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 اإلنسان�ة، ظهر المهراز، فاس.
. كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة، ظهر في علم النفس اللغوي  شهادة استكمال الدروس. 1992 -

 مهراز، فاس.ال
عنوان األطروحة: بن�ة الذاكرة المعجم�ة ووظ�فتها في فهم . الدكتوراه في علم النفس المعرفي .2001 -

 كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة، ظهر المهراز، فاس.اللغة وٕانتاجها. 
معالجة المعلومات بین عنوان المشروع:  .تخصص علم النفس :شهادة التأهیل الجامعي. 2011 -

كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة، ظهر  .القیود التكو�ن�ة واإلمكانات الثقاف�ة ذاكرة ونمو المعارف:ال
 المهراز، فاس.

 .، جامعة سیدي محمد بن عبد هللا فاس. أستاذ التعل�م العالي2017 -

 
 التر�وي  التنسیق. 3
ك علم النفس، كل�ة اآلداب ، مسل�مسلك اإلجازة األساس�ةات الوحدلمجموعة من  البیداغوجي منسقال -

اإلحصائ�ات ): 4(الفصل 5: الوحدة إلى اآلن 2014 من ظهر المهراز �فاس. –والعلوم اإلنسان�ة 
تدار�ب وأعمال موجهة ): 5(الفصل 5الوحدة ): الكفاءات الم�كرة، 5(الفصل 3ومعالجة المعط�ات، الوحدة 

علم النفس المعرفي ): 5(الفصل 19الوحدة مدخل إلى الفلسفة، ): 1(الفصل 3: الوحدة 2009-2013 .1
 .2مشروع نها�ة التكو�ن ): 6(الفصل 24، الوحدة والتعلم

، المر�ي المتخصص، كل�ة اآلداب مسلك اإلجازة المهن�ة�ات الوحدمن لمجموعة  البیداغوجي منسقال -
 20الوحدة ، 1 تقن�ات ومناهج ال�حث): 3(الفصل 9الوحدة  ظهر المهراز �فاس. –والعلوم اإلنسان�ة 

 تقن�ات التدخل العالجي.): 6(الفصل 22، الوحدة مناهج ال�حث ووسائله): 5(الفصل
، )2011-2010( ياإلكلین�ك�مسلك الماستر: علم النفس ات الوحدلمجموعة من  البیداغوجي منسقال -

): 2(ف 4الوحدة ، الق�اس النفسي): 1(ف 4(الوحدة  ظهر المهراز �فاس –كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة 
 .3أ�حاث وتدار�ب ): 4(ف 4، الحدة 1أ�حاث وتدار�ب ): 3(ف 3، الوحدة مناهج ال�حث

-2016( �مسلك الماستر: علم النفس العصبي المعرفيات الوحدلمجموعة من  البیداغوجي منسقال -
نصوص دراسة ال): 1(ف 5(الوحدة  ظهر المهراز �فاس –، كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة )2018

): اضطرا�ات النمو، 3(ف 2): علم النفس العصبي النمائي، الوحدة 2(ف 2�اللغة األجنب�ة، الوحدة 
 ): الرسالة.4(ف 5الحدة 

اللغة العر��ة "، �سلك الماستر الدولي "مناهج اللسان�ات التطب�ق�ةالمنسق البیداغوجي لوحدة: " -
سا�س �فاس، وشع�ة  –اب والعلوم اإلنسان�ة " (الفصل الثاني)، كل�ة اآلدوالتواصل بین الثقافات

 .2015-2014�فرنسا،  2الدراسات العر��ة بجامعة ر�ن 
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 في مؤسسات علم�ة واجتماع�ة العضو�ة. 4
 المستشار العلمي لجمع�ة المنتدى المغر�ي للصم �فاس. -
 ، فاس.(ARSCT)" جمع�ة ال�حث في العلوم المعرف�ة والترجمةعضو مؤسس لـ" -

- (depuis 2014). Membre de l’ARIC (Association Internationale pour la Recherche 
Interculturelle). 

" التي �صدرها محترف الصحافة واإلعالم الجهوي، التا�ع لكل�ة اآلداب ثقافة وتواصلعضو بجر�د " -
 والعلوم اإلنسان�ة، ظهر المهراز �فاس.

 ل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة، ظهر المهراز �فاسعضو بلجنة التنسیق والط�اعة لدى مجلة ك -
 . طرابلس. لبنان.UNSCINعضو مجلس أمناء جامعة االتحاد، االتحاد العالمي للمؤسسات العلم�ة  -
 عضو "همزة وصل: نادي الكتاب والصورة وتفاعل االختصاصات". الكل�ة المتعددة التخصصات. تازة. -
، كل�ة اآلداب والعلوم (CREPS) ات النفس�ة واالجتماع�ة�مركز األ�حاث والدراسعضو سابق  -

 اإلنسان�ة، ظهر المهراز، فاس.
 –ظهر المهراز  –". كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة �مركز الطفولة والمراهقة واألسرةعضو سابق " -

 فاس.
 اس.ف –ظهر المهراز  –". كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة مختبر العلوم المعرف�ةعضو " -
 .2009-2007فاس:  –ظهر المهراز  –منسق مسلك علم النفس لكل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة  -
 فاس –ظهر المهراز  –عضو لجنة التنسیق �كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة  -
 ).2017-2015ظهر المهراز �فاس (-عضو منتخب �مجلس كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة -
ظهر المهراز -لشؤون األكاد�م�ة والبیداغوج�ة، كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ةعضو منتخب بلجنة ا -

 ).2017-2015�فاس (
-2015ظهر المهراز �فاس ( –عضو اللجنة العلم�ة �شع�ة علم النفس �كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة  -

2018.( 
 ).2018-2015مهراز �فاس (ظهر ال –عضو مجلس شع�ة علم النفس �كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة  -
 عضو س�كرتار�ة قطب ال�حث: "لغة، تواصل، فن" بجامعة سیدي محمد بن عبد هللا �فاس. -
 

 العلمي، والتر�وي، والجمعوي)(التسییر تجارب في . 5
 �مدینة فاس المغر��ة. (ARSCT) لجمع�ة ال�حث في العلوم المعرف�ة والترجمةالكاتب العام  -
 "، �فاس.المنتدى المغر�ي للصم مع�ةجنائب أمین مال " -
 فاس -أمین مال "�الجمع�ة الوطن�ة لعلم النفس في خدمة المجتمع"  -
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)، مجلة دول�ة متخصصة في العلوم المعرف�ة والترجمة، التي تصدر Cognition( مجلة معرف�ةمدیر  -
 �مدینة فاس المغر��ة.

ظهر المهراز  –كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة  ".المعرف�ة والتر��ةعن مجموعة ال�حث في " المسؤول -
 فاس. –

" خل�ة الوساطة والتنش�ط التكنولوجيممثل كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة، ظهر المهراز �فاس لدى " -
 ).2001�المدرسة العل�ا للتكنولوج�ا، جامعة سیدي محمد بن عبد هللا �فاس، (

 .2009-2008فاس:  –ظهر المهراز  –لوم اإلنسان�ة رئ�س شع�ة علم النفس، كل�ة اآلداب والع -
). فاس: ALCinMC) (2015-2016المنسق البیداغوجي لبرنامج تعل�م العر��ة لغیر الناطقین بها ( -

 ظهر المهراز. –كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة 
. فاس: )MCinCALبرنامج تعل�م اللغة العر��ة وثقافتها في الس�اق المغر�ي (). مدیر 9201-2017( -

 ظهر المهراز. –كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة 
 ظهر المهراز �فاس-كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة. �ةفمختبر العلوم المعر  مدیر). 2019-2017( -
قطب ال�حث: "اللغات والتواصل والفنون". جامعة سیدي محمد بن عبد هللا،  منسق). 2019-2017( -

 فاس، المغرب
�فرنسا وجامعة فاس  Angerعن مشروع �حث مشترك بین جامعة آنجي  المسؤول). 2018-2016( -

 .تهاومعیر اخت�ارات الوظائف التنفیذ�ة �المغربوتطبیق ترجمة وتعر�ب ، حول موضوع: �المغرب
بإس�ان�ا وجامعة فاس  Jaénعن مشروع �حث مشترك بین جامعة خاین  المسؤول ).2018-2016( -

الذكاء الوجداني في الحقل التر�وي �المغرب: تكو�ن األساتذة حول الكفاءات ع: �المغرب، حول موضو 
الوجدان�ة والتصدیق على ساللم تقی�مها �المغرب: تحلیل التأثیرات على التالمیذ في المجال التر�وي 

 .والصحي
 

 في مجال التر��ة وعلم النفس تقد�م الخبرة. 6
". مؤسسة جل النجاحأالقراءة من " :والتر�وي في مشروعتقد�م الخبرة في المجالین الس�كولوجي  -

ALCO .الر�اط� 
إنجاز دراسة متعلقة ببلورة خارطة طر�ق " :تقد�م الخبرة في المجالین الس�كولوجي والتر�وي في مشروع -

 �الر�اط. ALCO". مؤسسة إلدماج التر��ة الطرق�ة في الوسط المدرسي
إنجاز دراسة میدان�ة لتقی�م األنشطة " :جي والتر�وي في مشروعتقد�م الخبرة في المجالین الس�كولو  -

 �الر�اط. ALCO". مؤسسة التواصل�ة والتر��ة الطرق�ة
". وزارة التر��ة جل النجاحأالقراءة من " :تقد�م الخبرة في المجالین الس�كولوجي والتر�وي في مشروع -
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 الوطن�ة والتكو�ن المهني �المغرب.
". الوكالة جل النجاحأالقراءة من " :مجالین الس�كولوجي والتر�وي في مشروعتقد�م الخبرة في ال -

 .�المغرب USAISاألمر�ك�ة للتنم�ة الدول�ة 
". مؤسسة جل النجاحأالقراءة من " :في مشروعي و الس�كولوجي والتر�المجالین في تقد�م الخبرة  -

Chemonics )Chemonics International Inc (.الر�اط� 
 

 التدر�س . مهام7
) في مادة "علم النفس 1993 – 1992أستاذ مستضاف �المعهد الملكي لتكو�ن األطر �فاس ( -

 االجتماعي" ومادة "س�كولوج�ة الطفل والمراهق".
فاس، شع�ة الفلسفة وعلم االجتماع وعلم النفس  –أستاذ �كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة، ظهر المهراز  -

 .2002-2001وسم الجامعي الم(تخصص علم النفس) منذ 
جامعة تولوز الفرنس�ة شع�ة علم نفس النمو، ، بوحدة علم النفس للتكو�ن وال�حث أستاذ مستضاف -

Toulouse-Le Mirail) .19  2004 ماي 15 –أبر�ل(. 
 ،فاس ،سا�س –نسان�ة إلوالعلوم ا اآلداب"اللغة العر��ة والنظر�ات اللسان�ة"، كل�ة  :أستاذ �سلك الماستر -

2006-2009. 
سا�س، فاس،  –، كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة غة العر��ة والنظر�ات اللسان�ة""الل: أستاذ �سلك الماستر -

2010-2011. 
�فاس، ظهر المهراز  –والعلوم اإلنسان�ة  اآلداب، كل�ة "علم النفس اإلكلین�كي" :أستاذ �سلك الماستر -

2010-2012. 
ظهر المهراز  –مهن�ة: المر�ي المتخصص، كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة اإلجازة المسلك أستاذ � -

 .2014-2013�فاس، 
 –، كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة "أستاذ �سلك الماستر الدولي: "اللغة العر��ة والتواصل بین الثقافات -

 .2018-2014�فرنسا،  2سا�س �فاس، وشع�ة الدراسات العر��ة بجامعة ر�ن 
ظهر المهراز  –ذ �سلك الماستر: "علم النفس العصبي المعرفي"، كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة أستا -

 .2018-2016�فاس، 
�فاس، ظهر المهراز  –أستاذ �سلك الماستر: "علم النفس اإلكلین�كي"، كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة  -

2018-2019. 
"، كل�ة اآلداب )MCinALCفتها في الس�اق المغر�ي (برنامج تعل�م اللغة العر��ة وثقاأستاذ ضمن " -

 .2019-2018�فاس، ظهر المهراز  –والعلوم اإلنسان�ة 
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 ،علم النفس)برنامج ( قسم العلوم االجتماع�ة، جامعة قطر، الدوحة، أستاذ �كل�ة اآلداب والعلوم -
2019-.... 

   

 األكاد�مي . مهام التأطیر8 
 . اإلجازة، الماستر1.8    
 ).1993 – 1992أطیر ومناقشة �حوث التخرج �المعهد الملكي لتكو�ن األطر �فاس (ت -
-2001منذ الموسم الجامعي بجامعة فاس تأطیر ومناقشة مئات من �حوث اإلجازة في علم النفس  -

 .2019إلى  2002
لى إ 2019منذ الموسم الجامعي بجامعة قطر في علم النفس  مشروع التخرجتأطیر ومناقشة �حوث  -

 الیوم.
عضو بهیئة تأطیر مجموعة من طل�ة السلك الثالث �كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة، ظهر المهراز  -

�فاس، في إطار تدر�ب حول "تكو�ن المكونین في اللغات األجنب�ة والتقن�ات الحدیثة: الدیداكت�ك 
ومدینة �اري  ، في كل من مدینة فاس المغر��ة5رقم  Méd Campusوالترجمة"، ضمن برنامج 

 اإل�طال�ة.
 –، كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة ماستر اللغة العر��ة والنظر�ات اللسان�ةتأطیر ومناقشة �حوث سلك  -

 .2011-2006سا�س، فاس، 
كل�ة اآلداب والعلوم ، : اللغة العر��ة والتواصل بین الثقافاتالدولي تأطیر ومناقشة �حوث سلك الماستر -

 .2016-2015، �فرنسا 2س �فاس، وشع�ة الدراسات العر��ة بجامعة ر�ن سا� –اإلنسان�ة 
 –، كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة علم النفس العصبي المعرفي: تأطیر ومناقشة �حوث سلك ماستر -

 .2018-2017�فاس،  ظهر المهراز
 .2021-2020�فاس،  ماجستیر بجامعة قطرث تأطیر �ح -
 .2020�فاس،  ة قطرماجستیر بجامعث مناقشة �ح -

 

 الدكتوراه أطروحات. 2.8      
 أطروحة دكتوراه قید اإلنجاز. 13اإلشراف حال�ا على  .1

 أطروحات تمت مناقشتها. 10اإلشراف على  .2

 أطروحة لمناقشتها. 21فحص  .3

 أطروحة دكتوراه 31المشاركة في مناقشة  .4
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 ومناقشتها رسائل الماجستیر فحص. 9
لنیل شهادة  أنوار حمد الراجحي: جستیر تقدمت بها الطال�ة ال�احثة. فحص رسالة ما2015ینایر  -

لتعلم طر�قة بر�ل لذوي اإلعاقة المتعددة �الصف  يمدى فاعل�ة برنامج تدر�ب الماجستیر في موضوع:
الجعفر، كل�ة الدراسات العل�ا، جامعة  علي عاشور :الدكتور :. إشرافالخامس االبتدائي بدولة الكو�ت

 و�ت.الكو�ت، الك
ظهر المهراز، (جامعة -مناقشة عشرات رسائل الماجستیر (الماستر) �كل�ة االداب والعلوم اإلنسان�ة -

-2010فاس) في تخصصات: علم النفس اإلكلن�كي، علم النفس العصبي المعرفي منذ السنة الجامع�ة 
 وحتى الیوم. 2011

لنیل شهادة  آالء یوسف الكحلوت: . مناقشة رسالة ماجستیر تقدمت بها الطال�ة2020د�سمبر  09 -
أهم�ة الوعي الفونولوجي في رفع مستوى تعلم القراءة والكتا�ة لدى طالب الماجستیر في موضوع: 

، إشراف: الدكتور مصطفى بوعناني المستو�ین األول والثاني ابتدائي في المدرسة الحكوم�ة القطر�ة
 قسم اللغة العر��ة، جامعة قطر.والدكتور علي اإلدر�سي. برنامج الدراسات العل�ات �

 

 هاومناقش الجامعي ملفات التأهیل فحص. 10
ملف تأهیل األستاذ ال�احث: محمد الركیبي، أستاذ التعل�م العالي مساعد �كل�ة . فحص 2019 ینایر -

 ، مراكش.جامعة القاضي ع�اض ،م اإلنسان�ةاآلداب والعلو 
�احث: محمد الركیبي، أستاذ التعل�م العالي مساعد ملف تأهیل األستاذ ال مناقشة. 2019 مارس 09 -

 ، جامعة القاضي ع�اض، مراكش.�كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة
 

 مناقشتهاو ملفات الترشح ألستاذ التعل�م العالي  فحص. 11
. عضو اللجنة العلم�ة المتخصصة في دراسة ملفات الترش�ح لولوج إطار أستاذ التعل�م 2018دجنبر  -

 .2018تخصص: علم النفس، القن�طرة: جامعة ابن طفیل، دورة دجنبر  العالي،
 

 مواد التدر�س. 12
 معهد التكو�ن -

 الكل�ة/المعهد المادة الفصل السنة

 السنة الثان�ة 1993 - 1992
المعهد الملكي لتكو�ن  علم النفس االجتماعي

 س�كولوج�ة الطفل والمراهق فاس -األطر 
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 سلك اإلجازة -

 الكل�ة/المعهد المادة الفصل ةالسن
 فاس -ظهر المهراز  إحصائ�ات (النظام القد�م) السنة الثالثة 2004 - 2002
 فاس -ظهر المهراز  م�ادئ في اإلحصاء واإلعالم�ات 2 2009 - 2003

2004 - 2009 
 فاس -ظهر المهراز  إحصائ�ات وٕاعالم�ات 3
 فاس -ظهر المهراز  الذاكرة والتعلم 4

 فاس -ظهر المهراز  معالجة المعط�ات وتحلیلها 5 2009 - 2005

2014 - 2009 

 فاس -ظهر المهراز  التعلم، اإلدراك، التفكیر، الذاكرة 2
 فاس -ظهر المهراز  م�ادئ اإلحصاء التطب�قي 3
 فاس -ظهر المهراز  (في العالج) المقار�ة المعرف�ة 4
 فاس -ظهر المهراز  نظر�ات النمو المعرفي 5

2014 – 2019 
 فاس –ظهر المهراز  الكفاءات الم�كرة 5
فاس –ظهر المهراز  اإلحصائ�ات ومعالجة المعط�ات 3  

2019 - 2020 

 2019خر�ف

 جامعة قطر علم النفس االجتماعي مقدمة في
 جامعة قطر علم نفس الشخص�ة

 جامعة قطر علم نفس النمو

 2020ر��ع

 طرجامعة ق علم النفس المرضي

 جامعة قطر علم النفس المعرفي

 جامعة قطر تصم�م ال�حوث واإلحصاء

 جامعة قطر مشروع التخرج

 2020خر�ف 2021 - 2020

 جامعة قطر علم النفس االجتماعي مقدمة في

 جامعة قطر علم نفس النمو

 جامعة قطر علم نفس الشخص�ة

 جامعة قطر إرشاد مراحل النمو

 2021ر��ع 2021 - 2020

 جامعة قطر علم النفس المرضي

 جامعة قطر علم النفس العالقات األسر�ة

 جامعة قطر تصم�م ال�حوث واإلحصاء

 جامعة قطر مشروع التخرج
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 2021خر�ف 2021 - 2020
 جامعة قطر علم النفس مقدمة في

 جامعة قطر علم نفس النمو

 جامعة قطر علم نفس الشخص�ة

 
 ازة المهن�ة: المر�ي المتخصصسلك اإلج -

 الكل�ة المادة الفصل السنة

2013 - 2014 6 
التعبیر ورشات التعبیر الرمزي (

 )�الرسم
 فاس -ظهر المهراز 

 
 سلك الماستر -

 الكل�ة المادة الفصل السنة

 اإلدراك واإلنجاز اللغوي  1 2012 - 2006
اللغة العر��ة والنظر�ات  ماستر:

اب والعلوم كل�ة اآلداللسان�ة. 
 سا�س �فاس –اإلنسان�ة 

 منهج�ة ال�حث 1 2011 - 2010
. ياإلكلین�كماستر: علم النفس 

 –كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة 
 فاس –ظهر المهراز 

 مناهج اللسان�ات التطب�ق�ة 2 2014-2019

المتخصص: اللغة الدولي الماستر 
العر��ة والتواصل بین الثقافات. 

 –لوم اإلنسان�ة كل�ة اآلداب والع
سا�س �فاس، وشع�ة الدراسات 

 �فرنسا 2العر��ة بجامعة ر�ن 

2016-2019 2 
علم النفس العصبي 

 النمائي

علم النفس العصبي  ماستر
كل�ة اآلداب والعلوم . المعرفي

 فاس –ظهر المهراز  –اإلنسان�ة 

 لشیخوخة المعرف�ةا 3 2017-2019
علم النفس العصبي  ماستر

ة اآلداب والعلوم كل�. المعرفي
 فاس –ظهر المهراز  –اإلنسان�ة 

ماستر علم النفس اإلكلین�كي. كل�ة مناهج ال�حث التجر�بي  1 2018-2019
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ظهر  –اآلداب والعلوم اإلنسان�ة  واإلكلین�كي
 فاس –المهراز 

 الوظائف التنفیذ�ة 2 2018-2019
علم النفس العصبي  ماستر

كل�ة اآلداب والعلوم . المعرفي
 فاس –ظهر المهراز  –نسان�ة اإل

 
 العر��ة للناطقین �غیرهااللغة برنامج تعل�م  -

 الكل�ة المادة الفصل السنة

2018-2019 1 

التواصل 
الثقافي 
 والترجمة

برنامج تعل�م اللغة العر��ة وثقافتها في الس�اق 
، كل�ة اآلداب والعلوم )MCinALCالمغر�ي (
 ظهر المهراز �فاس –اإلنسان�ة 

 القراءة والكتا�ة 2 2018-2019
برنامج تعل�م اللغة العر��ة وثقافتها في الس�اق 

، كل�ة اآلداب والعلوم )MCinALCالمغر�ي (
 ظهر المهراز �فاس –اإلنسان�ة 

2018-2019 2 
اللغة المتداولة 

والثقافة 
 المغر��ة

برنامج تعل�م اللغة العر��ة وثقافتها في الس�اق 
ة اآلداب والعلوم ، كل�)MCinALCالمغر�ي (
 ظهر المهراز �فاس –اإلنسان�ة 

 

 العضو�ة في لجان مختلفة. 13
 ورشة علمیة 17تأطیر  -
 تظاھرة علمیة 80المنظمة في  اللجنةعضو  -
 ندوة. 19عضو اللجنة العلمیة في  -
 مجلة 14عضو اللجنة العلمیة في  -
 لجان لتوظیف أساتذة جامعیین بالجامعات  10عضو في  -
 لجان توظیف أساتذة جامعیین بالجامعات  من لجنتینترأس  -
 ، قسم العلوم االجتماعیة، جامعة قطروضمان الجودة عضو لجنة المناھج - -
 عضو لجنة تمكین البحث العلمي، قسم العلوم االجتماعیة، جامعة قطر - -
 )2020عضو لجنة الترقیات بقسم العلوم االجتماعیة (خریف  - -
 )2021الجتماعیة (ربیع عضو لجنة الترقیات بقسم العلوم ا - -
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 . تنسیق الكتب والمجالت14
 . تنسیق الكتب1.14

التواصل: أ�عاده اللسان�ة اإلشراف (�مع�ة مصطفى بوعناني) على إنجاز كتاب: . 2011 -
 ).1سلسلة كتب، . فاس: منشورات مختبر العلوم المعرف�ة (والس�كولوج�ة والتر�و�ة والتقن�ة

اللغة والمعرف�ة: �عض مظاهر صطفى بوعناني) على إنجاز كتاب: "اإلشراف (�مع�ة د. م. 2014 -
 ." والتقد�م له. إر�د: عالم الكتب الحدیثالتفاعل المعرفي بین اللسان�ات وعلم النفس

. فاس: منشورات مختبر اللغة والذاكرة والكفاءات. تنسیق وتقد�م (�مع�ة إسماعیل علوي) كتاب: 2015 -
 العلوم المعرف�ة.

. واآلداب اإلنسان�ة العلوم في أ�حاثتنسیق (�مع�ة مصطفى بوعناني وٕابراه�م عمري) كتاب: . 2017 -
)، جامعة سیدي محمد بن عبد هللا. LCAفاس: منشورات قطب ال�حث: اللغات، والتواصل والفنون (

 .1الكتاب 
منشورات قطب فاس: ) كتاب: قضا�ا معرف�ة ولسان�ة وأدب�ة. . تنسیق (�مع�ة د. إسماعیل علوي 2020 -

 .4)، جامعة سیدي محمد بن عبد هللا. الكتاب LCAال�حث: اللغات، والتواصل والفنون (
الذاكرة والوظائف التنفیذ�ة، . تنسیق (�مع�ة د.إسماعیل علوي، ود. مصطفى بوعناني) كتاب: 2020 -

 .8، الكتاب . فاس: منشورات مختبر العلوم المعرف�ةوالذكاء الوجداني
- 2021. Benaissa Zarhbouch & Karima El Ghoudani (Ed.), ESCALAS DE VALUACIÓN 

PSICOLÓGICA: ADAPTACIÓN CULTURAL Y VALIDACIÓN PSICOMÉTRICA AL ÁMBITO 
EDUCATIVO En Lengua Árabe para Adolescentes Marroquíes. Publicaciones del laboratorio 
de ciencias cognitivas (9): Fez. 

 

 . تنسیق المجالت2.14
مختبر العلوم  ". فاس:أ�حاث معرف�ةمن مجلة " 2(�مع�ة مصطفى بوعناني) العدد  تنسیق. 2013 -

 ظهر المهراز. –المعرف�ة. كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة 
مختبر العلوم  ". فاس:أ�حاث معرف�ةمن مجلة " 3(�مع�ة مصطفى بوعناني) العدد  تنسیق. 2013 -

 ظهر المهراز. –ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة المعرف�ة. كل�
 مجلة العلوم اإلنسان�ة.". فاس: مقار�اتمن مجلة " 14إعداد وتنسیق العدد . 2014 -
مختبر العلوم  ". فاس:أ�حاث معرف�ةمن مجلة " 6العدد  (�مع�ة مصطفى بوعناني) تنسیق. 2015 -

 از.ظهر المهر  –المعرف�ة. كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة 
مختبر العلوم  . فاس:"أ�حاث معرف�ةمن مجلة " 7العدد  (�مع�ة مصطفى بوعناني) تنسیق. 2016 -

 ظهر المهراز. –المعرف�ة. كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة 
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أ�حاث من مجلة " 12العدد  علوي، ود. مصطفى بوعناني) لد. إسماعی(�مع�ة  تنسیق. 2020 -
 ظهر المهراز. –عرف�ة. كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة مختبر العلوم الم . فاس:"معرف�ة

 

 منشورةالعمال األ. 15
 جماع�ةالكتب الفصول في الو  بــكتال .1.15

 : عمل جماعي مترجم من اللغة العر��ة إلى اللغة الفرنس�ة، صدر بإ�طال�ا تحت عنوان:1999 -
"Anthologie de la poésie marocaine (1938-1994)". Fasano (Italia)-Paris (France) : 
Schena-Didier Erudition. 

). "المعجم الذهني وعمل�ة التعرف على الكلمات 2003�وعناني، مصطفى. (و  .زغبوش، بنع�سى -
الفونولوج�ات الحاسو��ة المكتو�ة: سنن النفاذ ودور الس�اق" (ترجمة). ضمن: م. بوعناني: 

 ).60-47مط�عة أبي ( ، فاس:والمسارات المعرف�ة لإلنجاز الكالمي
الذاكرة واللغة: مقار�ة علم النفس المعرفي للذاكرة المعجم�ة وامتداداتها ). 2008( زغبوش، بنع�سى. -

 : عالم الكتب الحدیث.ر�دإ. التر�و�ة
معالجة المعلومات في العالج المعرفي. ضمن: مجموعة من  إستراتیج�ة .)2008( زغبوش، بنع�سى. -

 .)123-109، (. الر�اط: منشورات مجلة علوم التر��ةالطفل: مقار�ات معرف�ة س�كولوج�ةالمؤلفین. 
العالج النفسي المعرفي: مدخل إلى تدبیر صعو�ات ). 2009( زغبوش، بنع�سى.علوي، إسماعیل؛  -

 .. ار�د: عالم الكتب الحدیثالح�اة الیوم�ة والتخفیف من المعاناة لنفس�ة
لسات الحوار أثناء اإلرشاد النفسي وفق تقن�ات العالج المعرفي. ). تدبیر ج2009( زغبوش، بنع�سى. -

اإلرشاد النفسي: دوره وأهمیته في تطو�ر المؤسسات ضمن: وقائع الملتقى الدولي األول حول: 
-1. مختبر تطو�ر الممارسات النفس�ة والتر�و�ة. ورقلة: مط�عة جامعة قاصدي مر�اح. (التر�و�ة

22.( 
تقن�ات اإلرشاد النفسي المعرفي والوساطة التر�و�ة: ). 2010( .ي، إسماعیلعلو و  .زغبوش، بنع�سى -

 .. إر�د: عالم الكتب الحدیثالمقابلة واإلنصات وتدبیر الحوار
- Zarhbouch, B. (2011). Psychologie cognitive au Maroc. In B. Troadec & T. Bellaj 

(Eds.), Psychologies et cultures. Collection « Espaces Interculturels ». Paris : 
L’Harmattan, (179-208). 

). السیرورة التواصل�ة والكفاءة اللغو�ة بین علوم األعصاب وعلم النفس 2011( زغبوش، بنع�سى. -
 :المعرفي: نموذج اللغة المنطوقة ولغة اإلشارة. ضمن مصطفى بوعناني و�نع�سى زغبوش (إشراف)

فاس: منشورات مختبر . )51-11(. والس�كولوج�ة والتر�و�ة والتقن�ة التواصل وأ�عاده اللسان�ة
 ).1العلوم المعرف�ة، سلسلة كتب (

). مقومات التواصل داخل الفصل الدراسي وأهمیته في 2011( .بنع�سى ،زغبوش ؛صابرالهاشمي،  -
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عناني تحسین المردود�ة التعل�م�ة: استراتیج�ات التدر�س �الكفا�ات نموذجا. ضمن مصطفى بو 
. فاس: التواصل وأ�عاده اللسان�ة والس�كولوج�ة والتر�و�ة والتقن�ة :(إشراف) و�نع�سى زغبوش

 ).211-201)، (1منشورات مختبر العلوم المعرف�ة، سلسلة كتب (
آلة: مقار�ة لسان�ة معرف�ة. ضمن -). التواصل إنسان2011( .زغبوش، بنع�سى ؛محمدالبخ�الي،  -

التواصل وأ�عاده اللسان�ة والس�كولوج�ة والتر�و�ة  :زغبوش (إشراف) مصطفى بوعناني و�نع�سى
 ).188-177)، (1. فاس: منشورات مختبر العلوم المعرف�ة، سلسلة كتب (والتقن�ة

- Troadec, B. & Zarhbouch, B. (2011). Communication et modélisation du réel : le 
développement de l’usage d’un artefact relatif à la forme de la Terre chez les 
enfants d’âge scolaire au Maroc ». In M. Bouanani & B. Zarhbouch (Direction.), La 
communication : ses dimensions linguistiques, psychologiques éducatives et 
techniques. Fès : Publication du Laboratoire des Sciences Cognitives (LASCO), 
Série livres (1), (9-31). 

). ذاكرة العمل واللغة. ضمن: علي أفرفار (المنسق) ومجموعة من 2013. (زغبوش، بنع�سى -
). فاس: منشورات الجمع�ة الوطن�ة لعلم 225-202( المقار�ات الس�كولوج�ة لالشتغال المعرفيال�احثین. 

 .)4-509-32-9954-978(ردمك:  .1النفس في خدمة المجتمع. ط.
). التر��ة 2014). (.Picard, D)؛ ب�كار، دلفین (.Lebaz, S�ل (سامو  ،زغبوش، بنع�سى؛ لی�از -

. الحما�ة الدول�ة للطفلالبیئ�ة وتمثالت الطفل حول البیئة. ضمن: أعمال المؤتمر الدولي السادس: 
 .)ISSN2409-3963). طرابلس: مركز جیل ال�حث العلمي. (341-362(
). معالجة اللغة من ذاكرة العمل إلى 2015(. وزغبوش، بنع�سى ؛و�وعناني، مصطفى ؛بلمكي، هدى -

اللغة والمعرف�ة: �عض الذاكرة الفونولوج�ة. ضمن بوعناني مصطفى و�نع�سى زغبوش (تنسیق وتقد�م): 
 ISBN( ). إر�د: عالم الكتب الحدیث.99-58( مظاهر التفاعل المعرفي بین اللسان�ات وعلم النفس

978-9957-70-921-1.( 
). المعجم الذهني األسس النظر�ة واإلجراءات المنهج�ة والمتغیرات 2015. (زغبوش، بنع�سى -

اللغة والمعرف�ة: �عض مظاهر التجر�ب�ة. ضمن بوعناني مصطفى و�نع�سى زغبوش (تنسیق وتقد�م): 
-ISBN 978( ). إر�د: عالم الكتب الحدیث.155-103( التفاعل المعرفي بین اللسان�ات وعلم النفس

9957-70-921-1.( 
سیرورات التعلم بین اإلدراك والبناء المعرفي: ثوابت العالقة بین اللغة ). 2015. (زغبوش، بنع�سى -

ضمن: مصطفى بوعناني و�نع�سى زغبوش وٕاسماعیل  .المنطوقة واللغة المكتوبة ومتغیراتھا نموذجا
كفا�ات التعلم التر��ة المعرف�ة واالستراتیج�ات التعل�م�ة: من رصد علوي ورشید شاكري (المؤلفون): 

-3-7). الدار الب�ضاء: منشورات صدى التضامن. ردمك: 70-31. (معرف�ا إلى أجرأتها دیداكت�ك�ا
9295-9954-978. 
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مستو�ات الفهم القرائي وآل�ات تقو�م  )2015. (بنع�سىزغبوش، و  ؛مصطفى�وعناني، و  ؛رشیدشاكري،  -
م معرفي. ضمن: مصطفى بوعناني و�نع�سى مهاراته: من تلقین استراتیج�ات التعلم إلى تأس�س تعل�

التر��ة المعرف�ة واالستراتیج�ات التعل�م�ة: من رصد زغبوش وٕاسماعیل علوي ورشید شاكري (المؤلفون): 
). الدار الب�ضاء: منشورات صدى التضامن. 121-93. (كفا�ات التعلم معرف�ا إلى أجرأتها دیداكت�ك�ا

 .978-9954-9295-3-7ردمك: 
). تكو�ن المعلمین والمعلمات وفق منهج �الئم قدرات المتعلمین على التعلم: 2015. (نع�سىزغبوش، ب -

تطو�ر األداء المؤتمر التر�وي الدولي األول:  �حوثتدر�س المفاه�م الفلك�ة والمفاه�م البیئة نموذجا.  
 .) السعود�ة: جامعة الجوف584-556. (األكاد�مي لكل�ات التر��ة: رؤ�ة استشراف�ة

الكفاءات الم�كرة بین الفطرة واالكتساب: المرجع�ات النظر�ة  ).2015. (زغبوش، بنع�سى -
اللغة والذاكرة . ضمن: بنع�سى زغبوش وٕاسماعیل علوي (تنسیق وتقد�م): والخصوص�ات المنهج�ة والتقن�ة

-436-9ردمك:  ).7(سلسلة كتب:  فاس: منشورات مختبر العلوم المعرف�ة ).206-143( .والكفاءات
36-9954-978 
اللغة العر��ة والنفاذ إلى المعجم الذهني: تأثیر التكرار واإلشعال و�ن�ة  ).2015. (زغبوش، بنع�سى -

 المعجم الذهني واللغةالكلمات. ضمن: مصطفى بوعناني و�نع�سى زغبوش وٕاسماعیل علوي (المؤلفون): 
-36-174-0ردمك:  ).6لة كتب: ). فاس: منشورات مختبر العلوم المعرف�ة (سلس92-47. (العر��ة
9954-978. 

بین الذاكرة:  ).2015(. مصطفى�وعناني، و  ؛بنع�سى ،زغبوشو  ؛حسی�ةالطا�في البرنوصي،  -
. ضمن: بنع�سى زغبوش وٕاسماعیل علوي (تنسیق إسهامات التطور التقني ومتغیرات معالجة اللغة

(سلسلة كتب:  ورات مختبر العلوم المعرف�ةفاس: منش). 140-105(. اللغة والذاكرة والكفاءاتوتقد�م): 
 978-9954-36-436-9ردمك:  .)7
العالقة بین سرعة النطق وسعة  ).2015( .بنع�سى ،زغبوشو  .مصطفى�وعناني، و  عز�ز.، الزهري  -

 إشراف( مصطفى بوعناني. ضمن: ذاكرة العمل: إنجاز وحدات معجم�ة عر��ة بدون داللة تركیب�ة نموذجا
فاس: منشورات  ).136-101( .ان�ات، والمعرف�ة، والتر��ة: بین األولو�ات واألول�اتاللسوتقد�م): 

 .978-9954-36-437-6. ردمك: )5(سلسلة كتب:  مختبر العلوم المعرف�ة.
). جدل�ة المقار�ات 2017. (بنع�سى ،زغبوش .،مصطفىبوعناني،  .،الطا�في البرنوصي، حسی�ة -

-208( المناهج وتكامل المعارفضمن: جمال بوطیب (منسقا): وتطور المفهوم: اإلدغام نموذجا. 
). فاس: مقار�ات للنشر 2017 أبر�ل 29-28). أشغال المؤتمر السنوي لمؤسسة مقار�ات (224
 .978-9954-678-61-9قاف�ة. ردمك: اعات الثنوالص

- ZARHBOUCH, B., LEBAZ, S. & PICARD, D. (2017). Développement du concept 
de pollution chez les enfants marocains : Une approche au travers du dessin du 
paysage. In. Ghazi Chakroun (dir.), Cognition sociale, formes d’expression et 
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interculturalité (255-274). Paris : L’Harmattan (espaces interculturels). (ISBN : 978-
343-10828-5) 

من دراسة لغة الراشد إلى دراسة لغة الرض�ع: إسهامات الس�كولوج�ا وعلوم األعصاب. ضمن: . 2017 -
-171( الظاهرة اللغو�ة: مقار�ات متعددة التخصصات(تنسیق وتقد�م)،  لالحسن الهاللي وشكیر زروا

والتواصل وشع�ة اآلداب واللغات والتواصل (الكل�ة متعددة  بواآلداتازة: مختبر اللغة  ).187
 978-9954-28-844-3ردمك:  التخصصات).

). االغتراب: بین التفاعالت 2017.، علوي، إسماعیل. (زغبوش، بنع�سىاألدور، أكرم عبد هللا.،  -
عبد المنعم حرفان، ومحمد القاسمي، والحسن  الوجدان�ة والمعرف�ة والتمظهرات السلوك�ة. ضمن:

). فاس: منشورات قطب ال�حث: 28-5( اآلدابمحاوالت في العلوم اإلنسان�ة و الهاللي (تنسیق): 
-ISBN : 978-9954). 3. الكتاب )جامعة سیدي محمد بن عبد هللا( اصل، والفنون و اللغات، والت

751-00-8). 
التقن�ات الحدیثة ورهان تجو�د التعلمات: اللوح�ة ). 2017. (زغبوش، بنع�سى.، عبد العز�ز، لمقدم -

محاوالت في العلوم ومحمد القاسمي، والحسن الهاللي (تنسیق):  عبد المنعم حرفان، . ضمن:نموذجا
والفنون (جامعة اصل، و ). فاس: منشورات قطب ال�حث: اللغات، والت97-73( اإلنسان�ة واآلداب

 .(ISBN : 978-9954-751-00-8). 3الكتاب سیدي محمد بن عبد هللا). 
). عالقة اضطراب 2017ي، إسماعیل. (.، علو زغبوش، بنع�سىالشرفي، رجاء عبد الرحمن �حیى.،  -

عبد المنعم حرفان، ومحمد القاسمي،  عجز االنت�اه واإلفراط الحركي �عجز الوظائف التنفیذ�ة. ضمن:
). فاس: منشورات قطب 52-29( محاوالت في العلوم اإلنسان�ة واآلدابوالحسن الهاللي (تنسیق): 

-ISBN : 978). 3حمد بن عبد هللا). الكتاب اصل، والفنون (جامعة سیدي مو ال�حث: اللغات، والت

9954-751-00-8). 
). اللغة والثقافة والهو�ة: مداخل لفهم 2017( (.Troadec, B).، طرواد�ك، برتراند. زغبوش، بنع�سى -

بنع�سى زغبوش، ومصطفى بوعناني،  الق�مة االجتماع�ة للغة العر��ة في مقابل لغات أخرى. ضمن:
). فاس: منشورات قطب 95-53( في العلوم اإلنسان�ة واآلداب أ�حاث: وٕابراه�م عمري (تنسیق)

-ISBN : 978). 1ال�حث: اللغات، والتواصل، والفنون (جامعة سیدي محمد بن عبد هللا). الكتاب 

9954-751-01-5). 
. الم�ادئ العامة لتعل�م القراءة والكتا�ة وأجرأة خطواتها في الممارسة )2018. (زغبوش، بنع�سى -

-199( تدر�س القراءة �اللغة العر��ة: مقار�ات جدیدةلتعل�م�ة. ضمن: عبد هللا الشكیري (إعداد): ا
 )ISBN: 978-9954-413-88-3). إفران: منشورات جامعة األخو�ن. (232

- ZARHBOUCH, B., LEBAZ, S. & PICARD, D. (2017). Développement du concept 
de pollution chez les enfants marocains : Une approche au travers du dessin du 
paysage. In. Ghazi Chakroun (dir.), Cognition sociale, formes d’expression et 
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interculturalité (255-274). Paris : L’Harmattan (espaces interculturels). (ISBN : 978-
343-10828-5). 
- Lamouine, M.; Zarbhouch, B. & Ouadi, Kh. (2019). L’intelligence 
émotionnelle et la flexibilité cognitive. In S. Bahri (cord), Human and Social 
Sciences Contemporary Issues (129-141). Berlin: Democratic Arab Center For 
Strategic, Political & Economic Studies. (VR.3373.6348.B). 

). المسار النمائي للوظائف التنفیذ�ة من 2020( .ع�سىبن الشرفي، رجاء عبد الرحمن �حیى. زغبوش، -
) فاس: 36-7. (الذاكرة والوظائف التنفیذ�ة، والذكاء الوجدانيالرضاعة إلى المراهقة. ضمن: 

 .8منشورات مختبر العلوم المعرف�ة، الكتاب 
الوظائف التنفیذ�ة: سیرورات ت�ّسر التعلمات. ضمن:  ).2020الحجار، حك�مة. زغبوش، بنع�سى. ( -

) فاس: منشورات مختبر العلوم المعرف�ة، 46-37. (الذاكرة والوظائف التنفیذ�ة، والذكاء الوجداني
 .8الكتاب 

). مقار�ة س�كولوج�ة لمستوى الطموح: المظاهر 2020األدور، أكرم عبد هللا. زغبوش، بنع�سى. ( -
) فاس: 77-62. (الذاكرة والوظائف التنفیذ�ة، والذكاء الوجدانيالذات�ة والبیئ�ة:  النمائ�ة والتأثیرات

 .8منشورات مختبر العلوم المعرف�ة، الكتاب 
). االحت�اطي المعرفي بین الشیخوخة العصب�ة والشیخوخة 2020الیو�ي، نوال. زغبوش، بنع�سى. ( -

) فاس: منشورات مختبر 93-78. (ء الوجدانيالذاكرة والوظائف التنفیذ�ة، والذكاالمعرف�ة. ضمن: 
 .8العلوم المعرف�ة، الكتاب 

عصب�ة المعرف�ة للذكاء الوجداني. -). األسس الس�كو2020الكرتاني، وفاء. زغبوش، بنع�سى. ( -
الذاكرة والوظائف (المنسقون):  إسماعیل علوي، وبنعیسى زغبوش، ومصطفى بوعناني ضمن:

 .8) فاس: منشورات مختبر العلوم المعرف�ة، الكتاب 99-94. (يالتنفیذ�ة، والذكاء الوجدان
- Zarhbouch, B. (2021). Metodología de adaptación y validación de las escalas a 

adolescentes marroquíes –árabe. In Benaissa Zarhbouch & Karima El Ghoudani 
(Ed.), ESCALAS DE VALUACIÓN PSICOLÓGICA: ADAPTACIÓN CULTURAL Y 
VALIDACIÓN PSICOMÉTRICA AL ÁMBITO EDUCATIVO En Lengua Árabe para 
Adolescentes Marroquíes (pp. 317-346). Publicaciones del laboratorio de ciencias 
cognitivas (9): Fez. 

- Zarhbouch, B., Ramos-Álvarez, M. M., & Luque-Reca, O. (2021). Ansiedad exámenes: 
Escala Ansiedad Exámenes. In Benaissa Zarhbouch & Karima El Ghoudani (Ed.), 
ESCALAS DE VALUACIÓN PSICOLÓGICA: ADAPTACIÓN CULTURAL Y 
VALIDACIÓN PSICOMÉTRICA AL ÁMBITO EDUCATIVO En Lengua Árabe para 
Adolescentes Marroquíes (pp. 317-346). Publicaciones del laboratorio de ciencias 
cognitivas (9): Fez. 
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- Zarhbouch, B., Ramos-Álvarez, M. M., & Cortes-Denia, D. (2021). Autoconcepto 
académico: Escala de Autoconcepto y Habilidad Académica. In Benaissa Zarhbouch 
& Karima El Ghoudani (Ed.), ESCALAS DE VALUACIÓN PSICOLÓGICA: 
ADAPTACIÓN CULTURAL Y VALIDACIÓN PSICOMÉTRICA AL ÁMBITO 
EDUCATIVO En Lengua Árabe para Adolescentes Marroquíes (pp. 317-346). 
Publicaciones del laboratorio de ciencias cognitivas (9): Fez. 

- Zarhbouch, B., Ramos-Álvarez, M. M., & Cortes-Denia, D. (2021). Autoconcepto 
académico: Escala de Autoconcepto y Habilidad Académica. In Benaissa Zarhbouch 
& Karima El Ghoudani (Ed.), ESCALAS DE VALUACIÓN PSICOLÓGICA: 
ADAPTACIÓN CULTURAL Y VALIDACIÓN PSICOMÉTRICA AL ÁMBITO 
EDUCATIVO En Lengua Árabe para Adolescentes Marroquíes (pp. 317-346). 
Publicaciones del laboratorio de ciencias cognitivas (9): Fez. 

). اإلرشاد النفسي المعرفي وتقن�ات تدبیر المشكالت 2021(علوي، إسماعیل.؛ زغبوش، بنع�سى.  -
المدرس�ة. ضمن: عبد العز�ز علیوي (المنسق). األخصائي النفسي وممارساته: التشخ�ص 

 ). فاس: مط�عة انفو برنت... - ..والتقو�م والعالج النفسي (
 

  �المجالت علم�ةالمقاالت ال .2.15
نماذج ال�حث المعرفي ونمذجة  .)1997( .غبوش، بنع�سى؛ بوعناني، مصطفى؛ سفیر، عبد النبيز  -

 ).37-5( .1، العدد مجلة معرف�ةفاس:  .العمل�ات المعرف�ة
مجلة فاس:  .المغرب. بیبلیوغراف�ا األعمال اللسان�ة �)1999( .زغبوش، بنع�سى؛ سفیر، عبد النبي -

 ).81-62( .3-2، العدد معرف�ة
مشروع تأس�س معجم للعلوم  ).1999( .بوعناني، مصطفى؛ سفیر، عبد النبي ؛زغبوش، بنع�سى -

 ).96-82( .3-2، العدد مجلة معرف�ةفاس:  .المعرف�ة
 .النفاذ إلى الذاكرة المعجم�ة ووظ�فتها في فهم اللغة العر��ة عند الطفل ).أ2003( .زغبوش، بنع�سى -

 ).87-36، (3، المجلد 12د ، عدمجلة الطفولة العر��ةالكو�ت: 
مجلة علوم الر�اط:  .التجر�ب حول سیرورة معالجة اللغة في الذاكرة ).ب2003( .زغبوش، بنع�سى -

 ).38-33( 3، المجلد 24، العدد التر��ة
مجلة ال�حر�ن:  .األنظمة االصطناع�ة للغة الطب�ع�ة تقی�سنماذج  ).ج2003( .زغبوش، بنع�سى -

 ).69-39( .4. المجلد 2العدد  .فس�ةالعلوم التر�و�ة والن
مجلة العمل�ة التعل�م�ة. فاس:  تأس�سمساهمة ال�حث الس�كولوجي في  .)2004( .زغبوش، بنع�سى -

 ).158-121( 13. العدد العام ظهر المهراز –والعلوم اإلنسان�ة  اآلدابكل�ة 
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التمدرس  :(ترجمة). ضمن تعلم اإلستراتیج�اتو  استراتیج�ات التعلم ).أ2005( .زغبوش، بنع�سى -
كل�ة  ،)CREPS( مركز األ�حاث والدراسات النفس�ة واالجتماع�ة دفاترفاس:  .واكتساب المعارف

 ).86-57. (3العدد  .ظهر المهراز-والعلوم اإلنسان�ة اآلداب
، مجلة علوم التر��ةالمعجم الذهني وتطو�ر النظام التعل�مي. الر�اط:  .)ب2005( .زغبوش، بنع�سى -

 ).66-35( .29لعدد ا
فصل  مدخل إلى المعرف�ة (ترجمة ).2005( .زغبوش، بنع�سى؛ بوعناني، مصطفى؛ سفیر، عبد النبي -

). الر�اط: Angèle Kremer-Marietti �ه:ح، لصاLa philosophie cognitiveمن كتاب: 
 ).118-113( .72، العدد مجلة فكر ونقد

قراءة في كتاب "العلم والثقافة  :ع س�كولوج�ا محل�ةنحو تأس�س مشرو  ).2006( .زغبوش، بنع�سى -
 ).132-115، (30، العدد مجلة علوم التر��ة". الر�اط: للتنم�ة إستراتیج�ةوالتر��ة: رهانات 

تأثیر اتجاه كتا�ة اللغة وقراءتها على  ).B.Troadec )2006بیرتراند ، طرواد�كزغبوش، بنع�سى،  -
 ).34-19( .27، العدد 7، المجلد مجلة الطفولة العر��ةلكو�ت: التمثیل المكاني لمفهوم الزمن. ا

مسارات تحلیل الجمل العر��ة ). المعالجة اآلل�ة للغة: 2006( .زغبوش، بنع�سى؛ بوعناني، مصطفى -
 –مجلة كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة نموذج ش�كات االنتقال المعزز. �اعتماد نماذج ش�كات االنتقال 

 ).86-55، (14فاس. العدد العام  – ظهر المهراز
والتعلم.  ). س�كولوج�ا السیرورات المعرف�ة: مقار�ة منهج�ة لدراسة الذاكرة2007( .زغبوش، بنع�سى -

ظهر  -والعلوم اإلنسان�ة  . كل�ة اآلداب5، دفاتر مركز األ�حاث والدراسات النفس�ة واالجتماع�ة
 ).90-48فاس ( -المهراز 

: نموذج المقار�ة التر�و�ة للتكرار السیرورات المعرف�ة واستراتیج�ات التعلم). 2008( .زغبوش، بنع�سى -
 .)71-46، (35، العدد مجلة الطفولة العر��ةالذهني لدى الطفل. الكو�ت: 

أعمال الندوة العلم�ة  .التر��ة المعرف�ة وتطو�ر التعلم الذاتي لدى األصم). 2008( .زغبوش، بنع�سى -
لعر�ي للهیئات العاملة مع الصم حول موضوع: تطو�ر التعل�م والتأهیل لألشخاص الثامنة لالتحاد ا

. (مقال إلكتروني �موقع: 2008أبر�ل  30 – 29 – 28الصم وضعاف السمع. الر�اض: 
www.gulfkids.com( 

- Troadec, B. & Zarhbouch, B. (2008). Temps et orientation spatiale : étude 
interculturelle du sens de la flèche du temps chez des enfants marocains et français. 
Revue de la faculté des lettres et des Sciences Humaines – Dhar el Mahraz – 
Fès : 15 (46-72) 

فاس:  هم�ة اللغة والتواصل في تطو�ر البن�ة المعرف�ة للطفل األصم). أ 2009( زغبوش، بنع�سى. -
 ).84-68( ،16 ظهر المهراز، - ل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ةمجلة ك

- Troadec, B, Zarhbouch, B. & Frède, V. (2009). Cultural artifact and children’s 
understanding of the shape of the Earth: The case of Moroccan children. European 
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Journal of Psychology of Education: 4 (Vol. XXIV), 486-498. 
DOI: 10.1007/BF03178763 

). توظیف التحاور واإلنتاجات الثقاف�ة لتعل�م �عض المفاه�م الفلك�ة للطفل. 2009( زغبوش، بنع�سى. -
 .27-6)، 3: (دراسات نفس�ة وتر�و�ةالجزائر: 

دور الكفاءة اللغو�ة والس�اق الثقافي في تمّثل مفهوم ). 2009( .؛ طرواد�ك، بیرتراندوش، بنع�سىزغب -
 40، العدد مجلة الطفولة العر��ة. الكو�ت: لدى عینتین من األطفال المغار�ة والفرنسیین الزمن وتمثیله

)10) ،(31-63.( 
، فاس: كل�ة شرة مختبر العلوم المعرف�ةن). الس�كولوج�ا والس�اق المغر�ي. 2009زغبوش، بنع�سى. ( -

 ).19 – 3ظهر المهراز: العدد األول ( –اآلداب والعوم اإلنسان�ة 
). إدراك األطفال لمفاه�م فلك�ة أول�ة من 2010؛ سفیر، عبد النبي؛ الوردي، رشید. (زغبوش، بنع�سى -

ظهر المهراز �فاس:  –اإلنسان�ة  خالل آلیتي التحاور واألدوات الثقاف�ة (ترجمة). كل�ة اآلداب والعلوم
 ).89-65. (6دفاتر مركز الدراسات واأل�حاث لنفس�ة واالجتماع�ة: 

- Troadec, B. et Zarhbouch, B. (2011). Flèche du temps, compétences linguistiques et 
routines culturelles : une étude de la diversité chez des enfants de 10-11 ans en 
France et au Maroc. L'année psychologique : 2 (111), 227-253. 
DOI: 10.4074/S0003503311002016 

مجلة  ). تأثیر الخصوص�ات الفطر�ة والثقاف�ة على النمو المعرفي. الر�اط:2011( .زغبوش، بنع�سى -
 ).53-46، (49، العدد علوم التر��ة

: بین المقار�ة الحاسو��ة والمقار�ة االقتران�ة. واالشتغال المعرفي ). الذاكرة2012زغبوش، بنع�سى. ( -
 (منشورات مختبر العلوم المعرف�ة) ).61-37، (1، العدد أ�حاث معرف�ةفاس: 

مجلة الطفولة ذهن والدماغ والثقافة. الكو�ت: ). النمو المعرفي للطفل بین ال2012زغبوش، بنع�سى. ( -
 ).73-55() 13( 51العدد  .العر��ة

). العالقة بین معارف األطفال العفو�ة والذاكرات الثقاف�ة 2012؛ طرواد�ك، بیرتراند. (زغبوش، بنع�سى -
 مجلة كل�ة . فاس:الخارج�ة، دراسة مقارنة للنمو المعرفي لتصور شكل األرض ومفهوم الجاذب�ة

 ).275-243( 17/18مزدوج: . عدد ظهر المهراز –اآلداب والعلوم اإلنسان�ة 
). تأثیر سرعة النطق على سعة ذاكرة العمل: اللغة 2013؛ طرواد�ك، بیرتراند. (زغبوش، بنع�سى -

 .138-103، 3، أ�حاث معرف�ةنموذجا. فاس: مجلة  العر��ة والدارجة المغر��ة
- Troadec, B.; Zarhbouch, B. & Bissani, A. (2013). De Toulouse à Fès… une 

rencontre interculturelle constructive Illustrée par une étude comparative relative à 
la valeur sociale des langues réalisée auprès d’étudiants en France et au Maroc. 
Fès : Revue Recherches Cognitives, 2, 11-46. 
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spécificité neuronale ou effet de la directionnalité du script? ». Blida (Algérie): 
Université Saad Dahlab Blida. Pôle universitaire El Affroun. Colloque international. 
La neuropsychologie : états et perspectives. 26, 27 et 28 novembre 2012. 

- (2012). Zarhbouch, B & Picard, D. « Langage et perception : potentiel 
neurologique et restrictions culturelles ». Blida (Algérie): Université Saad Dahlab 
Blida. Pôle universitaire El Affroun. Colloque international. La neuropsychologie : 
états et perspectives. 26, 27 et 28 novembre 2012. 

- (2013). "Orientation de la flèche du temps et dessin d’un arbre : préférences 
culturelles ou origine cérébrale ? ».  Journée d’étude : « "Etudes croisées en 
psychologie et sciences du langage sur les apprentissages et les usages linguistiques 
dans le milieu plurilingue marocain", organisée par «OCTOGONE» en collaboration 
avec le «LASCO». Toulouse: 11/09/2013. 

- (2013). « L’accès à la mémoire lexicale selon les spécificités de la langue arabe ». 
Colloque international sur : « Le lexique mental ». Organisé par : Le Centre de 
Recherche Scientifique et Technique pour le Développement de la langue Arabe 
(CRSTDLA) Bouzaréah. Alger, en collaboration avec Le Laboratoire d’Etude de 
l’Apprentissage et du Développement (CNRS-UMR 5022), Université de 
Bourgogne. 18 et 19 décembre 2013 à Alger. 

الندوة " مداخلة شفو�ة. الدماغ ومناهج التدر�س: بین الدراسات التجر�ب�ة والنشاط الدماغي). "2014( -
م المعرف�ة وكل�ة اآلداب والعلوم ". مختبر العلو المعرف�ة والتر��ة والثقافةالدول�ة الخامسة حول: "

فاس وجامعة سیدي محمد بن عبد هللا. فاس: رئاسة جامعة سیدي محمد  -ظهر المهراز  –اإلنسان�ة 
 .2014أبر�ل  22و 21بن عبد هللا. 

- (2014). Benaissa ZARHBOUCH, Samuel LEBAZ & Delphine PICARD. 
Développement du concept de pollution chez les enfants Marocains : Une approche 
au travers du dessin du paysage. Colloque international, Cognition sociale, formes 
d'expression et interculturalité. Organisé par le Département de sociologie à la 
FLSH, Université de Sfax-Tunisie et l'Association internationale pour la recherche 
interculturelle (ARIC). Sfax (Tunisie), les 27 – 28-29 octobre 2014. 
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. Delphine PICARD، ودلفین ب�كار Samuel LEBAZ، وسمو�ل لیبز بنع�سى زغبوش): 2014( -
"التر��ة البیئ�ة وتمثالت الطفل حول البیئة". مجمع الب�ان التر�وي. المؤتمر الدولي السادس: الحما�ة 

بر نون 22و 21و 20الدول�ة للطفل �عد بدء نفاذ البروتوطول االخت�اري الثالث. طرابلس: لبنان، أ�ام 
. (تنظ�م: مركز جیل ال�حث العلمي (الجزائر)، ومجمع الب�ان التر�وي (لبنان)، ومختبر العلوم 2014

 المعرف�ة (المغرب)).
تكو�ن المعلمین والمعلمات وفق منهج �الئم قدرات المتعلمین على التعلم: تدر�س " :)2015( -

". المؤتمر التر�وي الدولي األول: "تطو�ر األداء األكاد�مي لكل�ات المفاه�م الفلك�ة والبیئ�ة نموذجا
 فبرایر. 25-24التر��ة: رؤ�ة استشراف�ة. جامعة الجوف (السعود�ة): 

التعل�م الندوة الدول�ة: ". الطفل المغر�ي المتمدرس والمقتض�ات المعرف�ة والبیئ�ة للتعلم" :)2015( -
. (تنظ�م: التضامن مارس 29-28الب�ضاء: . الدار وآل�ات التنز�لوالتعلمات المدرسة: األطر النظر�ة 

 الجامعي المغر�ي ومختبر العلوم المعرف�ة).
. من دراسة لغة الراشد إلى دراسة لغة الرض�ع: إسهامات الس�كولوج�ا وعلوم األعصاب :)2015( -

تازة: الكل�ة متعددة . قار�ات متعددة التخصصاتمالظاهرة اللغو�ة: ندوة علم�ة دول�ة في موضوع: 
 .2015نونبر  26-25التخصصات. 

 ةندو ال. ": مقار�ة س�كولوج�ة معرف�ة للتفكیر في سیرورة ارتكاب الخطأ!المتعلم "الخّطاء). 2016( -
تكر�مًا . واللغات، والتعلمات المعرف�ة،لمختبر العلوم المعرف�ة �فاس حول موضوع:  "9التاسعة " الدول�ة

، 2016أبر�ل  16 - 15 - 14 (المغرب)، فاس. زغبوش، وعبد الجلیل �احدوألستاذین: بنع�سى ل
 .�فاس قصر المؤتمرات

التقو�م والنجاح . بنع�سى زغبوشسعید حمیدي، ورشید شاكري، ومصطفى بوعناني و). 2016( -
العلوم  لمختبر "9التاسعة " الدول�ة ةندو ال. �المدرسة المغر��ة: مكانة اللغة العر��ة ووزن �اقي المواد

ألستاذین: بنع�سى زغبوش، وعبد لتكر�مًا . واللغات، والتعلمات المعرف�ة،المعرف�ة �فاس حول موضوع: 
 .�فاس قصر المؤتمرات، 2016أبر�ل  16 - 15 - 14 (المغرب)، فاس. الجلیل �احدو

امل تأثیر العو  .بنع�سى زغبوشرشید شاكري وٕاسماعیل لمراني علوي ومصطفى بوعناني و). 2016( -
لمختبر العلوم المعرف�ة �فاس حول  "9التاسعة " الدول�ة ةندو ال. اللسان�ة على انقرائ�ة النصوص العر��ة

 فاس. ألستاذین: بنع�سى زغبوش، وعبد الجلیل �احدولتكر�مًا . واللغات، والتعلمات المعرف�ة،موضوع: 
 .�فاس قصر المؤتمرات، 2016أبر�ل  16 - 15 - 14 (المغرب)،

تشخ�ص صعو�ات التعبیر . بنع�سى زغبوشبونتل، ومصطفى بوعناني، و نور الدین). 2016( -
لمختبر العلوم  "9التاسعة " الدول�ة ةندو ال. الكتابي من خالل إنتاجات المتعلمین وتصورات المدرسین

د ألستاذین: بنع�سى زغبوش، وعبلتكر�مًا . واللغات، والتعلمات المعرف�ة،المعرف�ة �فاس حول موضوع: 
 .�فاس قصر المؤتمرات، 2016أبر�ل  16 - 15 - 14 (المغرب)، فاس. الجلیل �احدو
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مراحل تطور الكتا�ة عند الطفل: من ، و�وعناني مصطفى. زغبوش بنع�سىعت�قة بونو، و). 2016( -
 المعرف�ة،لمختبر العلوم المعرف�ة �فاس حول موضوع:  "9التاسعة " الدول�ة ةندو ال. الخطوط إلى الحروف

 - 14 (المغرب)، فاس. ألستاذین: بنع�سى زغبوش، وعبد الجلیل �احدولتكر�مًا . واللغات، والتعلمات
 .�فاس قصر المؤتمرات، 2016أبر�ل  16 - 15

كت�كي اترتیب دید، ومصطفى بوعناني. بنع�سى زغبوشرشید شاكري، وسعید حمیدي، و). 2016( -
راس�ة وفق معاییر النطق وحركة الید والشكل جدید للصوامت (الحروف) العر��ة �المقررات الد

واللغات،  المعرف�ة،لمختبر العلوم المعرف�ة �فاس حول موضوع:  "9التاسعة " الدول�ة ةندو ال. ال�صري 
 16 - 15 - 14 (المغرب)، فاس. ألستاذین: بنع�سى زغبوش، وعبد الجلیل �احدولتكر�مًا . والتعلمات

 .�فاس قصر المؤتمرات، 2016أبر�ل 
تأثیر ، ومصطفى بوعناني. بنع�سى زغبوشعز�ز الزهري، وحسی�ة الطا�في البرنوصي، و). 2016( -

التاسعة  الدول�ة ةندو ال. المعجمي في اللغة العر��ة على سعة ذاكرة العمل-المستو�ین المعجمي وفوق 
ألستاذین: ل تكر�ماً . واللغات، والتعلمات المعرف�ة،لمختبر العلوم المعرف�ة �فاس حول موضوع:  "9"

قصر ، 2016أبر�ل  16 - 15 - 14 (المغرب)، فاس. بنع�سى زغبوش، وعبد الجلیل �احدو
 .�فاس المؤتمرات

ة و�د تعل�م اللغة العر��ة �المدرستج. بنع�سى زغبوشمحمد المتوفق، ومصطفى بوعناني، و). 2016( -
 الدول�ة ةندو ال. ن الخامس والسادساالبتدائ�ة المغر��ة: الدرس الصرفي في المقررات الدراس�ة �الصفی

تكر�مًا . واللغات، والتعلمات المعرف�ة،لمختبر العلوم المعرف�ة �فاس حول موضوع:  "9التاسعة "
، 2016أبر�ل  16 - 15 - 14 (المغرب)، فاس. ألستاذین: بنع�سى زغبوش، وعبد الجلیل �احدول

 .�فاس قصر المؤتمرات
. المؤتمر الدولي الخامس لقسم اللغة العر��ة، ة للغة وتشكل الهو�ةتمثل الق�مة االجتماع�). 2016( -

 .2016أبر�ل  28- 27في موضوع: الس�اسات اللغو�ة في الوطن العر�ي: واقع وآفاق. الدوحة (قطر): 
جدل�ة المقار�ات وتطور ، ومصطفى بوعناني. بنع�سى زغبوشحسی�ة الطا�في البرنوصي، و). 2017( -

المؤتمر العر�ي السنوي لمؤسسة مقار�ات (بتعاون مع جامعة سیدي محمد . نموذجااإلدغام المفهوم: 
المناهج بن عبد هللا، وكل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة أكدال، وحلقة الفكر المغر�ي)، تحت عنوان: 

 .�فاس ، دار الثقافة2017أبر�ل  29 – 28 (المغرب)، فاس. وتكامل المعارف
وواقعیتها في التعبیر عن المشاعر والمفاه�م: مشترك كوني أم خصوص�ة رمز�ة األلوان ). 2018( -

langues, cultures et médias en  édition du congrès international ème5 :. ثقاف�ة
Méditerranée. Genres, goûts, odeurs et couleurs. Fès, 23-25 octobre 2018. 

راد�غم، واختالف في التقن�ات، بألعصاب: اشتراك في الالتجر�ب بین علم النفس وعلوم ا ).2019( -
المركز العر�ي لأل�حاث  ة لمؤتمر العلوم االجتماع�ة واإلنسان�ة.عالدورة السا�. وتكامل في النتائج



 28 

الدوحة  إشكال�ة مناهج ال�حث في العلوم االجتماع�ة واإلنسان�ة. :، تحت عنوانودراسة الس�اسات
 .2019) مارس (آذار 25 – 23(قطر): 

المؤتمر الدولي التدر�س �الطر�قة المقطع�ة: من التأس�س النظري إلى األجرأة الدیدكت�ك�ة. ). 2019( -
حول موضوع: تدر�س اللغات وتعلمها: بین ثوابت التأس�س النظري وأسس متغیرات التعل�م�ة 

عة قطر، جامعة سیدي تنظ�م: جامعة الجنان (لبنان)، الجامعة اللبنان�ة (لبنان)، جام(الدیدكت�ك). 
 .2019أبر�ل (ن�سان)  2و 1محمد بن عبد هللا. طرابلس: 

األ�ام ال�حث�ة الدول�ة األولى عن �عد في العلوم اإلنسان�ة ). العلوم المعرف�ة والمنهج التجر�بي. 2020( -
یولیوز  16إلى  13". من استمرار�ة ال�حث العلمي مع أر�عة أج�ال من ال�احثینفي موضوع: "

. فر�ق ال�حث في اللسان�ات والعلوم المعرف�ة (قسم اللغة العر��ة، جامعة Zoom. تطبیق زووم 2020
 قطر) ومختبر السوسیولوج�ا والس�كولوج�ا (جامعة سیدي محمد بن عبد هلل، فاس).

معاییر ومتطل�ات سوق العمل لخر�جي اإلدارة المشاركة في الندوة االفتراض�ة �عنوان: ). 2020( -
 الر�اض�ة.الجمع�ة العر��ة العالم�ة لإلدارة . 2020أكتو�ر  10. �ةالر�اض

). الثورة الرقم�ة واستعدادات دماغ المتعلم الفطر�ة للتعلم: نحو تجدید طرق التعل�م والتعلم في 2021( -
تنظ�م: . المؤتمر العلمي الدولي الثاني للدراسات المعاصرة في العلوم االجتماع�ة. 19-س�اق كوفید

 .2021مارس/آذار  19، 18، 17. ترك�ا: وأكاد�م�ة ر�مارن ة حراجامع
التر��ة والفنون ). اللون والرسم: من التمثل والوجدان إلى الممارسة التر�و�ة. ندوة في موضوع: 2021( -

. تنظ�م: فر�ق ال�حث في التر��ة والفن والثقافة، بتنسیق مع ال�صر�ة: تجارب إبداع�ة وآفاق تر�و�ة
 .2021أبر�ل  10ر��ة الجمال�ة وتدبیر مهن الفن والثقافة. الر�اط: ماستر الت

تأثیر وسائل التواصل االجتماعي على المراهقین عبد المنعم الكعیوش و�نع�سى زغبوش. ). 2021( -
المؤتمر العلمي الدولي الثالث للدراسات المعاصرة في . لدى عینة من تالمیذ السلك الثانوي التأهیلي

 .2021 یولیوز 09، 08، 07. ترك�ا: وأكاد�م�ة ر�مارن جامعة حرا. تنظ�م: ماع�ةالعلوم االجت
 

 ندوات وطن�ة. 2.1.16
". مداخلة شفو�ة. ندوة "علم النفس في المجتمع المغر�ي بین علم النفس والتقن�ات الحدیثة). "2004( -

 .2004دجنبر  04. فاس: المنظور العامي والواقع العلمي". جمع�ة علم النفس والتواصل، مجمع القدس
". تعلیق على نتائج دراسة استطالع�ة أنجزتها جمع�ة علم النفس والتواصل ومناقشتها). "2004( -

مداخلة شفو�ة. ندوة "علم النفس في المجتمع المغر�ي بین المنظور العامي والواقع العلمي". جمع�ة علم 
 . 2004دجنبر  04النفس والتواصل، مجمع القدس. فاس: 

. مداخلة شفو�ة. ندوة "الس�كولوج�ا للتدر�س "السیرورات المعرف�ة واستراتج�ات التعلم" ).2006( -



 29 

-6والتطبیق" �مناس�ة األ�ام الس�كولوج�ة األولى. كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة، ظهر المهراز. فاس: 
 .2006یولیوز  7-8

نات استراتیج�ة للتنم�ة، لألستاذ الغالي "قراءة في كتاب: العلم والثقافة والتر��ة: رها). 2006( -
. مداخلة شفو�ة. ندوة �مناس�ة األ�ام الس�كولوج�ة األولى. تحت شعار "الس�كولوج�ا للتدر�س أحرشاو"

 .2006یولیوز  8-7-6كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة، ظهر المهراز. فاس:  والتطبیق".
". مداخلة شفو�ة. ندوة "النمو المعرفي الج المعرفيإستراتیج�ة معالجة المعلومات في الع). "2006( -

 16فت�ات. فاس.  –والوجداني للطفل: الس�كولوج�ا في خدمة الطفولة". مؤسسة الز�ات لحما�ة الطفولة
 .2006دجنبر 

". مداخلة شفو�ة. ندوة "علم النفس العالج المعرفي من خالل التعّلم وفاعلّ�ة المعاَلج). "2007( -
�ة" �مناس�ة األ�ام الس�كولوج�ة الثان�ة. كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة، ظهر المهراز. فاس: ورهانات التنم

 .2007یونیو  2-1ماي و 31
". مداخلة شفو�ة. ندوة: "المراهق واألسرة والمجتمع: تقد�م نتائج حر�ة التصرف لدى المراهق). "2008( -

 .2008أبر�ل  19 – 18 – 17ام دراسات میدان�ة. فاس: مجمع القدس، دار الش�اب. أ�
". مداخلة شفو�ة. ندوة: "األسس لغة اإلشارة واللغة المنطوقة: مقار�ة معرف�ة نورولوج�ة). "2008( -

یونیو  06سا�س �فاس. الجمعة  –النورولوج�ة والمعرف�ة الشتغال اللغة". كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة 
2008. 

. مداخلة شفو�ة: ندوة: "واقع ورومعرف�ة والوضع السوسیومعرفياألصم بین الدراسات الن). 2008( -
 .2008دجنبر  1المعاق ورهان ال�حث العلمي". كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة، ظهر المهراز. فاس: 

". مداخلة شفو�ة. دور ال�حث الجامعي في تطو�ر قدرات الطفل المعاق: نموذج الصمم). "2009( -
ظهر المهراز وجمع�ة �سمة لألطفال المعاقین  –كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة مسلك اإلجازة المهن�ة �

 .2009أبر�ل  18ذهن�ا �فاس. فاس: قصر المؤتمرات: 
". مداخلة شفو�ة. طل�ة الفصل السادس �شع�ة علم تقد�م كتاب: العالج النفسي المعرفي). "2009( -

 –والعلوم اإلنسان�ة  اآلدابواألسرة. فاس: كل�ة  النفس، وشع�ة علم النفس، ومرصد الطفولة والمراهقة
 .2009أبر�ل  28ظهر المهراز: 

 ". مداخلـة شـفو�ة. فـاس: أل�ـام السـ�كولوج�ة الدول�ـة الرا�عـةوالصحة النفس�ة المعرفة البیئ�ة). "2009( -

 - 15 - 14فـاس.   –المهـراز  ظهـر -والعلـوم اإلنسـان�ة  اآلداب. كل�ـة "علـم الـنفس والصـحة" :حـول
 .2009أبر�ل  16

". الجامعة الر��ع�ة األولى حول موضوع: االشتغال المعرفي بین الدماغ والذهن والثقافة). "2012( -
"المقار�ات الس�كولوج�ة الحدیثة لالشتغال المعرفي". الجمع�ة الوطن�ة لعلم النفس في خدمة المجتمع. 

 .2012أبر�ل  12إلى  09فاس: مركز االستق�ال القدس. من 
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 أبر�ل. 1. فاس: إعداد�ة ابن أجروم. األر�عاء تأثیر األنترنت على ذاكرة الطفل :)2015( -
تحد�ات اإلصالح البیداغوجي: تدبیر ). رشید شاكري، مصطفى بوعناني، بنع�سى زغبوش. 2015( -

یج�ة ) الرؤ�ة اإلسترات2015( –. ندوة تر�و�ة حول: "إصالح المنظومة التر�و�ة تعلمات األساس نموذجا
والتدابیر ذات األولو�ة. (تحت شعار: جم�عا من اجل النهوض �المدرسة لمغر��ة). تنظ�م: نقا�ة مفتشي 

عبدة، والتضامن الجامعي المغر�ي. السبت -التعل�م، واألكاد�م�ة الجهو�ة للتر��ة والتكو�ن لجهة دكالة
 ، مقر األكاد�م�ة �الجدیدة.2015دجنبر  19
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"التوجهات الس�كولوج�ة الراهنة: المرجع�ات النظر�ة واإلمكانات التطب�ق�ة". (مهداة لألستاذ عن�مي الحاج 
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 .2018نونبر  17. اإلنسان�ة
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 فاس. ألستاذین: بنع�سى زغبوش، وعبد الجلیل �احدولتكر�مًا . واللغات، والتعلمات المعرف�ة،: موضوع
 .�فاس قصر المؤتمرات، 2016أبر�ل  16 - 15 - 14 (المغرب)،
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ظهر المهراز)، الیوم الدراسي الثاني للطل�ة الدكاترة الجدد �مختبر العلوم المعرف�ة حول "تعل�م اللغة 

 .2014یونیو  23وتعلمها: تأطیر نظري ومفاه�مي". االثنین 
". فاس: مختبر العلوم المعرف�ة (كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة الذهني واللغة العر��ة المعجم: ")2014( -



 34 

طل�ة الدكتوراه في موضوع: "تعل�م اللغة وتعلمها: تأطیر  وتأطیري لفائدةظهر المهراز)، یوم دراسي  –
 .2014یونیو  23نظري ومفاه�مي". االثنین 

". فاس: المركب السوسیور�اضي سیدي ابراه�م. یوم �و�ةتر -تأهیل األحداث: مقار�ة س�كو: ")2014( -
أكتو�ر  21دراسي في موضوع: دلیل اإلجراءات وتأهیل الجانحین �مراكز حما�ة الطفولة. الثالثاء 

مندو��ة فاس، مختبر العلوم المعرف�ة، جمع�ة ش�اب  –. (تنظ�م: وزارة الش�اب والر�اضة 2014
 التغییر).
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 .2009أبر�ل  10-8لفائدة األحداث الجانحین". فاس: مركز االستق�ال القدس. 
العدل �فاس، تحت  هیئةلفائدة  الدورة التكو�ن�ة األولى". س�كولوج�ة معرف�ة �ةالصمم: مقار ). "2009( -

 - 09 - 08الحضر�ة وٕانقاذ مدینة فاس: أ�ام  مقر الوكالة. "شعار "من أجل تواصل أفضل مع الصم
 .2009أكتو�ر  10

ول موضوع: لغة ". أ�ام تكو�ن�ة لفائدة اطر وزارة العدل حمعرفي-األصم من الجانب الس�كو). "2012( -
 Hôtel Pickاإلشارة وس�كولوج�ة األصم: من أجل ت�سیر آل�ات التواصل مع األصم". فاس: فندق 

Albatros (Royale Mirage) .29 2012فبرایر  29و. 
في قسم العلوم  التخرج". ورشة لفائدة طال�ات مشروع اخت�ار األدوات اإلحصائ�ة). "2021( -

 .2021مارس  22االثنین  .طراالجتماع�ة. الدوحة: جامعة ق
 

 ومحاضرات افتتاح�ة محاضرات. 7.16
مداخلة شفو�ة. طل�ة الفصل الثاني علم ". مقتض�ات الدراسة في علم النفس وخصوص�اتها). "2009( -

. 2009-2008محاضرة افتتاح�ة للسنة الجامع�ة النفس �اشتراك مع مرصد الطفولة والمراهقة واألسرة. 
 .2009أبر�ل  14. (جامعة فاس) ظهر المهراز –والعلوم اإلنسان�ة فاس: كل�ة اآلداب 

. تكییف اخت�ارات ق�اس سعة الذاكرة وفق مقتض�ات اللغة العر��ة. مداخلة شفو�ة. تنظ�م: فرق 2019 -
ال�حث في اللسان�ات والعلوم المعرف�ة بتعاون مع برنامج ماستر اللغة العر��ة وآدابها. جامعة قطر، 

 .2029نوفمبر  04األر�عاء 
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والعلوم،  اآلدابكل�ة . مداخلة شفو�ة. إلى تطو�ر أسالیب تدر�سها من تقن�ات ال�حث في اللغة. 2020 -
 .2020فبرایر  06 .الدوحة، جامعة قطرقسم اللغة العر��ة. 

. مداخلة شفو�ة. في مشترك لفهم معرف�ات اإلنسانر علم النفس والعلوم العصب�ة: براد�غم مع. 2019 -
 .2019دجنبر  25ة الطب والصیدلة. فاس: جامعة سیدي محمد بن عبد هللا.كل�

. تحسین التعلم من خالل تحو�ل النصوص إلى رسوم (مخططات ذهن�ة). مداخلة شفو�ة. 2020 -
 .17/02/2020تنظ�م: لجنة إنجاح الطالب. قسم العلوم االجتماع�ة، جامعة قطر. االثنین 

فاس: كل�ة اآلداب ": إشكال�ة ثالث�ة األ�عاد لفهم الشخص�ة. 19-وفید. البیولوجي والثقافي و"ك2020 -
 .2020دجنبر  23(جامعة فاس).  ظهر المهراز –والعلوم اإلنسان�ة 

 

 مناظرات. 8.16
المقتض�ات اللسان�ة المعرف�ة لق�اس ). 2017. (و�نع�سى زغبوشرشید شاكري، ومصطفى بوعناني،  -

. المناظرة الوطن�ة الثالثة حول السالمة ة لألطفال �المدرسة المغر��ةانقرائ�ة النصوص العر��ة الموجه
. تنظ�م: ترشید الحقل اللغوي �المغرب: رهاناته، مجاالته، وآل�ات تدبیرهاللغو�ة �المغرب في موضوع: 

تالف الوطني لترشید الحقل اللغوي، وجامعة الحسن الثاني �الدار الب�ضاء، والتضامن الجامعي ئاال
 .2017ماي  20ة. السبت لي. الدار الب�ضاء: كل�ة الطب والصیدالمغر�

 

 والمنتد�ات الملتق�ات. 9.16
". مداخلة شفو�ة. الملتقى الدولي األول للتواصل: الفعل التواصلي في الممارسة التر�و�ة). "2008( -

 .2008ماي  15 – 14"رهانات تدر�س التواصل �الجامعة المغر��ة". تازة: 
. مداخلة الجة المعلومات في ذاكرة العمل والذاكرة الدالل�ة: مقار�ة األصم وغیر األصممع). 2008( -

 9شفو�ة: "المنتدى الدولي الثاني للصم �المغرب". فاس: قصر المؤتمرات والقاعة الكبرى لفاس المدینة. 
 .2008أكتو�ر  11و 10و

الدولي األول حول: "الصحة النفس�ة ". الملتقى الطفل المعرفي والصحة النفس�ة المدرس�ة). "2012( -
تیزي وزو.  –المدرس�ة: واقع وآفاق". الجزائر: كل�ة العلوم اإلنسان�ة واالجتماع�ة. جامعة مولود معمري 

 .2012فبرایر  27-28
. الملتقى السنوي السا�ع للطل�ة ال�احثین في بین الس�كولوج�ا واللسان�ات: العلوم المعرف�ة). 2017( -

كاد�مي والس�اق المجتمعي: نحو ترسیخ مبدأ االنفتاح على ال�حث األ تحت شعار: " رف�ةالعلوم المع
دجنبر  19والثالثاء  18ظهر المهراز. اإلثنین –. فاس: كل�ة اآلداب والعلوم اإلنساني "ثقافة المعرفة

2017. 
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لعلم النفس . الملتقى الوطني الش�ابي حركة العینین والرسم: نافذة على معرف�ة الطفل). 2018( -
أكدال. -(النسخة الثان�ة) تحت شعار: "أینما وجد اإلنسان وجد علم النفس". الر�اط: مسرح عالل الفاسي

 .2018ماي  10والخم�س  9األر�عاء 
. للملتقى السنوي العام لقطب اللغة: بین تبلور ق�متها االجتماع�ة و�ناء هو�ة متكلمها). 2018( -

فنون، حول موضوع: ال�حث العلمي: تكامل المعارف وتقاطع الخلف�ات ال�حث: اللغات، والتواصل، وال
 .2018دجنبر  26ظهر المهراز. األر�عاء -التطر�ة والمنهج�ة. فاس: كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة

السنوي  الملتقى. منهج�ة ال�حث وخلف�اته النظر�ة وأسالیب التأطیر �مختبر العلوم المعرف�ة). 2018( -
فاس:  .طب حول موضوع: ال�حث العلمي: تقاطع األطر النظر�ة والمنهج�ة وتكامل المعارفللق العام

 .2018دجنبر  26ظهر المهراز. األر�عاء -كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة
 السنوي العام الملتقى. ال�حث العلمي: تكامل المعارف وتقاطع الخلف�ات النظر�ة والمنهج�ة). 2018( -

فاس: كل�ة  .ال�حث العلمي: تقاطع األطر النظر�ة والمنهج�ة وتكامل المعارف للقطب حول موضوع:
 .2018دجنبر  26ظهر المهراز. األر�عاء -اآلداب والعلوم اإلنسان�ة

 

 )seminarsدراس�ة ( حلقات. 10.16
) séminaire. حلقة دراس�ة (تر��ة: عندما تص�ح الوحدات الصغرى أساس التعلم-النورو). 2018( -

�اشتراك مع ماستر علم النفس العصبي  مختبر العلوم المعرف�ة. تنظ�م: الدماغ، والتعلم، والتعّود حول:
 .2018أبر�ل  11ظهر المهراز. الجمعة -. فاس: كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ةالمعرفي

غ بین الدما) حول: séminaire. حلقة دراس�ة (تر��ة: أسالیب نوع�ة لتعل�م الدماغ-النورو). 2018( -
 . تنظ�م: المختبر البیتخصصي في أ�حاث الهندسة البیداغوج�ةتسو�ق-تر��ة والنورو-النورو

)LIRIP( المدرسة العل�ا لألساتذة) جامعة  –، وماستر تكنولوج�ا التر��ة، وماستر علوم الح�اة واألرض
لم النفس )، وماستر عLASCOعلوم العرف�ة (لا رعبد المالك السعدي، تطوان)؛ �مشاركة: مختب
عة سیدي محمد بن عبد هللا). مجا –ظهر المهراز -العصبي المعرفي (كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة

 .2018نونبر  08تطوان: المدرسة العل�ا لألساتذة. الخم�س 
. سمنار لفائدة الطل�ة ال�احثین المنتمین لمختبر العلوم تقی�م المنجز من األطروحات). 2019( -

 .2019مارس  08الجمعة ظهر المهراز، فاس. -اآلداب والعلوم اإلنسان�ة كل�ة المعرف�ة.
). مناهج ال�حث في اللغة وفق االتجاه المعرفي. سمنار حول موضوع: التدر�س وفق الطر�قة 2019( -

 .2019مارس  27المقطع�ة: بین العتاد اللساني والسیرورات المعرف�ة. الدوحة: جامعة قطر، 
- Participation au séminaire régional : Assurance quantité dans l’enseignement 

supérieur : accréditation et évaluation institutionnelles. ERASMUS+Maroc & 
ERASMUS+Tunisie. 03 Décembre 2020. 
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  ورشاتالو  علم�ةاللقاءات الو  مستدیرةالموائد الالمشاركة في . 17
 «Temporalité: langues et interculturalité»دة مستدیرة حول المشاركة في تنش�ط مائ -

من جامعة تولوز �فرنسا. كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة،  Bertrand TRODEC�مساهمة األستاذ 
 .2006دجنبر  20هر المهراز. فاس: ظ

ما�ة جل تدبیر مشترك وفعال لمراكز حمن أالمساهمة في تأطیر أشغال مائدة مستدیرة حول: " -
 25". كتا�ة الدولة المكلفة �الش�اب. مراكز حما�ة الطفولة. فاس: مجمع الصناعة التقلید�ة. الطفولة

 .2007ماي 
كل�ة  –اإلمارات العر��ة المتحدة المساهمة في تنش�ط لقاء علمي مع األستاذ علي اإلدر�سي من جامعة  -

 حول في اللسان�ات، الطل�ة وال�احثین فائدة)، اللسان�ات العام العلوم اإلنسان�ة واالجتماع�ة (شع�ة

كل�ة اآلداب والعلوم  .2008ینایر  18". وتقن�اتها ناهج ال�حث في اللسان�ات الحدیثةمع: "موضو 
 .فاس -ظهر المهراز  –اإلنسان�ة 

المساهمة في تنش�ط لقاء تر�وي وتواصلي مع مجموعة من أساتذة السلك الثاني ومجموعة من  -
. "تقن�ات اإلنصات وٕامكانات إنشاء مراكز اإلنصات �الثانو�ات"التوج�ه حول موضوع:  المستشار�ن في

 .2008مارس  15فاس: ثانو�ة أبن هانئ. السبت 
من جامعة تولوز الفرنس�ة حول  Bertrand Troadecالمساهمة في تنش�ط لقاء علمي مع األستاذ  -

ظهر  –فاس: كل�ة اآلداب والعوم اإلنسان�ة ". ال�حث الس�كولوجي الحالي: الموضوع والمنهجموضوع "
 .2008أبر�ل  16المهراز �فاس. األر�عاء 

والعلوم  اآلداب". فاس: كل�ة آفاق اندماج طالب علم النفسالمساهمة في تنش�ط لقاء تواصلي حول"  -
 .2009ینایر  15ظهر المهراز. الخم�س  –اإلنسان�ة 

آفاق ال�حث في العلوم المعرف�ة داخل المؤسسات الجامع�ة تنش�ط مائدة مستدیرة حول: "المشاركة في  -
ظهر  –والعلوم اإلنسان�ة  اآلدابندوة: المقار�ات المعرف�ة لمعالجة اللغة. كل�ة ". المغر��ة والدول�ة

 .2010مارس  5 – 4المهراز �فاس. أ�ام 
- 2012. « Note méthodologique ». Atelier d’élaboration des modules de formation de 

base sur la violence à l’égard des femmes. Meknès : 15, 16, 17, 18 et 19 Octobre. 
العلوم  مختبرمقر  ".واقع التر��ة والتعل�م �المغربالمشاركة في تنش�ط مائدة مستدیرة حول: ". 2013 -

 یونیو. 06ظهر المهراز �فاس. یوم  –المعرف�ة. كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة 
. مقر مختبر العالج النفسي والس�اق المغر�ي. المشاركة في تنش�ط مائدة مستدیرة في موضوع: 2013 -

 .2013دجنبر  21ظهر المهراز �فاس. السبت  –العلوم المعرف�ة. كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة 
. مقر مقاالت العلم�ةاستراتیج�ات قراءة المائدة مستدیرة في موضوع:  ط. المشاركة في تنش�2014 -
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 .2014مارس  LASCO .29التضامن الجامعي المغر�ي �فاس. مختبر العلوم المعرف�ة 
تعل�م اللغة وتعلمها: تأطیر الیوم الدراسي الثاني للطل�ة الدكاترة �مختبر العلوم المعرف�ة في موضوع:  -

 .2014و یونی 23. مختبر العلوم المعرف�ة: فاس، االثنین تأطیر نظري ومفاه�مي
قضا�ا في المصطلح عضو اللجنة المنظمة لیوم دراسي وتأطیري لفائدة طل�ة الدكتوراه في موضوع:  -

 .2014یونیو  24: فاس: مختبر العلوم المعرف�ة: الثالثاء والمعجم في اللغة العر��ة
والمعجم قضا�ا في المصطلح تأطیر یوم دراسي وتأطیري لفائدة طل�ة الدكتوراه في موضوع: . 2014 -

 .2014یونیو  24: فاس: مختبر العلوم المعرف�ة: الثالثاء في اللغة العر��ة
معالجة ظواهر لغو�ة عر��ة: بین تنوع المساهمة في تأطیر یوم دراسي في موضوع: . 2014 -

ظهر المهراز: -: فاس: كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ةالس�اقات اللسان�ة وتعدد اإلجراءات التطب�ق�ة
 .2014نونبر  03نین االث

المساهمة في تأطیر یوم دراسي تأطیري لفائدة الطل�ة الدكاترة المنتمین لمختبر العلوم المعرف�ة . 2015 -
. كل�ة تعل�م اللغة العر��ة �المستوى االبتدائي من خالل مضامین المقررات الدراس�ةفي موضوع: 

 .2015ماري  17اء ظهر المهراز �فاس. الثالث –اآلداب والعلوم اإلنسان�ة 
التخط�ط المشاركة في أشغال المناظرة الوطن�ة الثان�ة حول السالمة اللغو�ة �المغرب في موضوع:  -

. يلمغر�االتضامن الجامعي �مع�ة . من تنظ�م: االئتالف الوطني لترشید الحقل اللغوي اللغوي والتنم�ة
 .2015أبر�ل  18الدار الب�ضاء: كل�ة الطب والصیدلة، 

من  مستدیرة مائدة. ووسائط التواصل، وٕامكانات التفسیر برادغمات التجر�ب الس�كولوجي). 2017( -
السبت . الس�كولوج�ا العلم�ة و�راد�غماتها المرجع�ة :تنظ�م الجمع�ة المغر��ة لعلم النفس في موضوع

 .الر�اط -كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة –2017ینایر  14
- La mémoire: ses types, ses mécanismes et les outils de son évaluation. Journée 

Scientifique sur les démences, à l’occasion de la journée mondiale de la maladie 
d’Alzheimer. Laboratoire des Neurosciences Cliniques Organise. Jeudi 18 octobre 
2018, à la Faculté de Médecine et de pharmacie de Fès. 

   

 هاتنش�طو  تكو�ن�ةال دوراتال تأطیر. المساهمة في 18
". دورة تكو�ن�ة لفائدة أطر مراكز حما�ة الطفولة تقن�ات التشخ�ص والعالج المعرفي"). 2007( -

والجمع�ات المهتمة �الطفولة وطل�ة علم النفس، تحت عنوان: "تقن�ات اإلنصات والعالج الس�كولوجي". 
 .2007مارس  15بد العز�ز بن إدر�س حما�ة الطفولة، فاس: مؤسسة ع

. واألسرة ". الدورة التكو�ن�ة األولى. مرصد الطفولة والمراهقةمعالجة المعط�ات وتنظ�مها"). 2007( -
 .2007یولیوز  16كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة، ظهر المهراز. فاس. 

تكو�ن�ة األولى. مرصد الطفولة والمراهقة واألسرة. كل�ة ". الدورة التطب�قات حول المراهقة"). 2007( -
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 .2007یولیوز  17اآلداب والعلوم اإلنسان�ة، ظهر المهراز. فاس. 
". الدورة التكو�ن�ة األولى. مرصد الطفولة والمراهقة استمارة التعرف على سلوك المراهق"). 2007( -

 .2007یولیوز  23ز. فاس. واألسرة. كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة، ظهر المهرا
". الدورة التكو�ن�ة األولى. مرصد الطفولة استمارة التعرف على سلوك المراهق"تطبیق ). 2007( -

 .2007یولیوز  23والمراهقة واألسرة. كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة، ظهر المهراز. فاس. 
لدورة التكو�ن�ة األولى. مرصد ". ااخت�ار یونغ: طر�قة التطبیق والتحلیل والتشخ�ص"). 2007( -

 .2007یولیوز  24الطفولة والمراهقة واألسرة. كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة، ظهر المهراز. فاس. 
". الدورة التكو�ن�ة األولى. مرصد الطفولة والمراهقة واألسرة. التطبیق الجماعي الخت�ار یونغ"). 2007( -

 .2007یولیوز  24لمهراز. فاس. كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة، ظهر ا
". الدورة التكو�ن�ة األولى. مرصد الطفولة والمراهقة واألسرة. كل�ة اخت�ارات حل المسائل"). 2007( -

 .2007یولیوز  25اآلداب والعلوم اإلنسان�ة، ظهر المهراز. فاس. 
فولة والمراهقة واألسرة. ". الدورة التكو�ن�ة األولى. مرصد الطتطبیق اخت�ارات حل المسائل"). 2007( -

 .2007یولیوز  25كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة، ظهر المهراز. فاس. 
". الدورة التكو�ن�ة األولى. مرصد الطفولة والمراهقة واألسرة. كل�ة العالج السلوكي المعرفي"). 2007( -

 .2007یولیوز  26اآلداب والعلوم اإلنسان�ة، ظهر المهراز. فاس. 
". الدورة التكو�ن�ة األولى. مرصد الطفولة والمراهقة العالج السلوكي المعرفي"تطب�قات  ).2007( -

 .2007یولیوز  26واألسرة. كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة، ظهر المهراز. فاس. 
". الدورة التكو�ن�ة األولى. مرصد الطفولة والمراهقة تدر�ب على تطبیق التشخ�ص العام"). 2007( -

 .2007یولیوز  26كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة، ظهر المهراز. فاس.  واألسرة.
". دورة تكو�ن�ة لفائدة �عض طل�ة علم النفس. مختبر العلوم الم�ادئ األول�ة للغة اإلشارة"). 2007( -

فاس.  –فاس) وجمع�ة المنتدى المغر�ي للصم –ظهر المهراز –المعرف�ة (كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة 
 .2007دجنبر  28نونبر و 12ظهر المهراز �فاس. ما بین  –ل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة ك
". دورة تكو�ن�ة لفائدة مجموعة من تفر�ع المعط�ات ومعالجتها إحصائ�ا �اسطة الحاسوب"). 2008( -

والعلوم ر�ي للصم �فاس ومرصد الطفولة والمراهقة واألسرة (كل�ة اآلداب غالطل�ة. جمع�ة المنتدى الم
  .2008یر ینا 05 مقر المنتدى المغر�ي للصم. ظهر المهراز �فاس). –اإلنسان�ة 

". دورة تكو�ن�ة لفائدة طل�ة مسلك علم الحوار وأهم آل�اته في جلسات اإلنصات ةار إد تقن�ات"). 2008( -
مارس  18فاس). –ظهر المهراز –مختبر العلوم المعرف�ة (كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة النفس �فاس. 

2008. 
". دورة تكو�ن�ة لفائدة مجموعة من تقن�ات اإلنصات وخصوص�اتها لدى األطفال الجانحین"). 2008( -

طل�ة علم النفس حول موضوع: "تقن�ات اإلنصات: اآلل�ات والخصوص�ات". فاس: كل�ة اآلداب والعلوم 
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 .2008مارس  18ظهر المهراز �فاس. الثالثاء  –اإلنسان�ة 
. دورة تكو�ن�ة لفائدة أطر مراكز حما�ة "تقن�ات الحوار في جلسات اإلنصات وخصوص�اتها"). 2008( -

الطفولة و�عض طل�ة علم النفس. أ�ام التدر�ب العلمي: "اإلنصات: مقار�ة تشارك�ة �مؤسسات حما�ة 
 .2008أبر�ل  10الطفولة". فاس: مجمع القدس دار الش�اب. الخم�س 

". دورة تكو�ن�ة لفائدة طل�ة أقسام تحضیر شهادة التقني العالي. نصات والتواصلتقن�ات اإل "). 2008( -
 .2008أبر�ل  21 االثنینالرشید�ة: الثانو�ة التأهیل�ة التقن�ة. 

". ورشة تكو�ن�ة لفائدة طل�ة الكل�ة المتعددة تدبیر الحوار وتقن�اته في جلسات اإلنصات"). 2008( -
 .2008أبر�ل  22ة: الكل�ة المتعددة التخصصات. التخصصات �الرشید�ة. الرشید�

". دورة تكو�ن�ة لفائدة مجموعة من أساتذة خصوص�ات جلسات اإلنصات وآل�ات إدارة الحوار"). 2008( -
السلك الثاني ومجموعة من المستشار�ن في التوج�ه حول موضوع: "تقن�ات اإلنصات: المقابلة وٕادارة 

 .2008ماي  3ظهر المهراز �فاس. السبت  –إلنسان�ة الحوار". كل�ة اآلداب والعلوم ا
". یوم تكو�ني لفائدة أطر تحقیق التواصل في العمل�ة التر�و�ة: إدارة الحوار في المقابلة"). 2008( -

فرع فاس. معهد  –التوج�ه والتخط�ط التر�وي. الجمع�ة المغر��ة ألطر التوج�ه والتخط�ط التر�وي 
 .2008یونیو  07. السبت التكنولوج�ا الس�اح�ة �فاس

". دورة تكو�ن�ة لفائدة �عض طل�ة ماستر "اللغة العر��ة والنظر�ات لغة اإلشارة: م�ادئ أول�ة"). 2008( -
 .2008یونیو  -سا�س �فاس. ماي  –الحدیثة"، كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة 

طل�ة علم النفس. مختبر العلوم ". دورة تكو�ن�ة لفائدة �عض لغة اإلشارة: تحسین التواصل"). 2008( -
فاس.  –فاس) وجمع�ة المنتدى المغر�ي للصم –ظهر المهراز –المعرف�ة (كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة 

 .2008یونیو  - يظهر المهراز �فاس. ما –كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة 
. ورشة تكو�ن�ة لفائدة "نموذجا إغناء التواصل عبر إنتاج المعرفة: تقن�ات ال�حث المیداني"). 2009( -

 .2009أبر�ل  24طل�ة الكل�ة المتعددة التخصصات �الرشید�ة. الرشید�ة: الكل�ة المتعددة التخصصات. 
". ورشة تقن�ات اإلنصات وتدبیر الحوار في جلسات اإلنصات �المؤسسات التعل�م�ة"). 2010( -

 .2010دجنبر  19عالل الفاسي. تكو�ن�ة من تنظ�م "جمع�ة تحت العشر�ن". فاس: ثانو�ة 
". الدورة التكو�ن�ة الرا�عة معالجة المعلومات بین االمتدادات التر�و�ة والممارسة العالج�ة"). 2010( -

حول موضوع: "علم النفس المعرفي وحل المشكالت". من تنظ�م الجمع�ة الوطن�ة لعلم النفس في خدمة 
 .2010یولیوز  17 - 12فاس: مركز االستق�ال القدس. المجتمع ومرصد الطفولة والمراهقة واألسرة. 

الجمع�ة الوطن�ة  .اإلنصات" تقن�ات ”حولیوم تكو�ني ". رتقن�ات اإلنصات وتدبیر الحوا"). 2011( -
 .�شراكة مع مؤسسة بوكماخ للتعل�م الخصوصي -فرع جرسیف – لعلم النفس في خدمة المجتمع

 .2011 یونیو 05 .مؤسسة بوكماخ للتعل�م الخصوص
حول: مناهضة العنف المبني على  255". الدورة التكو�ن�ة رقم اإلنصات وتدبیر الحوار"). 2011( -
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النوع االجتماعي. تنظ�م: مركز حقوق الناس، المغرب �شراكة مع وزارة التنم�ة االجتماع�ة واألسرة 
 .2011یونیو  22 – 21والتضامن. المركز الجهوي للتكو�ن المستمر. فاس: 

". دورة تكو�ن�ة حول اخت�ار التعلم واالستحضار/اخت�ار ذاكرة العمل: اخت�ارات الذاكرة"). 2011( -
موضوع: "االخت�ارات النفس�ة والمعرف�ة". من تنظ�م الجمع�ة الوطن�ة لعلم النفس في خدمة المجتمع. 

 .2011یولیوز  14 - 10فاس: مركز االستق�ال القدس. 
 ثانو�ة ابن هانئ. ورشة تكو�ن�ة". في المؤسسات التعل�م�ة تدبیر الحوارو  تقن�ات اإلنصات"). 2012( -

 .2012ینایر  21. �فاس

ثانو�ة ابن . ورشة تكو�ن�ة". �عض الوظائف المعرف�ة والعالقات االجتماع�ة اخت�ارات تقی�م"). 2012( -
 .2012ینایر  28. �فاس هانئ

من تنظ�م: الجمع�ة الوطن�ة لعلم النفس في  تكو�ن�ةورشة ". اإلنصاتو  تقن�ات تدبیر الحوار"). 2012( -
 .2012 أبر�ل 28صفرو. مدینة بئر أنزران �ثانو�ة فرع صفرو.  –خدمة المجتمع 

من  ورشة تكو�ن�ة". تقن�ات اإلنصات وتدبیر الحوار في التر��ة النظام�ة وغیر النظام�ة"). 2013( -
 مارس 24فرع ت�سة. دار الش�اب بت�سة.  –جتمع تنظ�م: الجمع�ة الوطن�ة لعلم النفس في خدمة الم

2013. 
. یوم تكو�ني لفائدة طل�ة الدكتوراه حول موضوع: ثوابت المعاییر العلم�ة إلنجاز األطروحة). 2014( -

ظهر المهراز �فاس. مختبر العلوم  –ال�حث العلمي األكاد�مي ومسالكه. كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة 
 .2014مارس  LASCO .29المعرف�ة 

. یوم تكو�ني لفائدة طل�ة الدكتوراه حول الضوا�ط الشكل�ة والموضوع�ة لبناء األطروحة). 2014( -
. مختبر مقر التضامن الجامعي المغر�ي �فاسموضوع: ثوابت ال�حث العلمي األكاد�مي ومسالكه. 

 .2014مارس  LASCO .29العلوم المعرف�ة 
(رشید  األساس�ة لموضوعات األطروحات الخاصة �الطل�ة ال�احثینتأطیر مناقشة المفاه�م ). 2014( -

شاكري، حسی�ة الطا�في، عز�ز الزهري، نور الدین بونتل، محمد المتوفق). یوم تكو�ني لفائدة طل�ة 
مقر التضامن الجامعي المغر�ي الدكتوراه حول موضوع: ثوابت ال�حث العلمي األكاد�مي ومسالكه. 

 .2014مارس  LASCO .29معرف�ة . مختبر العلوم ال�فاس
 تكو�ن�ة لفائدة طل�ة الدكتوراه تخصص علم النفس . دورةطرق المعالجة اإلحصائ�ة للب�انات ).2014( -

ظهر المهراز  –والعلوم اإلنسان�ة  اآلداب. كل�ة حول موضوع: معالجة الب�انات وقراءتها وتفسیرها
 .2014أبر�ل  LAREPS. 14اع�ة مختبر األ�حاث والدراسات النفس�ة واالجتم �فاس.

". دورة: التدر�ب التر�وي وٕاعداد المعلمین. واستراتیج�ات التعل�م والتعلم الطفل المعرفي ).2014(" -
تحت رعا�ة االتحاد العالمي . 2014نونبر  25و 24یوما: . مجمع الب�ان التر�وي، طرابلس: لبنان

ومختبر العلوم المعرف�ة بجامعة سیدي ، الجزائر� يمركز جیل ال�حث العلم، وتنظ�م: للمؤسسات العلم�ة
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 .�التعاون مع مجمع الب�ان التر�وي (لبنان)، المغرب�فاس  –محمد بن عبد هللا 
مجمع ". دورة: التدر�ب التر�وي وٕاعداد المعلمین. والس�اق التر�وي والتعل�مي المعرفي الطفل"). 2014( -

تحت رعا�ة االتحاد العالمي للمؤسسات  .2014نونبر  25و 24طرابلس: لبنان. یوما: الب�ان التر�وي، 
ومختبر العلوم المعرف�ة بجامعة سیدي محمد بن ، الجزائر� مركز جیل ال�حث العلمي، وتنظ�م: العلم�ة

 .�التعاون مع مجمع الب�ان التر�وي (لبنان)، المغرب�فاس  –عبد هللا 
-ةس�كولوج�الطر�قة المقطع�ة (الصوت�ة): مقار�ة "تعل�م القراءة والكتا�ة وتعلمهما وفق ). 2015( -

 –جل النجاح أالقراءة من ورشة إعداد وتكییف دروس القراءة في اللغة العر��ة تحت شعار: ". عصب�ة
بین وزرة  ن �التعاو ". نظمت الورشة تجر�ب دروس القراءة �السنة األولى والثان�ة من التعل�م االبتدائي

دجنبر  31إلى  28. من USAIDلمهني والوكالة األمر�ك�ة للتنم�ة الدول�ة التر��ة الوطن�ة والتكو�ن ا
 . الرا�ط.Terminus. فندق ترمن�س 2015

 30و 28بین تأطیر ورشة تكو�ن�ة لتطو�ر دروس قراءة العر��ة �السنة األولى. الر�اط: ). 2015( -
 .2015 دجنبر

�ة �السنة األولى والمصادقة علیها. الر�اط: تأطیر ورشة تكو�ن�ة لتنق�ح دروس قراءة العر�). 2016( -
 .2016ینایر  27و 25بین . Terminusفندق ترمنوس 

فندق ترمنوس تأطیر ورشة لتكو�ن المكونین لدروس قراءة العر��ة �السنة األولى. الر�اط: ). 2016( -
Terminus. 2016ینایر  30و 28بین. 

ءة العر��ة �السنة األولى وتطو�ر دروس السنة قرا لمراجعة دروستأطیر ورشة تكو�ن�ة ). 2016( -
 .2016ماي  21و 16بین .Terminusفندق ترمنوس الثان�ة. الر�اط: 

تأطیر ورشة تكو�ن�ة لتطو�ر دروس قراءة العر��ة �السنة األولى وتطو�ر دروس السنة الثان�ة ). 2016( -
 .2016ولیوز ی 29و 24بین . Terminusفندق ترمنوس والمصادقة علیها. الر�اط: 

تأطیر ورشة لتكو�ن المكونین لدروس قراءة العر��ة �السنة األولى والسنة الثان�ة، الر�اط: ). 2016( -
 .2016غشت  29و 27بین .Terminusفندق ترمنوس 

تأطیر ورشة تنق�ح درس القراءة للسنتین األولى والثان�ة من السلك االبتدائي والمصادقة ). 2016( -
 .2016یولیوز  29إلى 24من .Terminusفندق ترمنوس علیها. الر�اط: 

. دورة تكو�ن�ة لفائدة نموذجا واالخت�ار االستمارة :و�ناؤها المیدان�ة الدراسة أدوات تصم�م). 2017( -
. الدراسة المیدان�ة ومعالجة المعط�اتموضوع:  في ، ضمن سلسلة من التكو�نات العلم�ةطل�ة الدكتوراه

ظهر  –كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة  المعرف�ة. مقر مختبر العلوم المعرف�ة،العلوم مختبر تنظ�م: 
 .2017مارس  25المهراز �فاس. 

، . دورة تكو�ن�ة لفائدة طل�ة الدكتوراهجمع معط�ات الدراسة المیدان�ة وتفر�غها وتنظ�مها). 2017( -
مختبر تنظ�م: . عالجة المعط�اتالدراسة المیدان�ة ومموضوع:  في ضمن سلسلة من التكو�نات العلم�ة
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 01ظهر المهراز �فاس.  –كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة  العلوم المعرف�ة. مقر مختبر العلوم المعرف�ة،
 .2017أبر�ل

، ضمن سلسلة من . دورة تكو�ن�ة لفائدة طل�ة الدكتوراهمعالجة المعط�ات: اإلحصاء الوصفي ).2017( -
العلوم المعرف�ة. مختبر تنظ�م: . الدراسة المیدان�ة ومعالجة المعط�ات موضوع: في التكو�نات العلم�ة

 .2017أبر�ل 15ظهر المهراز �فاس.  –كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة  مقر مختبر العلوم المعرف�ة،
، ضمن سلسلة . دورة تكو�ن�ة لفائدة طل�ة الدكتوراهمعالجة المعط�ات: اإلحصاء االستداللي). 2017( -

العلوم مختبر تنظ�م: . الدراسة المیدان�ة ومعالجة المعط�اتموضوع:  في تكو�نات العلم�ةمن ال
 22ظهر المهراز �فاس.  –كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة  المعرف�ة. مقر مختبر العلوم المعرف�ة،

 .2017أبر�ل
. دورة نموذجا SPSSو : إكسیلاإلحصائ�ة المعط�اتعمال التقن�ات الحدیثة لمعالجة است). 2017( -

الدراسة المیدان�ة موضوع:  في ، ضمن سلسلة من التكو�نات العلم�ةتكو�ن�ة لفائدة طل�ة الدكتوراه
كل�ة اآلداب والعلوم  العلوم المعرف�ة. مقر مختبر العلوم المعرف�ة،مختبر تنظ�م: . ومعالجة المعط�ات

 .2017أبر�ل 29ظهر المهراز �فاس.  –اإلنسان�ة 
 ثانو�ة ابن هانئ. لفائدة أطر مراكز اإلنصات ورشة تكو�ن�ة. الحوار وٕادارة ن�ات اإلنصاتتق). 2018( -

 .2018 ینایر 04�فاس. 
 .مكناس-لفائدة األساتذة المتعاقدین بجهة فاس ورشة تكو�ن�ة. الحوار وٕادارة تقن�ات اإلنصات). 2018( -

مكناس، -هة فاسجو�ة للتر��ة والتكو�ن لاد�م�ة الجهكون مع األاتنظ�م: التضامن الجامعي المغر�ي بتع
ینایر  06-05-04 اس: مركز التكو�نات والملتق�ات.ف .والمدیر�ة اإلقل�م�ة لوزارة التر��ة الوطن�ة �فاس

 .2018 ینایر 2018
، ورشة تكو�ن�ة لفائدة األطر اإلنصات وٕادارة الحوار: المرجع�ة النظر�ة وتقن�ات التطبیق). 2018( -

�اء التالمیذ حول موضوع: "مهارات تدبیر المشاكل في الوسط المدرسي". بركان: مؤسسة التر�و�ة وأول
 .2018مارس  31السبیل أم القرى للتعل�م الخصوصي. السبت 

. ندوة حول موضوع: التدر�س وفق الطر�قة مناهج ال�حث في اللغة وفق االتجاه المعرفي). 2019( -
 .2019مارس  27ات المعرف�ة. الدوحة: جامعة قطر، المقطع�ة: بین العتاد اللساني والسیرور 

. ورشة تكو�ن�ة لفائدة طل�ة برنامج الماجستیر: قسم المعالجة اإلحصائ�ة في العلوم اإلنسان�ة). 2019( -
 .2019مارس  26اللغة العر��ة. الدوحة: جامعة قطر، 

�ة لفائدة طل�ة برنامج . ورشة تفاعلبروتوكول ال�حث المیداني في العلوم اإلنسان�ة). 2019( -
 .2019مارس  28الماجستیر: قسم اللغة العر��ة. الدوحة: جامعة قطر، 

ر�ب�ة تحت عنوان: منهج�ة تد. دورة والتقن�ة لتأطیر ال�حث والمنهج�ةاألسس النظر�ة ). 2020( -
م اللغة العر��ة ال�حث وأدواته التقن�ة: نحو بناء تصور �حثي متكامل. تنظ�م: برنامج الدراسات العل�ا �ق�
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في جامعة قطر، �الشراكة مع فر�ق ال�حث في اللسان�ات والعلوم المعرف�ة، وم�ادرة األدب القطري. 
 .2020/ 01/02جامعة قطر، السبت 

. دورة تجر�ب�ة تحت عنوان: منهج�ة ال�حث الخطوات العمل�ة واإلجرائ�ة إلنجاز ال�حث). 2020( -
حثي متكامل. تنظ�م: برنامج الدراسات العل�ا �ق�م اللغة العر��ة في وأدواته التقن�ة: نحو بناء تصور �

جامعة قطر، �الشراكة مع فر�ق ال�حث في اللسان�ات والعلوم المعرف�ة، وم�ادرة األدب القطري. جامعة 
 .2020/ 08/02قطر، السبت 

 كاد�م�ةتكو�ن األ -
 

 والورشات تسییر الجلسات. 19
 Les différentes bases de données طل�ة الدكتوراه حول موضوع:تكو�ن�ة لفائدة تسییر ورشة  -

scientifiques et techniques accessibles par l'USMBA السید مراد ال�صري . من تأطیر
؛ جامعة سیدي محمد بن عبد هللارئ�س قسم ال�حث العلمي، والمسؤول عن الموارد االلكترون�ة برئاسة 

 –، كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة )406( ، القاعة متعددة الوسائط2018 دجنبر 25وذلك یوم الثالثاء 
 فاس. –ظهر المهراز 

للقطب حول موضوع: ال�حث العلمي:  السنوي العام ضمن فعال�ات الملتقى الثالثةتسییر الجلسة العلم�ة  -
، �قاعة 2018دجنبر  26تقاطع األطر النظر�ة والمنهج�ة وتكامل المعارف؛ وذلك یومه األر�عاء 

 .فاس –ظهر المهراز  –القرو�ین، �كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة 
تسییر الجلسة العلم�ة األولى من فعال�ات المنتدى الثالث للقطب حول موضوع: عقلنة التأطیر وتجو�د  -

 –. قاعة المحاضرات. كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة 2018دجنبر  28والجمعة  27اإلنجاز. الخم�س 
 سا�س، فاس.

) حول موضوع: التكفل الطبي النفسي �األطفال المصابین بداء séminaireتسییر الحلقة دراس�ة ( -
 .2019أبر�ل  27ظهر المهراز، السبت -السرطان. فاس: كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة

 

 . جوائز20
). 2019-2017. الدورة السا�عة (الجائزة العر��ة للعلوم االجتماع�ة واإلنسان�ة لتشج�ع ال�حث العلمي -

 الدوحة (قطر): المركز العر�ي لأل�حاث ودراسة الس�اسات. 
 

 . جوائز التمیز21
 Drawing with finger om theجائزة التمیز ألحسن مداخلة شفو�ة، عن مداخلة عنوانها: . 2019
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tablet versus with pencil on paper: comparative study through the 
electroencephalography (ERD and ERS) ،المؤتمر المغر�ي الثالث للنوروفیز�ولوج�ا .

 . �مع�ة عبد العز�ز لمقدم وزهیر سو�رتي.2019نوفمبر  30-28المغرب، مراكش: 
 Drawing with finger om the tabletجائزة التمیز ألحسن ملصق، عن مداخلة عنوانها: . 2019

versus with pencil on paper: comparative study through the 
electroencephalography (ERD and ERS) ،المؤتمر المغر�ي الثالث للنوروفیز�ولوج�ا .

 . �مع�ة عبد العز�ز لمقدم وزهیر سو�رتي.2019نوفمبر  30-29المغرب، مراكش: 
 

 تكر�مات. 22
 فاس ي محمد بن عبد هللا،، جامعة سیدسا�س-كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ةتكر�م ماستر  -
 فاسسا�س، جامعة سیدي محمد بن عبد هللا، -كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ةتكر�م شع�ة علم النفس  -
سا�س، جامعة سیدي محمد بن عبد هللا، -، كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ةتكر�م مختبر العلوم المعرف�ة -

 فاس
لي للدعم النفسي وجمع�ة ال تمس �الدي فرع فاس. المركز الدو تكر�م . 2018أبر�ل  12السبت  -

�مناس�ة الندوة العلم�ة: الصحة النفس�ة �المغرب بین واقع الحال واستشراف آفاق المستقبل. قاعة 
 مقاطعة فاس المدینة.

 .تكر�م جمع�ة القراءة �فاس -
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