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 الـبـيـانـات الـعـلـمـيـة  
 م0545كلية الشريعة جامعة األزهر بالقاهرة سنة  اإلجازة

 م.0547المعهد العالي للدراسات اإلسالمية بالقاهرة  الماسترشهادة 

 الدكـتـوراه

ـــام  ـــ    ـــي ـــ  ـــ  ط ـــة اب ـــع ـــة اةداب جـــام ـــي ـــل  م0544ك
 -الزهراء الورياغلي موضـــــور األطرولـة دالممهد الكبير الب  

 .دراسة وتحقيق الس ر السابع(

 السج  الوظي ي 
 المؤسسة الوظي ة

  العلمي حثبال  -4

  نِّيال اإلخراج  -0

 لكتبام َتْحكي  -7

 ويغَ ل  الق ـدق  الت    -1
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 والشهادات التقديرية الـعمليةو العلمية الـخـبـرات: 
 .0548-0541 والتدقيق اللغوي م  دار الحديث الكتانية تهاومراجع الكتب كيمحْ شهادة تَ  4
 شهادة م  مركز  وارف المعارف لل كر والمعرفة الخاصة بَتْحكيم مقاالت مجلة المركز. 0
شــــهادة المشــــاركة في الندوة الجهوية التي نممتها المجالس العلمية المحلية لجهة طنجة  7

م  <تطوان الحســيمة دجهود  لماء الشــما  في خدمة الســنة النبوية( موضــور المداخلة: 
اب الممهــد الكبير الجــامع الب  التراث الحــدي ي المخطوف في القرن ال ــام  الهجري كتــ

 .0548 ام  >هراء الورياغليالز

 م.0546سنة  (تحقيق النص التراثيد شهادة م  معهد المخطوطات العربية بالقاهرة في 1
ركيا سنة تب مركز الحجازي للكتب م  اإللكتروني واإلخراج ال ني الضوئي التنضيد شهادة 6

 م.0541

شــهادة الدورات التدريبية م  مؤســســة جائزة  بد العزيز ســعود البابطي  لشبدار الشــعري  5
 م.0559بالقاهرة سنة 

 م.0559جامعة القاهرة سنة كلية دار العلوم بم   (ةويمهارات اللغدال شهادة اجتياز دورة 4

  المنشورةالكتب 
ي مناسك الحج، للتاودي ب  سودة 1  م.1019دتحقيق( طـبع في دار الحديث الكتانية  المر 
 م.1019الورر، لعبد الملك اب  لبيب دتحقيق( طـبع في دار الحديث الكتانية كتاب  1
ــــبع في ع األدلة  لى اختالف مطالع األهلالتنبيه بسواط 3 ة، ألبي  مران الزناتي دتحقيق( طـ

 م.1012سنة  الكتب العلميةدار 
ضـــبل الكلمة الشـــري ة، ألبي المحاســـ  يوســـف ب   بد ا  الورياغلي الدرة اللطي ة في  4

 .م1012سنة  (وراقة التواص  -دتحقيق( دطبع بتطوان



ــــبع  5 مناه  االختصاص بشرح نمم كلمة اإلخالص، أللمد ب  جع ر الكتاني دتحقيق( طـ
 م.1012سنة  الكتب العلميةفي دار 

ـــــبع في إليها في األذان، لعباد ب  س   ة مع ما انضم  ي  د  ش  رْ تَ سْ المسـللة الم   6 رلان، دتحقيق( طـ
 م.1012دار الحديث الكتانية سنة 

المنتقى م  المنتخــب األوطــا في غريــب الموطــا، لمحمــد ب  محمــد ال يشـــــي المــالكي  2
 م.1012دتحقيق( طـبع في دار الحديث الكتانية سنة 

2 
 

 
9 

   .ا  ال اسي دتحقيق( منة الوهاب في نصرة الشهاب، ألبي ل ص  مر ب   بد -1
   :ه  ـيـلـيَ وَ 

 م.1016في دار الحديث الكتانية سنة  احة دتلليف(. طـبعلَ ْص ص بالمَ صيص الن  خْ تَ  -1
 م.1016  صا د البغدادي، دتحقيق( طـبع في دار الحديث الكتانية بمناسك الحج، ال 10
ـــــبع  11 الرسالة الحاكمة في مسللة األيمان الالزمة، للقاضي أبي بكر اب  العربي دتحقيق( طـ

 م.1014في دار الحديث الكتانية سنة 

   مة المقاالت المحك 
مجلة ب مقا : الممهد الكبير الب  الزهراء الورياغلي في خروم مكتبة جامع القرويي ، نشـــر 1

 . 1019.  ام 4العدد  الذاكرة
حات والحجاب، للقاضــي أبي بكر اب  العربي ب  في الكالم  لى مشــك  لديث الســ  رســالة  1

 . 1019.  ام 1المعافري ددراسة وتحقيق( نشرت بمجلة الزقاق العدد 
م  المخطوطات النادرة: لل  المقالة في شـرح الرسالة تلليف ال قيه األديب المؤق:: أبي  3

ناتي      م ور ي   مران موسى ب  أبي  لي الز  ـــ(، مقا  نشر في الجزء ال الث م 214دت الز   هـ
 .  امأبحـاث في الكتـاب العربي المخطوف الـذي تصـــــدره وزارة ال قـافة المغربية كتـاب
1012. 



وصـــية الشـــيخ محمد المهدي الزواوي في التصـــوف، دتحقيق( نشـــر في مجلة العرفان  4
 .1012 ام  .1 للدراسات الصوفية بالجزائر العدد

ــر في مجلة المدونة  5 التعريف باب  الحاج وكتابه المنهاج في بيان مناســك الحاج، مقا  نش
 .1012 ام  15التي يصدرها مجمع ال قه اإلسالمي بالهند العدد 

في اختصـــــار كتــاب االســـــتيعــاب الب  الزهراء  التعريف بكتــاب: أنوار أولي األلبــاب 6
 .1012 ام  1، مقا  نشر في مجلة الذاكرة بالريف المغربي العدد الورياغلي
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