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في إطار تدريس  1985إزددت بأوالد افرج إقليم الجديدة وهاجرت إلى هولندا سنة 

رف بلدية بعدما تم قبولي من ط اللغة العربية والثقافة األصلية لألطفال املغاربة

.1984مسؤولي التعليم خالل صيف أمستردام التي أجريت بها مقابلة مع   

تلقيت  ةكمدير ملؤسسات تعليمي والدي في مجال التعليم املرحوم نظرا إلشتغال

.دروس ي في مختلف املدن والجهات املغربية  

 لندا في مجالإشتغلت بميدان التعليم باملغرب وهوالندة وتابعت دراستي العليا بهو 

.نظمة وبرامج الكومبيوترتخرجت مهندسا أل فالكومبيوتر  برامج وأنظمة  

. مهندسا ألنظمة وبرامج الكمبيوتر بشركات هولندية مختلفة 9200إلى   من 1999

 متطوعا لدى مؤسسة إجتماعية بأمستردام تقوم بمساعدة الفقراء 2007منذ 

.والنساء في وضعية صعبة  

نة مديرا إلذاعة محلية مغربية بمديمعدا للبرامج االذاعيةو  عملت 1995و 1992بين 

.أمستردام  

ر رئيسا ملجموعة العمل خاصة باألجانب داخل حزب اليسار األخض 1996إلى 1995

.الهولندي وعضوا بلجنته املركزية  



 مستشارا بلديا بمقاطعة أمستردام الشمالية عن حزب اليسار 2002إلى 1998

اج األخضر وكانت لدي ملفات الشؤون اإلقتصادية واملالية، الشباب واإلندم

دية غزة هية. ساهمت من خالل مؤتمر لندن في تهييئ البنية التحتية لبلوالرفا

.الفلسطينية  

)مقرها  -دراص-إلى اآلن منسقا إقليميا للجمعية الفلسطينية لحقوق اإلنسان2005

قلييي وعضو مجلسها اإل بيروت بلبنان( لدى دول البينيلوكس واإلتحاد األوربي

.مسؤول عن املعاقين  

تمويل  عضو في مكتب تسيير جمعية تنموية دولية مقرها بروكسيل من أجل2008

.مشاريع ذات طابع إنساني في املغرب من طرف البرملان األوربي  

.عضو منظمة الدفاع الدولية لحقوق اإلنسان التي مقرها بالنرويج  

غير  و منتدىإلى األن رئيس أرضية ما بين القارات للمغاربة القاطنين بالخارج وه2004

.حكومي يضم جمعيات وناشطين وأطر من أصل مغربي في مختلف دول العالم  

لخارج خالل تم إنتخابي باإلجماع رئيسا لحركة املغاربة الديمقراطيين املقيمين با

.بالرباط 2009غشت  8املؤتمر التأسيس ي يوم   

2012عضو التنسيقية الدولية لدابا   

.غاربة أوربامل املدني نبرللمعضو التنسيقية التأسيسية   

ل.عضو سكرتارية املنبر املنبر املدني ملغاربة أوربا كمسؤول عن اإلعالم والتواص  

 عضو اللجنة العربية االوروبية لحقوق االنسان والقانون الدولي

 رئيس مرصد التواصل والهجرة.
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 راصد الدولية لحقوق اإلنسان.

.شاركت وساهمت في العديد من املؤتمرات واللقاءات الدولية حول الهجرة  


