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الشخصي

االسم
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 تاريخ ومكاناالزدياد
الوظيفة الحالية

 خالد اليـعبـودي  1967 //02 03بفاس  -المغرب. أستاذ مؤهل بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،الرباط.(اللسانيات العامة  ،معجميات ،مصطلحيات ،داللة ،ترجمة
نصوص انجليزية وفرنسية واسبانية ،أدب الخيال العلمي)

 شهادة التأهيل الجامعي ،كلية اآلداب ،جامعة محمد الخامس، الشهادات المحصلالرباط ،ديسمبر .2017
عليها
 شهادة دكتوراه الدولة (تخصص لسانيات عربية) بميزة "حسنجدا" بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،ظهر المهراز ،جامعة سيدي
محمد بن عبد هللا -فاس ،سنة  .2005عنوان األطروحة" :معالم
المصطلحية العربية وآليات توليد المصطلح وبناء المعاجم اللسانية
الثصنائية والمتعددة اللغات" في جزأين  540صفحة.
 دبلوم الدراسات العليا في اآلداب [دكتوراه السلك الثالث](تخصص لسانيات عربية) بميزة "حسن جدا" سنة  1995بنفس
الكلية .عنوان الرسالة" :محاولة فهم جديدة لالشتقاق والصرف
العربيين" 450 ،صفحة.
 دبلوم الدروس المعمقة ،فرع :اللغة العربية وآدابها ،تخصص:اللسانيات ،دورة أكتوبر  ،1992بنفس الكلية .ببحث يحمل عنوان:
توليد الصيغ بين المقاربة التراثية والمقاربات اللسانية الحديثة"
 120صفحة.
 دبلوم في المعالجة الحاسوبية من مركز التكوين اإلداري بفاسسنة .2001
ـ رئيس المنتدى العربي للمصطلحية والترجمة (في طور إنشاء الموقع).
انتماءات علمية
 المدير المسؤول ورئيس تحرير مجلة "مصطلحيات"(مجلة علمية مح ّكمة تنظر في قضايا المصطلحات والمفاهيم)
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°اإلصدارات
واألبحاث
المنشورة

 مقرر الفريق الثاني من فرق بناء المعجم التاريخي للغة العربية(مشروع يشرف عليه اتحاد المجامع اللغوية بالشارقة) إلى غاية
شهر غشت .2020
ـ عضو شبكة الباحثين في المعجمية ،المصطلحية ،والترجمة،
(« LTT » : Réseau des chercheurs en lexicologie,
Terminologie et Traduction, LYON).
ـ عضو "الجمعية المغربية للدراسات المعجمية" بالرباط،
 عضو مخبر "حوار الديانات والحضارات في البحر المتوسط" ،كليةالعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان.
ـ عضو لجان علمية:
 بالمنتدى المصطلحي الدولي  23-20نونبر  ،2009سوسة ،تونس.
 بمؤتمر :حوسبة المعجم العربي ضمن مشروع الذخيرة العربية لعبد
الرحمن الحاج صالح" ،2010 ،جامعة حسيبة بن بوعلي ،الشلف،
الجزائر.
 مجلة "األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية" الصادرة عن
جامعة حسيبة بن بوعلي ،الشلف الجزائر.
 عضو الهيئة االستشارية بمجلة "اإلنسان والمجتمع" ،الصادرة بكلية
العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة تلمسان.
 عضو الهيئة العلمية بمجلة "الفكر المتوسطي" ،الصادرة بكلية
العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة تلمسان.
 عضو تحكيم بمجلة "إسالمية المعرفة" ،مجلة الفكر اإلسالمي
المعاصر ،تصدر عن المعهد العالمي للفكر اإلسالمي.
 عضو تحكيم بمجلة "اللسانيات العربية" ،الصادرة عن مركز الملك
عبد هللا بن عبد العزيز لخدمة اللغة العربية ،العربية السعودية.
 عضو تحكيم بمجلة "حوليات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية" ،جامعة
محمد الخامس ،الرباط.
 عضو تحكيم أبحاث لترقية بعض أساتذة جامعة األميرة نورة ،بالمملكة
العربية السعودية.
 -1كتاب "المصطلحية وواقع العمل المصطلحي بالعالم العربـي –دار
ما بعد الحداثة -أبريل  -2004فاس -المملكة المغربية.
 -2كتاب " آليات توليد المصطلح وبناء المعاجم اللسانية الثنائية
والمتعددة اللغات" -دار ما بعد الحداثة -سبـتمبر [ - 2006تم
طبع الكتاب بدعم من وزارة الثقافة]
 -3رواية "رفقة شيخ الحضرمية بالحضرة الفاسية" -الجزء األول-
دار ما بعد الحداثة -يوليوز [ .2008طبعت الرواية بدعم من
وزارة الثقافة].
 -4رواية "عودة إلى غرناطة عبر ساجيتوروس" -رواية في الخيال
العلمي ،مطبعة ما بعد الحداثة.2010 -
 -5كتاب "التداخل المصطلحي بالخطاب الصوفي" مذيّل ب"قاموس
المشترك في اللغة الصوفية" أو "نحو القلوب الكبر" ،مطبعة
أميمة ،فاس ،أكتوبر .2013
 -6كتاب "المعجمية العربية :القضايا واآلفاق" ،دار كنوز المعرفة،
األردن[ 2014 ،تأليف جماعي].
 -7كتاب "المعجم التاريخي :رؤى وتطلعات"( ،تأليف باالشتراك من
تنسيق الدكتور منتصر أمين عبد الرحيم والدكتور خالد
2

اليعبودي) مركز الملك عبد هللا لخدمة اللغة العربية ،السعودية-
 . 2016موضوع مشاركتي" :مكانة المصطلح بالمعجم التاريخي
المدونة في انتقاء المصطلحات وتعريفها" ،من
للغة العربية ،ودور
ّ
ص 239 :إلى ص.284 :
 -8كتاب "اللسانيات الحاسوبية واللغة العربية -إشكاالت
وحلول"(،تأليف باالشتراك) تنسيق :د .عمر مهديوي ،دار كنوز
المعرفة ،2018 ،موضوع مشاركتي في الكتاب" :المصطلحية
بين رهان المعرفية والمعالجة الرقمية" ،من ص223 :إلى ص:
.304
 -9كتاب "الترجمة األدبية من الترجمة إلى اإلبداع"( ،تأليف
باالشتراك) ،تنسيق :د ،حسن درير ،عالم الكتب الحديث،
 ،2019موضوع مشاركتي" :مالبسات ترجمة االستعارات ودور
التأويل في فهمها ونقلها" ،من ص 253 :إلى ص.290 :
كتاب :قضايا الخطاب في الفكر اللساني والسيميائي
-10
(تأليف باالشتراك) ،تنسيق :د :عبد السالم إسماعيلي علوي ،دار
كنوز المعرفة ،2017 ،موضوع مشاركتي" :أبعاد التأويل في
الخطابات المترجمة" ،من ص ،297 :إلى ص.332 :
مقال" :معجم المصطلحات اللسانية لعبد القادر الفاسي
-11
الفهري ونادية العمري ،طفرة أم عقبة؟" ،مجلة "مصطلحيات" –
العدد األول ،سبتمبر  ،2011محور العدد" :معالم مصطلحيات"،
ص ص.124-85
مقال" :قائمة مواقع المعاهد المصطلحية" ،مجلة
-12
مصطلحيات ،العدد األول ،2011 ،ص ص.184-173:
مقال" :من المشترك اللفظي إلى المشترك المصطلحي،
-13
المفاهيم الرحالة في الخطاب الصوفي" ،مجلة مصطلحيات -العدد
الثاني الثالث نوفمبر  ،2012محور العدد" :النظر واإلجراء في
البحث المصطلحي" ،ص ص.150-103:
مقال" :رهانات التسمية في أبعادها المصطلحية" ،مجلة
-14
" مصطلحيات " -العدد الرابع والخامس ديسمبر  ،2013محور
العدد" :المصطلحية والتسمية" ،ص ص.194-149 :
مقال" :أسامي العلوم بين اإلرثية والكسبية ،مقدمات في
-15
المعرفة الصوفية" ،مجلة " مصطلحيات " -العدد الرابع والخامس
ديسمبر  ،2013محور العدد" :المصطلحية والتسمية" ،ص ص:
.207-277
مقال" :األبعاد الرمزية في االصطالحات الصوفية ،مدخل
-16
إلى رفع ال ُح ُجب عن مخدّرات المعاني" ،مجلة " مصطلحيات "-
العدد السادس (محور :المصطلح الصوفي وحدود القراءة
والتأويل) -نوفمبر 2014
مقال" :قضايا المصطلحية النحوية" ،مجلة مصطلحيات،
-17
العدد التاسع ،2018 ،محور العدد :المصطلحية النحوية :النشأة
والتطور ،الجزء األول ،ص ص.52-15 :
مقال" :ك ّ
شاف االصطالحات اللغوية الواردة في كتاب
-18
العين للخليل بن أحمد الفراهيدي ،جمع وتصنيف" ،مجلة
مصطلحيات ،العدد العاشر ،2018 ،محور العدد :المصطلحية
النحوية :النشأة والتطور ،الجزء الثاني ،ص ص.108-69 :
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مقال" :رهانات نظرية وتطبيقية في إعداد القاموس
-19
التاريخي للغة العربية" ،مجلة مصطلحيات ،العدد الحادي عشر،
 ،2020محور العدد :القضايا الوصفية والتصنيفية في إعداد
القاموس التاريخي للغة العربية ،ص ص.31-19 :
مقال" :أشكال االتصال واالنفصال بين المصطلحية
-20
والترجمة ،مجلة مصطلحيات ،العدد الثاني عشر ،2020 ،محور
العدد :المصطلحية والترجمة ،ص ص.61-09 :
مقال" :مالبسات ترجمة المعارف اللسانية الوافدة :نحو
-21
ترجمات عربية سياقية" ،منشور بمجلة "الترجمة" -الجزائر،
المجلد السابع -العدد األول -2020 -ص ص.25-01 :
مقال :المقاربات المصطلحية في تحليل المتون اللغوية
-22
واألدبية :رؤى وتطلعات" ،منشور بمجلة "اآلداب واللغات"-
تلمسان ،المجلد  -20العدد األول -2020 ،ص ص.64-54
مقال" :التأثيل واالصطالح" ،مجلة مصطلحيات ،العدد
-23
الرابع عشر ،2021 ،محور العدد :التأثيل والوضع المصطلحي"،
ص ص.26-06 :

-24
* Terminology Standardization in the Arab World
 * Sufi Terminology and Aspects ofInteraction with Symbols . An
'Investigation into the Orientalists
Approaches to the Study and Translation
of Sufi Terms: The Case of Massignon

بحثان من إنجاز :خالد اليعبودي ،عبد الحميد زاهيد ،درير حسن ،منشوران
بموسوعة المصطلح ،المجلد الثاني( ،المصطلح في العالم العربي)
 ،2018من إخراج دار النشرJohn Benjamins Publishing :

Company
مقاالت أخرى منشورة بمجلة "الخيال العلمي" السورية،
-25
ومجلة "الفكر المتوسطي" بجامعة بو بكر بلقايد تلمسان.
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 °حوارات مع
الدرسين - 1-حوار مع أ ،د ،توفيق الزيدي (رئيس المنتدى المصطلحي) في
رواد
موضوع" :آفاق المصطلحية" ،منشور بمجلة "مصطلحيات ،العدد األول،
اللساني
 ،2011ص ص.148-139:
والمصطلحي
 -2حوار مع الدكتور احميد عبد العزيز في موضوع "وظائف المصطلحية
(منشورة)
العربية وآفاقها" ،منشور بمجلة مصطلحيات ،العدد الثاني -الثالث،2012 ،
ص ص.228-215
 -3حوار مع ا ،د أمين عبد الكريم (ميشال باربو) (من جامعة
ستراسبورغ الفرنسية) في موضوع :رهانات المعجمية والمصطلحية،
منشور بمجلة مصطلحيات ،العدد الرابع-الخامس ،2013 ،ص ص:
.301-316
 -4حوار مع أ ،د مصطفى غلفان ،من جامعة عين الشق الدار البيضاء،
في موضوع" :قضايا البحث في اللسانيات والمصطلحية" ،مجلة
4

مصطلحيات ،العدد الثامن ،2015 ،ص ص.184-173 :
 -5حوار مع أ ،د ،منتحوار حوار حوار مع أ ،د ،منتصر أمين عبد الرحيم
من جامعة الطائف بالمملكة العربية السعودية ،في موضوع "النحو العربي
واالستشراق" ،منشور بمجلة مصطلحيات ،العدد التاسع ،2018 ،ص ص:
.187-196
 -6حوار مع أ ،د عبد العلي الودغيري من جامعة محمد الخامس بالرباط،
في موضوع" :رهانات بناء القاموس التاريخي للغة العربية" ،منشور
بمجلة مصطلحيات ،العدد الحادي عشر ،2020 ،ص ص.135-119 :
 -7حوار مع أ ،د عبد الرحمان السليمان من جامعة لوفان ببلجيكا ،في
موضوع " :الترجمة والتأثيل" ،منشور بمجلة مصطلحيات ،العدد الثاني
عشر ،2020 ،ص ص.135-127 :
 -8حوار مع البروفيسور "اشتيفان غوث" ( )Stephan Guthمن
جامعة أوسلو بالنرويج في موضوع " :التأثيل" ( ،)Etymologyمنشور
بمجلة مصطلحيات ،العدد الرابع عشر ،ماي  ،2021ص ص.84-75
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12

 °مراجعات كُتب
(منشورة)

صر أمين عبد الرحيم

 -1كتاب" :الكلمة :دراسة في اللسانيات المقارنة" للدكتور محمد
الهادي عياد ،منشور بمجلة مصطلحيات ،العدد األول  ،2011ص
ص.169-149 :
 -2كتاب" :اعمال المستشرقين العربية في المعجم العربي للدكتور
عبد الحميد ،منشور بمجلة مصطلحيات ،العدد الثاني-الثالث
 ،2012ص ص.270-231 :
-3كتاب "النظرية العربية في علم المصطلح من خالل جهود
علماء مصطلح الحديث" للدكتورخيري قدري ،منشور بمجلة
مصطلحيات ،العدد الثامن ،2015 ،ص ص.205-193:
 -4كتاب "المصطلح النحوي وأصل الداللة" ،للدكتور رياض
عثمان ،منشور بمجلة مصطلحيات ،العدد التاسع ،2018 ،ص
ص.187-169 :
 -5كتاب" :تشكل المصطلح النحوي بين اللغة والخطاب" ،للدكتور
رياض عثمان ،منشور بمجلة مصطلحيات ،العدد العاشر،2018 ،
ص ص.119-109 :
 -6كتاب "صناعة المعجم التاريخي" للدكتور علي القاسمي،
منشور بمجلة مصطلحيات ،العدد الحادي عشر ،2020 ،ص ص:
.136-166
 -7كتاب" :معجم المصطلحات األساسية في الترجمة األدبية"
للدكتور محمود عبد الغني ،منشور بمجلة مصطلحيات ،العدد
الثاني عشر ،2020 ،ص ص.131-127 :
 -8كتاب "معجم دراسات الترجمة" ل :مارك شتلويرث
وموبراكووي ،منشور بنفس العدد ،ص ص.136 -132 :
 -9كتاب "العربيات المغتربات" ،للدكتور عبد العلي الودغيري،
(قراءة في الرصيد والتعريف" ،منشور بمجلة مصطلحيات ،العدد
الرابع عشر ،2021 ،ص ص.74-27 :
" -1المصطلح الصوفي في الدراسات االستشراقية" للويس ماسينيون،
منشور بمجلة مصطلحيات ،العدد السادس  ،2014ص ص:
.244 -239
" -2المصطلحية" للويك ديبيكير ،منشور بمجلة مصطلحيات ،العدد
الثامن -2015 ،ص ص.132-121 :
-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

°ترجمات
(منشورة)
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" -3مفهوم التراث النحوي وتداوله باللسانيات الفرنسية" ل :فرانك
التاسع
العدد
مصطلحيات،
بمجلة
منشور
نوفو،
 ،2018ص ص.222-197 :
" -4محاسن التأثيل ومحاذيره" ل :فرانسوا ميلر ،منشور بمجلة
مصطلحيات ،العدد الرابع عشر ،2021 ،ص ص.98-85:
" -5أسماء األعالم :التأثيل والداللة والمعنى" ،جان لوي فاكسلير،
نفس العدد السابق ،ص ص.115 -99 :
" -6ما الحاجة إلى القواميس التأثيلية؟" ل :أندري مارتيني ،نفس العدد
السابق ،ص ص.123-116
" -7مالحظات بخصوص طرق معالجة المعربات في مكنز اللسان
الفرنسي المحوسب" ل :كينسات ،منشور ب" مصطلحيات" العدد
الرابع عشر ،ص ص.137 -124 :
" -1التداخل المصطلحي في الخطاب الصوفي لخالد اليعبودي"،
 °دراسات عن
قراءة وتعليق :جمال وازين ،منشور بمجلة مصطلحيات ،العدد
خالد
أعمال:
السادس ،2014 ،ص ص.286-271 :
اليعبودي
" -2آليات توليد المصطلح وبناء المعاجم اللسانية" لخالد
اليعبودي ،قراءة وتعليق :سلمى رابح ،منشور بمجلة
مصطلحيات ،العدد السادس  ،2014ص ص.271-249 :
 -3رواية الخيال العلمي من خالل "عودة إلى غرناطة عبر
ساجيتوروس" لخالد اليعبودي ،بحث لنيل شهادة الماستر،
أنجزه الطالب :عماد آيت القاضي ،الموسم الدراسي -2018
كلية اآلداب -الرباط
" -4استلهام التراث في الرواية المغربية ،رواية عودة إلى
غرناطة أنموذجا" مقال ل :عماد آيت القاضي ،منشور بمجلة:
الصقيلة ،العدد الرابع عشر ،نوفمبر  .2020ص ص-60 :
.68
مشاركات بملتقيات  -1ندوة وطنية "المعاجم الثنائية" التي نظمتها الجمعية المغربية للدراسات
المعجمية" – كلية اآلداب – عين الشق -الدار البيضاء(.)2002
علمية دولية
 -2مؤتمر دولي" :اللغة العربية والتنمية البشرية -الواقع والرهانات" أيام
ووطنية
 15-17أبريل  ،2008بكلية اآلداب جامعة محمد األول وجدة.
 -3 -1المنتدى المصطلحي الدولي  29-27نوفمبر  ،2008سوسة،
تونس [تدريس المصطلحية بالعالم العربي :واقع وآفاق]
 -4 -2المنتدى المصطلحي الدولي  23-20نونبر  ،2009سوسة،
تونس [ترجمة المصطلح بالمعاجم اللسانية الثنائية والمتعددة
اللغات ،بين التقييم والتأسيس]
 -5همزة وصل ،لقاء مع طلبة الكلية المتعددة التخصصات ،تخصص
الدراسات العربية 14 ،نونبر 2009
[المصطلحية العربية رصد التجليات وعلل االضطراب]
[مظاهر اضطراب الترجمة (المصطلح اللساني نموذجا)]
 -6ندوة دولية "لقاء الشروق العربي السابع للقصة القصيرة تحت شعار "
مستويـــات الحكي في القصــــة القصيرة" و ذلك أيام  21 19فبراير
 ،2010مكناس ،مداخلة بعنوان " :الخيال والتخييل في الحكي القصصي
".
 -7 -3ندوة دولية في موضوع "التأليف المعجمي بين الراهن
والمأمول" – كلية االداب البليدة الجزائر 16/14 -أبريل .2010
صل).
( دور المدونة في بناء معجم لساني مف ّ
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ندوة دولية في موضوع "المعجم التاريخي للغة العربية -قضاياه النظرية
والمنهجية والتطبيقية" -فاس 10-8 ،أبريل ( 2010المعجم التاريخي
العبري دراسة في البواعث والخصائص).
-10ندوة دولية في موضوع " :معــاجــم المصطلــحــات اللســانيــة "
تـحليل ،تـقويـم ،مـقارنة  26 -25نونبر  2010جامعة المولى إسماعيل،
مكناس ،المغرب( ،المعجم اللساني لعبد القادر الفاسي الفهري ،طفرة أم
عقبة؟ ) ن ِشر البحث بالعدد األول من مجلة مصطلحيات ،شوال 1432
هـ ،شتنبر  2011م ،ص ص.124-85 :
 -11ندوة دولية "اإلسالم ،االستشراق والحوار بين الثقافات" ،المنعقد
يومي  31-30مارس  ،2011بكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية ،جامعة
"أبو بكر بلقايد" ،تلمسان ،الجزائر ،عنوان المداخلة" :تاريخ األندلس في
مرآة االستشراق اإلسباني بين العلمية والضدية (الموضوعية والنرجسية).
 -12ندوة وطنية في موضوع "المعاجم اللسانية المعربة" ،جامعة المولى
إسماعيل ،مكناس ،المغرب( ،المصطلحات اللسانية المعربة في المجال
المعجمي ،مقاربة نحو التأصيل) 17 -16 ،نوفمبر  .2011نـُشرت بمؤلف
جماعي بعنوان" :المعجمية العربية :القضايا واآلفاق" ،دار كنوز المعرفة
األردن.2014 ،
 -14ندوة وطنية :الملتقى الوطني الثاني للغة العربية ،في موضوع" :دور
اللغة العربية في حفظ األمن الثقافي"  26 -25ربيع األول  1432الموافق
ل 2 -1 :مارس  2011بقصر المؤتمرات فاس ،بمداخلة( :صناعة
المحتوى الرقمي العربي :الحدود واآلفاق).
 -15المؤتمر الدولي "اللغة العربية ومواكبة العصر" 14-13 -أبريل
 -2012المدينة المنورة ،المملكة العربية السعودية ،بمداخلة( :اللغة
العربية في مواقع الشابكة).
 -16ندوة وطنية :الخيال العلمي في الرواية العربية ،كلية االداب بنمسيك
الدار البيضاء 23 .نونبر  ،2012مداخلة ( :أبعاد الكون في رواية سناء
الشعالن "أعشقني").
 -17الملتقى الدولي في موضوع التصوف وتجلياته االجتماعية والنفسية
في الثقافة االسالمية المعاصرة 12-11 ،ديسمبر  ،2012جامعة ابو بكر
بلقايد كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية ،تلمسان ،الجزائر ،مداخلة:
(المفاهيم الرحالة في الخطاب الصوفي).
 -18ندوة وطنية "المصطلح والترجمة" التي انعقدت برحاب كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية بجامعة القاضي عياض بمراكش يومي  28-27مارس
 ،2013مداخلة بعنوان " :مسارات المصطلحية والترجمة المتخصصة
بين االتصال واالنفصال".
 -19مؤتمر دولي ،بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة ابن زهر-26 ،
 27فبراير  ،2014في موضوع" :اإلبداع الفكري بين النظرة التكاملية
للعلوم والمنظور التأثيلي الستشكال المفاهيم ،احتفاء بجهود المفكر المغربي
الدكتور طه عبد الرحمن" ،مداخلة بعنوان" :أبعاد مفهوم "التحويل" في
الترجمة المتخصصة وآفاقه من منظور "طه عبد الرحمن" ومنظري
الترجمة الغربيين (مدخل إلى استثمار "الصوغ المصطلحي الجديد" في
الترجمة)".
 -20مؤتمر وطني ،بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة محمد بن عبد
هللا 23-22 ،يناير  ،2014في موضوع" :النص المزدوج وأبعاد الفهم
والقراءة والتأويل"
 -21مؤتمر وطني ،نظمته جمعية حماية اللغة العربية 29 ،فبراير ،2015
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بقصر المؤتمرات ،فاس في موضوع" :التخطيط المصطلحي في سياق
إعادة بناء مفهوم الذات".
ّ
 -22مؤتمر دولي ،النُقُول الفلسفية اليونانية ال ُمبَ ِكرة عند العرب مناهجها
وامتدادتها بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية–مراكش -المغرب -يومي -18
 .2015/ 11/19موضوع المداخلة " :طرق المناقلة الصوتية في نقل
االصطالحات اليونانية القديمة إلى العربية ،دراسة مقارنة "
 -23مؤتمر وطني" :انغالق نص وانفتاح خطاب" ،ندوة تكريمية لألستاذ
قاسم الحسيني ،بموضوع :نفحات أندلسية بأرض الكنانة وحضرموت،
بعض مظاهر التالقح بين ابن عربي والجيلي 28 ،ماي ،2015 ،كلية
اآلداب الرباط.
 -24المؤتمر الدولي الخامس لقسم اللغة العربية ،السياسات اللغوية في
الوطن العربي ،واقع وآفاق 27 ،و 28أبريل  2016كلية اآلداب والعلوم
جامعة قطر ،عنوان المداخلة " :مكانة التخطيط المصطلحي ضمن
السياسات اللغوية بالعالم العربي ،ضوابط في سبيل تقييس مصطلحي
ناجع".
 -25الندوة العلمية الدولية "موقع الخيال العلمي في الرواية العربية وفي
اآلداب الغربية" 15-13 ،ماي  ،2016طبرقة جندوبة تونس ،عنوان
المداخلة" :ال وعي النص وأفق االستشراف برواية "عبد السالم البقالي":
"الطوفان األزرق" ".
 تقديم رواية "عودة إلى غرناطة عبر ساجيتوروس" -26الندوة الدولية التي نظمها مركز اللغات واآلداب والفنون والثقافة
بجامعة محمد الخامس -الرباط بشراكة مع شعبة اللغة العربية في
موضوع" :اللسانيات وتعلم اللغات" ،يومي 03 :و 04أبريل ،2019
بالرباط ،مداخلة بعنوان" :معالم نواة قاموس إلكتروني متعدد اللغات".
 -27الندوة الوطنية التي نظمها مركز البحث :إنسان ،لغات ،ثقافات،
أديان ،تحت عنوان" :التراث الالمادي للمغرب ،قضايا وتجليات"24-23 ،
أبريل  ،2019بكلية اآلداب -الرباط ،موضوع المداخلة" :الشبكة الداللية
لمفهوم السماع :نماذج العارفين بالمغرب واألندلس".
 -28ندوة وطنية نظمها مكتب تنسيق التعريب بشراكة مع كلية اآلداب
الرباط ،في موضوع :قراءة في المعجم الموحد لمصطلحات تعليم
الشخص المعاق 14 ،نونبر -2019 ،مدرج الشريف اإلدريسي ،كلية
االداب ،الرباط.
 -29مؤتمر دولي" :الترجمة وإشكاالت المثاقفة" (الدورة السادسة بتاريخ
 08-09دجنبر  ،2019الدوحة قطر) موضوع المداخلة :دور المدونات
في بناء المعاجم السياقية اإللكترونية – قاموس المعاني اإللكتروني
أنموذجا.-
العنوان البريدي

خالد اليعبودي -السكن الجامعي -جامعة الشارقة -اقامة الزهراوي رقم
R4

البريد اإللكتروني
والهاتف المحمول

khalidyaboudi@yahoo.fr
mostalahiyat@gmail.com
+212664113659
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معلومات شخصية
االسم

األول :خالد

تاريخ

الميالد1967 / 02 / 03 :

االسم

الثاني :اليعبودي

مكان

الميالد :مدينة فاس -المغرب

االسم األخير :بنسالم

الحالة

االجتماعية :متزوج

بلد اإلقامة:

الجنسية :مغربي

العمل

الهاتف+212664113659:

الحالي :أستاذ

الحالي :جامعة الشارقة – اإلمارات العربية المتحدة

مكان العمل
العنوان الرئيسي :خالد اليعبودي ،زنقة بيوكرة ،رقم الدار  ،11حي بطانة ،مدينة سال ،المغرب ،الرمز البريدي
.11040

البريد

اإللكترونيkhalidyaboudi@yahoo.fr :
mostalahiyat@gmail.com
اإلطار :أستاذ التعليم العالي مؤهل

التخصص :لسانيات ،معجميات ،مصطلحيات ،داللة
المؤهل :دكتوراه دولة تخصص معجميات-
مصطلحيات

التعليم
الشواهد العلمية تاريخ الحصول
عليها

التخصص

الجامعة

شهادة دكتوراه دولة

2005

لسانيات ،معجميات،
مصطلحيات

جامعة محمد بن عبد
هللا ،كلية اآلداب،
ظهر المهراز ،فاس

المغرب

شهادة دبلوم
الدراسات العليا
(دكتوراه السلك
الثالث)
شهادة المعلوماتية

1995

لسانيات
صرف ،اشتقاق
صواتة

جامعة محمد بن عبد
هللا ،كلية اآلداب،
ظهر المهراز ،فاس

المغرب

مركز التكوين
برنامج وورد،
المهني
إكسيل
المدرسة اإلدارية،
فاس
لسانيات .معجميات .جامعة محمد الخامس
مصطلحيات

المغرب

شهادة التأهيل
الجامعي

2002

2018
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البلد

المغرب

معلومات أكاديمية
التخصص
آخر رتبة أكاديمية

تاريخ الحصول عليها

عدد سنوات الخبرة في
التدريس

شهادة التأهيل الجامعي

2018

سبع سنوات رسميا بكلية اآلداب
الرباط ()2021-2014
+
خمس سنوات بكلية اآلداب فاس
متطوع
( )2012 -2008كأستاذ
ّ
(ماستر قضايا المصطلح في اللغة
واألدب)
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المهام اإلدارية
المهمة اإلدارية

تاريخ البداية

جهة العمل

تاريخ النهاية

الخبرات
جهة العمل

الوظيفة/اإلطار

البلد

رئيس الجمعية

جنيف

تاريخ البداية

الجمعية الدولية
للمصطلحية العربية
المنتدى العربي
للمصطلحية
والترجمة
LTT » : Réseau
des chercheurs
en lexicologie,
Terminologie et
Traduction,
مجلة مصطلحيات

المغرب

رئيس الجمعية

2021

في طور إنشاء
الموقع

فرنسا مدينة ليون "
"LYON

عضو مشارك

2012

إلى يومنا هذا

المغرب

مجلة اللسانيات
العربية
مجلة عالم الفكر

المملكة العربية
السعودية
الكويت

المدير المسؤول
ورئيس التحرير
تحكيم مقاالت علمية

2011

إلى يومنا هذا

2015

إلى يومنا هذا

تحكيم مقاالت علمية

2016

إلى يومنا هذا

جامعة األميرة نورة

المملكة العربية
السعودية

تحكيم أبحاث الترقية

2018

إلى يومنا هذا
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2010

تاريخ النهاية
2012

المهارات اللغوية
اللغة

درجة االتقان

عربية

جيدة

فرنسية

جيدة

انجليزية

متوسطة

(ترجمة)
متوسطة

اسبانية

مهارات حاسوبية
درجة اتقانها

المهارة
Microsoft Word

جيدة

Microsoft excel

جيدة

Microsoft Power Point

جيدة

البحث والتصفح في االنترنت

جيدة

بناء مدونات لغوية رقمية
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المهارة

درجة اتقانها

متوسطة

متوسطة

