السيرة الذاتية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
معطيات شخصية :
اإلسم الشخصي والعائلي  :عبد الباقي العفاقي الفالح

المهنة  :أستاذ باحث وطالب جامعي .

تاريخ زمكان االزدياد1994/10/22 :م الموافق  :لــ 1415/5/18هـ (بدوار الداهر -جماعة تغرامت – إقليم

العنوان  :حي الدريسية -شارع فاطمة الزهراء  -طنجة .

الفحص أنجرة .

الهاتف 0637606735 :

الحالة العائلية  :أعزب

البريد اإللكتروني affakifallah@gmail.com :

الشهادات المحصل عليها :
 −شهادة الماستر  :بكلية أصول الدين بتطوان تخصص أصول الدين والدراسات الشرعية في الغرب اإلسالمي سنة 2019م.
 −شهادة العالمية  :بمعهد اإلمام نافع للتعليم العتيق – طنجة – سنة 2016م.
 −شهادة الباكلوريا  :بمؤسسة الموحدين للتعليم العتيق – طنجة – سنة 2013م.
 −شهادة الباكلوريا :بثانوية دار السالم للتعليم األصيل – ملوسة الفحص أنجرة – سنة 2016م.
 −شهادة حفظ القرآن الكريم  :بالمجلس العلمي المحلي لعمالة طنجة -أصيلة  ،سنة 2013م.

الشهادات التقديرية :
 −شهادة تفوق وتقدير  :في مسابقة قرآنية تحت شعار (إقرأ وارقى) نظمتها جمعية دار الشباب بعمالة – طنجة أصيلة – سنة 2011م.
 −شهادة تفوق وتقدير  :بمؤسسة الموحدين للتعليم العتيق – طنجة – سنة 2011م.
 −شهادة تفوق وتقدير  :في حفظ المتون الشرعية بمؤسسة الموحدين للتعليم العتيق – طنجة -سنة 2008م.

شهادات الدورات التكوينية واللقاءات العلمية :
 −شهادة دورة إنعاش العقل  :من مؤسسة التدريبات العقلية قدمها الدكتور :علي الربيعي واستمرة  3أشهر عن بعد 2017م.
 −شهادة دوزة تكوينية في علم الكوديكولوجيا وعلم التحقيق  :من مركز وزارة الثقافة – بتطوان – سنة 2019م.
 −شهادة المشاركة في الدورة التكوينية في علوم التربية والديداكتيك  :بكلية أصول الدين – تطوان – سنة 2018م.
 −عدة شهادات الحضور في الندوات الدولية  ،والوطنية  ،واللقاءات العلمية  ،والملتقيات والمؤتمرات .

المهام :
 −خطيب وواعظ بمسجد ترغة – جماعة تزكان – إقليم شفشاون .
 −عضو بالمركز المغربي للدراسات واألبحاث التربوية بالرباط .
 −عضو بالمركز المغربي للدراسات واألبحاث العقدية وحوار الثقافات – بالقنيطرة .
 −عضو بالمركز األمريكي للتنمية البشرية بالرباط .
 −باحث بدار الحديث الكتانية – بمدينة طنجة .

أهم المؤلفات واألبحاث المنجزة :
 −دراسة ببيولوغرافية عن اإلمام الزرقاني مع تحقيق أبواب من كتاب الصالة – شرحه على الموطأ2016 -م.
 −دراسة ببيولوغرافية عن اإلمام الباقالني مع تحقيق لكتابه سؤالت أهل الري عن الكالم في القرآن العزيز 2019م.
 −مناظرات القاضي أبو بكر بن الطيب الباقالني -جمع وترتيب .
 −العديد من العروض البحوث المنجزة خالل فترة الدراسة بسلك اإلجازة والماستر .

اللغات :

( تحديد درجة التمكن من كل لغة بإحدى الميزات التالية  :من جيد جدا إلى معلومات أولية )

العالميات

اللغة

المستوى

العربية

جيد جدا

اإلنجليزية

متوسط

الفرنسية

متوسط

اإلسبانية

معلومات أولية

 :أتقن كل من  ( :مايكروسوفت  :وورد – إكسل – باوربوينت ) إضافة إلى البرامج اإللكترونية األخرى كالمكتبة الشاملة وغيرها  ،وحاصل على شهادة في مقدمة لغات البرمجة .

