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 وانتقل في السادسة من م،١٩٤٨فاس سنة قرية السراغنة، التابعة لولد على لغزيوي ب -

عمره إلى مدينة فاس وتلقى فيها مراحل تعليمه كلها من تعلم القرآن في الكتاب حتى 

  .المراحل الجامعية العليا



 ) فاس–كلية اآلداب جامعة محمد بنعبداهللا (أستاذ جامعي  -

 : مؤلفات منهاله عدة كتب وصدر 

من الفتح اإلسالمي إلى نهاية القرن الرابع : أدب السياسة والحرب في األندلس *    

 . الرباط، المغرب- مكتبة المعارف - ١٩٨٧:  الطبعة األولى،الهجري

 مطبعة - ١٩٩٤: الطبعة األولى). باالشتراك(فاس في شعر محمد الحلوي  *    

 .مغرب ال- فاس -أنفوبرانت 

: سلسلة نصوص تراثية/ تقديم وتحقيق: حازم القرطاجني: الباقي من كتاب القوافي *    

 . المغرب- الدار البيضاء - دار األحمدية - ١٩٩٦: الطبعة األولى. ١

 مطبعة - ١٩٩٩: الطبعة األولى. الصحراء المغربية في البحوث الجامعية *    

 . المغرب- فاس -أنفوبرانت 

: سلسلة نصوص تراثية/ تقديم وتحقيق . ة في العروض ألبي عبد اهللا السقاطمقدم *    

 . المغرب- فاس - مطبعة أنفوبرانت - ٢٠٠٠: الطبعة األولى. ٢

نشر وزارة األوقاف ). التأسيس(مدخل إلى المنهج اإلسالمي في النقد األدبي  *    

: الطبعة األولى.  السادسالعدد/ سلسلة كتاب دعوة الحق.  المغرب-والشؤون اإلسالمية 

 . المغرب-  المحمدية - مطبعة فضالة - م ٢٠٠١/  هـ١٤٢١

الطبعة ). حازم القرطاجني نموذجا(نظرية الشعر والمنهج النقدي في األندلس  *    

 . فاس-مطبعة سايس .  م٢٠٠٧/  هـ١٤٢٨: األولى

 -  قرص مدمج منشور على-األطروحات في الجامعات المغربية دليل الرسائل و *    



منشورات المجلس . رصيد من اإلشعاع الروحي والعلمي: وبعض أعالمهامزدغة  *    

 - ١٤٣٢/٢٠١٠: الطبعة األولى . ١سلسلة كتاب صوت المجلس : قليم صفروالعلمي إل

 - الطبع فاسالشركة العامة للتجهيز و

 حياته ونشاطه األدبي 
 

 - السلك األول في الدار البيضاء+ ئية الدراسة االبتدا+ الدراسة في الكتاب  *    

 - ١٩٦٧ - فاس : شهادة الدروس الثانوية وشهادة الباكالوريا *    

كلية اآلداب جامعة سيدي محمد بن عبد اهللا فاس : اإلجازة في اللغة العربية وآدابها *    

- ١٩٧١ - 

 - ١٩٧١ -فرع فاس ) السلك الثاني( دبلوم المدرسة العليا لألساتذة *    

شهادة استكمال الدروس في النقد األدبي بكلية اآلداب سيدي محمد بن عبد اهللا فاس  *    

- ١٩٧٢ - 

 -عبد اهللا فاس  دبلوم الدراسات العليا في األدب األندلسي بجامعة سيدي محمد بن *    

١٩٨١ - 

 - ١٩٩٠ -دكتوراه الدولة في النقد األدبي بجامعة محمد الخامس بالرباط  *    

 الحياة المهنية  

 ١٩٧١- ١٩٧٨أستاذ السلك الثاني للتعليم الثانوي بمكناس  *    

 ١٩٨١- ١٩٧١أستاذ مساعد بجامعة محمد األول بوجدة  *    



 ١٩٩٠-١٩٨٥أستاذ مساعد بجامعة سيدي محمد بن عبد اهللا بفاس  *    

 ١٩٩٤-١٩٩٠أستاذ محاضر بجامعة سيدي محمد بن عبد اهللا بفاس  *    

 ١٩٩٤أستاذ التعليم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبد اهللا بفاس منذ  *    

 ٢٠٠٥-٢٠٠٠محافظ خزانة القرويين  *    

 قليم صفروعضو المجلس العلمي المحلي إل *    

، وشغل منصب نائب م١٩٨٤/هـ١٤٠٥ عضو رابطة األدب اإلسالمي العالمية *    

 .ة مجلس أمناء الرابطةرئيس المكتب اإلقليمي للرابطة بالمغرب، وعضوي

 - ١٩٨٥-١٩٨٤آدابها بكلية اآلداب بوجدة ئيس منتخب لشعبة اللغة العربية ور *    

 - ١٩٩٥-١٩٩٤عضو بمجلس جامعة سيدي محمد بن عبد اهللا فاس  *    

 - عضو بمجلس كلية اآلداب بفاس *    

ديم بجامعة سيدي رئيس وحدة البحث و التكوين نظرية الشعر في النقد العربي الق *    

 - محمد بن عبد اهللا بفاس

  المسؤول العلمي بمعهد الدراسات المصطلحية بجامعة سيدي محمد بن عبد اهللا بفاس *    

 - رئيس مجموعة البحث في المصطلح النقدي بجامعة سيدي محمد بن عبد اهللا بفاس *    

 - كاتب عام للجمعية المغربية للثراثعضو مؤسس و *    



التكوين الشعرية األندلسية بجامعة سيدي محمد بن عبد اهللا عضو وحدة البحث و *    

 - بفاس

 - التكوين تراث الغرب اإلسالمي بكلية اآلداب وجدةبحث وعضو وحدة ال *    

  .فاسمج ثقافية بإذاعتي وجدة ومقدم لعدة برامعد و •

ـ، ه١٤٣٢ ذي القعدة ١٨صباح يوم األحد  -رجمه اهللا–توفي علي لغزيوي  •

 .األدارسة، بفاس- عليه بمسجد البركةيوصل. م١٦/١٠/٢٠١١الموافق 

 


