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  :بيان السيرة العلمية

  :الشواهد المحصل عليها - 1

  إشراف تحت  ".لداللي في القرآناالنسجام الصوتي ا": في موضوع هاالدكتورمن سلك  سادسةالالسنة
 .، بمراكشجامعة القاضي عياض ،الدكتور عبد الحميد زاهيد، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 قضايا لغوية ونقدية، : ، بمراكش، تخصص األدب العربي القديمكلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةب شهادة الماستر
  .2011سنة

 2009بكلية اللغة العربية بمراكش، سنة  ،ألساسيةفي الدراسات ا  شهادة اإلجازة.  

 2008بكلية اللغة العربية بمراكش، سنة، دبلوم الدراسات الجامعية العامة.  
 2006بزاكورة، تخصص آداب، يونيو  ، بثانوية سيدي أحمد بناصركالورياشهادة البا.  

  :والمؤتمرات الوطنية والدولية تكويناتال -2

 معارف مراكشعضو في مختبر الترجمة وتكامل ال 



 التأصيل التراث اإلسالمي بين":شعاربمراكش، تحت  ةيوم دراسي نظم بكلية اللغة العربي في لمشاركةا 
 .2009ماي  22إلى  19في الفترة من  "والتحديث

 في يم أسسه اللغوية ومناهجه النقديةفي يوم دراسي نظمه طلبة ماستر األدب العربي القد مشاركةال ،
بكلية اآلداب  1/07/2010، يوم احتفاء بالدكتور الحسن بوتبيا "ي واإلبداع األدبيالنثر الفن": موضوع

  .بمراكش والعلوم اإلنسانية
 في لنقديةفي يوم دراسي نظمه طلبة ماستر األدب العربي القديم أسسه اللغوية ومناهجه ا مشاركةال ،

 23/03/2011يوم  محمد مراح،احتفاء باألستاذ  "هاجس اإلبداع وواقع الفن: شاعرية مراح": موضوع
  .، بمراكشبكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 إدوار  ها مجموعة البحث في النص والصورة، تأطير الدكتوردورة تكوينية نظمت في المشاركة
 28و 27يام خالل األ ؛"ديةبجأو المطابقة النصية للكتابة األالتناص " هاوأيس في موضوع

  .بمراكش آلداب والعلوم اإلنسانيةكلية ارحاب ب 2011أبريل  29و
  نظمت من طرف ، "الصحافة" و" علوم القرآن" من دورة تكوينية مدتها ثالثة أشهر في مادتيالمشاركة

 .2013الجامعة المواطنة، سنة 
  في موضوع في الدراسات العربية للطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه الثاني  الملتقى الوطنيالمشاركة في: 

 –برحاب كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  وكلية اللغة العربية  "غوي القديم واللسانيات المعاصرةالدرس الل"
 ".أهمية الوقف في توجيه داللة القرآن" ـب، بمقال معنون  2014أكتوبر   30 -29بمراكش يومي 

 لعلوم اإلنسانية المشاركة في دورة تكوينية نظمها مختبر األبحاث والدراسات الحضارية بكلية اآلداب وا - 
، يومي "تقنيات البحث ومناهجه في الدراسات اإلسالمية: جامعة شعيب الدكالي بالجديدة، في موضوع

 .2015ماي  20/21
  مرمرة جامعةب والمنظم ؛العلمي الثالث للمركز األوروبي للبحوث واالستشارات الدولي مؤتمرفي الالمشاركة 

 من في الفترة ،"رؤى معاصرة في العلوم االجتماعية واإلنسانية"ع في موضوباسطنبول،  -اإللهيات  كلية -
 ."البعد التربوي في رسائل النور للنورسي"، بمقال معنون بـ 2017 فبراير 28إلى  27
  والتدريب ومختبر الترجمة وتكامل  مركز الكندي للترجمة المنظم من قبلالمؤتمر الدولي الثاني المشاركة في

، 2017نونبر  29-28، يومي "التكامل المعرفي بين علم األصوات وعلم البالغة": المعارف في موضوع
  ."التناسب الصوتي الداللي في القرآن الكريم"بمقال معنون بـ 

 

  :البحث العلمي دراسات ومقاالت مشاريع -3
  "أهمية الوقف في توجيه داللة القرآن الكريم: "مقال بعنوان *

  "ي الداللي في القرآنتناسب الصوتال": مقال بعنوان *

  "البعد التربوي في رسائل النورسي" :مقال بعنوان *

 "همية المجال التداولي في فلسفة طه عبد الرحمنأ: "مقال مشترك *


