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 سیرة ذاتیة
 

    عزيزعبد ال: االسم الشخصي *
  أيت ا  : ياالسم العائلـ* 
 1985 -  07-  31:   تاريخ االزدياد* 

    aziz-baha@hotmail.com   : االلكتروين  الربيد* 
 0662528590   :اهلـــاتـف*

  :بیان السیرة العلمیة

  :العضوية في المركز والمختبرات البحثیة  – 1
عضو مبخترب الترمجة وتكامل املعارف بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة القاضي  *

  .مراكش –عياض 
  .دنونامليدانية، جبهة كلميم واركز الصحراء للدراسات واألحباث عضو مب * 

  :الشواھد المحصل علیھا - 2
اإلعجاز الصويت : "يف موضوع عمبيزة مشرف جدا مع توصية بالطب اهالدكتور شهادة* 2014 

، جامعة القاضي عياض، كلية اآلداب حتت إشراف الدكتور عبد احلميد زاهيد". لقرآن الكرمييف ا
  . والعلوم اإلنسانية، مراكش، املغرب

كلية اآلداب , جامعة القاضي عياض من اللغة العربية وآدااشهادة املاستر يف  2009*
  .املغرب, مراكش, والعلوم اإلنسانية

اآلداب والعلوم كلية , بن زهرمن جامعة ا, دراسات العربيةيف ال شهادة اإلجازة 2006*
  .املغرب, أكادير, اإلنسانية
  .املغرب, طاطا, عالل ابن عبد اهللا ثانوية, تعليم أصيل, شهادة الباكالوريا *2003

  :اخلربات املهنية - 3
، مباستر اللغة والنص، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، فوج "صوتيات النص"تدريس مادة  *

2016 – 2017،  
  :الكتب املنشورة - 4

التكامل املعريف بني علم األصوات وعلم : علم األصوات وتكامل املعارف"كتاب  - 
ضمن سلسلة الترمجة واملعرفة، . ا، وآخرونعبد العزيز أيت : قتنسي" املوسيقى

 .2017، 7العدد 
" التكامل املعريف بني علم األصوات وعلم البالغة: علم األصوات وتكامل املعارف"كتاب  - 

، 8ضمن سلسلة الترمجة واملعرفة، العدد . عبد العزيز أيت ا، وآخرون: تنسيق
2017.  

  :قاالت املنشورةامل - 5
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 منشور ) مقال مشترك(" تعبريية ألصوات القرآن الكرميالقيم ال ترمجة: "مقال
 .2012األردن،  -ضمن سلسلة الترمجة واملعرفة، العدد الثاين، عامل الكتب احلديث، إربد

 ا يف التراكيب القرآنية: "مقالمقال مشترك(، "التراكمات الصوتية ودالال (
 . 2014عاشر، األغواط اجلزائر، العدد ال -جملة الباحث، جامعة عمار ثلجي

 املشروع البالغي للدكتور حممد مشبال يف ضوء :  أية بالغة ألي أدب" :مقال
من البالغة املختزلة إىل "ضمن كتاب ) مقال مشترك. ("النظريات النصية املعاصرة

، دار عامل الكتب 2017، سلسلة الترمجة واملعرفة، العدد السادس، "البالغة الرحبة
  .احلديث، األردن

 ضمن ) مقال مشترك(، "صوات املد بني علم األصوات وعلم املوسيقىأ": مقال
التكامل املعريف بني علم األصوات وعلم : علم األصوات وتكامل املعارف"كتاب 

، سلسلة الترمجة واملعرفة، العدد السابع، عن دار عامل الكتب احلديث، "املوسيقى
 . 2017األردن، 

 علم "، ضمن كتاب "يف القرآن الكرمينظرية النظم واإلعجاز الصويت ": "مقال
، سلسلة "التكامل املعريف بني علم األصوات وعلم البالغة: األصوات وتكامل املعارف

  .2017الترمجة واملعرفة، العدد الثامن، عن دار عامل الكتب احلديث، األردن، 
  :الندوات واملؤمترات الوطنية والدولية  - 6
التكامل املعريف بني علم : يل الثاين يف علم األصوات وتكامل املعارف يف موضوعاملؤمتر الدو*

" نظرية النظم واإلعجاز الصويت يف القرآن الكرمي: "، مبقال يف موضوعاألصوات وعلم البالغة
  .2017نونرب  30 - 29يومي 

ملعريف بني علم التكامل ا": املؤمتر الدويل األول يف علم األصوات وتكامل املعارف يف موضوع *
أصوات املد بني علم األصوات وعلم : "، مبقال مشترك يف موضوع"األصوات وعلم املوسيقى

  .2017ماي  19 - 18يومي " املوسيقى
التكامل املعريف بني علم : "املؤمتر الدويل األول يف علم األصوات وتكامل املعارف يف موضوع *

املقطع يف التراث العريب بني اللغويني : "عمبقال مشترك يف موضو "األصوات وعلم املوسيقى
  .2017أبريل  20 - 19يومي " واملوسيقيني

قراءات يف أعمال الدكتور : من البالغة املختزلة إىل البالغة الرحبة": ندوة وطنية يف موضوع *
:  أية بالغة ألي أدب"  :مقالمبقال يف موضوع . 2017مارس  23 - 22 ييوم "حممد مشبال

  ".غي للدكتور حممد مشبال يف ضوء النظريات النصية املعاصرةاملشروع البال
لألستاذ " أصول نظرية ومناذج تطبيقية: النحو والتفسري"احتفاء بصدور كتاب  يوم دراسي * 

  ."التداخل بني النحو والتفسري:" مبداخلة يف موضوع، 2016 دجنرب 03املصطفى أبو حازم، 
التكامل املعريف بني اللغويني والقراء يف خدمة القرآن : "الندوة الوطنية الثانية يف موضوع* 

املد عند علماء القراءات دراسة : "مبقال مشترك حتت عنوان، 2015فرباير  5 - 4" الكرمي
  " .صوتية
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مارس  5يوم " للدكتور عبد اهللا البهلول املشروع البالغي والنقدي: "ندوة وطنية يف موضوع *
  ".وليلة مغريات السرد ولذة النص ألف ليلة" مبقال يف موضوع. 2015

ترمجة البالغة القرآنية بني : "املؤمتر الدويل الثالث حول النص الديين والترمجة يف موضوع *
من تنظيم خمترب الترمجة وتكامل املعارف بكلية اآلداب والعلوم ، "أسئلة اهلوية وثقافة اآلخر

ترمجة القيم : "رك يف بعنوان، مبقال مشت2012مايو  23 -22مراكش، يومي  -اإلنسانية
  ".يف القرآن الكرمي لألصوات التعبريية

من تنظيم ، "اإلجنازات واآلفاق: املعجمية العربية: "الدويل الثاين يف اللغويات يف موضوع  ؤمترامل *
حتت مشترك مبقال  م2010نوفمرب آل البيت باململكة األردنية اهلامشية،  كلية اآلداب جامعة

  ".ىن املعحمي واملعىن السياقي يف معجم أساس البالغة للزخمشرياملع : "عنوان
أمهية التكامل املعريف : "امللتقى الوطين األول للطلبة الباحثني بسلك الدكتوراه يف موضوع*

من تنظيم خمترب الترمجة وتكامل املعارف بكلية " بني علوم العربية يف فهم القرآن الكرمي
: مبقال مشترك بعنوان. 2013أكتوبر  31 -30اكش، يومي مر -اآلداب والعلوم اإلنسانية

  ".التراكمات الصوتية ودالالا يف التراكيب القرآنية"
ماستر األدب من تنظيم   "أمهية اللغة والبالغة يف فهم القرآن الكرمي: "يوم دراسي يف موضوع*

 يونيوش املغرب، كلية اآلداب جامعة القاضي عياض مراكالعريب القدمي قضايا لغوية ونقدية، 
  ."أسلوب الدعاء منوذجا: التناسب الصويت يف القرآن الكرمي":مبقال حتت عنوان 2010

 :مرقونة مقاالت - 4

 . التنغيم يف القرآن الكرمي *


