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  المعلومات الشخصية

ا ي الحضر  وياالسم الكامل: العرب 

 10 /07 /1985 

 سال 1180حي الرحمة قطاع أ زنقة كينيا رقم 

0634392702  

  larbielhadraoui7@gmail.com   

 الشهادات العلمية

ي اللغة العربية وآدابها   : 2019 
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة محمد الخامس دكتوراه ف 

 . طالربا

ي  : 2014 
ي تفاعل الثقافة واألدب ف 

ية كلية اآلداب والعلوم اإلنسانالعالم المتوسطي   ماستر ف 

 اط. مد الخامس الربجامعة مح

بالدراسات األساسية مسلك الدراسات العربية الكلية متعددة التخصصات اإلجازة  : 2012 

 خريبكة جامعة الحسن األول سطات. 

مسلك الدراسات العربية الكلية متعددة التخصصات دبلوم الدراسات الجامعية العامة  : 2011 

 خريبكة جامعة الحسن األول سطات. 

 موحدين التأهيليةشهادة الباكالوريا علوم إنسانية ثانوية ال : 2009 

ات المهنية  الخب 

ها  محاض  أستاذ  : 2021/ 2020  لية اآلداب كبالمركز الجامعي لتعليم اللغة العربية للناطقير  بغتر

  . والعلوم اإلنسانية جامعة محمد الخامس الرباط

 إسطنبول تركيا.  لتعليم اللغاتمنيسوتا أكاديمية أستاذ محاض  ب: 2021/ 2020 

ة الذاتية  السبر

mailto:larbielhadraoui7@gmail.com
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 إسطنبول تركيا.  لتعليم عند بعد ل HEADWAYأكاديمية أستاذ محاض  ب: 2021/ 2020 

 صنعاء اليمن.  برئيس لجنة الدراسات الرقمية باتحاد األكاديميير  العر  : 2021/ 2020 

مستشار العلوم اإلنسانية بالجامعة الدولية لإلبداع والعلوم اإلنسانية والسالم : 2021/ 2020 

 . بير  الشعوب

ي  : 2021/ 2020  ي للتعليم والتدريب المهن  بيمدرب بالمركز العرب  ة والعلوم المؤسسة العربية للتر

 . مص القاهرة  واآلداب

بشعبة اللغة العربية وآدابها كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة  محاض  أستاذ  : 2019/ 2018 

 . محمد الخامس الرباط

ة ية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعبشعبة اللغة العربية وآدابها كل محاض  أستاذ  : 2018/ 2017 

 . محمد الخامس الرباط

بشعبة اللغة العربية وآدابها كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة  محاض  أستاذ  : 2017/ 2016 

 . محمد الخامس الرباط

ة جامعة يبشعبة اللغة العربية وآدابها كلية اآلداب والعلوم اإلنسان محاض  أستاذ : 2016/ 2015 

 . الخامس الرباطمحمد 

ي قمت   بتدريسهاالمواد الت 

ي اللغة العربية( 
 . مادة المرسح )درجة اإلجازة ف 

ي الحديث   ي اللغة العربية(. )مادة مناهج النقد األدب 
 درجة اإلجازة ف 

ي بالمرحلة الجامعية األوىل )المركز الجامعي لتدريس اللغة العربية   مادة مدخل إىل األدب العرب 

ها(.   للناطقير  بغتر

مادة نصوص أدبية قديمة وحديثة بالمرحلة الجامعية األوىل )المركز الجامعي لتدريس اللغة  

ها(.   العربية للناطقير  بغتر

ي با  غة لمرحلة الجامعية األوىل )المركز الجامعي لتدريس اللمادة تقنيات التواصل والتعبتر الكتاب 

ها(.   العربية للناطقير  بغتر

اللغة العربية االتصالية بالمرحلة الجامعية األوىل )المركز الجامعي لتدريس اللغة العربية للناطقير   

ها(.   بغتر
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 عربيةدريس اللغة التعليم مهارة القراءة والكتابة بالمرحلة الجامعية األوىل )المركز الجامعي لت 

ها(.   للناطقير  بغتر

ات العلمية واإلدارية  الخب 

 والتدريب األكاديمية األمريكية للتعليم العاىلي ب عضو  :2021 

 عضو بالمركز المتوسطي للدراسات واألبحاث المغرب : 2021 

 باتحاد األكاديميير  العرب.  عضو  : 2020 

 2020:  . ي  عضو باتحاد الشباب العرب 

جمة باالتحاد عضو  :2020   .الدوىلي للتر

 . الدوىلي للغة العربيةعضو باالتحاد  :2020 

 عضو بالجمعية الليبية لعلوم اللغة العربية.  :2020 

 ائر. الجز  األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية بالمجلةعضو باللجنة العلمية  :2020 

 للمؤتمرات والنشر العلمي ماليزيا عضو باللجنة العلمية بالمركز األكاديمي : 2020 

ي اللغة و بعضو باللجنة العلمية  :2020 
استالمركز الجامعي  األدبمجلة إشكاالت ف  ، تمت 

 . الجزائر 

يا. م جلة الدراسات اإلسالمية والفكر لألبحاث التخصصيةبمالعلمية  باللجنةعضو  :2020   التر 

يا.  مجلة اللغة العربية لألبحاث التخصصيةب العلميةباللجنة عضو  :2020   مالتر 

 الجزائر.  المجمع الجزائري للغة العربية العلمية بمجلة عضو باللجنة :2020 

 . لجزائر ا والتطبيقيةمجلة المقرى للدراسات اللغوية النظرية بعضو باللجنة العلمية  :2020 

 الجزائر.  علوم اللغة العربية وآدابها  عضو باللجنة العلمية بمجلة :2020 

مخت  اللغة والتواصل، بالمركز عضو باللجنة العلمية لمجلة لغة كالم الصادرة عن  :2020 

ان-الجامعي أحمد زبانة   ، الجزائرغلتر 

وع الدوىلي مشكاة المعرفة الجزائر.  :2020   عضو باللجنة العلمية والهيئة االستشارية للمرسر

عضو بالهيئة العلمية بالمنتدى العالمي للمرأة والطفل الشبكة السويدية العراقية  :2020 

ي جامعة لوند السويدية
 .للدراسات ف 

 .إيفاد–منصة الباحثير  واألكاديميير  عضو ب :2020 
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ي وممثل  :2020 
ف  يةعضو شر ي الختر

بوي والثقاف   المغرب. ب الجمعية اللبنانية للتجديد التر

وع الدوىلي رسالة الباحث مختت  اللغة والتواصل بالمركز  باللجنة عضو :2019  العلمية بالمرسر

ان / الجزائر  –الجامعي أحمد زبانة   . غلتر 

ي العلوم االجتماعية باللجنة  عضو :2019 
العلمية بمجلة روافد للدراسات واألبحاث العلمية ف 

 . لجزائر ا واإلنسانية

وع الدوىلي رسالة الباحث :2019  مختت  اللغة والتواصل بالمركز الجامعي أحمد  عضو دائم بالمرسر

ان / الجزائر  –زبانة   . غلتر 

 Publications          المنشورات

  الكتب المؤلفة الفردية

ر الثبات والتحول ابن شهيد األندلسي نموذجا  ي باألندلس بير للنرسر  دار تبارك ،النقد األدب 

 )قيد الطبع( . 2021يناير مص والتوزي    ع 

 الكتب المؤلفة الجماعية

ي قضايا ورؤى 
 . 2020منشورات دار ألفا للوثائق والنرسر والتوزي    ع أبريل  النقد الثقافر

جمي  الفعل ورهانات المصطلح  ، المركز الديمقراطي الع 2021يناير الطبعة األوىل  الب  ي رب 

 األكاديمية الدولية للتدريب واالستشارات، المغرب. ، و ألمانيا / برلير  

ي عض التحول الرقمي  
يونيو وزي    ع وثائق والنرسر والتدار ألفا للمنشورات  تعليمية اللغة العربية فر

 )قيد الطبع( . 2021

 ركز المتوسطي للدراسات واألبحاث/ الم منشورات «المرأة العربية ورهان التحول والتغيتر » 

ق م   ركز دراسات الرسر الشبكة السويدية العراقية للدراسات،  : بالتعاون معالمملكة المغربية 

ي جامعة لوند السويدية. 
ي  األوسط ف 

المنتدى العالمي للمرأة والطفل بأكاديمية إثراء المعرفة ف 

ي منظمة الصداقة  منظمة الصداقة الدولية. 
ي بأكاديمية إثراء المعرفة ف  منتدى الضاد العرب 

 )قيد الطبع( 2021شتنت   الدولية. 

ي المجالت العلمية المحكمة
 المقاالت فر
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ها"  ر بغبر الناطقير   "، بالمجلة العربية لغتر الكفايات الالزمة إلعداد معلم اللغة العربية للناطقير

بية والعلوم واآلداب العدد األول أكتوبر  (AIESA) بها وهي مجلة صادرة عن المؤسسة العربية للتر

2017. 

ر أباطيل النقل وحقيقة العقل"  ي القديم بير اث العرب  ي الب 
جمة فر نون  "، بمجلةحركة الب 

اير  ي فت 
اث وعلوم العربية، العدد الثاب   .2018لدراسات التر

، "عالقة التعدد اللغوي بالمنظومة التعليمية التعلمية وأثرها عىل المتمدرس بالمغرب" 

 .2018منشورات وحدة البحث تلمسان، اإلصدار السادس ماي 

ر تحديات الواقع "  ها بير ر بغبر بالمجلة العربية  "،وأفاق المستقبلتعليم اللغة العربية للناطقير

بية والعلوم واآلداب  (AIESA) لغتر الناطقير  بها وهي مجلة صادرة عن المؤسسة العربية للتر

ي أبريل 
 .2019العدد الثاب 

ر توافق "   رسطو أالمعتر واختالف المبتر أفالطون و العالمة عند اليونان واالغريق بير

ي نو نموذجا
 .2019نت  "، بمجلة مساقات العدد الثاب 

ها"  ر بغبر ي تعليم اللغة العربية للناطقير
لناطقير  بها "، بالمجلة العربية لغتر اإشكالية المنهج فر

بية والعلوم واآلداب العدد الرابع يناير  (AIESA) وهي مجلة صادرة عن المؤسسة العربية للتر

2020. 

ر تفاقم الوضع وتعدد األسباب"  اتيجية مكافحة الفشل المدرسي بير ة كالم، محلة لغ "اسب 

 . 2020نونت  

" مجلة روافد للدراسات واألبحاث الفن المرسحي من الكتابة النصية إىل التفاعل الرقمي " 

ي العلوم االجتماعية واإلنسانية، يونيو 
 . 2021العلمية ف 

ي أعمال المؤتمرات
 المقاالت المنشورة فر

ها: توقعات وتحديات"  ر بغبر عليم اللغة تبحوث المؤتمر الدوىلي  "تعليم اللغة العربية للناطقير

ها: توقعات وتحدياتالعربية ل ال بالهند.  لناطقير  بغتر  2017منشورات جامعة كتر

ر األمس واليوم"  ا والقضية تركيبحوث المؤتمر الدوىلي  "القضية الفلسطينية وأزمة الضاع بير

ي األبعاد التاريخية واألدبية والثقافية منشورات جا
ن أربكان معة نجم الديالفلسطينية دراسة ف 

 . كيا وجامعة القدس المفتوحة بفلسطير   2017بتر
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ر أباطيل النقل وحقيقة العقل"  ي القديم بير اث العرب  ي الب 
جمة فر المؤتمر  بحوث "حركة الب 

ي واإلسالمي الرصيد والعمل والمثاقفة والحضور منشورات مركز تحقيق الدوىلي  اث العرب  التر

بية -ومعهد المخطوطات العربية  المخطوطات بجامعة قناة السويس المنظمة العربية للتر

ي بجامعة بغداد.  اث العلمي العرب   2018والثقافة والعلوم )ألكسو( ومركز إحياء التر

ر لذة الوصال وألم الفشل"  ي األندلس بير
ي فر

ي شعر الغزل النساب 
مر الدوىلي بحوث المؤت" الجرأة فر

ي التاري    خ والحضارة منا
ي للبحوث واالستشارات. ألندلس واألندلسيون ف  شورات المركز األوروب 

2019 

اتيجية التطبيق ومعيقات التحقيق"  ر اسب  ي بير
وبر مر الدوىلي بحوث المؤت "التعليم اإللكب 

ي عص المعرفة )الواقع، التحدالتحول الرقمي 
د للبحوث قتصامجلة كلية اال، (اساتكنعات، اال ي ف 

 . 2020 ليبيا جامعة الزاوية العلمية 

ي المجالت الثقافية
 المقاالت فر

ي طرح نقدي ابن شهيد االندلسي نموذجا"" 
رين ، بمجلة البحاإلفالت من غواية النقد قراءة فر

 .2017أبريل  88الثقافية العدد 

، وهي مجلة 2018مارس  125بمجلة الدوحة الثقافية العدد  واقع التعدد اللغوي بالمغرب"،" 

 .طرصادرة عن وزارة الثقافة والرياضة بق

ر واتقان اليد"  ر متعة العير ي فن الخزف المعارص بير
ي فر بمجلة  ،"البعد الجماىلي للموروث الشعت 

، البحرين العدد   . 2019أكتوبر  98الثقافة الشعبية للدراسات والبحوث والنرسر

 المشاركات البحثية بالمؤتمرات والندوات

جمة بجامعة الحسن األول الكلية متعددة التخصصات بخريبكة، بورقة   الندوة الوطنية للتر

جمة من النظرية إىل التطبيق".   2016خريبكة أبريل  بحثية بعنوان: "التر

ندوة الكتابة النسائية إشكاالت وتجليات احتفاال باليوم العالمي للمرأة بجامعة محمد الخامس   

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، بورقة بحثية بعنوان: "الكتابة النسائية بالمغرب واقع 

 2016مارس  08الرباط  وأفاق". 
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ي الدوىلي السابع لضم  ان جودة التعليم العاىلي بجامعة أسيوط مص بورقة بحثية المؤتمر العرب 

اتيجية التدبتر وعقالنية التوجيه".   22و 20ص م بعنوان: "أساسيات البحث العلمي بير  استر

اير   2017فت 

ال   ها: توقعات وتحديات" بجامعة كتر المؤتمر الدوىلي حول "تعليم اللغة العربية للناطقير  بغتر

ي -وان: "األسس المهارية لمعايتر كفاءة اللغة ومعايتر التقييم بالهند، بورقة بحثية بعن
دراسة ف 

اير  15-13الهند  ". -األنساق المهارية والتواصلية  2017فت 

ي استقرار دول الساحل ومحاربة  
ي وتوحيد المرجعيات ودورهما ف  المؤتمر الدوىلي األمن الدين 

ي  ي محا التطرف بالجزائر، بورقة بحثية بعنوان: "الوازع الدين 
ل المغرب ربة التطرف بدو ودوره ف 

" ي اير  26و 25الجزائر . العرب   . 2017فت 

ي األصول واالمتدادات بجامعة محمد الخامس كلية   الندوة الوطنية االحتفالية بالمرسح المغرب 

ي بير  مرسحة 
اآلداب والعلوم اإلنسانية بورقة بحثية بعنوان: "االحتفالية عند الطيب الصديقر

اث وتأصيل  . 2017ابريل  26الرباط  الفرجة المرسحية".  التر

كيا، بورقة بحثية بعنوان: "القضية الفلسطينية   المؤتمر الدوىلي "تركيا والقضية الفلسطينية" بتر

 2017أكتوبر  22/ 21/ 20تركيا  وأزمة الصاع بير  األمس واليوم". 

ها وتعلمها من   وع إىل توحيد التعدد والتنالمؤتمر الدوىلي حول تعليم اللغة العربية للناطقير  بغتر

ي التعليم العاىلي 
اكة مع كتابة الدولة ف  ي من أجل اللغة العربية، برسر ، االئتالف الوطن  المعايتر

بية  والبحث العلمي وجامعة محمد الخامس وكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية الرباط وكلية علوم التر

ها، الخرطوم، بالرباط، بورقةومعهد الخرطوم الدوىلي لتعليم اللغة العربية للناطقير  ب بحثية  غتر

ها".  دجنت   21/ 20الرباط  بعنوان: "الكفايات الالزمة إلعداد معلم اللغة العربية للناطقير  بغتر

2017 . 

ي ظل رهانات العولمة الثقافية واللغوية  
الملتقر الدوىلي األول حول مستقبل تعليم اللغة العربية ف 

ورقة بحثية بعنوان: "واقع اللغة العربية بير  التعدد اللغوي بجامعة الحاج لخص  باتنة الجزائر ب

 ." ي
 . 2018يناير  16/ 15الجزائر  واالمتداد الثقاف 

المؤتمر الدوىلي األول للعلوم االجتماعية واإلنسانية، بكلية اآلداب جامعة أرجيس بقيصي تركيا،  

ها بير   وأفاق  ديات الواقعتح بورقة بحثية بعنوان: "تعليم اللغة العربية للناطقير  بغتر

 . 2018/ 02/ 02إىل  2018/ 01/ 31تركيا  المستقبل". 
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ي واإلسالمي الرصيد والعمل والمثاقفة والحضور(   اث العرب  ك )التر مص، -المؤتمر الدوىلي المشتر

ي القديم  اث العرب  ي التر
جمة ف   قة العقل". بير  أباطيل النقل وحقيبورقة بحثية بعنوان: "حركة التر

اير  22-21مص   . 2018فت 

، المنظم من طرف المعهد العاىلي   افية المدّرسير  ومقاومة االنقطاع المدرسي المؤتمر الدوىلي احتر

ث الجمعية التونسية لتجويد التعليم والتعلم ومخت  البحو  –للعلوم وتكنولوجيا الطاقة بقفصة 

ان بالجزائر، بورق وبولوجية واالجتماعية والنفسية واالجتماعية بجامعة غلتر  بحثية  ةاألنتر

ي النسق االجت-بعنوان: "الفشل المدرسي بير  سوء التسيتر وعقالنية التدبتر 
ماعي دراسة ف 

ي 
 . 2018مارس  03/ 02/ 01تونس  "-والثقاف 

ي المدرسة المغاربية 
ي الدوىلي اللغة العربية ف  اف-الملتقر المغارب  ، المنظم من -الواقع واالسترسر

ي لتطوير اللغ  ة العربية، وحدة البحث تلمسان واقع اللسانياتطرف مركز البحث العلمي والتقن 

ي البلدان العربية بالجزائر بورقة بحثية بعنوان: "عالقة التعدد اللغوي 
وتطور الدراسات اللغوية ف 

 2018. ماي  09/ 08الجزائر  ية وأثرها عىل المتمدرس بالمغرب"بالمنظومة التعليمية التعلم

ة ية، بجامعة يريفان قسم الدراسات االيرانية، أرمينيا، بورقالمؤتمر الدوىلي الثامن لللغويات اإليران 

 13-11نيا أرمي بحثية بعنوان: "أسس اللسانيات االجتماعية بير  األنماط المعرفية والثقافية". 

 . 2018أكتوبر، 

ي  
ي للبحوث واالستشارات "األندلس واألندلسيون ف  المؤتمر الدوىلي العلمي السابع للمركز األوروب 

لحضارة"، بمدرسة الدراسات العربية غرناطة/إسبانيا، بورقة بحثية بعنوان: " الجرأة التاري    خ وا

ي األندلس بير  لذة الوصال وألم الفشل". 
ي ف 

ي شعر الغزل النساب 
 . 2019مارس  26-25إسبانيا  ف 

ن  ي الت 
ي باريس  ةامج اإلذاعي "وقال القارئ"، بحقلالمشاركة ف 

عنوانها "مرسحية امرؤ القيس ف 

أبريل سلطنة  22 لعبد الكريم برشيد"، بمقر الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون بسلطنة عمان

 . عمان

الندوة الدولية المصطلح العلمي والصناعة المعجمية، المنظم من طرف مختت  اللسانيات  

-جامعة محمد الخامس-ث للتعريبوالتهيئة اللغوية واالصطالح ومعهد الدراسات واألبحا

راهات الواقع وأفاق الرباط، بورقة بحثية بعنوان: "واقع ترجمة المصطلح العلمي بير  إك

 . 2019دجنت   18/ 17الرباط  المستقبل". 
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ي األول  
اض  ي بير  الواقع والطموح»المؤتمر الدوىلي االفتر

وب  ، بكلية اإلمام «التعليم الجامعي اإللكتر

ي الكاظم أقسام بابل ا
وب  لنظرية بالجامعة بير  العراق، بورقة بحثية بعنوان: "التعليم اإللكتر

 . 2020ماي  13العراق  والتطبيق". 

ي األول "اللغة العربية: التعريف بعوامل قوتها ووسائل انتشارها ودورها  
اض  المؤتمر الدوىلي االفتر

ي حفظ هوية األمة المسلمة وخدمة العلم النافع لإلنسانية أجمع" المرك
رات ز األكاديمي للمؤتمف 

يا، بورقة بحثية بعنوان: "اللغة العربية وتحديد نس ". قية التأو والنرسر العلمي بمالتر  ي
 يل الثقاف 

يا   . 2020ماي  9-8مالتر 

ي عص الرقمنة"، منصة أريد العلمية، بورقة بحثية  
الندوة الدولية "التواصل العلمي قراءات ف 

ي الجامعي لبعنوان: "تقنيات التواصل بالتعليم اإل
وب  يا  ". -تحديات وآفاق–كتر ماي  30 مالتر 

2020 . 

، «المجال العام والفضاء العام بير  السياسة والصاعات»المؤتمر الدوىلي السنوي السابع حول  

ي تنشيبجامعة األخوين، بورقة بحثية بعنوان: "المجاالت العامة والفضاء العام و 
ط دورهم ف 

 ."  . 2020ماي  31-30افران  الفكر التواصىلي

المؤتمر الدوىلي "ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي "، بكلية اإلمام الكاظم بتعاون مع وزارة  

، بورقة بحثية بعنوان: "التعليم الجامعي  ".  التعليم العاىلي  07 العراق ورهانات التحول الرقمي

 . 2020يونيو 

ة، ة اآلداب جامعة الكوفالمؤتمر الدوىلي "العلوم االنسانية وتحديات الجائحة وما بعدها"، بكلي 

ونيبورقة بحثية بعنوان: "األدب الرقمي وجماليته التفاعلية عت  المنصات االلك  20العراق  ة". تر

 . 2020يونيو 

عاون مع  بالجامعة المستنصية بت« نتعلم لنتمكن»المؤتمر الدوىلي للعلوم اإلنسانية تحت شعار  

بية األساسية وجامعة ذي قار، بورقة بحث اتيجية مكافحة الفشل كلية التر ية بعنوان: "استر

 . 2020يونيو  21-20العراق  بير  تفاقم الوضع وتعدد األسباب". المدرسي 

ي ظل األزمات  
المؤتمر العلمي الدوىلي األول تحت عنوان: "التعليم عن ُبعد ووظائف المستقبل ف 

يا، بورقالعالمية الناجمة عن األوبئة"، المركز األكاديمي للمؤتمرات والنرسر العلمي  ة بحثية  بمالتر 

اتيجية التطبيق ومعيقات التحقيق".  يا  بعنوان: "التعليم عن بعد بير  استر يونيو  28- 27مالتر 

2020 . 
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ي تواجه التعليم اإلسالمي العاىلي بعد أزمة    : "التحديات النر ي
اض  المؤتمر العلمي الدوىلي االفتر

، بورقة كورونا"، المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة ورابطة الجا ي معات اإلسالمية، أبو ظن 

اتيجية ُنظم التعليم الحديثة  ي ضوء استر
الممي زات -بحثية بعنوان: "مهنية األستاذ الجامعي ف 

ي  ". -والخصائص  . 2020يوليوز  11أبو ظن 

ي عص المعرفة تحت شعار:  
(: "التحول الرقمي ف  ي

اض  -عواق-المؤتمر الدوىلي األول )االفتر

ي بير  "، جام-انعكاسات-تحديات
وب  عة الزاوية ليبيا، ورقة بحثية بعنوان: "التعليم اإللكتر

اتيجية التطبيق ومعيقات التحقيق  . 2020يوليوز  12ليبيا  ". استر

ها معهد ابن   ي تعليم اللغة العربية للناطقير  بغتر
المؤتمر السنوي الثالث عرسر المصادر الرقمية ف 

، بورقة بحثية بعنو سينا للعلوم اإلنسانية بالتعاون مع رابطة الجامع ي ان: ات اإلسالمية، أبو ظن 

ي تعليم اللغة العربية للناط
ها". "التقنيات الحديثة ودورها ف  ي  قير  بغتر يوليوز  26/ 25أبو ظن 

2020 . 

المؤتمر الدوىلي السالم والمساعدات اإلنسانية والخدمات المركز األكاديمي للمؤتمرات والنرسر  

يا، ورقة بحثية  بية داخل منظومة ا بعنوان: "آليات تطبيق السالم المجتمعي العلمي بمالتر  لتر

يا  والتعليم".   . 2020يوليوز  25-24مالتر 

اف المستقبل" لمركز   ي تحديات الحاض  واسترسر ي الوطن العرب 
المؤتمر الدوىلي العاشر "التعليم ف 

 ةلندن للبحوث واالستشارات بالتعاون مع مدارس الفجر النموذجية بالقدس، ورقة بحثي

ي العملية التدريسية". 
بية اإلبداعية ف  اتيجية الصناعة المعرفية والتر  29-27لندن   بعنوان: "استر

 . 2020شتنت  

ي ظل التعليم عن بعد"، أكاديمية طيبة المتكاملة للعلوم  
ونية ف  المؤتمر الدوىلي "االختبارات االلكتر

وان: "تقنيات مص ورقة بحثية بعنوالتكنولوجيا بالتعاون مع الجمعية العربية للقياس والتقويم ب

ي للمعلموأساليب عملية التقويم اإل
وب   . 2020كتوبر أ  4-3مص  "-الواقع واآلفاق-لكتر

ي  
ي تعليم اللغة العربية بإندونيسيا ف 

ي السادس للغة العربية "اإلبداع واالبتكار ف  المؤتمر الوطن 

ي بجامعة م4.0الثورة الصناعية  االنج الحكومية بالتعاون مع "، من تنظيم قسم األدب العرب 

الجمعية الدولية ألقسام اللغة العربية، ورقة بحثية بعنوان: "الوسائل الرقمية الحديثة ودورها 

ي تعليم اللغة العربية". 
 . 2020أكتوبر  04إندونيسيا  ف 
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ي ظل جائحة كوفيد  
ي قيادة األزمات ف 

ي الندوة الدولية "المعلمون ف 
"، من تنظيم  19المشاركة ف 

التواصىلي  األسلوبورقة بحثية بعنوان: "ة العلوم اإلدارية واإلنسانية كليات بريدة القصيم، كلي

ي مواجهة األزمات
 . 2020أكتوبر  05 المملكة العربية السعودية "للمعلم ودوره ف 

ي  
اض  ، مقاربات تحديثي"المؤتمر العلمي الدوىلي االفتر ي الّتعليم الجامعي

" ةمقّررات الّلغة العربّية ف 

رة/ تركيا، مركز الفكر والدراسات، أنق بالّتعاون مع قسم الّلغة العربّية بجامعة مصاتة/ليبيا  ليبيا 

يات تقن" ورقة بحثية بعنوان: ، مجلة الميادين للعلوم اإلنسانّية العلمّية المحّكمة /الجزائر 

ها ي تعليمية اللغة العربية للناطقير  بغتر
 . 2020أكتوبر  20-19" التدريس الحديثة ودورها ف 

، المؤتمر العلمي الدوىلي األول: التع  ي ي الوطن العرب 
تر  برعاية أكاديمية رواد التمليم الرقمي ف 

بوية والنفسية ) للتدريب واالستشارات  ( والجمعيةijsوالمجلة الدولية للبحوث والدراسات التر

بية والتعليم المستمر  العربية قمي بير  ليم الر التع"ورقة بحثية بعنوان: مص،  ألصول التر

اتيجية التفعيل ومعايتر التصميم  . 2020نونت   09-08-07 "استر

ي ظل األزمات العالمية ا 
ي للتعليم عن ُبعد ووظائف المستقبل ف 

لمؤتمر العلمي الدوىلي الثاب 

يا، بورقة بحثية بعنوان: ، الناجمة عن األوبئة المركز األكاديمي للمؤتمرات والنرسر العلمي بمالتر 

ي تطوير عمليات التدريس عن بعدبرامج ال"
ي ودورها ف 

وب   . 2020ت  ننو  16-13 "تقويم اإللكتر

ينا  سة الرقمية بير  الحاجة الجامعة والمدر - التعليم الرقمي  لمؤتمر الدوىلي التاسع والعرسر

ورة ي رقمية تعليم اللغة العربية" -والص 
ونية ودورها ف  تركيا، بورقة بحثية بعنوان: "المواقع اإللكتر

 . 2020نت  نو  16

عنوان: ، بورقة بحثية بة والتطبيقية بجامعة بابل العراقالمؤتمر الدوىلي األول للعلوم الصف 

اتيجية التعليم عن بعد بير  تعدد المفاهيم وتطوير األساليب"  . 2020دجنت   06-05" استر

ي الدوىلي  
اض  . المؤتمر االفتر ي التعليم الجامعي

الح لإلصحو رؤية جديدة ن. . منظومة القيم ف 

، ، التعليمي  ي معهد ابن سينا للعلوم اإلنسانية بالتعاون مع رابطة الجامعات اإلسالمية، أبو ظن 

"" بعنوان: بورقة بحثية  : نحو رؤية جديدة لإلصالح التعليمي ي التعليم الجامعي
 منظومة القيم ف 

 . 2020ديسمت   13

ين»المؤتمر الدوىلي   ي القرن الحادي والعرسر
 ن تنظيم قسم اللغة العربية،م« اللغة العربية ف 

WMO  بحثية  ، ورقةكلية اآلداب والعلوم، موتيل، وياناد بالتعاون مع أكاديمية التمتر  الهندية

ي ظل التحوالت الرقمية الجديدة" 
 . 2020دجنت   15بعنوان: "تعليم اللغة العربية ف 
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حثية ، بورقة بعراقمن تنظيم جامعة الكوفة بال« االحتفاء باللغة العربية»المؤتمر الدوىلي  

ي تطوير تعليم اللغة العربيةبعنوان: "
 . 2020دجنت   17" التقنيات الرقمية ودورها ف 

ي تعليم الّلغة العربّية للناطقير  »المؤتمر الدوىلي  
تجربة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ودورها ف 

ها  يا والصير  وسلطنة بروناي-بغتر حمد نسانية جامعة مكلية اآلداب والعلوم اإل   «-طلبة مالتر 

ها وأثالخامس الرباط، ورقة بحثية بعنوان: " اتيجّيات تعليم الّلغة العربّية للناطقير  بغتر رها استر

ي تنمية مهارة الكتابة
 . 2020دجنت   22" ف 

ي الحديث: من المناهج السياقية إىل المناهج النسقية»الندوة الوطنية   تنظيم  من «النقد األدب 

رقة بحثية ، بو الرباطجامعة محمد الخامس دابها بالمدرسة العليا لألساتذة وآشعبة اللغة العربية 

ي الدراسات النقدية»بعنوان: 
ي ف 

 . 2021مارس  2423-« إشكالية المنهج اإلحصاب 

جمة واقع وآفاق»ة الندوة الدولي  تنظيم مختت  اللسانيات والتهيئة اللغوية  «تدريس التر

ية ، بورقة بحثتعريب، جامعة محمد الخامس الرباطواألبحاث لل، بمعهد الدراسات واالصطالح

وط اللغة»بعنوان:  وط النص وشر جمة األدبية بير  شر ماي  19-18« خصوصية تدريس التر

2021 . 

 عضويات اللجان العلمية بالمشاري    ع البحثية والمؤتمرات والندوات

يازيد جامعة أنقرة يلدريم ب عضو اللجنة العلمية بالمؤتمر الدوىلي ألنقرة، كلية العلوم اإلسالمية 

 .2020تركيا 

ي عضو اللجنة العلمية واالستشارية بالندوة الدولية  
"العربية لسان اإلنسانية، دراسة فر

، مختت  األدب والبناء الحضاري كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية الخصائص والتحديات واآلفاق"

 .2020جامعة محمد األول وجدة 

ي "تعليمية اللغة العربية وع االستكتاب الدوىلي عضو اللجنة العلمية لمرسر  
لتحول  عض افر

" اف المركز الجامعي مغنية تلمسان الجزائر الرقمي  .2020، إشر

وع االستكتاب الدوىلي   ر بها عضو اللجنة العلمية لمرسر المناهج –"تعليمية اللغة العربية للناطقير

اف المركز الجامعي مغنية "-والطرائق واألهداف  .2020تلمسان الجزائر ، إشر

وع االستكتاب الدوىلي "  ، ه"الخطاب التعليمي وبالغة التأثبر والتوجيعضو اللجنة العلمية لمرسر

اف المركز الجامعي مغنية تلمسان الجزائر   .2020إشر
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وع االستكتاب الدوىلي   اف  ،"الرسديات وما بعد الرسديات"عضو بالهيئة االستشارية لمرسر إشر

 .2020ة تلمسان الجزائر المركز الجامعي مغني

وع االستكتاب الدوىلي "  فة نحو صياغة التعالقات المفاهيمية لفلسعضو بهيئة التحرير لمرسر

ي قصدية المؤلف وأنطولوجية الفهم"
. دراسة فر اف المركز الجامعي مغنية تلمسان المعتر ، إشر

 .2020الجزائر 

وع االستكتاب الدوىلي   ، ة"حاسوبية، وتحدي الرقمن"اللسانيات العضو بهيئة التحرير لمرسر

اف المركز الجامعي مغنية تلمسان الجزائر   .2020إشر

ك للعراق مع عضو اللجنة العلمية بالمؤتمر الدوىلي العاشر   مجاالت التنمية والتعاون المشب 

ي جامعة البصة محيطه اإلقليمي والدوىلي وسبل تطويرها ، مركز دراسات البصة والخليج العرب 

 .اقالعر  2021يناير 

ية و عضو اللجنة   ي تواجه المرأة والطفل » العلمية بالمؤتمر الدوىلي األولالتحضتر التحديات الت 

ي المجتمع العضي
ي الشبك اتحاد برعاية « فر

اف أكاديمية إثراء المعرفة ف  ة الجامعات العربية وبإشر

ي جامعة لوند السويدية
ق األوسط ف  التعاون وب السويدية العراقية للدراسات/ مركز دراسات الرسر

مع جامعة الكتاب وجامعة الموصل وجامعة القادسية وجامعة البصة وجامعة جدارا األردنية 

اير  12–11وجامعة ذي قار ومن تنظيم المنتدى العالمي للمرأة يومي   . 2021شباط/ فت 

ي  
ي العلوم االجتماعية عضو اللجنة العلمية بالمؤتمر الدوىلي الثاب 

التوجهات المعارصة فر

اير واإلنسانية  أنطاليا تركيا.  2021، جامعة شجيجير  بولندا ومؤسسة سكوالر فت 

لغوية )الدراسات ال للقرآن الكريم واللغة العربيةعضو اللجنة العلمية بالمؤتمر الدوىلي األول  

ية وجامعة سوران العراق واألدبية( ، جامعة كردستان اإليرانية بالتعاون مع جامعة مااليا المالتر 

 . 2021مارس 

ة تحت شعار: )لجنة تحكيم عضو ب  (، ؤوليةالكتابة موقف ومسالمسابقة األدبية للقصة القصتر

ي منظمة الصداقة الدولية بالسو 
اد يد ومن تنظيم منتدى الضبرعاية أكاديمية إثراء المعرفة ف 

ي   . 2021بأكاديمية إثراء المعرفة يونيو  العرب 

"الدوىلي  رئيس اللجنة العلمية للكتاب  ز المتوسطي المرك "المرأة العربية ورهان التحول والتغيبر

م   ركز  الشبكة السويدية العراقية للدراسات :بالتعاون مع للدراسات واألبحاث/ المملكة المغربية

ي جامعة لوند السويدية
ق األوسط ف  منتدى المرأة والطفل بأكاديمية إثراء المعرفة  دراسات الرسر
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ي منظمة الصداقة الدولي
ي منظمة الصداقة  ةف 

ي بأكاديمية إثراء المعرفة ف  منتدى الضاد العرب 

 . 2021، شتنت  الدولية

تقاطعات اللسانيات والعلوم والتكنولوجيا وآفاق "عضو باللجنة التنظيمية للندوة الدولية  

اكة ب تنظم كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية شعبة اللغة العربية وآدابها  "تطور البحث اللغوي رسر

 . 2021نونت   جامعة محمد الخامس بالرباط مركز اللغات واآلداب والفنون والثقافةمع: 

ات الدورات التدريبية  ي إلقائهاوالمحارصر
ي ساهمت فر  الت 

ها"دورة تدريبية بعنوان   ر بغبر بوية والمهنية لمعلمي اللغة العربية للناطقير  "المهارات الب 

ونية يا  منصة أريد اإللكتر  . 2020ت  شتن 13إىل  10من  مالتر 

ر بلغات ورشة عمل دولية بعنوان   ي تدريس اللغة العربية للناطقير
"توظيف التقنيات الحديثة فر

 . 2020شتنت   23إىل  20أكاديمية منيسوتا الدولية لتعليم اللغات، من أخرى" 

ي زمن التعليم "دورشة تدريبية بعنوان  
ي تطوير العملية التعليمية فر

بية االبداعية فر ور الب 

جديد الجمعية اللبنانية للت ومن تنظيمتحت رعاية وزارة الثقافة اللبنانية  "من بعد والتعلم

ية بالتعاون مع مركز  ي الختر
بوي والثقاف  ي كلية اآل  التر

الجامعة اللبنانية  ابدعلوم اللغة والتواصل ف 

بوية  التكنولوجية و واألكاديمية اللبنانية الدولية للتدريب والتطوير والمؤسسة العلمية للعلوم التر

بية الخاصة اير  24، والتر  . 2021فت 

ي ظل جائحة كورونا» لدوليةالورشة ا 
ي التعليم عن بعد وتحدياته فر

 «تجارب دولية ناجحة فر

يا  األكاديمي برعاية المركز  ة تحت 2020مارس  12، للمؤتمرات والنرسر العلمي مالتر  ، بمحاض 

 ". ة بالمؤسسات التعليميةالرقمي ت التعليم عن بعد وتحديات التحوال عنوان: "

ي شاركت فيها  الورشات والدورات التدريبية الت 

الدورة التدريبية لجائزة سعود البابطير  لإلبداع الشعري "دورة مهارات اللغة العربية" بجامعة  

اير إىل  25من  اآلداب والعلوم اإلنسانة بالرباطمحمد الخامس كلية   . 2014ماي  27فت 

سعود البابطير  لإلبداع الشعري "دورة علم العروض وتذوق الشعر" الدورة التدريبية لجائزة  

اير إىل  25من  آلداب والعلوم اإلنسانة بالرباط. بجامعة محمد الخامس كلية ا  . 2015ماي  27فت 
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ها"، مقدمة من طرف جامعة محمد   الدورة التدريبية "تدريس اللغة العربية للناطقير  بغتر

اكة مع معهد الخامس كلية اآلداب والعلوم اإل  دجنت   30أكتوبر إىل  01من  . IESنسانة بالرباط برسر

2015 . 

، مركز   الدورة التدريبية محركات البحث ومواقع التواصل االجتماعي وعالقتها بالبحث العلمي

/ كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط.  ي العالم المتوسطي
 22الدكتوراه اإلنسان والمجال ف 

 . 2016أبريل 

ي للباحثير  الشباب تحت شعار: "العلوم اإلنسانية: مكانتها ودورها  الدورة 
التكوينية الملتقر الثاب 

ي العالم المتوسطي كلية اآلداب والعلوم 
ي المجتمع"، مركز الدكتوراه اإلنسان والمجال ف 

ف 

 . 2016ماي  13إىل  أبريل 29من  اإلنسانية/جامعة محمد الخامس الرباط

اإلنسانية واالجتماعية: الوضع الراهن وآفاق المستقبل، مركز الدكتوراه  الدورة التكوينية العلوم 

ي العالم المتوسطي كلية اآلداب والعلوم اإلنس
انية/جامعة محمد الخامس اإلنسان والمجال ف 

اير  10-09-08 الرباط  . 2017فت 

ي الع 
لمتوسطي  الم االدورة التكوينية أخالقيات البحث العلمي مركز الدكتوراه اإلنسان والمجال ف 

اير  28 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية/جامعة محمد الخامس الرباط  . 2017فت 

ونية،    الدورة التدريبية حول تحليل المعطيات الكمية )كتابة المقالة العلمية، المكتبات اإللكتر

، تحليل المعطيات الكيفية، منهجية البحث  كتابة المقالة العلمية، منهجية البحث العلمي

ي العالم المتوسطي كلية ال
، البيداغوجيا الجامعية(، مركز الدكتوراه اإلنسان والمجال ف  علمي

 2017. يوليوز  22إىل  17من  اآلداب والعلوم اإلنسانية/جامعة محمد الخامس الرباط

عالم وجرس لالدورة التكوينية الملتقر الثالث للباحثير  الشباب تحت شعار: "اللغات انفتاح عىل ا 

ي العالم المتوسطي كلية اآلداب والعلوم  الحضاري" للتواصل
مركز الدكتوراه اإلنسان والمجال ف 

  . 2018أبريل  05إىل  02من  اإلنسانية/جامعة محمد الخامس الرباط

الدورة التدريبية تجربة الباحثير  الشباب بالتدريس بالجامعة، مركز الدكتوراه اإلنسان والمجال  

ي العالم المتوسطي كلية اآل 
إىل  16من  نسانية/جامعة محمد الخامس الرباطداب والعلوم اإل ف 

 . 2018يوليوز  21

" من تنظيم مركز التع  ن م ليم المستمر جامعة تكريت العراق. ورشة "معايتر التقييم المؤسسي

 . 2020أبريل  23إىل  20
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ة الذاتية " من تنظيم مركز التعليم المستمر جامعة   كريت تورشة "المقابلة الشخصية والستر

 . 2020أبريل  26إىل  24من  العراق. 

ي والكفاءة المهنية"، قسم اإلعداد والتدريب بالتعاون مع  
وب  الدورة التدريبية "التعليم االلكتر

بوية المديرية العا بية محافظة النجف العراق. مؤسسة الكفاءات التر ماي  09إىل  03من  مة للتر

2020 . 

ونية باستخدام نماذج   من خالل برنامج  googleورشة "إنشاء وتصميم االختبارات االلكتر

webexي النجف العراق. "، من تنظيم قسم شؤون المناهج والتقن
بوية ف   . 2020ماي  03يات التر

ونية   ي واالختبارات اإللكتر
وب  ي موضوع "منصات التعليم اإللكتر

ونية ف  ورشة عمل إلكتر

classroomبوية "، من ت ي قسم شؤون والمناهج التقنيات التر
وب  نظيم شعبة التعليم اإللكتر

بية بغداد العراقبالمدي  . 2020ماي  07إىل  06من  رية العامة للتر

" من تنظيم مركز التعليم المستمر جامعة   ي مواقع التواصل االجتماعي
ورشة "تسويق الذات ف 

 . 2020ماي  08إىل  04من  تكريت العراق. 

تدريبية "تجربة التعليم عن بعد بداًل من البعد عن التعليم"، المركز األكاديمي للمؤتمرات دورة  

يا.   . 2020ماي  10 والنرسر العلمي بمالتر 

ي " من تنظيم مركز التعليم المستمر جامعة تكريت   اتيج  ورشة "نماذج وخطوات التخطيط االستر

 . 2020ماي  15إىل  11من  العراق. 

ي تحقيق االقناعالدورة التدريبية "ال 
ي أدبيات التواصل االجت-عنف اللغوي وأثره ف 

-ماعي دراسة ف 

يعة، كلية اإل  مام "، من تنظيم مركز التعليم المستمر وشعبة التكنولوجيا بالتعاون مع قسم الرسر

 2020. ماي  16 الكاظم أقسام النجف العراق. 

ي القرآن الكريم  
"، من تنظيم قسم التأري    خ -مختارات نصية-الورشة العلمية "إدارة األزمات ف 

 اق. إلمام الكاظم أقسام بابل العر بالتعاون مع قسم اإلعالم وشعبة تكنولوجيا المعلومات، كلية ا

 . 2020ماي  21

"، من تنظيم مركز التع  لمستمر ليم االدورة التدريبية "البحث العلمي من الكفايات إىل النرسر

 2020. ماي  23إىل  17من  جامعة تكريت العراق. 

ي الفعال"، من تنظيم قسم شؤون المناهج و  
وب  ي "مبادئ التعليم اإللكتر

وب  رشة العمل اإللكتر

ي المديرية العا
بوية ف  بية محافظة النجف العراق. والتقنيات التر  . 2020ماي  23 مة للتر
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المستمر جامعة العميد  "، من تنظيم قسم التعليمcase control studyالورشة التدريبية " 

 . 2020اي م 24 العراق. 

 ،"  . 2020يوليوز  06 من تنظيم مهارات جوجل ورشة "أساسيات التسويق الرقمي

 برامج الحاسوب

 تشغيل محركات البحث الرقمي  

 مايكروسوفت أوفيس 

ي  
وب   برامج التعليم اإللكتر

 (Apogée) برامج بيانات التنقيط 

 اللغات

 العربية 

 الفرنسية 

ية   االنجلتر 

 

 


