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 بيان موجز  لسيرة العمل
 ( cv)  فـ مفـفاا اللبفـ ااألاادمـ  

 

االسم الشخصً 
 والعائلً

 الٌـعبـودي خالد -

تارٌخ ومكان  -
 االزدٌاد

 .المغرب-    بفاس 1967/ 02/ 03 -

الشهادات  المحصل  -
 علٌها

بكلٌة "    حسن جدا"بمٌزة  (عربٌة لسانٌاتتخصص ) شهادة دكتوراه الدولة
- اآلداب والعلوم اإلنسانٌة، ظهر المهراز، جامعة سٌدي محمد بن عبد هللا

آلٌات تولٌد المصطلح وبناء المعاجم : "موضوع البحث. 2004فاس، سنة 
- نشرت دار ما بعد الحداثة مجتزآت منه"- اللسانٌة الثنائٌة والمتعددة اللغات

  2006سبـتمبر 
حسن "بمٌزة  (عربٌة لسانٌاتتخصص ) دبلوم الدراسات العلٌا فً اآلداب -

محاولة جدٌدة لفهم : موضوع البحث.  بنفس الكلٌة1995سنة " جدا
 .االشتقاق والصرف العربٌٌن

: ، تخصصاللغة العربٌة وآدابها:  فرعدبلوم الدروس المعمقة، -
 .، بنفس الكلٌة1992اللسانٌات، دورة أكتوبر 

من مركز التكوٌن اإلداري بفاس سنة دبلوم فً المعالجة الحاسوبٌة  -
2001. 

 " مصطلحٌات"ـ المدٌر المسؤول ورئٌس تحرٌر مجلة  انتماءات علمٌة
 (مجلة علمٌة محّكمة تنظر فً قضاٌا المصطلحات والمفاهٌم)

 ـ عضو شبكة الباحثٌن فً المعجمٌة، المصطلحٌة، والترجمة،
(« LTT » : Réseau des chercheurs en lexicologie, Terminologie 

et Traduction, LYON). 

 ،بالرباط" الجمعٌة المغربٌة للدراسات المعجمٌة"ـ عضو 

، كلٌة العلوم "حوار الدٌانات والحضارات فً البحر المتوسط" مخبر  عضو-

 .اإلنسانٌة واالجتماعٌة، جامعة أبو بكر بلقاٌد، تلمسان

 :ـ عضو لجان علمٌة

  ًسوسة، تونس2009 نونبر 23-20بالمنتدى المصطلحً الدول ،. 

 حوسبة المعجم العربً ضمن مشروع الذخٌرة العربٌة لعبد الرحمن : بمؤتمر
 .2010، جامعة حسٌبة بن بوعلً، الشلف، الجزائر"الحاج صالح

  الصادرة عن جامعة " األكادٌمٌة للدراسات االجتماعٌة واإلنسانٌة"مجلة
 .حسٌبة بن بوعلً، الشلف الجزائر

  الصادرة بكلٌة العلوم "اإلنسان والمجتمع"عضو الهٌئة االستشارٌة بمجلة ،
 .اإلنسانٌة واالجتماعٌة، جامعة تلمسان

  مجلة الفكر اإلسالمً المعاصر، "إسالمٌة المعرفة"عضو تحكٌم بمجلة ،
 .تصدر عن المعهد العالمً للفكر اإلسالمً

  الصادرة عن مركز الملك عبد هللا " اللسانٌات العربٌة"عضو تحكٌم بمجلة
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 .لخدمة اللغة العربٌة، المملكة العربٌة السعودٌة

  الكوٌت: الصادرة ب" عالم الفكر"عضو تحكٌم بمجلة. 

 
 

 إصدارات سابقة 
 

، دار ما بعد "المصطلحٌة وواقع العمل المصطلحً بالعالم العربً"كتاب  -1
 .2004الحداثة، فاس، المغرب، 

، دار ما بعدالحداثة، "آلٌات تولٌد المصطلح وبناء المعاجم اللسانٌة"كتاب  -2
 .2006فاس 

، دار ما بعد الحداثة، "رفقة شٌخ الحضرمٌة بالحضرة الفاسٌة: "رواٌة -  -3
 .2008فاس 

، دار ما بعد الحداثة، "عودة إلى غرناطة عبر ساجٌتوروس: "رواٌة  -4
 .2011فاس، 

ٌّل ب" التداخل المصطلحً بالخطاب الصوفً"كتاب  -5 قاموس المشترك "مذ
، مطبعة أمٌمة، فاس، أكتوبر "نحو القلوب الكبر"أو " فً اللغة الصوفٌة

2013. 

 2014، دار كنوز المعرفة، األردن، "القضاٌا واآلفاق: المعجمٌة العربٌة" -6
المصطلحات اللسانٌة المعّربة فً : "موضوع البحث. [تألٌف جماعً]

 ".المجال المعجمً

خالد الٌعبودي، منتصر : رؤى وتطلعات، تنسٌق: المعجم العربً التارٌخً -7
أمٌن عبد الرحٌم، منشورات مركز الملك عبد هللا لخدمة اللغة العربٌة، 

2016. 

غرناطة فً نفق الزمن، رواٌة من جنس الخٌال العلمً، مطبوعات جامعة  -8
 .2016دمشق، سورٌا، 

 .2011 العدد األول، سبتمبر –" مصطلحٌات"مجلة  -9

 .2012 العدد الثانً الثالث نوفمبر -مصطلحٌاتمجلة  -10

 .2013العدد الرابع والخامس دٌسمبر  "-  مصطلحٌات"مجلة  -11

خاص بالمصطلح )العدد السادس  "-  مصطلحٌات"مجلة  -12
 2014نوفمبر - (الصوفً

دٌسمبر – (خاص بالمعجم والمعجمٌة)العدد السابع  "  مصطلحٌات"مجلة -10
2014 

 2015 نونبر مصطلحٌاتالعدد الثامن من مجلة -11

 (النشأة والتطور: خاص بالمصطلحٌة النحوٌة)العاشر - العدد التاسع-12
 .2016سٌصدر بنونبر 

  مقاالت نشرت بمجالت وطنٌة ودولٌة وجرائد محلٌة  ومنابر رقمٌة-13

مشاركات بملتقٌات 
 علمٌة دولٌة

 ووطنٌة

.. 
قضاٌاه النظرٌة - المعجم التارٌخً للغة العربٌة"ندوة دولٌة فً موضوع  - 8

المعجم التارٌخً العبري ) 2010 أبرٌل 10-8فاس، "- والمنهجٌة والتطبٌقٌة

 .(دراسة فً البواعث والخصائص
 تـحلٌل، "ة ــانًــاللس اتــحــم المصطلــاجــمع: " ندوة دولٌة فً موضوع- 09

 جامعة المولى إسماعٌل، مكناس، المغرب، 2010 نونبر 26- 25 قارنةـ متـقوٌـم،
نِشر البحث بالعدد  (المعجم اللسانً لعبد القادر الفاسً الفهري، طفرة أم عقبة؟ )

-85:  م، ص ص2011 هـ، شتنبر 1432األول من مجلة مصطلحٌات، شوال 
124. 

-30، المنعقد ٌومً "اإلسالم، االستشراق والحوار بٌن الثقافات"ندوة دولٌة - 10
، "أبو بكر بلقاٌد"، بكلٌة العلوم االجتماعٌة واإلنسانٌة، جامعة 2011 مارس 31
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تارٌخ األندلس فً مرآة االستشراق اإلسبانً : "تلمسان، الجزائر، عنوان المداخلة
 .(الموضوعٌة والنرجسٌة)بٌن العلمٌة والضدٌة 

، جامعة المولى "المعاجم اللسانٌة المعربة"ندوة وطنٌة فً موضوع - 11
المصطلحات اللسانٌة المعربة فً المجال المعجمً، )إسماعٌل، مكناس، المغرب،  

: نـُشرت بمؤلف جماعً بعنوان. 2011 نوفمبر 17- 16، (مقاربة نحو التأصٌل
 .2014، دار كنوز المعرفة األردن، "القضاٌا واآلفاق: المعجمٌة العربٌة"

دور اللغة : "الملتقى الوطنً الثانً للغة العربٌة، فً موضوع: ندوة وطنٌة- 12
 2- 1:  الموافق ل1432 ربٌع األول 26- 25" العربٌة فً حفظ األمن الثقافً

صناعة المحتوى الرقمً ):  بقصر المؤتمرات فاس، بمداخلة2011مارس 
 .(الحدود واآلفاق: العربً

- 2012 أبرٌل 14-13"- اللغة العربٌة ومواكبة العصر"المؤتمر الدولً - 13
اللغة العربٌة فً مواقع ): المدٌنة المنورة، المملكة العربٌة السعودٌة، بمداخلة

 .(الشابكة
الخٌال العلمً فً الرواٌة العربٌة، كلٌة االداب بنمسٌك الدار : ندوة وطنٌة- 14

أبعاد الكون فً رواٌة سناء الشعالن  ): ، مداخلة2012 نونبر 23. البٌضاء

 .("أعشقنً"
الملتقى الدولً فً موضوع التصوف وتجلٌاته االجتماعٌة والنفسٌة فً الثقافة - 15

، جامعة ابو بكر بلقاٌد كلٌة العلوم 2012 دٌسمبر 12-11االسالمٌة المعاصرة، 
المفاهٌم الرحالة فً الخطاب ): االجتماعٌة واإلنسانٌة، تلمسان، الجزائر، مداخلة

 .(الصوفً
التً انعقدت برحاب كلٌة اآلداب والعلوم " المصطلح والترجمة"ندوة وطنٌة - 16

، مداخلة 2013 مارس 28-27اإلنسانٌة بجامعة القاضً عٌاض بمراكش ٌومً 
 ".مسارات المصطلحٌة والترجمة المتخصصة بٌن االتصال واالنفصال: " بعنوان

 فبراٌر 27-26مؤتمر دولً، بكلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة جامعة ابن زهر، - 17
اإلبداع الفكري بٌن النظرة التكاملٌة للعلوم والمنظور : "، فً موضوع2014

التأثٌلً الستشكال المفاهٌم، احتفاء بجهود المفكر المغربً الدكتور طه عبد 
فً الترجمة المتخصصة وآفاقه " التحوٌل"أبعاد مفهوم : "، مداخلة بعنوان"الرحمن

مدخل إلى استثمار )ومنظري الترجمة الغربٌٌن " طه عبد الرحمن"من منظور 
 ".(فً الترجمة" الصوغ المصطلحً الجدٌد"

-22مؤتمر وطنً، بكلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة، جامعة محمد بن عبد هللا، - 18
 "النص المزدوج وأبعاد الفهم والقراءة والتأوٌل: "، فً موضوع2014 ٌناٌر 23
، بقصر 2015 فبراٌر 29مؤتمر وطنً، نظمته جمعٌة حماٌة اللغة العربٌة، - 19

التخطٌط المصطلحً فً سٌاق إعادة بناء مفهوم : "المؤتمرات، فاس فً موضوع
 ".الذات

 مناهجها وامتدادتها لُنقُول الفلسفٌة الٌونانٌة الُمَبكِّرة عند العربمؤتمر دولً، ا- 20
. 2015 /19/11-18ٌومً - المغرب- مراكش–بكلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة

  طرق المناقلة الصوتٌة فً نقل االصطالحات الٌونانٌة القدٌمة: "موضوع المداخلة
 (تّم تأجٌل الملتقى)" دراسة مقارنة إلى العربٌة، 

 بالعالم اللغوٌة السٌاسات ضمن المصطلحً التخطٌط مكانة: مؤتمر دولً- 21

السٌاسة : ، مداخلة بمؤتمر(ناجع مصطلحً تقٌٌس سبٌل فً ضوابط)العربً 
 .2016اللغوٌة فً الوطن العربً، جامعة قطر، أبرٌل 

رواٌة الطوفان لعبد : أفق االستشراف بأدب الخٌال العلمً: مؤتمر دولً- 22
 .2016السالم البقالً أنموذجا، طبرقة، تونس، ماي 
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23- 

Sufi Terminology and Aspects of Interaction with 

 Symbols . An Investigation into the Orientalists' 

Approaches to the Study and Translation of Sufi 

Terms: The Case of Massignon 

عبد الحمٌد زاهٌد، درٌر حسن، خالد : بحثان من إنجاز

، 2016الٌعبودي، سٌنشران بموسوعة المصطلح، ٌونٌو 

 John Benjamins: من إخراج دار النشر

Publishing Company 

 بحوث قٌد النشر
 

بمجموع " حرف أ"أنجز منه إلى حد اآلن )" معجم المعاجم اللسانٌة- "1
 .، ٌحتاج لبرنامج حاسوبً لتكملته( مدخل لسان1200ً

 .مسرد المصطلحات اللغوٌة الواردة بكتاب العٌن- 3
 Les réseaux sémantiques" جبرٌل عثمان"ترجمة كتاب " -4

 en terminologie "إلى العربٌة بعنوان: 
 ".الشبكات الداللٌة فً المصطلحٌة "

على تشوٌه صورة مغاربة  ("لٌون اإلفرٌقً"أو )حرص الحسن الوزان  - "5
 ". السادس عشر المٌالدي/ القرن العاشر الهجري

مشارٌع وإصدارات 
 مستقبلٌة

 .بتوفٌر برنامج حاسوبً" جامع المعاجم اللسانٌة"تتمة - 
مصحوبا  (إنجلٌزي- فرنسً- عربً: ثالثً اللغة)" المعجم اللسانً"بناء - 

 (باالشتراك مع مجموعة من األساتذة). بتعرٌفات للمداخل االصطالحٌة
 -"دراسة مصطلحٌة- معالم الرموز بمدّونات أرباب األحوال"كتاب - 

مع مسرد للمصطلحات )معالم مصطلحٌة المتقدمٌن من نحـاة العرب "كتاب - 
 . (فاس- سٌصدر بدار ما بعد الحداثة) ("كتـاب العٌن"اللغوٌة الواردة فً 

 .(مع مقدمة فً المصطلحٌة والمصطلحاتٌة)" معجم اللغة والتواصل"بناء - 

 (وهً تضم إلى حّد الساعة ملٌونً لفظة) بناء مدونة المعجم اللسانً المفصل  -
رفقة شٌخ الحضرمٌة بالحضرة "تتمة الجزءٌن الثانً والثالث من رواٌة - 

 . "الفاسٌة

 .أستاذ بكلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة، الرباط - الوظٌفة الحالٌة

 

، زنقة األخطل، شارع عالل 3، الطابق 24إقامة سلٌم، رقم -  خالد الٌعبودي العنوان البرٌدي
 .المغرب- بن عبد هللا، فاس

 البرٌد اإللكترونً
 والهاتف المحمول

khalidyaboudi@yahoo.fr 
mostalahiyat@gmail.com 

- 212667176142  – 212665459571 
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