
السيرة الذاتية للدكتور ممدوح

رشواناالسم\ ممدوح فؤاد حسن 

1967\5\7تاريخ الميالد: 

 استاذ مساعدالوظيفة:   

القسم: اللغة اإلنجليزية

العنوان: قسم اللغة االنجليزية – سوهاج -  مصر

التخصص: لغويات

 من قسم اللغة1990 فرع سوهاج عام –تهرج الباخث من حامعة أسيوط 

االنجليزية بتقدير جيد جدا 

األنشطة و الرسائل                                         

 اشراف الراحة االستاذه– الماجستيرO من جامعة القاهرة -1

الكتوره عفاف المنوفي والتي أشرف عليها الدكتور مايكل

هاليداي استاذ اللغويات والصاحب نظريةO النحو الوظيفي

التبادل اللغوي بين اإلنجليزيةOعنوان رسالة الكتوراه : 

Oدراسة اجتماعية لغوية تقابلية. رسالة ماجستير : Oوالعربية

1997 جامعة القاهرة



 الدكتوراه من جامعة سوهاج واشراف مشترك بجامعة-2

 سياتل وكانت استاذنه المشرفة هي الدكتوره هايدي–واشنطن 

ريجنباك

 تحليل الحديث الروائي عند همنجواي : دراسة براجماتية لغوية

ألسلوب الحوار في قصصه القصيرة وبعض الروايات. رسالة

2002دكتوراه  جامعة واشنطن – سياتل وجامعة جنوب الوادي.

المشاركة في كثير من األنشطة التي قامت بها هيئة-3

الفولبرايت األمريكيةO في التسعينيات.

المشاركة في برنامجO قام به مركز اللغة لألغراض الخاصة-4

1993باإلسكندرية 

المشاركة في برنامجO للغويات قامت به جامعة والية-5

Oاستمر شهرين سنة  Oكاليفورنيا – الواليات المتحدة األمريكية

1993   . 

- السفر في بعثة إلى الواليات المتحدة األمريكيةO  لمدة عامين6

في قناة علمية للحصول علي الدكتوراه من جامعة واشنطن –

.2001 إلى 1991سياتل 

- الف الباحث كتابا في الصوتيات وله رقم ايداع من دار الكتب7

 2012المصرية في عام 

- انتدب الباحث للتدريس في جامعة جنوب الوادي فرع اسوان8

لمدة عامين



- انتدب الباحث للتدريس في جامعة جنوب الوادي بكلية االداب9

 سنوات5- قسم اللغة االنجليزيةO  الكثر من 

 كلية البنات بفرع– انتدب الباحث للتدريس في جامعة االزهر 10

2005االقصر في عام 

 كلية البنات–-  انتدب الباحث للتدريس في جامعة االزهر 11

 ومازال منتدبا حتي تاريخه.2015بفرع االقصر من عام 

 كلية المجتمع لمدة عام–- درس الباحث بجامعة الملك سعود 12

و استقال بناء علي رغبته لعدم وجود قسم يشبه قسم اللغة

االنجليزيةO بالكلية يشبعO فيه اهتمامه ويجد طالبا متخصصين.

ومرفق شهادة من جامعة الملك سعود بذلك

يقوم الباحث منذ حصوله علي الدكتوراه بتدريس المقررات

التالية بالقسم وببرنامج الترجمة والنتدابات الخارجية

- الصوتيات1

- اللغويات 2

- تاريخO اللغة3

- النظريات اللغوية للطالب بالجامعة وأيضا مقرر الدراسات4

العليا 

- الترجمة5

- علم الداللة7



- ترجمة المجتمع8

- علم اللغة االجتماعي  للطالب بالجامعة وأيضا مقرر9

الدراسات العليا

- المحادثة 10

11Oالترجمات بانواعها مثل الترجمة العلمية والترجمة االدبية -

Oوالترجمة السياسة والترجمة التتبعية Oوالترجمة الدينية

والترجمة االقتصادية. ومازال يدرس هذه المقررات بالجامعة

العامة وجامعة األزهر. 

- القواعد 12

 

لالطالع علي التفاصيل الرجاء النظر في السيرة الذاتية باللغة االنجليزية
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