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 :الشهادات 

، جامعة محمد لكية الآداب )ظهر املهراز(  ، ساليميف الفكر ال   (DES) العليا تدبلوم ادلراسا:  م0111

 مهنج البحث التجرييب يف احلضارة ال سالمية.يف موضوع ، بفاس بن عبد هللا ، 

  مبراكش.،  شعبة الرتبية الاسالمية،  اجلهوي شهادة التخرج من املركز الرتبوي:  م0111

 لكية الآداب،  ختصص الفكر واحلضارة، ( DEA) ادلراسات املعمقة شهادة اس تكامل ادلروس :  م0115

 .لرابط اب، ، جامعة محمد اخلامس  والعلوم ال نسانية

جازة يف ادلراسات الاسالمية ،  م0110   .بأ اكديروالعلوم ال نسانية، جامعة ابن زهر ، لكية الآداب : ا 

ية ، لكية الآداب والعلوم ال نسانية ، جامعة ابن شهادة ادلراسات اجلامعية يف ادلراسات ال سالم :  م0191

 بأ اكدير. ، زهر

 بزاكورة. ، اثنوية س يدي أ محد بنارص ،املزدوجة : ابلكوراي يف الآداب العرصية  م0191 

 أ نشطة معرفية تربوية :

-مراكش-ادلارالبيضاء-الرابط-العيون-متعددة )ورزازات حمارضات وتأ طري ندوات بفضاءات -

آسفي (.  أ

ش  - واندي القراءة+تنظمي مسابقات تجويد والتدبر اف عىل نوادي ثقافية تربوية مثل اندي ال ال 

آن  .يف جتويد وتدبر وحفظ القرأ



 : ملخص ل عامل سابقة

 ن أ عامل احملارضات : م                           

 .آن الكرمي  مقاربة للمهنج الرتبوي يف القرأ

 .قناع يف اخلطاب النبوي  مهنج ال 

  نصاف و  املوضوعية يف مهنج مصعب بن معري)ض( ادلعوي.ال 

 .ساليم  ال نسان بني التصور الوضعي والتصور ال 

  ( عمل الوراثةla genetique   يف مواهجة نظرية داروين يف قضية خلق )

 ال نسان.

 

 من أ عامل الندوات :                          

  .طرق ومناجه التعامل مع الس نة النبوية 

 سالمية/ عربمس تفادة احلركة النفا قية يف العهد النبوي وخطورهتا عىل ادلوةل ال 

 للحارض واملس تقبل.

 .آن وتدبره  أ وجه التاليق والافرتاق بني تفسري القرأ

 .كيف نقرأ  وكيف نس توعب 

 .ساليم آدابه من منظور ا   ضوابط احلوار وأ

 .أ خالق وضوابط تدبري الاختالف يف ال سالم 

 .شوط النرص والمتكني 

 لسطني من خالل سورة ال رساء.دس وف الق 

 من املقالت املكتوبة :                              

 .التوالك والتولك وأ ثرهام يف خشصية املسمل 

 .احرتام املواعيد والالزتامات : من أ خالق املؤمن الصادق 

  (. 17اخلذلن والنرصة من خالل مثل اللك والعدل يف سورة النحل )الآية 

 .ال نشطة الس ياس ية بني املغامن واملغارم 

 .أ ثر اخلطاب الرشعي يف تمنية فاعلية املسمل 



 .منوذج من سورة احلرش لتدبر أ سامء هللا احلس ىن 

 .الطب والصحة يف الس نة النبوية 

 .آن والس نة والواقع  مشلكة العنوسة يف ضوء نصوص القرأ

 .املعركة مع النفس والش يطان وجنوده 

 خلرب من خالل سورة احلجرات.مهنج التعامل مع ا 

 .ال شاعة وكيف نواهجها من خالل قصة ال فك 

 .)املوقع الفاعل من خالل قصة نعمي بن مسعود )ض 

 .مفهوم ال رهاب بني احلقيقة وال فك 

 .قراءة يف بعض أ حاديث الفنت 

 .التداعي عىل أ مة ال سالم 

 .عاليم للمفاهمي  التضليل ال 

 .الرب حسن اخللق 

 من املواعظ واخلطب :                            

 .استباق اخلريات 

 .ىل جنة عرضها الساموات وال رض  املسارعة ا 

 ......ابدروا ابل عامل س بعا 

 .بليس  من تلبيسات ا 

 .حقيقة الاس تقامة 

 .جتارة لن تبور 

 .اللكمة الطيبة وأ ثرها 

 .حفظ اللسان والفرج 

 .)آن يف حياة الصحابة )ض  القرأ

 )يف البحث عن احلقيقة. قصة سلامن الفاريس )ض 

 جلراح )ض(.تضحيات غالية يف قصة أ يب عبيدة بن ا

 من املشاراكت العاملية :                            

حراز املرتبة الثالثة عاملي                                      ا يف مسابقة البحوث العلمية ا 



  جه التعلميية( ، من تنظمي الهيئة العاملية لتدبر                                                                               )فرع املنا                                    

آن"                                     آن ، عنوان البحث : "معامل مهنج تعلميي لتدبر القرأ   القرأ

  ، خالل املؤرمر ابلشرتاك مع ادلكتور أ محد العمراين                                    

 م.5102العاملي الثاين ابدلار البيضاء ، أ كتوبر                                     

 قيد الطبع والنرش :                        

 عية حبث "تقاطعات القياس والاس تقراء يف العلوم الرش                                     

 من  5" ، ينرش حبول هللا يف العدد والتجربية وال نسانية                                    

 من اجملةل ادلولية املتخصصة يف ادلراسات 0اجملدل                                     

  .م5101ال سالمية ،                                     

                               

 

 

 


