
 لعضو المجلس الذاتية لسيرةا

 :   شخصيةهوية الال -1

 عبد الرزاق تورابـي الدكتور

 

 28/10/1967:   اريخ االزديادت  -

   وأب ألربعة أطفال  ،متزوج :العائلية الحالة  -

 الفقيه بن صالح :  مكان االزدياد -
 

 :  العلمية هالتمؤلا -2

، بميزة حسن جدا، مع تنويه  2003)جامعة محمد الخامس، كلية اآلداب بالرباط، سنة   دكتوراه الدولة في اللسانيات -
 القادر الفاسي الفهري.  اللجنة( عنوان البحث: "البنية الصرفية للغة العربية"، بإشراف الدكتور عبد 

 التربية بالرباط. ، كلية علوم  2008في أكتوبر  شهادة التأهيل الجامعي -

، بميزة حسن جدا مع 1995في اللسانيات )جامعة محمد الخامس، كلية اآلداب بالرباط، سنة  دبلوم الدراسات العليا -
القادر الفاسي  تنويه اللجنة(. عنوان البحث: "مصدر الثالثي في اللغة العربية: دراسة صرفية"، بإشراف الدكتور عبد 

 السغروشني. الفهري والدكتور إدريس

، بميزة  1991في صرف وتركيب وداللة )جامعة محمد الخامس، كلية اآلداب بالرباط، سنة   دبلوم الدراسات المعمقة -
 مستحسن(. عنوان البحث: "التفخيم في اللغة العربية". 

،  1990داب بمراكش، سنة في اللغة العربية وآدابها، تخصص لسانيات )جامعة القاضي عياض، كلية اآل  اإلجازة -
 بميزة حسن(. 

 )ثانوية بئر أنزران بالفقيه بن صالح(. 1986سنة  حاصل على الباكالوريا -
ات التواصل الشفوي وغير الشفوي، وفي شهادات الخبرة: استراتيجيات وأدوات "أدو  فيحاصل على شهادة التكوين  -

، إفران IFAGالسويسي والمعهد الفرنكفوني لإلدارة والتسيير -للبلورة داخل الجامعة. من تنظيم جامعة محمد الخامس 
 . 2010أكتوبر  30إلى   27من 

 

 :   التجربة المهنية -3

 لجنة التواصل والعمل االجتماعي ، منسقة عضو المجلس العلمي المحلي للرباط  -

 بالرباط. جامعة محمد الخامس  ب التعليم العالي  أستاذ   -

 في اللغة العربية واللسانيات وعلوم القرآن والتصوف السُّني.  مختص   -

 صنف الدراسات اللغوية واألدبية والفنية.   2016سنة  حائز على جائزة المغرب للكتاب  -

 من األطروحات الجامعية من مستوى الدكتوراه والماستر. للعديد  مشرف ومناقش   -

مع عضوية كل من منظمة اإليسسكو وجامعة    عضو اللجنة الدائمة لمشروع الحرف القرآني المنمط  -

 إفريقيا العالمية بالسودان. 

 في ندوات دولية ووطنية حول اللغة العربية واللسانيات والتصوف. مشارك -

 .2004إلى  1997سات واألبحاث للتعريب بالرباط ابتداء من بمعهد الدرا  متصرف سابق -



 السويسي. -اللجنة الخاصة لميثاق األخالق لجامعة محمد الخامس عضو   -

معهد الدراسات واألبحاث للتعريب مكلف بالموارد البشرية واألنشطة العلمية والبحث   مستشار مدير  -

 (.2006-2003العلمي )

 . ة أبحاث لسانيمجلة  عضو تحرير  -

 (. 2005-2003معهد الدراسات واألبحاث للتعريب ) نائب كاتب عام  -

 

 :البحوث والدراسات المنجزة -4

 . دار كنوز المعرفة، األردن.الصواتة العربية: أمثلية التنميط واالكتساب، 2020 -
 . دار كنوز المعرفة، األردن.الصواتة العربية: أمثلية التأليف واالختالف، 2020 -
 . دار كنوز المعرفة، األردن. الصواتة العربية: المؤامرة واالنتشار، 2020 -
 ، منشورات دار توبقال بالدار البيضاء. تركيب اللغة العربية-صرف ، 2015 -
رات معهد الدراسات واألبحاث للتعريب، مطبعة دار أبي رقراق منشو ، تطوير الحرف العربي وتحديات العولمة ،2015 -

 للطباعة والنشر بالرباط. 
، )مع محمد بلبول(، منشورات دار توبقال للنشر بالبيضاء.  ترجمة لمقال هالي كتاب الصواتة والصرف، 2008 -

 ( بعنوان الصرف الموزَّع وأجزاء الصرفة. 1992ومرنتز )
 ، منشورات معهد الدراسات واألبحاث للتعريب بالرباط.عربيةكتاب تصريف األفعال ال، 2007 -
، عدد مزدوج قوت القلوب، الحرية الكبرى: في التخلق بعمل التزكية والتحقق بكمال العبودية، منشور في مجلة 2017 -

 للعلماء. ، مركز اإلمام الجنيد للدراسات والبحوث الصوفية المتخصصة بالرابطة المحمدية 2017، فبراير 7-8
، إعداد موالي منير القادري، منشورات التصوف وثقافة السالم، السالم األخضر: فقه وروح. منشور في كتاب 2017 -

 مؤسسة الملتقى. 
، إعداد موالي منير القادري،  التصوف وسؤال المعنى، أخالق المحبة وخطاب الجمال، منشور في كتاب 2016 -

   منشورات مؤسسة الملتقى.
ان المحبة، منشور في التصوف وتفاعل البناء اإلنساني الحضاري، إعداد موالي منير القادري، ، بناء إنس2015 -

 منشورات مؤسسة الملتقى. 
 


