
 

 

 السيرة األكاديمية لعضو هيئة تدريس
 

 البيانات الشخصية
د. عبد الحميد الكبيسي االسم:   

عراقي الجنسية:   

أستاذ مشارك الرتبة العلمية:    

متزوج الحالة االجتماعية:   

اإلنسانيات والعلوم الكلية:   

اللغة العربية القسم:    

16/04/1960 تاريخ الميالد:   

0507745565 رقم الهاتف الجوال:   

  :البريد اإللكتروني 
a.elkebisi@ustf.ac.ae   

 المؤهالت الدراسية
 الدكتوراه .1 

 جامعة األزهر  اسم الجامعة المانحة: 

 مصر -القاهرة الدولة: 

1989 على الدرجة:تاريخ الحصول    

وعلومها اللغة العربية التخصص الرئيسي:   

اللغويات التخصص الفرعي:   

هـ، 953شرح ألفية ابن مالك األندلسي، البن طولون الدمشقي، ت  العنوان: 
  .دراسة وتحقيق

 الماجستير .2 
 

جامعة األزهر  اسم الجامعة المانحة:  

مصر -القاهرة الدولة:   

1986 على الدرجة:تاريخ الحصول    

وعلومها اللغة العربية التخصص الرئيسي:   

اللغويات التخصص الفرعي:   

هـ، دراسة  811 الجرجانيشرح أبيات المفصل، للسيد الشريف  العنوان: 
    .وتحقيق

 البكالوريوس .3 
 

جامعة األزهر اسم الجامعة المانحة:  

مصر -القاهرة الدولة:   

1981 الدرجة:تاريخ الحصول على    

 
                               اللغة العربية وعلومها التخصص:

 الخبرة المهنية

 الدولة اسم المؤسسة المسمى الوظيفي إلى )السنة( من )السنة(

 جامعة عجمان                 أستاذ جامعي        2018    2002

 الفجيرة                 

اإلمارات 

 المتحدةالعربية 
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 جامعة العلوم والتقنية              أستاذ جامعي        2021 2019

 في الفجيرة            

اإلمارات 

 العربية المتحدة

     

     

 

التدريسيةالخبرة   

بكالوريوس/  اسم المساق
 دراسات عليا

 بكالوريوس / دراسات عليا اسم المساق

    بكالوريوس هاعلوم العربية جميعمساقات       

    
 

 المنشورات
 
 المنشورة الكتب .1

 
النشر وتاريخ جهة اسم الكتاب م  

1 

هـ، دراسة 953شرح ألفية ابن مالك األندلسي، البن طولون الدمشقي، ت  

 وتحقيق.

 

بيروت -دار الكتب العلمية  

م2002الطبعة األولى   

2 

دراسة هـ،  811ت  شرح أبيات المفصل، للسيد الشريف الجرجاني،

    وتحقيق.

 

بيروت -دار البشائر  

م2000الطبعة األولى، سنة   

 

 
 

 أبحاث منشورة في مجالت علمية .2

 
عند  ياء المتكلم وأحوالها وإعرابها 1

 منفرد النحويين.
بحث محكم، معتمد للنشر في المجلة العلمية لكلية 

 مصر العربية. -اللغة العربية بجرجا/ جامعة األزهر
 م2021، 25العدد: 

ومواضعها ومعانيها عند  أحوال ) لو ( 2

 منفرد النحويين.

بحث محكم. معتمد للنشر في مجلة الدراسات 
مصر  -العربية، كلية دار العلوم/ جامعة المنيا

 العربية.
 م.2022، يناير 45العدد: 

 جمع التكسير بين التأنيث والتذكير    3
 منفرد

جامعة  -اآلدابمنشور في مجلة كلية بحث محكم، 
 م2020، أكتوبر 57سوهاج، العدد: 

 الفعل المضعـف بين الفك واإلدغام عند النحويين 4
 منفرد

جامعة  -منشور في مجلة كلية اآلداببحث محكم، 
 م2020، أكتوبر 57سوهاج، العدد: 

 .عطف البيان وأحواله 5
 منفرد

جامعة  -المجلة العلمية لكلية اآلدابمنشور في 

 م.2019، أبريل 70العدد: أسيوط، 

 والبحوث للدراسات النيل وادي مجلة في منشور منفرد .الميمي المصدر 6
 فرع القاهرة، جامعة واالجتماعية، اإلنسانية

 .م 2019 يناير ،21: العدد الخرطوم،
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 .حروف الجواب 7

 منفرد

منشور في مجلة وادي النيل للدراسات والبحوث 

اإلنسانية واالجتماعية، جامعة القاهرة، فرع 

 م. 2018، يناير 17الخرطوم، العدد: 

 سين الطلب مواقعها ومعانيها عند النحويين، 8

 منفرد 

منشور في مجلة وادي النيل للدراسات والبحوث 

اإلنسانية واالجتماعية، جامعة القاهرة، فرع 

 م. 2017، يناير 13الخرطوم، العدد: 

التذكير والتأنيث في صيغتي فعول وفعيل، مناقشة  9

 وتحليل لمذاهب النحويين
 منفرد

 -، من مجلة كلية اآلداب39منشور في العدد: 

 م.2015جامعة سوهاج، اكتوبر 

 منفرد ، إعراب بعض آيات القرآن الكريم وتوجيهها نحويا 10
جامعة أسيوط، مصر  -منشور في مجلة كلية اآلداب

 م. 2015يناير، 53العربية، العدد: 

التوجيه النحوي لبعض آي القرآن الكريم، دراسة  11

 تحليلية، 
 منفرد

منشور في مجلة كلية اآلداب بسوهاج/ مصر 

 م.2014، مارس 36العربية، العدد: 

 إعراب أدوات االستفهام وأغراضها،  12
 منفرد

منشور في مجلة دراسات عربية وإسالمية، 

، السنة 9أكاديمية البحث العلمي بمصر، العدد: 

 م.2013الرابعة، يوليو 

 . أنواع " ال " واستعماالتها 13
 منفرد

 منشور في مجلة كلية التربية بالوادي الجديد،

، الجزء 9مصر العربية، العدد:  –جامعة أسيوط

 م. 2013األول، فبراير 

14 
االستشهاد باآليات القرآنية على القضايا الصرفية 

 المدونة في كتاب" شذا العرف للحمالوي "، 
 منفرد

جامعة أسيوط، مصر  -منشور في مجلة كلية اآلداب

 م. 2008، أكتوبر 28العربية، العدد/

 منفرد النحو.نظرة تأملية في نشأة علم  15
جامعة أسيوط، مصر  -منشور في مجلة كلية اآلداب

 م. 2007، يوليو  23العربية، العدد : 

16 

هـ، 953محمد بن طولون الدمشقي المتوفى سنة 

حياته، سيرته العلمية، منهجه في شرحه أللفية ابن 

 األندلسي.مالك 

 منفرد

منشور في مجلة كلية اآلداب، جامعة أسيوط/ مصر 

 م. 2010يناير  ،33العربية، العدد: 

 

 
 

 النشر هةج التاريخ أو الدراسة المقال عنوان م

1 

 

 هـ 672عالم النحو واللغة ابن مالك األندلسي، ت

 

 

 

 

 2007شباط  ،386العدد / 

 م.

مجلة منار اإلسالم ـ أبو 

 ظبي،

 اللغة العربية بين الواقع والطموح 2

( ـ السنة الثانية ،  17العدد ) 

هـ ، مايو  1428ربيع الثاني 

2007 

في مجلة جمعية حماية 

 اللغة   العربيـة ، الشارقة

3 
أخطاء لغوية شائعة في استعمال الفعلين : الالزم والمتعدي 

 )الجزء األول (
 م.2004( أكتوبر 11العدد )

مجلة صدى الدارـ دار 

البحوث والدراسات 

 اإلسالمية

4 
أخطاء لغوية شائعة في استعمال الفعلين: الالزم والمتعدي )الجزء 

 (الثاني
 م.2005( فبراير 15العدد )

مجلة صدى الدارـ دار 

البحوث والدراسات 

 اإلسالمية

5 
أخطاء لغوية شائعة في استعمال الفعلين: الالزم والمتعدي 

 (الثالث)الجزء 
 م.2005( مارس 16العدد )

مجلة صدى الدارـ دار 

البحوث والدراسات 

 اإلسالمية
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 األنشطة المهنية واألكاديمية

. التدريب المهني1  

  

 التاريخ المستفيدة الجهة الدورة عنوان م

 طلبة الجامعة الجدد اإلمسات العربيدورات  1
2020-2021 

 

2 

دورة تدريبية في قواعد اللغة العربية ، ضمن 

برنامج " جمهرة اللغة للتمكين من المهارات 

 .األساسية للغة العربية " 

مجلس رعاية التعليم والشؤون 

األكاديمية، التابع لديوان حاكم 

 الفجيرة 

2009 

3 
دوررات تدريبية في النحو، والنحو الوظيفي، 

 والعروض
 2015 -2008 دارسو اللغة العربية

 
 

 

راإلشراف على أطروحات الماجستي  .2  
 أنماط الجملة االسمية ودالالتها في شعر زهير بن أبي سُلمىمناقشة رسالة ماجستير بعنوان: 

 كرمستجي عبد الرزاق فاطمةدراسة نحوية داللية، للطالبة: 

 م.10/06/2021في جامعة الشارقة، بتاريخ: 
 

 

 
 

 
 

والمجالت العلميةعضوية الدوريات   
 

 

 الجوائز
 
 

  شهادة شكر وتقدير من مدير مقر الفجيرة ونائب رئيس هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم للحضور والمشاركة في فعاليات" ملتقى
 18-17الموافق: )مقّر الفجيرة( يومي الثالثاء واألربعاء،  الفجيرة اإلعالمي الثالث" المنعقد في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا

 م. 2012أبريل 
  شهادة شكر وتقدير من معالي الرئيس األعلى لشبكة جامعة عجمان للمشاركة في الندوة التقاربية حول " العمل التطوعي ودوره

 م. 2011يناير  24في التنمية" التي نظمتها شبكة الجامعة بمقرها في الجرف/ عجمان، بتاريخ 
  الفجيرة ونائب رئيس هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم للحضور والمشاركة في فعاليات" ملتقى شهادة شكر وتقدير من مدير مقر

 30-29)مقّر الفجيرة( يومي الثالثاء واألربعاء، الموافق:  الفجيرة اإلعالمي الثاني" المنعقد في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا
 م. 2011مارس 

 لشبكة جامعة عجمان، ووكيل كلية المتطلبات الجامعية في المقر، للمشاركة بورقة عمل  شهادة شكر وتقدير من مدير مقر الفجيرة
في الندوة التقاربية، التي نظمتها كلية المتطلبات الجامعية في شبكة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، حول" اللغة العربية في 

 م. 2011مارس  9موافق: منطقة الخليج العربي بين الواقع والمأمول" يوم األربعاء، ال
  شهادتا شكر وتقدير من رئيس لجنة البحوث والمعلومات والتدريب للمساهمة في اإلشراف على البحوث، وكذا تحكيم البحوث في

 م. 2/5/2011المؤتمر العلمي الطالبي التقاربي الثالث، الذي أقيم في مقر الفجيرة بتاريخ 
 المشروع ز التربوي لمشاركتي في لجان التحكيم " فئة الموجه وفئة المعلم وفئة شهادة شكر وتقدير من جائزة الشارقة للتمي،" 

 ( .14( ، والدورة ) 13الدورة ) 
  ضمن  العربية،تقدير لتقديمي دورة تدريبية في قواعد اللغة  مع شهادةدرع مجلس رعاية التعليم والشؤون األكاديمية في الفجيرة

 م .  2009مارس  12 – 9لفترة برنامج " جمهرة اللغة " في خالل ا
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  2009/  2/  8بتاريخ  الشرقية،شهادة مشاركة في محاضرة بعنوان " المعلم عطاء متميز " من دائرة الثقافة واإلعالم بالمنطقة 
 م .

 والتعليم،  شهادة مشاركة في ندوة بعنوان " الميدان التربوي الواقع والطموح، من مجلس اآلباء والمعلمين بكلباء/ وزارة التربية
  م. 3/5/2007بتاريخ 

  في  م، 14/6/2007شهادة من مدير عام دائرة الثقافة واإلعالم في الشارقة بالمشاركة في محاضرة " ماذا علمتنا الحياة " بتاريخ
 الحلو.وادي 

  الناجحة " بتاريخ " سمات الشخصية   بعنوان:لمشاركة في محاضرة لشهادة من مدير عام دائرة الثقافة واإلعالم في الشارقة
 الحلو.في وادي  م، 28/6/2007

   م لتقديمي محاضرة بعنوان " أساسيات طرق تدريس اللغة  2007-2006درع من أسرة روضة الوفاء في كلباء / الفصل األول
   (.خورفكان، دبا، )كلباءالعربية في رياض األطفال " للمعلمات والموجهات في رياض األطفال في 

  2006درع منطقـة الفجيـرة التعليميـة مع شهـادة شكر وتقديـر للمشاركة ببحث في ندوة " لغتي سّر ارتقائي " / الفصل الثاني-
 م. 2007

  م. 2004-2003درع مدرسة الخليل بن أحمد للتعليم الثانوي مع شهادة شكر وتقدير / الفصل األول 
 م.2005-2004هادة شكر وتقدير / الفصل األول درع مدرسة مربح للتعليم األساسي والثانوي مع ش 
  م.2005-2004درع مدرسة مربح للتعليم األساسي والثانوي مع شهادة شكر وتقدير / الفصل الثاني 
  م.2005-2004شهادة شكر وتقدير من مدرسة خورفكان للتعليم األساسي / الفصل الثاني 
 2008-2007لبنين لتعاوني مع المجتمع التربوي، الفصل الثاني شهادة تقدير من مدير مدرسة البدية للتعليم األساسي ل. 
  شهادة شكر من مدير مقر الفجيرة لجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا ـ تقديرا للجهود المبذولة في عضويتي في لجنة دراسة

 م 2006-2005مشروع فتح كلية القانون في مقّر الفجيرة / الفصل الثاني 
  شهادة شكر وتقدير من عميد كلية التربية والعلوم األساسية / جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا ـ لتقديمي دورة تدريبية لطالبات

 م . 2006-2005الفصل األول  وتطبيق،علم العروض ـ دراسة  بعنوان:الكلية، 
  

 


