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 المؤهالت التعليمية

 :2020 -  2019   مكناس - من تكوين الدكتوراه في اللسانيات، جامعة موالي إسماعيل الثانيةالسنة 

 :2017 – 2015  من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية عين الشقالتطبيقيةماستر في اللسانيات العربية ،- 

 البيضاء

 :2015 – 2014  البيضاء -من كلية اآلداب بن امسيك -تخصص لسانيات-إجازة في الدراسات العربية 

 :2014 – 2013 دبلوم الدراسات الجامعية العامة 

 :2012 – 2011 و العلوم اإلنسانية باكالوريا في اآلداب 
 

 المهنيةالخبرات 

  أستاذ اللغة العربية  في السلك الثانوي اإلعدادي 

2020 - 2019   لتعليم اللغة العربية لألجانب قلم ولوحخمسة أشهر في مركز تدريب لمدة 

 2016 – 2015 تدريب لمدة شهرين في مؤسسة الخلف االبتدائية الخصوصية 
 

 العضويات

 عضو جمعية اللسانيات بالمغرب                                                  عضو االئتالف الوطني

 اللغوي بالمغربلترشيد الحقل 

 للغة العربية          عضو المرصد األوروبي لتعليم ا                     عضو جمعية اللغة العربية 

 عضو محكم بمشروع رسالة الباحث 
 

 العلمية المشاركات

 المغرب – المشاركة في المؤتمر الدولي األول "اللغة العربية وتحديات العصر" بجامعة المولى إسماعيل 

 المشاركة في المؤتمر الدولي "الدين واللغة والتواصل" بتركيا 

 المغرب  -المشاركة في الملتقى الدولي الثاني للطلبة الباحثين في اللسانيات و تحليل الخطاب، مراكش 

 األردن  -المشاركة في  المؤتمر الدولي المحكم الثاني اللغة األدب و لترجمة، جامعة الطفيلة التقنية 

  التحديات و النتائج، جامعة جواهر 21المشاركة في فعاليات  المؤتمر الدولي اللغة العربية في القرن :

 الهند  -اللنهرو

 المشاركة في فعاليات  المؤتمر الدولي مستقبل العربية و ظاهرة الضعف اللغوي، الجامعة العراقية-  

 العراق

 ابعة حول السالمة اللغوية بالمغرب، كلية اآلداب عين الشقالمشاركة في فعاليات المناظرة الر-  

 المغرب

  الجزائر-الوادي في التخصص و الخطاب المتخصص لغاتالمشاركة في فعاليات الملتقى الدولي األول 
 

 األعمال العلمية

آليات                                                                                                     -  مدخل للغة األعمال -

   توليد المصطلحات في اللغة العربية

في المصطلح                                                                           -  االقتراض اللغوي في اللغة العربية -

 و المعجم المتخصص

 An Introduction to Business -    اللغويينفي السياسة و التخطيط - 

Language                                                                          

اللغة                                                                                       - الترجمة و الترجمة الخاصة- 

 االقتصاديةوالتنمية 

 قدرة اللغة العربية على مواكبة العصر- 

 اللغات
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 اللغة العربية: جيد جدا 

                                                                                                                      اللغة

 اإلنجليزية: جيد

 اللغة الفرنسية: متوسط                                                          :اللغة العبرية
 األساسيات

 

 

 

 مهارات الحاسوب
  

  برنامج(Word)مج ا: كتابة و معالجة النصوص، بر(Excel) (Access) (Power Point) ... و إحداث المواقع 

 

 
 

 

 

 والهوايـات االهتمامات
 

 الموسيقى•                           الرياضة   •                           السفر   •                     المطالعة  • 


