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 السنة املكان املؤسسة هموضوع الدبلومطبيعة 

شهادة التأهيل 

 العالي

 2017 أغادير ك. آ. ع. إ أغادير باملغرب: التاريخ والفكر والتراث العمارة

العمارة العسكرية بمدينة فاس خالل  شهادة الدكتوراه

 الوسيط والحديثالعصرين 

 2010 الرباط ك. آ. ع. إ الرباط

دبلوم  رسالة

 الدراسات العليا

 املعمقة

تحصيناتها خالل و  أسوار مدينة فاس

 الحديث واملعاصر العصرين

 2002 فاس ك. آ. ع. إ فاس

 بحث اإلجازة

 )الليسانس(

مشروع إنقاذ مدينة فاس االصيلة : حي 

 الزيات –البطحاء 

 2000 فاس ك. آ. ع. إ فاس

 جماالت االهتمام :
 احملافظة على الرتاث وصونه –تاريخ العمارة االسالمية  –تاريخ املدينة العتيقة 

 
 علمية :ال االسهامات

 :هاكتب أو فصول من         

 2017" طبع مؤسسة نور للطبع، أملانيا، املدن العتيقة باملغرب : التراث وسياسة املحافظةمؤلف "  -

"، منشورات العمارة الدفاعية ملدينة فاس املرينية : الشواهد املادية واملوروثات الشعبيةمؤلف "  -

 2019معهد الشارقة للتراث، 
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، "العمارة والفنون بمدينة فاس  "ضمن كتاب ّ  "العسكرية السعدية بمدينة فاسالعمارة "فصل : 

 )قيد النشر(

واحات املغرب ”، ضمن مؤلف "التراث املعماري للمجاالت الواحية : مالحظات أولية"فصل :  -

 ، )منشور(“الصحراوي : التراث الطبيعي والثقافي وآفاق التثمين

  مقاالت ومداخالت  :         

 " مجلة كلية الشريعة  منشورة في ؛ مقالة  قضايا التحصينات عند الفقهاء خالل العصر الوسيط_ 

  )منشور( 2016، عدد خاص بالنوازل،  بأكاديرايت ملول 

, ملؤلفه قضايا في العمارة الدينية باملغرب واالندلس من خالل كتاب: الفن املرابطي واملوحدي-

،  تصدرها الجمعية مجلة العمارة والفنون والعلوم اإلنسانية مقالة ضمن " ليوبولدو توريس بالباس،

 .)منشور( 2016، 4العربية للحضارة والفنون اإلسالمية، عدد 

ديسمبر ،12، مجلة املوروث، ع تحصين الحواضر االسالمية بين الفكر العمراني واملوروث الثقافي _ 

 131 - 121، االمارات العربية املتحدة، صص 2018

من خالل املعيار  الهجريين 9_ 8مالمح من الحياة بالحواضر باملغرب االسالمي من خالل القرنين _ 

املعرب للونشريس ي، مداخلة في امللتقى الدولي الحادي عشر للمذهب املالكي: الفقه والحياة واملجتمع 

ف _ والية عين الدفلى، من خالل موسوعة املعيار املعرب للونشريس ي، وزارة الشؤون الدينية واالوقا

 )منشور( 2015ماي  13و  12بالجزائر أيام 

أعمال املؤتمر الدولي ضمن  باملغرب زمن الحماية الفرنسية تجربة املحافظة على التراث العمراني_ 

، من تنظيم اتحاد 2015من أكتوبر  30إلى  28من  الخامس للعمارة والفنون اإلسالمية بجامعة القاهرة

 سالمية واتحاد االثاريين العرب وبشراكة مع جامعة القاهرة.)قيد النشر(الجامعات اال 

حالة بحوث طلبة االجازة  :بالجنوب املغربي في التراث الالمادي والتكوين الجامعي واقع البحث -

، مداخلة في ندوة تيزنيت حول موضوع " التراث الالمادي أكادير -بشعبة التاريخ والحضارة بكلية اآلداب

بالجنوب املغربي، التي نظمها املعهد امللكي للثقافة األمازيغية بشراكة مع الجماعة الحضرية لتيزنيت، 

من  30و 28وبتعاون مع مجلس جهة سوس ماسة درعة، واملجلس االقليمي لتيزنيت، في الفترة ما بين 

 )قيد النشر(.2015ماي 



  ن التاسع عشر: حالة املغرب االقص ىاملدن والحياة الحضرية في البالد املغاربية خالل القر 

 امللتقى الدولي حول: البالد املغاربية في القرن التاسع عشر: دراسة استغرافية مقارنة؛ضمن 

من تنظيم دائرة امللتقيات باالشتراك مع مخبر تاريخ  2016مارس  1فبراير و 29و 28وذلك أيام: 

درسة العليا لألساتذة بقسنطينة في وامل  2قسنطينة -بجامعة عبد الحميد مهري  تراث ومجتمع

 2015إطار تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 

 L’Evaluation en Lettres et Sciences Humaines :   Etat des lieux de la filière 

d’Histoire et Civilisation à la faculté des lettres Agadir,  colloque international : 

l’Evaluation à la recherche de méthodologies  rationnelles, qui a eu lieu les 6 et 7 Mars 

2015 à la faculté de lettres et sciences humaines, université Ibn zohr Agadir, organisé par 

le Laboratoire Documentaire et linguistiques (LDL ) de l’ Université Ibn Zohr 

 : العضوية يف مؤسسات وبنيات حبث 

الجنوب املغربي " ضمن مختبر البحث في "التراث والفنون والثقافاتالبحث : فريق عضو   

 اململكة املغربية – بجامعة ابن زهر  "وإفريقيا جنوب الصحراء

 السلطانية باملغربلدراسات واألبحاث في تاريخ وفنون املصاحف واملراسالت ا مركز عضو   

العربية "، تصدرها الجمعية العمارة والفنون والعلوم االنسانية"جلة ملتحكيم هيئة ال عضو  -

 .للحضارة والفنون االسالمية بمصر 

 " االماراتية، تصدر عن معهد الشارقة للتراث."مراودعضو الهيئة االستشارية ملجلة  -

 عضو الجمعية املغربية للبحث التاريخي باملغرب 

 مصر -عضو الجمعية العربية للحضارة والفنون االسالمية   
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