجا للشيخ ادم االلوري 

 وصفية نقدية.

ضياء الدين 

 أديريببي تجاني
 ذ. مصطفى زرهار

 

15/10/2020 
 

األعمال التحضيرية لقانون األحوال الشخصية  

 السنغالي في وثيقة المجلس اإلسالمي األعلى.
 عمر فال

 ذ. محمد اليعالوي

 ذ.الطيب لمنوار

 

15/10/2020 
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دراسة إجماعات ابن المنذر من خالل مؤلفه 

من كتاب الصالة  56إلى   41االجماع،  من المسألة 

 أنموذجا .

 أيوب محفوض
األمين ذ. أحمد 

 العمراني

 

15/10/2020 
 

المعرفة و العلم المقدس دراسة وصفية تحليلية 

 لفكر سيد حسين نصر.
 هدى مديدش

ذ. عبد الحميد 

 عشاق

 

15/10/2020 
 

 سهام اوهينو المصلحة العامة في الخطاب الفقهي  واالجتماعي

ذ. عبد المنعم 

 الشقيري

 ذ.الطيب لمنوار

 

15/10/2020 
 

نصوص السالم في األناجيل : المفهوم وإشكاليات 

 دراسة تحليلية.   -التأويل 
 ذ.مصطفى زرهار محمد اوياسين

 

15/10/2020 
 

ثنائية المادة والروح  بين التصور الغربي   

 دراسة مقارنة. -والتصور اإلسالمي 
 ذ.مصطفى زرهار عزيزة تسوقي

 

15/10/2020 
 

 ذ.فؤاد بن احمد مريم مشطور ردود ابن رشد على ابن تومرت.
 

15/10/2020 
 

قضايا المرأة في التشريع اليهودي بين النصوص 

المؤسسة وتفاسير فقهاء اليهود: دراسة لبعض 

 قضايا المرأة اليهودية عند"لليان فانا"

 ذ. يوسف الكالم عفاف لحجوجي

 

15/10/2020 
 

حروب بني إسرائيل في العهد القديم: دراسة في 

 والمشروعية.المفهوم 
 ذ.مصطفى زرهار نبيل الحسني

 

15/10/2020 
 

منهاج تدريس الفقه اإلسالمي بجامع القرويين في 

عهد الحماية وأثره في تشكيل شخصية المتعلم 

 بالمغرب.

 عبد اإلاله بنعامر
ذ.عبد المنعم 

 الشقيري

 

15/10/2020 
 

مزاولة المرأة للتوثيق العدلي بين التأصيل الشرعي 

 اإلجتماعي والواقع 
 لطيفة فائز

 ذ. الطيب لمنوار

ذ.عبد المنعم 

 الشقيري

 

15/10/2020 
 

الفروع المجمع عليها في كتاب اللباس والوتر 

ه(، 310والجنائز من كتاب اإلجماع البن المنذر )ت 

 عرض و دراسة .

علي محروس 

 فؤاد
 ذ.الناجي لمين

 

15/10/2020 
 

البن المسائل المجمع عليها في كتاب االجماع 

المنذر)كتاب الصالة من المسألة السابعة والخمسين 

إلى المسألة الواحدة والسبعين أنموذجا( عرض 

 ودراسة.

محمد إقبال 

 منصوري

ذ. أحمد األمين 

 العمراني

 

15/10/2020 
 

 ج ( األبحاث المناقشة لنيل شهادة اإلجازة في علوم الدين  :

 المناقشةتاريخ  المشرف )ة( الطالب )ة( موضوع البحث

األسر األندلسية العالمة وأثرها في خدمة الحديث النبوي 

 بالغرب اإلسالمي : "بنو سيار نموذجا"
 كوثر حدرون

ذ. بوشتى 

 الزفزوفي
11/06/2020 
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هـ ( من  544فقه السيرة النبوية عند القاضي عياض ) ت 

خالل إكمال المعلم بفوائد مسلم: كتاب فضائل الصحابة 

 نموذجا

 مزوضيحمزة 
ذ. طارق 

 طاطمي
11/06/2020 

فقه السيرة النبوية من خالل أبرز الشروح المغربية على 

 صحيح مسلم: كتاب اإلمارة والبيعة نموذجا
 رضا طيبوب

ذ. طارق 

 طاطمي
11/06/2020 

تأصيل العقيدة من الحديث النبوي الشريف: دراسة في كتاب 

الدين المقترح " األسرار العقلية في الكلمات النبوية " لتقي 

 هـ( 612)

 لبنى أرسالن

 ذ. عمر مبركي

ذ. مصطفى 

 زرهار

12/06/2020 

تكامل العقيدة والسلوك من خالل كتاب " شرح أسماء هللا 

 هـ 536الحسنى " البن برجان المتوفى سنة 
 أمينة بلمودن

 ذ. عمر مبركي

ذة. بشرى 

 شاكر

12/06/2020 

دينهم من خالل احتجاج النصارى بالقرآن الكريم على صحة 

كتاب: " األجوبة الفاخرة عن األسئلة الفاجرة " لإلمام 

 هـ ( دراسة وصفية تحليلية 684شهاب الدين القرافي ) ت 

 12/06/2020 ذ. يوسف الكالم إكرام السݣراتي

اإلشكاالت المثارة حول واقعة سحر الرسول صلى هللا عليه 

إكمال المعلم وسلم ومناقشتها من خالل كتابي القاضي عياض 

 بفوائد مسلم والشفا بتعريف حقوق المصطفى

 فتيحة قال
ذ. عبد الرحيم 

 آيت بوحديد
12/06/2020 

اإلطار العقدي للتعايش بين األديان في اإلسالم: دراسة في 

 نصوص قرآنية
 خولة اطبيب

 ذ. عمر مبركي

ذ. مصطفى 

 زرهار

12/06/2020 

 التقعيد الفقهي وأثره في الخالف

وصفية لكتاب " نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في دراسة 

 اختالف الفقهاء " للدكتور محمد الروكي

زكرياء بابا 

 خويى

ذ. أحمد 

 العمراني
12/06/2020 

أعالم النساء في الفكر واألدب من خالل النبوغ المغربي: 

 جرد وتصنيف وتعريف

خولة خالي 

 موح

ذ. بوشتى 

 الزفزوفي
12/06/2020 

النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن لمحمد عبد هللا دراز 

 هـ  1377

 دراسة وصفية وتحليلية

 محمد العثماني
 ذ. عمر مبركي

 ذ. أحمد الخاطب
12/06/2020 

المعرفة باآلخر في مظانها األصلية وأهميتها في الحوار 

دراسة وصفية لكتاب: "أدلة الوحدانية في الرد على 

 هـ( 684القرافي )تالنصرانية" لإلمام 

 12/06/2020 ذ. يوسف الكالم سومية بنسالم

 12/06/2020 ذ. عمر مبركي هدى بنعزوز قانون العلية: دراسة في نصوص قرآنية وحديثية

 النبوات في علم الكالم المعاصر

دراسة في كتاب: " القول الفصل بين الذين يؤمنون بالغيب 

 1954هـ/ 1373والذين ال يؤمنون " لمصطفى صبري ) ت 

 م (

 معاذ القريشي
 ذ. عمر مبركي

 ذ. أحمد الخاطب
12/06/2020 

" المرأة بين اليهودية واإلسالم " للدكتورة ليلى إبراهيم أبو 

 المجد: دراسة وصفية تحليلية
 12/06/2020 ذ. يوسف الكالم هجر حكوني

العقود المستثناة من األصول المحظورة في المذهب المالكي: 

 وتصنيف ودراسةجمع 

مروان 

 الجعواني

ذ. عبد الرحمان 

 هيباوي
13/06/2020 

النبوة في األديان الكتابية من وجهة نظر يهودية دراسة 

وصفية لكتاب تنقيح األبحاث للملل الثالث البن كمونة 

 هـ ( 683اليهودي ) ت 

 12/06/2020 ذ. يوسف الكالم زكرياء عدنان
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هـ (  413المطرف القنازعي )ت فقه الحديث عند اإلمام أبي 

 في كتابه " تفسير الموطأ "
 حفصة العماري

ذ. عبد الرحيم 

 آيت بوحديد
12/06/2020 

اليهودية كما يقدمها روبن فايرستون في الجزء األول 

والثاني من كتابه: " ذرية إبراهيم مقدمة عن اليهودية 

 للمسلمين " دراسة وصفية تحليلية نقدية

 12/06/2020 يوسف الكالمذ.  رشيد إفراضن

قانون التأويل عند القاضي عياض من خالل كتاب " الشفا 

 بتعريف حقوق المصطفى "
 خديجة عقيل

 ذ. عمر مبركي

ذة. بشرى 

 شاكر

12/06/2020 

 مشكلة الشر: دراسة في نصوص قرآنية وحديثية
أسماء 

 الزفزوفي
 12/06/2020 ذ. عمر مبركي

 15/06/2020 ذ. فؤاد بن أحمد ندى برزاني العالم والمعاد ) البعث (موسى ابن ميمون وابن رشد : 

األهلية عند ذوي االحتياجات الخاصة بين الشريعة والقانون: 

 األشخاص التوحديين أنموذجا
 أميمة بن دالل

ذ. الطيب 

 لمنوار

ذ. محمد 

 اليعالوي

15/06/2020 

 الدوليةالمصلحة الفضلى للطفل بين الفقه المالكي والمواثيق 
فاطمة الزهراء 

 الشدادي

ذ. الطيب 

 لمنوار

ذ. محمد 

 اليعالوي

15/06/2020 

عقد المضاربة في الفقه المالكي وتطبيقاته من خالل تحفة 

 ابن عاصم وبعض صيغ التمويل المعاصرة
 عمر وات

ذ. الطيب 

 لمنوار
15/06/2020 

أوجه التشابه القرآني من خالل كتاب " البرهان في توجيه 

 القرآن " لتاج القراء محمود بن حمزة الكرماني
 أسماء صابر

ذ. عبد هللا 

 الرشدي
15/06/2020 

 مسالك الفقهاء في التعامل مع روايات الحديث الواحد

 دراسة نظرية تطبيقية

 أحاديث األحكام نموذجا

 ادريس مومادي
ذ. عبد الرحمان 

 هيباوي
15/06/2020 

 

 III العلمية: األنشطة الطالبية والزيارات 

 

:األنشطة الطالبية 

 تاريخه نوع النشاط

 زيارة طلبة المؤسسة للمعرض الدولي للكتاب 
 

 2020فبراير  15السبت 

 انطالق دوري كرة القدم المصغرة 
 

 2020مارس  10الثالثاء 

 إنشاد ديني بمناسبة االحتفال باليوم  العالمي للمرأة 

 

 2020مارس  12الخميس 

 

  الوفود الرسمية:زيارات 

زيارة وفد طلبة جامعة والية كولورادو بأمريكا بتنسيق مع مجلس التبادل الثقافي والتربوي مركز  -

2020يناير  10الرباط يوم   

2020يناير  16زيارة وفد كويتي يوم   -  
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2020يناير  30زيارة وفد من البحرين يوم  -  

  2020فبراير 13يوم كانكيري كاراتكين زيارة رئيس المركز الثقافي التركي بالمغرب ورئيس جامعة  -

25/2/2020زيارة وفد ماليزي يوم  -  

 

: أيام تواصلية   

نظمت المؤسسة يوم الثالثاء   ،2020للمعرض الدولي للنشر والكتاب  26 سياق فعاليات الدورةفي  -

برواق وزارة األوقاف والشؤون لك ذو حول الدراسة والتكوين بهاتواصليا يوما  2020فبراير11

    .االسالمية

بالصويرة وذلك يومي  13المشاركة في الملتقى اإلقليمي لإلعالم  والمساعدة على التوجيه الدورة  -

2020مارس  4و3  

 

حفل :   

2020يناير 9طلبة جامعتي  مرمرة وصكاريا بتركيا يوم  الفوج األول من  توديعحفل  -  

2020فبراير12كاريا بتركيا يوم صحفل استقبال الفوج الثاني من طلبة جامعتي مرمرة و -  

 1وذلك يوم  2020-2019حفل تخرج الطلبة الحاصلين على شهادة التأهيل برسم الموسم الجامعي  -

2020دجنبر   

2020دجنبر  31حفل التقاعد يوم  -  

 

IV -  المعلوميات واالتصال : 

 اقتناءعلى التي عرفتها بالدنا  بالنظر للحالة الوبائية الطارئةعملت مؤسسة دار الحديث الحسنية 

لتعليم والتكوين عن بعد خاصة بالمؤسسة لضمان االستمرارية البيداغوجية خالل فترة الحجر لمنصة 

 الصحي.

 

V-  المكتبة: 

خاصة  تشتمل على كتب نادرة توصلت مؤسسة دار الحديث الحسنية خالل هذه السنة بمكتبات  

أوقفها أصحابها األجالء منهم من قضى نحبه ومنهم مازال على قيد الحياة على  ،ومصادر متنوعة

وبذلك منح هذا الوقف قيمة مضافة إلى المكتبة  وأغنى محتواها وعزز رصيدها  ،مكتبة المؤسسة

 .ةمما جعلها ترقى إلى مستوى المكتبات اإلسالمية المهم

 ات خاصةقاع، كما ستعرض في هرسة هذه الكتب الثمينة وتصنيفها تصنيفا علميا دقيقاستتم فو

 .تها والتزود بمعارفها على رواد المكتبة من داخل وخارج المؤسسةمناوللتسهيل 
 

 :  االقتناءات الجديدة -أ
 

دعم مكتبة المؤسسة بمؤلفات جديدة ) ما يقارب  2020تم برسم سنة ،تحسينا لظروف البحث العلمي

 ،اللغة وعلم االجتماع.القانون،، األديان  الفقه،  كتاب ( في تخصصات مختلفة خصوصا في  400

 

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

2020-  2019 

 قصد طبعه الحقا. 2020- 2014دليل الرسائل واألطاريحتم إعداد  -

-  
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VI - : طبع المجلة والمؤلفات 

منها لخطة المشروع العلمي وبنودها  ة، ومسايرحرصا من المؤسسة على تنشيط حركة التأليف والطبع والنشر

 على إصدار المؤلف التالي : 2020سنة  المؤسسة خاللوأهدافها، عملت 

 من خالل أعمال المفكر طه عبد الرحمن.منطق تدبير االختالف  -

 كما تم االشتغال على العدد الثالث عشر من مجلة الواضحة واعداده للطبع.   

 

VII - اإلجراءات االحترازية للحد من فيروس كورونا : 

من أجل تدبير أمثل لمرحلة ما بعد حالة الطوارئ الصحية التي عرفتها بالدنا وضمانا 

اإلداري في أحسن الظروف  التي تضمن سالمة وصحة الموظفين واألساتذة الستمرارية العمل 

والطلبة والمرتفقين، وتطبيقا للتعليمات والتدابير االحترازية والوقائية، وكذا اإلجراءات 

 التحسيسية الموصى بها من طرف السلطات المختصة فقد تم اتخاذ اإلجراءات التالية :

 بالبناية :االحترازية المتعلقة  اإلجراءات -1
 تعقيم جميع مرافق المؤسسة من الداخل والخارج -
 تجهيز مداخل المؤسسة بآالت قياس الحرارة، آالت التعقيم  -

 
 اإلجراءات االحترازية المتعلقة باستمراية العمل اإلداري : -2

 وضع سجل خاص بدخول الموظفين والمرتفقين؛ -
 توفير الكمامات والمعقمات؛ -
 االجتماعي؛التطبيق الصارم للتباعد  -
 توفير شروط النظافة. -

 
 اإلجراءات االحترازية المتعلقة بضمان االستمرارية البيداغوجية : -3

اعتماد الدراسة عن بعد خالل فترة الحجر الصحي ) تم اقتناء نظام معلوماتي يوفر هذه  -

 اإلمكانية(
ن بعد وشملت ع 2020-2019فترة االمتحانات :  تم إجراء امتحانات الدورة الربيعية العادية  -

كل الفصول الدراسية باستثناء البرنامج الدراسي التحضيري والفصل الثاني من سلك التكوين 

  :األساسي الذين أجروا االمتحانات حضوريا حيث تم 
 تفويجهم إلى فوجين فوج الفترة الصباحية وفوج الفترة المسائية؛ 
 ؛توفير الكمامات لجميع الطلبة الممتحنين 
   ؛قياس درجة حرارتهم 
  جميع القاعات التي أجريت فيها االمتحانات بشكل يومي.تعقيم 

 اإلجراءات االحترازية المتعلقة بمناقشة الرسائل واألطاريح  :  -4
 تم اعتماد نظام التقويم عن بعد بالنسبة لألبحاث مادون الدكتوراه؛ 
 تحديد سقف الحضور بالنسبة لمناقشة األطاريح في خمسة أشخاص. 
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	II - الأنشطة الثقافية والعلمية المنظمة بالمؤسسة خلال سنة 2020:

