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 محمد رجب خليل علي

 بمرتبة الشرف األولى ورــدكت : العلميةدرجةال

  ).دراسات أدبية( لغة عربية:  التخصص

  )المرحلة الثانوية ( وتربية إسالميةلغة عربية) أ(معلم أول  

  )ويـق لُغـمدق(               

  )الموهوبين والتعلم الذكي سابقارعاية  رئيس قسم(

                                               
؛ ومن ثَم يكشف )الغموض في شعر المتنبي(  يتناول موضوع أول باحث في العالم العربي -

 بهذه توقد حصل. الباحثين حتى يومنا هذاالعديد من أسرار حياة المتنبي الغامضة التي شغلت 

  .مرتبة الشرف األولىبفي األدب العربي  ورـدكتدرجة   علىالدراسة
  
 )الصراع الدرامي في الشعر الجاهلي(  يتناول موضوع ل باحث في العالم العربيأو -

بالدراسة؛ وهي أول دراسة تتناول الشعر الجاهلي من منظور جديد لم يطرقه الباحثون من 
 ؛وهو خصيصة تنتمي لألعمال الدرامية، قبل؛ أال وهو الكشف عن تقنية الصراع الدرامي

جاهلي قراءة درامية تُعد إضافة جديدة للمكتبة العربية، وفي هذا ومن هنا فإن قراءة الشعر ال
 من توفر  بالرغمالشاعر الجاهلي تعليل لعدم ظهور األعمال الروائية والمسرحية لدى البحث

في األدب العربي  الماجستير درجة علىحصلت بهذه الدراسة وقد . مقومات ظهورها
  .ممتازبتقدير القديم 

  
قد الحديثة لتكوين رؤية جديدة راسة األدب القديم من خالل نظريات الندو  نقدالتميز في -
وكشف غموضه وغموض  ،هم في التشكيل الجمالي للنص الشعري القديم وتعدد قراءاتهتس
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  . مداخل بحثية جديدة في مجال النقد األدبيقروط، مبدعيه
  
  .اللرسائل العلمية واألعمال اإلبداعية، وإعادة صياغته مدقق لغوي -
إلى منصة (؛ أول منصة للباحثين الناطقين بالعربية، وصاحب قصيدة )أريد( عضو منصة -
 الخاصةنشرها على الصفحة اإللكترونية اختيارها ووتم ، وقد استحسنتها لجنة التحكيم؛ )يدأر

    .  من بين العديد من األعمال المقدمةبالمنصة
 
   .األدبي، والنقد اللغة العربيةرؤية جديدة في تدريس  -
  الدينيةمادة اللغة العربية والتربية(  والتوجيهتدريسال ستة عشر عاما في إلىخبرة تمد  -

  ). الثانوية- اإلعدادية-االبتدائية (  التعليمية بجميع المراحل)اإلسالمية
 
التعليمية التابعة لمديرية التربية إطسا  بإدارة قسم رعاية الموهوبين والتعلم الذكي رئيس -
  .وزارة التربية والتعليمترشيح وكيل ناء على بِ بمحافظة الفيوملتعليم وا
  
ما يقرب من مائتي ( المدارس التابعة لإلدارة قسم رعاية الموهوبين ب جميع منسقي مدرب - 

  .في كيفية اكتشاف الموهوبين ورعايتهم والمعوقات التي تعترض ذلك) مدرسة
  
  . يجيد اللغة اإلنجليزية نطقًا وكتابة-
   . يجيد استخدام تقنيات التعليم الحديثة-
  
  :الهوايات أفضل - 

بعض  في جوائز التميز على قد حصلتو،  والمقال األدبي، والقصة،تأليف الشعر        
  .المسابقات األدبية

   .هاوإخراج  التعليميةاالدرامتأليف         
  
  

  .)محافظة الفيوم (رئيس قسم رعاية الموهوبين والتعلم الذكي بإدارة إطسا التعليمية  :  الوظيفة السابقة

  . لغة عربية بمدرسة إطسا الثانوية)أ(معلم أول  -  :  الوظيفة الحالية
  .غويمدقق لُ -

 .مصري : الجنسية
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 .مسلم : الديانة

 .متزوج : الة االجتماعيةالح

 . قرية أبجيج-مركز الفيوم – الفيوممحافظة  – جمهورية مصر العربية : العنوان

ــن   ــف م الموق

  التجنيد

  ).قدوة حسنة(أدي الخدمة العسكرية وكانت الدرجة األخالقية أثناء الخدمة   :

قـسم الدراسـات    ، تخصص اللغة العربية  ، دكتوراه بمرتبة الشرف األولى     -1 : الت ـــالمؤه

الغمـوض  (  الرسالة   وعنوان، م2015كلية دار العلوم، جامعة الفيوم،      ، األدبية
 . دراسة فنية.)في شعر المتنبي

كليـة  ، قسم الدراسات األدبية  ،  تخصص اللغة العربية   ،ممتاز، بتقدير   ماجستير -2  

الصراع الدرامي فـي    ( ، وعنوان الرسالة    م2008دار العلوم، جامعة الفيوم،     
 . دراسة فنية.)الشعر الجاهلي

ة وآدابها واللغات الـشرقية وآدابهـا، كليـة         ، قسم اللغة العربي   ليسانس اآلداب  -3     

 فـي مـادة     جيد جـدا  وتقدير  ، م، بتقدير عام جيد   1997اآلداب، جامعة األسكندرية،    
  ).دراسات أدبية(التخصص 

  .م2001 ،فرع الفيوم،  القاهرة، كلية التربية، جامعة فى التربية الدبلوم العام-4
 ).ICDL(لي الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآل -1  :  الدورات 

 ).TOEFL( دورة  -2

 .)TOT(ورعايتهم كتشاف الموهوبين إعداد مدربين ال دورة  -3

 ).CORT . 1(التفكير   دورة تنمية مهارات -4
 ).(INTELدورة  -5

  ).(SMART BOARDدورة في استخدام السبورة الذكية  -6
   .عاما) 16 (  :  الخبرة

  .العمودي والحرتأليف الشعر -  :  الهوايات
 .تأليف الزجل -
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 .القصة القصيرةأليف ت  -

 . األدبيالمقالتأليف   -

 . تأليف المسرحية التعليمية -

 .إخراج المسرحية التعليمية -

          التدقيق اللغوي ومراجعة الرسائل العلمية واألعمال األدبية وتصحيحها -1  :  المهارات

  .وإعادة صياغتها 
  . إجادة اللغة اإلنجليزية نطقًا وكتابة-2
  . اآللي قيادة الحاسب-3
  :   إجادة استخدام أجهزة التقنية الحديثة في العملية التعليمية مثل-4
  جهاز اإلسقاط فوق الرأس  -

                         (OVER HEAD PROJECTOR)  
  ).(SMART BOARDالسبورة الذكية  -
  :  استخدام برامج إعداد االختبارات؛ مثل-5

)                                TC EXAM(  
(EXAMVIEW PLAYER)                    
QUIZ CREATOR )                            (   

ــاتف  ــم اله  رق

  الجوال بمصر

:  01002827615  

  com.gmail@75ragab.drmohamed  :  د اإللكترونييالبر
 

  


