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 )1الخبرة العلمية
أ) الخبرة العلمية على الصعيد الوطني
 أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة جامعة عبد المالك السعدي. أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية سابقا. المنسق البيداغوجي لمسلك ماستر قانون المنازعات بالكلية المتعددةالتخصصات بالرشيدية سابقا.
 المنسق البيداغوجي لمسلك اإلجازة األساسية في القانون بالكلية المتعددةالتخصصات بالرشيدية سابقا.
 أستاذ سابقا بالعديد من تكوينات الماستر بكليات الحقوق بالرباط وفاس ومراكشوالناظور والرشيدية.
ب) الخبرة على الصعيد الدولي
  2019زيارة علمية لمدة ثالثة أيام لكلية الحقوق جامعة مونبوليي(فرنسا).  2015زيارة علمية لمدة أسبوعين لكلية الحقوق جامعة مونتلاير(كندا).1
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  2014زيارة ميدانية للمحكمة الجنائية الدولية بالهاي(هوالندا)  2014النجاح في دورة تدريبية معمقة لمدة ثالثة أسابيع في مجال حقوقاإلنسان بالمعهد الدولي لحقوق االنسان(فرنسا).
  2014شهادة مكون أكاديمي في مجال تدريس حقوق اإلنسان بالجامعات(فرنسا).
  2011تكوين ميداني لمدة ثالثة أسابيع لإلطالع على مناهج التدريس بكليةالحقوق جامعة نيوشاطل (سويسرا).
 2006شهادة تكوين في اللغة االنجليزية القانونية من مركز التحكيم بكليةالحقوق جامعة عين شمس.
 2004المشاركة في أنشطة األكاديمية الصيفية الدولية المنظمة من طرفجامعة  JEAN MOULIN LYON3بفرنسا بشراكة مع جامعة 7NOVEMBRE
بتونس المنظمة من  31غشت إلى  4شتنبر 2004بمقر كلية العلوم القانونية
واالقتصادية واالجتماعية بتونس.
  2004شهادة تكوين لمدة شهرين في مجال اللغة الفرنسية القانونية من المركزالفرنسي للثقافة التعاون بالقاهرة.
  2004ورشة تكوينية لمدة شهر في مجال الترجمة من المركز الفرنسي للثقافةوالتعاون بالقاهرة.
  2002شهادة تكوين في أساسيات اللغة االنجليزية من مركز الخدمة العامةوالتنمية االجتماعية بجامعة عين شمس بمصر.

 )2أنشطة البحث العلمي
 المشاركة بمداخالت علمية في ملتقيات دولية بدول مثل كندا ولبنان ومصروتونس...
 المشاركة بمداخالت علمية في ملتقيات وطنية بمدن مثل طنجة والرباطومراكش والدار البيضاء وتطوان...
 المساهمة بمقاالت قانونية في العديد من المجالت العلمية. ترأس مناقشة بعض أطاريح الدكتوراة والماستر في المجال القانوني. اإلشراف على العديد من أطاريح الدكتوراة في في المجال القانوني.2
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 اإلشراف على العديد من رسائل الماستر في المجال القانوني. المشاركة كمقرر أو كمناقش في العديد من رسائل الدكتوراة في المجالالقانوني.
 المشاركة في العديد من لجان االنتقاء لولوج سلك الدكتوراة وسلك الماستر فيالمجال القانوني.

 )3أنشطة التدريس
أ) مواد سبق تدريسها بسلك اإلجازة :
قانون اإلعالميات /القانون الجنائي العام /القانون الجنائي الخاص /المسطرة
الجنائية/القانون التجاري /قانون الشركات  /قانون السياحة /قانون البيئة /القانون
االجتماعي.
ب) مواد سبق تدريسها بسلك الماستر:
القانون والرقمنة/القانون الجنائي المعمق/الجريمة اإللكترونية/الجريمة
المنظمة/قانون التجارة اإللكترونية/قانون اإلتصال السمعي البصري/المنازعات
الرياضية/نزاعات الشغل/القانون المدني/ترجمة وتحليل النصوص القانونية/قانون
االستهالك والمنافسة/األمن القانوني والقضائي/مناهج البحث القانوني/العدالة
الجنائية الدولية/قانون المقاولة.
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