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من بوادر النقد النحوي في األندلس: قراءة في مقدمة االستدراك على كتاب سيبويه للزبيدي،  ✓
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، ديسمبر  7رجمة، مجلة علمية أكاديمية محكمة تصدر عن مخبر اللسانيات والترجمة، العدد  والت

2016 ،ISSN 3292-5086 
  أهراس، الجزائر، مساعدية، سوق  ، تصدر عن كلية اآلداب واللغات جامعة محمد  مجلة أبوليوس ✓
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  ات المعرب والدخيل في القصص القرآني قراءة في األبعاد الداللية والقيم الحضارية، مجلة مقام ✓

األغواط،   أفلو،  الجامعي  بالمركز  واللغات،  اآلداب  معهد  والنقدية،  واألدبية  اللسانية  للدراسات 
 .  75  -65، ص.ص. 2020، يونيو، 7الجزائر، العدد 

نماذج،   ✓ وتابوت وصلوات  بيعة  والمعرب:  الدخيل  تفسير  السامية في  اللغات  المجمع  أثر  مجلة 
، العدد للغة العربية، أكاديمية القاسمي، فلسطينمحكمة، تصدر عن مجمع القاسمي  مجلة دورية  

 ISSN2077-3587.  232ـ 215، ص.ص. 2018،  13
العدد    مراكش،   ، حوليات كلية اللغة العربية،الغالف في ترجمات الكتب المقدسة دراسة مقارنة ✓

32  ،2018. 
اإلنسانية،    التعدد ✓ العلوم  في  البحث  في  وأثره  المصدر،االصطالحي  العبقرية    مجلة  جامعة 

 . 2018، يونيو 6العدد  بمصر،



نقدية :الكريم القرآن بألفاظ التعريف في البيضاوي  منهج ✓ المجمع،  "دراسة  مجلة  مجلة   ،
القاسميدورية   العدد    محكمة، تصدر عن مجمع  القاسمي، فلسطين،  أكاديمية  العربية،  للغة 

11  ،2016.3587-ISSN2077  
مجلة االشعاع، العدد السابع، اللغة التركية ولغات المغرب: قراءة في االدراك للسان األتراك،   ✓

 2016جامعة سعيدة الجزائر، دجنبر 
من مجلة    1د  ، العد رحلة النص الشرقي الى الغرب بحث عن حوار أم إثبات لتفوق االخر ✓

 . 85_ 76، ص ص 2015مصدر، تصدر عن جامعة العبقرية بمصر، العدد األول، ال
التكوين ✓ إلى  التحسين  من  البديع  حركية  كتاب  في  السؤال  الدولية  عتبة  مقاربات  مجلة   ،

 . 376_ 366، ص ص 2015، 14المحكمة، جامعة الجلفة الجزائر، العدد ،
، مجلة البحوث والدراسات اإلنسانية، العدد  الغرناطيسؤال النسق في عناوين كتب أبي حيان  ✓

 .56  – 38ص ص.    ،2015أوت، سكيكدة، الجزائر،  20التاسع، جامعة  
العلل،    ✓ ونقد  الحجاج  سلطة  بين  اللغوي  والفكرية النص  األدبية  الدراسات  جيل  مجلة 

السادس،   العدد  الجزائر،  نشر2015المحكمة،  العدد   .  القلم،  بمجلة  الجزائر،  30  أيضا   ،
2014 . 

، العدد  تحديات دراسة اللغة العربية كما يراها طلبة ماستر الدرس اللغوي والخطاب القرآني ✓
 . 219_187، ص ص  2014، مجلة جامعة ابن رشد، هوالندا، 11

 ، نشر بـ: من خالل الكشاف للزمخشري تأمالت في فواتح السور  ✓
 . 292_ 267، ص ص 2014، سنة  30حوليات كلية اللغة العربية، العدد  ✓
      المجمع المحكمة، تصدر عن مجمع القاسمي للغة العربية، أكاديمية    مجلة ✓

  ، ص ص.2015القاسمي، فلسطين، العدد التاسع، 
، نشر بـمجلة المجمع المحكمة، تصدر عن مجمع القاسمي للغة العربية،  اللغات مدخل للتفسير ✓

   .302_ 285، ص. ص 2015الثامن، أكاديمية القاسمي، فلسطين، العدد 
لبنان ـ  ، مجلة جيل الدراسات االدبية والفكرية، العدد االول،  أبو حيان الغرناطي واللغات السامية ✓

 . 38ـ 9، ص. ص 2013دجنبر  الجزائر، 
✓ ( للزبيــدي  "االستدراك"  مقدمة  في  قراءة  اإلسالمي،  الغرب  في  النحوي  النقد  قضايا    379"من 

 : 2008، مراكش، 23للغة العربية، العدد ، حوليات كلية اهـ("
• Hamito- SemiticLanguages and the renewal of Arabic 

grammar  according to Abū  Hayyān al- Ġarnātī (745/ 1344), In : 



(Susanne Gölitzer/ Jürgen Roth (Hg.) : Wirklichhkeeitssinn  und  

Alleggorese (Festschriftfür Hubert Ivo  zum  achtzigsten  Geburtstag, 

münster : MV Wissenschaft, 2007) , PP :421_437. 

أبي حيان ✓ اللغوي عند  العرب"  "المنهج  "ارتشاف الضرب من لسان  ، في:  األندلسي من خالل 
العدد   العربية،  اللغة  كلية  مراكش،  21حوليات  الغرب  2006،  في  اللغوي  الفكر  ندوة  ، ضمن 

، ص 2001فبراير    02ي، تنظيم كلية اللغة العربية، جامعة القرويين، مراكش، الجمعة  اإلسالم
 . 44_31ص 

، في: حوليات كلية اللغة العربية، مراكش،  االجتهاد والتجديد وفق المتغيرات الحضارية المعاصرة" ✓
" وهو تقرير عن الندوة الوطنية  166-155م، ص ص  2002هـ /    1422العدد الخامس عشر،  

 . 2000يونيو   20-19نظمتها كلية اللغة العربية بمراكش في الموضوع يومي التي 
"منهج التحقيق وآلياته عند الدكتور حسن جالب في كتاب درر الحجال في مناقب سبعة رجال  ✓

م، ص  2002هـ/1422، في: حوليات كلية اللغة العربية بمراكش، العدد الخامس عشر،  لالفراني"
 . 189-181ص 

"الد" ✓ في  والوزن الطريف  والبناء  األغراض  السلمي":  الحاج  بن  لحمدون  العام  في: يوان   ،"
 . 225-213م، ص ص 2004هـ/1425، 19حوليات كلية اللغة العربية بمراكش، العدد 

 مشاركات في ندوات وأيام دراسية:
 
 

، ضمن الندوة الدولية "عربية القرآن الكريم، كلية الناظور  لغة القرآن بين "العربية" و"العروبية" ✓
 .2020فبراير   20و  19المتعددة التخصصات، يومي 

العبري  ✓ اللغوي  الفكر  بناء  في  العربية  اللغة  في  مركزية  الوطنية  العلمية  الندوة  ضمن   ،
العرب اللغة  لخدمة  الدولي  المركز  تنظيم  المثاقفة"،  العربية وسؤال  "اللغة  بمراكش  موضوع:  ية 

بتنسيق مع كلية اللغة العربية بمراكش والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش ـ آسفي،  
الخميس   يوم  بمراكش،  العربية  اللغة  للغة    2019دجنبر    26بكلية  العالمي  باليوم  )احتفاء 

 العربية(.
الداللية   ✓ األبعاد  في  قراءة  القرآني:  القصص  في  والدخيل  الحضارية،المعرب  ضمن    والقيم 

تنظيم   والدالالت،  األسلوب  الكريم:  القرآن  في  القصصي  السرد  موضوع:  في  ادراسي  اليوم 
مؤسسة دار الحديث الحسنية بشراكة مع مختبر مناهج البحث في اللغة العربية واللغات وبنية  

يوم   بالرباط،  الحسنية،  الحديث  دار  بمؤسسة  اإلسالمي،  الغرب  أدب  في  نونبر    30البحث 
2019. 



، ضمن الندوة الوطنية "خطاب مادة )ج.ن.ن( ومقابالتها في بعض اللغات مقاربة معجمية ✓
ثقافية، نظمها مختبر مناهج البحث في    -الجنون في التراث العربيو الغربي، مقاربات لغوية 

 .  2019مارس   1اللغة العربية واللغات تكريما للدكتور محمد الطالبي، بكلية اللغة العربية، 
التحقيق،   ✓ المعجم من خالل  بناء  في  ابن شريفة  العالمة  الوطنية:  منهج  الندوة  ضمن 

اللغة   تنظيم مختبر  واللغة،  للتراث األندلسي في األدب  ابن شريفة  العالمة  أنظار في خدمة 
 . 2019فبراير  21والنص الشرعي، كلية اللغة العربية، مراكش، يوم 

المعالجة ✓ إلى  التشخيص  من  التأهيلي:  بالثانوي  النصوص  درس  في  القرائية  ،  الصعوبات 
وتأهيلي(:  )إعدادي  الثانوي  التعليم  تالميذ  لدى  القرائية  الصعوبات   " الوطنية  الندوة  ضمن 
العربية   اللغة  ديداكتيك  المهنية  اإلجازة  مسلك  فريق  نظمها  المعالجة،  وعناصر  التشخيص 

مختبر   مع  بمراكش،  بتنسيق  العربية  اللغة  بكلية  واللغات،  العربية  اللغة  في  البحث  مناهج 
)مراكش والتكوين  التربية  لمهن  الجهوي  المركز  مع  مؤسسة   -بشراكة  مع  وبتعاون  آسفي( 

يومي   بمراكش،  العربية  اللغة  بكلية  بمراكش،  الخصوصي  للتعليم  دجنبر    18و   17البشير 
2018. 

حماية    دور ✓ في  والبهرزة  بلقزيزالتأثيل  محمد  العالمة  مشروع  في  قراءة  العربية،  ،  اللغة 
الدولي لخدمة  المركز  تنظيم  اللغة العربية،  المغربية في خدمة  العبقرية  العلمية  الندوة  ضمن 
العربية بمراكش،   اللغة  بكلية  العربية واللغات،  اللغة  البحث في  العربية ومختبر مناهج  اللغة 

العرب للغة  العالمي  باليوم  يوم  احتفاء  بلقزيز،  الجليل  عبد  بن  لمحمد  وتكريما  دجنبر    20ية 
2018 . 

ضمن المؤتمر الدولي السابع للغة العربية، تنظيم المجلس   كلية اللغة العربية ورهان التنمية، ✓
 . 2018أبريل  21إلى   17الدولي للغة العربية، بدبي، اإلمارات العربية المتحدة،  من 

تقرئي  "اللغة في رواية   ✓ بقراة في قصة لن  "رسائلي بعدلن  الخاص  الثقافي  الملتقى  ، ضمن 
للتربية   البشير  بمؤسسة  بلخالفي،  المكي  البشير  حامد  والمفكر  لألديب  بعد  رسئلي  تقرئي 

 .2018أبريل  7والتعليم المدرسي الخصوصي، مراكش، 
العربية ✓ باللغة  للنهوض  بنشريفة  محمد  الدكتور  العربية  مقترحات  باللغة  االحتفائية  الوطنية  الندوة  ، ضمن 

تحت شعار" لغة الضاد والعلوم بين األم واليوم"، تنظيم ثانوية بن يوسف للتعليم األصيل بتنسيق مع المركز 
 2017دجنبر،  20الدولي لخدمة اللغة العربية، بثانوية ابن يوسف للتعليم األصيل، مراكش، 

، ضمن  للغة العربية من خالل مشروع العالمة محمد بنشريفة"العاميات" وأثرها في خدمة ا ✓
الندوة الدولية: العالمة محمد بنشريفة وأسئلة التراث المغربي األنلسي، تنظيم المركز الدولي  
لخدمة اللغة العربية تكريما للدكتور محمد بنشريفة، بالقاعة الكبرى بالمركب الثقافي واإلداري  

 . 2017نونبر   16و  15باب إغلي مراكش، يومي  



األبعاد ✓ في  قراءة  العربي،  النحو  في  اليوناني  سيبويه:  األثر  كتاب  الدراسي:  اليوم  ، ضمن 
المعارف1 وتكامل  االبستمولوجية  اللغة   /األسس  في  البحث  مناهج  مختبر  تنظيم  اللغوية، 

 .2017أبريل   13العربية واللغات، بكلية اللغة العربية، مراكش، 
: أسسه ومظاهره، ضمن الندوة الوطنية: مثارات الفرادة عند النقد النحوي عند اإلمام السهيلي ✓

والنص  اللغة  مختبر  تنظيم  نقدية،  وقراءات  تراثية  دراسات  السهيلي:  القاسم  أبي  اإلمام 
 . 2017أبريل  20و  19الشرعي، كلية اللغة العربية، مراكش، 

العل ✓ البحث  في  وأثره  اإلنسانيةالتعدد االصطالحي  العلوم  في  امي  الدولي:  ، ضمن:  لمؤتمر 
تنظيم جامعة العبقرية بالمنصورة بتنسيق ودعم من جهات    البحث العلمي في الوطن العربي،

، منشور في عدد خاص من مجلة 2017دجنبر    22ورية مصر العربية،  ثقافية وعلمية، جمه
 . 2018المصدر، العدد السادس، 

في موض ✓ مستديرة  مائدة  النشروع:  تأطير  وأسئلة  الجامعي  العلمي  ناشر  االنتاج  بحضور   ،
دار افريقيا الشرق، تنظيم مختبر مناهج ابحث في اللغة العربية واللغات ومجموعة البحث في 

 . 2016ماي  24البالغة وتحليل الخطاب، كلية اللغة العربية بمراكش،  
االجتماعي، ضمن: اليوم الدراسي دراسة في البعد  عتبات الحكاية الشعبية األمازيغية:   ✓

تنظيم مختبر مناهج البحث    اللسانيات وتحليل الخطاب، احتفاء باليوم العالمي للغة العربية،
 . 2016دجنبر   23 في اللغة العربية واللغات،

اليوم الدراسي في موضوع: أنساق التأويل  أثر اللغات السامية في تفسير القرآن الكريم،   ✓
في النص الشرعي، تنظيم طلبة ماستر الدرس اللغوي والخطاب القرآني، كلية اللغة العربية،  

 . 2015ماي  19مراكش، يوم الخمي  
المغرب، ✓ ولغات  التركية  الشرقية   اللغة  واللغات  العربية  اللغة  موضوع  في  الدراسي  اليوم 

 2015دجنبر   29بر مناهج البحث في اللغة العربية واللغات، تفاعل وتكامل ، تنظيم مخت
قراءة في كتاب االستاذة فاطمة السالمي،   ✓ المواطنة، واالقتصاد، والتنمية،  بدار  اللغة: 

 .2015دجنبر 2الثقافة بمراكش، يوم 
ماستر ✓ طلبة  يراها  كما  العربية  اللغة  دراسة  القرآني،    تحديات  والخطاب  اللغوي  الدرس 

ضمن الندوة الدولية في موضوع: تدريس اللغة العربية الحصيلة واالفاق، تنظيم شعبة اللغة  
  26و   25العربية وادبها، كلية االداب والعلوم االنسانية، جامعة عبد المالك السعدي، تطوان،  

 . 2015نونبر  
المتقي كما عرفته ✓ دورة عبد هللا  ، ضمن مهرجان مراك الدكتور عل  السادس  الشعري  ش 

تنظيم   المتقي،  علي  الدكتور  والناقد  للشاعر  وتكريما  للشعر  العالمي  باليوم  احتفاء  الغزواني 



مؤسسة البشير بتنسيق مع النادي األدبي ومؤسسة افاق للدراسات والنشر واالتصال، بمؤسسة  
 .2015مارس   20البشير، الجمعة 

، ضمن اليوم الدراسي في موضوع النصوص الموازية ةالغالف في ترجمات الكتب المقدس ✓
في ترجمات القرآن الكريم: البنية والداللة، تنظيم مجموعة البحث في اللغات الشرقية بتنسيق  
اللغوي والعلوم االسالمية، كلية   القرآني، وماستر الدرس  اللغوي والخطاب  مع ماستر الدرس 

 . 2015ماي  21اللغة العربية، مراكش، يوم  
المعجم  م  ✓ خصائص  التأويل ن  وأسرار  التنزيل  أنوار  تفسير  من  نماذج  القرآني: 

"أنوار  للبيضاوي  تفسير  في  والبالغي  النحوي  التفكير  موضوع:  في  الثاني  الدولي  المؤتمر   ،
مراكش،   العربية،  اللغة  كلية  البيضاوي،  للقاضي  التأويل"  وأسرار  أبريل،    16و  15التنزيل 

2015. 
اللغة   ✓ اال واقع  الصحف  في  مثااللالعربة  هسبريس  في  كترونية:  الدراسي  اليوم  ، ضمن 

تنظيم   العربية،  للغة  العالمي  باليوم  احتفاء  العربي،  اإلعالم  في  العربية  اللغة  واقع  موضوع: 
بمراكش،   العربية  اللغة  كلية  اللغة،  وفقة  المقارنة  اللسانيات  في  البحث  دجنبر    18مجموعة 

2014.  
تحت عنوان اللغة الدارجة في التدريس بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية،  ذاعي  اللقاء اإل ✓

بنمنصور،   حسن  وتقديم  إعداد  الفبراير  بعد  بمدينة    20/12/2013برنامج  االذاعة  بمقر 
 مراكش.

النحوي   ✓ حيان  أبي  مقدمات  في  النسق  ضمن  سؤال  الموازي،  الخطاب  ندوة  ضمن   ،
اإلسالمي،  الغرب  مصادر  في  الموازي  "الخطاب  موضوع  في  الدراسيين  اليومين  فعاليات 
اللغة   كلية  اإلسالمي،  الغرب  أدب  في  البحث  فريق  مع  بتنسيق  العربية  اللغة  كلية  تنظيم 

 .2014ماي   29و  28العربية، مراكش، 
المؤتمر الدولي األول: "التفكير النحوي   ، ضمنسيف خطيب في روح المعاني لأللوسي ✓

مراكش،   العربية،  اللغة  كلية  األلوسي"،  الدين  لشهاب  المعاني  روح  في    25و  24والبالغي 
 . 2014أبريل 
فيك ✓ يوهان  االلماني  للمستشرق   " العربية  "كتاب  خالل  من  العربية  اللغة  ، خصائص 

ة، كلية اللغة العربية، بمراكش يوم  ضمن اليوم الدراسي حول: االمكانات النسقية للغة العربي
 .2013دجنبر   18
، ضمن المؤتمر رحلة النص الشرقي إلى الغرب بحث عن حوار أم إثبات لتفوق االخر ✓

بنابلس،   النجاح  جامعة  الحضارات،  حوار  في  الترجمة  دور  عنوان  تحت  للترجمة  السادس 
 . 2013فلسطين،  اكتوبر  



تفسير   ✓ خالل  من  السور  فواتح  في  للزمخشري،تأمالت  التفكير    الكشاف  ندوة:  ضمن 
ماي   17و  16النحوي والبالغي في الكشاف لجار هللا الزمخشري بكلية اللغة العربية، يومي  

 م. 2013
، ضمن ندوة دولية 745القرآن وتعدد اللغات من خالل أعمال أبي حيان الغرناطي، ت ✓

واالنجي الكريم  القرآن  بين  والتأويل  القراءة  مناهج  موضوع:  المغربية  في  الجامعتين  في  ل 
االنسانية   والعلوم  االداب  بكلية  والصورة،  النص  في  البحث  مجموعة  نظمتها  وااللمانية، 

 . 2012أبريل  4و  3و  2بمراكش، أيام  
، ضمن اليوم الدراسي في الحكمة والمثل في ديوان على النهج للشاعر اسماعيل زويرق  ✓

المعا المغربي  الشعر  في  النبوي  المديح  تنظيم  موضوع:  نموذجا،  النهج  على  ديوان  صر، 
 . 2008يناير  19النادي األدبي بمراكش ومؤسسة البشير، بمؤسسة البشير، يوم 

)ت. ✓ الغرناطي  حيان  ألبي  السالك"  والتحويل"745"منهج  الرحلة  بين  في هـ(  قراءة   :
جالزر سيدني  الرحلة مقدمات  بين  الشرقي  "النص  موضوع  في  مستديرة  مائدة  )ضمن   ،"

والتحويل"، نظمتها مجموعة البحث في اللغات الشرقية بتعاون مع الجمعية المغربية للدراسات 
 (.  2007يونيه   30  -29الشرقية، بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بمراكش، يومي 

)ضمن مائدة   اليات الترجمة ونقل المصطلح"،اإلدراك للسان األتراك": مقاربة أولية إلشك" ✓
اإلنسانية   والعلوم  اآلداب  كلية  تنظيم  الشرقية"،  اللغات  في  "الترجمة  موضوع  حول  مستديرة 

  28-25بالرباط والجمعية المغربية للدراسات الشرقية بتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور، أيام  
 بمراكش(. 2006ماي 
وال ✓ النحوي  الغرناطي  حيان  السامية""أبو  "اللغة لغات  موضوع  في  دولية  ندوة  )ضمن   ،

اللغة   مناهج  البحث في  تنظيم مجموعة  والمستقبل"  الراهن  السامية األخرى:  واللغات  العربية 
واألدب بدعم من كلية اآلداب وكلية اللغة العربية بمراكش والمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم 

بالرباط  -والثقافة اآلداب    إيسيسكو ومعهد جوته  بكلية  الشرقية،  للدراسات  المغربية  والجمعية 
 (. 2005نونبر   23-22-21والعلوم اإلنسانية بمراكش، أيام 

،  أدبيات الترجمة في الغرب اإلسالمي": قراءة في مقدمة الذخيرة البن بسام الشنتريني " ✓
)ضمن ندوة "جماليات النص األدبي في الغرب اإلسالمي" التي نظمتها كلية اللغة العربية، جامعة  

 (. 2005أبريل   15-14القرويين بمراكش، يومي 
، )ضمن ندوة "مناحي التجديد في الشعر "مقدمات قصائد أبي تمام بين التقليد والتجديد ✓

كلية   تنظيم  والمضامين"،  واألشكال  الرؤى  يومي  العربي  بمراكش،  القرويين  العربية جامعة  اللغة 
 (.2005مارس   10-11



العلمي" ✓ البحث  إنجاز  ومراحل  العلمي  الطرابلسي  "اإلشراف  أمجد  العالمة  أيام  )ضمن   ،
جامعة   اآلداب،  بكلية  المغربية"،  الجامعة  في  والتقويم  العلمي  "اإلشراف  موضوع:  في  الرابعة 

 م(. 2004بر  دجن 25-24القاضي عياض بمراكش، يومي 
، )ضمن اليوم الدراسي الذي نظمته مجموعة البحث في عتبات الكتاب وسؤال النسق"" ✓

اللغة واألدب تحت محور "سؤال المنهج في المصنفات البالغية والنقدية خالل الفترة المتأخرة  
بكلية  للدكتور عمو عسو"،  المغولي"  الغزو  إبان  والنقدية  البالغية  "المناهج  كتاب  في    قراءة 

 (.2004أبريل  22اللغة العربية جامعة القرويين، بمراكش 
، )ضمن اليوم الدراسي الذي نظمته مجموعة  الزمن وفعاليته في قراءة النص الشعري"" ✓

بمؤسسة  الثقافية  اللجنة  مع  بتنسيق  بمراكش  العربية  اللغة  بكلية  واألدب  اللغة  في  البحث 
القراءة" "النص األدبي وآليات  يوم  البشير في موضوع  البشير، مراكش،  مارس   6، بمؤسسة 

2004.) 
واإلثبات" ✓ اإلنكار  بين  سيبويه":  "كتاب  " "مقدمة  موضوع  في  الدراسي  اليوم  )ضمن   ،

لألستاذ  اإلبداع""  وهاجس  اإلسالمي  التراث  في  الكتاب  "مقدمة  في  قراءة  وأدبياتها  المقدمة 
بكلية اآلداب، جامعة القاضي  عباس أرحيلة، تنظيم مجموعة البحث في مناهج اللغة واألدب،  

 (. 2004يناير    10عياض، بمراكش، يوم 
، "عالقة العلوم اللغوية بالتفسير من خالل مقدمة البحر المحيط ألبي حيان األندلسي" ✓

)ضمن ندوة "إشكاليات التأثير والتأثر بين الدراسات اإلسالمية والدرس اللغوي" التي نظمتها  
 (. 2003أبريل  26-25رويين بمراكش يومي  كلية اللغة العربية، جامعة الق

مقارنة" ✓ دراسة  التحقيق؟  إعادة  مقتضيات  قراءة "ما  وآليات  "التحقيق  ندوة  )ضمن   ،
يومي   بمراكش  القرويين  جامعة  العربية،  اللغة  كلية  نظمتها  التي  يناير    26-25التراث"، 

 م(.  2002
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 . 2019دجنبر   19الدكتور علي القاسمي، كلية اللغة العربية بمراكش،  
مناهج   • مختبر  مشاريع  ضمن  القلم(،  )سلسلة  الكريم  للقرآن  موضوعاتي  معجم  بمشروع  عضو 

ات، حاملة المشروع الدكتورة سناء السميج، صدر العدد األول منه البحث في اللغة العربية واللغ
 .2016عن مؤسسة آفاق، مراكش،  

شعار   • تحت  الدراسي  لليوم  المنظمة  اللجنة  للشعر"عضو  أدب "الكلمة  في  البحث  بينة  تنظيم   ،
 . 2019مارس  29الغرب اإلسالمي، بكلية اللغة العربية بمراكش، 

المنسق العام للمؤتمر الدولي: البحث العلمي في الوطن العربي،تنظيم جامعة العبقرية بالمنصورة   •
 . 2017دجنبر  22بتنسيق ودعم من جهات ثقافية وعلمية، جمهورية مصر العربية، 

، ضمن: الدورة التكوينية:  تأطير دورة تدريبيبة في موضوع: الهوامش والتوثيق في البحث العلمي •
لبحث العلمي، تنظيم فريق البحث في اللسانيات وتحليل الخطاب، كلية اللغة العربية،  أساسيات ا
 . 2017مايو   4مراكش، 

تدريبي • دورة  أساسيات  تأطير  التكوينية:  الدورة  ضمن:  والتوثيق،  التحقيق  آليات  موضوع:  في  ة 
 4بية، مراكش،  البحث العلمي، تنظيم فريق البحث في اللسانيات وتحليل الخطاب، كلية اللغة العر 

 . 2017مايو  



دار  • ناشر  بحضور  النشر،  وأسئلة  الجامعي  العلمي  اإلنتاج  موضوع:  في  مستديرة  مائدة  تنسيق 
افريقيا الشرق، تنظيم مختبر مناهج ابحث في اللغة العربية واللغات ومجموعة البحث في البالغة  

 . 2016ماي  24وتحليل الخطاب، كلية اللغة العربية بمراكش، 
 لقاء ابنو وتأطير تنسيق  •
أدب الضيافة واستقبال الغريب جسر عبور  الدولي:    التواصلي  لعلميعضو لجنة تنظيم الملتقى ا  •

، تنظيم كلية اآلداب    Hospitality. Intercultural and Interreligousنحو ثقافة االخر:  
هايدلبرغ وجامعة  االنسانية  وكل  والعلوم  العلمي  بالمجلس  العربية األلمانية،  واللغة  األدب  يتي 

 .2017أبريل  17إلى  10من   بمراكش،
في موضوع: توجيهات منهجية لإلعداد لمواد التخصص في مباراة التعاقد،   تأطير دورة تدريبيبة •

ضمن: الدورة التدريبية لفائدة المقبلين على مباراة التوظيف بالتعاقد، تنظيم مسلك ديداكتيك اللغة 
 . 2018يناير  1العربية، كلية اللغة العربية، مراكش، 

الدورة التدريبية لفائدة المقبلين على  ضمن  ،  الشفوي   ختباراإلعداد النفسي لالتأطير دورة تدريبية:   •
العربية، مراكش،   اللغة  كلية  العربية،  اللغة  ديداكتيك  تنظيم مسلك  بالتعاقد،  التوظيف    08مباراة 

 . 2018 دجنبر
مهارات  • موضوع:  في  الجامعي  الطالب  لفائدة  األولى(  )الحلقة  تدريبية  دورة  تنظيم  لجنة  عضو 

أكتوبر    23ير الدكتور موالي المامون المريني، بكلية اللغة العربية، يوم  العمل الجامعي، من تأط
2018. 

لفائدة   • اللغة  المقبلين  منسق الدورة التدريبية  بالتعاقد، تنظيم مسلك ديداكتيك  على مباراة التوظيف 
 . 2018يناير  1العربية، كلية اللغة العربية، مراكش، 

لفائدة المقبلين  منسق   • اللغة  الدورة التدريبية  بالتعاقد، تنظيم مسلك ديداكتيك  على مباراة التوظيف 
 . 2018  دجنبر 08العربية، كلية اللغة العربية، مراكش، 

احتفاء   • والتأويل،  البحث  في  جديدة  آفاق  والنص:  اللغة  الدراسي:  لليوم  المنظمة  اللجنة  عضو 
 .2017دجنبر   21باألديب والناقد علي المتقي، بكلية اللغة العربية،  

للغة  • العالمي  باليوم  احتفاء  الخطاب،  وتحليل  اللسانيات  الدراسي  لليوم  المنظمة  اللجنة  عضو 
  23اهج البحث في اللغة العربية واللغات، كلية اللغة العربية، مراكش،  العربية، تنظيم مختبر من

 . 2016دجنبر 
ا • لفائدة الطلبة الراغبين في اجتياز مباراة التوظيف بالتعاقد، تنظيم    لتدريبيةمنسق الدورة  السادسة 

 . 2018دجنبر   8مسلك ديداكتيك اللغة العربية، كلية اللغة العربية، مراكش، 
فبراير    1ة الطلبة المترشحين للدكتوراه، بكلية اللغة العربية، مراكش، يوم الجمعة  عضو لجنة مقابل •

2019. 



كلية • عربية،  لغة  تخصص  مساعدين،  العالي  التعليم  أساتذة  توظيف  مباراة  لجنة  اللغة    عضو 
 .2018ماي  10، دورة  العربية، مراكش

العالي   • التعليم  أساتذة  توظيف  مباراة  لجنة  كليةعضو  عربية،  لغة  تخصص  اللغة    مساعدين، 
 .2019ماي  15، دورة  العربية، مراكش

 منسق الدورة التكوينية في المحترف  •
الدراسات واألبحاث    نسيقمعهد ت الى:    اه طلبة الماستر واالجازة والدكتور زيارة ميدانية ل  تأطير •

 . 2016نونبر  24بتاريخ    ،للتعريب بالرباط
لوزارة    تأطير • الثقافي  المركب  إلى  والدكتورة  واإلجازة  الماستر  طلبة  لفائدة  ميدانية  زيارة  وتنسيق 

 . 2018  أكتوبر 19بتاريخ    األوقاف والشؤون اإلسالمية باب اغلي بمراكش
عربية للناطقين بغيرها، من تأطير  لحصلت على شهادة النجاح في الدورة التكوينية: تعليم اللغة ا •

 .2015لجميع بكلية اللغة العربية، مؤسسة العربية ل
حصلت على شهادة النجاح في الدورة التكوينية: تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، من تأطير   •

 .2016دجنبر  2نونبر إلى   28جامع دالرنا، بكلية اللغة العربية،  
و مفهوم فاعل لعملية التعليم والتعلم، من تنظيم  ح حصلت على شهادة النجاح في الدورة التكوينية ن •

 . 2005جامعة هايدلبرغ بكلية االداب بمراس، 
دورتي  • الجامعيأطرت  الطالب  عند  المنهجي  التفكير  بناء  موضوع  في  تكوينيتين  تنظيم    ن  من 

 محترف القراءة والكتابة: 
كلية اللغة  ،   2014مارس    13الحلقة األولى في موضوع سؤال االمتحان، يوم   ✓

 العربية بمراكش.
العربية   ✓ اللغة  كلية  وإلقائه،  العرض  إعداد  مهارة  موضوع:  في  الثانية  الحلقة 

 . 2014نونبر    27بمراكش، 
 

 خبرات مهنية وتداريب 
 

ضمن    (،مشروع: معجم موضوعاتي للقرآن الكريم )سلسلة القلمعضو اللجنة العربية لـ   ✓
مشاريع مختبر مناهج البحث في اللغة العربية واللغات، بإشراف الدكتورة سناء السميج،  

، كلفت فيه بالقراءة  2016صدر العدد األول من السلسلة عن مؤسسة آفاق، بمراكش،  
 والمراجعة.



بي في  ر إعداد وتقديم كلمة كلية اللغة العربية، بمناسبة حفل تقديم كتاب جمالية الخط المغ ✓
 . 2017يناير   25تراث المغربي، دراسة سيميائية، بمؤسسة البشير للتعليم الخصوصي، ال

 عضو مختبر مناهج البحث في اللغة العربية واللغات، كلية اللغة العربية بمراكش.  •
 عضو في الجمعية المغربية للدراسات الشرقية بالمغرب.  •
 بمراكش، المغرب. نائب رئيس المركز الدولي لخدمة اللغة العربية، مقره   •
عضو في مجموعة البحث في مناهج اللغة واألدب التابعة لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،   •

 جامعة القاضي عياض وكلية اللغة العربية جامعة القرويين، بمراكش. 
 النائب الثاني لرئيس مجلس أمناء عرار لإلعالم واألدب والثقافة باألردن  •
 لتنمية البشرية عضو البرلمان الدولي لعلماء ا •
ة العلمية لمجلة جيل الدراسات االدبية والفكرية بالجزائر ولبنان وخبير  ئعضو ضمن الهي  •

 بالمجلة نفسها. 
سعير،  • اللغوي،  بالتدقيق  مكلف  بالخليل  والثقافي  التراثي  للبحث  السنابل  مركز  عضو 

 فلسطين. 
 ره بقلعة مكونة.الكاتب العام لمركز صاغرو للدراسات والتواصل بالجنوب الشرقي، مق •
اللغة العربية   • اللغات والثقافات السامية والشرقية بكلية  عضو ضمن مجموعة البحث في 

 بمراكش. 
الهي ع • اإلنسانيةئضو  والدراسات  البحوث  لمجلـة  العلمية    1955أوت    20جـامعة  ،  ة 

 سكيكدة )الجزائر(.
الهي  • التعليميةئعضو  لمجلة  العلمية  جيالة  بجامعة  التعليمية،  العملية  تجديد  مختبر  لي ، 

 .اليابس بسيدي بلعباس بالجزائر
تحرير  عضو    • ، االقتصادية و  االجتماعية  و  اإلنسانية للدراسات  الدولية المجلةبهيئة 

 كندا.
عضو اللجنة العلمية االستشارية مجلة مقامات للدراسات اللسانية واألدبية والنقدية، معهد  •

 اآلداب واللغات، بالمركز الجامعي أفلو، األغواط، الجزائر
 عضو اللجنة االستشارية لمجلة ابن رشد، بهولندا. •
جامعة العبقرية  ، تصدر عن  ومكلفة بكتابة مفتتحهااللجنة العلمية لمجلة المصدر    رئيسة •

 للتعليم المفتوح بمصر. 
 العربية وآدابها،عضو هيئة تحرير مجلة علوم اللغة  •
وبالغة   • الحجاج  "أسلوب  حول  العلمي  للقاء  والمتابعة  المنظمة  العلمية  اللجنة  عضو 

مجموعة  مع  بتنسيق  بمراكش  واألدب  اللغة  مناهج  في  البحث  مجموعة  نظمته  الذي  اإلقناع" 



وال التربوي  التربوي البحث  بالمركز  بآسفي،  التربوي  بالمركز  العربية  اللغة  لشعبة  التابعة  علمي 
 . 2005مارس  05  -  04بمدينة آسفي، يومي 

الطرابلسي  • أمجد  لدورة  والمتابعة  المنظمة  اللجنة  "اإلشراف   عضو  موضوع:  في  الرابعة 
 (.2004دجنبر  25-24العلمي والتقويم في الجامعة المغربية"، بكلية اآلداب، مراكش، يومي 

قصد اإلعداد إلنشاء    2006فبراير    17-15حضور وتتبع مع التقرير ألشغال اجتماع   •
جامعة من  بدعم  بمراكش  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  بكلية  األلمانية  اللغة  التربية   شعبة  -علوم 

 هايدلبرغ. 
للبيداغوجية   • العالي  المعهد  قبل  من  المقترح  التربوي  التكوين  في  المشاركة  شهادة 
(Heidelberg والتعلم" بمساهمة كلية اآلداب التعليم  لعمليات  "نحو مفهوم فاعل  ( تحت شعار: 

من   بمراكش،  القاضي عياض  تنظي   2005ماي    27إلى    23جامعة  بمراكش،  اآلداب  م  بكلية 
 مجموعة البحث في مناهج اللغة واألدب. 

شهادة تقديرية عن المشاركة في أشغال ورشة "تحليل الخطاب: آليات ومفاهيم"، المنظمة   •
من   بمراكش  العربية  اللغة  كلية  نظمته  الذي  الثقافي  األسبوع  سياق  مارس    25إلى    20في 

2006. 
تاريخها، نظمتها الجمعية المغربية  شهادة المشاركة في الدورة التكوينية في اللغة اآلرامية و  •

للدراسات الشرقية بتنسيق مع كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بمراكش، وبدعم من كلية اللغة العربية 
بمراكش ووزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، من تأطير األستاذ فيرنر أرنولد رئيس قسم الدراسات 

 بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بمراكش.   2007رس ما 02فبراير إلى   26السامية بهايدلبرغ، من  
"النقد  • الماستر  لفائدة مسلك  اإللقاء"  لبالغة  فاعل  مفهوم  "نحو  تأطير ورشة تحت شعار 

 بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بمراكش(.   2007ماي   23األدبي بين التأصيل والتحديث" بتاريخ 
للنساء   • دادس  ن  الليس  األولى  بالجائزة  المدني فازت  المجتمع  في  الفاعالت  القرويات 

 . 2010المحلي بمنطقة دادس، التي نظمتها جامعية السنابل الثقافية ببومالن دادس، سنة  
الضبط   • كتابة  ربيعيات  انشطة  ضمن  االبداع  مسابقة  على  لالشراف  تقديرية  شهادة 

 .2010بورزازات ودرعة، في إطار اليوم الوطني لكتابة الضبط،  
تقديري • المنجز  شهادة  الجامعي:  الدرس  بناء  حول  التكوينية  الدورة  في  للمشاركة  ة 

والمشروع، التي نظمتها رئاسة جامعة القرويين لفائدة االساتذة الباحثين الجدد الموظفين بمختلف  
 ، بكلية اللغة العربية بمراكش.2012ماي   29و  28المؤسسات الجامعية، يومي 

لليو  • المنظمة  العلمية  اللجنة  ضمن  اإلسالمي عضو  المصطلح  ترجمة  حول  الدراسي  م 
 . 2013مارس  28قضايا واشكاالت، المنظم بكلية اللغة العربية بمراكش، يوم 



عضو ضمن اللجنة العلمية المنظمة للندوة العلمية في موضوع التفكير النحوي والبالغي   •
ماي    17و   16ي  في الكشاف لجار هللا الزمخشري في تفسير الزمخشري بكلية اللغة العربية، يوم

 م. 2013
النسقية للغة العربية، كلية  • اللجنة العلمية المنظمة لليوم الدراسي حول االمكانات  عضو 

 . 2013دجنبر   18اللغة العربية، بمراكش يوم  
عضو اللجنة المنظمة لليوم الدراسي في موضوع: اللغة العربية واإلعالم، بمناسبة اليوم  •

 .2015دجنبر 18اللغة العربية، العالمي للغة العربية، كلية 
عضو اللجنة المنظمة لليوم الدراسي في موضوع النصوص الموازية في ترجمات القرآن   •

 .2015الكريم: البنية والداللة، كلية اللغة العربية، مراكش، 
العملية  • تجديد  مختبر  التعليمية،  والعملية  التعليم  تكنولوجيا  حول  األول  الدولي  الملتقى 

 201أبريل   16و  15، بجامعة جياللي اليابس بسيدي بلعباس بالجزائرالتعليمية،  
 مقاربات 

 
 
 
 

 مناقشة الدكتورة" 
الدكتور  ✓ إشراف  أمغار،  أيت  الحسن  الطالب  إنجاز  واالمتداد،  المفهوم  في  بحث  القرآن  غريب 

 . 2018يوليوز  9موالي المامون المريني، نوقشت بكلية اللغة العربية،  
حمان،   ✓ كمال  الطالب  إنجاز  فيها،  السامية  الكتابات  وتأثير  وتدوينه  الكريم  القرآن  كتابة  أنماط 

 .2019يناير   10   إشراف الدكتور موالي المامون المريني، نوقشت بكلية اللغة العربية، تاريخ
ماء العينين، إشراف الدكتور   بوي لعتيكإنجاز الطالب الباحث  ،  "الشعر الحساني قراءة غرضية" ✓

القاضي عياض، مراكش، والعلوم اإلنسانية، جامعة  القادر حمدي، كلية اآلداب    يوليوز 13  عبد 
2018. 

واالختالف  " ✓ االتفاق  واللفظيأوجه  المعنوي  االشتراكين  في  بحث  القرآني  المعجم  إنجاز  في   ،"
اللغة العربية، مراكش،  الطالب الباحث حميد الزيتوني، إشراف الدكتور عبد الحي العباسن كلية 

   .2017يوليوز    13
بوفلجة،  ✓ المعجمية،  عبد هللا  األنساق  السامية بحث في  اللغوية  القرآني وأصوله  إشراف    المعجم 

 . 2019 يونيو  24  الدكتور هشام فتح، كلية اللغة العربية، مراكش،
 


