السرية الذاتية لألستاذ الدكتور عبد اهلل صاحل عمر بابعري

العنـــوان :






قسم اللغة العربية  ،كلية اآلداب  ،جامعة حضرموت ،الجمهورية اليمنية ،محافظة حضرموت ،المكـال
 ،ص ب (  50511ــ ) 50512
هاتف المنزل 009675 / 373318 + 009675 / 362322 :
الهاتف الجوال 00967 / 777362322 :
هاتف العمل  ( 009675 / 360866 :مكتب نائب رئيس الجامعة ) ( 009675 / 372691 +
مجلة الجامعة )
بريد إلكتروني babaeer2@hotmail.com :

محل الميالد وتاريخه  :المكـال  ،حضرموت في  1957 / 3 / 21م
الحالة االجتماعية  :متزوج

المؤهِّـالت الدراسية :





دكتوراه فلسفة (  ، ) PH.Dكلية اآلداب  ،الجامعة المستنصرية  ،العراق  ،تخصص ( لغـة ونـحو )
{ بتقدير ممتاز }
عام 1997م
ماجستير آداب ،كلية اآلداب ،جامعة اليرموك ،األردن ،تخصص (لغـة ونـحـو) عـام  1994م {بتقدير
ممتاز}
بكالوريوس آداب وتربية  ،جامعة عــدن  ،تخصص ( لغة عربية ) عام  1985م { بتقدير ممتاز }
دبلوم دار المعلمين  ،عام  1975م

المهام الوظيفية :





نائب رئيس جامعة حضرموت للشئون األكاديمية  /حاليًّا
َّ
رئيس تحرير مجلة جامعة حضرموت للعلوم اإلنسانية ( مجلة محكمة نصف سنوية )  /حاليًّا
عميد كلية البنات بجامعة حضرموت ( سابقًا )
مساعد نائب رئيس جامعة حضرموت لشئون الطالب ( سابقًا )

األلقاب األكاديمية :






أستاذ بقسم اللغة العربية  ،كلية اآلداب بالمكال  ،جامعة حضرموت  ،في تخصص النحو
واللغة  ،منذ  2012 / 7 / 16م
أستاذ مشارك بقسم اللغة العربية  ،كلية اآلداب بالمكال  ،جامعة حضرموت  ،في تخصص
النحو واللغة منذ  2005 / 4 / 1م
أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية  ،كلية التربية بالمكال  ،جامعة حضرموت  ،في تخصص
النحو واللغة منذ  1998 / 4 / 20م حتى  2005 / 3 / 31م
معيد بقسم اللغة العربية  ،كلية التربية بالمكال  ،منذ  1985 / 10 / 1م

الخبرات التدريسية :
 أستاذ بقسم اللغة العربية  /كلية اآلداب  ،جامعة حضرموت  ،في تخصص النحو واللغة
(حاليًّا)
 تدريس مقررات النحو والصرف بجامعة اإليمان  /فرع حضرموت ،خالل األعوام / 2008
 2009م ـــ  2014ــــ  2015م
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تدريس مقررات النحو والصرف بكلية الريان خالل األعوام  2011 / 2010ـــ / 2011
 2012م
منت َدب إلى قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية في تخصص النحو واللغة  ،بكلية التربية
والعلوم األساسية  ،جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا  ،مقر أبو ظبي  ،دولة اإلمارات
العربية المتحدة ( خالل األعوام الدراسية  2001 / 2000ـــ ) 2004 / 2003
منت َدب إلى برنامج الماجستير  ،قسم اللغة العربية بكلية التربية  ،جامعة عدن  ،عام / 2005
 2006م
منت َدب إلى برنامج الماجستير  ،جامعة األحقاف  ،المكال  /حضرموت  ،فـي عامي / 1998
 1999م  2000 / 1999 +م
تدريس مقررات النحو والصرف ومناهج البحث  ،بكلية البنات  ،جامعة األحقاف ،فـي
األعوام الدراسية  1998 / 1997ـ  2000 / 1999م
مدرس في مرحلتي التعليم األساسي والثانوي منذ  1975 / 9 / 14حتى 1985 / 9 / 31م

العضوية في المؤسسات العلمية والمجتمعية :












عضو مجلس أمناء مؤسسة حضرموت للتنمية البشرية  ،المكال  /حضرموت
عضو مجلس أمناء جامعة الريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقية  ،المكال  /حضرموت
عضو مجلس أمناء مؤسسة ( مواهب )  ،المكال  /حضرموت
ؤسسي مؤسسة ( متطوعون )  ،المكال  /حضرموت
عضو مجلس ُم ِّ
مستشار بمؤسسة العون للتنمية  ،الجمهورية اليمنية
مستشار بمؤسسة اإلذاعة والتلفزيون  ،م  /حضرموت
عضو الهيئة االستشارية لـدار حضرموت للدراسات والنشر  ،المكال  /حضرموت
عضو اللجنة العلمية لمركز جامع عمر للبحوث والدراسات بالمكال  /حضرموت
عضو المجلس التنفيذي للجمعية اليمنية لتعريب العلوم
ُّ
خبير المراجعة ال ُمع َجمية في ( ُمع َجم الدوحة التاريخي للغة العربية )
عضو الهيئة االستشارية بمجلة الدراسات اللغوية ،الصادرة عن مركز الملك فيصل للبحوث
والدراسات اإلسالمية  /الرياض

اإلنتاج العلمي :

ـ البحوث المنشورة :
)1

)2
)3
)4
)5
)6

ظاهرة التعويض في النحو العربي  ،مجلة أبحاث اليرموك  ،عمادة البحث العلمي
والدراسات العليا  ،جامعة اليرموك  ،المملكة األردنية الهاشمية  ( ،المجلد  ، 21العدد 1
2003 ،م )  .ثم أعيد طبع البحث باالسم نفسه في ( دار حضرموت للدراسات والنشر ،
المكال  ،كتاب الحياة {العدد  ، }22الطبعة األولى  2007م ) .
مواضع جواز التقاء الساكنين في العربية الفصحى  ،مجلة الدراسات اللغوية  ،مركز
الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية  ،الرياض  ،المملكة العربية السعودية ( ،
المجلد  ، 5العدد  ، 1المحرم ـ ربيع األول  1424هـ  ،أبريل ـ يونيو  2003م ) .
طرائق التخلص من التقاء الساكنين في العربية الفصحى  ،مجلة الدراسات اللغوية ،
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية  ،الرياض  ،المملكة العربية السعودية
( ،المجلد  ، 6العدد  ، 4شوال ـ ذو الحــجة  1425هـ  ،ديسمبر ـ فبراير  2005م )
نظرات في األخطاء اللغوية الشائعة  ،مجلة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا  ( ،المجلد
 ، 8العدد  2003 ، 2م ـــ  1423هـ )
التدريس باللغة العربية في كلية الطب بجامعة حضرموت من وجهة نظر الطلبة { بحث
مشترك مع الدكتور علي أحمد الربيع }  ،مجلة جامعة حضرموت  ( ،المجلد  ، 6العدد 11
 ،ديسمبر  2006م )
منتهى الجموع في العربية  ،دراسة صرفية في ضوء البنية المقطعية  ،مجلة الدراسات
اللغوية  ،مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية  ،الرياض  ،المملكة العربية
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السعودية ( ،المجلد  ، 12العدد  ، 1المحرم ـــ ربيع األول  1431هـ  ،يناير ـ مارس
 2010م )
 )7رؤية جديدة في علل منع الجموع من الصرف  ،مجلة الدراسات اللغوية  ،مركز الملك
فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية ،الرياض  ،المملكة العربية السعودية  ( ،المجلد ، 14
العدد  ، 1المحرم ـــ ربيع األول  1433هـ  ،ديسمبر ـــ فبراير  2012م )
 )8وقفتان في التصحيح اللغوي مع ( الكل والبعض ) و ( الغير )  ،حولية كلية اآلداب ،
جامعة تعـز  ،العدد الثاني  ،مايو  2012م .
 )9أحوال َع ْود الضمير وأثرها في توجيه معاني آيات التنزيل العزيز  { ،بحث مشترك مع
عبد هللا راجحي محمد غانم } مجلة جامعة حضرموت للعلوم اإلنسانية  ،المجلد  ، 9العدد
 ، 1يونيو  2012م .
 )10التعريف بأهم مصادر التأليف في علم التصريف  ،مجلة جامعة حضرموت للعلوم
اإلنسانية  ( ،المجلد  ، 10العدد  ، 2ديسمبر  2013م )
 )11الشواهد الحديثية الصرفية ( بحث مشترك مع الدكتور سعيد محمد العوادي )  ،مجلة
الدراسات اللغوية  ،مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية ،الرياض  ،المملكة
العربية السعودية  ( ،المجلد  ،17العدد  ،1المحرم ـــ ربيع األول  1436هـ  /نوفمبر ـــ
يناير  2015م )

الكتـب المطبوعة :
)1
)2
)3
)4
)5

نظرة جديدة في ترتيب الحركات في اللغة العربية  ( ،سلسلة كتاب الحياة  ) 21 :دار حضرموت
للدراسات والنشر  ،المكال  ، ،ط  2007 ، 1م .
ظاهرة التعويض في النحو العربي  ( ،سلسلة كتاب الحياة  ، ) 22 :دار حضرموت للدراسات
ُ
البحث المنشور في مجلة أبحاث اليرموك
والنشر  ،المكال  ، ،ط  2007 ، 1م  { .أصل هذا الكتاب
ال ُمشار إليه آنفًا )
ظاهرة النيابة في العربية  ( ،سلسلة أطروحات جامعية  ، ) 1 :دار حضرموت للدراسات والنشر ،
المكال  ، ،ط  2010 ، 1م  { .أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه }
األعـداد في العـربية  :قواعدها وأحكامها ( سلسلة كتاب الحياة  ، ) 40 :دار حضرموت للدراسات
والنشر  ،المكـال ،ط  2011 ، 1م .
انحراف اللهجات العامية الحديثة عن العربية الفصحى  :مظاهر من لهجة مدينة المكـال ( دار
حضرموت للدراسات والنشر  ،ط  2012 ، 1م )

الكتب والدراسات غير المنشورة :
 ظاهرة االستغناء في النحو العربي  ،رسالة ماجستير بإشراف األستاذ الدكتور علي توفيق الحـمد ،
جامعة اليرموك  ،إربد  ،األردن  1993 ،م { قيد الطبع بدار حضرموت للدراسات والنشر }
 ظاهرة التقاء الساكنين في العربية الفصحي { قيد الطبع بدار حضرموت للدراسات والنشر }
 المهارات اللغوية { كتاب منهجي لمقرر اللغة العربية (  1ــ  ) 2بجامعة حضرموت  /تأليف مشترك
مع الدكتور حسين علوي الحبشي }

اإلشراف األكاديمي والمناقشة لرسائل الماجستير والدكتوراه { بحسب الكشف المرفق }:





َ
ثالث عشرة رسالة ماجستير بكل من جامعات ( عدن وحضرموت وذمار )
اإلشراف األكاديمي على
اإلشراف األكاديمي ( مشرفًا أول ) على خمس رسائل دكتوراه بجامعة عدن
مناقشة إحدى وثالثين رسالة ماجستير بجامعات ( عدن وحضرموت وصنعاء وتعز وذمار )
مناقشة خمس عشرة أطروحة دكتوراه في كل من جامعتي ( عدن وصنعاء )

المقاالت المنشورة في المجالت األدبية والثقافية :
 ( نظرات في األخطاء اللغوية الشائعة  ، ) 1 /مجلة آفاق  ،اتحاد األدباء والكتاب اليمنيين  ،فرع
محافظة حضرموت  ،العدد  ، 21صيف  2005م .
 ( نظرات في األخطاء اللغوية الشائعة  ، ) 2 /مجلة آفاق  ،اتحاد األدباء والكتاب اليمنيين  ،فرع
محافظة حضرموت  ،العدد  ، 23 / 22خريف  /وشتاء  2005م .
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( من أزاهير الفصحى )  ،مقاالت لغوية شهرية متواليـة بمجلة ( شعاع األمل )  ،جمعية األمل
الخيرية االجتماعية الثقافية  ،محافظة حضرموت  ،الجمهورية اليمنية { ابتدا ًء من العدد  ، 55يناير
 2006م } حتى اآلن .
( من ثمرات اللغة ) مقاالت لغوية نصف شهرية متوالية في مجلة (آفاق حضرموت الثقافية)
( قطوف لغوية )  ،مقاالت لغوية شهرية متوالية بمجلة ( الد َعـويَّة )  ،الصادرة عن المجلس الدعوي
بغيل باوزير  ،محافظة حضرموت  ،الجمهورية اليمنية .
( تحقيقات لغوية )  ،مجلة آفاق  ،اتحاد األدباء والكتاب اليمنيين  ،فرع محافظة حضرموت  ،العدد
 2009 / 27م .

مشاركات أخرى :








ورشة عمل المجلس البريطاني بصنعاء حول ( التخطيط اإلستراتيجي )  :المكال  /حضرموت  28 ،ــ
 29ديسمبر  2009م
ورشة عمل المجلس البريطاني بصنعاء حول ( جودة البرامج األكاديمية )  :المكال  /حضرموت 30 ،
ديسمبر  2009م
ورشة عمل مركز الريادة والتطوير  /جامعة الملك عبد العزيز بجدة  ،لصياغة الخطة اإلستراتيجية
لجامعة حضرموت (  2011ـــ  : ) 2015خيلة بقشان  /حضرموت  2010 ،م
أسبوع الجودة في الجامعات اليمنية الذي َّ
مجلس االعتماد األكاديمي وضمان الجودة بوزارة
نظ َمه
ُ
التعليم العالي والبحث العلمي اليمنية ،المتضمن الدورات اآلتية ( :دراسة التقويم الذاتي للمرحلتين
األولى والثانية  +أدوار وم سئوليات أعضاء هيئة التدريس في ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي +
إعداد ُم ْخ َرجات التعليم للبرامج األكاديمية )  :المكال  /حضرموت  ،أبريل  2013م
تمثيل الجمهورية اليمنية في ( الملتقى التنسيقي للجامعات والمؤسسات المعنية باللغة العربية في دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية)  :مركز الملك عبد هللا بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية
 ،الرياض  7 :ـــ  9مايو  2013م
برنامج التقويم اإلداري للكفاءة (  ) Managerial Assessment of Proficiencyالذي نظمه
(سابر الخليج ) بالمكال في (  5ـــ  6نوفمبر  2013م  4 +ـــ  5فبراير  2014م ) .

متنوعـة :
نشاطات
ِّ






-

عضو جمعية مسرح حضرموت  ،مكتب وزارة الثقافة بمحافظة حضرموت  ،الجمهورية اليمنية حتى
عام  2000م .
إعداد برنامج إذاعي أسبوعي في إذاعة المكال بحضرموت  ،بعنوان ( في رحاب لغــــة الضاد )
وتقديمه ( منذ مايو  1998م إلى أبريل  2015م )
اإلشراف اللغوي على البرامج الدرامية إلذاعة المكـــال حتى عام  2000م .
التصحيح اللغوي لبعض الصحف المحلية التي تصدر في محافظة حضرموت  ،الجمهورية اليمنية (
منذ  1982حتى  2000م )
مساعد مسجل كلية التربية بالمكال ومقرر مجلس الكلية خالل األعوام الدراسية / 1986
 1987ــ  1990 / 1989م
االضطططالع بجملططة مططن المهمططات اإلشططرافية والتنفيذيططة فططي أثنططاء العمططل بشططبكة جامعططة عجمططان
للعلططوم والتكنولوجيططا  ،دولططة اإلمططارات العربيططة المتحططدة  /أبططو ظبططي ( خططالل األعططوام الدراسططية
 2001 / 2000ــ  2004 / 2003م ) منـها :
أمين سر لجنة مراقبة األداء  ،بشطبكة جامعطة عجمطان للعطـلوم والتكنولوجيطا  ،مطـقر أبطو ظبطي ،
(خالل الفصل الثاني لعام  2004 / 2003م )
اإلشراف على الجمعية العلمية لطالبات كلية التربية والعلوم األساسية
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-

-

عضططو لجنططة تنسططيق الجططداول الدراسططية بكليططة التربيططة والعلططوم األساسططية بشططبكة جامعططة عجمططان
للعلوم والتكنولوجيا بمقر أبو ظبي  ،عن قسم الدراسات اإلسالمية واللغة العربية
عضو فطي لجنطة الصطياغة للمطؤتمر الطدولي حطول ( الفطراو القطانوني فطي التجطارة اإللكترونيطة )
المنعقد بأبو ظبي في ( 2ـ  4أبريطل  2001م )  ،للقيطام بإعطادة الصطياغة  ،والتصطويب اللغطوي
طـم
لكل الوثطائق المقدمطة إلطى المطؤتمر  ،أو المعبطرة عطن فعالياتطه ِّ ،مطـ َّما قُطـد َِّم بالعربيطة  ،أو ت ُ ِّ
رج َ
إليها
َّ
المراجعة اللغوية للترجمة العربية لكتاب ( األطلس البحري ) المؤلف من اثنطي عشطر فصطالً ،
والططذي قططام بإعططداده لنططادي تططراث اإلمططارات بططاحثون وخبططراء فططي علططوم البيئططة  ،وقططام بترجمتططه
أساتذة كلية اللغات األجنبية والترجمة  ،بمقر أبو ظبي
عضو لجنة الصياغة والتوثيق للمؤتمرات اإلطارية العامة  ،لشبكة الجامعة
صياغة التقارير والبيانات الصحفية ألبرز الفعاليات التي تُنَـفَّذ في مقر أبو ظبي  ،والفعاليات
الثقافية والرياضية التي تنفذها عمادة شئون الطلبة بالمقر

الجوائز :
 جائزة رئيس الجمهورية لألستاذ الجامعي المثالي للعام الجامعي  2010 / 2009م
 ميدالية التفوق العلمي لعام  1985م ( بكالوريوس آداب وتربية  /جامعة عدن  ،تخصص لغة عربية )
 ميدالية التفوق العلمي لعام  1975م ( دبلوم دار المعلمين ـ المركز الثالث على مستوى الجمهورية )

آخر تحديث في  2017 / 6 / 10 :م
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