بسم اهلل الرحمن الرحيم
السيرة الذاتيّة
االسم :حمدي جبالي Hamdi Jabali

مكان الوالدة :بيتا ـ نابلس ـ فلسطني
تاريخ الوالدة7597/7/6 :م
التخصص :اللغة العربيّة وآداهبا  /لغة وحنو

الرتبة العلميّة :أستاذ
الربيد اإللكرتوينhamdi.jabali@najah.edu :
رقم اجلوال :فلسطني ( +9957777975منزل)+4953762 :
الشهادات العلمية

 7ـ درجـة اإلجـا ة ا اادا (لغـة رربيّـة ـ ترتبـة جيّـد جـدا) ،جامعـة ترـري  ،القذقيّـة ـ اجلميوريّـة العربيّـة السـوريّة،
 7579م.
 4ـ درجــة اساريسـتا ا اللغــة العربيّـة صــص لغـة وحنــو ،تعـ ّدل  7779وتقـدير جيّــد جـدا ،جامعــة الامـوإ ،دربــد ـ

ووفي :تصوني اًا ااتالففاوا ااعوالعما ا
اسملكة األردنيّة اهلامشيّة 7573 ،م [ .رنوان الرسالة :في مصطلح النحو الك ّ
] ،ص7ـ  ..477حتت الطبع.
رمــان ـ اسملكــة األردنيّــة اهلامشيّــة،
 3ـ درجــة الــداتوراا ا اللغــة العربيّــة وآداهبــا ،تعـ ّدل  ،7779اجلامعــة األردنيّــةّ ،
 7559م [ .رنوان الرسالة :الخفف النحوي الكوفي ] ص 7ـ  ( .922ط  4972 ،7م ،دار اسـممون للنرـر

رمان _ اسملكة األردنيّة اهلامشيّة).
والتو يع _ ّ
الكالب ااألبحاث:

حممــد بـ بــا رلـ الربالـ ( ت 577ه ـ ) ،حتقيــمح ــدي اجلبــا ،
 7ـ شوورل لو ّ
وب األلبووال فووي الووم ا اورالّ ،
اتا حبث ّقومته رمادة البحث العلم ّ ا جامعة النجاح الوطنيّة ـ نـابلس ،فلسـطني 7557 ،م ،ص 7ـ .696
رمان _ اسملكة األردنيّة اهلامشيّة).
( ط  4974 ،7م ،دار اسممون للنرر والتو يع _ ّ
 4ـ الذهب المذال في مذاهب النحواة ادّّوة ا اورال ،يوسـ بـ ـزة اإللياسـ الكـوراين ( مـ رلمـاا القـرن

الثاين ررر اهلجري ) ،حتقيمح دي اجلبا  ،اتـا حبـث ّقومتـه رمـادة البحـث العلمـ ا جامعـة النجـاح الوطنيّـة ـ
رمان _ اسملكـة
نابلس ،فلسطني 4999،م ،ص 7ـ  ( .756ط  7ـ  4979م ،دار اسممون للنرر والتو يع _ ّ
األردنيّة اهلامشيّة).

 3ـ مووا تع و ّدد فيوون الننوول اوون الًو ّوراع فووي قوووع معووا ي النوور  ،جملّــة اجلامعــة اإلســقميّة ـ ـ ّـزة ،فلســطني ،اجمللّــد
السادس ،العدد الثاين 7557 ،م ،ص739.-55
 2ـ ّصيدة النثر ،جملّة جامعة النجاح لألحباث ـ

العدد  7557 ،74م ،ص 73ـ 77.

(العلوم اإلنسانية) ،جامعة النجاح الوطنيّـة ـ نـابلس ،فلسـطني،

ووي :ظووواهرو االلوون ،جملّــة جامعــة النجــاح لألحبــاث ـ
 9ـ الًصوول النحو ّ

(العلــوم اإلنســانية) ،جامعــة النجــاح

الوطنيّة ـ نابلس ،فلسطني ،اجمللّد  ،73العدد  7555 ،7م ،ص 497ـ 426.

ـطيي ،بيـت اسقـدس ـ فلسـطني ،العـدد ،4
 6ـ مووات اللةوة فوي قووع معلوم العوين ،جملّـة جممـع اللغـة العربيّـة اليلس ّ
 4999م ،ص.63-29

رمان ،اسملكة
 7ـ الالعاّب اأثرو في حو العربيّة ،جملة دراسات العلوم اإلنسانية واالجتمارية ،اجلامعة األردنية ـ ّ

األردنيّة اهلامشيّة ،اجمللد ،37العدد  ،4992 ،4ص479ـ.399

 7ـ راع الخليوول النحوةّووة فووي قوووع (كالووال العووين) ،جملّــة جامعــة النجــاح لألحبــاث -

(العلــوم اإلنســانية)،

جامعة النجاح الوطنيّة ـ نابلس ،فلسطني ،اجمللّد  ،77العدد 4992 ،7م ،ص45ـ. 99

 5ـ الكوفيّوو االرعوم ا مف ّوي ،جملـة الزرقـاا للبحـوث والدراسـات ،الزرقـاا ـ اسملكـة األردنيّـة اهلامشيّـة ،اجمللّـد ،6
العدد األول 4992 ،م ،ص67ـ.792
 79ـ إثبووات هوواع الال يووه احووذفها :دراعووة فووي أبنيووة الملّووه المص وةّر ،جملــة البصــا،ر ،جامعــة الب ـرتا ا ا ــة،
اسملكة األردنيّة اهلامشيّة ،اجمللد  ،5العدد 4999 ،7م ،ص777ـ.474

ووي العرب ّوي ،جملـة جامعـة األ هـر بغـزة( ،العلـوم
 77ـ (أل) فوي الكوفا العرب ّوي :دراعوة فوي اتلاهوات الًكور النح ّ
اإلنسانية) ،زة ،فلسطني ،اجمللد  ،7العدد  ،4992 ،7ص7ـ.99

 74ـ دار هوواع الال يووه فووي اللم و "ّووراعة فووي لسووا العوورل" ،جملّــة جامعــة النجــاح لألحبــاث ـ

(العلــوم

اإلنسانية) ،جامعة النجاح الوطنيّة ـ نابلس ،فلسطني ،اجمللد  ،77ردد  4992 ،4م ص 325ـ .376

 73ـ األحكواا المبنيّوة الوث كثورة ا عوالعمال انود الً ّوراع فوي قووع كالابون (معوا ي النور ) ،جملّـة جامعـة النجـاح

لألحبـاث ـ
ص 7ـ .46

ـ (العلـوم اإلنسـانية) ،جامعـة النجـاح الوطنيّـة ـ نـابلس ،فلسـطني ،اجمللـد  ،75رـدد  4999 ،7م،

ورفي لوودا الموواع العربيّووة "مظوواهرو االلوون" ،جملّــة دراســات العلــوم اإلنســانية واالجتماريــة،
 72ـ فووي الالو ّ
ووهم الصو ّ
رمان ،اسملكة األردنيّة اهلامشيّة ،اجمللد  ،34العدد  4999 ،4م ص 959ـ .692
اجلامعة األردنية ـ ّ

 79ـ جموع مًرد لها من لًظهوا ،جملّـة جامعـة القـدس اسيتوريـة لألحبـاث والدراسـات ،جامعـة القـدس اسيتوريـة ـ
فلسطني ،العدد  4999 ،6م ،ص 467ـ .346

ووهم فووي بنوواع النااوودة انوود الًو ّوراع ،جملّــة جامعــة النجــاح لألحبــاث ـ
 76ـ أثوور الالو ّ

النجاح الوطنيّة ـ نابلس ،فلسطني ،اجمللد  ،75ردد  4999 ،4م ،ص 345ـ .379

(العلــوم اإلنســانية) ،جامعــة

رمــان
 77ـ إبوودال المضووااف فووي اللةووة العربيووة "الظووواهر االعلوول" جملــة البلقــاا للبحــوث والدراســات ،جامعــة ّ
األهلية ،اسملكة األردنيّة اهلامشيّة ،اجمللد  ،77العدد 4996 ،4م ،ص 765ـ .439

اأثروُ في الوالّ اةل النّحوي ،جملة جامعة األقصىّ ،زة ،فلسطني4999 ،م.
 77ـ طُ ُ
ول الكفا ُ

ورفي ،مقب ــول للنر ــر ا جملّــة جمم ــع اللغ ــة العربيّــة
 75ـ الالعاّ ووب ف ووي مس ووالوةي النظ وواا اللة و ّ
ووتي االص و ّ
ووي الص و ّ
اليلسطيي ،بيت اسقدس ـ فلسطني 4992 ،م.
ّ

 -49مظوواهر موون الالبوواةن اللهلووي فووي معووا ي النوور للًووراع ،اجمللــة العربيــة التابعــة جلمعيــة اليــات اادا ا
جامعة الاموإ – دربد ،اسملكة األردنيّة اهلامشيّة  4997 ،م.

 21و طرد البال بحمل ما الّة فين الث ما فين الّة ،حبث مقبول للنرر بتاريخ  4972/9/49م ،ا جملة
رمانـ اسملكة األردنيّة اهلامشيّة.
رمان األهليةّ ،
البلقاا للبحوث والدراسات ،جامعة ّ

 22و دراعات في معا ي النر للًراع و كالال تحت الطب .
الما دة
ورة َ
 23و ُمنَاَّ َشةٌ َالَث ُمنَاَّ َشة :ر َعالَةُ الطَّالب محمد اطا اهلل ةاعين أُْ ُموذَ اجاَ ،ااُ ْنو َوا وُ َها "تَو ًْسير ُع َ
نار ة )".
بَو ْي َن ال ُن ْرطُبي االشعرااي ( د َر َ
اعة لُةوةَّة َ ْحوةَّة ُم َ
الملتمرات:

 -46ااّ و اللةووة العربيّوة فووي المنهوواف الًلسووطيني " ،ق ـرااة ا بعــز أج ـزاا اسرريلــة األساســية" ،حبــث مقــدم ا

م ـ ـ ر ( واقـ ــع اللغـ ــة العربيّـ ــة ا اسنيـ ــا اليلسـ ــطيي) ،الـ ــمي ندمتـ ــه دا،ـ ــرة اللغـ ــة العربيّـ ــة ا جامعـ ــة بـ ــا يـ ــت ،ا
 4977/79/45م ،رام اهلل -فلسطني.

47ـ اللةة العربية في منهاف السلطة الوطنية الًلسطينية "ّراعة في كالب المطالعة االنصوص" ،حبث مقدم ا

اس ر الدو ا امس لقسم اللغة العربية وآداهبا "العربيّة وهوية األمة"  79ـ  4974/79/77م ،اجلامعة األردنية،
رمان ،اسملكة األردنيّة اهلامشيّة.

دي
 28و تعارض الالعليل
ّ
اسربد األ ّ
النحوي بين المبرد االكوفيّين ،حبث مقدم ا اس ر العلم ّ العاشرّ ( ،
جيودا العلميّة وآثارا اللغويّة واألدبيّة) 72 ،ـ  4972/ 2 / 79م ،جامعة آل البيت ،اسيرق ،اسملكة األردنيّة
اهلامشيّة.
الخبرة العلميّة:

متيرغ ا قسم اللغة العربيّة وآداهبا ،جامعة الاموإ ،دربد ،العام الدراس ّ  74ـ  7573م.
 7ـ حماضر ا ّ
 4ـ باريث ا مرروع فيرسة معجم (لسان العر ) بدرم م جامعـة الامـوإ ،دربـد ،اسملكـة األردنيّـة اهلامشيّـة ،مـ
 7574/4/7ـ  7573/6/7م.
 3ـ أستاذ النحو واللغة ا قسم اللغة العربيّة وآداهبا ا جامعة ا ليل ،ا ليل ـ فلسطني ،م  7573ـ  7557م.

متيرغ ا جامعة القدس اسيتورية ،فلسطني.
 2ـ حماضر ا ّ
 9ـ ر،يس قسم اللغة العربيّة وآداهبا ا جامعة النجاح الوطنيّة ،نابلس ،فلسطني ،م  4997ـ  4994م.
-6رضــو هيحتــة حتريــر جملّــة النجــاح لألحبــاث ـ (العلــوم اإلنســانية) س ـرتني ،جامعــة النجــاح الوطنيّــة ،نــابلس ـ
فلسطني.

 _ 7رض ــو ا اللجن ــة التحضـ ـاية سـ ـ ر (الواق ــع اللغ ــوي ا فلس ــطني) اسنعق ــد ا جامع ــة النج ــاح الوطني ــة بت ــاريخ
4996/77/49م.
 - 7ر،يس قسم اللغة العربية وآداهبا ا جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطني  4979ـ 4977م.
 5ـ رضــو هيحتــة تــدريس  /أســتاذ النحــو واللغــة  /قســم اللغــة العربيّــة وآداهبــا  /جامعــة النجــاح الوطنيّــة ،نــابلس،
فلسطني ،م 7557ـ ريىت تارخيه.
 79ـ دجـا ة التي ّـرغ العلمـ ّ  4973ـ  4972م :رضـو هيحتـة تـدريس /أسـتاذ النحـو واللغـة ا قسـم اللغـة العربيـة /
اليـة الرتبيـة واادا  /جامعـة تبـوإ ـ اسملكـة العربيّـة السـعوديّة 7232 ،ـ  7239ه ـ ،اسوافـمح  4973ـ 4972
م.

