سيـــرة ذاتيـة C.V
البيانات الشخصية
 االسـم :د .نواف أمحد عثمان حكمي.
 الجنسيـة :سعودي .
 محل الميالد وتاريخه  :منطقة جازان  1400 / 1 / 11هـ .
 الرتبة األاكاديمية الحالية  :أستاذ مساعد .
 االختصاص العـام :اللغـة العربيـة .
 االختصاص الدقيق :النحـو والصرف
 الوظيفة الحالية :أستاذ النحو والصرف املساعد بقسم اللغة العربية  -كلية العلوم واآلداب –
جامعة جنران.
 العنـاوين :المملكة العربية السعودية  :قسم اللغة العربية  ،كلية العلوم واآلداب بشرورة – جامعة
جنران ،هاتف مكتب  -0175419978 :جوال 0501271795 :
البريد االلكتروني abumaan12@gmail.com :
الدرجات العلميـة
 داكتوراه في النحو والصرف  ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  ،اململكة العربيـة السـعود ة،
1437هـ ،بتقد ر (( ممتاز )) مع مرتبة الشرف األوىل .
 ماجس ــتير فـــي النحـ ــو والص ــرف  ،جامع ــة اإلم ــام حمم ــد ب ــن س ــعود اإلس ــالمية  ،اململك ــة العربي ــة
السعود ة1434 ،هـ ،بتقد ر (( ممتاز )) مع مرتبة الشرف األوىل.
 بكالوريوس لغة عربية  ،قسم اللغة العربية  ،كلية املعلمني مبنطقة جازان  ،اململكة العربية السـعود ة،
1423هـ .
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الرتب األكادميية
الرتبة األكادميية

اجلهة املاحنة

تاريخ احلصول
عليها

أستاذ مساعد

جامعة جنـران  -السعود ة

1438/4/14هـ

األعمـال العلميـة
ً
أوال  :البحـوث العلميـة
 موقف ابن هشام من أبي البقاء العكبري في اكتاب مغني اللبيب (رسالة ماجستري) .
 تحقيق اكتاب (إيضاح السبيل إلى شرح التسهيل للسمين الحلبي756هـ) أطروحة دكتوراه .
 ما ُو ِّجهَ على التوهم الصرفي والصوتي عند ال ُق َّراء في تفسـير البحـر المحـي
كتــاب امل ـ ر (قضــا ا معاةــرة
املــوىل اعاعيــد للدراســاا واألحبــا
واجلمالية التحوالا والرهاناا)1439ه .

 التأويل النحوي للشاهد الشعري عند ابن السراج

حبـ نشـره مركـ

الدراســاا اللغو ــة واألدبيــة

حب منشور مبجلة كلية اللغة العربيـة ررجـا،

جامعة األزهر 1438ه.

 االحتمــاالل النحويــة للشــاهد الشــعري عنــد ابــن الســيرافي مقبــول للنشــر مبجلــة اللغــة العربيــة
الصادرة عن كلية اللغة العربية رامعة أم درمان 1439ه .

 تحقيق اكتاب (قوانين الصرف) ألحمـد بـن مصـافى الصـاروخاني مـن( :أوا الكتـاب إلـى نهايـة
فصل تصريف األفعاا) منشور مبجلة حضر موا للعلوم اإلنسانية .1440
 الحذف بين األخفش والفراء في توجيه القـراءال القرننيـة دراسـة نحويـة دالليـة مقبـول للنشـر
مبجلة كلية اآلدب رامعة اخلرطوم 1440ه .

 أبو بكر بن يحيى الخفاف ونراؤه النحوية
الدبَ ِ
المعلِ ِم في النَّح ِو) ألبي ال َك َرِم اب ِن َّ
اس ِد َراسةٌ َمنهجيَّةٌ نَقديَّة ُ .معد للنشر .
ُ ( 
معد للنشر .
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ثانيا  :اإلصدارات العلمية و األدبية

( النحو بين ابن هشام وأبي البقاء العكبري) كتاب مطبوع عام 1440ه .
( عندما تسافر العبرال) د وان مطبوع عام 1426هـ .
 ( نجاوى العشق ) د وان مطبوع 1427هـ .
( مرايا تَتنفس) د وان مطبوع 1434هـ قام بطباعته نادي جنران األديب.
( تضاريس البياض) د وان مطبوع 1440ه .
 أرجوزة شعرية مخاوطة

النحو ملنت اآلجرومية ،حملمد بن حممد بن داود الصنهاجي ،املعروف بابن

آجروم ،عدد أبياهتا مئتان وعشرون بيتاً .
االهتمامات البحثيـة
 قضا ا النحو العريب .
 قضا ا الصرف العريب .
 حتقيـق التـرا .
 الدراساا اللغو ة واألدبية القدمية واحلد ثة .
 الدراساا القرآنية .

اخلاربات التدريسية
 عمد معلما منطقة جنران اىل عام 1425ه .
 عمد مشرفاً تربو اً ملادة اللغة العربية

املنطقة ِ
نفسها لعام 1426هـ.

 عمد معلماً منطقة جازان اىل عام 1430هـ .
 عمد معلماً منطقة الر اض عام 1431هـ .
 عمد مشرفا تربو ا ملادة اللغة العربية

منطقة جازان اىل العام 1438ه.

 أستاذ متعاون رامعة امللك خالد بأهبا عام 1437ه .
 أستاذ متعاون

معهد اعداد املعلماا مبنطقة جازان عام 1438ه .

 أستاذ النحو والصرف املساعد بكلية العلوم واآلداب بشرورة ،جامعة جنران ،اململكة العربية السعود ة
بدءًا من 1438 / 4 / 14هـ  -حىت تارخيه .
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املواد التي مت تدريسها
 النحو ( . ) 5 ( ، ) 3 ( ، ) 1
 النحو والصرف ( .) 4 ( ، ) 3
 الصرف ( . ) 1
 مهاراا الكتابة .
 التحر ر العريب.
 املهاراا اللغو ة .
اخلاربات املهيية واإلدارية
 مشرف قسم اللغة العربية كلية العلوم واآلداب بشرورة  ،جامعة جنران .
 رئيس قسم اللغة العربية بكلية العلوم واآلداب بشرورة ،جامعة جنران .
 وكيد كلية العلوم واآلداب بشرورة للش ون األكادميية ،جامعة جنران .
اللجان املشارك فيها يف كلية العلوم واآلداب بشرورة
 عضو جملس كلية العلوم واآلداب بشرورة من عام 1438ه اىل تارخيه.
 أمني جملس الكلية لعام 1440 /1439ه .
 عضو جملس وحدة التطو ر واجلودة بالكلية من عام 1438ه اىل تارخيه .
 رئيس جلنة الربامج اإلثرائية املصاحبة مللتقى (مبدعون) لعام 1439 /1438هـ .
 رئيس اللجان االختبار ة لعام 1439 /1438هـ .
 عضو جلنة املعيد ن واحملاضر ن من 1439 /1438هـ .
 عضو اجمللس االستشاري للربامج األدبية بالكلية لعام 1439 /1438هـ .
 عضو جلنة التعليم والتعلم بوحدة التطو ر واجلودة بالكلية من عام 1439 /1438هـ وحىت تارخيه .
 عضو اجمللس االستشاري بالكلية لعامي1440 /1439هـ ـ . 1441/1440
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 رئيس جلنة الرتقياا واالبتعا لعامي 1440 /1439هـ ـ 1441 /1440ه .
 رئيس جملس اإلرشاد األكادميي بالكلية لعام 1440 /1439ه .
 رئيس جلنة التعليم والتعلم بوحدة التطو ر واجلودة بالكلية لعامي 1440 /1439هـ ـ
. 1441/1440
 رئيس جلنة التأد ب والتظلماا بالكلية للعام اجلامعي 1440 /1439ه .
 رئيس وحدة اإلعالم بالكلية لعام 1440 /1439ه .
 رئيس جملس الدعم الطاليب بالكلية لعام 1439ه1440 /ه .
 رئيس جلنة احلاالا الطالبية 1440 /1439ه .
 نائب رئيس جلنة املعيد ن واحملاضر ن لعامي1440 /1439هـ ـ . 1441/1440
 العضويات العامة
 عضو مجعية نادي جازان األديب العمومية .
 عضو نادي تبوك األديب .
 عضو نادي جنران األديب .
 عضو مجاعة (شعر) بالنادي األديب رازان سابقا .
 عضو مجعية الثقافة والفنون مبنطقة جنران .
 عضو جلنة التنمية االجتماعية األهلية بقر ة م هرة .
 عضو مجعية الرب اخلري ة بقرى احلكامية .
اللغـات
 العربية ( األم ) .

5

املهارات
 القدرة على تطبيق الوسائد التقنية املستخدمة

العملية األكادميية.

 القدرة على تنفيذ احملاضراا عن طر ق التعلم االلكرتوين وفق برنامج .Blackboard Learn
 التعام ـ ــد م ـ ــع احلاس ـ ــوب بش ـ ــكد جي ـ ــد م ـ ــع ال ـ ــتمكن م ـ ــن برن ـ ــاجمي ال ـ ـ ـ ( Word : ) Office
و. Power Point
املشاركات الوطيية والثقافية
 شــارك فعاليــاا األســبوع الثقــا الرابــع جلامعــاا وم سســاا التعلــيم العــاو جمللــس التعــاون لــدول
اخلليج املقام مكة املكرمة عام 1422هـ .
 شارك

امللتقى الشعري األول والثاين

نادي جازان األديب كعضو عامد .

 شارك

امللتقى األول للكلياا

 شارك

محلة التضامن الوطين ضد اإلرهاب

 شارك

برنامج التصفياا التمهيد ة للمهاراا اللغو ة املقام

منطقة جازان

عام 1422هـ .

منطقة جنران عام 1425هـ .
مد نة تبوك عام 1427هـ.

 شارك

برنامج املهاراا اللغو ة املقام

 شارك

برنامج الدوراا التدر بية الطالبية مبقر النادي األديب الطاليب مبنطقة جازان عام 1429هـ.

جازان عام 1428هـ .

 شارك

الربنامج الثقا مللتقى أملع اخلامس

 شارك

مهرجان اجلنادر ة لعام 1434هـ .

 شارك

ملتقى التطو ر األكادميي

عام 1430ه .
كلية العلوم واآلداب بشرورة ،جامعة جنران -11

1438/5/12هـ .
 شارك

ندوة

برنامج (وطننا أمانة)

 قدم بعض الربامج األدبية

حمافظة شرورة

عام 1439ه .

اإلذاعة .

 أحيا بعض األمسياا الشعر ة داخد اململكة العربية السعود ة .
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 املؤمترات العلمية
 مشــاركة

الدراســاا اللغو ــة واألدبيــة واجلماليــة التحــوالا والرهانــاا)

م ـ ر( :قضــا ا معاةــرة

واملنعقد بتار خ  28ـ 2018/3/ 29م
 حض ــور ومش ــاركة

دولة املغرب.

مـ ـ ر( :اخلط ــاب النق ــدي واللس ــاين

واملنعقد بتار خ 17ـ 2018/ 3/ 18م
 حض ــور ومش ــاركة

الق ــرن العش ــر ن وبدا ــة األلفي ــة الثالث ــة)

دولة املغرب.

م ـ ر ( :املمارس ــة النص ــية

واملنعقد بتار خ 27ـ 2019 /2 /28م

امل ــدوناا الرتاثي ــة العربي ــة ب ــني التأة ــيد واإلجن ــاز)

دولة اجل ائر .

 حضــور املعــرض وامل ـ ر الــدوو للتعلــيم العــاو

دورتــه الثامنــة (حتــول اجلامعــاا الســعود ة

التغيري) واملنعقد بتار خ 4ـ 1440 /8 /7ه مبد نة الر اض.
 الاربامج والدورات التدريبية
 دورة تدر بية

( )NLBعام 1422هـ .

 دورة تدر بية
 دورة تدر بية

برنامج (معلمو اللغة العربية) ملدة ستة أسابيع 1424ه.
العروض والقافية 1424ه .

 دورة تدر بية

عام 1426هـ .

(دمج مهاراا التفكري

التدر س)

 دورة تدر بية

(فن التعامد)

 دورة تدر بية

(التعليم التعاوين)

 دورة تدر بية

(فن كتابة الشعر والقصة واملقال)

 دورة تدر بية

عام 1426هـ .

(حتقيق النتائج)

عام  1427هـ .
عام 1428هـ .

عام 1429هـ .

 دورة تدر بية

(الفاعلية

 دورة تدر بية
 دورة تدر بية

(التنمية املهنية ملعلمي اللغة العربية) عام 1432ه.
(التطو ر املهين النظام الفصلي) عام 1436هـ .

احلياة)

عام 1430هـ .

 دورة تدر بية

(مهارة ادارة الصف)

 دورة تدر بية

(اجلودة الشخصية)

 دورة تدر بية

(الدرس اللغوي حتسني ممارساا وتطو ر مهاراا)

عام 1437هـ .
عام 1437هـ .
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عام 1437هـ .

عصــر

 دورة تدر بية

(بناء مبادراا التحول الوطين) عام 1438هـ .

 دورة تدر بية

(م شراا األداء :أداء القياس وتقييم األداء)

 دورة تدر بية

(بناء املبادراا الشبابية)

عام 1439هـ .

 دورة تدر بية

(املبادراا الشبابية وةناعة اإلبداع)

عام . 1439

عام 1439هـ .

 دورة تدر بية

(اإلطار السعودي للم هالا)

 دورة تدر بيـ ــة
1441ه .

(أسـ ــاليب مجـ ــع املعلومـ ــاا والبيانـ ــاا اإلحصـ ــائية

عام  1440ه .

 دورة تدر بة

(القيادة الفاعلة واعداد خطط العمد)

 دورة تدر بية

(الرتقياا العلمية :متطلباهتا ونقاشاا حوهلا)

 دورة تدر بية

( اعداد قادة التطوع)

اإلرشـ ــاد األكـ ــادميي)

عـ ــام

عام 1441ه .
عام 1441ه .

عام 1441ه .

التكريم
 فازا جمموعته الشعر ة (عندما تسافر العرباا) رائ ة نادي جازان األديب الشعر لعام 1426هـ .
 فازا جمموعته الشعر ة ( مرا ا تتنفس ) رائ ة ةاحب السمو امللكي األمري حممد بن ناةر بن
عبدالع للتفوق عام 1429هـ .
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