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 :المؤهالت العلمية 
 2017-2018 : بني مالل. –دكتوراه في اللسانيات الحاسوبية من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

 2006-2007.أستاذ مبرز للتعليم الثانوي التأهيلي ؛تخصص لغة عربية : 

 2006-2007  :اللغة العربية وإشكال التواصل في "موضوع: عن ؛ ة مستحسنبميز ،دبلوم الدراسات العليا المعمقة
 كلية اآلداب، الرباط. \"ضوء اللسانيات الحاسوبية

 2000-2001  : ،بميزة مستحسن؛ عن موضوع: "جرد األفعال غير الثالثية في القاموس المحيط اإلجازة في اللسانيات

 كلية اآلداب، الرباط. \للفيروزابادي واشتقاقاتها".

 دات المهنية:الشها 
 2006-2007: الرباط. \شهادة التبريز في اللغة العربية 

 2018/2019 شهادة تكوين في استراتيجيات تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها من معهد :

 المنارة بالرباط.

 2019/2020 كلية اآلداب : شهادة تكوين في استراتيجيات تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها من

 .ني مالللوم اإلنسانية ببوالع

 :الخبرة العلمية 
 2017-2018 الواقع واآلفاق" المنظمة : المشاركة في الندوة الدولية حول موضوع:"تدريس مواد العلوم اإلنسانية :

فرع آسفي ، بمداخلة تحت عنوان: "توظيف التقنيات الحديثة في  –من قبل المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين 

 تدريس مواد العلوم اإلنسانية: أي إضافة؟ ألي مجتمع؟"؛

 2017-2018  الشعر النثري " المنظمة العربية "حروف من ماس" في فئة األدبية : الرتبة الرابعة في المسابقة"

 من قبل جمعية إبداع الثقافية المصرية؛

 1017-2018 الرتبة األولى في المسابقة العربية  األولى للدراسة النقدية المنظمة من قبل جمعية كشافة المغرب :

 فرع قصبة تادلة؛

 2013-2014 محلي ببني مالل بمداخلة لمنظم من قبل المجلس العلمي ال: المشاركة في الملتقى العلمي الخامس ا

 تحت عنوان: عربية القرآن وتحديات التقنية المعاصرة؛

 2012-2013  بني مالل –: المشاركة في الملتقى الثالث للطلبة الدكاترة بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 اسوبي: علم العروض نموذجا"؛بموضوع:"آليات إنتاج المعرفة العربية من منظور علم اللغة الح

 2005-2006  المشاركة في الندوة العلمية التي نظمتها وَحدة:"اللسانيات وقضايا تحليل الخطاب" بكلية اآلداب :

والعلوم اإلنسانية بالرباط ، في موضوع:" اللسانيات والتواصل" ؛ بمداخلة عنوانها: " اللغة العربية في زمن 

 الحاسوب".

 :المنشورات 
 (؛2013) )مجلة إسالمية المعرفة( الميةاللغوي في مقاصد الشريعة اإلس البعد .1

 (؛2018معجم العروض العربي: رؤية حاسوبية )مجلة ( ) .2

 (؛2017ضوء اللسانيات الحاسوبية ) اللغة العربية وإشكال التواصل في .3

 (؛2018مقاربة ِصواتية حاسوبية للعَروض العربي: المقاطع واإليقاع والتطريز ) .4

 (؛2018ع المعرفة: مدخل للتعليم الرقمي المغربي )ية اللسان العربي وتحديات مجتمِعلم .5
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