أ .حجاب بن يحي بن موسى الحازمي
المعلومات الشخصية:

 االسم الرباعي :حجاب بن يحيى بن موسى الحازمي.
 تاريخ الميالد4631 :هـ .

 الحالة االجتماعية :متزوج وله أبناء وأحفاد .

 العنوان الدائم :جازان -ضمد -ص.ب. 16 .

المؤهالت العلمية:



ليسانس اللغة العربية .

دبلوم إدارة مدرسية جامعة اإلمام محمد بن سعود وجامعة أم القرى.

الخبرات العملية:


مدرس-جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية4614 -4631-هـ.



مدرس (مدير مدرسة ثانوية)-و ازرة المعارف -إدارة تعليم جازان4141 -4611-هـ.




مدرس-جامعة اإلمام -معهد ضمد العلمي4111 -4143-هـ ثم تقاعد.

رئيس نادي جازان األدبي-الرئاسة العامة لرعاية الشباب /ثم و ازرة الثقافة واإلعالم-
4146هـ -حتى اآلن.

عضوية المجالس والجمعيات:




رئيس نادي جازان األدبي.

رئيس نادي الوطن الرياضي بضمد (تحت التأسيس).
رئيس اللجنة الثقافية بمنطقة جازان لالحتفاء بمئوية التأسيس 4141هـ.



عضو بعدد من اللجان الثقافية.



عضو استشاري سابق ثقافي بالهيئة العليا للسياحة.



عضو مجلس األمناء بمؤسسة الشيخ حمد الجاسر الثقافية.



عضو لجنة الجنادرية بمنطقة جازان.



عضوية عدد من اللجان المحلية واالجتماعية والثقافية.



عضو مجلس إدارة جائزة سمو أمير منطقة جا ازن األمير محمد بن ناصر
العلمي واإلبداع.

الندوات والمؤتمرات:

للتفوق



شارك حضو اًر وبورقات عمل في معظم مؤتمرات األندية األدبية ورأس بعضها.



شارك حضو اًر وبورقات عمل في معظم ندوات المهرجان الوطني للتراث والثقافة وأدار



شارك في حضور ندوة العالقات السعودية المصرية في عهد خادم الحرمين الشريفين

إحدى ندواته.

بالقاهرة التي نظمتها دارة الملك عبد العزيز بالتعاون مع مؤسسة األهرام الصحفية

بالقاهرة 4111هـ1001 -م.



شارك في مؤتمر األدباء السعوديين الثاني عام 4141هـ وساهم فيه بورقة عمل.

شارك بورقة عمل في ندوة ظاهرة الضعف اللغوي التي نظمتها كلية اللغة العربية بأبها
التابعة لجامعة اإلمام.



شارك في الندوة التاسعة لجمعية لسان العرب بالقاهرة التابعة لجامعة الدول العربية.



مثل المملكة العربية السعودية في مهرجان جرش باألردن لعام 4101هـ4131 -م.



شارك في حضور مهرجان الشعر الخليجي بالرياض عام 4140هـ .......-الخ.

المؤلفات واألبحاث:

نشر عدداً من المؤلفات واألبحاث وورقات العمل التي شارك بها في عدد من المؤتمرات والندوات

ومن مؤلفاته:


وجوه من الريف (مجموعة قصصية) صدرت طبعتها الثالثة عام 4106هـ عن دار
األصالة بالرياض.



أبجديات في النقد واألدب ،وصدر عن نادي جازان األدبي عام 4101هـ.



نبذة تاريخية عن التعليم في تهامة وعسير من عام 4614 -160هـ وصدر عن نادي



لمحات عن الشعر والشعراء في منطقة جازان خالل العهد السعودي وصدر عن نادي



القاسم بن علي بن هثيمل الضميري وصدر عن نادي مكة الثقافي عام 4141هـ.



الحياة األدبية والثقافية في منطقة جازان خالل عهد خادم الحرمين الشريفين عام 4116هـ.

جازان األدبي عام 4101هـ.
جازان األدبي عام 4111هـ.

المجال البحثي:


دراسات أدبية ولغوية.

