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ــ ـــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  :المعلومات الشخصية -1

ــ ـــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  زروالسيدي حسن ا): بالخط العربي(عائلي االسم الشخصي وال

  sidi hassane azeroual: )بالخط الالتيني(االسم الشخصي والعائلي 
  حسن محمد علي ازروال: )اسم التأليف( االسم الثالثي والعائلي

  ذكر: الجنس

 UA : 4676: قم بطاقة التعريف الوطنيةر 
  1967/ 11/ 30: تاريخ الميالد

  متزوج: الحالة العائلية

  02: عدد األطفال

  المغرب/ خنيفرةحي الراشدية، ، 13، الرقم 08العمارة : ان الشخصيالعنو 

  خنيفرةمهن التربية والتكوين فرع الفرع الجهوي ل: العنوان المهني

 0535588462: المنزل  //  0667177796: المحمول :أرقام الهاتف
 azeroualsidihassan@yahoo.fr: العنوان اإللكتروني

ــ ـــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  :الشهادات - 2

ــ ـــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  :األكاديمية. 

  المؤسسة التي سلمتها  سنة الحصول عليها  التخصص  الشهادة

  سايس/ كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية فاس  2009  أدب حديث/ لغة عربية  الدكتوراه

  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط  1991  مناهج  شهادة استكمال الدروس

  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بمكناس  1990  أدب  اإلجازة

  مةكلمي/ ثانوية محمد الخامس  1987  عصريةآداب   الباكالوريا
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  :المهنية. 

  المؤسسة التي سلمتها  سنة الحصول عليها  التخصص  الشهادة

  المدرسة العليا لألساتذة بمكناس  2006  اللغة العربية وآدابها  التبريز

  المدرسة العليا لألساتذة بالرباط   1992  ديداكتيك اللغة العربية  األهلية التربوية

ــ ـــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  :يناتالمشاركة في التكو  - 3

ــ ـــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  )التقدم/ الرباط(الخضوع لتكوين مهني مدته سنة دراسية للحصول على شهادة األهلية التربوية : 1993منذ + 

  )الرباط/ مكناس(صول على شهادة التبريز الخضوع لتكوين مهني مدته سنتين للح: 2004منذ + 

المساهمة في تنزيل مستجدات عدة التدريس بالمراكز الجهوية من خالل تربصات لفائدة األساتذة : 2009منذ + 

  )خنيفرة(الخاضعين للتدريب 

م عال/ عالم حضري/ بحث تربوي/ تدريس: تأطير األساتذة الخاضعين للتدريب في مجاالت مختلفة: 2009منذ + 

  )خنيفرة(الخ / ...قروي

 )خنيفرة( DCAدورة تكوينية حول االشتغال بمنهجية : 2011منذ + 
المشاركة في تربص األكاديمية الدولية لجودة التعليم والشبكة الدولية لمشروع مدارس الفرص المتعددة : 2013منذ + 

  )خنيفرة(

  خنيفرة/ لعضو في مجلس المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين ببني مال+ 

 داغوجيةيبتنسيق التكوين والشؤون البة بالمركز المكلفة عضو اللجنة الدائم+ 
البرنامج الوطني للقراءة بهدف إنجاز مجزوءة  - المشاركة في جلسات مشروع القراءة من أجل النجاح: 2018منذ + 

  ).الرباط -مركز الملتقيات(في هذا المجال لتدريسها لألساتذة المتعاقدين 

ــ ـــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  :المشاركة في الندوات - 4

ــ ـــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

 إسهام المطابقة في تحديد : المشاركة في ندوة تكريم الدكتور عبد القادر فاسي فهري بمداخلة تحمل عنوان: 2013+ 

  .)الرباط/ كلية اآلداب/ جامعة محمد الخامس(هوية الرفع االسمية 

بي من ما حظ النحو العر : المشاركة في ندوة االحتفال باليوم العالمي للغة العربية بمداخلة تحمل عنوان: 2017+ 

 .بمدينة خنيفرة/ التنظير؟
البحث التدخلي دعامة أساسية لالرتقاء بالممارسة المهنية : موضوع فيالمشاركة في اليوم الدراسي : 2018  +

  .فرع خنيفرة: بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين./ والتربوية

بالمركز الجهوي ./ رية للمؤسسات التعليميةآليات الحكامة التدبي: المشاركة في اليوم الدراسي في موضوع: 2019+ 

  .فرع خنيفرة: لمهن التربية والتكوين
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  .وتقاسم التجارب الدولية في مجال التعليم USAIDالمشاركة في ندوة عن بعد مع الفريق األمريكي : 2020+ 

ــ ـــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  :األنشطة العلمية - 5

ــ ـــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  :التحكيم) 1

 ؛)ي الديداكتيك والتربيةلمقاالت فتحكيم ا( في مجلة اإلشعاع العلمية المحكمة الجزائرية) مراجع(كم عضو مح -

  .الجزائر/ كتور طاهر موالي بسعيدةد جامعة الب وغصو مخبر اللسانيات والترجمة

  .مجلة اإلشعاع العلمية المحكمة الجزائريةعضو ضمن فريق خبراء  -

  

  :الكتب) 2

  .2015ألردن ا/ إسهامات علم النحو في بناء النقد العربي القديم، عالم الكتب الحديث، الطبعة األولى، إربد+ 

+ Le verbe et la phrase verbale en Arabe (vers un programme  
d’informatisation de la langue), sigma atlas, 1edition, khénifra 2014 . 

/ عالم الكتب الحديث، الطبعة األولى، إربد من تدريس اللغة العربية إلى تقويم خبرة المدرس،: ديداكتيك اللغة العربية+ 

  .2016األردن 

 .2018األردن / عالم الكتب الحديث، الطبعة األولى، إربد رؤية تكاملية،: النظرية األدبية في التراث+ 
  .2019، القاهرة 1أهمية تخطيط األنشطة اللغوية في تعليم اللغة العربية، بريس نيت، ط: الدراسات اللغوية التطبيقية+ 

  .2019، القاهرة الطبعة األولىآفاق دراسة اللغة العربية، بريس نيت، + 

  .2019تحليل النص اللساني، بريس نيت، الطبعة األولى، القاهرة + 

  .2018أنا أوهن من الوهن، أنفا بوك، الطلعة األولى، بيروت لبنان : ديوان شعر+ 

  

  :المقاالت العلمية المحكمة) 3

حرف جر، مجلة اإلشعاع في اللسانيات والترجمة، دورية " مع"كيف يصبح الظرف : شائعةصحة بعض األخطاء ال+ 

، 2014جوان / علمية أكاديمية دولية محكمة، جامعة سعيدة، كلية اآلداب واللغات والفنون، العدد األول، الجزائر

ISSN : 2392- 5086 25/34. ص.، ص.  

تعنى بالتراث وقضاياه، إصدارات النادي األدبي بجدة، العدد  ، مجلة جذور، فصلية محكمة)إن(العطف على اسم + 

  .89/116.ص.، ص2014يونيه  -هـ1435، شعبان )19/2536رقم اإليداع (، 37

تكامل جهات اإلعراب في علوم العربية، مجلة مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية، مجلة علمية محكمة تعنى + 

رقم (ة العربية ونشر قرارات المجمع وآرائه، العدد الثامن، السنة الثالثة، مكة المكرمة، بنشر البحوث والدراسات في اللغ

، 2015أغسطس  -هـ 1436، ذو القعدة )1658-6530ردمك - هـ1/7/1434تاريخ -1434/ 2227اإليداع

  .523/574. ص.ص
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اسم +  سانيات والترجمة، دورية علمية اللغوية بين السالب والوصي، مجلة اإلشعاع في الل) إنّ (ظاهرة العطف على ّ

، 2015جوان / أكاديمية دولية محكمة، جامعة سعيدة، كلية اآلداب واللغات والفنون، العددان الثالث والرابع، الجزائر

ISSN : 2392- 5086 74/91. ص.، ص.  

ركز الملك عبد اهللا بن أثر المطابقة في توجيه بناء الجملة، مجلة اللسانيات العربية، مجلة علمية محكمة، يصدرها م+ 

  .2015سبتمبر / هـ1436عبد العزيز لخدمة اللغة العربية، العدد الثاني، ذو القعدة 

مجلة اإلشعاع في اللسانيات والترجمة، دورية علمية أكاديمية دولية محكمة،  ،الفعل والجملة الفعلية في اللغة العربية+ 

،  ISSN : 2392- 5086، 2017جوان / دد الثامن، الجزائرجامعة سعيدة، كلية اآلداب واللغات والفنون، الع

  .139/162. ص.ص

 دورية أكاديمية محكمة، مخبر ، مجلة السوسيولسانيات وتحليل الخطاب،التعابير المسكوكة في اللغة العربية+ 

، 2016اير العدد الثاني، الجزائر، فبر سعيدة،  -السوسيولسانيات وتحليل الخطاب، جامعة الدكتور موالي الطاهر

ISSN :0282- 2437248/267. ص.، ص.  

  

  ):غير محكمة(في مجالت أخرى ) ُنشرت(مقاالت ) 4

، مجلة أقواس، المركز الجهوي )من نجاح التدبير الزمني للكتاب المدرسي إلى فشل التقويم(منهج وآفاق : اإلدماج+ 

  .133/142.ص.، ص2014للتجهيز والطبع،  ، مطبعة، الشركة العامة2/3لمهن التربية والتكوين بفاس، عدد مزدوج 

  

  :الجرائد) 5

  .2012، دجنبر 47معايير وأبعاد، الجريدة التربوية، العدد : الممارسات التعليمية الصفية+ 

  

  :قيد النشرالمقاالت العلمية المحكمة ) 6

  .)اله في لغة القرآن الكريممن اإلفراط في التقعيد للحذف إلى التخفيف من استعم(بعض قضايا الحذف وداللته الفنية + 

  .)المشتغل باللغة نموذجا(الموت الرمزي للمثقف + 

  .الدروس وحدود تدبيرهاتخطيط حدود + 

 
  

  :األنشطة البيداغوجية الموثقة) 7

، مطبعة، سيكما )مدخل إلى تخطيط الدروس وتدبيرها: الجزء األول(تدريس اللغة العربية في التعليم االبتدائي : كتاب+ 

  .2014لس، الطبعة األولى، خنيفرة أط

، )اختبارات المراكز الجهوية واالختبارات المهنية: الجزء الثاني(تدريس اللغة العربية في التعليم االبتدائي : كتاب+ 

  .2014مطبعة، سيكما أطلس، الطبعة األولى، خنيفرة 
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ــ ـــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  :والعضوية الشهادات والجوائز - 6

ـــ ــــــ ـــ ــــ ــــ   ـ

  :الشهادات والجوائز

في إطار توصيات البرنامج (شهادة التفوق من رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد اهللا؛ وهي شهادة للتفوق + 

  .2010/ 2009فاس برسم السنة الجامعية / في إعداد الدكتوراه بكلية اآلداب سايس) االستعجالي

  .ي تشجيعيالحصول على مبلغ مال: جائزة شهادة التفوق+  

  .2020/ 07/ 01عضو االتحاد الدولي للغة العربية بتاريخ + 

  .إضافة السيرة الذاتية إلى الموسوعة الدولية للمختصين والمهتمين باللغة العربية+ 

 وأشهد بصحة المعلومات الواردة في هذه السيرة


