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االسم

:

الشاھد بن محمد البوشيخي

تاريخ ومكان االزدياد

:

1945م ،بدوار الحريشة ،ناحية فاس

المستوى العلمي

:

دكتوراة الدولة في الدراسة المصطلحية

التخصص الدقيق

:

المصطلح النقدي والمصطلح القرآني

التخصص العام

:

الدراسات االسالمية والعربية

الرتبة المھنية

:

أستاذ التعليم العالي

مؤسسة العمل )قبل المغادرة الطوعية(

:

جامعة سيدي محمد بن عبد ﷲ -كلية اآلداب

مؤسسة العمل )بعد المغادرة الطوعية(

:

الھاتف

00212 35 96 28 84 :

الناسوخ

00212 35 96 29 20 :

عنوان المراسلة

 :ص ب  6012فاس  30002المغرب

البريد اإللكتروني

mobdii@gmail.com :

ظھر المھراز  -فاس
مؤسسة البحوث والدراسات العلمية )مبدع(
ومعھد الدراسات المصطلحية
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1955

جمع القرآن الكريم حفظا ورسما.

1963

شھادة التعليم الثانوي من القرويين.

1965

شھادة الدروس العادية للمعلمين.

1965

شھادة الباكلوريا من التعليم األصيل )تعليم القرويين(.

1967

شھادة األدب من كلية اآلداب بفاس.

1967

شھادة فقه اللغة من كلية اآلداب بفاس.

1968

شھادة الحضارة اإلسالمية من كلية اآلداب بفاس.

1968

شھادة الكفاءة التربوية العليا من المدرسة العليا لألساتذة بفاس.

1971

شھادة استكمال الدروس في النقد األدبي.

1977

دبلوم الدراسات العليا في النقد األدبي )الدراسة المصطلحية(.

1990

دكتوراه الدولة في النقد األدبي )الدراسة المصطلحية(.
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•

مصطلحات نقدية وبالغية في كتاب البيان والتبين للجاحظ ،نشر مـرتين األولـى بـدار
اآلفاق ببيروت 1982والثانية بدار القلم بالقاھرة.1995

•

مصطلحات النقد العربي لدى الشعراء الجاھليين واإلسالميين قضايا ونماذج.
نشريات القلم بباريس.1993

•

نصوص المصطلح النقدي لـدى الشـعراء الجـاھليين واإلسـالميين .نشـريات القلـم
بباريس.1993

•

دليل المصطلحات الفقھية )باالشتراك( منشورات اإليسيسكو 1421ھـ .2000

•

علم المصطلح وتطبيقاته في العلوم الصحية)إشراف ومراجعة( .المكتب اإلقليمـي
لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط .نشر أكاديميا .بيروت.

•

مشروع المعجم التاريخي للمصطلحات العلمية.ط ،1أبريل .2002

•

نظرات في المصطلح والمنھج .ط ،1غشت .2002

•

نحو تصور حضاري للمسألة المصطلحية .ط2002 /1

•

القرآن الكريم والدراسة المصطلحية.ط2002/1

•

نحو معجم تاريخي للمصطلحات القرآنية المعرفة .ط2003/1

•

نظرات في قضية المصطلح العلمي في التراث .ط2006/1

•

جھود معھد الدراسات المصطلحية في خدمة السنة المشرفة ط2009/1

•

مصطلح األمة بين اإلقامة والتقويم واالستقامة ط2009/1

•

نظرات في تعريب العلوم الصحية والمصطلح الصحي في التراث ط2010/1
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•

أعمال اليوم الدراسي عـن مشـروع الميثـاق الـوطني للتربيـة والتكـوين إعـداد
وتقديم )ضمن سلسلة :من جھود العلماء في إصالح التعليم بالمغرب( .فاس .2000

•

القرآن الكريم :طبيعته ووظيفته) .رسائل الھدى (1فاس .2000

•

القرآن الكريم روح األمة اإلسالمية )رسائل الھدى (2فاس .2000

•

شروط االنتفاع بالقرآن الكريم )رسائل الھدى (3فاس .2001

•

مظاھر تكريم اإلنسان في القرآن الكريم )رسائل الھدى (4فاس .2003

•

المؤسسة التعليمية المغربية بـين الواقـع المشـھود والموقـع الشـاھد )رسـائل
الھدى  (5فاس .2004

•

القرآن واإلنسان).مكتبات ھادفة .السلسلة القرآنية  .( 4فاس.2009 .

•

نظــرات فــي المســألة النســائية فــي القــرآن الكــريم).مكتبــات ھادفــة .السلســلة
القرآنية  .(6ط2010/1

•

المسلمون بين شدائد العصر وبشائر النصـر) مكتبـات ھادفـة .سلسـلة االسـتئناف
الحضاري  (1ط2011/1

•

فقه واقع األمة دراسة في المفھوم والشروط والعوائق ) مكتبات ھادفة .سلسلة
االستئناف الحضاري  (2ط2011/1
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األمين العام لمؤسسة البحوث والدراسات العلمية)مبدع(.2007 .

•

المشرف العام على معھد أبي بكر الصديق للتعليم العالي العتيق
منذ تأسيسه سنة .2013

•

مدير معھد الدراسات المصطلحية منذ تأسيسه سنة  1993حتى .2006

•

مدير مجلة "دراسات مصطلحية" منذ تأسيسھا سنة  2001حتى اآلن.

•

رئيس شعبة اللغة العربية وآدابھا من  1994/12إلى 1996/12م

•

رئـــيس وحـــدة مصـــطلحات القـــرآن والحـــديث وعلومھمـــا بالدراســـات العليـــا
بكلية اآلداب ظھر المھراز) وحدة المعمقـة .(2000/99 – 1998/97

•

رئيس وحدة القرآن والحديث وعلومھما بالدراسات العليا بجامعـة سـيدي محمـد
بن عبد ﷲ كلية اآلداب ظھر المھراز).وحدة الدكتوراه منذ.(1998

•

رئيس لجنة المتابعة عن جمعيات العلماء بالمغرب المكلفة بإصالح التعليم.

•

رئيس جمعية أبي بكر الصديق للتربية والرعاية اآلجتماعية.

•

نائب رئيس المجلس العلمي المحلي لجھة فاس بولمان.

•

نائب رئيس المكتب اإلقليمي في المغـرب لرابطـة األدب اإلسـالمي العالميـة
).(2005 -2000

•

أمين من أمناء رابطة األدب اإلسالمي العالمية ).(2000-96

•

مستشار في مجلة "األدب اإلسالمي" العالمية )سابقا(

•

مستشار في مجلة "المشكاة" المغربية.

•

مستشار في مجلة "آفاق أدبية" المغربية.

•

مستشار في مجلة "مداد" )المركز الدولي لألبحاث والدراسات( بالسعودية.

•

مستشار في مجلة " األصول والنوازل" جدة .السعودية.

•

محكم رسمي في مجلة "اإلسالم في آسيا" بماليزيا.

•

خبير محكم لدى المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة )اإليسيسكو(
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•

خبير محكم لدى المعھد العالمي للفكر اإلسالمي بواشنطن.

•

خبير محكم لدى مكتب تنسيق التعريب في العالم العربي )األليكسو( بالرباط.

•

خبير محكم لدى عدد من الجامعات المحلية والدولية في تقييم ما يرشح للنشر.

•

عضو مراسل في مجمع اللغة العربية بدمشق.

•

عضو المجلس العلمي لمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية

•

عضو اتحاد كتاب المغرب.

•

عضو رابطة علماء المغرب )سابقا(.

•

عضو مؤسس للجمعية المغربية للتراث.

•

عضو الھيئة العلمية لجمعية ملتقى العلوم والمجتمع.

•

عضو الھيأة االستشارية لجائزة اإلمام عبد الحميد بن باديس.

•

عضو لجنة جائزة محمد السادس للفكر والدراسات اإلسالمية.

•

عضو شبكة تعريب العلوم الصحية التابعة لمنظمة الصحة العالمية
المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط بالقاھرة.

•

عضو المجلس العلمي لمركز األمير عبد المحسن بن جلوي للبحوث
والدراسات اإلسالمية بالشارقة.

•

عضو اللجنة العلمية بشعبة اللغة العربية ) سابقا(.

•

عضو مجلس الكلية )سابقا(.

•

عضو اللجنة العلمية لكلية اآلداب – ظھر المھراز فاس )سابقا(.

•

مشرف على نحو ثالثمائة رسالة جامعية )دكتوراه أو ماجستير(.

•

مشارك في عشرات المؤتمرات والندوات العلمية المحلية والدولية.

•

ناشر لعديد من البحوث والمقاالت في المجالت المحكمة المحلية والدولية.

•

مخطط مشروع "المعجم التاريخي للمصطلحات العلميـة العربيـة" والمشـرف
على إنجازه.

•

مخطط مشروع "الجامع التاريخي لبيان القرآن الكريم" والمشرف على إنجازه.
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