
 سيرة ذاتيةحسن حجاب يحيى الحازمي 

 مدير الموقع كتابة

 ٢٠٠٧،  يوليو٣في 

 :الميالد والحياة العلمية

  . حسن حجاب يحيى الحازمي: االسم  •

 . نطقة جازان ، مدينة ضمدالمملكة العربية السعودية ، م: مكان الميالد  •

 . هـ١٣٨٥: تاريخ الميالد  •

بكالوريوس اللغة العربية من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض عام  •
 .هـ١٤٠٩

ماجستير في النقد األدبي الحديث من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  •
 هـ١٤١٨بالرياض عام 

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وراه في النقد األدبي الحديث من تدك •
 هـ١٤٢٤بالرياض عام 

 : الحياة العملية

 . هـ١٤١٠عين معيداً في قسم اللغة العربية بكلية المعلمين في جازان عام  •

انتقل إلى كلية المعلمين في الرياض وعمل معيداً في قسم اللغة العربية من عام  •
 . هـ١٤١٣ -هـ ١٤١٠

  هـ١٤١٩ي جازان ، معيداً في قسم اللغة العربية حتى عام عاد إلى كلية المعلمين ف •

 . هـ١٤١٩ترقى إلى محاضر عام  •

 . هـ١٤٢٥ترقى إلى أستاذ مساعد عام  •

 . يعمل حالياً عميداً لكلية المعلمين في جازان ورئيساً لنادي جازان األدبي •

 : اإلنتاج العلمي

  )هـ١٤١٣ (١، الرياض، طــ ذاكرة الدقائق األخيرة، مجموعة قصصية، دار الطاير1
 )هـ١٤١٥ (١ــ وردة في فم الحزن، مجموعة شعرية، نادي جازان األدبي، ط2

 )هـ١٤٢١ (١ــ تلك التفاصيل، مجموعة قصصية، دار اشبيلية، الرياض، ط3

 )هـ١٤٢١ (١ــ البطل في الرواية السعودية، دراسة نقدية، نادي جازان األدبي، ط4



   هـ١،١٤٢٧ ط– دراسة نقدية تطبيقية –السعودية البناء الفني في الرواية  -٥

 : المشاركات المحلية والعربية

شارك في مؤتمر األدباء السعوديين الثاني الذي نظمته جامعة أم القرى عام ــ 1

 )موقع الراوي وإرباكات السرد(عنوانها  هـ ، بورقة عمل١٤١٩

هـ ١٤٢٢يم األدبي عام التي نظمها نادي القص) األدب السعودي( ــ شارك في ندوة 2
 )المكان في الرواية السعودية(بورقة عمل عنوانها

التي نظمها نادي القصيم األدبي ) الرواية بوصفها الفن األكثر حضوراً(ــ شارك في ندوة 3
 . المدينة في الرواية السعودية:هـ بورقة عمل عنوانها١٤٢٤عام  مطلع

 . جنادرية الثقافيــ شارك في إحياء أمسية قصصية في مهرجان ال4

 . ــ شارك في إحياء عدد من األمسيات الشعرية والقصصية في عدد من األندية األدبية5

وذلك . ــ شارك في مهرجان الشباب الخليجي الثالث ممثالً للمملكة في القصة القصيرة6
  هـ١٤٠٧ عام في مدينة أبها

 في القصة القصيرة وذلك ــ شارك في مهرجان الشباب الخليجي الرابع ممثالً للمملكة7
 .هـ١٤٠٨عام ) مانع، في مدينة مسقط

ــ شارك في مهرجان الشباب العربي السابع ممثالً للمملكة في القصة القصيرة وذلك في 8
 .هـ١٤٠٨ السودان عام

 . هـ١٤٠٨ عام – فرع الشعر –ــ فاز بالمركز الثاني في مسابقة أبها الثقافية 9

 . هـ١٤١٣ عام - فرع القصة– مسابقة أبها الثقافية ــ فاز بالمركز األول في10

 :بعض الدراسات التي كتبت عن أعماله

حسين المناصرة ، مجلة األدبية ، . ، د) ذاكرة الدقائق األخيرة (ــ قراءة في مجموعة 1
 . هـ١٤١٤) ٢٠(األدبي ، العدد  الرياض نادي الرياض

ازمي ، أحمد زين ، جريدة الرياض ، ــ ذاكرة الدقائق األخيرة والقاص حسن حجاب الح2
  )٨٨٤٤(هـ العدد ١٤١٣ربيع األول 13 ملحق ثقافة الخميس

 )١٢٢٣(، مجلة اليمامة، العدد )قراءة في ذاكرة الدقائق األخيرة (ــ أحزان قروية 3

 . هـ١٤١٣ ربيع األول ٢٦/ األربعاء 

 . )٢١٥،٢١٦(، العددان ــ ذاكرة الدقائق األخيرة، عبد اهللا سالم الحميد، مجلة الجيل4

عبد القادر كراجة ، جريدة البالد ، ملحق روافد ، العدد . ــ ذاكرة الدقائق األخيرة ، د5
 هـ١٤٢٠ محرم ٢٢السبت ) ١٥٦٣٢(



حسين علي محمد، جماليات القصة . ــ ذاكرة الدقائق األخيرة لحسن الحازمي، د6
) : م١٩٩٦ (١زيع، القاهرة، ط الشركة العربية للنشر والتو)  دراسات نصية(القصيرة 

٧٢-٣٦ . 

موسى مصطفى العبيدان، مجلة األدبية، . ، د)وردة في فم الحزن (ــ قراءة في ديوان 7
 . م١٩٨٩-هـ ١٤١٩) ٤٨-٤٧(األدبي، العددان  نادي الرياض

محمدين بن محمدين يوسف، مجلة . ، د)وردة في فم الحزن(ــ قراءة أولى في ديوان 8
 . هـ١٤٢٠العدد الثالث والعشرون،  األدب اإلسالمي

، معجب العدواني، جريدة )تلك التفاصيل ( ــ الفاعل والتفاصيل في مجموعة الحازمي 9
 . هـ١٤٢٢ محرم ١١الخميس ) ١١٩٧٣(الخميس الثقافي، العدد  الرياض ملحق

ــ تفاصيله ، شريفة الشمالن ، جريدة الرياض ، ملحق الخميس الثقافي ، العدد 10
  هـ١٤٢١ذو القعدة  21 الخميس) ١١٩٢٤(

 نشرت في) تلك التفاصيل(، دراسة نقدية من جزأين لمجموعة ــ قراءة بدون تفاصيل11
 ٨بتاريخ ) ١٠٨٩٢) (١٠٨٨٥(ين دفي العد) ملحق الخميس الثقافي( جريدة الجزيرة
  هـ١٤٢٣جمادى األولى  15 هـ،١٤٢٣جمادى األولى 

 أبو المجد ، مجلة مرافىء يل ، الدكتور حسنــ قراءة نقدية لمجموعة تلك التفاص12

 هـ١٤٢٤الخامس محرم  نادي جازان األدبي العدد

 : العضويات

 . عضو في رابطة األدب اإلسالمي العالمية -١

 . عضو في نادي جازان األدبي -٢

 . عضو في جمعية الثقافة والفنون بمنطقة جازان -٣

 . نائب رئيس جمعية البر في محافظة ضمد .-٤

 . رئيس نادي جازان األدبي -٥

 . هـ حتى تاريخه١٤٢٥عضو في مجلس التعليم بمنطقة جازان منذ عام  -٦

 . عضو في مجلس إدارة جائزة األمير محمد بن ناصر للتفوق -٧

 . عضو في مجلس التنمية السياحي بمنطقة جازان-٨

 . عضو في اللجنة اإلعالمية بإمارة المنطقة -٩

 . لمعلمين في جازانرئيس مجلس كلية ا -١٠

 . عضو في لجنة برنامج الجودة بجامعة جازان -١١

 . عضو في اللجنة العلمية للغة العربية-١٢



 . عضو في لجنة األدب العربي -١٣

 : ترجم له في

 . ـ معجم البابطين الشعري1

 . ـ معجم المؤلفين السعوديين2

 . ـ دليل الكتاب والكاتبات في السعودية3

 : ةالبحوث المنشور

 موقع الراوي وإرباكات السرد مؤتمر األدباء السعودي الثاني •

 ) نادي جازان األدبي( اتجاهات الرواية السعودية مرافئ  •

 سلطة العنوان من الجزء إلى الكل الثقافية •

 الروائيات السعوديات الجدد رغبة البوح وهاجس الشهرة مجلة اإلعالم واالتصال •

 ة األدب السعوديالمدينة في الرواية السعودية ندو •

 )الرواية الفن األكثر حضوراً( المكان في الرواية السعودية ندوة  •

 : العنوان

 ١٦٠: ب.  نادي جازان األدبي ، ص –جازان 

 ٢٠٣: ب . كلية المعلمين في أبو عريش ، ص –جازان 

 ٠٧ /٣٢٥١٢٤٢: فاكس 

 ) ٠٧٣٢٥٠٤٠٥: ( هاتف العمل 

 حسن بن حجاب الحازمي. د: االسم 

 أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية : العمل

 عميد كلية المعلمين في جازان

 : يميل الشخصياإل
hassan hejab@yahoo.com 

 : اإليميل الشخصي في موقع الكلية
sa.edu.jazantc@hassan hejab 

 : اإليميل التابع للهيئة العليا للسياحة
Hazmih@sct.gov.sa 

 


