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األوقاف العامة
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 المسار العلمي:
في التخصص القانوني

◄ شهادة الباكلوريا (شعبة اآلداب العصرية)1992 :
◄ شهادة الدراسات الجامعية ( DEUGشعبة الحقوق)1994 :
◄ شهادة اإلجازة (القانون الخاص)1996 :
◄ شهادة األهلية لمزاولة مهنة المحاماة1998 :
◄ دبلوم الدراسات العليا المعمقة (وحدة القانون المدني المعمق)1999 :
◄ شهادة التدريس كأستاذ عرضي لمادة المسطرة المدنية ،سلك اإلجازة ،بكلية
العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية التابعة لجامعة محمد الخامس
السويسي بالرباط ،الموسم الدراسي.2008/2007 :
◄ شهادة الدكتوراه في القانون الخاص (وحدة القانون المدني المعمق)2008 :
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◄ أستاذ زائر لسلك الماستر :القانون والممارسة القضائية ،بكلية العلوم القانونية
واالقتصادية واالجتماعية التابعة لجامعة محمد الخامس السويسي بالرباط:
 2011 /2010و .2012/2011
◄ أستاذ زائر لسلك الماستر :العقار والتعمير ،بكلية العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية التابعة لجامعة محمد األول بسطات.2012/2011 :

في التخصص الشرعي

◄شهادة الباكلوريا (شعبة اآلداب العصرية)1998 :
◄شهادة التزكية لممارسة الخطابة2000 :
◄شهادة الدراسات الجامعية العامة (شعبة الدراسات اإلسالمية)2001 :
◄شهادة التزكية لممارسة الوعظ واإلرشاد2001 :
◄ خطيب جمعة وواعظ لمدة أكثر من عشر سنوات.

 المسار المهني:
◄( :)1999/11/14 –1999/11/04متصرف متمرن بمديرية الشؤون المدنية
بو ازرة الـعدل.
◄( :)2003/9/30 –1999/11/15متصرف بقسم الدراسات والمنازعات
بو ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية.
◄( :)2010/7/15 –2003/10/01رئيس الكتابة التقنية للسيد الكاتب العام
بو ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية.
◄( :)2010/7/15 –2004/01/02مكلف بالدراسات بو ازرة األوقاف والشؤون
اإلسالمية.
◄ابتداء من  :2010/7/15كاتب عام للمجلس األعلى لمراقبة مالية األوقاف
العامة.
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 األعمال العلمية:
◄األبحــاث:
 "إنشاء الرهن الرسمي في ظل التشريع المغربي" ،بحث منجز باالشتراك مع كلمن األستاذ محمد اإلدريسي واألستاذ محمد الحجوجي واألستاذة لبنى الوزاني ،في إطار
تحضير دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص (وحدة القانون المدني
المعمق).
 "المسطرة المتبعة في المنازعة الضريبية" .بحث منجز في إطار تحضير دبلومالدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص (وحدة القانون المدني المعمق).
 "موقف الفقه اإلسالمي من الشروط المقترنة بالعقد :عقد البيع نموذجا" ،بحثلنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص (وحدة القانون المدني المعمق).
 "الحماية المدنية لألوقاف العامة بالمغرب" أطروحة الدكتوراه في القانون الخاص(وحدة القانون المدني المعمق).
◄المقاالت والمساهمات:
 "من أجل تفادي الشقاق في الحياة الزوجية" ،جريدة "ميثاق الرابطة" (.)2000 "أي دور لو ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية في الحد من آفة الخمر" ،مجلة"الفرقان" ،العدد .)2001/1422( 46
 "موقف رابطة علماء المغرب من الخمر" ،مجلة "الفرقان" ،العدد 46(.)2001/1422
و
 "ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى" .جريدة "ميثاق الرابطة" .العددان1044 :.)2003( 1045
 "الحاجة إلى التراجع عن نزع ملكية األحباس العامة بالمغرب" .المجلة المغربيةلإلدارة المحلية والتنمية  ،REMALDالعدد ( 47نونبر-دجنبر .)2002
 "العقارات الحبسية ونزع الملكية للمنفعة العامة" .مجلة الواضحة ،العدد األول(.)2003/1424
 "خصوصية المادة الوقفية في ميدان التحفيظ العقاري بين الواقع والمأمول"،مساهمة ضمن أشغال الندوة الوطنية حول "سياسة التحفيظ العقاري :الحاضر
والمستقبل" ،من تنظيم مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق
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بمراكش :يومي 18 :و  19أبريل  ،2008نشرت هذه المساهمة في "المجلة المغربية
لالقتصاد والقانون المقارن ،العدد  ،50السنة .2008
 "مسؤولية العدول في ضوء القانون الجديد المنظم لخطة العدالة" ،مساهمة ضمنأشغال الندوة العلمية حول "مهنة التوثيق العدلي من منظور القانون الجديد رقم
 ،"16.03من تنظيم المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة االستئناف بمراكش ،يوم
السبت  31ماي  ،2008منشورة في مجلة "الحقوق المغربية" ،العدد السادس
(.)2008
 "اتجاه القضاء المغربي في موضوع إثبات األوقاف" ،مساهمة ضمن أشغال ندوة"اإلثبات في المادة الحبسية" ،من تنظيم و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية يومي  28و
 29يونيو  2005بالرباط ،منشورة بمجلة "أوقاف" الكويتية ،العدد  ،18السنة العاشرة،
جمادى األولى 1431هـ2010/م.
 "األثر التطهيري للرسم العقاري في مواجهة الوقف :تعليق على قرار المجلساألعلى رقم  688بتاريخ  ،2008/02/20ملف مدني  ،2006/3/1/2162منشور
بمجلة القضاء المدني ،العدد األول ،السنة.2010 :
 "مالمح عن التجربة المغربية في مجال تقنين أحكام الوقف" ،مساهمة ضمنأشغال الملتقى العلمي حول النصوص المنظمة للوقف والزكاة ،نظم بنواكشوط في الفترة
ما بين  16و  21مارس  2008بشراكة بين معهد البحوث والتدريب التابع للبنك
اإلسالمي للتنمية بجدة واألمانة العامة لألوقاف بالكويت والمؤسسة الوطنية لألوقاف
بموريتانيا.
 "مالحظات حول مشروع قانون تنظيم األمالك الوقفية بموريتانيا" ،مساهمة ضمنأشغال الدورة التكوينية حول "دور الوقف والزكاة في الحد من الفقر" ،نظمت بنواكشوط
في الفترة ما بين  16و  21مارس  2008بشراكة بين معهد البحوث والتدريب التابع
للبنك اإلسالمي للتنمية بجدة واألمانة العامة لألوقاف بالكويت والمؤسسة الوطنية
لألوقاف بموريتانيا.
 عضو لجان الصياغة في المؤتمر الدولي الرابع لقضايا الوقف الفقهية المنظمبالرباط من  03إلى  05ربيع الثاني  30( 1430مارس إلى فاتح أبريل ،)2009
بتعاون بين و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالمملكة المغربية واألمانة العامة لألوقاف
بدولة الكويت والبنك اإلسالمي للتنمية بجدة.
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 "دراسة قانونية لعشر قضايا إشكالية في مدونة األوقاف المغربية مقارنة ببعضالتشريعات العربية" .محاضرة ألقيت ،بتاريخ  28يونيو  ،2010على طلبة الماستر
(الدراسات العليا) في العلوم القانونية ،وحدة القانون المقارن ،بكلية العلوم القانونية
واالقتصادية واالجتماعية التابعة لجامعة محمد الخامس أكدال بالرباط .وألقيت ،بتاريخ
 18دجنبر  ،2010وعلى طلبة الماستر (الدراسات العليا) في العقار والتعمير ،بكلية
العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بمدينة سطات.
 "نظام الرقابة وقواعد المسؤولية في مدونة األوقاف" .مساهمة ضمن أشغال اللقاءالتحسيسي المنظم لفائدة نظار األوقاف حول أحكام مدونة األوقاف ،بتاريخ 26 -25
ذي القعدة  1431موافق  4 -3نونبر  ،2010بمقر و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية
بالرباط
 "قراءة في مدونة األوقاف" .مساهمة ضمن برنامج الدراسات واألشغال التطبيقيةبالمعهد العالي للقضاء لفائدة العدول المتمرنين (فوج يونيو .)2010
 "اإلثبات في المادة الوقفية قبل وبعد صدور مدونة األوقاف" ,مساهمة ضمنبرنامج الدراسات واألشغال التطبيقية بالمعهد العالي للقضاء لفائدة العدول المتمرنين
(فوج يونيو .)2010
 "فصل المقال في ما بين الوقف العام والمال العام من انفصال واتصال"،مساهمة منشورة في سلسلة "أمالك الدولة" ضمن منشورات مجلة الحقوق المغربية.
مطبعة المعارف الجديدة -الرباط/المغرب( .فبراير .)2012

 األعمال اإلعالمية:
◄في اإلذاعة الوطنية:
 المشاركة في النقاش حول "وضعية الطالب داخل األحياء الجامعية :الحيالجامعي السويسي الثاني نموذجا" ،ضمن برنامج "ال أنـام".1999 :
 الحديث عن "حقيقة اإليمان" (في حلقتين) ،ضمن برنامج "ومضات علىالطريق"
 المشاركة في ندوة حول "حقوق السجين في اإلسالم" ،ضمن برنامج "صائمونخلف القضبان".2005/11/01 :
◄في إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم:
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 الحديث عن "نظام الوقف" واإلجابة عن أسئلة المستمعين في الموضوع ،ضمنبرنامج "يسألونك".
 الحديث عن "األمانة" واإلجابة عن أسئلة المستمعين في هذا الموضوع ،ضمنبرنامج "يسألونك".
 إجراء مقابلة إذاعية حول أطروحة الدكتوراه (في أربع حلقات) ،ضمن برنامج"أعمال جامعية".

 التجارب والخبرات:

◄المشاركة في إعداد مشاريع نصوص قانونية تتعلق باألوقاف والشؤون
اإلسالمية :ابتداء من سنة ( 2004حوالي  70نصا قانونيا).
◄عضو لجنة تنقيح مشروع مدونة األوقاف.2010/2007 :
◄عضو البعثة اإلدارية لتأطير الحجاج المغاربة برسم موسم الحج
.2001/1421
◄رئيس "لجنة األخوة" لألنشطة الثقافية بالحي الجامعي السويسي الثاني بالرباط:
الموسم الجامعي  1998/1997و .1999/1998
◄خطيب جمعة بمساجد "المحسنين"" ،المسجد األعظم"" ،موالي سليمان"،
"مولينا"" ،الهداية" و"الحسن الثاني" بالرباط :ابتداء من سنة .1999
◄واعظ بمساجد "أم هانئ"" ،الضياء"" ،الهداية" و"الجود" بالرباط :ابتداء من سنة
2003

 اللغــــات:

◄اللغة العربية
◄اللغة الفرنسية
◄اللغة اإلنجليزية

 اإلعالميــات:
◄word
◄EXCEL
◄POWERPOINT
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