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ستاذالمشرفألا  

 

لخضر بوعلي. د المناھج واالتجاھات واالختیارات المذھبیة 

لخضر بوعلي. د المفسرون بالغرب اإلسالمي المناھج واالتجاھات واالختیارات المذھبیة 

التفسیر الھدائي وتطبیقاتھ عند مفسري الغرب اإلسالمي 

 

 جامعة دمحم االول

مركز دراسات الدكتوراه في 

 اآلداب والعلوم اإلنسانیة والفنون
 

اآلداب والعلوم اإلنسانیة والفنون :مركز الدراسات في الدكتوراه

الجامعيلموسملولى من سلك الدكتوراھئحة المرشحین المقبولین للتسجیل في السنة األ

ي في االسالم وتطبیقاتھ المعاصرة

 قضا� التجديد يف الدراسات القرآنية واحلديثية

 

طروحةعنواناأل  

 

المناھج واالتجاھات واالختیارات المذھبیةالمفسرون بالغرب اإلسالمي   

:االستدراك في التفسیر بالغرب اإلسالمي "  

"دراسة تأصیلیة تطبیقیة  

 

 المفسرون بالغرب اإلسالمي المناھج واالتجاھات واالختیارات المذھبیة

 التفسیر الھدائي وتطبیقاتھ عند مفسري الغرب اإلسالمي 

أنموذجا) ھـ536(أبن بّرجان اإلشبیلي المراكشي  
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ئحة المرشحین المقبولین للتسجیل في السنة األال

ي في االسالم وتطبیقاتھ المعاصرةالعمل االجتماع :تكوین الدكتوراه  

قضا� التجديد يف الدراسات القرآنية واحلديثية:بنية البحث

 

للطالب السمالكاملا  

 

 اسماعیلي  جھاد

 األھدب  رضوان          
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لخضر بوعلي. د  

سیف اإلسالم بنعبد النور. د  

 ممیزات التألیف في التفسیر وأصولھ في الغرب اإلسالمي

م القیرواني تمن  ).ھـ638(إلى أبي الحسن الحرالي المراكشي  ھـ200یحیى بن سالَّ  

 فونونوالحوسن

لطیفة أحادوش. دة تأصیل وتجدید: أصول التفسیر عند مفسري الغرب اإلسالمي   

)التحریر والتنویر(و) البحر المحیط( و) المحرر الوجیز( من خالل   

 علوشي  عبد اإللھ

لطیفة أحادوش. دة تأصیل وتجدید: أصول التفسیر عند مفسري الغرب اإلسالمي   

  الثاني الھجري إلى القرن الخامس الھجريمدرسة التفسیر بالغرب اإلسالمي من القرن 

 -خصائص واتجاھات  -

 بنھدي   ظریفة

لطیفة أحادوش. دة :دهمناھجھ وقواع: االستنباط من القرآن الكریم عند مفسري الغرب اإلسالمي   

 .ابن العربي والقرطبي : األحكام لدى المفسرین منھج استنباط 

 مفتاح   مصطفى

 المدرسة الحدیثیة باألندلس عبد الحفیظ العبداالوي. د

 منھج المدرسة األندلسیة في دراسة علم مختلف الحدیث

 كتاب المنتقى في شرح الموطأ ألبي الولید الباجي أنموذجا

 دراسة حدیثیة تأصیلیة

 بوعاللة   حمزة
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 بنية البحث:فريق قضا� التجديد يف الدراسات الفقهية واألصولية:

 األستاذالمشرف

 

 عنواناألطروحة

 

 االسمالكامل للطالب

عبد القادر أحنوت. د  الدلیل الكلي وتطبیقاتھ في اجتھادات الفقھاء قدیما وحدیثا 

 الكلیات المقاصدیة وأثرھا في االجتھاد الفقھي قدیما وحدیثا

 الھبري ھدى

عبد القادر أحنوت. د  

 

 الدلیل الكلي وتطبیقاتھ في اجتھادات الفقھاء قدیما وحدیثا

 _أحكام القرآن أنموذجا_ 

 البراق بالل

عبد القادر أحنوت. د  

 

دراسة تأصیلیة تطبیقیة: السكوت التشریعي عند الفقھاء واألصولیین  

 سكوت الشارع عند الفقھاء واألصولیین بالغرب اإلسالمي

 

 حدو توفیق

عبد القادر أحنوت. د  

 

:ةالشرعی دراسة تأصیلیة في المناھي: المعامالت المالیة المعاصرة  

 المنھیات الشرعیة في عقود المعاوضات المالیة 

 ترفاسي رحمة
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 :بعث العلوم وجتديدها: فريق البحث:بنية البحث

 

 

  

 األستاذالمشرف

 

 عنواناألطروحة

 

 االسمالكامل للطالب

عبد اللطیف تلوان. د  

دمحم بنعیاد. د  

:المعاصرةالدرس العقدي بالغرب اإلسالمي وأثره في حل اإلشكاالت الفكریة   

"ظاھرة التكفیر  أنموذجا"  

 ازحیمي فاطمة

عبد اللطیف تلوان. د  

دمحم بنعیاد. د  

:دراسة مقارنة: المصطلح الكالمي بالمغرب خالل عصر الموحدین  

  --إشكالیة العقل والنقل أنموذجا  --

 

 بدھان سعید

  

 االسم الكامل عنوان األطروحة األستاذ المشرف

 المذھب األشعري ومطالب التجدید نزیھة امعاریج

 عرض ونقد

 سعید الھبطي

 ابراھیم التاقي  تجدید علم الكالم في الفكر اإلسالمي المعاصر نزیھة امعاریج
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 مصطفى یفلح المدرسة األشعریة بالغرب  اإلسالمي الخصوصیة واإلمتداد نزیھة امعاریج

 عبد الرفیع عدالن  المذھبیة األشعریة واألمن االجتماعي نزیھة امعاریج

 الطاھر معراض الماء عند فقھاء  الغرب اإلسالمي دراسة األبعاد األمنیة واالجتماعیة الحسان حالي

نعم معبد ال االختیارات الفقھیة عند اإلمام الشاطبي الحسان حالي

 الحمداوي 

الراجحة والمشھورة عند القاضي أبي بكر بن العربي أحكام األسرة  األحكام الحسان حالي

 أنموذجا

 أھراش رشید

جھود علماء السنغال في خدمة المذھب المالكي مابین القرنین العاشر والثالث  المصطفى غانم 

 عشر الھجریین 

 یوسف الدوائري

تة والمتغیرةالقواعد الفقھیة الناظمة للتقدیرات الشرعیة الثاب المصطفى غانم   عبد الجلیل زلوفي  

 رشید االشقر  التأویل والخلفیة المذھبیة عبد العزیز فارح 

 عبد المجید علوشي االتجاھات العلمانیة بالمغرب عرض ونقد عبد العزیز فارح  

الھانيالیاس  المشروع النھضوي عند دمحم بن عبد الكریم الخطابي معالم الرؤیة والمنھج عبد العزیز فارح   

دمحم بودادن  اختیارات علماء المغرب األصولیة وتطبیقاتھا الفقھیة  ربیعة كاوزي  

 عمار العمراني  النظر األصولي وأثره في الفكر السیاسي اإلسالمي ربیعة كاوزي
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    .خمترب الدراسات اإلسالمية وقضا� املستقبل: بنية البحث

  المشرفاألستاذ عنواناألطروحة  االسمالكامل للطالب

  نورالدین قراط  - دراسة شرعیة قانونیة مالیة -التمویل التشاركي لسیولة الشركات في المغرب   العراقي الحسیني دمحم

  الفقھ المالي للمسلمین في الغرب   بنلمقدم ابراھیم

  - دراسة فقھیة مقاصدیة –

  نورالدین قراط

  الطلحاويدمحم   .الغنم بالغرم وتطبیقاتھ المعاصرة  تمیمي جھاد

  دمحم الطلحاوي  .القراءة الجدیدة للقرآن اإلشكالیة واألبعاد  النالي  یونس

  دمحم الطلحاوي  نظریة الدیون في المذھب المالكي  الزاودي فوزیة

  دمحم المصلح  .التمویل المصرفي المعاصر بین الضوابط الشرعیة والحیل الربویة  الھاللي قاسم

  دمحم المصلح  .التعلیل في الدراسات األصولیة والعقدیة  ھاللي نبیل

الشاطبي أنموذجا الختیارات الفقھیة والمذھبیة بالغرب اإلسالميا  فیسون عبدالعزیز   حمید مسرار 

  حمید مسرار  .نظریة الظروف الطارئة وتطبیقاتھا في أحكام المعامالت المالیة المعاصرة  زریوح دمحم
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  حمید مسرار  .نظریة التعسف في استعمال الحق في الفقھ اإلسالمي وتطبیقاتھا في مجال الشركات العو�ي ��ب�ب

  المستجدات الطیبة المعاصرة  بوتزوى المصطفى

  -دراسة فقھیة طبیة  -      

  عزالعرب برحیلي

 خديجة سالك
  عزالعرب برحیلي  نظریة التردد في العقود السلفیة والثمنیةانموذجا

  عبدالحفیظ دومر  .منھج الدار قطني في نقد الحدیث من خالل كتابھ العلل  الرحيم رحما�ي عبد

  

  


