
اوي الع /الدكتور ي الحضر  رب 

 الشهادات العلمية

ف جدا ) ي اللغة العربية وآدابها بتقدير مشر
 
س كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة محمد الخامدكتوراه ف

 (ط المملكة المغربيةالربا

ي ماستر 
 
ي تفاعل الثقافة واألدب ف

 
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة محمد العالم المتوسطي ) ف

 ة(الخامس الرباط المملكة المغربي

ات المهنية  الخب 

 .العرب رئيس لجنة الدراسات الرقمية باتحاد األكاديميي    
اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة محمد الخامس أستاذ محاض  بشعبة اللغة العربية وآدابها كلية  

 ة. الرباط المملكة المغربي
ها   محاض  أستاذ   لعلوم كلية اآلداب وابالمركز الجامعي لتعليم اللغة العربية للناطقي   بغت 

 ة. اإلنسانية جامعة محمد الخامس الرباط المملكة المغربي

ات العلمية  الخب 

 .عضو باالتحاد الدولي للغة العربية 
جمة باالتحاد و عض   .الدولي للتر
. بعضو   ي  اتحاد الشباب العرب 
 .عضو باتحاد األكاديميي   العرب 
 عضو بالجمعية الليبية لعلوم اللغة العربية  
 .إيفاد–منصة الباحثي   واألكاديميي   عضو ب 
ي  

 
عضو بالهيئة العلمية بالمنتدى العالمي للمرأة والطفل الشبكة السويدية العراقية للدراسات ف

 .جامعة لوند السويدية
ي  

 
ف يةوممثل عضو شر ي الخت 

 
بوي والثقاف  بالمغرب الجمعية اللبنانية للتجديد التر

وع الدولي مشكاة المعرفة الجزائر. باللجنة العلمية والهيئة عضو  
 االستشارية للمشر

وع الدولي رسالة الباحث مختت  اللغة والتواصل بالمركز الجامعي أحمد زبان 
 ةعضو دائم بالمشر

ان / الجزائر –  .غلت  
وع الدولي رسالة الباحث مختت  اللغة والتواصل بالمركز الجامعي  باللجنة عضو 

العلمية بالمشر
ان / الجزائر –أحمد زبانة   .غلت  

مخت  اللغة والتواصل، بالمركز الجامعي أحمد مجلة لغة كالم الصادرة عن عضو باللجنة العلمية ب 
ان-زبانة   ، الجزائرغلت  



ي العلوم االجتماعية واإلنسانيةباللجنة  عضو 
 
 العلمية بمجلة روافد للدراسات واألبحاث العلمية ف

 .لجزائرا
 الجزائر األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية بالمجلةعضو باللجنة العلمية  
ي اللغة و بعضو باللجنة العلمية  

 
استالمركز الجامعي  األدبمجلة إشكاالت ف  ائر، الجز تمت 

 الجزائر المجمع الجزائري للغة العربية عضو باللجنة العلمية بمجلة 
 الجزائر علوم اللغة العربية وآدابها  مجلةعضو باللجنة العلمية ب 
يا.  مجلة اللغة العربية لألبحاث التخصصيةب العلميةباللجنة عضو    مالت  
ي جلة الدراسات اإلسالمية والفكر لألبحاث التخصصيةبمالعلمية  باللجنةعضو    ا. مالت  

 االنجازات

ي تأليف عدد من المؤلفات الفردية والجماعية ةساهمالم 
 
 .ف

ي  ةاهمالمس 
 
 .بالمجالت المحكمة الدولية والوطنيةالمقاالت العلمية عدد كم تأليف ونشر ف

 .المشاركة بعدد من المؤتمرات الدولية والوطنية 


