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  صالحة رحوتي.د: اسم الشهرة 

 . المغرب - إفران - ١٩٦١ ـ ٩ ـ ١٥: تاريخ الوالدة ومكانها 

  مغربية: الجنسية  

طبيبة مسؤولة عن المركز الصحي الجامعي ـ كلية العلوم ـ جامعة ابن : المهنة 

 . طفيل ـ القنيطرة ـ المغرب

 .رحمها اهللا- ٢٠١٠ أيار ١٦توفيت في  

 :بداعية مختصرةإسيرة 

  . كتابات متفرقةولها، في الطب هاوية لألدب رغم تخصصها

 بعدانتسبت إلى كلية اآلداب، و فهادرس األدب أكاديميا بعد تخرجتقررت أن  

،  الماجستيروحصلت علىت نحو الدراسات اإلسالمية البكالوريوس في األدب العربي نح

في دراسة مقارنة بين الطب في الطب،  أطروحة الدكتوراه عملت على إنجازثم 

 .والشريعة اإلسالمية



توقف عن تلم فت،  زيادة على العمل خارج البيهابأسرت ها الدراسة واهتمامواءمت بين-

شرتها في المواقع األدبية  وأخرى ن،نشرال تنتظر عن الكتابة،  لها كتابات مخطوطة

 ،موقع القصة العربية مثل ...نترنت رغبة في عدم فقد التواصل مع هذا المجالعلى اإل

عربية مثل مجلة اللمحلية وو في بعض المجالت والجرائد ا ...منتديات حماة مثالو

 .، واألدب اإلسالميالجسرة األدبية القطرية غيرهامي والوعي اإلسال

 .النقد األدبيالقصة القصيرة و :التخصص األدبي

 :الشهادات العلمية

 . دكتوراه في الطب ـ كلية الطب ـ جامعة محمد الخامس ـ الرباط 

إجازة في األدب العربي ـ بكالوريوس ـ كلية اآلداب ـ جامعة ابن طفيل ـ  

 . القنيطرة

دبلوم الدراسات المعمقة في الدراسات اإلسالمية ـ ماجستير ـ كلية اآلداب ـ  

 . جامعة محمد الخامس ـ الرباط

 . دكتوراه في الدراسات اإلسالمية ـ كلية اآلداب ـ جامعة محمد الخامس ـ الرباط 

 : ـ النشاط اإلبداعي األدبي واالعالمي 2

بصائر "للدراسات اإلسالمية المنبثقة عنها مجلة" دائرة الرباط العلمية"عضو في  

  ." الرباط

 . م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨عضو عامل في رابطة األدب اإلسالمي العالمية -

  .ةكتبت عدة مقاالت في جرائد محلية وعربي 

 وحصلت على جائزة استحقاق ٠٦٢٠شاركت في مسابقة مؤسسة ناجي نعمان سنة  

  .وعلى العضوية الفخرية في دار نعمان للثقافة بلبنان



 هادورة السادسة، واختير أحد نصوص شاركت في مسابقة نجالء محمود محرم ال-

 . للنشر في مجلة تواصل المنبثقة عن المسابقة

 .توعية في عدة جمعياتشاركت في عدة أنشطة ثقافية و 

 :أوالرقميبداعية والنشر الورقي ـ الكتابة اإل 3

 :ـ الكتب المنشورة ورقيا

ذلك في دار و ،"منها و إليها...ومضات من ذاكرة األيام":  مجموعة قصصية بعنوانهال

 .التوزيعع والنشر ونعمان للطب

 


