
 اإلسالمية والشؤون األوقاف وزير:  التوفيق أحمد

 

 والشؤون لألوقاف وزٌرا, الثالثاء الٌوم, السادس محمد الملك الجاللة صاحب عٌنه الذي, التوفٌق أحمد السٌد ولد

  .الكبٌر األطلس بمنطقة بمرٌغة 3491 سنة, اإلسالمٌة

 

 على التوالً على 3494و 3491 3491 سنوات خالل وحصل, بمراكش والثانوٌة االبتدائٌة دراسته التوفٌق السٌد وتابع

 نال كما, المغرب تارٌخ فً وشهادة بالرباط اإلنسانٌة والعلوم اآلداب كلٌة من التارٌخ فً واإلجازة اآلثار علم فً شهادة

 .الكلٌة نفس من التارٌخ فً الثالث السلك شهادة 3491 سنة

 

 من بالرباط اآلداب بكلٌة التارٌخ بشعبة مساعد أستاذ منصب شغل حٌث, 3493 منذ التدرٌس فً التوفٌق السٌد واشتغل

 ما بالرباط اآلداب كلٌة لعمٌد نائبا عمل كما,  3414و 3419 بٌن ما الشعبة بنفس محاضرا أستاذا ثم 3419 الى 3411

 العامة للخزانة ومحافظا 3441 و 3414 بٌن ما اإلفرٌقٌة الدراسات معهد مدٌر منصب ٌشغل أن قبل 3411و 3491 بٌن

 .2112 إلى 3441 من بالرباط

 

 لدٌه تساكن الذي األدبً اإلبداع إلى الجارف مٌله وبدا متعددة مجاالت فً ودراسات أبحاث عدة التوفٌق أحمد السٌد وأنجز

 فً المغربً معالمجت) موضوع فً جامعٌة برسالة خصه الذي االجتماعً التأرٌخ مجال فً الكتابة مع جنب الى جنبا

 أبً جارات" رواٌات بأربع المغربً االدب خزانة فٌه أغنى الذي الوقت فً(  3432 الى 3111 من عشر التاسع القرن

 رواٌته عرفت وقد, ( 2111" )الحسٌن غرٌبة"و( 3444" )السٌل"و( 3441" )وقمر حناء شجٌرة"و( 3441" )موسى

 .التازي الرحمان عبد للمخرج السٌنمائٌة الرؤٌة خالل من الفضٌة الشاشة إلى طرٌقها" موسى أبً جارات"

 

 أو بعٌنها إصدارت لها أفرد أو العلمٌة اللقاءات من عدد فً بها شارك األبحاث من مجموعة التوفٌق السٌد أنجز كما

 .العربٌة اللغة إلى ترجمها

 

 االنسانٌة والعلوم اآلداب كلٌة مجلة منها علمٌة وإصدارات مجالت عدة تحرٌر لجان عضوٌة فً التوفٌق السٌد وٌشارك

 الى باالضافة النشر أجل من المغاربة المؤلفٌن جمعٌة عن الصادر" المغربً الكتاب" الببلٌوغرافٌة والموسوعة بالرباط

 وهو(. المغرب معلمة) المغربٌة الموسوعة إصدار تكملة فً والحدٌث القدٌم المغرب تارٌخ مجال فً العلمٌة مساهماته

 للبحث المغربٌة للجمعٌة العام للكاتب ونائبا والنشر والترجمة للتألٌف المغربٌة للجمعٌة كاتبا ذلك جانب إلى ٌشغل

 .التارٌخً

 

 .2112 سنة الملك جاللة به عٌنه أن منذ االسالمٌة والشؤون األوقاف وزٌر منصب التوفٌق السٌد وٌشغل

 

 .أبناء ألربعة وأب متزوج التوفٌق أحمد والسٌد

  


