السيرة الذاتية للدكتور عبدالعزيز الحكمي
البيانات الشخصية :
االسم  :عبدالعزيز بن محمد بن معوضة الحكمي .
الدرجة العلمية  :أستاذ مساعد .
التخصص  :النحو و الصرف .
المهنة  :عضو هيئة تدريس بقسم اللغة العربية .
تاريخ الميالد 1389/7/1 :هـ .
الحالة االجتماعية  :متزوج  ،وأب ألربعة من البنين والبنات .
العنوان  :جازان ـ ص ب . 963

البريد اإللكتروني dr-abdulazez-h@hotmail.com :
البيانات الوظيفية :
الكلية
القسم
المرتبة
الوظيفة الحالية
تاريخ التعيين عليها

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
قسم اللغة العربية
أستاذ مساعد
عضو هيئة تدريس في قسم اللغة
العربية
1428/12/1هـ

السيرة العلمية و العملية :
ـ حصل على البكالوريوس في اللغة العربية و آدابها  ،من كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية
في جامعة الملك عبدا لعزيز بجدة عام 1413هـ .
ـ حصل على الماجستير في اللغة العربية و آدابها  ،تخصص ( النحو و الصرف )  ،من
جامعة أم القرى بمكة المكرمة عام 1417هـ .

ـ حصل على الدكتوراه في اللغة العربية و آدابها  ،تخصص (النحو و الصرف)  ،من
جامعة أم القرى بمكة المكرمة عام 1427هـ .
ـ عمل خالل دراسته للبكالوريوس في قسم التحرير بصحيفة عكاظ مصححا ثم محرر
صياغة .
ـ ُع ِّين معلما في التعليم العام عام 1415هـ .
ـ ُع ِّين معيدا في كلية المعلمين في جازان  ،قسم اللغة العربية  ،في 1418/2/17هـ .
ـ ُع ِّين على وظيفة محاضر في 1418/11/5هـ .
ـ ُع ِّين على وظيفة أستاذ مساعد في 1428/12/1هـ..
األعمال اإلدارية:
)1
)2
)3
)4

مدير الشؤون اإلدارية و المالية في كلية المعلمين.
رئيس قسم اللغة العربية من 1429/12/23هـ إلى 1431/5/18ه .
وكيل كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية من 1431/5/18هـ إلى .1436/3/8
عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية من 1436/3/9هـ ومازال.

عضوية اللجان والمجالس العلمية :
 )1رئيس لجنة اإلعالم التربوي في كلية المعلمين لعدة سنوات .
 )2رئيس لجنة المقابالت الشخصية للطالب المتقدمين لقسم اللغة العربية في كلية
المعلمين لعدة سنوات .
 )3عضو لجنة النظام والمراقبة في كلية المعلمين لعدة سنوات .
 )4عضو لجنة تقويم االختبارات في كلية المعلمين .
 )5رئيس مجلس قسم اللغة العربية .
 )6أمين مجلس كلية المعلمين  ،من 1426/2/20هـ إلى 1431/5/30هـ.
 )7أمين مجلس كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية من 1430/11/5هـ إلى
1436/3/9ه.
 )8رئيس لجنة تأديب الطالب في كلية اآلداب من 1431/11/23هـ إلى
1433/6/28هـ .
 )9عضو لجنة جائزة األمير محمد بن ناصر للبحث العلمي .
 )10عضو اللجنة الدائمة لتأديب الطالب في جامعة جازان من  1432/1/9إلى
1436/9/14ه.
 )11عضو الهيئة االستشارية المشتركة لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر
من 1433/3/19ه ومازال.

)12
)13
)14
)15

عضو اللجنة الدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين من 1434/3/28هـ إلى
1436/3/20ه.
عضو مجلس عمادة البحث العلمي في جامعة جازان من 1434/7/10هـ إلى
1437ه .
عضو اللجنة الدائمة للخطط والمناهج العلمية والنظام الدراسي من
1436/8/7ه ومازال.
عضو اللجنة اإلشرافية العليا الدائمة للدراسة الذاتية من 1436/7/3ه.

األبحاث والنشاط العلمي :

َ )1ت َع ُّق َب ُ
ات أبي َح َّيان في البحر المحيط ألبي البقاء ال ُعكبري دراسة نحوية صرفية.
(رسالة الماجستير ) .
صل لكمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم
ضل في دراية المف َّ
 )2الـ ُم ْفضِ ل على الـ ُم َف َّ
بن خلف الزملكاني ( ت  651هـ ) دراسة و تحقيق ( .رسالة الدكتوراه ) .
 )3حركات اإلعراب ووظيفتها في التركيب  ،قيد النشر.
الدورات التدريبية

 )1دورة ( القيادة األكاديمية في ظل التغيير) التي نظمتها جامعة جازان عام
1430هـ.
 )2دورة ( التطوير األكاديمي في الجامعات ) التي نظمتها جامعة جازان عام
1431هـ
 )3برنامج تدريبي بعنوان ( نظام جسور إلدارة التعلم ) الذي نظمته عمادة التعلم
اإللكتروني التعليم عن بعد في جامعة جازان عام 1431هـ
 )4ورشة عمل ( ضمان الجودة والتقويم البرامجي ) التي نظمتها الهيئة الوطنية
للتقويم واالعتماد األكاديمي في مدينة الخبر عام 1432هـ
 )5ورشة عمل ( توصيف البرامج والمقررات وتقاريرها ) التي نظمتها الهيئة
الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي في مدينة جدة عام 1432هـ.
 )6ورشة عمل ( مخرجات التعلم للبرامج والمقررات ) التي نظمتها الهيئة الوطنية
للتقويم واالعتماد األكاديمي في مدينة جدة عام 1434هـ.
 )7ورشة عمل ( تأهيل المراجعين الخارجيين ) التي نظمتها الهيئة الوطنية للتقويم
واالعتماد األكاديمي في مدينة الرياض عام 1435هـ.
المؤتمرات والندوات

 )1شارك في مؤتمر القضايا اللغوية واألدبية في الدراسات اإلسالمية خالل القرن
العشرين في جامعة القاهرة عام 1430هـ.
 )2شارك في مؤتمر إسالمية الدراسات اللغوية واألدبية وتطبيقاتها في
الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا عام 1431هـ2009/م

 )3شارك في مؤتمر لسانيات النص و تحليل الخطاب في جامعة ابن زهر
1432هـ2011/م
 )4شارك في أعمال المؤتمر العالمي الثالث للغة العربية وآدابها عن االتجاهات
الحديثة في الدراسات اللغوية واألدبية في الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا
2011/1432م.
 )5شارك في الندوة الدولية الرابعة للمعالجة اآللية للغة العربية في المغرب
2012/1433م .
 )6شارك في مؤتمر لسانيات النص و تحليل الخطاب في جامعة ابن زهر بالمغرب
2012/1434م.
 )7شارك في المؤتمر اآلسيوي في األدب والمكتبات "الترابط والهوية واالغتراب"
الذي عقد في أوساكا في اليابان في الفترة من 2013/1434م.

1437/6/7هـ

