
 لعضو المجلس الذاتية لسيرةا

 :شخصيةهوية الال -1

 غنامنعيمة  الدكتورة

 

 02/03/1942:  تاريخ االزدياد -

 .الرباط:  مكان االزدياد -

 وحفيدين. لولد واحد،أم و ةمتزوجالحالة العائلية : -
 

 :المؤهالت العلمية -2

 2005وحدة مذاهب القراء في الغرب اإلسالمي، سنة  ،شعبة الدراسات اإلسالميةاآلداب، الدكتوراه في  -

 .1992 ، سنةشعبة الدراسات اإلسالمية ،باددبلوم الدراسات العليا في اآل -

 .1986، سنة شعبة الدراسات اإلسالميةاآلداب، اإلجازة في  -

 .1982كلوريا سنة البشهادة  -

 .بمدارس محمد الخامس المرحلة االبتدائية إلى الثانوية -
 

 :التجربة المهنية -3

 :شؤون المرأة وقضايا األسرةخلية منسقة وعضو المجلس العلمي المحلي للرباط،  -

تنظيم  وعلى، ظ وتجويد القرآن الكريميحفعلى تللخلية، و اإلشراف على األنشطة العلميةالمشاركة في 

 .المسابقات

 تدريس علم القراءات القرآنية بالمجلس، " شرح كتاب الدرر اللوامع في مقرإ اإلمام نافع ". -

 نشر عدة موضوعات بموقع المجلس الرسمي وعلى مواقع التواصل. -

 حلقة. 64م " " كرسي اإلمام ورش "  2011ـ 2010مشاركة في برنامج " الكراسي العلمية " سنة  -

علم  ،لسلك الثالث لشعبة الدراسات اإلسالمية بوحدة مذاهب القراء في الغرب اإلسالميالتدريس في ا -

 بتكليف من األستاذ المشرف. ،وأصول طريق األصبهاني عن ورش ،نيةآالتجويد والقراءات القر

 " متطوعة " .لتدريس في دار القرآن عبد الحميد احساين، علم التجويد ومقرأ اإلمام نافع المدنيا -
 

 :البحوث والدراسات المنجزة -4

وأطروحة ويجمع بحث الدراسات العليا  ،)دراسة تحليلية( القراءات القرآنية في تفسير ابن عطية -

 .ينتظر دوره في الطبع لدى وزارة األوقاف ،وراهالدكت

 .تلخيص للدرر اللوامع في مقرإ اإلمام نافع -

الطريق لرواية إمامنا ورش من طريق كتاب يضبط أصول هذه ، نيل األماني لطريق األصبهاني -

 مطبوع. ،المغاربة

 مرقون، ينتظر دوره قي الطبع في المجلس. ،ل اليسير لقراءة المكي ابن كثيربيالس -

 أنجز منها: سلسلة خصائص القراء، -

 كثير.خصائص قراءة اإلمام ابن  - ورش.خصائص رواية اإلمام  - خصائص قراءة اإلمام نافع. -



 خصائص قراءة اإلمام عاصم. - أبي عمرو البصري. خصائص قراءة اإلمام -

  .أصول رواية قنبل -. أصول رواية البزي -. أصول رواية قالون - ، أنجز منها:سلسلة أصول القراء -

       . أصول رواية شعبة -. أصول رواية ابن ذكوان -. أصول رواية هشام -. أصول رواية السوسي -

أصول  - أصول طريق األصبهاني عن ورش. -. دوري الكسائي أصول رواية - .أصول رواية خالد -

 )كتيبات صغيرة لم تطبع بعد( - رواية المسيبي عن نافع من طريق ابن سعدان.

 


