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ثانيا :الشهادات
 .1دكتووورا الدولووة فووي اللغووة العربيووة وآدابهووا )( (PHDتخصووص األدب الحووديث واملقووارن والنقوود الحووديث) ،فووي
موض و ووو (نش و وواة الرواي و ووة العربي و ووة وت ورح و ووا ف و ووي الخ و وواب األدب و ووي الح و ووديث ( )1980-1836كلي و ووة اآلداب والعل و وووم
اإلنسانية ،الرباط ،املغرب.1991 ،
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 .2ماجسوتير فوي اللغوة العربيوة وآدابهووا )( (DESتخصوص األدب الحوديث واملقووارن والنقود الحوديث) ،فوي موضووو
(الروايوة العربيوة الجديوودة  :1980-1960دراسوة بنيويووة تكوينيوة) كليووة اآلداب والعلووم اإلنسووانية ،الربواط ،املغوورب،
.1985
 .3دراسات عليا معمقة ) ، (DEAقسم اللغة العربية وآدابها ،جامعة محمد الخامس ،الرباط ،املغرب.1981،
 .4إجازة في اللغوة العربيوة وآدابهوا ،قسوم اللغوة العربيوة وآدابهوا ،كليوة اآلداب والعلووم اإلنسوانية ،فوا ،،املغورب،
.1980

ثالثا :إتقان اللغات:
اللغة

درجة ال قتان

اللغة العربية

جيد جدا

اللغة الفرنسية

جيد جدا

اللغة السبننية

جيد

اللغة األنجليزية

مقتوسط

رابعا :الجوائز والتكريمات
الجوائز:
 .1جائزة مؤسسة عبد العزيز سعود الباب ين لإلبدا الشعري دورة ابن زيدون قرطبة .2004
 .2وسام جاللة امللك محمد الساد ،من درجة فار,2007 ،
 .3كرس ي الفنون واآلداب من "املؤسسة األوروبية العربيوة" بغرناطوة وجامعوة ارناطوة ،إسوبانيا ،مواي  ،2008فوي
موضو " :التسامح في الشعر املغربي" La tolerencia en la poesia Marroquie

التكريمات:
 .1تكريم دار اإلذاعة الجهوية بوجدة .1993/6/ 22
 .2تكووريم اتحوواد كتوواب املغوورب فوور وجوودة بتوواريخ  18يونيووو سوونة  2004م بمناسووبة فوووز الوودكتور عبوود الوورحمن
بوعلي بجائزة عبد العزيز سعود الباطين.
 .3تكريم جامعة محمد الخامس بالرباط وجامعة محمد األول بوجدة بشراكة بين مختبر األدب العام و املقوارن
بوجدة وماستر األدب العام واملقارن بالرباط -بتاريخ  10و 11مايو  -2011كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بوجدة.
 .4تك ووريم ووعبة اللغ ووة العربي ووة ومختب وور ص ووناعة الثقاف ووة والتواصو و ب لي ووة اآلداب والعل وووم اإلنس ووانية بوج وودة
بتاريخ  30مار.2017 ،

خامسا :الحياة العلمية:
التدرج الوظيفي واملسؤوليات السابقة:
 .1مساعد (معيد) ب لية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة محمد األول /وجدة و املغرب (1982و.)1985
 .2أستاذ مساعد ب لية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة محمد األول /وجدة و املغرب ( 1985و .)1991
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 .3أستاذ محاضر (مشارك) ب لية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة محمد األول /وجدة و املغرب ( 1991و.)1995
 .4أستاذ (بروفسور) ب لية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة محمد األول /وجدة و املغرب ( 1995إلى اآلن).
 .5أستاذ ب لية التربية ،صاللة ،بسل نة عمان ( 1996و .)1999
 .6أستاذ زائر ب لية الفلسفة واآلداب وكلية الترجمة والتاوي بجامعة ارناطة بإسبانيا (.)2011
 .7أستاذ ب لية اآلداب والعلوم بجامعة ق ر ( 2012و .)2015
 .8أستاذ ب لية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة محمد األول /وجدة و املغرب ( 2015إلى اآلن).
 .9أسوتاذ ب ليووة اآلداب والعلووم اإلنسووانية واالجتماعيوة بجامعووة الشوارقة /دولووة اإلموارات العربيووة املتحودة و (2019
إلى اآلن).

سادسا :النشاط العلمي
1و الكتب:
 .1في نقد املناهج املعاصرة :البنيوية التكوينية – م بعة املعارف الجديدة – ال بعة األولى -الرباط .1994
 .2التحلي السيميوطيقي للنص الشعري – م بعة املعارف الجديدة –ال بعة األولى-الرباط .1994
 .3نظريات القراءة  :من البنيوية إلى جمالية التلقي – دار الجسور  -ال بعة األولى –وجدة .1995
 .4نظريات القراءة  :من البنيوية إلى جمالية التلقي – ال بعة الثانية – دار الحوار -سوريا .2003
 .5املغامرة الروائية ( –)1980-1848ال بعة األولى ،منشورات مفاتيح املعرفة –جامعة محمد األول-ال بعة
األولى-وجدة-املغرب  .1996ال بعة الثانية ،مؤسسة النخلة  -وجدة-املغرب .1996
 .6نبي سليمان :نصف قرن من الكتابة الروائية – دار الحوار –دمشق –سورية . 1996
 .7السيميائيات أو علم العالمات :جيرار دولودال (ترجمة) -ال بعة األولى ،م بعة النجاح الجديدة-
املغرب .2000ال بعة الثانية – دار الحوار -سوريا  . 2003ال بعة الثالثة – دار الحوار -سوريا . 2011
 .8الكتابات األدبية عند محمد منيب البوريمي -منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بوجدة -م بعة
مس -ال بعة  -1وجدة .2003
 .9األدب عند روالن بارط :فانسان جوف (ترجمة) -ال بعة األولى ،م بعة النجاح الجديدة –املغرب .2002
ال بعة الثانية – دار الحوار -سوريا .2003
 .10عرية األثر املفتوح  :أومبرطو إيكو (ترجمة) – ال بعة األولى ،دار نشر الجسور-املغرب  .2000ال بعة الثانية
– دار الحوار -سوريا .2003
 .11الرواية العربية الجديدة (دراسة سوسيولوجية وفنية) – منشورات كلية اآلداب – ال بعة األولى ،وجدة-
املغرب.2001 ،
 .12قراءات متعددة ملدينة بيروت :بيروت عاصمة الثقافة( ،كتاب جماعي) ،بيروت.2009 ،
 ( Poemas Marroquis y Al Andalus, university of Granada, Spain, 2009 .13باللغة اإلسبانية)
 .14الشعر العربي املعاصر في املغرب :مفاحيم وقضايا( ،كتاب جماعي) منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بوجدة ،مكتبة ال الب ،وجدة املغرب ،ال بعة األولى .2012
 .15األصبع الصغيرة ،ميشي سير (ترجمة) كتاب مجلة الدوحة ،وزارة الثقافة ،ق ر.2014.
 .16مدخ إلى سوسيولوجية األدب والرواية (ترجمة نصوص أساسية) -دار األيام -عمان – األردن .2015
 .17في الكتابة واألدب والرواية (نصوص لروالن بارط) -دار نينوى -عمان -األردن .2015
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 .18التناص والتناصية في النظرية األدبية املعاصرة (دراسة وترجمة نصوص في نظرية التناص)  -دار األيام-
عمان ،األردن .2016
 .19أبحاث ودراسات في األجنا ،األدبية واألدب والتناص والكتابة والنقد ،تزفي ان تودوروف (نصوص مترجمة
لتزفي ان تودوروف) ،دار نينوى ،عمان ،األردن.2017 ،
ّ
واملتغيرات( ،كتاب جماعي) منشورات جائزة كتارا للرواية العربية،
 .20الرواية العربية املعاصرة :الثوابت
الدوحة ،ق ر.2017 ،
 .21دراسات وأبحاث في األدب املغربي الحديث ،منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بوجدة ،م بعة مكتبة
ال الب ،وجدة .2018
 .22سوسيولوجيا أحمد راك :بين البحث والفكر والثقافة واإلبدا ( ،كتاب جماعي) منشورات كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية ،وجدة،دار مقاربات ،فا ،املغرب.2018 ،
ّ .23رنا ياتينا من بعيد :التفكير في مجازر  13تشرين الثاني /نوفمبر ، 2016أالن باديو( ،ترجمة) ،م بعة عبودة
بريس املغرب .2019
 .24معضلة األجنا ،األدبية (نصوص مترجمة) ،دار نينوى ،عمان ،األردن .2019
 .25أبحاث في األدب املقارن :نصوص مترجمة ،دار نينوى عمان ،األردن.2019 ،

وله قيد ال بع :
باللغة العربية:
 .1األدب املقارن :مدراسه وقضايا .2019 ،
 .2صورة اآلخر الغربي في الرواية العربية .2019
 .3الرواية العربية والعوالم املض ربة . 2019

وباللغات الفرنسية واإلسبانية واإلنجليزية :
1. Anthologie de la poésie moderne Arabe au Maroc (traduction Française et Anglaise
2. Anthology of Arabic poetry: Traduction Anglaise
(التسامح في الشعر العربي)3. La tolerancia en la poesia Arabe y Marroqui, in Spanish. .

 .2الدواوين واملجاميع الشعرية:
 .1أسفار داخ الوطن:م بعة األندلس/املغرب 1977
 .2الولد الدائري :م بعة الحرية/بغداد/العراق 1982
 .3وردة للزمن املستحي  :امل بعة املركزية/املغرب 1984
 .4األنا يد واملراثي :منشورات جامعة محمد األول بوجدة 1996
 .5تحوالت يوسف املغربي :م بعة النخلة/املغرب  ( .2003فائز بجائزة مؤسسة عبد العزيز سعود الباب ين -
دورة قرطبة .)2004
 .6مدن الرماد :م بعة النخلة/املغرب .2004
 .7كتاب التحوالت وقصائد أخرى :م بعة تريفة/املغرب .2006
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.8
.9
.10
.11

األعمال الشعرية – الجزء األول -م بعة تريفة/املغرب .2007
األعمال الشعرية – الجزء الثاني -م بعة تريفة/املغرب .2007
أعدني إلى رحم املحبرة  -م بعة تريفة/املغرب .2007
كتاب التحوالت والهجرة – ال بعة األولى -م بعة تريفة/املغرب .2009

3و البحوث:
 .12من الهرمنوطيقا الى التفكيكية – مجلة عالمات-النادي األدبي -اململكة العربية السعودية.1998،
 .13املعمار الفني في الرواية – مجلة عالمات – النادي األدبي بجدة  -اململكة العربية السعودية.1999،
 .14عرية األثر املفتوح (ترجمة) مجلة نوافذ –النادي األدبي بجدة -اململكة العربية السعودية.1999،
 .15أدبية األدب -مجلة نوافذ-النادي األدبي بجدة -اململكة العربية السعودية.2000 ،
 .16الرواية الفرنسية الجديدة -مجلة ضفاف –العدد  1وجدة.2002 ،
 .17املنهج السيميائي – مجلة ضفاف – العدد ،7وجدة. 2004 ،
 .18القراءة العا قة ( :)1التراث واملنهج عند عبد الفتاح كيلي و -مجلة ضفاف.2005،
 .19العودة إلى الجذور :قراءة في رواية “تلة من ورق”  la colline de papierلعلي تزيل اظ  -امللحق الثقافي-
االتحاد يونيو .2007
 .20بيروت والحرب األحلية في الشعر املغربي ،ضمن كتاب ( :قراءات متعددة ملدينة بيروت :بيروت عاصمة
الثقافة) ،بيروت.2009 ،
 .21القراءة العا قة ( :)2التراث واملنهج عند عبد الفتاح كيلي و -مجلة الراوي ،اململكة العربية السعودية،
مايو .2011
 .22توظيف الرموز الدينية في النص الشعري املغربي املعاصر ،ضمن كتاب ندوة الشعر العربي املعاصر في
املغرب :مفاحيم وقضايا ،مكتبة ال الب.2012 ،
 .23التناص والتناصية في النظرية األدبية املعاصرة( .صص  .)112-95مجلة "الكوفة" السنة الثالثة العدد 1
تاء .2014
 .24القراءة العا قة أو استراتيجية القراءة ( ،)3عبد الفتاح كيلي و نموذجا ،ضمن كتاب مؤتمر "قراءة التراث
اللغوي واألدبي" ،جامعة امللك سعود.2014 ،
 .25الرواية العربية الجديدة – مجلة األثر – أبحاث في اللغة واألدب -العدد الحادي عشر -جامعة بيسكرة–
الجزائر.2015 ،
ّ .26رنا ياتينا من بعيد :التفكير في مجازر  13تشرين الثاني /نوفمبر ، 2016مراجعة لكتاب الفيلسوف الفرنس ي
أالن باديو ،مجلة ّ
تبين ،العدد  18 -املجلد الخامس – الدوحة ،خريف .2016
 .27تمثالت صورة "اآلخر" العربي واإلفريقي في األدب الفرنس ي( :نسق الصورة النم ية) ،مجلة جي الدراسات
األدبية والفكرية ،العدد ،23بيروت ،لبنان ،أكتوبر .2016
 .28التناص والتناصية في الدراسات النقدية املغربية -مجلة الخ اب ،جامعة تيزي وزو (الجزائر) ،العدد ،23
.2016
 .29قراءة سيميائية لو "سينية" ابن األبار القضاعي األندلس ي في رثاء مدينة بلنسية -مجلة قراءات ،جامعة بسكوورة
(الجزائر) .2016
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 .30تحوالت الش والداللة في الرواية العربية في العقدين األولين من القرن الواحد والعشرين ،ضمن الكتاب
ّ
واملتغيرات ،منشورات جائزة كتارا للرواية العربية ،الدوحة ،ق ر،
الجماعي :الرواية العربية املعاصرة :الثوابت
.2017
 .31أحمد راك باحثا سوسيولوجيا ابا ،ضمن كتاب سوسيولوجيا أحمد راك :بين البحث والفكر والثقافة
واإلبدا ( ،كتاب جماعي) منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،وجدة.،دار مقاربات ،فا ،املغرب.2018 ،
 .32العالماتية أو علم العالمات :بين فردناند دو سوسير و ارل ساندر ،بير ،،مجلة سيميائيات ،العدد ،8
السنة (2018الجزائر).
 .33ت ور الرواية العربية في القرن الواحد والعشرين ،مجلة "أبحاث في اللغة واألدب الجزائري" (الجزائر) فبراير
.2019
 .34تحوالت الش والداللة في الرواية ،مقبول للنشر في مجلة "املخبر" (أبحاث في اللغة واألدب الجزائري)
بتاريخ .2019-01-04
 .35رواية العوالم املض ربة وأثر الربيع العربي في الرواية العربية ،مقبول للنشر في مجلة "اللغة واألدب"
(الجزائر) بتاريخ 2019-09-01
 .36البحث في األدب املقارن :نو من الحوار الثقافي مال و جنوب ،مقبول للنشر في مجلة "الخ ا ب" (الجزائر)
بتاريخ .2019-09-01

4و املؤ تمرات العلمية والندوات:
 .1مؤتمر القصة العربية القصيرة  -إ راف اتحاد كتاب املغرب واتحاد الكتاب العرب  -مكنا- ،املغرب (.)1982
عنوان البحث  ((:القصة الغربية القصيرة إلى أين ؟ )).
 .2م ووؤتمر الرواي ووة املغربي ووة – إ ووراف اتح وواد كت وواب املغ وورب – م ووراك  . 1984:عن وووان البحث((:مالحظ ووات أولي ووة
حول الرواية باملغرب )).
 .3مؤتمر جوانب من األدب املغربي املعاصر  -جامعة محمد األول املغرب .1985:
 .4مؤتمر النقد واإلبدا -اتحاد كتاب املغرب واتحاد الكتاب العرب  -الدار البيضاء.1986:
 .5موؤتمر وجوودة حاضوورة املغوورب الشور ي -جامعووة محموود األول -وجوودة  .1987:عنووان البحووث ((نحووو سوسوويولوجيا
الشعر املغربي:املغرب الشر ي نموذجا )).
 .6مؤتمر الرواية العربية:الواقع واآلفاق -إ راف اتحاد كتاب املغرب واتحاد الكتاب العرب –الرباط .1992
 .7م ووؤتمر األدب املغ وواربي ف ووي التس ووعينات  -املنس ووتير-ت ووونس  .1993عن وووان البحث((:املش ووهد الش ووعري ب وواملغرب:من
التاسيس إلى التساؤل)).
 .8مؤتمر الرواية العربية الجديدة -طرابلس  .1993عنوان البحث((:الرواية العربية الجديدة:حقيقة أو من خيال
النقاد؟)).
 .9مووؤتمر الصوووفية فووي األدب العربيووة الحووديث -جامعووة محموود بوون عبوود هللا -فووا– ،املغوورب .1994-عنوووان البحووث
((:في الرواية الشعرية :دراسة تحليلية لرواية محمد السرايني)).
 .10م و ووؤتمر اإلب و وودا القصل و و ي والروائ و ووي ب و وواملغرب -بلدي و ووة القني و وورة  .1995عن و وووان البح و ووث املق و وودم(( :اإلب و وودا
القصل ي في املغرب)).
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 .11مووؤتمر "البحووث العلمووي فووي العووالم العربووي وآفوواق األلفيووة الثالثووة:علوم وتكنولوجيووا"-جامعووة الشووارقة 26-24
أبري و -2000الشووارقة-دولووة اإلمووارات العربيووة املتحوودة .عنوووان البحووث املقوودم":نحو تشووغي البنيووات الوظيفيووة
للبحث العلمي".
 .12م ووؤتمر الجامع ووة الش ووتوية القاا و ي عي ووا -ال وودورة  9تح ووت عن وووان "دور اإلع ووالم والتواص و ف ووي بن وواء املغ وورب
العرب ووي" 20-16-فبراي وور  - 2001م ووراك -املغرب.عن وووان البح ووث املق وودم":دور اإلع ووالم املكت وووب ف ووي بن وواء املغ وورب
العربي:الواقع واآلفاق".
 .13مؤتمر "عتبات النص..نحو مقاربة أولى"-كلية اآلداب والعلووم اإلنسوانية-جامعوة القااو ي عيوا  16-15-ينواير
- 2001مراك .عنوووان البحووث املقدم":املقوودمات الروائيووة للووروائيين األوائ و  :العتبووات األولووى فووي قووراءة الوونص
الروائي".
 .14مؤتمر":اللغو ووة العربيو ووة فو ووي تشو وواد:الواقع واملسو ووتقب "-بالتعو وواون بو ووين جامعو ووة امللو ووك فيص و و بتشو وواد وراب و ووة
الجامعات اإلسالمية  25-21يناير - 2001أنجامينا-تشاد .عنوان البحث املقدم":العالقات العربية اإلفريقية فوي
املنظور اإلسالمي بين املاا ي واملستقب ".
 .15جامعووة ارناطووة -ملتقووح حووول مشوورو علمووي بوودعم موون االتحوواد األوروبووي حووول موضووو  :النباتووات املزينووة
والحدائق ي الشعر األندلس ي 26-15 -يونيو .2002
 .16مووؤتمر حووول األعمووال األدبيووة للمرحوووم محموود منيووب البوووريمي -.تنظوويم وحوودة األدب املغوواربي الحووديث 19
فبراير .2002
 .17مووؤتمر املنوواهج واملنهجيووة – تنظوويم وحوودة األدب املغواربي الحووديث  14مووار .2003 ،عنوووان البحووث املقوودم:
املنهج السيميائي :النظرية والت بيق.
 .18مؤتمر التراث السردي وسؤال القوراءة -اتحواد كتواب املغورب وكليوة اآلداب بوجودة 10 -موار.2003 ،عنووان
البحث املقدم :التراث والقراءة :كيلي و نموذجا.
 .19مؤتمر :تثمين البحث العلمي بواس ة النق التكنولوجي -املركز الجامعي لتنمية الجهة الشورقية بوجودة14 -
أكتوبر  .2004نو املساحمة :تقديم ورقة حول البحث العلمي ووسائ االتصال.
 .20ملتقح الكويت األول للشعر العربي في العراق 9-7 -ماي  .2005نو املساحمة :قراءات عرية.
 .21تنظيم "مهرجان ع اظ وجدة" الرابع لتكوريم املرحووم الشواعر محمود الحلووي واالحتفواء بالشواعر العربوي عبود
العزيز سعود الباب ين – .كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بوجدة 15-14-13-أبري  .2005البحث املقدم :قوراءة
في ديوان "بوح البوادي" لعبد العزيز سعود الباب ين.
 .22ملتقووح األدب االسووالمي األردنووي فووي املغوورب تحووت ووعار :نحووو رؤيووة أدبيووة حضووارية ،املكتووب االقليمووي لراب ووة
األدب االسوالمي العامليوة 30-20- -يونيووو  .2006البحوث املقوودم :وعرية اإليموان :قووراءة فوي ديوووان الشواعر األردنووي
علي فهيم زيد الكيالني.
 .23موؤتمر رحانووات الكتابوة الروائيووة بواملغرب -جامعووة مووالي سووليمان ب ليوة اآلداب والعلوووم اإلنسوانية بمكنووا-،
 18-17ماي  .2007البحث املقدم :اآلثار الثقافية في رواية الرج املنهك لل احر وطار.
 .24مووؤتمر "التسووامح فووي الشووعر املغربووي" ” –“La Tolerancia en la Poesia Marroquiاملؤسسووة األوروعربيووة
وجامعة ارناطة ومؤسسة الباب ين بجامعة قرطبة -من تنظيم وتحضير األستاذ نفسه فبراير .2009
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 .25مووؤتمر ( بيووروت عاصوومة الثقافووة)Colloque « Lectures Multiples de la Ville de Beyrouth » à ،
 .Beyrouth du 28 au 30 avril 2009البحوث املقودم ( :بيوروت والحورب األحليوة فوي الشوعر املغربوي) ،بيوروت27 ،
أبري .2009
 .26مووؤتمر حووول موضووو "املوورأة والفرانكوفوني ووة" ” “Colloque Femme en Francophonieجامعووة أن ووي
 ،Angersفرنس ووا ،م وون  15إل ووى  18يوني ووو  .2010البح ووث املق وودم " :ص ووورة امل وورأة العربي ووة ف ووي الكتاب ووات الش ووعرية
للشواعرة ربوا سوابا حبيوب"« L'Image de la femme Arabe dans les écrits poétiques de la poétesse .
» libanaise Rouba Saba Habib
 .27موؤتمر حوول" املقودمات" ” – “Colloque Prétexte : Introductions, prefaces, Avant-proposجامعوة
رين  Rennes 2 ،2فرنسا  18و 19نونبر  .2010البحث املقدم " :دراسة للمقدمات في الترجمات العربية ألعمال
الشاعر الفرنس ي سان جون بير“Le discours Préfaciel à la Traduction de l'œuvre Poétique de S. J. "،
Perse ».
 .28مؤتمر (استراتيجية ما قب القراءة في العالم العربي) ،تنظيم مختبر  Lasimaوجامعة نانت  Nantesوجامعة
رين ، Rennesفرنسا 4-3 ،نونبر  .2011البحث املقدم" :رواية "وليمة ألعشاب البحر" فوي كتابوات اإلسوالميين"
« Festin d’algues de Haydar Haydar et les écrits des islamistes ».
 .29م ووؤتمر "الترجم ووة والنص وووص الع ووابرة للق ووارات" -ن وودوة لتك ووريم املرح وووم مصو و فح القص ووري ود عب وود ال وورحمن
بوعلي -من تنظيم جامعة محمد الخامس بالرباط وجامعة محمد األول بوجدة بشراكة بين مختبر األدب العام
و املقو ووارن بوجو وودة وماسو ووتر األدب العو ووام واملقو ووارن بالربو وواط -بتو وواريخ  10و 11مو ووايو  -2011كليو ووة اآلداب والعلو وووم
اإلنسانية بوجدة.
 .30مووؤتمر امللتقووح البحألووي األول لبرنووامي املاجسووتير فووي اللغووة العربيووة ،النظريووة األدبيووة والنقوود ،مقاربووات وقووراءات.
 16ديسمبر  .2013البحث املقدم "استراتيجية قراءة النص السردي الكالسي ي".
 .31مووؤتمر( :تمووثالت األنووا واآلخوور فووي أدب الخلوويي العربووي) ،قسووم اللغووة العربيووة ،كليووة اآلداب والعلوووم ،جامعووة
ق ر 24 ،و 25أبري  ،2013البحث املقدم " :تمثالت "األنا" واستحضوار "اآلخور" (بوين ثبوات "املتصوور" الوذحني
الذاتي وقسوة "ال ليش ي" الغيري) في عر مبارك بن سيف آل ثاني".
 .32مووؤتمر النوودوة الدوليووة لقووراءة التووراث األدبووي واللغوووي فووي الدراسووات الحديثووة ،جامعووة امللووك سووعود ،الريووا
اململكووة العربيووة السووعودية 27-25 .فبرايوور  .2014البحووث املقوودم القووراءة العا ووقة أو اسووتراتيجية قووراءة الوونص
السردي عند عبد الفتاح كيلي و.
 .33املؤتمر الدولي الرابع لقسم اللغة العربية " :الونص العربوي القوديم فوي ضووء النظريوة النقديوة املعاصورة" -
جامعة ق ر  30-29أبري  .2015البحث املقدم قراءة سيميائية لسينية ابن األبار األندلس ي في رثاء بلنسية.
 .34مؤتمر "رحانات التنو الثقافي في أوروبا والعالم العربي" ،ارناطة 17-16 ،نووفمبر  .2016البحوث املقودم" :
تجربة التنو الثقافي في املغرب :بين الواقع واآلمال"
 .35املووؤتمر السوونوي الوودولي الثووامن للترجمووة " :إ و الية الترجمووة موون لغووات العووالم إلووى اللغووة العربيووة فووي عووالم
متغي وور ب ووين الواقو وع واآلف وواق" ،مت لب ووات الق وورن  ،21الدوح ووة 28-27 ،م ووار .2017 ،البح ووث املق وودم " :الترجم ووة
األدبية من الفرنسية إلى العربية :الواقع واآلفاق".
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 .36املوؤتمر الودولي السوواد ،لقسوم اللغوة العربيووة" :الخ واب األدبووي فوي ق ور :البوودايات واالمتودادات" ،جامعووة
ق و وور  27-26أبري و و  .2017البحو ووث املقو وودم ":الروائو ووي والتو وواريلي فو ووي تجربو ووة عبو وود العزيو ووز آل محمو ووود الروائيو ووة
("القرصان" و"الشرا املقد.)"،
 .37م ووؤتمر اللغ ووة العربي ووة ف ووي التعل وويم املغرب ووي الواق ووع والرحان ووات ،اإلئ ووتالف ال وووطني م وون أج و اللغ ووة العربي ووة،
ببحث" :تدريس اللغة العربية في الجامعات املغربية" ،وجدة  28و 29دجنبر .2018
 .38ن وودوة اس ووتراتيجيات الثقاف ووة العربي ووة املعاص وورة ،ببح ووث" :أحم وود ووراك باحث ووا سوس وويولوجيا ووابا" ،مختب وور
استراتيجيات صناعة الثقافة واالتصال باملغرب و عبة اللغة العربية 28 ،و 29نونبر .2018
 .39نوودوة أبعوواد التووراث الثقووافي :أ و ال الحمايووة والتثمووين ،ببحووث" :حووول راحنيووة التووراث وطوورق حمايتووه وتثمينووه"،
مختبر التراث الثقافي والتنمية و عبة اللغة العربية 27 ،أبري .2018
 .40م ووؤتمر الرواي ووة العربي ووة والع وووالم املضو و ربة ،م وودير امل ووؤتمر ومش ووارك ببح ووث :الع وووالم املضو و ربة ف ووي الرواي ووة
العربية ،مختبر التراث الثقافي والتنمية وجامعة محمد األول بوجدة 17 ،و 18أبري .2018
 .41مووؤتمر الثقافووة املغربيووة موون الخصوصووية إلووى االمتووداد ،ببحووث " الثقافووة املغربيووة بووين الخصو و ي والكوووني
والدور التاسيس ي للمرحوم العالمة محمد بنشريفة" .دورة أ.د .محمد بنشريفة يومي  26و 27أبري 2019

4و أنش ة علمية وثقافية أخرى:
 .1ور ة األدب املغربي ( الشعر والقصة) – تنظيم وزارة الثقافة املغربية -وجدة مايو .2009
 .2اتح وواد كت وواب املغ وورب املكت ووب املرك ووزي وف وور وج وودة -وج وودة  19يوني ووو  .2007ال ووذكرى األربعيني ووة لوف وواة الش وواعر
املغربي محمد بنعمارة.2007 ،
 .3اتحوواد كتوواب املغوورب املكتووب املركووزي وفوور وجوودة -جوورادة  18يونيووو  .2007البحووث املقوودم :قووراءة فووي روايووة La
 Colline de papierلل اتب علي تزيل اظ.
 .4مؤسسة موالي سليمان إلنعاش املدن العتيقة بوجدة 10-4 -يونيو  .2007نو املساحمة :قراءات عرية.
 .5املنظمة املغربية لحقوق االنسان الرباط -االجتما التحضيري لكرس ي منبر الكواكبي للتحووالت الديمقراطيوة-
الرباط  27-26مار.2007 ،
 .6نوودوة فكريووة حووول االنتقووال الووديموقراطي وموودى إعمووال الحقوووق االقتصووادية واالجتماعيووة والثقافيووة -الربوواط
 31مار.2006 ،
 .7املكتووب االقليمووي لراب ووة األدب االسووالمي العامليووة 14 -أكتوووبر  . 2006نووو النشوواط :قوراءات ووعرية مووع توقيووع
األعمال ال املة.
 .8مهرجان مؤسسة عبد العزيز سعود الباب ين -دورة و ي والمارتين-باريس  13أكتوبر  2نونبر .2006
 .9املكتو ووب االقليمو ووي لراب و ووة األدب االسو ووالمي العامليو ووة 11 -مو ووار .2006 ،نو ووو النشو وواط :لقو وواء مو ووع الشو وواعر عبو وود
الرحمن بوعلي حول تجربته الشعرية.
 .10األس ووبو الثق ووافي املغرب ووي ف ووي ق وور –  30ن ووونبر  5دجنب وور  .2005ن ووو املس وواحمة :قو وراءات ووعرية ولق وواء باألدب وواء
الق ريين.
 .11االحتفواء بربيوع الشوعر فوي فرنسوا.Lecture de poésies- Forum de la Fnac Angers France 9 mars 2005 :
نو املساحمة :قراءات عرية بجامعة  Angersومكتبة . La Fnac
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 .12مهرجووان مؤسسووة عبوود العزيووز سووعود البوواب ين -الوودورة التاسووعة-جامعووة قرطبووة -اسووبانيا -أكتوووبر  .2004نووو
املساحمة :تسلم جائزة املؤسسة وقراءات عرية.
 .13اتحاد كتاب املغرب وكلية اآلداب والعلوم االنسانية بوجدة -يوم دراس ي حول موضو بنية االنكسار فوي الشوعر
املغربي املعاصر 27-مار.2004 ،
 .14مهرجان مؤسسة عبد العزيز سوعود البواب ين -الودورة الثامنوة-البحورين -أكتووبر  .2000نوو املسواحمة :قوراءات
عرية.
 .15مهرجان مؤسسة عبد العزيز سعود الباب ين -الدورة السابعة-فا-،املغرب -أكتوبر .1998
 .16املهرجان الشعري لع اظ وجدة – الدورة األولى-كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية – وجدة –املغرب .1994
 .17مهرجان املربد الشعري  -بغداد :منذ .1987

سابعا :الدورات وور ات العم :
 .1ور ووة العم و  :ال ووبالك ب ووورد  9املس ووتوى االساس و ي  2الت ووي س ووتعقد ي وووم الثالث وواء املواف ووق  ، 2012/9/25مكت ووب
التنمية املهنية وت وير عمليات التعليم من الساعة2012/9/25 .
 .2ور ة عم البالك بورد الواجبات بتاريخ  - :2012-10-2انشاء الواجبات - ،تنزيو ملفوات ال لبوة بشو فوردي
أو كحزمة واحدة - ،تصحيح الواجب - ،الرد على الواجبات الكترونيا (إع اء ال الب تغذية راجعة(2012-10-2.
 .3ور ة عم البالك بورد  –9استالم الواجبات والرد عليها الكترونيا بتاريخ ،2012/10/2مكتب التنميوة املهنيوة
وت وير عمليات التعليم من الساعة 2012-10-2 .1:00-12:00
 .4ور ووة عم و الووبالك بووورد  –9الواجووب االموون  -بتوواريخ االثنووين  2012/10/ 8فووي ارفووة اجتماعووات قسووم اللغووة
العربية من الساعة 2012/10/ 8 . 1:30-12:30
The first grant development seminar. 8 October 2012
.5
Workshop : Preparing a course Portfolio workshop. 10 October 2012 at OFID,
 .6ور ووة عم و :الووبالك بووورد  –9لوحووة املناقشووات و املنتووديات بتوواريخ  2012/10/ 15فووي ارفووة اجتماعووات قسووم
اللغة العربية  -من الساعة .1:30-12:30
 .7ور ووة عمو و :ال ووبالك ب ووورد  –9مرك ووز التق ووديرات  /ج ووج ال وودرجات الت ووي سو وتعقد ي وووم ا وود االثن ووين املواف ووق
 2012/10/22في ارفة اجتماعات قسم اللغة العربية -من الساعة 1:30-12:30
 .8ور ة عم :الوبالك بوورد  –9لوحوة املناقشوات واملنتوديات -االربعواء  2012/10/24مون السواعة .12:15-11:00
ب لية الشريعة..
 .9ور وة عمو "إدارة الفصوول الدراسوية ذات األعوداد الكبيورة"  -بتواريخ االثنوين  22أكتووبر  2012مون  12:30إلوى
 2:00ظهرا) .في مكتب التنمية املهنية و ت وير عمليات التعليم.
.10ور ة إدارة الفصول – 2012-11-5 -إدارة الفصول -من الساعة  2:00-12:30مكتب التنمية املهنية-
.11نودوة حوول " التعلوويم املبنوي علووى البحوث"  -د .خالود ووعبان و د .محموود عبوود الواحود مون كليووة الهندسوة  -يوووم
االثنين  5نوفمبر  2012الساعة  12:30-11:00في كلية التربية ارفة رقم .223
.12ور ة عم "مقدمة في انشاء االختبارات االلكترونية" -بتاريخ  2012-11-12من الساعة .12.15-11
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.13ور ة عم  :إعداد ملف املقرر الجامعي – الجلسة الثالثة Speaker : -أ .د .علي عبد املنعم 29 -نونبر .2012
.14ور ة عم البالك بورد االنتقال السلس إلى اإلصدار الجديد من بالك بورد 9.1
.15ور ة عم  :كيف تحقق أقل ى استفادة من املصادر البصرية في الصف الجامعي.
.16ور ة "البالك بورد التعام مع املحتوى.
.17ور ة إدارة قوائم حضور ال الب باستخدام إكس .
.18در ،نموذجي ملقرر عربية  100أمام الزمالء ومدير املت لبات العامة (يوم .)2015/9/5
.19ور ة التنمية املهنية حول ت وير مقرر اللغة العربية  100املوسوي (يوم .)2015/2/8
.20ور ووة عم و  :الووبالك بووورد  9املسووتوى االساس و ي  2التووي سووتعقد يوووم الثالثوواء املوافووق  2012/9/25فووي مكت ووب
التنمية املهنية وت وير عمليات التعليم من الساعة .12-11
.21ور ة عم البالك بورد الواجبات بتاريخ  - :2012-10-2انشاء الواجبات - ،تنزيو ملفوات ال لبوة بشو فوردي
أو كحزمة واحدة - ،تصحيح الواجب - ،الرد على الواجبات الكترونيا (إع اء ال الب تغذية راجعة(.
.22ور ووة عم و :الووبالك بووورد  –9اسووتالم الواجبووات والوورد عليهووا الكترونيووا بتوواريخ  2012/10/2فووي مكتووب التنميووة
املهنية وت وير عمليات التعليم من الساعة .1:00-12:00
.23ور ووة عم و :الووبالك بووورد  –9اسووتالم الواجبووات والوورد عليه وا الكترونيووا بتوواريخ  2012/10/2فووي مكتووب التنميووة
املهنية وت وير عمليات التعليم من الساعة .1:00-12:00
.24ور ووة عمو :الووبالك بووورد  –9الواجووب االموون  -بتوواريخ االثنووين  2012/10/ 8فووي ارفووة اجتماعووات قسووم اللغووة
العربية من الساعة . 1:30-12:30
25.The first grant development seminar. 8 October 2012 Workshop : Preparing a course Portfolio
workshop. 10 October 2012 at OFID,
.26ور ووة عم و :الووبالك بووورد  –9لوحووة املناقشووات و املنتووديات بتوواريخ  2012/10/ 15فووي ارفووة اجتماعووات قسووم
اللغة العربية  -من الساعة .1:30-12:30
.27ور ووة عمو و :ال ووبالك ب ووورد  –9مرك ووز التق ووديرات  /ج ووج ال وودرجات الت ووي سو وتعقد ي وووم ا وود االثن ووين املواف ووق
 2012/10/22في ارفة اجتماعات قسم اللغة العربية -من الساعة 1:30-12:30
.28ور ة عم :الوبالك بوورد  –9لوحوة املناقشوات واملنتوديات -االربعواء  2012/10/24مون السواعة .12:15-11:00
ب لية الشريعة..
.29ور ووة عم و بعنوووان "إدارة الفصووول الدراسووية ذات األعووداد الكبيوورة"  -بتوواريخ االثنووين  22أكتوووبر  2012موون
 12:30إلى  2:00ظهرا) .في مكتب التنمية املهنية و ت وير عمليات التعليم.
.30ور ة إدارة الفصول – 2012-11-5 -إدارة الفصول -من الساعة  2:00-12:30مكتب التنمية املهنية-
.31نودوة حوول " التعلوويم املبنوي علووى البحوث"  -د .خالود ووعبان و د .محموود عبوود الواحود مون كليووة الهندسوة  -يوووم
االثنين  5نوفمبر  2012الساعة  12:30-11:00في كلية التربية ارفة رقم .223
.32ور ة عم "مقدمة في انشاء االختبارات االلكترونية" -بتاريخ  2012-11-12من الساعة .12.15-11
.33ور ة عم  :إعداد ملف املقرر الجامعي – الجلسة الثالثة Speaker : -أ .د .علي عبد املنعم 29 -نونبر .2012
.34ور ة كتابة الشعر .منتدى اللغة العربية ل البات جامعة ق ر.
.35مهرجو ووان كتو وواب ال فو و األول .معو وور الدوحو ووة الو وودولي للكتو وواب  14-4 .2013ديسو وومبر  .2013معو وور الدوحو وة
الدولي للكتاب .2013
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.36ور وة عم و ال ووبالك ب ووورد االنتق ووال الس وولس إل ووى اإلص وودار الجدي وود م وون ب ووالك ب ووورد  9.1مكت ووب التنمي ووة املهني ووة
وت وير عمليات التعليم -10أبري -2013
.37ور ووة عمو  :كيووف تحقووق أقلو ى اسووتفادة موون املصووادر البصوورية فووي الصووف الجووامعي .مكتووب التنميووة املهنيووة
وت وير عمليات التعليم-15أبري 2013-
.38ور ة "البالك بورد التعام مع املحتوى مكتب التنمية املهنية وت وير عمليات التعليم مكتب التنمية املهنيوة
وت وير عمليات التعليم 2013/10/ 9
.39در ،نموذجي ملقرر عربية  100أموام الوزمالء ومودير املت لبوات العاموة (يووم  .)2015/9/5مكتوب التنميوة املهنيوة
وت وير عمليات التعليم.
.40ور و ووة التنمي و ووة املهني و ووة ح و ووول ت و وووير مق و وورر اللغ و ووة العربي و ووة  100املوس و وووي برن و ووامي املت لب و ووات العام و ووة (ي و وووم
.)2015/2/8

ثامنا :اإل راف على رسائ املاجستير والدكتورا :
أوال :الرسائ واألطروحات التي نوقشت:
أ :رسائ املاجستير :
 .1النسوية في عر املرأة الق رية ،حصة املنصوري ،ربيع .2014
 .2البنية السردية في ثالثية تركي الحمد":أطياف األزقة املهجورة" ،ابتسام الشمري ،ربيع .2014
 .3املتعاليات النصية في رواية "طوق الحمام" لرجاء عالم ،عائشة الحنزاب ،خريف .2015
 .4املختلوف واملؤتلوف بوين مسورحيتي تواجر البندقيوة لووليم كسوبير و وايلوك الجديود لعلوي أحمود بواكثير  -دراسووة
تناصية مقارنة ،أسماء الجم  ،ربيع .2015
 .5مكونات الخ اب الروائي باملغرب ،عمري ابراحيم23/12/92 ،
 .6النقد الشعري باملغرب( ،)1990-1970بداوي مص فح23/12/92 ،
 .7البناء اللغوي في عر أدونيس (بحث في أ ال املعنى) ،الغزالي عبد القادر26/2/93 ،
 .8العرو الخليلي في النقد العربي الحديث ،ولد باب محمد املشري20/5/93 ،
 .9ا تغال الفضاء في خماسية عبد الرحمن منيف ،فياللي اسماعي 20/5/93 ،
 .10ا تغال السرد في الخ اب الروائي (األعمال الروائية ملحمد زفزاف نموذجا) ،املزوني الحسن20/5/93 ،
 .11السخرية في الرواية العربية الجديدة ،قاسمي جلول24/6/93 ،
 .12الكتاب ووة واملتخيو و  :بح ووث ف ووي الخي ووال الرم ووزي ف ووي القص ووة املغربي ووة القص وويرة و و تجرب ووة أحم وود بوزف ووور نموذج ووا،
الناصري عبد الرحمن20/7/93 ،
 .13االتجاحات املسرحية املعاصرة باملغرب :دراسة تحليلية وت بيقية ،الجل ي قويدر 7/7/94
 .14مرجعيات الشاعر املغربي املعاصر باملغرب ،عمارة يحي30/11/94 ،

ب .أطروحات الدكتورا :
 .1تحلي و س وويميوطيقي لرواي ووة "البح ووث ع وون ولي وود مس ووعود" ،ب ووالفرح محم وود ،ت وواريخ التس ووجي  ،12/10/92ت وواريخ
املناقشة .1997/11/11
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 .2النق و وود األدب و ووي املعاص و وور ح و ووول الش و ووعر ب و وواملغرب ،حي و وودة جميل و ووة ،ت و وواريخ التس و ووجي  24/3/94ت و وواريخ املناقش و ووة
1999/11/21
 .3قصيدة النثر العربية ،الغزالي عبد القادر ،تاريخ التسجي  .1995تاريخ املناقشة 2000/03/30
 .4مناهج النقد املغربي الحديث ،العبدوني عبدالحميد ،تاريخ التسجي  1995تاريخ املناقشة 2000/04/21
 .5الرواية الشعرية ،أدادا محمد ،تاريخ التسجي  1995تاريخ املناقشة 2000/12/21
 .6أثو وور املنو وواهج الغربيو ووة الحديثو ووة فو ووي النقو وود املغربو ووي ،املريمو ووي الحسو ووين تو وواريخ التسو ووجي  1995تو وواريخ املناقشو ووة
2000/09/21
 .7املجاز عند األصوليين ،يحي رمضان ،تاريخ التسجي  1995تاريخ املناقشة 2000/10/21
 .8عر أوطالب بن بونه ،محمد أفقير  ،تاريخ التسجي  2001تاريخ املناقشة 2003/11/19
 .9املنهج في النقد الروائي املغربي ،محمد بنسعيد ،تاريخ التسجي  2001تاريخ املناقشة 2001/09/15
 .10نظرية التلقي في الرواية املغاربية ،محمد كريم ،تاريخ التسجي  1996تاريخ املناقشة 1999/12/21
 .11التعووالي النل و ي فووي روايووات واسوويني لعوورج وبنسووالم حمووي  :أ و ال التوظيووف وطوورق اال ووتغال .الفياللووي نووور
الدين ،تاريخ التسجي  1996تاريخ املناقشة 1999/12/21
 .12تح وووالت القص ووة القص وويرة املغربي ووة م وون  1970إل ووى  ،2000عب وود الك ووريم ب ووومعزة ،ت وواريخ التس ووجي  1997ت وواريخ
املناقشة .1999/12/21
 .13ترجم ووة كت وواب مقدم ووة التحلي و النل و ي :ترجم ووة ودراس ووة وتق ووديم ،ن وووال بوطي ووب ،ت وواريخ التس ووجي  1997ت وواريخ
املناقشة .1999/12/21
 .14السو وويميائيات السو ووردية فو ووي النقو وود املغربو ووي املعاصو وور ،طو ووارق ارمو وواوي ،تو وواريخ التسو ووجي  1997تو وواريخ املناقشو ووة
.1999/12/21
 .15الشخص وويات الروائي ووة ف ووي أعم ووال عب وود الك ووريم ا ووالب ،م وورزوق تريفي ووت ،ت وواريخ التس ووجي  1997ت وواريخ املناقش ووة
.1999/12/21
 .16بناء الشخصيات في روايات عبد الكريم االب ،نور الدين وزااري ،تاريخ التسجي 1997
 .17الخ اب الروائي الجزائري ،السهلي عويش ي ،تاريخ التسجي 1997
 .18التناص في روايات أحمد التوفيق ،جلول قاسمي ،تاريخ التسجي 1997
 .19التاريخ في روايات أحمد التوفيق ،عبد الكريم فاض  ،تاريخ التسجي .1997

ثانيا :الرسائ واألطروحات التي لم تناق بعد:
أ .رسائ املاجستير:
ال ش يء
ب و أطروحات الدكتورا :
 .1الهوية والثقافة في الرواية املغربية املعاصرة ،ال البة ر يدة بي ار ،تاريخ التسجي 2016
 .2الرواي ووة املغربي ووة ب ووين دينامي ووة األ و ال الس ووردية ورحان ووات الواق ووع ،ال الب ووة فاطم ووة الزح ووراء البش ووراوي ،ت وواريخ
التسجي 2017
 .3ووعرية الخ وواب السوويرذاتي :قضووايا نظريووة ونموواذج ت بيقيووة للمقاربووة ،ال البووة مرتض و ى نوووال توواريخ التسووجي
2017
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.4
.5
.6
.7
.8

دور املوروث األدبي في تشكي الوذاكرة الجماعيوة والحفواظ علوى الهويوة فوي املجتموع الصوحراوي قبائو واد نوون
نموذجا ،ال الب لكفيفي عبد الل يف تاريخ التسجي 2017
الخ اب في دراسة التراث الثقوافي عنود عبود الفتواح كيلي وو ،ال الوب حامود هللا عبود الورحيم ،تواريخ التسوجي
2017
املشترك الثقافي بين املغرب وإفريقيا الغربية ،ال الب عيس ى واعزيز ،تاريخ التسجي .2018
تاثير األقليات العرقية في الثقافة الشعبية املغربية ،ال الب نجيم عماري ،تاريخ التسجي .2018
السياسة الثقافية في املغرب دراسة تحليلية ونقدية ،ال الب ادريس الخوالني ،تاريخ التسجي .2018

تاسعا :املشاركة في مناقشة الرسائ واألطروحات الجامعية واللجن العلمية:
أوال :املاجستير:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ياسين 1991

عر الصبابة في تمييز الصحابة البن حجر العسقالني :توثيق ودراسة ،بنحمي
املنهج واملص لح في النقد القصل ي باملغرب ،العبدوني عبد الحميد 1994
مادة أدب في النقد اإلسالمي املعاصر ،فائزة درفوفي2000
الرؤية النقدية عند عبد هللا كنون ،عبد الكريم لقر 2000
األندلس في الشعر املغربي ،ميمونة أفتاتي 2001
املص لح النقدي عند عبد هللا كنون ،عبدهللا حمداوي 2001
املص لح املسرحي عند الدكتور حسن املنيعي :قضايا ونماذج .جمعة العوني 2001

ثانيا :الدكتورا :
 .1الشخصيات في خماسية عبدالرحمن منيف ،موس ى أاربي 1991
 .2بناء النص الشعري عند املغاربة في العصر الحديث :عراء الجنوب نموذجا .الدويري أحمد1991 ،
 .3أنوا البالاة النوعية وألف ليلة وليلة ،ماجدولين رف الدين1992 ،
 .4مستويات التعدد اللغوي في الرواية املغربية الحديثة عبدالرزاق العلوي 1993
 .5النقد األدبي املعاصر حول الشعر باملغرب جميلة حيدة1993 ،
 .6قصيدة النثر العربية الغزالي عبد لقادر1994 ،
 .7املجاز عند األصوليين يحي رمضان1994 ،
 .8الرواية الشعرية أدادا محمد1994 ،
 .9مناهج الدراسات السردية وإ الية التلقي املص فح العمراني 1995 ،
 .10عرية الخ اب والبعد التراجيدي في املسرح املغربي معمر بختاوي 1995
 .11الخ اب السردي بين التلقي والتاوي دراسة لرواية البحث عن وليد مسعود حسن دبدوبي 1995
 .12خ اب املنهج في النقد املغربي :نظرية التلقي نموذجا .فؤاد عفاني 2000
 .13املص لح النقدي في كتابات عبد املالك مرتا  .فريد أمعضشو 2000
 .14الغناء التقليدي بتازة :الهيت البرنس ي مقاربة تصنيفية لغوي عبد الحق عبودة 2017
 .15االتص ووال اإلداري ف ووي م وودار ،التعل وويم بس وول نة عم ووان :محافظ ووة جن وووب الباطن ووة ،مص ووبح ب وون عل ووي ب وون خلف ووان
الكندي ،نوقشت بتاريخ  19يناير .2019
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 .16تمووثالت املجتمووع العم وواني لحوووادث امل وورور ونجاعووة الس ووب الكفيلووة بالح وود موون آثارح ووا النفسووية واالجتماعي ووة،
سعيد بن سالم الحسني نوقست بتاريخ  18يناير .2019
 .17أثر تعليم ريادة األعمال في تنمية مهارات إدارة املشاريع الريادية ،ضحى بنت بدر بون عبود هللا آل ثواني ،نوقشوت
بتاريخ  16يناير .2019
 .18دور اإلدارة املحليووة فووي ت وووير التنميووة بسوول نة عمووان ،إنجوواز ال الووب مسووعود بوون سووالم بوون محسوون الكثيووري،
نوقشت بتاريخ  23يوليوز .2019

عا را :التدريس واملساقات
املساقات التي درستها:
مساقات الباكالوريو،
األدب الحديث ،النقد الحديث ،الشعر العربي الحديث ،األدب املقارن ،أدب الخليي العربي ،السيميائيات أو علم
العالمات ،النقد الثقافي ،سوسيولوجية األدب ،العرو  ،البالاة ،السرد الحديث والقديم ،النظرية األدبية
ومنهجية البحث العلمي ،النظرية األدبية املعاصرة ،أدب الخليي العربي.

مساقات املاجستير:
األدب املقارن ،أدب الخليي العربي ،النقد الثقافي ،النظرية األدبية ومنهجية البحث العلمي ،النظرية األدبية
املعاصرة ،أدب الخليي العربي.

مساقات برنامي املت لبات العامة :
عربي  100وعربي .200

مساقات برنامي اللغة العربية للناطقين بغيرحا (جامعة ارناطة) :2012-2011
 -1اللغة العربية املن وقة  -2 ،) Árabe hablado 2( 2اللغة العربية الفصحى املن وقة Árabe hablado ( 2
 -3 ،)MODERNO IIاللغة الدارجة ( )Dialecto II( 2قسم الدراسات السامية،كلية الفلسفة واآلداب) -4 .اللغة
العربية الفصحى  -5 ،)Lengua árabe C4( 4 ،اللغة العربية الفصحى  ،)Lengua C6( 6،اللغة العربية
الفصحى ( :)Lengua Árabe C8( 8 ،قسم الدراسات السامية،كلية الترجمة والتاوي ).

حادي عشر :خدمة الجامعة واملجتمع:
( )1املشاركة والعضوية في لجان الجامعة وال لية والقسم:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

عضو مكتب عبة اللغة العربية وآدابها منذ .1984
عضو اللجنة الثقافية بالشعبة :منذ 1984
عضو مؤسس ملهرجان ع اظ وجدة الشعري .1994
عضو مجلس ال لية :من  1991إلى اآلن ب لية اآلداب –جامعة محمد األول –وجدة
عضو مجلس الجامعة :من  1991إلى 1996
عضو اللجنة اإلدارية والترقيات بجامعة محمد األول من  1991إلى 1996
عضو لجنة التعاون الجامعي بجامعة محمد األول من  1991إلى 1996
عضو حيئة تحرير مجلة ال لية.
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 .9عضو مجموعة البحث في علوم اللسان – كلية اآلداب
 .10عضو مؤسس ورئيس مجموعة البحث في األدب الحديث –كلية اآلداب
 .11عضو مجموعة البحث في الهجرة املغاربية – جامعة محمد األول بوجدة.
 .12عضو لجنة توصيف برامي مقررات عبة اللغة العربية :األدب الحديث ،النقد الحديث ،السيميائيات...
 .13رئيس قسم الدراسات اللغوية ب لية التربية بصاللة-سل نة عمان  (.من  1996إلى ) 1999
 .14عضو مجلس كلية التربية بصاللة-عمان ( من  1996إلى ) 1999
 .15عضو لجنة توصيف برامي الباكالوريو ،ل ليات التربية بوزارة التربية بسل نة عمان . 1999-1998
 .16عضو لجنة الجوائز األدبية ( الشعرية والقصصية ) على مستوى كليات التربية بسل نة عمان وجامعة
ق ر.
 .17عضو قسم الدراسات السامية بجامعة ارناطة (.)2012-2011
 .18عضو لجنة ت وير مقرري عربي  100وعربي ( 200مقررا املت لبات العامة بجامعة ق ر).2014 ،
 .19عضو تحكيم بعدة مجالت ثقافية وجامعية (عالم الفكر)...
 .20عضو تحكيم عدة لجان ترقية (بجامعات ق ر ،واململكة العربية السعودية ،واألدرن،واملغرب.).....
 .21عضو تحكيم جائزة الدولة ألدب ال ف بوزارة الثقافة والتراث بدولة ق ر (.)2015-2012
 .22عضو تحكيم جائزة فودافون للروايةوالقصة بدولة ق ر (.)2015-2012
 .23عضو تحكيم جائزة كتارا للرواية العربية ( الدورة األولى .)2014
 .24عضو تحكيم جائزة كتارا للرواية العربية (الدورة الثالثة .)2017
 .25عضو لجنة الخ ة االستيراتيجية بقسم اللغة العربية .كلية اآلداب والعلوم .ق ر2012
 .26عضو لجنة الدراسات العليا اللجنة العلمية بقسم اللغة العربية2012 .
 .27عضو لجنة تحكيم جائزة الدولة ألدب ال ف  :تحكيم األعمال والنصوص املسرحية  -وزارة الثقافة ق ر
(،)2013
 .28عضو لجنة مناقشة خبرات مت املة ( 6بحوث) في مقرر خبرات مت املة في األدب خريف  .2012عضو
اللجنةالعلمية ملؤتمر جامعة تيزي وزو (الجزائر) حول مؤتمر تكريم ال اتب الجزائري ال احر جاووط" :ماذا بقي
من أعماله بعد  20سنة من ايابه؟"  ،أيام  5و 6يونيو  .2013جامعة تيزي وزو (الجزائر) 2012
 .29عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي حول "تمثالت األنا واآلخر في األدب الخلي ي" ،لقسم اللغة العربية،
كلية اآلداب والعلوم ( .تحكيم أبحاث مقدمة للمؤتمر) .2013
 .30عضو لجنة تحكيم املسابقة الثقافية لقسم اللغة العربية  .2014-13قسم اللغة العربية2014 2013 .
 .31عضو لجنة تحكيم جائزة الدولة ألدب ال ف  :تحكيم األعمال املسرحية ( - ،)2014وزارة الثقافة ق ر.
(،)2014
 .32عضو لجنة تحكيم مسابقة (فودافون) في "الرواية" .فودافون2014
 .33عضو لجنة تحكيم مسابقة "التميز في مهارات اللغة العربية" بمدرسة املهد بالدوحة2014 .
 .34عضو لجنة الخ ة االستيراتيجية بقسم اللغة العربية .لجنة الخ ة االستيراتيجية بقسم اللغة العربية.
2014
 .35عضو لجنة الدراسات العليا بقسم اللغة العربية .كلية اآلداب والعلوم2014 2013 .
 .36عضو لجنة مراجعة مقرري عربية  100و . 200مديرية املت لبات العامة 2014 2013
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 .37عضو لجنة تقديم ماجستير اللغة العربية في اللقاء التعريفي بقاعة بن خلدون -جامعة ق ر.
 .38عضو لجنة تحكيم جائزة الدولة ألدب ال ف  :تحكيم األعمال والنصوص املسرحية  -وزارة الثقافة ،ق ر.
(،)2015
 .39عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي الرابع حول "تلقي النص القديم في ضوء النظرية النقدية املعاصرة"،
لقسم اللغة العربية ،كلية اآلداب والعلوم 30-29 .أبري .2015
 .40عضو اللجنة العلمية إلعداد تصور املؤتمر الدولي الرابع حول "تلقي النص القديم في ضوء النظرية
النقدية املعاصرة" ،لقسم اللغة العربية ،كلية اآلداب والعلوم 30-29 .أبري .2015
 .41عضو لجنة الدراسات العليا بقسم اللغة العربية كلية اآلداب والعلوم2014 ..
 .42عضو لجنة تحكيم جائزة كتارا للرواية العربية ( ،)2015مؤسسة كتارا ،ق ر.
 .43رئيس ماستر ودكتورا وحدة التكوين والبحث في األدب املغاربي الحديث واملعاصر (.)2013-2001
 .44عضو ماستر األدب الكولونيالي وما بعد الكولونيالي  Colonial And Postcolonialبشعبة اللغة األنجليزية,
 .45عضو ماستر االتجاحات النقدية بشعبة اللغة العربية وآدابها ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بوجدة.
 .46عضو ماستر الدراسات اللغوية في الغرب اإلسالمي بشعبة اللغة العربية وآدابها ،كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية بوجدة.
 .47عضو ماستر األدب والنقد كلية اآلداب والعلوم جامعة ق ر (.)2015-2012
 .48عضو مختبر صناعة الثقافة والتنمية ،جامعة محمد األول بوجدة ،املغرب.)2017 -2015( ،
 .49عضو مختبر التراث الثقافي والتنمية ،جامعة محمد األول بوجدة ،املغرب.)2018 -2017( ،

()2تحكيم البحوث العلمية:
 .1عضو تحكيم بحث "مفهوم التناص "...في مجلة "عالم الفكر".2014 ،
 .2عضو تحكيم بحث "تسريد الذات بين الرواية والسيرة الروائية املرجع واملتخي " ،مجلة "عالم الفكر"،
.2015
 .3عضو تحكيم بحث "مفهوم التناص لدى محمد مفتاح "......في مجلة "عالم الفكر".2015 ،
 .4عضو تحكيم بحث "األدب العاملي من منظار دراسات ما بعد االستعمار " للنشر في املجلة العربية للعلوم
اإلنسانية ،بجامعة الكويت2014 .
 .5عضو تحكيم بحث" :صورة اآلخر في السرد النسوي العربي" .مجلة جامعة السل ان قابو ،عمان2015 .

( )3تحكيم الترقيات العلمية:
 .1عضو لجنة ترقية د أحمد طعمة حلبي بقسم اللغة العربية جامعة ق ر2013 .
 .2عضو لجنة تفرغ علمي د نورة الخان ي للعام  2015-2014جامعة ق ر .2014
 .3عضو لجنة تفرغ علمي د فاطمة السويدي للعام  2015-2014جامعة ق ر .2014
 .4عضو لجنة ترقية د فايزة بنت أحمد مصلح الحربي ملرتبة أستاذ مشارك جامعة امللك عبد العزيز اململكة
العربية السعودية2014 .
 .5عضو لجنة ترقية د ياسر بن محمد سالم الباب ين ملرتبة أستاذ مشارك جامعة امللك عبد العزيز اململكة
العربية السعودية2014 .
 .6عضو لجنة ترقية د منصور بن محسن علي ضباب ملرتبة أستاذ مشارك جامعة امللك عبد العزيز اململكة
العربية السعودية2014 .
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 .7عضو لجنة ترقية د عصام حسين اسماعي ملرتبة أستاذ مشارك جامعة تبوك اململكة العربية السعودية.
2014
 .8عضو لجنة ترقية عبد الباسط محمد محمود الزيود لدرجة أستاذ .الجامعة الها مية /الزرقاء – األردن.
2015
 .9عضو لجنة ترقية د ماجدة زين العابدين الصديق إلى درجة أستاذ مشارك .جامعة ال ائف اململكة العربية
السعودية2015 .
 .10عضو لجنة ترقية د حامد الروا دة لدرجة أستاذ مشارك من الجامعة األردنية /األردن.2019 ،

( )4املحاضرات العامة:
 .1در ،نموذجي ملقرر عربية  200أمام الزمالء والخبير د .محسن املوسوي (يوم  .)2012/12/25قسم اللغة
العربية جامعة ق ر
 .2قراءات عرية نظمتها لجنة الندوات واألنش ة داخ القسم ،بمناسبة اليوم العاملي للشعر ،قاعة قسم
اللغة العربية .2013/3/21 ،لجنة األنش ة الثقافية ،قسم اللغة العربية جامعة ق ر.
 .3استراتيجية قراءة النص السردي الكالسي ي( ،امللتقح البحألي األول لبرنامي املاجستير في اللغة العربية
(النظرية األدبية والنقد ،مقاربات وقراءات) 16 ،ديسمبر  .2013قسم اللغة العربية وبرنامي املاجستير.
 .4القراءة العا قة أو استراتيجية قراءة النص السردي عند عبد الفتاح كيلي و( ،الندوة الدولية لقراءة
التراث األدبي واللغوي في الدراسات الحديثة) ،جامعة امللك سعود الريا  27-25 .فبراير .2014

 .5من الطريقة التقليدية إلى الطريقة الجديدة في التخطيط املبرمج والفعال للدرس األدبي( ،ملتقى
التنمية املهنية الخامس  22-21 ،)2014يناير 2014
( )5عضوية الجمعيات الثقافية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

عضو اتحاد الكتاب باملغرب منذ .1976
عضو جمعية حماية اللغة العربية ،املغرب.
مدير مؤسس ورئيس تحرير مجلة ضفاف الثقافية (.)2011 -2001
رئيس مؤسس جمعية ع اظ وجدة الثقافية ( 2001إلى اآلن).
رئيس مؤسس جمعية املنتدى املغاربي للثقافة واإلبدا والتنمية.
عضو املؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا-الشارقة-دولة اإلمارات العربية املتحدة سابقا.
عضو املجلس الوطني للثقافة سابقا.
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