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شهادة الدكتوراه في القانون الخاص ،وحدة القانون المدني ،جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء بميزة
مشرف جدا ( سنة .)2007
دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص /تخصص القانون المدني من نفس الجامعة (سنة
.)2000
شهادة اإلجازة في القانون الخاص من نفس الجامعة (سنة .)1995
شهادة الباكالوريا في اآلداب العصرية .الدار البيضاء .1991
شهادة خبيرة في القانون الدولي اإلنساني ممنوحة من جامعة الدول العربية واللجنة الدولية للصليب
األحمر /بيروت .2015
شهادة مدربة في القانون الدولي اإلنساني ممنوحة من جامعة الدول العربية واللجنة الدولية للصليب
األحمر /الرباط  2017بميزة جيد جدا.
اللغات :العربية – الفرنسية -اإلسبانية.
التجربة المهنية في مجال التدريس
أستاذة جامعية لعدة مواد قانونية بمؤسسة دار الحديث الحسنية-جامعة القرويين ،منذ ماي 2009
(المدخل لدراسة القانون -قانون العقود – تاريخ القانون – األنساق القانونية المعاصرة)
أستاذة جامعية مؤهلة بنفس المؤسسة منذ نونبر .2013
عضو اللجنة العلمية بنفس المؤسسة منذ .2016
مؤطرة ومشاركة في مناقشة عدة بحوث ورسائل وأطاريح داخل مؤسسة دار الحديث الحسنية
وخارجها.
أستاذة لمادة الوقف في التشريعات القانونية المعاصرة بدبلوم اإلدارة الوقفية /المعهد الدولي للوقف
اإلسالمي بماليزيا ( 2014التدريس عن بعد).
التجربة بالمجلس األعلى لمراقبة مالية األوقاف العامة
عضو بصفة مستشارة قانونية خبيرة في مجال األوقاف منذ .2010
عضو لجان صياغة مشاريع النصوص المالية المرجعية لألوقاف العامة.
عضو اللجنة الدائمة لالفتحاص والتدقيق (منذ .)2014
عضو ورئيسة عدة بعثات افتحاص لمصالح وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية (منذ .)2014
مقررة اللجنة االستشارية الشرعية (ما بين  2015و ،)2017وعضو بها منذ 2017
رئيسة اللجنة الدائمة لتنمية الوقف وتحسين أساليب تدبيره منذ .2017
ممثلة المجلس األعلى لمراقبة مالية األوقاف العامة بلجنة تعديل مدونة األوقاف والنظام الداخلي
للمجلس (األمانة العامة للحكومة يوليوز -شتنبر .)2018
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التجربة المهنية بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
-

متصرفة بمصلحة المنازعات ما بين ماي  2000و يناير .2002
رئيسة سابقة لعدة مصالح قانونية ما بين  2002و ( 2009مصلحة مراقبة العقود وااللتزامات /
مصلحة الدراسات القانونية  /مصلحة الدراسات والتحليل).
عضو بلجنة األكرية (ما بين  2003و .)2006
عضو بلجنة االستثمار (.)2006
عضو لجنة إعداد مدونة األوقاف.
المؤلفات والمشاركات العلمية في مجال األوقاف

 كتاب مدونة األوقاف المغربية  :دراسة منهجية في األسس واألبعاد ،دار األمان .2014
 الضمانات القانونية لالستثمارات الوقفية ،مساهمة ضمن ندوة مجلة أوقاف الثالثة "االستثمارات الوقفية
بين المردود االجتماعي والضوابط الفقهية والقانونية" الرباط مارس  ،2014منشور بمجلة أوقاف
األمانة العامة لألوقاف بالكويت العدد .29
 تطوير بنية المؤسسة الوقفية قانونيا تنظيميا والئحيا ،مساهمة ضمن ندوة مجلة أوقاف الرابعة "حوكمة
الوقف" كوااللمبور .مارس  .2015منشور بمجلة أوقاف األمانة العامة لألوقاف بالكويت العدد .30
 كتاب مدونة األوقاف المغربية :دراسة منهجية في األسس واألبعاد /دراسة في ضوء القانون
االسترشادي للوقف .نشر األمانة العامة لألوقاف بالكويت .2017
 برامج باإلذاعة الوطنية المغربية لإلجابة عن األسئلة المباشرة للمواطنين في موضوع الوقف.
 محاضرات لطلبة الدكتوراه بكلية اإللهيات جامعة مرمرة :ثالثية إصالح نظام الوقف :إحياء ثقافة
الوقف وتنمية االستثمار وحوكمة التدبير -إسطنبول ماي 2018
 محاضرة الوقف العلمي واالرتقاء المعرفي ،بمركز التوثيق واألنشطة الثقافية .المندوبية الجهوية
للشؤون اإلسالمية بطنجة ،ماي .2018
 الوقف واألنظمة الخيرية الغربية :إنسانية المقاصد وآفاق التعاون مساهمة ضمن ندوة مجلة أوقاف
السادسة .ستراسبورغ  ،شتنبر .2018
 قراءة في كتاب دور الوقف في الحياة الثقافية بالمغرب في عهد الدولة العلوية لصاحبه الدكتور سعيد
بوركبة .محاضرة ضمن األنشطة الثقافية والعلمية لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  /المعرض
الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء (الدورة  )25بتاريخ  9فبراير .2019
أنشطة علمية في مجاالت أخرى
 تأطير دورات تكوينية في القانون الدولي اإلنساني بتعاون مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنساني. مساهمات علمية مع منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة. عدة مساهمات في القانون المدني.2

