سيرة ذاتية لألستاذ الدكتور  /فتوح أحمد خميل رشوان
ســيرة ذاتيــة Curriculum Vitae /

بيــانــات شخصيــة Personal Curriculum /
االســــم
تاريخ الميالد
محل المـيالد
الديـانــة
الجنســية

الحالة االجتماعية
عنوان العمل
والمراســــمة
تمــيـفــون

بريد إلكتروني

فتوح أحمد خميل رشوان
 1741 /7 / 42م
المراغة _ سوىاج _ مصر
مســـــــــــــــمم
مصري
متزوج ويعول
قسم المغة العربية _ كمية اآلداب _ جامعة سوىاج _
جميورية مصر العربية _ ص  .ب 64342 :
 ( 9714114417منزل ) ـــ  ( 9141473419محمول)
Fattouhkhalil@yahoo.com

سـيرة عمـميــةScientific Curriculum /

االختصـاص /

Speciality

التخصص العام :المغة العربية
التخصص الدقيق :النحو والصرف والعروض
موضوع الماجستير :
"جيود الفاكيي ال َّنحوية مع تحقيق كتابو [مجيب الندا إلى شرح قطر الندى وبل
الصدى]
موضـوع الدكتوراه :
"تقويم الفكر َّ
النحوي عند األعمم الشنتمري في ضوء عمم المغة الحديث " .
التدرج الوظيفى :
ـ معيد بقسم المغة العربية  ،كمية اآلداب بسوىاج 1771 _ 1766،م
 مدرس مساعد بقسم المغة العربية  ،كمية اآلداب بسوىاج 1774 _ 1771 ،م مدرس بقسم المغة العربية  ،كمية اآلداب بسوىاج 4992 _ 1774 ،مـ أستاذ مساعد بقسم المغة العربية  ،كمية اآلداب بسوىاج  _ 4992 ،حتى اآلن.
ـ أستاذ منذ 4914/4/ 42م.
االشيـادات العمميـة Scientific titles /
_ دبموم المعممين العامة نظام الخمس سنوات  1761م
 درجة ليسانس في اآلداب والتربية تخصص " لغة عربية " بتقدير جيـد جـداً ،كميـة التربيـةبسوىاج ،جامعة أسيوط.1763 ،

 درجة ليسانس في اآلداب تخصص " لغة عربية " بتقدير جيد جداً ،كمية اآلداب بسوىاج،جامعة أسيوط.1765 ،

_ تمييدي ماجستير تخصص " لغة عربية " كمية اآلداب ،جامعة القاىرة1766 ،م.
 -درجــة الماجســتير فــي المغــة العربيــة تخصــص " النحــو والصــرف " بتقــدير ممتــاز ،كميــة

اآلداب بسوىاج ،جامعة أسيوط1771 ،م.
 درجــة الــدكتوراه فــي المغــة العربيــة تخصــص " النحــو والصــرف " بتقــدير مرتبــة الشــرفاألولى ،كمية اآلداب بسوىاج ،جامعة جنوب الوادي1774 ،م.
أبحاث وكتب ومنشورة:
 _1الفواكــو الجنيــة فــي شــرح متممــة اآلجروميــة ألبــي عبــد ا

الفــاكيي" تحقيــق ودراســة "

1776
 _4شرح الكافية الشافية في عممي العروض والقافيـة لمصـبان" تحقيـق ودراسـة ،دار الوفـاء
لمطباعة والنشر اإلسكندرية  1777م
1ـ ـ تقــويم الفكــر النحــوي عنــد األعمــم الشــنتمري فــي ضــوء عمــم المغــة الحــديث  ،دار الوفــاء
لمطباعة والنشر  ،اإلسكندرية 4999م .
2ـــ المســا ل العروضــية فــي رســالة الصــاىل والشــاحا ألبــي العــالء المعــري ،دار محســن
لمطباعة  ،سوىاج 4991م .
3ــــ المســـا ل القافويـــة فـــي رســـالة الصـــاىل والشـــاحا ألبـــي العـــالء المعـــري ،دار محســـن
لمطباعة ،سوىاج 4991م.
4ـ احتجاج ابن ىشام األنصاري بالقراءات القرآنية في كتابو [أوضح المسالك إلى ألفيـة ابـن
مالك]  ،دار محسن لمطباعة  ،سوىاج  4994م .
 _5المسا ل الصرفية في شرح المية العرب لل
شنفرى األزدي " صنعة أبي البقاء العكبري ،سوىاج 4994م .
6ـ التغيير الصوتي في نصوص معجم البمدان لياقوت الحموي ،سوىاج 4991م .
7ـ عبد الوىاب الشعراني ومنيجو في كتاب المباب ،مؤتمر كمية دار العموم بالفيوم 4992م
تفسير واعر ًابا وقراءات 4993م.
ًا
_19سورة مريم عمييا السالم

تفسير واعر ًابا وقراءات 4993م.
ًا
 _11سورة يوسف عميو السالم

 _14دراسة في أبنية العربية " األسماء واألفعال والحروف " 4994م.
11ـ دراسة في المعجمات العربية وداللة األلفاظ / 4995
12ــــ العـــروض والقـــوافي فـــي لســـان العـــرب البـــن منظـــور  ،مجمـــة كميـــة اآلداب بســـوىاج
4995م.
13ــــــ المجتنـــــى المســـــتطاب فـــــي النحـــــو والصـــــرف واإلعـــــراب أربعـــــة أجـــــزاء ،ســـــوىاج
(.)4996/4995
14ـ التجديد في األوزان بعد الخميل الفراىيدي  ،سوىاج 4997م.
15ـ قضية االقتباس من القرآن الكريم ،مع تحقيق رسالة قال د النحور مـن جـواىر البحـور،
لمشياب الحجازي ،تحقيق ودراسة ،مجمة كمية اآلداب بسوىاج 4997م.
16ـ ـ التراكيــب المتوازيــة فــي دي ـوان ابــن ســناء الممــك  ،دراســة نحويــة دالليــة  ،مجمــة كميــة
اآلداب بقنا 4919م.
 17ـ تساوق الوزن الصـرفي مـع الـوزن العروضـي فـي القصـيدة العربيـة  ،كميـة اآلداب بقنـا
4919م.
49ـ االنزياح التصريفي والتركيبي في قراءة حفص بن سميمان عن قـراءة أبـي عبـد الـرحمن
السممي ،تم نشره في إصدار خاص 4914م بمجمة كمية دار العموم جامعة القاىرة .
41ـ ـ األثــر النحــوي لمخميــل بــن أحمــد الفراىيــدي (ت  153ىـــ ) فــي كتــاب الــدر المصــون
لمسمين الحمبي ( ت  534ىـ ) دراسة تركيبية ،المـؤتمر العممـي الـدولي " السـادس لقسـم
النحو والصرف والعروض" بكمية دار العموم جامعة القاىرة  ،مارس 4911م.
األنشطة واالنتمـاء إلى الجمعيـات المختمفة Membership of societies /
 عضو المجنة العميا لألنشطة الطالبية بوزارة التعميم العالي. -عضو لجنة الجودة واالعتماد بكمية اآلداب بسوىاج.

 أمين مجمس قسم المغة العربية بكمية اآلداب  ،جامعة سوىاج . -ار د المجنة الثقافية ضمن أنشطة رعاية الشباب والطالب بكمية اآلداب  ،جامعة سوىاج .

 عضو لجنة الدراسات العميا بكمية اآلداب بجامعة سوىاج-عضو لجنة تحرير مجمة كمية اآلداب بسوىاج.

ـ ر يس نادي األدب بجامعة سوىاج.

ـــ وكيل كمية اآلداب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البي ة.
 وكيل كمية اآلداب لشؤون الدراسات العميا والبحوثالخبرة األكاديمية في مجال التدريس الجامعي :
ـ تدريس مقررات المغة العربية لغير الناطقين بيا بكمية اآلداب بسوىاج .1775
أقوم بتدريس المقررات التالية :

ـ النحو والصرف.
ـ العروض وموسيقى الشعر.
ـ عمم المغة وفقو المغة .
ـ القراءات القرآنية .
دورات تدريبية وشيادات إضافية:
ـ دورة تنمية القدرات في :

ـ التدريس الفعال.

ـ الساعات المعتمدة.
ـ الجامعة والمجتمع.

ـ القدرة المؤسسية لمؤسسات التعميم الجامعي.

 :شيادات التقدير والشكر:

شيادة تقدير وشكر من كل من:

 النشاط الطالبي بالجامعة.
 رعاية الشباب المركزية.

