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 سيرة ذاتية

 البيانات الشخصية  
 

  Essaid Ouazzouz  السعيد وعزوز الكامل:االسم  -

 ، ورزازات29-05-1987تاريخ ومكان الميالد:  -

 الحالة االجتماعية: متزوج -

 0648073510الهاتف المحمول:  -

 essaidouazzouz@gmail.comكتروني: البريد اإلل -

 www.essaido.blogspot.com: المدونة اإللكترونية -

 facebook.com/essaid.ouazzouz: الفيس بوكصفحتي على  -

 

 تكوينات والتدريباتوال خبرات المهنيةال 
 

 : أستاذ اللغة العربية بالثانوي اإلعدادياآلنحتى  -2009 -

 ر مواقع.حتى اآلن: مصمم جرافيكس، فوتوشوب، مدي -2008 -

 : المشاركة في دورة تكوينية موضوع بيداغوجيا اإلدماج، من تنظيم نيابة زاكورة، بأكدز.2011 -

: المشاركة في أشغال الدورة التكوينية حول تقديم نتائج تجريب األدوات المعدة لتقويم 2011 -

ايات النفسية االجتماعية، بالثانوية اإلعدادية ايت وزين، وذلك في إطار برنامج التعاون بين الكف

 .Unicefأكاديمية سوس ماسة درعة ومنظمة األمم المتحدة  لرعاية الطفولة 

 : المشاركة في دورة تكوينية في مجال التوجيه التربوي، من تنظيم نيابة زاكورة، بزاكورة.2010 -

 

 لميةالشواهد الع 
 

في الدراسات األساسية، تخصص: الدراسات العربية، من كلية اللغة العربية  شهادة اإلجازة: 2013 -

 بمراكش، التابعة لجامعة القرويين بفاس.

تخصص: الدراسات العربية، من كلية اللغة العربية  : دبلوم الدراسات الجامعية العامة2008 -

 بمراكش، التابعة لجامعة القرويين بفاس.

 بمراكش، شعبة اللغة العربية. : دبلوم التخرج من المركز التربوي الجهوي2009 -

 من ثانوية اإلمام البخاري بشيشاوة.دورة يونيو، ، تخصص: آداب، : شهادة البكالوريا2006 -
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 : شهادة السلك اإلعدادي، دورة يونيو، من الثانوية اإلعدادية الماوردي، بسيد الزوين2003 -

- ... 
 

 

 األعمال العلمية 
 

، ومعه ملحق لنماذج "دراسة نظرية وتطبيقية: فن اإللقاء الشعري، مقوماته ووظيفته، "2009 -

 .بحث تربوي للتخرج من المركز التربوي الجهوي اإللقاء الشعري،

، ألبي مدين محمد بن أحمد الفاسي )مجموع أدبي( ونزهة اللبيب، : تحفة األريب2008-2009 -

تحت إشراف: د. موالي عيسى الغسري، )مشروع ام شكور. و: عصبمشاركة الطالب، تقديمتحقيق و

 نهاية الدراسة لنيل اإلجازة في الدراسات االساسية(.

- ... 

 

 والتشجيعية الشواهد التقديرية 
 

 

بعد الفوز بالمركز األول لمسابقة "شروق  webomaوقع شهادة تقدير وتفوق من م: 2013 -

 وغروب" للتصوير الفوتوغرافي.

: شهادة تقديرية تشجيعية على المشاركة في إنجاح األنشطة الثقافية بثانوية ايت وزين 2012 -

 اإلعدادية، نيابة زاكورة.

يق مع جمعية آباء مقدمة من إدارة ثانوية اإلمام البخاري بشيشاوة، بتنسشهادة تقديرية : 2005 -

 وأولياء التالميذ.

- .... 
 

 والهوايات واللغات المهارات 
 

، التصميم والجرافيكس، باحترافية التعامل مع أنظمة التشغيل، معالجة النصوصالحاسب اآللي:  -

 ... (Blogger -WordPressالتدوين اإللكتروني )

الفرنسية  اللغتانا، وتعبير اكتابة ونطق أتقنهااللغة العربية: ، األمازيغية: اللغة األماللغة -اللغات:  -

 .متوسط اي فيهمامستوواإلنجليزية: 

لسفر والمغامرة ا-التدوين – والتصميم الجرافيكس- الشعر: كتابة وحفظا واستماعاالهوايات:  -

 والسياحة الجبلية.

 


