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Personal History  

 

 صل عليهاالشهادات المح
 الشهادة/الدبلوم الميزة المؤسسة الجامعية التاريخ

جامعة   -كلية اآلداب 51/15/8112
 محمد بن عبد اهلل فاس 

مشرف جدا مع 
تهنئة خاصة من 

 المناقشة اللجنة

  -راه في اللغة العربية وآدابهاالدكتو 

جامعة   -كلية اآلداب 51/11/8111
 محمد بن عبد اهلل فاس

وم الدراسات العليا المعمقة في اللغة دبل حســـــن
 أدب مغربي-العربية وآدابها

 

 

 يةـات شخصـانـبي                                       
 تاح شهيدــعبد الف  االسـم:
 اكش، سيدي عباد، مر 7617ص.ب  :المراسلة  عنـوان

 (858) 11.18516585581 :اتـفـهال
 chahidabdelfattah@yahoo.fr البريـد اإللكتروني:

 مراكشب 5777 تاريخ االزدياد ومكانه
جامعة الحسن ، بالكلية المتعددة التخصصات، بخريبكةأستاذ  ة:الوظيفة الحالي

 86/10/8150األول، 

mailto:chahidabdelfattah@yahoo.fr
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 التجارب المهنية

 جهة العمل المهمة مجال العمل الفترة الزمنية

 8151مارس  من:
 اآلن.  :إلى

 العربيةاللغة 
 )مكون النحو(

اللغة تدريس 
العربية لغير 
 الناطقين بها

 الحسن األولجامعة 

 15/17/8151 من:
 8150/ 81/17 إلى:

 وزارة التربية الوطنية يــسالتدر    ادة اللغة العربيةم

الموسم الجامعي 
8111-8111 

جامعة -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية التدريــس اللغة العربية والتواصل
 مراكش -القاضي عياض

ماي 57إلى: 50من
8117 

 مارس 81إلى81منو 
8111 

 -مراكش-كلية اللغة العربية التأطيــر لتواصل وتحليل الخطابا
 جامعة القرويين

/15/17اءمن:ابتد
8118 

 61/11/2009إلى: 

 ربيةعمادة اللغة ال
 والفلسفة

ومؤطر  أستـاذ
 تربوي

للتعليم المدرسي  مؤسسة البشير
 الخصوصي

 
 

 كوينيةالدورات الت

 موضوع الدورة الجهة المنظمة الفترة الزمنية

 15/18/8115من:
 61/11/8115إلى:

 ساليب التدريسطرق وأ مراكش-مؤسسة البشير

 ليةالعمل الجماعي وفوائده التواص مراكش-مؤسسة البشير  8118 يوليوز

 تفعيل الذات وتعزيز المهارات لضمان الجودة مراكش-مؤسسة البشير 8116 يوليوز

 إنماء ثقافة اإلنتاج  مراكش-مؤسسة البشير 8110يوليوز 

 طرق حديثة إلنجاز تربوي هادف ومتكامل  مراكش-مؤسسة البشير 8111يوليوز

 ياتالتقويم التربوي:نظريات وتقن مراكش-مؤسسة البشير 8111نونبر 

 سلوك المتعلم وآليات التعامل معه مراكش -مؤسسة البشير  8117 شتنبر

األكاديمية الجهوية للتربية  8117ماي   التربية على حقوق اإلنسان والحكامة الرشيدة
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مراكش ومركز حقوق -والتكوين
 الناس

طيلة الموسم الدراسي 
8117-8151. 

درب  -المركز التربوي الجهوي
 البيضاء -غلف

 يات وأساليب التدريستقن

دجنبر  85إلى  57من 
8151 

 ر الناطقين بهاتدريب معلمي اللغة العربية لغيدورة  العربية للجميعؤسسة م

 

 )بإلقـاء عرض في البرنامج الرسمي(المشاركات العلمية

 الموضوع /المكانالجهة المنظمة التاريخ

 يناير  86إلى:  88من: 
8116 

 )ندوة( شعرية القصيدة العربية بين القديم والحديث مراكش-كلية اللغة العربية

 )ندوة( تلقي القصيدة بين القديم والحديث شمراك-اللغة العربية كلية 8110فبراير87إلى:81من:

 )يوم دراسي( النص األدبي وآليات القراءة مراكش-مؤسسة البشير 8110مارس 11

 )ندوة( جماليات النص األدبي في الغرب اإلسالمي مراكش-كلية اللغة العربية 8111أبريل 51إلى50من:

 )ندوة( لتجديد في الشعر العربيمناحي ا مراكش-كلية اللغة العربية 8111مارس55إلى51من:

 )ندوة( األدبي والنقدي في الغرب اإلشالمي التراث مراكش-كلية اللغة العربية  8111يونيو16إلى:18من:

-كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 8111مارس  65
 مراكش

)لقاء  لقاء نقدي وشعري مع الشاعر سعدي يوسف
 شعري(

 )ملتقى علمي( في تخليد اليوم العالمي للكتاب مراكش-رة الثقافةمندوبية وزا 8111أبريل81إلى 88من:

فبراير  85إلى81من:
8117 

اتحاد كتاب المغرب، مؤسسة 
 مراكش-البشير

  القراءة فردوس الروح

مؤسسة نور المحمدية  8117يناير 
 -الجديدة

 )يوم دراسي( المغايرة في الكتابة المغربية الجديدة

فرع -المغرب اتحاد كتاب 8117مارس  80
 مراكس

 )لقاء شعري( مهرجان مراكش الشعري الثاني

 )يوم دراسي( دمنات: الذاكرة االمسترجعة دمنات-فضاء الجزيرة 8112يونيو 17

 88إلى  85من: 
 .8112نونبر

 البالغة والخطاب الديني )ندوة( مراكش-كلية اللغة العربية 

معهد االتصال وعلوم اإلعالم،  .8156مارس  18 تقديم المجموعة القصصية "امرأة بلون الماء"، للقاص 
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 محمد المبارك البومسهولي. كشمرا 
كلية اآلداب، مراكش/مؤسسة  .8155ماي  17

 البشير، مراكش
 النص التاريخي بين التحليل والتأويل )يوم دراسي(

 تشكيلي(الملتقى الوطني للفن التشكيلي المعاصر )لقاء  المسرح الملكي، مراكش 8158دجنبر  15
ديوان "نخب حبنا قهوة سوداء"، للشاعرة حليمة  تقديم مؤسسة أريحا، مراكش .8156يناير  58

 االسماعيلي.
 ندوة: الخطاب الموازي في مصادر الغرب اإلسالمي كلية اللغة العربية، مراكش 8150ماي  82-87
 ة عبداهلل الغزوانيمهرجان مراكش الشعري السادس: دور  مؤسسة البشير، مراكش 8151مارس  81
الكلية متعددة التخصصات،  8151ماي  11، 11

 خريبكة
 ندوة: النص الرقمي أسئلة المفهوم والمنهج

 يونيو 17إلى  15من 
8151 

 األسبوع اإلقليمي الثالث للتنمية البشرية مالة إقليم خريبكةع

 والبالغي في أنوار التنزيل  مؤتمر: التفكير النحوي كلية اللغة العربية،  مراكش 8151أبريل  51، 51
 -مقالة بدون إلقاء -

الكلية متعددة التخصصات،  8151نونبر  58، 55
 الرشيدية

ندوة: الخطاب البالغي واألدبي في كتابات محمد 
 الصغير اإلفراني

القاعة الكبرى بقصر البلدية،  8151نونبر  56
 مراكش

 ندوة ثقافية حول ديوان "على النهج"

نونبر  81إلى  80من 
8151 

الحسن الثاني، الدار جامعة 
 البيضاء

 دولية: على طرفي طريق الحرير: المغرب والصينندوة 

ددة التخصصات المتعالكلية  8151دجنبر  88
 بخريبكة

وطنية: تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها: الواقع ندوة 
 واآلفاق

 تربوية: أهمية األخالق في حياة المتعمندوة  أبي بكر الصديق خريبكةثانوية  8151مارس  16
المتعددة التخصصات الكلية  8151مارس  57،  51

 ةبخريبك
دولية: المكتبات الرقمية والتوثيق الرقمي: قضايا ندوة 

 وإشكاالت
 الجهوية لوزارة الثقافةالمديرية  8151أبريل  57

 جهة الشاوية ورديغة
المهرجان الوطني لعبيدات الرما حول التراث  ندوة:

 الالمادي
 



 

 

5 

 ات المؤطرةالورش

 موضوع الورشة الجهة المسؤولة الفئة المستهدفة التاريخ

يوليوز  55إلى 16من:
8110 

ة السلك الثانوي أساتذ
 اإلعدادي والتأهيلي 

مؤسسة البشير للتعليم 
 المدرسي الخصوصي

عامل مع بناء الذات وفن الت
 اآلخرين

 81إلى  81من:
 8111فبراير

لبشير للتعليم مؤسسة ا فعاليات تربوية وجمعوية
 المدرسي الخصوصي

في  طرق إدماج التربية الموازية
 صلب العملية التعلمية

جامعة -كلية اللغة العربية طلبة الكلية 8111مارس 81
 القرويين

مهارات التواصل وتحليل 
 الخطاب

جامعة -كلية اللغة العربية طلبة الكلية 8117ماي 57
 القرويين

تقنيات تحليل الخطابات 
 البصرية

وزارة التنمية االجتماعية  طلبة وفعاليات جمعوية 8117يونيو16
-واألسرة والتضامن
 -المجلس الجماعي

 مقاطعة المنارة

 تقنيات تحليل الصورة السينمائية

 اإلعالم والمتعلم مراكش-مؤسسة البشير ة المؤسسةأساتذ 8117شتنبر16
الحاصلين  باحثا من 11 8117نونبر57

 (DESAعلى د.د.ع.م )
مركز التميز للتكوين 

 واإلعالم والدراسات

 تقنيات تحليل موضوع تربوي

 –تقنيات ومهارات كتابة المقالة  كلية اللغة العربية طلبة الكلية 8156ماي  17
 من الكتابة إلى النشر

الكلية متعددة  طلبة الكلية 8151ماي  87
 التخصصات، خريبكة

 ورشة الكتابة الشعرية

 

 (في مجالت وكتب مشتركة  )كتب ومقـاالتلمنشورةاألعمال العلمية ا

 عنوان العمل جهة النشر

االشتغال الجمالي للمعنى األخالقي: دراسة في " :كتاب .8151دار الحامد للطباعة والنشر، األردن، 
 "دائح النبويةشعرية الم

"الكافي لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها" المستوى كتاب:  .8151منشورات جامعة الحسن األول، سطات، 
 (تأليف مشترك) المتوسط
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 من جماليات الفن التشكيلي الحديث بالمغرب"كتاب: " 8117-مراكش-مطبعة تبوك -فاق جماليةسلسلة آ

ن الخادي عشر ر شعرية القصيدة المغربية  خالل الق":كتاب قيد الطبع
 الهجري"

 ة عنالصادر -األدب اإلسالمي العالميةفي مجلة  ةمنشور 
 هـ5087، 07العدد- العالمية رابطة األدب اإلسالمي

 .م8111

 صيدة المديح النبوي:نحو شعرية جديدة"قمقالة بعنوان: "

-مراكش-حوليات كلية اللغة العربيةي مجلة: منشورة ف
 م.8111-81العدد

 المقالة نفسها

-55السنة– 08العدد-المنهاج اللبنانيةمنشورة في مجلة 
 م8111

صيدة المديح النبوي بين أسئلة الفن :"قانمقالة بعنو 
 واألخالق"

الصادرة عن مؤسسة  -الجوبة السعوديةمجلة في منشورة 
 – 52العدد-عبد الرحمن السديري بالسعودية

 م. 8112 هـ5087شتاء

 : "أسئلة المغايرة في راهن الشعر المغربي"مقالة بعنوان

راكش م -قى الوطني للشعر والقصةكتاب الملتمنشورة في  
8117. 

 المقالة نفسها

 -مراكش-مجلة: حوليات كلية اللغة العربيةمنشورة في 
 م8117-هـ5086-86العدد

القرن  منلديوان شعري "قراءة في مخطوطتين  مقالة بعنوان:
 "الهجري الحادي عشر 

-مراكش-مجلة حوليات كلية اللغة العربيةمنشورة في 
 م.8112-هـ5087-80العدد

طع السيرة النبوية في قصيدة المديح النبوي ق"م :مقالة بعنوان
 بين معيارية التعجيز وشعرية التعجيب"

قراءات في أعمال األستاذ عبد منشورة ضمن كتاب: 
، منشورات جمعية الشيخ الجياللي الرحمان الملحوني
 .8155، 5امثيرد، مراكش، ط

 "أدب المقاومة في المغرب": قراءة في كتاب

، الصادرة عن دائرة الثقافة فدمجلة الرامنشورة في 
 .8158، أبريل،571واإلعالم، حكومة الشارقة، العدد 

 مقالة بعنوان: "في تجريبية الحوار بين الخط والتشكيل"

 منشورة في موقع "إخبارية الفنون التشكيلية"
news.org-www.arts   :8158يناير  58بتاريخ 

قالة بعنوان: "جماليات التجاوزـ قراءة في لوحة من الفن م-
 التشكيلي الحديث"

-منشورة على حلقتين في الملحق الثقافي: ملتقى الفكر
 . 8158غشت  51و  8158غشت  6-0766العدد 

وجهة نظر  -قراءة في كتاب: "وسائل اإلعالم والمجتمع
 نقدية" للكاتب األمريكي آرثر اسا بيرغر

اد كتاب األنترنيت المغاربة جلة اتحفي ممنشور 
  ueimoroccan.blogspot.com(.)اإللكترونية

 بالغة التكرار في ديوان "نخب حبنا قهوة سوداء"

http://www.arts-news.org/
http://www.arts-news.org/
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 www.alnoor.seوفي موقع مركز النور للدراسات  

، 61لة حوليات كلية اللغة العربية، العدد منشور في مج
8150. 

 أخالقيات الخطاب الوصوي من خالل وصية لقمان البنه

، الصادرة عن دائرة الثقافة واإلعالم، مجلة الرافدمنشور في 
 .8151، أغسطس،851حكومة الشارقة، العدد 

 قافات الثالث: مسارات التوتر الراهن وآفاق التعاونثال

 

 رىــخأنشـطة أ 

 5  اللغة واألدب والثقافة"، جامعة الحسن األول،الكلية المتعددة التخصصات، خريبكة. بحث فيال مختبر"عضو 

 8 .وورشات عمل يام دراسيةة وأدولية ووطني تنظيم ندوات

-األحـداث المغربيـة-المسـاءمنشـورة فـي عـدد مـن الجرائـد الوطنية: ،تحرير مقـاالت فـي موضـوعات ثقافيـة وفكريـة
 ...يومية الناس-المنعطف-التجديد
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 0 مراكش.-اإلذاعة الجهويةو   ،مراكش  MFM: إذاعة  ثقافيةركة في برامج إذاعية المشا

 1 الشباب.مها وزارة الدولة المكلفة بتظتي نال "المقاهي األدبية"ة المشاركة في مبادر 

 1 جمعيات المجتمع المدني. عضو في مكاتب بعض

: هسـبريس، تربويــات، أفـق، ديــوان العــرب، عربيــةمغربيـة  لكترونيــةجـالت إنشـر العديــد مـن المقــاالت  فـي مواقــع وم
 اد كتاب األنترنيت المغاربة، وغيرهااتح

7 

 2 غال العديد من اللقاءات العلمية والندوات األكاديمية.رئاسة أش

      7   .بتنسيق مع جهات وفعاليات مختلفةربية والتكوين مؤسسات الت ربوية فيتنظيم أسابيع ثقافية وأنشطة ت
  

 اللغات واإلعالميات

 المهارة المستوى

 ربيةــاللغة الع ازــممت

 اللغة الفرنسية دــجي

 جليزيةاللغة اإلن وسطـمت

 (PPT-Word-Excelمهارات الحاسوب) جيــد
 اإلبحار في شبكة األنترنيت وإنشاء المدونات جيــد

 


