2
0
2
1

أنشطة مؤسسة
دار الحديث الحسنية
 -سنة - 2021

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

أنشطة مؤسسة دار الحديث الحسنية لسنة 2021
 -Iالمؤسسة في أرقام :
أ ) إحصائيات الطلبة المتمدرسين خالل الموسم الدراسي  (2021-2020الطور األول) :
سلك التكوين

المستوى الدراسي

سلك التكوين
األساسي
المتخصص

الفصل األول
الفصل الثالث
الفصل الخامس

الفصل السابع
الفصل األول
التأهيل
الفصل الثالث
السنة األولى
الدكتوراه
السنة الثانية
السنة الثالثة
البرنامج الدراسي التحضيري
العدد اإلجمالي

مجموع
الطلبة

عدد الطلبة المغاربة

عدد الطلبة األجانب

الذكور
8
5
6

اإلناث
13
18
12

الذكور
1
1
1

اإلناث
0
1
1

22
25
20

8
17
11
14
10
7
86

15
28
19
5
5
12
127

2
4
3
7
5
5
29

1
1
1
0
0
1
6

26
50
34
26
20
25
248

ب ) إحصائيات عن الطلبة المتخرجين :
عدد الطلبة

سنة 2021

من التأسيس إلى غاية
 31دجنبر 2021

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

-------

1013
172
91

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

----25
33
13
71

279
82
241
426
75
2379

ج) إحصائيات عن الطلبة المتمدرسين للموسم الجامعي ( 2021-2020الطور الثاني):
سلك التكوين

المستوى الدراسي
الفصل الثاني
الفصل الرابع

عدد الطلبة
المغاربة
الذكور اإلناث
13
9
17
5

عدد الطلبة
األجانب
الذكور اإلناث
0
1
1
1

مجموع
الطلبة
23
24

1

سلك التكوين
األساسي
المتخصص

الفصل السادس

6

12

2

1

21

الفصل الثامن

8

15

2

1

26

الفصل الثاني
التأهيل
الفصل الرابع
السنة األولى
السنة الثانية
الدكتوراه
السنة الثالثة
البرنامج الدراسي التحضيري
العدد اإلجمالي

17
11
5
14
10
4
89

27
19
5
5
5
6
124

4
3
7
7
5
2
34

1
1
0
0
0
1
6

49
34
17
26
20
13
253

د) الشهادات الممنوحة خالل سنة :2021
العدد

الشهادات
الدكتوراه في الدراسات االسالمية العليا

13

الحاصلون على اإلجازة في علوم الدين

25

الحاصلون على شهادة التأهيل في الدراسات اإلسالمية العليا

33

الشهادات الممنوحة خالل سنة 2021
18%
الدكتوراه يف الدراسات اإلسالمية العليا
الحاصلون عىل اإلجازة يف علوم الدين

47%
35%

الحاصلون عىل شهادة التأهيل يف الدراسات اإلسالمية العليا

2

هـ) أنشطة المؤسسة خالل سنة :2021

األنشطة
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

العدد

أيام تواصلية

مسابقات

ورشات

قراء في كتاب

حفل

لقاءات تواصلية

اتفاقيات

زيارات الوفود

عروض

أيام دراسية

محاضرات

العدد

محاضرات
أيام دراسية
عروض
زيارات الوفود
اتفاقيات
لقاءات تواصلية

03
01
02
08
01
02

حفل
قراءة في كتاب
ورشات
مسابقات

01

أيام تواصلية

01

مشاركة في معارض

01

01
03
09
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 - IIاألنشطة الثقافية والعلمية المنظمة بالمؤسسة خالل سنة :2021
خالل البرنامج العلمي والثقافي لسنة  2021أعدت المؤسسة مجموعة من األنشطة العلمية والثقافية ،وبسبب ما
عرفته البالد من ظروف خاصة متعلقة بالحالة الوبائية الطارئة ،والتي أدت إلى توقف الدراسة الحضورية طيلة
الموسم الجامعي  ، 2021-2020استفاد الطلبة من بضع أنشطة تم تنظيمها عن بعد على الشكل اآلتي:
تاريخ النشاط
يناير 2021

يناير 2021

 20فبراير
2021

 17مارس
2021
شهريا

نوع النشاط

عنوان النشاط

المؤطرون

قراءة في
كتاب

إثارات فكرية في صلة الدين بالمجال
العام
لألستاذ الدكتور عبد الحميد عشاق

بتنسيق مع الرابطة المحمدية
للعلماء

إعالن عن
مسابقة في
الكتابة
اإلبداعية

ورشة لفائدة
طلبة
المؤسسة

تحت شعار:
الوباء موضوعا لإلبداع

ذة .بشرى شاكر

مهارات التخريج والتعامل مع الروايات
والمصادر

أساتذة وحدة علوم القرآن
والسيرة ذ.محمد ناصيري
ذ .بوشتى الزفزوفي
ذ .طارق الطاطمي
ذ .عبد الرحيم أيت بوحديد

قراءة في
كتاب

La figure du musulman
d’Abderrahman Gharioua

ذة .بشرى شاكر
ذ .عبد الرحمن غريوة

ورشة لفائدة
طلبة
المؤسسة

سلسلة ورشات في موضوع البحث :في
علم الكالم ومقارنة األديان:
إشكاالته وقضاياه ومناهجه وأهميته

ذ .يوسف الكالم
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وعلى مشارف نهاية الموسم الجامعي  ، 2021 -2020وفي إطار مشروع اتفاقية شراكة وتعاون بين مؤسسة دار
الحديث الحسنية ومجلس جماعة حي الرياض أكدال ،وفي سياق إطالق مسار :نزهتي  ...طبيعة وثقافة ،نظمت
المؤسسة لفائدة هيئة التدريس بها األنشطة اآلتية:
التاريخ

التوقيت

نوع النشاط

المكان

األربعاء 23
يونيو 2021

15.00

قراءة في كتاب :نزهة
المشتاق في اختراق
اآلفاق ،لألستاذ أحمد
الخاطب.

مقر مؤسسة دار
الحديث الحسنية

الخميس 24
يونيو 2021

15.00

الجمعة  25يونيو
2021

15.00

عرض :المجال
ومسألة التمثالت نحو
مقاربة أنتربولوجية،
لألستاذ عبد المنعم
الشقيري
عرض :المشترك
اإلنساني في المجتمع
المغربي ،لألستاذ
مصطفى زرهار
واختتام حفل اإلعالن
عن المسار

الهيئة المنظمة
مؤسسة دار
الحديث الحسنية

مقر مؤسسة دار
الحديث الحسنية

مؤسسة دار
الحديث الحسنية

مقر مؤسسة دار
الحديث الحسنية

مؤسسة دار
الحديث الحسنية

ومع انطالق الموسم الجامعي  ، 2022-2021ومع تحسن الحالة الوبائية بالبالد ،وعودة الدراسة حضوريا
بالمؤسسة ،تم تنظيم مجموعة من األنشطة موزعة على الشكل التالي:
المحاضرات:
عنوان النشاط

المؤطرون

التاريخ

ظروف إسالم المغاربة :مراجعات
تاريخية

د .النوحي الوافي

 17نونبر 2021

المشاريع البحثية لدراسة المصاحف
المخطوطة :مقاصدها ومآالتها
القرآن ومطلب القراءة الداخلية :سورة
التوبة نموذجا

د .محمد البخاري
د .صابر موالي أحمد

 02دجنبر 2021
 15دجنبر 2021
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الورشات التدريبية:
عنوان النشاط
دور المؤسسات الجامعية للتعليم
الديني في تأطير الشباب والعناية
بالفئات في وضعية هشة:
ورشة تفكر
دور المؤسسات الجامعية للتعليم
الديني في تأطير الشباب والعناية
بالفئات في وضعية هشة:
ورشة تفكر
دور المؤسسات الجامعية للتعليم
الديني في تأطير الشباب والعناية
بالفئات في وضعية هشة:
ورشة المسرح
دور المؤسسات الجامعية للتعليم
الديني في تأطير الشباب والعناية
بالفئات في وضعية هشة:
ورشة السمعي البصري
دور المؤسسات الجامعية للتعليم
الديني في تأطير الشباب والعناية
بالفئات في وضعية هشة:
ورشة الكاريكاتير
حفل اختتام سلسلة الورشات
التدريبية

الفئة المستفيدة
طلبة المؤسسة

أساتذة المؤسسة

طلبة المؤسسة

طلبة المؤسسة

طلبة المؤسسة

طلبة المؤسسة

المؤطرون
مؤسسة دار الحديث
الحسنية /المكتب
الجهوي لصندوق األمم
المتحدة بالمغرب
مؤسسة دار الحديث
الحسنية /المكتب
الجهوي لصندوق األمم
المتحدة بالمغرب
مؤسسة دار الحديث
الحسنية /المكتب
الجهوي لصندوق األمم
المتحدة بالمغرب
مؤسسة دار الحديث
الحسنية /المكتب
الجهوي لصندوق األمم
المتحدة بالمغرب
مؤسسة دار الحديث
الحسنية /المكتب
الجهوي لصندوق األمم
المتحدة بالمغرب
مؤسسة دار الحديث
الحسنية /المكتب
الجهوي لصندوق األمم
المتحدة بالمغرب

التاريخ
 08نونبر 2021

 09نونبر 2021

 23أكتوبر 2021

 24أكتوبر 2021

 25أكتوبر 2021

 30نونبر 2021

المشاركة في المعارض:
شاركت مؤسسة دار الحديث الحسنية في المعرض الجهوي للكتاب الدورة  11بمدينة مشرع بلقصيري تحت
شعار "الكتاب والقراءة العمومية في خدمة النموذج التنموي الجديد".
أيام دراسية:
 يوم دراسي عن بعد لفائدة طلبة المؤسسة في موضوع علم التخريج "نظرات في المصادر والخصائصوالمنهج يوم 20فبراير . 2021
االتفاقيات:
أما فيما يخص االتفاقيات ،فقد تم خالل سنة  2021إبرام اتفاقية بين المؤسسة والمكتب الجهوي لصندوق األمم
المتحدة للسكان بالمغرب ،وذلك بتاريخ 05 :يوليوز .2021
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- IIIاألطاريح والرسائل الـمناقشة بمؤسسة دار الحديث الحسنية لسنة : 2021
أ) األطروحات الـمناقشة لنيل الدكتوراه :
اسم الطالب

موضوع األطروحة

أنس الجفال

النقد الفقهي عند الفقيه الرهوني (ت 1230هـ) من
خالل حاشيته على شرح الزرقاني لمختصر خليل

خادم امباكي

الوقف اإلسالمي في السنغال :دوره في دعم التعليم
والثقافة ،واقتراحات في طريقة تطويره اليوم

محسن
الفضالوي

محمد تفسير
بالدي

األستاذ المشرف

تاريخ المناقشة

د .عبد الحميد
عشاق

04/02/2021

د .محمد ناصيري

03/05/2021

د.عبد الحميد
االجتهاد القضائي بين مدونة األسرة والفقه المالكي
عشاق
من خالل قضايا الطالق
دة .مجيدة الزياني
د .أحمد بن األمين
العمراني
قضايا األسرة في غينيا مقارنا بالمذهب المالكي  -د .عبد الهادي
دراسة في تنازع المرجعيات-
الخمليشي

المنتقى في شرح موطإ مالك ألبي الوليد سليمان بن
خلف الباجي(474هـ)"دراسة وتحقيق" من
د .محمد ناصيري
توفيق بهاج
"مقدمة" المؤلف إلى آخر باب "غدو اإلمام يوم
العيد وانتظار الخطبة"
المنتقى في شرح موطأ مالك لإلمام الباجي -دراسة
فاطمة الزهراء
وتحقيق( -من باب صالة الخوف إلى آخر باب ما د .محمد ناصيري
المتقي
جاء فيمن أحصر بغير عدو)
محمد محجوب
ولد إسلم

المفهوم الشرعي :بنيته وخصائصه ودوره في
تحقيق المناط

د .عبد الحميد
عشاق

خالد ترغي

نوازل المالكية في الشأن العام "دراسة لمنطق د .الناجي لمين
االستدالل الفقهي" من القرن العاشر الهجري فما د .عبد الحميد
عشاق
بعده

بدر الحاكمي

منهج الباحثة األلمانية أنجليكا نويفرت في تفسير
القرآن الكريم -دراسة نقدية مقارنة-

االستدالل العقلي بين مقدمتي أشاعرة الغرب
اإلسالمي ومتأخريهم من خالل"التنبيه واإلرشاد"
أمين مزراريس
للضرير(ت520هــ) و"المختصر الشامل"البن
عرفة الورغمي (ت803.هـ)
التأصيل القرآني :عند أشاعرة الغرب اإلسالمي
عبد الحميد مومن بين القرنين 9-6هـ واستثماره في تجديد الدرس
العقدي بالمغرب

دة .فريدة زمرو

03/05/2021

18/05/2021

07/06/2021

23/06/2021
19/07/2021
21/09/2021
06/10/2021

دة .فريدة زمرو

03/11/2021

دة .فريدة زمرو

22/11/2021
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أحكام األسرة في أفريقيا الغربية بين الهوية الدينية
فاديكا كانفالي وواقع العمل القضائي(كوت ديفوار أنموذجا) -
دراسة وصفية تحليلية-
تطبيق الحدود في اإلسالم ،من القرن األول إلى
يوسف اإلدريسي نهاية القرن الخامس الهجري  -الحرابة والردة
والبغي( -دراسة توثيقية تاريخية)

د .أحمد بن األمين
العمراني

13/12/2021

د .أحمد بن األمين
العمراني

17/12/2021

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

الطالب (ة)

المشرف (ة)

مباحث الداللة في تفسير "روح المعاني في تفسير
ضحى دادسي
القرآن العظيم والسبع المثاني" ألبو الثناء األلوسي
(ت1270هـ)  -دراسة نظرية تطبيقية.-
ذ .عبد المنعم
عقد الزواج ومقتضيات التوثيق من الشهادة إلى
نورة وظيل
الشقيري
الوثيقة  -دراسة فقهية اجتماعية .-
ذ .عبد المنعم
فقه األسرة والواقع المعاصر :دراسة سوسيولوجية
زينب ابو الغازي
الشقيري
في تطبيق مدونة األسرة المغربية.
دعوى الركود الكالمي في العصر السعدي دراسة
ذ .عمر مبركي
خديجة عزوزي
في كتابه :الحكم بالعدل واإلنصاف ألبي سالم
ذ .أحمد الخاطب
العياشي.
"رأي المجلس العلمي األعلى بالمطابقةبشأن مشروع
ذ .الطيب لمنوار
التعديالت المقترح إدخالها فيما يخص التأمين
مريم ازنفار
ذ .محمد اليعالوي
التكافلي"دراسة فيضوء مقاصد الشريعة وأحكام
القانون رقم 87.18

تاريخ المناقشة

ذ .عبد هللا الرشدي

عرض ودراسة للفروع المجمع عليها من كتاب
اإلجماع البن المنذر  -نماذج من كتاب الزكاة (من
الفقرة  110إلى الفقرة .)121
كتاب "مقدمة إلى القرآن" لريتشارد بيل ،دراسة
تحليلية نقدية A CriticalAnalysis of
Richard BELL 'Introduction to the
Qur'an
المفردة القرآنية في التفسير البياني للقرآن الكريم
لعائشة عبد الرحمن (ت1419هـ) :دراسة تحليلية
مقارنة.
قواعد العموم والخصوص من خالل ترجيحات
اإلمام الطبري (ت310هـ)
شواهد تطبيقية من أول تفسير سورة األنعام إلى آخر
تفسير سورة يونس.

فاضمة الغواري

ذ.عمر مبركي
ذ .أحمد الخاطب

23/10/2021
16/10/2021
16/10/2021
23/10/2021
23/10/2021

23/10/2021

احسان سعيدي

ذة .فريدة زمرو
ذ .حساين اختو

15/10/2021

مريم غورا

ذة .فاطمة بوسالمة

22/10/2021

جميلة غسيوا

ذة .فاطمة بوسالمة

23/10/2021
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علماء األندلس في القرن الثاني من خالل تاريخ ابن
الفرضي  -جرد وتصنيف وتعريف .-

نعيمة فضيل

ذ .بوشتى الزفزوفي

23/10/2021

تلقي القرآن عند الدارسين الغربيين من خالل كتاب:
ذ .يوسف الكالم
the origin ofislam in its chritian
environment RICHARDBELL
إشكالية التأويل من خالل دراسة لكتاب "قراءة النص
ذ .يوسف الكالم
البشير ابدار
الديني بين التأويل الغربي والتأويل اإلسالمي
"للدكتور محمد عمارة".
تلقي ابن حزم عند الغربيين من خالل الكتاب
ذ .يوسف الكالم
أحمد أمين بابا
الجماعيIbn hazm of cordoba: the :
.lifeand works of a controversial thinker
مشكل القرآن في تفسير ابن عرفة الورغمي
حسنة المصطافي ذ .عبد هللا بن رقية
(ت803هـ) (الربع األول من القرآن)  -جمعا
ودراسة .-
ذ .مصطفى زرهار
اعتبار المآل في األحكام العقدية عند علماء المغرب
خولة خيري
ذ .عمر مبركي
األقصى اإلمام السوسي أنموذجا.

16/10/2021

حفصة المستطع ذ .بوشتى الزفزوفي

23/10/2021

زكرياء بونوار

شرح صحيح البخاري المهلب بن أبي صفرة
األندلسي (435هـ) ونقول العلماء منه.
قاعدة تنقيح المناط وتطبيقاتها عند األحناف والمالكية
والشافعية دراسة تأصيلية ومقارنة
إشكالية العبودية بين ثقافة العنصرية واحكام الدين:
جدال فقهاء موالي إسماعيل ومدونة لوبس الرابع
عشر السوداء نموذجا..
اإلجماع وتطبيقاته الفقهية من خالل كتاب اإلجماع
البن المنذر في كتاب الزكاة من الفرع ( )85إلى
الفرع ( )95عرض وتحليل".
اعتبار المآل في فتاوى المالكية :فتاوى محمد عليش
أنموذجا.
نظرية التأويل عند الحاكم الجشمي ( 494هـ) من
خالل تفسيره" :التهذيب في التفسير" دراسة وصفية
تحليلية
اإلجهاض في المغرب  -دراسة في أحكام الفقه
المالكي والقانون الجنائي
اإلجماع في التطبيقات الفقهية :إجماعات اإلمام بن
المنذر من كتابه اإلجماع ،كتاب الحج :من المسألة
األولى إلى المسألة الثانية عشر" ،عرض ودراسة".
مادة السيرة النبوية في المقررات الدراسية :المستوى
الثانوي التأهيلي نموذجا :وصف وتقويم.

15/10/2021
16/10/2021

15/10/2021
22/10/2021

ذ .عبد الحميد
عشاق

16/10/2021

صوفية بنجعفر

ذ .جمال القصري
ذ .الطيب لمنوار

16/10/2021

محمد األمين
جالو

ذ .الطيب لمنوار

23/10/2021

ذ .محمد ناصيري

23/10/2021

ابراهيم توري

نورة بخري

16/10/2021

ثابت أقنييت

ذة .فريدة زمرو

وئام بنانة

ذة .مجيدة الزياني

محمد عثماني

ذ .الطيب لمنوار

23/10/2021

نوال ابراهيمي

ذ .طارق طاطمي
ذة .بشرى شاكر

23/10/2021

16/10/2021
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المسائل البالغية في حاشية الطيبي على الكشاف:
جرد ودراسة.
النقد األصولي عند أبي المعالي الجويتي بين
التخليص والبرهان "دراسة تحليلية مقارنة".
نبوة النساء في القرآن بين التقليدين اإلسالمي
واليهودي :دراسة وصفية تحليلية مقارنة لكتابي
"نبوة النساء في القرآن مع التركيز على نظرية ابن
حزم " لزكي إبراهيم و "بنات مريم :نساء نبيات في
إسرائيل القديمة" لويلدا جافني.
الموضوعات الكبرى للقرآن الكريم Major
 thermes of the quranلفضل الرحمن دراسة
وصفية تحليلية.
علوم القرآن من خالل تفسير هود بن محكم الهواري
اإلباضي  :جمعا ودراسة.
مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة  -مقاربة شرعية
تشريعية -
اإلجماع وتطبيقاته الفقهية من خالل الفروع المجمع
عليها من كتاب اإلجماع البن المنذر في كتاب
الزكاة عرض وتحليل للفروع من  97إلى .109
قواعد العموم والخصوص من خالل ترجيحات
اإلمام الطبري (ت310هـ)
شواهد تطبيقية من أول تفسير سورة هود إلى آخر
تفسير سورة طه.
شهادة النساء في الفقه اإلسالمي وشبهاتها من خالل
أقوال اإلمامين مالك والشافعي وأصحابهما" ،
دراسة تحليلية ومقارنة "

ذ .عبد هللا الرشدي
22/10/2021

عبد العلي بلمودن
ذ .الناجي لمين

حسن بوفارس

23/10/2021
15/10/2021

الحسين خالف

ذ .يوسف الكالم

سليم بلوك

ذة .فريدة زمرو
ذة .نادية حليم

حسن ايت بلقاسم

ذة .فريدة زمرو

غزالن مزيل

ذة .مجيدة الزياني

ابوبكر احدارف

ذ .أحمد العمراني

وئام أحمد عفيفي
صالح

ذة .فاطمة بوسالمة

محمد علي رضا

ذ .الطيب لمنوار

15/10/2021
16/10/2021
16/10/2021
23/10/2021
23/10/2021

25/10/2021

ج ) األبحاث المناقشة لنيل شهادة اإلجازة في علوم الدين :
موضوع البحث
مادة السيرة النبوية في المقررات الدراسية :المستوى الثانوي
اإلعدادي نموذجا
أحكام القراض من خالل كتاب الجامع لمسائل المدونة لإلمام
ابن يونس
تلقي المغاربة لمؤلفات أبي حامد الغزالي :دراسة في كتاب
"اغتنام الفوائد في شرح قواعد العقائد" للشيخ زروق

الطالب (ة)

المشرف (ة)

تاريخ المناقشة

ذ .طارق
حفصة
2021/06/24
طاطمي
البورقادي
ذة .بشرى شاكر
سرينج مود عبد ذ .عبد الرحمان
2021/06/24
هيباوي
هللا امباكي
عبد الناصر
تلوان

ذ .عمر مبركي
ذ .مصطفى
زرهار

2021/06/24
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ذ .عمر مبركي
منزلة الدليل النقلي عند األشاعرة المتأخرين ,دراسة في كتاب
حكيمة الشريف ذ .أحمد
"معالم أصول الدين" لإلمام الرازي بشرح نجم الدين عبد
الخاطب
الرحمن الخونجي
محمد
مبحث التكليف عند األشاعرة من خالل (البحر المحيط)
ذ .عمر مبركي
لعروسي
للزركشي
منهج اإلمام أبي العباس القرطبي (ت565هـ) في التوفيق بين
ذ .طارق
يوسف الحنفي
مشكل أخبار السيرة ،من خالل شرحه على صحيح مسلم:
طاطمي
كتاب الجهاد والسير وكتاب الفضائل نموذجا
ذ .محمد
اليعالوي
هاجر لقويشي
عقد المرابحة عند تجربة البنوك التشاركية :دراسة وتقييم
ذ .عبد الرحمان
هيباوي
آية الحسني
ذ .الطيب لمنور
فسخ العقد فقها وقانونا:المفهوم والضوابط واآلثار
الوزاني
فقه الجوائح :المفهوم والضوابط واآلثار
كتاب االستيعاب في معرفة األصحاب البن عبد البر القرطبي
(ت463هـ) :دراسة وصفية لقسم السيرة النبوية
أنواع العقود في الفقه المالكي من خالل كتاب القوانين الفقهية
البن جزي  -جرد وتصنيف -
التبشير بمحمد (ص) في الكتب المقدسة وعالقته بدالئل النبوة،
من خالل كتاب إثبات نبوة النبي (ص) ألبي الحسين الزيدي
الغرب ومنهجهم في دراسة القرآن من خالل كتاب "التوراة
واإلنجيل والقرآن والعلم" لموريس بوكاي
أهل الكتاب عند أبي الحسن العامري (من خالل كتابه:
"اإلعالم بمناقب اإلسالم")
أهل الكتاب في كتب التفسير بالغرب اإلسالمي :سورة المائدة
من تفسير القرطبي نموذجا
علم الرازي بكتب النصرانية وعقائدها من خالل كتابه
"مناظرة في الرد على النصارى
روايات المصنفات الحديثية من خالل كتاب "الغنية" للقاضي
عياض (544هـ) :جمع وتصنيف وتوصيف
الهوية العقدية لمحمد ابن تومرت مهدي الموحدين
(ت524هـ1129/م)

2021/06/24
2021/06/24
2021/06/24

2021/06/25
2021/06/25

كريمة رزقي

ذ .الطيب لمنور 2021/06/25

وفاء البوريشي

ذ .طارق
طاطمي

هاجر الغمري

ذ .الطيب لمنور 2021/06/24

2021/06/24

كوثر البعزاوي ذ .يوسف الكالم 2021/06/28
رمة الي سام

ذ .يوسف الكالم 2021/06/28

بالل مدرير

ذ .يوسف الكالم 2021/06/28

فاطمة الزهراء
المجوطي

ذ .يوسف الكالم 2021/06/28

حميد بوعالم

ذ .يوسف الكالم 2021/06/28

محمود صو

ذ .عبد الرحيم
ايت بوحديد

خولة قبوسة

ذ .فؤاد بن أحمد 2021/06/24

اإلصالح الديني في أوروبا عصر النهضة  :مارتن لوثر
أنموذجا

أمال تشتاش

الفقيه بين آلية التعليل الفقهي والتعليل السوسيولوجي
سوسيولوجيا الخطاب الفقهي

أيوب ازعكون

مشكلة التكفير من منظور أشعري ،دراسة في كتاب فيصل
التفرقة ألبي حامد الغزالي (ت505هـ)

معاد ركيبي

ذ .مصطفى
زرهار
ذ .عبد المنعم
الشقيري
ذ .عبد المنعم
الشقيري
ذ .عمر مبركي
ذ .مصطفى
زرهار

2021/06/24

2021/06/28
2021/06/24
2021/06/24
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المصطلحات األصولية من خالل كتاب "البرهان في أصول
الفقه" لإلمام أبي المعالي الجويني (الجزء األول)
المصطلحات األصولية من خالل كتاب "البرهان في أصول
الفقه" لإلمام أبي المعالي الجويني (الجزء الثاني)
للخطيب العمري"تيجان البيان في مشكالت القرآن"
هـ) دراسة وصفية(1203
الفروع المجمع عليها في كتاب الصيام واالعتكاف من خالل
كتاب ابن المنذر :عرض ودراسة

مريم كشوض

ذ .الطيب لمنور 2021/06/24

سعيدة
المحجوبي

ذ .الطيب لمنور 2021/06/24

إكرام باقس
بالل بدادا

ذة .فاطمة
بوسالمة
ذ .أحمد بن
2021/06/24
األمين العمراني
2021/06/25

 - IVاألنشطة الطالبية والزيارات العلمية:
 زيارات الوفود الرسمية:
 زيارة وفد تركي يوم  16فبراير .2021 زيارة رئيسة مجلس مقاطعة أكدال الرياض يوم 05ماي 2021 زيارة وفد  Erasmus plusيوم  06يوليوز .2021 زيارة وفد من المجلس األلماني المغربي المكون من أئمة وقساوسة من الطائفة البروتستانتية يوم 27شتنبر . 2021
 زيارة مسؤولة عن برامج التعليم بالخارج بمؤسسة  Amideastرفقة طلبة أجانب يومالخميس  14اكتوبر .2021
 زيارة سفير أندونيسيا بالمغرب يوم االثنين  18اكتوبر .2021 زيارة وفد من وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف بجيبوتيي يوم 26أكتوبر2021 -زيارة وفد ماليزي يوم  16نونبر .2021

 أيام تواصلية :
 يوم تواصلي من تنظيم المركز الثقافي التركي يونس إمره لفائدة طلبة المؤسسة يوم 6أكتوبر .2021 لقاءات تواصلية:
.
 لقاء تواصلي مع الطلبة الجدد يوم 11أكتوبر .2021 لقاء تواصلي مع طلبة الدكتوراه يوم  29دجنبر.2021 حفل:
 حفل تخرج الطلبة الحاصلين على شهادة التأهيل برسم الموسم الجامعي 2021-2020وذلك يوم  16نونبر.2021
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 - Vالمعلوميات واالتصال :
ديباجة:
عملت مؤسسة دار الحديث الحسنية على تنفيذ وتطوير عدد من المشاريع الرقمية المتعلقة بالبنى والنظم
المعلوماتية والبنية التقنية وذلك لضمان حسن سير العمل اإلداري والعملية التعليمية والتربوية بها.

النظم المعلوماتية:
 التعليم عن بعدكباقي العديد من الجامعات تبنت مؤسسة دار الحديث الحسنية استمرار نظام التعلم عن بعد خالل الموسم الدراسي
 ، 2021/2020بعد توقف الدراسة حضوريا وتطبيق قرار الدراسة عن بعد في بداية شهر أبريل من سنة 2020
كإجراء وقائي يروم مكافحة انتشار وباء كوفيد .19لهذا الغرض تم توفير قاعات للدراسة مجهزة
بحواسيب ولوازمها للسادة األساتذة ،مع الطاقم الذي يسهر على معالجة كافة المعيقات المعلوماتية الحاصلة
إلنجاح عملية التدريس عبر منصة.teams
 إجراء مقابالت الولوج للدراسة بالمؤسسة عن بعد لفائدة الطلبة األجانبنظرا لتداع يات جائحة كورونا وبالخصوص صعوبة التنقل بين الدول ،حرصت المؤسسة على تمكين الطلبة
المترشحين األجانب من إجراء مقابالت الولوج للدراسة بالسلك األساسي وبالبرنامج الدراسي التحضيري عن
بعد.
 مناقشة بعض األطاريح عن بعد :ونظرا لنفس الظروف وتعذر انتقال بعض الطلبة األجانب أو أحد األساتذة أعضاء المناقشة قامت المؤسسة بتنظيم
بعض المناقشات عن بعد للحصول على شهادة الدكتوراه ويتعلق األمر ب:
 مناقشة دكتوراه الطالب محمد تفسير بالدي بتاريخ  18ماي 2021 مناقشة دكتوراه الطالب فاديكا كانفالي بتاريخ  13دجنبر 2021 مناقشة دكتوراه الطالب عبد الحميد مومن بتاريخ  22دجنبر 2021 البنية المعلوماتية :
فيما يخص البنية المعلوماتية وتجديد العتاد التقني المعلوماتي قامت المؤسسة ب:
-

توفير الحاجيات الضرورية من معدات ولوازم معلوماتية للمؤسسة؛
السهر على حسن سير خدمات الشبكة المحلية وصيانتها وحمايتها ،وتوفير األنترنت بجميع مرافق
المؤسسة؛
صيانة المعدات المعلوماتية؛
توفير وصيانة الوسائل التعليمية لفائدة أساتذة وطلبة المؤسسة.
توفير السبورات الذكية.

 البنية التقنية السمعية البصرية:
وفيما يتعلق الجانب السمعي البصري فقد واصلت المؤسسة عملها على توفير الخدمات الضرورية لتنظيم وتغطية
مختلف األنشطة الثقافية والعلمية المنظمة داخل المؤسسة حيث تم العمل على:
 توفير الخدمات التقنية الضرورية لتنظيم وتغطية مختلف األنشطة الثقافية والعلمية المنظمة بها. -صيانة المعدات السمعية البصرية المتوفرة بقاعة المؤتمرات وقاعة المحاضرات بالمؤسسة؛
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تسجيل وتوثيق بالصوت والصورة جميع األنشطة المنظمة داخل المؤسسة.

 -VIالمكتبة:
حرصا على تيسير وتطوير خدماتها ،عملت مكتبة المؤسسة على تسهيل خدمة البحث البيبليوغرافي من خالل
فهرسة المراجع فهرسة دقيقة ترتكز عل كلمة مفاتيح متخصصة تمكن الباحث من الوصول إلى المعلومة بدقة
وفي وقت وجيز.
كما حرصت المكتبة على تحيين قاعدة البيانات وذلك بتطعيمها بكل ما جد اقتناؤه من مصادر.
وقد أخذت الدوريات بدورها هذه السنة حيزا مهما من االهتمام لكثرة الطلب عليها ،حيث تم الشروع في فهرستها
حسب الموضوعات وإدخال معلوماتها في قاعدة البيانات.
إلى جانب هذا ،فالمكتبة استمرت هذه السنة في عملية إنهاء فهرسة وتصنيف الكتب الوقفية التي توصلت بها في
السنة الفارطة ،وإدخال بياناتها وتجهيز قاعات خاصة بذلك.
أ -االقتناءات الجديدة :
تحسينا لظروف البحث العلمي ،تم برسم سنة  2021دعم مكتبة المؤسسة بمؤلفات جديدة (ما يقارب
 800كتاب ) في تخصصات مختلفة خصوصا في الفكر اإلسالمي ،الفقه ،األديان وترجمة الدراسات االستشراقية.
ب -الدالئل التعريفية :
 تم إعداد دليل المقتنيات الجديدة  2021 -2020قصد طبعه الحقا. -تم إعداد دليل الرسائل واألطاريح  2021- 2014قصد طبعه الحقا.

 - VIIطبع المجلة والمؤلفات :
حرصا من المؤسسة على تنشيط حركة التأليف والطبع والنشر ،عملت المؤسسة خالل سنة 2021على إعداد
المؤلفات التالية:
 أعمال اليوم الدراسي :السرد القصصي في القرآن الكريم :األسلوب والدالالت. كتاب الوجود والزمان لمارتن هايدغر؛ترجمة د.أحمد الصادقي رحمه هللا.كما تم اإلنتهاء من إعداد مادة العدد الثالث عشر من مجلة الواضحة.

 - VIIIاإلجراءات االحترازية للحد من فيروس كورونا :
من أجل استمرارية العمل اإلداري في أحسن الظروف التي تضمن سالمة وصحة الموظفين واألساتذة
والطلبة والمرتفقين ،وتطبيقا للتعليمات والتدابير االحترازية والوقائية ،وكذا اإلجراءات التحسيسية
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الموصى بها من طرف السلطات المختصة فقد تم اتخاذ اإلجراءات التالية:
 -1اإلجراءات االحترازية المتعلقة باستمرارية العمل اإلداري:
 االلتزام بوضع الكمامات التطبيق الصارم للتباعد االجتماعي -توفير شروط النظافة

 -2اإلجراءات االحترازية المتعلقة بضمان االستمرارية البيداغوجية :
 اعتماد الدراسة عن بعد خالل فترة الحجر الصحي فترة االمتحانات  :تم إجراء امتحانات الطور األول والثاني 2021-2020عن بعد وشملت كلالفصول الدراسية.
 إلغاء المقابلة الحضورية للقبول في سلك الدكتوراه،وتعويضها بالمقابلة عن بعد عند االقتضاء. -3اإلجراءات االحترازية المتعلقة بمناقشة الرسائل واألطاريح:
 -تحديد سقف الحضور بالنسبة لمناقشة األطاريح في خمسة أشخاص.
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