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 مصطفى بوعنانيد/ أ.

 أستاذالدرجة األكادميية جبامعة قطر: 
 جامعة قطر ـ كلية اآلداب والعلوم/قسم اللعة العربية

 قطر-الدوحة 2713ص. ب. 

 444036770 974+مكتب : 

 31360902محمول : 

mbouanani@qu.edu.qa  
 التخصص
o (العربية، واللسانيات املعرفية، واللسانيات التعليمية)اللسانيات اللسانيات : التخصص الرئيسي 

o اإلنجاز واإلدراك اللغويان / تعليمية  وعلم وظائف األصوات "الفونولوجيا"علم األصوات : التخصص الدقيق /

 القراءة والكتابة

 العلمية الشهادات

 2004-2005)في "اللسانيات العربية"، من كلية اآلداب والعلوم  شهادة التأهيل الجامعي :)يوليوز

 اإلنسانية، ظهر املهراز، فاس.

 1999-2000)من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ظهر ، في "اللسانيات العربية" شهادة الدكتوراه :)أكتوبر

 املهراز، فاس.

 1996-1997)من كلية ، في "اللسانيات العربية" )دكتوراه السلك الثالث( دبلوم الدراسات العليا :)أكتوبر

 فاس. -اآلداب والعلوم اإلنسانية، ظهر املهراز

 1992-1993)في "اللغة العربية وآدابها"، تخصص: لسانيات  )املاستر( دبلوم الدراسات املعمقة :)دجنبر

  فاس. -من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ظهر املهراز

 1992-1993)شهادة تكوين املكونين :)شتنبر (Formation de formateurs من )في موضوع: إيطاليا ،

 ."اللغات األجنبية والتكنولوجيا الحديثة: الديداكتيكا والترجمة"

 1991-1992من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ظهر املهراز، تخصص: لسانياتاإلجازة في اآلداب :اي()م ،- 

 فاس.

 1990-1991)ثانوية القرويين، فاس(. "في "اآلداب العصرية املعربة شهادة البكالوريا: )يونيو( 

 1989-1990)اللغة العربية وآدابها" من كلية اآلداب والعلوم  في دبلوم الدراسات الجامعية العامة: )ماي"

 فاس. -اإلنسانية، ظهر املهراز

mailto:mbouanani@qu.edu.qa
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 1987-1988)ثانوية ابن الهيثم، فاس(. "في "اآلداب العصرية املزدوجة شهادة البكالوريا: )يونيو( 

 األكادميية والتدرج الوظيفياخلربات  
-قسم اللغة العربية، الدوحة، قطر؛ كلية اآلداب والعلومبجامعة  )بمهمة أستاذ مشارك( أستاذ التعليم العالي ●

 (.م2017 شتنبر )منذ  قطر 

أستاذ التعليم العالي )درجة ب( بجامعة سيدي محمد بن عبد هللا؛ كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر املهراز،  ●

 م(.2014املغرب )منذ يناير -فاس

أستاذ التعليم العالي مؤهل )درجة ب( بجامعة سيدي محمد بن عبد هللا؛ كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر  ●

 م(.2014إلى  2010املغرب )من -املهراز، فاس

أستاذ التعليم العالي مؤهل )د رجة أ( بجامعة سيدي محمد بن عبد هللا؛ كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر  ●

 م(.2014إلى  2010ملغرب )من ا-املهراز، فاس

أستاذ التعليم العالي مساعد بجامعة سيدي محمد بن عبد هللا؛ كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر املهراز،  ●

 م(.2004م إلى 2002املغرب )من -فاس

م إلى 2000املغرب )من -أستاذ التعليم العالي مساعد بجامعة ابن زهر. كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، أكادير ●

 م(.2002

 (رسائل عشر)أهم  اإلشراف على الرسائل اجلامعية ومناقشتها
o ائل املاجستري:إلشراف على رسا 

أهمية املكون الفونولوجي في تطوير الوعي القرائي والكتابي ": " الرسالةموضوع (. 2018-2019) آالء الكحلوت●

، ، كلية اآلداب والعلومقطر)جامعة ".الحكومية القطريةلدى طالب املستويين األول والثاني ابتدائي من املدرسة 

 (.ج ماجستير اللغة العربية وآدابهابرنام، قسم اللغة العربية

دور الوعي الصرفي في تدعيم مظاهر اإلنجاز اللغوي املكتوب  ": " الرسالة موضوع(. 2018-2019) سلوى عزام●

 ". لدى طالب املستويين الثالث والرابع ابتدائي في املدرسة القطرية

 (.برنامج ماجستير اللغة العربية وآدابها، قسم اللغة العربية، ، كلية اآلداب والعلومقطر)جامعة 

تقييم الكفاية التركيبية لدى طالب املستويين " ": " الرسالةموضوع (. 2019-2018) خديجة محمد الحسن●

 ."الخامس والسادس ابتدائي في املدرسة الحكومية القطرية: مقاربة لسانية معرفية

 (.برنامج ماجستير اللغة العربية وآدابها ، قسم اللغة العربية، ، كلية اآلداب والعلومقطر)جامعة 

توجيه القراءات: نماذج مختارة " "التوظيف الصوتي في  الرسالة:(. موضوع 2006-2005عبد الرحمن عمري )●

بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،  (. آن الكريم ومستويات الدرس اللغوي )وحدة التكوين والبحث العلمي: القر 

 سايس
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 للقراءات الشاذة من خالل كاب املحتسب"التوظيف الصوتي  . موضوع الرسالة:(2006-2005)أسماء فريحي ●

بكلية اآلداب والعلوم  (. وي " )وحدة التكوين والبحث العلمي: القرآن الكريم ومستويات الدرس اللغالبن جني

 .اإلنسانية، سايس

"الفعل الثالثي املعتل: أهمية الوحدات الصرف صواتية في  (. موضوع الرسالة:2004-2003يوسف أدروا )●

ر: نحو تقاطع مستويات الدرس اللساني، نموذج الصرافة دراسة اإلعالل في إطار الصواتة التوليدية املعيا

والصواتة في اللغة العربية " )بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة )وحدة التكوين والبحث العلمي: 

  فاس. -ت العامة(( بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ظهر املهرازاللسانيات العربية واللسانيا

 "الفونولوجيا املعرفية: مسارات اإلنجاز الكالمي (. موضوع الرسالة:2004-2003محسن )ن السلطان محمد اب●

بكلية )وحدة التكوين والبحث العلمي: اللسانيات العربية واللسانيات العامة(( العربي ونماذج اإلدراك اللغوي "، 

  فاس. -اآلداب والعلوم اإلنسانية، ظهر املهراز

"ظاهرة الالتطابق الصوتي اإلمالئي في العربية وأثرها في توجيه  ضوع الرسالة:(. مو 2009-2008فدوى سعيدي )●

 بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، سايس.( للغة العربية والنظريات اللسانيةالقراءة والكتابة". )ماستر ا

ونولوجيا والف "اإلدغام في الفكر اللغوي العربي القديم (. موضوع الرسالة:2009-2008ولحوش )فاطمة ب●

 بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، سايس.( للغة العربية والنظريات اللسانية)ماستر ا املستقلة القطع". 

"استراتيجيات بناء الجملة في اللغة العبية عند الطفل نموذج  (. موضوع الرسالة:2009-2008الهاشمي صابر )●

بكلية اآلداب ( للغة العربية والنظريات اللسانيةتر امعرفية". )ماس-الجملة املبنية للمجهول: مقاربة لسانية

 إشراف: مصطفى بوعناني وبنعيس ى زغبوش والعلوم اإلنسانية، سايس.

"الصعوبات اللغوية واستراتيجيات التقويم: تالمذة املستوى  (. موضوع الرسالة:2009-2008عصام رمضان )●

لنيل دبلوم املاستر )ماستر اللغة العربية والنظريات الخامس والسادس من التعليم االبتدائي نموذجا ". )بحث 

  بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، سايس.اللسانية(( 

"التشخيص الفونولوجي لكالم األطفال املعاقين ذهنيا (. موضوع الرسالة:2008-2007حنان األحمدي )●

بكلية لغة العربية والنظريات اللسانية(( واألطفال ذوي الخلل الفونولوجي ". )بحث لنيل دبلوم املاستر )ماستر ال

  اآلداب والعلوم اإلنسانية، سايس.

●MOHAMMED EL-HIMER (2007-2008) : « APPORT DES SCIENCES COGNITIVES A LA DIDACTIQUE DES LANGUES ETRANGERES » (MEMOIRE 

DE FIN D’ETUDE EN MASTER : DIDACTIQUE DU FRANÇAIS ET INTERCULTURALITE). FACULTE DES LETTRES ET DE SCIENCES HUMAINES, DHER 

EL MEHREZ – FES. 

●ABOULHATH NASLOUBI (2007-2008) : « LES THEORIES D’APPRENTISSAGE BEHAVIORISTE ET COGNITIVISTE :APPROCHE COMPARATIVE  » 

(MEMOIRE DE FIN D’ETUDE EN MASTER : DIDACTIQUE DU FRANÇAIS ET INTERCULTURALITE). FACULTE DES LETTRES ET DE SCIENCES 

HUMAINES, DHER EL MEHREZ – FES. 

●NADIA BOUTECHKIL (2008-2009) : « COGNITION, INTERCULTURALIE ET APPRENTISSAGE D’UNE LANGUE ETRANGERE AU MAROC : LE CAS 

DU FRANÇAIS  » (MEMOIRE DE FIN D’ETUDE EN MASTER: DIDACTIQUE DU FRANÇAIS ET INTERCULTURALITE). FACULTE DES LETTRES ET DE 

SCIENCES HUMAINES, DHER EL MEHREZ – FES. 
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●CHADIA LAKBIR (2009-2010) : « L’IMPORTANCE DE LA COMPOSANTE SYNTAXIQUE DANS LA COMPREHENSION ET LA PRODUCTION DU 

LANGAGE SELON UNE APPROCHE COGNITIVE » (MEMOIRE DE FIN D’ETUDE EN MASTER: DIDACTIQUE DU FRANÇAIS ET INTERCULTURALITE). 
FACULTE DES LETTRES ET DE SCIENCES HUMAINES, DHER EL MEHREZ – FES. 

o  دكتوراهال أطروحاتاإلشراف على: 
أهمية املكون املورفولوجي في تطوير الوعي املعجمي العربي عند املتمدرسين من سلك  ":أسماء آيت عالل●

 ، فاس(.)جامعة سيدي محمد بن عبد هللا ".السادساالبتدائي: املستويان الرابع و 

مستوى الرابع والسادس –أهمية الوعي املورفولوجي في تطوير الوعي اإلمالئي عند الطفل  : "اللحيانيمحمد ●

 ، فاس(.)جامعة سيدي محمد بن عبد هللا . ابتدائي"
● JAWAD EL GUENNOUNI: «L’ANALYSE DES ECHANGES COMMUNICATIONNELS SOIGNANT-PATIENT DANS LE CADRE DE L’ACCOMPAGNEMENT 

EN MEDECINE AMBULATOIRE ».(UNIVERSITE SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH, FES). 
● FADWA BETAHA : « L’INFLUENCE DE L’USAGE PEDAGOGIQUE DES TIC SUR LES RESULTATS SCOLAIRES DU FLE ET SUR LA MOTIVATION 

DES APPRENANTS DU CYCLE SECONDAIRE QUALIFIANT ». (UNIVERSITE SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH, FACULTE DES LETTRES ET DES 

SCIENCES HUMAINES, DHAR EL MEHRAZ, FES) 

o مشرف مشارك على: 
تقويم الكفاءة اللسانية عند تلميذ املستوى السادس من التعليم االبتدائي: املكون النحوي "نور الدين بونتل: ●

 ، فاس(.)جامعة سيدي محمد بن عبد هللا ".نموذجا

والسادس  استراتيجيات تطوير الوعي الصرفي عند متعلمي اللغة العربية باملستويين الخامس"محمد املتوفق:  ●

 ، فاس(.)جامعة سيدي محمد بن عبد هللا ".ابتدائي

دور الوعي الفونولوجي بظواهر التناغم املصوتي للعربية في تحسين مستوى اإلنجاز اللغوي "عزيز الزهري:  ●

 ".الفصيح لدى املتعلمين باملرحلة االبتدائية، وتأثير ذلك على سرعة النطق وعلى سعة ذاكرة العمل

 ، فاس(.محمد بن عبد هللا )جامعة سيدي 

 "املعالجة املعرفية للمعلومات: تخزين داللة الكلمة واسترجاعها"سمية الناصري:  ●

 ، فاس(.)جامعة سيدي محمد بن عبد هللا 

 املستوى الصرفي "تأثير الكفاية اللغوية على الكفاية التواصلية بالسلك الثانوي اإلعدادي:: حنان املقدم ●

 ، فاس(.سيدي محمد بن عبد هللا)جامعة  نموذجا"

عالقة الوعي الفونولوجي بتعلم مهارتي القراءة والكتابة بالعربية: مستوى السنة أولى ابتدائي ": بونوعتيقة ●

 ، فاس(.)جامعة سيدي محمد بن عبد هللا . نموذجا"

 :إشراف مشترك مغربي فرنسي على أطروحات جامعية دولية في إطار اتفاقيات دولية
Thèses co-dirigées en co-TUTELLES INTERNATIONALES (EN FRANÇAIS): 

● DOCTORANT : HICHAM ZAGHLI: « L’intégration spatiale de l’information orthographique lors de la lecture de mots 
en langue arabe : Étude chez l'adulte et l'enfant d'école primaire ». Co-encadrant marocain : Mostafa Bouanani, 
université de Fès/ Co-encadrant français : Bertrand Lété, Université de Lyon.2 

● NADIA BOUTECHKIL « DIVERSITE LINGUISTIQUE ET CULTURELLE RELATIVE A L’ORIENTATION DANS L’ESPACE CHEZ L’ENFANT D’AGE 

SCOLAIRE AU MAROC ET MODALITES DE LA TRANSMISSION SCOLAIRE PAR L’ENSEIGNANT ». 
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CO-ENCADRANT FRANÇAIS : NATHALIE SPANGHERO-GAILLARD , UNIVERSITE DE TOULOUSE /CO-ENCADRANT MAROCAIN : MOSTAFA 

BOUANANI, UNIVERSITE DE FES  

● ABDELAZIZ RBIAA: « LA FIGURE COMPLEXE DE REY-A : ENTRE UNE EVALUATION CLASSIQUE ET UNE EVALUATION DYNAMIQUE POUR 

L’EXAMEN PSYCHOLOGIQUE DE L’ENFANT MAROCAIN D’AGE SCOLAIRE ». 
CO-ENCADRANT MAROCAIN : MOSTAFA BOUANANI, UNIVERSITE DE FES / CO-ENCADRANT FRANÇAIS : BERTRAND TROADEC, UNIVERSITE DES 

ANTILLES ET DE LA GUYANE. 

 

o  مناقشة  جلنةعضو يف 
في موضوع: "الدرس  ت إشراف د. عبد العزيز حليليحلباحث: "الحسان حجيج"، املنجزة تأطروحة الطالب ا ●

 فاس(. )جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، الصوتي العربي: دراسة إبيستيمولوجية".

في موضوع: "التوافق  أطروحة الطالب الباحث: "عبد املجيد زهير"، املنجزة تخت إشراف د. محمد املدالوي  ●

  وجدة(. )جامعة محمد األول، الفونولوجي في العربية الفصحى: مبادئ التمثيل واملفاضلة".

ي موضوع: " األفعال ف أطروحة الطالب الباحث: "محمود ميغا"، املنجزة تخت إشراف د. عبد العزيز حليلي ●

 ، فاس(.)جامعة سيدي محمد بن عبد هللا واملشتقات في اللغتين السنغي والعربية: دراسة تقابلية ".

في موضوع: " املعالجة  ت إشراف د. عبد السالم عشير حأطروحة الطالب الباحث: "جمال الزواين"، املنجزة ت ●

القرائية ألصوات العربية من خالل كتاب التوضيح والبيان في مقرإ نافع بن عبد الرحمان إلدريس بن عبد هللا 

 ، فاس(.)جامعة سيدي محمد بن عبد هللا هـ(: تحقيق وتعليق ودراسة ".1257الودغيري الفاس ي )ت: 

في موضوع: "  عبد العزيز احميدت إشراف د. حاملنجزة ت"، عبد الوهاب األنصاري أطروحة الطالب الباحث: " ●

 ، فاس(.)جامعة سيدي محمد بن عبد هللا ". دور املعجم في تعليم اللغة العربية وتعلمها

ي موضوع: "الترجمة اآللية ف ت إشراف د. عبد العزيز حليليحأطروحة الطالبة الباحثة: "سناء منعم"، املنجزة ت●

 ، فاس(.بن عبد هللا )جامعة سيدي محمد للغة".

أثر موضوع: " في العزيز احميدت إشراف د. عبد ح، املنجزة ت" إكرام املغراوي : "ةالباحث ةأطروحة الطالب ●

 ، فاس(.)جامعة سيدي محمد بن عبد هللا ".الذاكرة في الرفع من مستوى املتعلمين

في موضوع: "  اللطيف نجيدعبد ت إشراف د. ح"، املنجزة تمصطفى حفاظأطروحة الطالب الباحث: " ●

)جامعة سيدي محمد بن عبد  ". الخطاب اإلشهاري بين اإلدراك والفهم وفعل اإلنجاز: مقاربة معرفية تواصلية

 ، فاس(.سايس،  هللا

● Carine De Martin: « Effet de l’apprentissage systématique de l’écrit sur l’acquisition du langue orale en L2 : cas 
du français appris par des enfants marocains su Maroc». 
Réalisée sous la direction de :(Natahali e Spanghro-Gaillard et jean-François Camps), (Université de Toulouse le 
Mirail.2, Toulouse – France). Chef de jury : Mostafa BOUANANI 

 

● Hanane EL Khaddar: « Rôle de l’enseignement/apprentissage des stratégies d’écoute de VANDERGRIFT dans la 
compréhension de l’oral en FLE au collège Marocain ». 
Réalisé sous la direction de prf. Souad El Ayyachi   
 (Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fès – Maroc).  
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- Issa Jalal: “ 
Réalisé sous la direction de prf.  

 
 

"ترجمة موضوع: د. كمال الناجي، في  :ت إشرافح، املنجزة ت" اإلدريسية العبودي: "ةالباحث ةأطروحة الطالب ●

)جامعة سيدي ودراسة كتاب: "إنشاء مشاريع النشر في القرن الواحد والعشرين )من الورق الى العصر الرقمي("، 

 ، فاس(.محمد بن عبد هللا

في موضوع: رشيد بوزيان د. أ.ت إشراف ح"، املنجزة تصباح علي القحطاني: "ةالباحث ةالطالب رسالة ماجستير  ●

 (.قطر -الدوحة ،قطر)جامعة  ".العربية وإليها: بعض املشاكل والحلول الترجمة اآللية من اللغة "

في مبارك حنون د. أ.ت إشراف ح"، املنجزة تابتهال السعيد األنصاري : "ةالباحث ةالطالب رسالة ماجستير ●

 (.قطر -الدوحة ، قطر)جامعة  ".النسقان الصوتي والخطي في القرآن الكريمموضوع: "

  :املؤلفات
 مخسة كتب( )أهم الكتب

o ترمجة كتاب 

"ملفات معرفية" سلسلة:  ". اللغوي لإلنجاز  الذهنيةواملسارات  الصواتة املعرفية "(: 2012) بوعنانيصطفى م ●

 (.األردن –إربد ، عالم الكتب الحديث")الطبعة الثانية   )سلسلة األبحاث الحديثة(، إعدادا وترجمة.

o أتليف 
 ".الفونولوجيا التوليدية املتعددة األبعاد: املماثلة والتناغم في اللغة العربية"(: 2010) بوعناني صطفىم ●

 األردن. –إربد ، "عالم الكتب الحديث"

أبعاد التصنيف الفونيتيقي ونماذج التنظير : في الصوتيات العربية والغربية "(: 2010) بوعنانيصطفى م ●

 األردن. –إربد ، "عالم الكتب الحديث" ". الفونولوجي

o إشراف مشاركة يف إعداد / 

كتاب جماعي موسوم بـ: "أبحاث في العلوم اإلنسانية واآلداب"، تنسيق: (: 2017)خرون وآ ؛، مصطفىبوعناني ●

قطب البحث في اللغات، والتواصل، "بنعيس ى زغبوش، ومصطفى بوعناني، وإبراهيم عمري. منشورات 

 ."والفنون 

مؤلف   .اللسانيات، والتربية، واملعرفية: من األوليات إلى األولويات ""  :(2015)؛ وآخرون صطفىم، بوعنانيو  ●

  .(5ب )كتسلسلة   جماعي. إشراف وتقديم: مصطفى بوعناني. منشورات مختبر العلوم املعرفية.

: "التربية املعرفية واالستراتيجيات التعليمية: من رصد كفايات التعلم (2015)؛ وآخرون ، مصطفىبوعناني ●

 إلى أجرأتها ديداكتيكيا". 
ً
منشورات التضامن الجامعي. ) وتقديم: مصطفى بوعناني إعدادمؤلف جماعي. معرفيا

2015) . 
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اللسانيات وعلم اللغة واملعرفية: بعض مظاهر التفاعل املعرفي بين ": (2015)خرون وآ ؛، مصطفىبوعناني ●

"عالم الكتب إشراف وتقديم: مصطفى بوعناني، وبنعيس ى زغبوش، منشورات مختبر العلوم املعرفية.  ."النفس

 األردن. –الحديث"  إربد 

"التواصل وأبعاده اللسانية، والسيكولوجية، والتربوية،  كتاب:(: 2011)خرون وآ ؛، مصطفىبوعناني ●

 .176-163ص ص: . (1ب )كتسلسلة منشورات مختبر العلوم املعرفية،  ،والتقنية"

 

 (أحباث عشرة)أهم  األحباث العلمية
(: " تطور الوعي الصرفي في اللغة الفرنسية ومساهمته في تطوير 2018) ، وفيزجو، أ، وربيع،عصطفىم،بوعناني ●

مجلة:  ".بالعربية واملتمدرسين باملغرب وكنداالوعي اإلمالئي عند تالمذة املستوى الرابع ابتدائي الناطقين 

، منشورات مختبر العلوم املعرفية ،مختبر العلوم املعرفيةية محكمة تصدر عن لمجلة دو  "أبحاث معرفية"

 .90-57ص ص: . 9رقم: العدد ومصطفى بوعناني، ،تنسيق العدد: بنعيس ى زغبوش

●Abdelaziz RBIAA, Mostafa BOUANANI et Bertrand TROADEC (2017): La figure Comlexe de 

Rey (FCR) et la figure Complexe en Arabesque (FCA): entre théorie et pratique pour l’examen 

psychologique de l’enfant marocain d’âge scolaire». Chapitre 18, In : Ghazi Chakroun. Ed, 

« Cognition sociale, formes d’expressions et interculturalité ». Ouvrage collectif.  Publication 

de l’Harmattan, Paris - France. PP : 275-285. (ISBN : 978-2-343-10828-5). 

 بين الوعي املورفولوجي والوعي اإلمالئي اإلنجاز اللغوي العربي املكتوب:" (: 2015)  ، عربيع ،صطفىم،بوعناني ●

منشورات مختبر العلوم  ،مختبر العلوم املعرفيةية محكمة تصدر عن لمجلة دو  "أبحاث معرفية "مجلة:  ".

 .186-155ص ص: . 6رقم: العدد، ، تنسيق العدد: مصطفى بوعناني وبنعيس ى زغبوشاملعرفية

في اإلنجاز اللغوي العربي: مستلزمات  قيمة املعارف األصواتية والصواتية"(: 2013) بوعناني، مصطفى ●

)مجلة محكمة يصدرها قسم علم النفس  دراسات نفسية وتربوية "مجلة:  ".التسنين وإجراءات التنظيم املعرفي 

-117ص ص: . 10 رقم: العدد، (2جامعة الجزائر. -كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية -وعلوم التربية واألرطفونيا

134. 

الديداكتيكا املعرفية ومسارات تعليم القراءة والكتابة العربية  "(: 2013) ، وبلمكي، هدىمصطفىبوعناني،  ●

منشورات مختبر العلوم املعرفية،  مصطفى بوعناني وبنعيس ى زغبوش.  ،"أبحاث معرفية "مجلة:  ".وتعلمهما

 .16-11ص ص: . 3 رقم: العدد

مجلة  ".النموذج الهندس ي املوحد لتمثيل الصوامت واملصوتات العربية "(: أ2010) بوعناني، مصطفى ●

مختبر الصوتيات العربية الحديثة"، بجامعة "مجلة حولية أكاديمية محكمة متخصصة تصدر عن  ،"الصوتيات"

 .20-04، ص ص: 08العدد:   .الجزائر -البليدة  -سعد دحلب
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مسارات تجهير الصوامت العربية وتهميسها: مقاربة فونولوجية توليدية  "(: 2009) بوعناني، مصطفى ●

العدد   -املجلد الخامس  .مجلة دورية محكمة ،فاس"-مجلة "كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ظهر املهراز ".حديثة

 .67-49، ص ص: 16العام: 

معالجة فونولوجية   قلبهما وإخفائهما:(: "الصامتان األنفيان العربيان ومسارات 2007) بوعناني، مصطفى ●

 -توليدية متعددة األبعاد". مجلة: "العلوم اإلنسانية"، مجلة دورية محكمة تصدر عن كليتي اآلداب والتربية

 .179 -154، ص ص: 15جامعة البحرين(، ع:

-أهمية املعجم الذهني في اإلنجاز واإلدراك اللغويين: املعالجة املعجمية والتحت "(: 2006) بوعناني، مصطفى ●

مجلة دورية محكمة تصدر عن الجمعية  ،"مجلة الطفولة العربية" ".العربية معجمية للوحدات اللغوية

 .58-43، ص ص: 28العدد:   -املجلد السابع  .الكويت -الكويتية لتقدم الطفولة العربية

  ". التسنين الفونولوجي واملسارات املعرفية لإلنجاز اللغوي العربي "(: ب2004) مصطفى بوعناني، ●

 .الكويت -مجلة دورية محكمة تصدر عن الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية ،"مجلة الطفولة العربية"

 .51-41، ص ص: 19العدد:   -املجلد الخامس 

 (مؤمترات عشرة)أهم  تمترااملؤ 

o  يف مؤمترمشاركة 

املؤتمر الدولي األول حول التعدد اللغوي"، املنظم من طرف: "مختبر القيم "( املساهمة في 2018 ماي 10 - 09) ●

 املغرب. -واملجتمع والتنمية" بجامعة ابن زهر بأكادير؛ مركز اآلداب والعلوم اإلنسانية بأيت ملول، أكادير 

الترجمة الذهنية ونشاط اشتغال األداء اللغوي للطفل املتعلم أكثر من تقديم ورقة بحثية شفوية في موضوع: "  -

 عصبية".-لغة: مقاربة لسانية
● (29 -30 MARS, 2017) Participation at the international conference: "identity crises, faith, and nationalism(s) in a 
globalized world", organized by the "laboratory of discourse, creativity and society: perception and aplications" 
as moderator of the panel: "Faith and identity crises in the new millennium". 

● (22 -23 MARS, 2017) Participation au 1er colloque international organisé par la faculté des sciences de 
l’éducation, l’université Mohamed 5 et l’agence universitaire de francophonie sur le thème: "la technologie en 
éducation et formation : innovation et pratiques". 

 

، والعلوم اآلداب العربية، املنظم من طرف كلية اللغة الخامس لقسم الدولي املؤتمر( 2016 أبريل 28و 27) ●

 ."وآفاق واقع العربي: الوطن في اللغوية قطر في موضوع: "السياسات –قطر  جامعة

املرجعية الدستورية واقتضاءات التعدد  السياسة اللغوية في املغرب: بين في موضوع: " تقديم مداخلة شفوية

 ".اللساني والثقافي

● (14-15-16 Avril, 2016) participation avec une conférence plénière au 9ème colloque international du LASCO sur 
le thème: « Cognition, Langues et Apprentissages ». Organisé par Le laboratoire des sciences cognitives, en 
collaboration avec l’USMBA et FLSH - Fès, et la solidarité universitaire Marocaine .  
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● (7-10 August, 2014) Bibo, C., Spencer-Rodgers, J. Bouanani, M., Zarhbouch, B., & Peng, K. « Dialectical thinking 
and psychological wellbeing in Morocco, China, and the United States ».  
Poster presented at the annual meeting of the American Psychological Association, Washington, DC. 

الدولية للطفل بعد بدء نفاذ الحماية " الدولي السادس حول:املشاركة في املؤتمر ( 2014 نونبر  22و 21و 20) ●

ومجمع ، ، فاس"، املنظم من قبل مركز جيل البحث العلمي، ومختبر العلوم املعرفيةالبرتوكول االختياري الثالث

  البيان التربوي بلبنان.

● (18–19 decembre 2013) colloque international organisé par : Le Centre de Recherche Scientifique et Technique 
pour le Développement de la Langue Arabe (CRSTDLA), et son équipe du laboratoire de Pathologie du langage – 
Alger- en collaboration avec le laboratoire d’Etude de l’Apprentissage et du développement (LEAD) de Bourgogne 
-France- sur le thème : « lexique mental ». 

 املدرسة العليا للهندسة في العلوم التطبيقية  هتنظم يتالاملؤتمر الدولي في  املشاركة(  2012 نونبر  02و  01) ●

‘ESISA ‘ ، " :فاس بتعاون مع جامعة باريس الثامنة في موضوع 

" Frontières Numériques et Créations géoartistiques et réalités géopolitiques en Méditerranée : Nouvelles 

expériences de la mobilité" 

الطبيعة اإلنسانية والثقافات اإلنسانية ودورها بـ: " املوسوم املؤتمر الدولياملشاركة في ( 2012 ماي 04و  03) ●

(، LASCO" التي نظمها "مختبر العلوم املعرفية" )املنطوقة واللغة املكتوبة والتعبير بالرسمفي معالجة اللغة 

 . جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، فاسو  ظهر املهراز،فاس؛بتعاون مع كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 

املعجمية العربية: املشاركة في املؤتمر الدولي الثاني في اللغويات في موضوع: " (2010نونبر  03 و 02 و 01) ●

 املفرق، األردن". -" التي نظمته " كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة آل البيتاإلنجازات واآلفاق

املشاركة في الندوة الدولية املوسومة بـ: "اللغة العربية والنظريات اللسانية: الحصيلة  (2007نونبر  22 -21) ●

التواصل وتقنيات التعبير" بجامعة  واآلفاق(" التي نظمها "ماستر اللغة العربية والنظريات اللسانية"، و"مختبر 

 ،سيدي محمد بن عبد هللا

 

لية املوسومة بـ: "الوحدات اللسانية والتحليل اللساني(" التي املشاركة في الندوة الدو ( 2007أكتوبر  30-31) ●

جامعة (، )كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، LSCAنظمتها وحدة بحث: "اللسانيات والنظم املعرفية املتصلة بها" )

 (. صفاقس، تونس

o تنظيم مؤمتر 
" املنظم اللغات، والتواصل، والفنون "قطب البحث: ل الثانياملشاركة في املنتدى العلمي ( 2016 دجنبر  28و  27) ●

تحت  ، من طرف جامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس،فاس – املهراز بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ظهر 

 تعزيز قيم البحث العلمي بالجامعة"" شعار:
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النظرية والتعلمات املدرسية: األطر "التعليم  :املوسوم بـ الدولياملشاركة في املؤتمر ( 2015 مارس 29و 28) ●

جامعة سيدي محمد من طرف التضامن الجامعي املغربي، ومختبر العلوم املعرفية )من  وأليات التنزيل"، املنظم

 بالدار البيضاء. ،(كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر املهراز -بن عبد هللا

العربي الخامس للترجمة في موضوع: الحاسوب والترجمة: نحو  للمؤتمر ( املشاركة في 2014ماي  17و 16و 15) ●

بنية تحتية متطورة للترجمة. جامعة سيدي محمد بن عبد هللا وكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر املهراز، 

 .م املعرفية. قصر املؤتمرات، فاسومختبر العلو 

املؤتمر الدولي الخامسة ملختبر العلوم املعرفية في موضوع: املعرفية،  في  املشاركة(  2014 ابريل 22و  21) ●

جامعة سيدي محمد بن عبد (، بتعاون مع LASCOالذي نظمه "مختبر العلوم املعرفية" ) والتربية، والثقافة"

 ظهر املهراز، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، هللا، و 

املقاربات املعرفية ملعالجة اللغة وأبعاد تفاعل بـ: " الدولي املوسوم املؤتمر املشاركة في ( 2010مارس  05و  04) ●

(، بتعاون مع كلية اآلداب LASCO" التي نظمها "مختبر العلوم املعرفية" )اللسانيات، والتربية، والتقنيات الحديثة

 (. املهراز،فاس؛ وبدعم من جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، فاس ظهر والعلوم اإلنسانية، 

التواصل بين املؤسسات التربوية واملؤسسات ( املشاركة في الندوة الدولية املوسومة بـ: "2009أبريل  24و  23) ●

فاس(،  -( )كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ظهر املهراز LASCO" التي نظمها مختبر العلوم املعرفية )اإلنتاجية

 جامعة موالي إسماعيل، مكناس. بتعاون مع الكلية املتعددة التخصصات، بالراشيدية، و 

أنماط معالجة العملية التواصلية وتمظهراتها: مقاربة بـ: " ي املوسومالدول املؤتمر املشاركة في ( 2008أبريل  22) ●

 - ( )كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ظهر املهراز LASCOمختبر العلوم املعرفية ) نظمه الذي" متعددة األبعاد

 فاس(، بتعاون مع الكلية املتعددة التخصصات، بالراشيدية. 

 (عشر ندوات)أهم  الندوات
 "لطلبة الدكتوراه الباحثين في العلوم املعرفية السابعامللتقى السنوي "املساهمة في ( 2017 دجنبر  19و  18) ●

تكريما  ظهر املهراز،(، بتعاون مع كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، LASCOالذي نظمه "مختبر العلوم املعرفية" )

 لي تحت شعار: "البحث األكاديمي والسياق املجتمعي: نحو ترسيخ مبدأ االنفتاح على ثقافة املعرفة"،

ني لساالبعد املعرفي في التواصل اللغوي: بين الاملشاركة في الندوة العلمية املوسومة بـ: " ( 2015 ماي 25) ●

والسيكولوجي"؛ واملنظمة من طرف املنتدى املغربي للشباب اإلعالمي، بشراكة مع مختبر العلوم املعرفية )من 

وبتعاون مع املديرية الجهوية   ،(كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر املهراز -جامعة سيدي محمد بن عبد هللا

 "اللغوي: بين االقتضاءات اللسانية واملعرفيةالتواصل "  بمحاضرة تحمل عنوان:لوزارة الثقافة بفاس؛ 

 املوسومة بـ: العلميةاملشاركة في الندوة ( 2012 يونيو  02) ●
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  « Social reponsability and chalanges of developing society »"املسؤولية االجتماعية ورهانات تطوير املجتمع "

- ؛مكناس ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتعاون مع (، business communication" )ماسترالتي نظمها "

 ، (موالي إسماعيلجامعة 

اللغات املستعملة باملغرب: وصف، ومقارنة، املشاركة في الندوة الدولية املوسومة بـ: "( 2009ماي  23و  22) ●

( )كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، GREL" التي نظمتها مجموعة البحث والدراسات اللسانية )وآفاق بيداغوجية

 فاس(، بتعاون مع مجلة: "اللغات واللسانيات".  -ظهر املهراز 

املشاركة في ندوة: "األيام السيكولوجية" التي نظمتها جامعة سيدي محمد بن عبد ( 2006يوليوز  08 -06-07) ●

 فاس(. -هللا ، )كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ظهر املهراز 

املشاركة في الندوة الوطنية املوسومة بـ: "القرآن الكريم ولسانيات الخطاب )الحلقة  (2006مارس  21-22) ●

الثانية: دراسة الخطاب القرآني في الحديث(" التي نظمتها وحدة التكوين والبحث: "القرآن الكريم ومستويات 

 فاس(. -م اإلنسانية، سايس ، )كلية اآلداب والعلو ي" بجامعة سيدي محمد بن عبد هللاالدرس اللغو 

● (18-23 Août 2005), Participation au : «  2ème Sommet Panafricain des Jeunes Leaders » à  Ifrane 

– Maroc. 

املشاركة في الندوة الوطنية املوسومة بـ: "القرآن الكريم ولسانيات الخطاب )الحلقة  (2005أبريل  19-20) ●

األولى: دراسة الخطاب القرآني في القديم(" التي نظمتها وحدة التكوين والبحث: "القرآن الكريم ومستويات 

 فاس(. -يس ، )كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ساي" بجامعة سيدي محمد بن عبد هللاالدرس اللغو 

تها املشاركة في ندوة: "اكتساب اللغة عند الطفل، اإلدراك واملعرفة املعجمية" التي نظم (2004أبريل  21-22) ●

 فاس(. -، )كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، سايس جامعة سيدي محمد بن عبد هللا

 (جلان)أهم عشر  اللجان
o  فريقرئيس 

رئيس فريق البحث في اللسانيات العربية، واللسانيات املعرفية، واللسانيات التعليمية" التابع لقسم اللغة  ●

 م إلى اآلن(.2017نونبر  12)من جامعة قطر  –العربية، بكلية اآلداب والعلوم 

اس والذي مدير قطب البحث: "اللغات، والتواصل، واآلداب" التابع لجامعة سيدي محمد بن عبد هللا، بف ●

 تنتمي لكليات مختلفة 19يضم تسعة عشر )
ً
 علميا

ً
 (.2017م إلى يوليوز 2015)من ( مختبرا

والتقنيات الحديثة: اللسانيات املعرفية، وديداكتيك اللغات، والتعليم  " املعرفيةرئيس فريق البحث: ●

 م(، 2017م إلى يوليوز 2013داخل "مختبر العلوم املعرفية" )من " اإللكتروني

)من  فاس -بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ظهر املهراز، ("LASCO"مختبر العلوم املعرفية )مؤسس ومدير  ●

 (.2017م إلى يوليوز 2007

 م(، 2013م إلى 2007: "املعرفية واللغة" داخل "مختبر العلوم املعرفية" )من فريق البحث رئيس  ●
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(: مجلة دولية محكمة متخصصة في العلوم Recherches Cognitivesجلة "أبحاث معرفية" )مل املدير العلمي ●

 (.2017م إلى يوليوز 2007)من  املعرفية، تصدر عن "مختبر العلوم املعرفية"

( التي تصدر عن Bulletin du Laboratoire des Sciences Cognitivesمدير "نشرة مختبر العلوم املعرفية" ) ●

 (.2017م إلى يوليوز 2007)من  "مختبر العلوم املعرفية"

 .املغرب -، فاس (IRESCO) املعهد الدولي لألبحاث والدراسات في العلوم املعرفية"مؤسس ومدير  ●

 .2000إلى سنة:  1996من سنة:  حث في العلوم املعرفية والترجمة"لـ"جمعية الب ورئيس عضو مؤسس ●

o  مركز...جممع/مجعية/ عضو 
م 2015املغرب )من  –، بالرباط (GRES)"األبحاث والدراسات االستراتيجيةمجموعة عضو مؤسس ومستشار " ●

 إلى اآلن(.

 م إلى اآلن(.2014عضو االتحاد العاملي للمؤسسات العلمية بلبنان )من  ●

)من  فاس -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ظهر املهراز عضو مركز الدكتوراه: "الجماليات وعلوم اإلنسان" ب ●

 م(، 2017م إلى يوليوز 2013

 فاس" -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ظهر املهراز  مجلس" عضو "لجنة البحث العلمي والتعاون" املنبثقة عن  ●

 م(.2014م إلى 2011ومقرر لها )من 

 م(.2000م إلى 1994ومشارك في أنشطتها )من  "MED. CAMPUS’93عضو مؤسس لـ"مجموعة البحث: ●

o ّكم  يف: ُمح

جامعة قطر  –مجلة أنساق" )مجلة علمية محكمة(، تصدر عن قسم اللغة العربية، بكلية اآلداب والعلوم "●

 قطر(. -)الدوحة 

● Membre du comité scientifique et du comité de rédaction et de la revue international 

"Interstices: Cultures, Education & Société". Revue semestrielle avec comité scientifique. 

Publication de L'Harmattan, Paris- France. 

 املغرب -ة علمية محكمة(، بني مالل "مجلة اللسانيات وتحليل الخطاب" )مجل ●

 الرباط/ املغرب.–"مجلة علوم التربية والتكوين والتقويم" )مجلة علمية محكمة( تصدر كل ثالثة أشهر، سال  ●

دورية دولية محكمة تهتم بالبحث  –)مجلة العلوم اإلنسانية ، 2014 /08املجلد  – 15لعدد: ا"مجلة مقاربات"  ● 

 العلمي(.

 . 2013/  35فاس. العدد:  -، ظهر املهراز  "كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةمجلة " ●

 .2012/ أكتوبر  34فاس. العدد:  -مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ظهر املهراز   ●

مجلة "علم النفس وعلوم التربية". مجلة علمية محكمة صادرة عن "كلية اآلداب والعلوم االجتماعية". جامعة  ●

 الجزائر. -بليدةال
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دورية محمة تهتم ،2014لخامس عشر / املجلد الثامن: لعدد اامجلة مقاربات )مجلة العلوم اإلنسانية(،  ●

 بالبحث العلمي. 

 .2016 لسنة  :23/24فاس. العدد املزدوج:  -مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ظهر املهراز   ●

 والتكرميات اجلوائز واألومسة
 .(2014لبنان )سنة  -طرابلس االتحاد العاملي للمؤسسات العلمية بعلمي: من مركز جيل البحث العلمي و تكريم  ●

 .(2017)سنة املغرب  -جامعة سيدي محمد بن عبد هللا ومختبر العلوم املعرفية، بفاس تكريم علمي: من  ●

 .(2016)سنة املغرب  –شبكة القراءة باملغرب، فاس تكريم علمي: من  ●

تمنح ألحسن ، وهي الجائزة التي ( أنجزت تحت إشرافي2013المتياز ألحسن أطروحة دكتوراه للسنة )جائزة ا ●

تفاقية دولية لإلشراف املشترك املغربي الفرنس ي ا أطروحة دكتوراه للسنة، وقد أشرفت عليها في إطارا

 من تولوز الفرنسية 2ميراي لألطروحات الجامعية )جامعة سيدي محمد بن عبد هللا من املغرب، وجامعة لو 

 (.2013)سنة 

 اللغات

o (متوسط) اإلجنليزية -(ممتاز) الفرنسية - العربية 


