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 بطاقة معلومات 
 

 الشواهد املحصل عليها:

الدكتوراه في اآلداب بميزة مشرف جدا، شعبة اللغة العربية وآدابها، تخصص: لسانيات،  -

 ، الخامس  محمد  جامعة  العربية.  اللسانيات  في  مقارنة  أبحاث  والبحث:  التكوين  وحدة 

 . 2002أكدال، الرباط. نونبر -اآلدابكلية 

 التوليد المعجمي في اللغة العربية موضوع البحث:  
وآدابها،  - العربية  اللغة  شعبة  جدا،  حسن  بميزة  اآلداب  في  العليا  الدراسات  دبلوم 

اآلداب كلية   ، الخامس  محمد  جامعة  داللة.  تركيب  صرف  لسانيات،  -تخصص: 

 . 1994أكدال، الرباط. فبراير 

دراسة مق ارنة بين العربية الفصحى والعامية  موضوع البحث:   أفعال الشروع: 
 المغربية. 

شهادة استكمال الدروس، شعبة اللغة العربية وآدابها، تخصص: صرف تركيب داللة،    -

 . 1988أكدال، الرباط. نونبر -جامعة محمد الخامس ، كلية اآلداب

وآدا   - العربية  اللغة  شعبة  اآلداب،  في  القاض ي اإلجازة  جامعة  عربي،  أدب  تخصص:  بها، 

 . 1985عياض، كلية اآلداب مراكش. يونيو 
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 أنشطة التدريس 
 

 . 2015. مارس مادة املعجم . (تكوين مدرس ي اللغة العربية ألبناء الجالية1

مختبةةر دعةةداد . . الفصةةا النةةا يالذذيعيعتا مةةادة أستاذ مشارك في ماستر لسانيات عربيةةة. (2

 .2016-2015كلية اآلداب بالقنيطرة . العربيةاللغة 

مختبةةر . . الفصةةا النةةا يتحلتذذل اطابذذا مةةادة أسةةتاذ مشةةارك فةةي ماسةةتر لسةةانيات عربيةةة. (2

 .2015-2014كلية اآلداب بالقنيطرة . دعداد اللغة العربية

مختبةةةر . . الفصةةةا األول تحلتذذذل اطابذذذا مةةةادة أسةةةتاذ مشةةةارك فةةةي ماسةةةتر لسةةةانيات عربيةةةة. (3

 .2015-2014كلية اآلداب بالقنيطرة . للغة العربيةدعداد ا 

مختبةةر . . الفصةةا النالةةثتحلتذذل اطابذذا مةةادة أستاذ مشةةارك فةةي ماسةةتر لسةةانيات عربيةةة. (4

 .2015-2014كلية اآلداب بالقنيطرة . دعداد اللغة العربية

مختبذذر الفصةةا النةةا ي.  .مذذادة تحلتذذل اطابذذا ( أسةةتاذ مشةةارك فةةي ماسةةتر لسةةانيات عربيةةة. 5

 .2015-2014كلية اآلداب بالقنيطرة . إعداد اللغة العربتة

معهذذذذذذذد الدعاسذذذذذذذا  وا  حذذذذذذذا  . مذذذذذذادة الذذذذذذذيعيعتا ( أسةةةةةةةتاذ مشةةةةةةةارك فةةةةةةةي ماسةةةةةةةتر الترجمةةةةةةةة. 6

 .2014-2013السويس ي-جامعة محمد الخامس. للتعريب

مختبذذذر إعذذذذداد  . الفصةةةةا األول.مذذذادة املعجذذذذم( أسةةةةتاذ مشةةةةارك فةةةةي ماسةةةةتر لسةةةةانيات عربيةةةةة. 7

 .2014-2013كلية اآلداب بالقنيطرة . اللغة العربتة

مختبذذر   الفصةةا النالةةثمذذادة تحلتذذل اطابذذا    أستاذ مشارك فةةي ماسةةتر لسةةانيات عربيةةة.(8

 .2014-2013كلية اآلداب بالقنيطرة . إعداد اللغة العربتة

مختبذذر . . الفصةةا النةةا يمذذادة تحلتذذل اطابذذا (أسةةتاذ مشةةارك فةةي ماسةةتر لسةةانيات عربيةةة. 9

 .2013-2012كلية اآلداب بالقنيطرة . إعداد اللغة العربتة
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مختبذذذر إعذذذداد . الفصةةةا األول. مذذذادة املعجذذم( أسةةةتاذ مشةةةارك فةةةي ماسةةةتر لسةةةانيات عربيةةةة. 10

 .2013-2012كلية اآلداب بالقنيطرة . اللغة العربتة

مختبذذذر إعذذذداد . الفصةةةا األول. مذذذادة املعجذذذم(أسةةةتاذ مشةةةارك فةةةي ماسةةةتر لسةةةانيات عربيةةةة. 11

 .2012-2011كلية اآلداب بالقنيطرة . اللغة العربتة

مختبذذذر إعذذذداد . الفصةةةا األول. مذذذادة املعجذذذم(أسةةةتاذ مشةةةارك فةةةي ماسةةةتر لسةةةانيات عربيةةةة. 12

 . 2011-2010آلداب بالقنيطرةكلية ا . اللغة العربتة

مختبذذذر إعذذذداد . الفصةةةا األول.مذذذادة املعجذذذم(أسةةةتاذ مشةةةارك فةةةي ماسةةةتر لسةةةانيات عربيةةةة. 13

 . 2010-2009كلية اآلداب بالقنيطرة. اللغة العربتة
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 أنشطة التكوين 
 

(تقديم دروس تكوينية في ورشات علمية لفائدة مدرس ي اللغة العربية بإسبانيا  1

 . 02/04/2015بتاريخ الخميس  تدعيس املعجم  وتأطيرهم، بمحاضرة بعنوان: 

تقديم دروس تكوينية في ورشات علمية لفائدة طالبات روسية وتأطيرهم، بمحاضرة  (2

 . 16/01/2018بتاريخ الخميس  مظاهر  ناء املعنى في اللغة العربتة بعنوان: 
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 تأطير أعمال الدكتوراه 
 

. مختبر  الدورة التكوينية األولى لطلبة الدكتوراه في اللسانيات املقارنة والتطبيقية: 2021

 googleعلى منصة   2021فبراير  27و  26اللسانيات والتهيئة اللغوية واالصطالح، يومي 

meet  

 19و 18  اللسانيات العربية املقارنة للباحنين في الدكتوراه الندوة الدولية األولى:: 2017

 جامعة محمد الخامس، معهد الدراسات واألبحاث للتعريب. . 2017ماي 

اللسانيات العربية املقارنة للباحنين في الدكتوراه في  الندوة الدولية النانية: : 2018

جامعة محمد الخامس، معهد الدراسات . 2018أبريا  25و  24  الجامعات العربية

 واألبحاث للتعريب. 

 

  25و  24   اللسانيات العربية املقارنة للباحنين في الدكتوراه  الندوة الدولية الرابعة:  :2021

 جامعة محمد الخامس، معهد الدراسات واألبحاث للتعريب. . 2021نونبر 

املقارنة والتطبيقية:  2021 اللسانيات  في  الدكتوراه  لطلبة  التكوينية األولى  . مختبر  الدورة 

 googleعلى منصة     2021فبراير    27و  26اللسانيات والتهيئة اللغوية واالصطالح، يومي  

meet   

النالنة:   :2019 الدولية  الدكتوراه  الندوة  في  للباحنين  املقارنة  العربية    2و  1   اللسانيات 

 جامعة محمد الخامس، معهد الدراسات واألبحاث للتعريب. . 2019يوليوز 
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 منشورة   قيد   أعمال 
 

الندوة الدولية األولى: قضايا اللغة العربية في النظريات الصواتية  : املعنى التنغيمي.  2021

  كلية املتعددة التخصصات، الرشيدية. ال 2021دجنبر   17و 16الحدينة. 

الذريعي.  2021 والبعد  الذهن  نظرية  والعلوم  :  اللسانيات  الدولية:  والتكنولوجيا  الندوة 

  كلية اآلداب والعلوم اإل سانية، الرباط. 2021دجنبر  2و 1وآفاق تطور البحث اللغوي 

اللسانيات الديكارتية وما : الطبيعة والنقافة في اللغة أو التركيب واملعجم في اللغات.  2021

ة  بمناسبة صدور الترجمة العربية لكتاب تشومسكي: اللسانيات الديكارتية، ترجم  بعدها.

  . كلية اآلداب والفنون، القنيطرة.2021نونبر   30محمد الرحالي. يوم  

الذهنية2021 البنية  في  أبحاث  والنقافة  والوعي  اللغة  كتاب:  في  قراءة  جاكندوف.   :  راي 

. جامعة محمد الخامس، معهد الدراسات واألبحاث 2021مارس    16ترجمة محمد غاليم.  

  والتهيئة اللغوية واالصطالحللتعريب، مختبر اللسانيات 

املغرب.  :2019 في  اللغوي  والتعدد  العربية  والكتاب.  اللغة  للنشر  الدولي  املعرض  ندوة 

 . 2019فبراير  17دلى  08. الدار البيضاء 25الدورة 

حول:  2018 دراس ي  يوم  اإلعالم.  في  اللفظي  العنف  بنية  الخطاب  :  وخصوصيات  سمات 

. تنظيم معهد الدراسات واألبحاث للتعريب  2018دجنبر    27.  اإلعالمي الرياض ي في املغرب

 والرابطة املغربية للصحافيين الرياضيين. 

مراكش.  2018 اآلداب،  كلية  والدكتوراه،  املاستر  طلبة  لفائدة  محاضرات  دجنبر    3-4: 

2018 . 

 املعنى التنغتمي  -

  نتة املعنى املعجمي -
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ماي   8  ندوة البحث اللسا ي العربي قضايا وصفية ونظرية  .  اليعيعتا  املعجمتة:  2018

واألبحاث  .  2018 الدراسات  معهد  الخامس،  محمد  اللسانيات   للتعريب،جامعة  مختبر: 

  والتهيئة اللغوية واالصطالح.

املعجمي:  2018 املعنى  والصناعة .   نتة  املعاصرة  العربية  اللغة  موضوع  في  دولية  ندوة 

واألبحاث .  2018  مارس  22و  21  املعجمية الدراسات  معهد  الخامس،  محمد  جامعة 

  للتعريب. 

اللغة ووجاهاتها الحلقة الرابعة:  .  وذجااطابأ من منظوع معرفي: أفعال اطحركة نم :  2017

التعليم في  اللغوية  الدراسات .  2017يناير    12  األخطاء  معهد  الخامس،  محمد  جامعة 

  فريق اللسانيات العربية املقارنة والتطبيقية. واألبحاث للتعريب،

مراكش.  2016 اآلداب،  كلية  والدكتوراه،  املاستر  طلبة  لفائدة  محاضرات  دجنبر    5-8: 

2016 : 

 البرنامج: 

 اليعيعتا  والترجمة دجنبر:  5

 الترجمة واملصبلح دجنبر:  7

 االستعاعة وبناء املعنى دجنبر:  8

الواقع البنتة املوضوعتة: أفعال ا نشبة نموذجا   :  2016 العربية:  اللغة  تخطيط متن 

 كلية اآلداب والعلوم اإل سانية، الجديدة. . 2016نونبر    24 -23واآلفاق. 

اللغة واألدب.  االستعاعة وبناء املعنى   :  2016 كلية  .  2016ماي    12ندوة وطنية في قضايا 

 اآلداب والعلوم اإل سانية، الجديدة.

نموذجا   :  2016 اطجر  اللسانتة: حروف  النظرية  إطاع  في  العربتة  اللغة  لتدعيس  اقتراح 

جامعة محمد  .  2016راير  فب   11اللسانيات ومناهج اللغة.    اللغة ووجاهاتها الحلقة النالنة: 

للتعريب، واألبحاث  الدراسات  معهد  املقارنة   الخامس،  العربية  اللسانيات  فريق 

 والتطبيقية. 

اته     :2015
ّ
وهن ثغراته  العربي  كلية  ،  أبريا   28املعجم  املعارف،  وتكاما  الترجمة  مختبر 

 اآلداب بمراكش.
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واطحركة 2015 اإلدعاك  استعاعا   الجامعة:   :  في  البالغي  الدرس  حول:  دولية  ندوة 

واآلفاق   واملعجم 2015مارس    26-25اإلكراهات  البالغة  في  البحث  مختبر  تنظيم   .

 واللسانيات. كلية اآلداب بالجديدة. 

،  (  النانية  الحلقة)  ووِجاهاتها   اللغةوعاد     جاء  في تخصيص املدخا املعجمي: فعا:  2015

 . جامعة محمد الخامس، معهد الدراسات واألبحاث للتعريب،2015ماي  28يوم دراس ي في 

  فريق اللسانيات العربية املقارنة والتطبيقية.

واملصبلح 2014 املفهوم  واإليا   ين  اليها   في  :  للترجمة  النانية  الوطنية  الندوة   .

" اللسا يموضوع:  املصطلح  وإشكاالت  مختبر  2014نونبر    27و26".  الترجمة  الترجمة  . 

 وتكاما املعارف. كلية اآلداب. مراكش. 

املعجمي   2014 املدخل  العربية  2014ماي    9و  8: تخصتص  للسانيات  الدولية  الندوة   .

 كلية اآلداب بالقنيطرة.  مختبر إعداد اللغة العربتة املقارنة. 

للحركة.  :  2013 املعجمي  التمنيا  في  اللغة .  2013نونبر    20البروز  إعداد  مختبر 

 كلية اآلداب بالقنيطرة.  بتة العر 

املناسب.  :  2013 التركيبي   20اللغة ووجاهاتها   املدخا املعجمي ألفعال الحركة: املحتوى 

واألبحاث 2013دجنبر   الدراسات  معهد  والتطبيقية.  املقارنة  العربية  اللسايات  فريق   .

 للتعريب.  

  5.  املناهج اللسانية لتدريس اللغة العربيةاملؤتمر الدولي املحكم    : تدعيس املعجم   2012

 جامعة موالي دسماعيا املدرسة العليا لألساتة. مكناس.  2012دجنبر  6و

اللغة في اإلعالم املغربي بين ثوابت الهوية ومقتضيات  . ندوة  املكتو : عربتة اإلشهاع  2012

 . 2012دجنبر   26و25معهد الدراسات واألبحاث للتعريب.   االنفتاح.

دجنبر    21و20اكتساب اللغة وتعلمها.  ندوة وطنية حول  .  : اكتسا  املعجم العربي2012

الخامس2012 محمد  جامعة  واألبحا-.  الدراسات  معهد  فريق  السويس ي.  للتعريب.  ث 

 اللسانيات العربية املقارنة والتطبيقية. 
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الجزائر واألقطار  نتة عربتة اإلشهاع :  2012 في  العربية  اللغة  األول: واقع  الدولي  امللتقى 

املستقبلية:   ورهاناتها  عاشور، 2012ماي    14و13العربية  زيان  جامعة   .

 الجلفة.الجزائر. 

التكراع :  2012 املقارنة.  الندوة  داللة  العربية  اللسانيات  النالنة:  ماي   11و10الدولية 

 . كلية اآلداب والعلوم اإل سانية. القنيطرة. 2012

اطحاسوبي :  2012 العربي  للمعجم  الداللي  املعالجة البناء  حول  الرابعة  الدولية  الندوة 

 . منشورات معد الدراسات واألبحاث للتعريب.2012ماي   3و 2اآللية للغة العربية.  

التصوعية   :  2012 ا سس  املاتص:  املعجم  املعاجم  في  ناء  حول:  األول  الدولي  امللتقى 

 . سطيفكلية اآلداب واللغات، جامعة فرحات عباس،.   2012أ ريل  11 -9املختصة. 

. كلية اآلداب  2011يونيو  8و 7ندوة اللغة والنقافة . الفاعق االجتماعي في التواصل: 2011

اإل سانية، القنيطرة.والعلوم   

النظرية  2010 في  جديدة  تطورات  في:  دراسيان  يومان  واإلسبانية  العربية  في  ونظر  رأى    :

 . معهد الدراسات واألبحاث للتعريب. 2010يونيو   25و24اللسانية، بتاريخ 

نموذجا   2009 الفعل  املصبلح:  أنبولوجتا  اإل سانية  ندوة  :  العلوم  في  املصطلح 

العربتة.2009دجنبر  24-23والدقيقة اللغة  إعداد  مختبر  اآلداب  .  تنظتم  كلية 

 بالقنيطرة. 

  ماي   16-15امللتقى الدولي للتواصا  :منظوع جديد للتواصل: تمثتال  وإجراءا    2008

 كلتة اآلدا   تازة 

الندوة الدولية في موضوع: اللغة العربية  :البناء الداللي للمعجم العربي اطحاسوبي   2008

أبريا. مركز الدراسات والبحوث اإل سانية واالجتماعية.    17-16-15والتنمية البشرية

 وحدة الدراسات اللغوية، كلية اآلداب بوجدة.

   كلتة اآلدا   اطجديدة  2007دجنبر12-11:  نتة عربتة اإلشهاع  2007

والتواصا. معهد الندوة الدولية حول اللغة     2007دجنبر    6-5: القدعة التواصلتة   2007

 التعريب. الرباط. 
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واملعلومتا 2007 ا نترنيت  معجم  العلوم.  :  ناء  تعريب  لجمعية  النالث عشر  املؤتمر   .

 فبراير.  24و23القاهرة. 

2006: 

أنبولوجي أساس  على  العربتة  اليخيرة  متن  حول   ناء  دراس ي  يوم  العربتة .    اليخيرة 

 . 2006دجنبر  15تنظيم فريق املصطلح املولد 

2005 : 

املولد  املصبلح  حول:  أنبولوجتا  دراس ي  يوم  والنسقتة،  املعتاعية  .  املصبلح  ين 

 . 2006يناير  منشورات معهد الدراسات واألبحاث للتعريب

العصري  العربي  للمعجم  الداللي  :  البناء  حول  دراسيان  يومان  اللسانتة  ،   العلوم 

واآلفاق:   املغر  وجمعية اطحصتلة  للتعريب  واألبحاث  الدراسات  معهد  تنظيم   .

 . 2005يونيو   24- 23اللسانيات باملغرب يومي  

العربي  املعجم  حول  تركتبي  املعجم تقرير  صناعة   من  نماذج   : حول  دراسيان  يومان   ،

 . 2005العربي العصري. منشورات معهد الدراسات واألبحاث للتعريب فبراير 

املفاهتم  املقارنة،   ناء  العربية  اللسانيات  الدكتوراه، وحدة  لطلبة  قدم    / 2/  26، عرض 

2004  . 

اطحدو  اطحركة  ين  اللسانيات  والثبو    أفعال  العلمي لجمعية  النشاط  دطار  في  ألقي   ،

 . 2002باملغرب، مارس 

نموذج  ا فعال  املعنى:  أبريا  اتراتبتة  املقارنة،  اللسانيات  وحدة  أ شطة  دطار  في  ألقي   ،

2002 . 

 . 2002، ألقي في دطار أ شطة وحدة اللسانيات املقارنة، أكتوبر الداللة النواة

وا التفسيري  املعجم  املولدمقاعنة  ين  املقارنة،  ملعجم  اللسانيات  وحدة  دطار  في  ألقي   ،

 . 2000فبراير 

 . 2000، ألقي في دطار وحدة اللسانيات املقارنة، مارس التعدد الداللي في ا فعال
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 أعمال منشورة 
 

. متصل املعجم اللغوي واملعجم التواصلي  أو القاموس اليي ال يمكن أن يوجد:2022

 املعرفة دار كنوز 

دار كنوز املعرفة.   وصفيةفي اللسانتا  العربتة مبادئ نظرية وظواهر :2021  

 . دار أبي رقراق للطباعة والنشر. الرباط. أبحاث في اللسانيات العربية واملقارنة: 2021

 أصكوم للطباعة والنشر، القنيطرة ،2أبحاث في اللسانيات العربية املقارنة. العدد : 2021

 مطبعة أم هداية للنشر، القنيطرة.  ،1أبحاث في اللسانيات العربية املقارنة. العدد : 2020

 : أبحاث في اللغة العربية. دار أبي رقراق للطباعة والنشر. الرباط 2019

 مطبعة أم هداية للنشر، القنيطرةأبحاث في اللسانيات العربية املقارنة. : 2021

دار القلم، دراسات في الداللة والذريعيات: أعمال مهداة دلى األستاذ محمد غاليم.  :  2019

 الرباط. 

املعجمي     :2019 واالنتقاء  املنهجاالعتصاف  وسؤال  العربي  وتنسيق .  املصطلح  دعداد 

 محمد الراض ي، منشورات معهد الدراسات واألبحاث للتعريب، الرباط. 

املولد     : 2019 املعجم  ونظرية  اطجر  العربية  تدعيس حروف  اللسانيات  في  اللغة دراسات 

للتعريب، .  التطبيقية الدراسات واألبحاث  وتنسيق محمد غاليم، منشورات معهد  دعداد 

 الرباط. 
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املولد     : 2019 املعجم  ونظرية  اطجر  العربية  تدعيس حروف  اللسانيات  في  اللغة دراسات 

وتنس.  التطبيقية للتعريب، دعداد  الدراسات واألبحاث  يق محمد غاليم، منشورات معهد 

 الرباط. 

الواقع البنتة املوضوعتة: أفعال ا نشبة نموذجا   :  2018 العربية.  اللغة  تخطيط متن 

النانية  الدولية  الندوة  أعمال  البالغة  2016نونبر    24-23  واآلفاق.  في  البحث  مختبر   .

واللسانيات. دعداد وتنسيق أحمد الباهي السعدية صغير، عبد الصمد الرواعي. منشورات 

 . 2018كلية اآلداب والعلوم اإل سانية بالجديدة 

املقاعنة :  2017 العربتة  رقم    اللسانتا   اللسانيات،  في  الدكتوراه  دفاتر  .  1سلسلة: 

 منشورات معهد الدراسات واألبحاث للتعريب. 

املعنى االستعاعا:  2017 وبناء  محمد      أعمال  في  دراسات  واملحيط.  املركز  البالغة 

 عالم الكتب الحدينة. دربد، األردن. .5العمري. سلسلة الترجمة واملعرفة، العدد 

الكلمة:    :2017 داللة  لكتابعن  نماذج :تقديم  معجمية،  تصورات  الكلمات  تدل  كيف 

. منشورات معهد الدراسات واألبحاث  32العدد  .  مجلة أبحاث لسانية.  معرفية وبناء املعنى 

 للتعريب. 

واطحركة 2016 اإلدعاك  استعاعا   نصية.    :  ومقاربات  معرفية  قضايا  البالغي:  الدرس 

األولى الدولية  الندوة  واللسانيات.  2015مارس    26-25  أعمال  البالغة  في  البحث  مختبر   .

 جديدة. تنسيق سعيد جبار وعبد الصمد الرواعي. كلية اآلداب بال

واملصبلح :  2016 املفهوم  واإليا   ين  واالصطالح  اليها   الترجمة  الترجمة  سلسلة   .

 . تنسيق حسن درير. دار عالم الكتب الحدينة. دربد. األردن. 4واملعرفة عدد 

 مؤلف جماعي. منشورات معهد الدراسات واألبحاث للتعريب.  معجم املناخ والبيئة. : 2016

واملصبلح :  2016 املفهوم  واإليا   ين  لسانية  اليها   أبحاث  العدد  مجلة   .31  .

 منشورات معهد الدراسات واألبحاث للتعريب. 

املعجم:  2016 لغوية..  تدعيس  السغروشني.    آفاق  ددريس  األستاذ  دلى  مهداة  أعمال 

 سات واألبحاث للتعريب. منشورات معهد الدرا 

 . دار كنوز املعرفة. عمان، األردن. بنية الشروع التركيبية والداللية : 2016
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املعجم:  2015  ضمن  تدعيس  اللغة  .  وتدريس  اللسانية  املدرسة  العربيةاملناهج  دفاتر   .

 . دعداد محمد أمين.20العليا لألساتذة بمكناس العدد.

التعدد اطحدثي:  2015 الوجاهات والنمطيات. ضمن  سمة  اللغوية  املقوالت  في  .  السمات 

محمد  جامعة  للتعريب.  واألبحاث  الدراسات  معهد  منشورات  غاليم.  محمد  دعداد 

 الخامس، الرباط.

مقارنة:  2015 دراسة  والداللية:  التركيبية  الشروع  أفعال  املعرفة.عمان.    بنية  كنوز  دار 

 األردن 

 ، دار الكتاب الجديد، بيروت. لبنان.  عجم املولد داللة أفعال الحركة في دطار امل: 2013

  ( ترجمة:

 ، دار الكتاب الجديد، بيروت. لبنان. بنية الحدث الحدث التركيبية والداللية: 2013

2012: La elaboración de diccionarios. Las jornadas internacionales los 

verbos de movimiento: estudio teórico y aplicación lexicográfica. Facultad de 

letras. Universidad Autónoma de Madrid. 4 y 5 de Octubre 2012. 

https://www.uam.es/gruposinv/upstairs/upstairs2/curricula/trabajos/berriss

oul_2012_elaboracion.pdf 

2012: La elaboración del Diccionario electrónico multilingüe de verbos 

de movimiento. Las jornadas internacionales los verbos de movimiento: 

estudio teórico y apelación lexicográfica. Facultad de letras. Universidad 

Autónoma de Madrid. 4 y 5 de Octubre 2012. 

2009: El uso metafórico de los verbos de movimiento:  el caso del árabe y 

el español. En  Elena de Miguel y Santiago U. Sánchez Jiménez (eds): Fronteras 

de un diccionario: las palabras en movimiento. Cilengua. España.  
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التواصلتة   :  2012 تورابي.  القدعة  وع.  بريسول  أ.  دعداد  والتواصا.  اللغة  ضمن 

 منشورات معهد الدراسات واألبحاث للتعريب، الرباط.  

التعدد:  2011 دولية   .  داللة  الوجاهات ندوة  اللغوية  املقوالت  في  السمات 

فريق  2011نونبر  25و24و23والتنميط للتعريب،  واألبحاث  الدراسات  معهد   .

 اللسانيات العربية املقارنة والتطبيقية، الرباط. 

مجلة أبحاث لسانية العدد  .  : التألتف الداللي في االسم الكتلة واالسم املعدود2010

27/28 . 

قي اإلسبانية . الندوة الدولية النانية: اللسانيات العربية   ver: بين رأى في العربية و 2010

 . كلية اآلداب، القنيطرة. 2010ماي   6و 5املقارنة. 

البعامة   2009 مصبلح  أنبولوجتا  املصطلح :  خصائص  حول:  الدولية  الندوة 

مصطلح   نموذجااملولد،  للتعريب،  دجنبر  10-9.  الطعامة  واألبحاث  الدراسات  معهد 

 الرباط. 

اطحركة   2008 االستعاعي  فعال  األولى  :االستعمال  الدولية  .  2008ماي    7-6الندوة 

 كلية اآلداب بالقنيطرة. . تنظتم مختبر إعداد اللغة العربتة

2007: El uso metaforico de los verbos de movimiento: el caso del arabe. 

Jornadas internacionales 

والكتلة   2007 التفريد  التصوعية  2007يونيو    22:  الداللة  حول  دعاس ي  يوم    

 تنظيم مختبر دعداد اللغة العربية. كلية اآلداب بالقنيطرة. وتقاطعاتها  

املعاطجة اآللتة للغة ، ندوة دولية حول:  معاطجة التعدد الداللي: أفعال اطحركة نموذجا

 . 2007. منشورات معهد الدراسات واألبحاث للتعريب مارسالعربتة

الوستط  املعجم  في  التعريف  حول:ثغرا   دراسيان  يومان  العصري    ،  العربي  املعجم 

 . 2007أبريا. منشورات معهد الدراسات واألبحاث للتعريب وإشكاالته

  . 1، العدد.9، املجلد. يةأبحاث لسانمجلة ، حد  اطحركة وا وجتة  : 2004

 .2، العدد.8، املجلد. أبحاث لسانيةمجلة ،  املحدودية وبنتة حد  اطحركة
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سما  الفعل ، ضمن وقائع األيام اللسانية الوطنية الرابعة حول "داللة أفعال اطحركة 

 ".منشورات معهد الدراسات واألبحاث للتعريب. وطرق  نائها

2003: 

 .2، العدد.8. ، املجلدأبحاث لسانيةمجلة ،  اطحركةاملحدودية وبنتة حد   

والتكمتم حول  التراكم  السادسة  الوطنية  اللسانية  األيام  دطار  في  ألقي  العاعية ،  البنى 

الوظتفتة   وجمعية واإلسقاطا   للتعريب  واألبحاث  الدراسات  معهد  نظمها  التي 

 . 2003ماي  28و 27و 26اللسانيات باملغرب أيام 

2002  : 

2001 : 

املعجمي واالنتقاء  وقائع،  االعتصاف  حول    ضمن  الدولية  والنسقتة  الندوة  التولتد 

 . 2001. منشورات معهد الدراسات واألبحاث للتعريب. ماي والترجمة اآللتة

الناعتاملصبلح    واالسم  الرأس  االسم  وقائع،  املولد:  نتة  اليومين    ضمن 

والظروف"دراسيينال يوليوز  النعو   للتعريب  واألبحاث  الدراسات  معهد  منشورات   .

2001 . 

2000: 

املعبتا  قواعد  في  وتمثتلها  للمصبلح  املعرفتة  األشهب.  .  البنتة  خالد  مع  باالشتراك 

 . 2000منشورات كلية اآلداب مكناس 

1998: 

ألقةةةي فةةةي النةةةدوة الدوليةةةة التةةةي نظمهةةةا معهةةةد الدراسةةةات ، البنتذذذة الداللتذذذة للمصذذذبلح املولذذذد

واألبحةةةةاث للتعريةةةةب بتعةةةةاون مةةةةع املنظمةةةةة العربيةةةةة للتربيةةةةة والنقافةةةةة والعلةةةةوم )أليكسةةةةو( أيةةةةام 

منشةةةةةورات معهةةةةةد الترجمذذذذة واالصذذذذبالح والتعريذذذذب  ، فةةةةةي موضةةةةةوع 1998يونيةةةةةو  18و17و16

 .1999الدراسات واألبحاث للتعريب 

1997: 

عربيةةةةةة الصةةةةةحافة. منشةةةةةورات معهةةةةةد . ف: توزيذذذذف ا فعذذذذال واطحذذذذروفداللذذذذة عنذذذذاوين ال ذذذذح

 الدراسات واألبحاث للتعريب، الرباط.



 17 

 ترجمة 

 

  2، العدد.1. جاكلين كيرون. مجلة أبحاث لسانية. املجلد. :حول تركتب الزمن1996

للعمل:  2000 املعرفتة  النظري 1:الداللة  الستاق  املجلد.     لسانية.  أبحاث  مجلة   .5  ،

 . 1العدد.

 . 2، العدد.9. لسانية، املجلد.  التراكتب الوجودية الزمنتة في اإلسبانتة: 2004

الكتف 2007 وظروف  الثانتة  املحموال   للعالقة  ين  فرعي  حدثي  منظوع  دي    :  دلينا 

 . 22-21أبحاث لسانية عدد. ميكيا ومرينا فرنانديز لكونيا. 
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 تأطير بحوث الدكتوراه 
 

معهد الدراسات واألبحاث   دوع اللسانتا  في  ناء الدعس اللغوي  املرحلة اال تدائتة 

 للتعريب. 

 خديجة وحتد االسةةةةةةةةةةةةةم: 

 معهد الدراسات واألبحاث للتعريب.  أهمتة اليكاء اللغوي وتقوية القدعة التواصلتة   

 فتتحة شعنافياالسةةةةةةةةةةةةةم: 

 معهد الدراسات واألبحاث للتعريب.  اطاصائص الصرفتة والداللتة للمصدع  

 املهدي املنهابياالسةةةةةةةةةةةةةم: 

معهد الدراسات  اطابا  املعرفي في اللغة: أبعاد لسانتة ذعيعتة وديداكتتكتة  

 واألبحاث للتعريب. 

 امباعكي   عبد الصمداالسةةةةةةةةةةةةةم: 

معهد الدراسات واألبحاث  . السنةةةةةةةةةةةةة: النانية. البنتة الداللتة طحروف اطجرعنوان البحث:

 للتعريب. 

معهد املداخل في املعاجم العربتة اطحديثة املعجم الوستط نموذجا  الباردي عزوز:  

 الدراسات واألبحاث للتعريب.

 عبد اإلاله الوزاني الشاهدي  االسةةةةةةةةةةةةةم: 

 كلية اآلداب بالقنيطرة.:إشكالتة املولد في حقل اللسانتا  االجتماعتة  عنوان البحث

 عبد اطحكتم شعبان سلتمان  ومداس االسةةةةةةةةةةةةةم: 

كلية   تعدد الداللة اللفظتة وتبوعها في إطاع " معاجم الوجوه والنظائر   عنوان البحث:

 اآلداب بالقنيطرة. 

 عشتد الشنشني االسةةةةةةةةةةةةةم: 

 كلية اآلداب بالقنيطرة.   ناء املعنى اليعيعي   عنوان البحث:

 نفيسة محسناالسةةةةةةةةةةةةةم: 

 بحاث للتعريب. معهد الدراسات واأل  املعجم املدعس ي  عنوان البحث:
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قيد املداخل في املعاجم العربتة اطحديثة املعجم الوستط نموذجا  الباردي عزوز: 

 اإلنجةةةاز معهد الدراسات واألبحاث للتعريب. 

 فاطمة مباع  االسةةةةةةةةةةةةةم:

كلية اآلداب    قيد اإلنجازاملعجم التاعيخي العربي  ين التنظير والتببتق   عنوان البحث:

 بالقنيطرة. 

 عبد اإلاله الوزاني الشاهدي  االسةةةةةةةةةةةةةم: 

كلية اآلداب    قيد اإلنجاز:إشكالتة املولد في حقل اللسانتا  االجتماعتة  عنوان البحث

 بالقنيطرة. 

 عبد اطحكتم شعبان سلتمان  ومداس االسةةةةةةةةةةةةةم: 

قيد تعدد الداللة اللفظتة وتبوعها في إطاع " معاجم الوجوه والنظائر    عنوان البحث:

 كلية اآلداب بالقنيطرة.   اإلنجاز

 جمتلة توفتق االسةةةةةةةةةةةةةم: 

 معهد الدراسات واألبحاث للتعريب.  العباعا  املسكوكة في اللغة العربتة  عنوان البحث:

 دومبتا عبد العزيز االسةةةةةةةةةةةةةم: 

اقف تعلتم اللغة العربتة في دول غر  إفريقتا  عنوان البحث: معهد الدراسات  و

 واألبحاث للتعريب. 

 عبد اإلاله هتكالاالسةةةةةةةةةةةةةم: 

 معهد الدراسات واألبحاث للتعريب.  داللتة  فعال البقس البنتة ال عنوان البحث:

 عبداطحفتظ تنغري االسةةةةةةةةةةةةةم: 

 معهد الدراسات واألبحاث للتعريب.   البنتة الداللتة لألفعال النفستة  عنوان البحث:

 جهاد  وزيان االسةةةةةةةةةةةةةم: 

 بحاث للتعريب.معهد الدراسات واأل  تركتب وداللة أفعال اطالق  عنوان البحث:

 جهاد  وزيان االسةةةةةةةةةةةةةم: 

معهد الدراسات واألبحاث   اطالق التحويل و البنتة الداللتة  فعال  عنوان البحث:

 للتعريب. 
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 الكوش فاطمة الزهراءاالسةةةةةةةةةةةةةم: 

معهد الدراسات  البنتة الداللتة لألسماء املعدودة وأسماء الكتلة  عنوان البحث:

 واألبحاث للتعريب. 

 حسن مدان االسةةةةةةةةةةةةةم: 

معهد الدراسات  البنتة الداللتة لألسماء املعدودة وأسماء الكتلة  عنوان البحث:

 واألبحاث للتعريب. 

 عزيز الشاوي االسةةةةةةةةةةةةةم: 

 معهد الدراسات واألبحاث للتعريب. لداللتة  فعال البصر البنتة ا عنوان البحث:
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. كلية  2014. بحث لنيا شهادة املاستر.  نتة اطحد  في أفعال اطحواس*موس ى القصري: 

 اآلداب بالقنيطرة. 

.  2014شهادة املاستر.  . بحث لنيا اطاصائص الداللتة  فعال اطحركة*جيهان العروس ي: 

 كلية اآلداب بالقنيطرة.

بحث لنيا شهادة  داللة الفعل في اللغة العربتة: أفعال اطحاال  نموذجا  رشيدة نوار:*

 . كلية اآلداب بالقنيطرة. 2015املاستر.  

 مناقشة  حو  املاستر( 5

  العربتة بعض اطاصائص الداللتة في بعض تراكتب امللكتة في اللغة *فاطنة شوية: 

 . كلية اآلداب بالقنيطرة.2014دشراف محمد غاليم. بحث لنيا شهادة املاستر.  

2000 : 

-دنجليزي - س ير ، ف  في علم ا وبئة  املجال البتبري   مختص  معجم( مساهمة في دعداد  1

ال محمد  دنجاز:  بيطري.  دكتور  شهادة  لنيا  النالث  السلك  أطروحة  معهد ذعربي.  هبي. 

 للزراعة والبيطرة، الرباط. الحسن النا ي 

. أطروحةةةة لنيةةةا شةةةهادة اللغذذة العربتذذذة وتذذذدعيس العلذذوم الببتذذذة: علذذذم التشذذذري  نموذجذذا( 2

الةةةدكتوراة فةةةي الطةةةب. دنجةةةةاز: البةةةاز ربيعةةةة. جامعةةةة الحسةةةةن النةةةا ي، كليةةةة الطةةةب والصةةةةيدلة، 

 الدارالبيضاء.

 

 

 

 

 

 

 

 مؤتمرات 
 تنسيق التعريب الجامعة العربية، مراكش. سع للتعريب، مكتب ا( املؤتمر النامن والت1
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 . 1999( مؤتمر جمعية لسان العرب، القاهرة نونبر 2

 ، القاهرة. 2004ماي  26و25اطحلقة العلمتة الثانتة حول املصبلح الببي( 3

  املؤتمر الثامن والتاسف للتعريب، مكتب تنستق التعريب اطجامعة العربتة، مراكش (  1

   1999أ ريل 

  1999( مؤتمر جمعتة لسان العر ، القاهرة نونبر 2

 ، القاهرة 2004ماي  26و25اطحلقة العلمتة الثانتة حول املصبلح الببي   (3

العلمي   (4 البحث  حول  الوطني  امللتقى  في  للتعريب  وا  حا   الدعاسا   معهد  ممثل 

   2005ماعس  ال ايرا  4-3والتكنولوجي  

  2007فبراير 24و23عريب العلوم  القاهرة  املؤتمر الثالث عشر طجمعتة ت( 6

  2008ماي  31-29( امللتقى الدولي حول التر تة والسلوك املدني  مراكش 7

الدورة  2016 املناخية. مراكش    22:  التغيرات  املتحدة حول  لألمم  األطراف    18و  7ملؤتمر 

 . 2016نونبر 
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مشروع  (1 مجموعة  اللغا    عضو  املتعدد  اإللكتروني  مدريد املعجم  جامعة 

 . 2017-2013املستقلة.

 . 2013-2010جامعة مدريد املستقلة.حدود املعجم  ( عضو مجموعة مشروع 2

 2007( مراجعة معجم النقل  3

 2007( وضف تعاعيف معجم ا نترنيت، الصتغة اإللكترونتة  4

 . 2006. معهد الدراسات واألبحاث للتعريب. املشرف العلمي على معجم ا نترنيت( 5

 . 2007معهد الدراسات واألبحاث للتعريب. عضو في مشروع إنجاز كتا  التصريف  ( 5

دراسات واألبحاث للتعريب.  معهد العضو في مشروع إنجاز معجم البعامة إلكتروني    (  6

2007 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املشاعكة في طجان التحكتم 

 



 24 

مدينة  طجنة التحكتم في الندوة الدولتة ا ولى للحاسب اآللي واللغة العربتة،    ( عضو1

السعودّية الحاسبات  جمعّية  مع  بالتعاون  والتقنية  للعلوم  العزيز  عبد  الفترة  ) امللك  في 

 .2007مارس لعام  25-28

    2012أ ريل 11 - 9امللتقى الدولي األول حول: املعاجم املختصة. طجنة التحكتم   ( عضو2

 سطيف. كلية اآلداب واللغات، جامعة فرحات عباس،. 

العربية.  طجنة التحكتم   ( عضو4 للغة  املعالجة اآللية  الرابعة حول  الدولية    3و  2الندوة 

 . 2012ماي 
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 أ حا  في اللسانتا  العربتة املقاعنةاملشرف على سلسلة -

 

 تنسيق وإصدار وق ائع الندوات 
 إصدعا : أ( تنستق

. منشةةةةةورات معهةةةةةد الدراسةةةةةات 2007. يونيةةةةةو املعجةةةةةم العربةةةةةي العصةةةةةري وإشةةةةةكاالت : 2007(1

 واألبحاث للتعريب، الرباط.

  ( تنستق الندوا :

 ، تنظيم معهد الدراسات واألبحاث للتعريب، الرباط.عربتة ال حافة: 1997( 1

، تنظةةيم معهةةد الدراسةةات واألبحةةاث للتعريةةب بتعةةاون مةةع البنذذى الزمنتذذة وأشذذكالها: 2000( 2

 كلية اآلداب بالقنيطرة.

تنظيم معهةةد الدراسةةات واألبحةةاث للتعريةةب، التولتد والنسقتة والترجمة اآللتة :  2001(  3

 الرباط.

 منشورات معهد الدراسات واألبحاث للتعريب، الرباط.أسئلة اللغة  : 2002( 4

. تنظةةةةةيم معهةةةةةد الدراسةةةةةات واألبحةةةةةاث للتعريةةةةةب البنذذذذى التسذذذذذويرية وداللذذذذذة ا حتذذذذذاز: 2002(5

 ت باملغرب.بتعاون مع جمعية اللسانيا

. تنظةةةةةةيم معهةةةةةةد الدراسةةةةةةات واألبحةةةةةةاث للتعريةةةةةةب، العربتذذذذذة فذذذذذي اإلشذذذذذهاع والواجهذذذذذة: 2003( 6

 الرباط.

 تنظيم معهد الدراسات واألبحاث للتعريب، الرباط.لغة اطحق ولغة القانون  : 2004( 7

 . تنظيم معهد الدراسات واألبحاث للتعريب، الرباط.حماية اللغة: 2004( 8

: اللغذذذة العربتذذذة والبحذذذث العلمذذذي فذذذي تقريذذذر التنمتذذذة البشذذذرية اإلنسذذذانتة العربتذذذة 2005( 9

 تنظيم معهد الدراسات واألبحاث للتعريب، الرباط.  2003

تنظةةةةةةةةيم معهةةةةةةةةد الدراسةةةةةةةةات : اللغذذذذذذذة اتصذذذذذذذال اللغذذذذذذذا  وتواصلها وعشذذذذذذذة علمتذذذذذذذة، 2005( 10

 واألبحاث للتعريب، الرباط.

مذذي فذذي تقريذذر التنمتذذة البشذذرية اإلنسذذانتة العربتذذة : اللغذذة العربتذذة والبحذذث العل2005( 11

 تنظيم معهد الدراسات واألبحاث للتعريب، الرباط.  2003
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يةةةوم دراسةةة ي تنظيمفريةةةق املصةةةطلح املولةةةد، : املصذذذبلح  ذذذين املعتاعيذذذة والنسذذذقتة  2005( 12

 الرباط.

. تنظةةةةةةةةيم معهةةةةةةةةد الدراسةةةةةةةةات اطحصذذذذذذذذتلة واآلفذذذذذذذذاق: : العلذذذذذذذوم اللسذذذذذذذذانتة  ذذذذذذذاملغر  2005( 12

يونيةةو  24- 23واألبحاث للتعريب وجمعية اللسانيات بةةاملغرب وكليةةة اآلداب بنمسةةيك يةةومي 

2005. 

، يومةةان دراسةةيان حةةول : نمةةاذج مةةن صةةناعة  : تقرير تركتبي حول املعجم العربي  2005(  13

دجنبةةةر  18- 17املعجةةم العربةةةي العصةةةري. تنظةةةيم معهةةةد الدراسةةات واألبحةةةاث للتعريةةةب يةةةومي 

2005. 

 . تنظيم فريق املصطلح امللد.2006دجنبر  15الدخيرة العربتة يوم دراس ي حول  
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منشةةةةورات معهةةةةد الدراسةةةةات واألبحةةةةاث للتعريةةةةب،  منسذذذذق هتئذذذذة تحريذذذذر نشذذذذرة التعريذذذذب ( 1

 الرباط.

 لتعريب العلوم الصحية. شبكة أحسن( عضو 2

منشةةةةورات معهةةةةد الدراسةةةةات واألبحةةةةاث للتعريةةةةب،  أ حذذذذا  لسذذذذانتة  ( عضةةةةو محكةةةةم مجلةةةةة3

 الرباط

 .1999، ( عضولجنة مراجعة معجم اإلعالم، املؤتمر النامن والتاسع للتعريب4

 معهد الدعاسا  وا  حا  للتعريب  ،عضو فريق اللسانيات املقارنة والتطبيقية(5

 وا  حا  للتعريب معهد الدعاسا   ، عضو فريق املصطلح املولد( 6

 كلتة اآلدا   القنتبرة  عضو مختبر دعداد اللغة العربية.( 7

   كلتة اآلدا   مراكش عضو مختبر الترجمة وتكاما املعارف(8

 International Journal of)   املجلذذة الدولتذذة للسذذانتا  العربتذذة( عضةةو هيئةةة تحريةةر 9

Arabic Linguistics)  

    2مجلة العلوم االجتماعتة  جامعة سبتف( عضو هيئة تحرير 10
 


