
 لعضو المجلس الذاتية لسيرةا

 : شخصيةهوية الال -1

  البتول بنعلياألستاذة 

 1948/ 07/10 : تاريخ االزدياد -

 إقليم طنجة: مكان االزدياد -

 أم لبنت واحدة متزوجة  :الحالة العائلية -
 

 : المؤهالت العلمية -2

 ؛1987سنة  اإلسالمية من دار الحديث الحسنيةدبلوم دراسات عليا في العلوم   -

 ؛1975سنة شهادة تخرج في علوم الحديث النبوي الشريف من دار الحديث الحسنية   -

 ؛ 1974سنة  شهادة تخرج في علوم القرءان الكريم من دار الحديث الحسنية  -

 ؛ 1967سنة   لوريا مزدوجةاباك  -

بلوم في  ـ د العصبية البرمجة اللغوية في  بلوم د :منهامجاالت عدة    فيوشهادات تكوينية  عدة دبلومات  -

 والتنمية الذاتية ...  في االستشارة بلوم د  - القراءة السريعة
 

 : التجربة المهنية  -3

 ؛ 2004س العلمي المحلي للرباط منذ عضو بالمجل -

 ؛2005منذ سنة منسقة خلية شؤون المرأة وقضايا األسرة  -

 ؛ 1994منذ  واعظة بالمجلس العلمي المحلي للرباط   -

 ؛1989سنة بالتعليم اإلعدادي والثانوي  تفتيش مادة التربية اإلسالمية مكلفة ب  -

لمفتشي مادة التربية و علوم التربية    يةالتعليم الثانوي في التربية اإلسالمية بكل تذةاألس مدربة ميدانية  -

 ؛1987سنة  اإلسالمية بالمركز الوطني للمفتشين

 ؛1975سنة اول خريجة من دار الحديث الحسنية  -

 ؛1975سنة في تأطير المشاركات في المسيرة الخضراء بطرفاية  شاركةالواعظة الوحيدة الم -

 ؛ علماء المغربعضو برابطة  -

 عضو مؤسس للدائرة العلمية المغربية.  -

 ؛1971سنة   أستاذة التربية اإلسالمية -

 ؛ 1969سنة   أستاذة اللغة العربية  -

 ؛الحجاج بالديار المقدسة عدة مراتفي تأطير  ةشاركم -

 تأطير الجالية المغربية بالخارج؛   مشاركة في -

 ؛ بالمغرب وخارجه دوليةة في مؤتمرات مشارك -

 ة في مواضيع شتى بعدة مؤسسات؛محاضر -

 ؛ عديدة مشاركة أو مستضافة في برامج إذاعية وتلفزية  -

 ؛ العلمي  االشتغال ببرامج تعليم القرءان الكريم بالمساجد والتكوين العلمي والشرعي بالمجلس  -

 الدراسي ومحاربة الهدر المدرسي؛  االهتمام ببرامج الدعم -

 ؛مقاصده معانيه وإدراك  وتدبر  في فهم القرءان الكريم وباحثاتباحثين   االهتمام بتكوين  -

 .العلمي  على عدة برامج علمية بالمجلس اإلشراف -
 



 :البحوث والدراسات المنجزة -4

الباجي   أبو الوليد لإلمام : "شرح فصول األحكام بما مضى به العمل عند الفقهاء والحكامتحقيق كتاب  -

 األندلسي"، نشر وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الطبعة الثانية؛ 

 اإلسالمية؛ ضمن مطبوعات جامعة الصحوة  ودراسات تربوية بعضها منشور علمية  أبحاثو   مقاالت -

 


