السـيرة العلمية لتدريسيي /كلية اآلداب
االسـم واللقب العلمي
التخصص العام والدقيق
البريـد اإلليكتروني
عنوان رسالة الماجستير وأطروحة الدكتوراه

عنوان البحوث العلمية المنشورة

أ.د .حميد عبد الحمزة الفتلي
قسم اللغة العربية /اللغة
hmydealfaatle@gmail.com
رسالة الماجستير/المسائل الصرفية واللغوية في المصباح المنير
للفيومي.
اطروحة الدكتوراه/العلل النحوية في شروح االلفية المطبوعة
حتى نهاية القرن الثامن الهجري
 الطاريء في النحو اخف الضررين بين النحويين والفقهاء. الجذر ضرب بين المعنى المعجمي واالستعمال القرآني. حروف المباني حقيقتها ومعانيها. المسكون عنه دراسة نحوية داللية. قاعدة زيادة المباني تؤدي الى زيادة المعاني بين الرفضوالقبول (دراسة صرفية).
 المغالبة في العربية (دراسة في البنية والداللة). المهلة في العربية (دراسة نحوية). االعتقاد في الثواني (دراسة نحوية). انواع الداللة وطرق استعمالها في كتاب مفاهيم القرآنللسبحاني.
 مشكالت اجتماعية ومعالجات قرآنية. الراسخون في العلم وتفسير القرآن. التفسير ودور االمام الصادق (ع). اثر التأويل النحوي في توجيه النص القرآني عند علم الهدى. مبدأ التأوب في عهد االمام علي (ع) الى مالك االشتر (قراءةتداولية).
 -المصطلح بين النحويين والفالسفة.

 الزبدة في الصرف (تحقيق).عنوان الكتب المؤلفة والمترجمة
 االيضاح في اعراب وبيان دعاء االفتتاح. العلل النحوية في شروح االلفية حتى نهاية القرن الثامنالهجري (دراسة تحليلية)
  51كتاب شكركتب الشكر والتقدير
/
المناصب اإلدارية التي تقلدها
ذكر العضوية في هيئات تحرير المجالت العلمية /
والفرق االستشارية
51
العدد اإلجمالي لإلشراف على طلبة الدراسات العليا
01
العدد اإلجمالي للمشاركة في المناقشات

Scientific Biography of Professors of the College of Arts
Name and academic Title

Prof. Dr. HAMEED ABDUL HAMZA AL FATLI

Specialization (Major & Minor)

Arabic language department / Language

Email

hmydealfaatle@gmail.com

Titles of MA thesis & Ph.D
dissertation

Thesis- Morphological and linguistic issues
Musbah al Muneer for Fayyomi
Dissertation;
Grammar reasons in the Millennium explanations
printed until the end of eighth century AH.

Titles of Published Research

- Emergencies in grammar
- Lighter injury between the grammarians and
scholars
- The root as an example between the lexical
meaning and Quranic usage
- Building characters its reality and their
meanings
- The haunted , semantic grammatical study
- Base of buildings increasing lead to greater
meaning between rejection and acceptance
(disclosure study)
- The competition in Arabic (study in structure
and semantics)
- Duration in Arabic (grammar study)
- Believing in seconds(grammar study(
- Types of indication and methods used in the
book of Quran concepts for Sabahani .
- Social problems and Quranic treatment
- Grounded in science and the interpretation of
the Quran
- Interpretation and the role of the Imam Sadiq(a)
- The impact of the Quranic text grammar
interpretation guide with Alem Al Huda.
- correspondence concept with Imam Ali(a) to
Malik Al Ashter (deliberative reading)
- The term between the grammarians,
philosophers
-

Titles of Published Books (Authored &
Translated Books)

- The core of grammar( achievement)
- Clarification in expression and statement
opening call.
- The grammar reasons in the interpretation of
Alfiyya until the end of the eighth century
Hijri (analytical study)

letters of Appreciation & Recognition

-Fifteen book of thanks

Professional Experience

/

Membership (Journals, Scientific
committees, etc.)

/

Total Number of Supervised Graduate
Students

10

Total Number of Graduate Examining
Committees

20

