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                           السيرة الذاتية

 

 أ.د. أسامة عبد الفتاح مدنى

كلية االداب, جامعة المنوفية( )عميد  

 

 
أسامة عبد الفتاح مدنى عبد البر  أ.د. :األسم  

كلية االداب, جامعة المنوفية(  )عميد  

 

. حتى تاريخهو  2009 ذ اللغة االنجليزية وادابها منذ عام: أستاالدرجة العلمية  

كلية االداب, جامعة المنوفية.  عميد: الوظيفة  

 

 التدرج المهنى:
(.1991 –  1990) معيدا بكلية االداب, جامعة طنطا  

(. 5199 –  1199المنوفية )معيدا بكلية االداب, جامعة   

(.1997 – 1995المنوفية ) جامعة بكلية االداب,  امساعد امدرس  

(. 2003  – 1997المنوفية ) جامعة بكلية االداب,  امدرس  

(. 9200  – 2003المنوفية ) جامعة بكلية االداب,  امساعد اأستاذ  

(.حتى تاريخه – 2009المنوفية ) جامعة بكلية االداب,  اأستاذ  

( 2015 - 2009رئيس قسم اللغة االنجليزية وادابها )  

حتى تاريخه( 2015) كلية االداب, جامعة المنوفية عميد  

حتى تاريخه(  2014)  ة بجامعة وسترن متشجان األمريكيةزمالة األستاذي   

 عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين فى تخصص  

حتى تاريخه(.  - 6201اللغة االنجليزية وادابها )   
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 التدرج العلمى:
(. 1990ة الشرف, كلية االداب, جامعة طنطا )ليسانس اللغة االنجليزية وادابها مع مرتب   

(. 1995, كلية البنات, جامعة عين شمس ) بتقدير ممتاز ماجستير األدب االنجليزى  

(.  1997دكتوراة األدب االنجليزى بمرتبة الشرف األولى, كلية االداب, جامعة المنوفية )   
 

 المشروعات التى تم تنفيذها:
بكلية    2005عام  QAAP (Quality Assurance and Accreditation Project)مشروع ال      (1)

 من وزارة التعليم العالى. ألف جنية 250لمشروع بتمويل ل ااالداب, جامعة المنوفية بصفتى مدير

, حيث قمت بدعوة أربعة   2008مشروع األستاذ الزائر التابع لهيئة الفولبرايت المصرية األمريكية عام      (2)

أشهر لكلية االداب والتربية, جامعة المنوفية لتدريس بعض   6األمريكية لمدة  أساتذة من جامعة متشجان

مقررات اللغة االنجليزية وادابها لطالب المرحلة الجامعية األولى وطالب الدراسات العليا, كما قام األساتذة 

اآلن. تكلفة  مع الجامعة ال زال ساريا حتى اعلمي  بمراجعة وتطوير المناهج الدراسية وتوقيع بروتوكوال

 ألف جنيه.  350بمبلغ المصرية األمريكية المشروع منحة ممولة من هيئة الفولبرايت 

. تكلفة  انترنت فائق السرعة مشروع انشاء معمل للحاسب االلى بقسم اللغة االنجليزية مزود بخط     (3)

 ألف جنيه منحة ممولة من وزارة االتصاالت المصرية.  350المشروع 

 

 التدريب:
 وحتى االن.  2005ل على كافة الدورات التدريبية لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس منذ عام الحصو  (1)

 2008دورات تدريبية بالهيئة القومية لالعتماد والجودة فى مجال اعتماد المؤسسات التعليمية منذ   8الحصول على   (2)

 وحتى االن.

 ن الثقافى البريطانى واألمريكى بالقاهرة.مدرب معتمد فى مجال تطوير اللغة االنجليزية بالمركزي   (3)

 مراجع خارجى بهيئة ضمان الجودة واالعتماد المصرية.  (4)

 

 تطوير المناهج الدراسية: 
منسق تطوير المناهج الدراسية بكليتى االداب والتربية, جامعة المنوفية فى مجال اللغة االنجليزية وادابها منذ عام   (1)

 .تاريخهوحتى   2005

لمناهج الدراسية بكليات جامعة المنوفية المختلفة فى مجال اللغة االنجليزية كلغة أجنبية منذ عام منسق تطوير ا  (2)

 .تاريخهوحتى   2005

 عضو فريق عمل تطوير المناهج الدراسية بالمركز االقليمى لتعليم الكبار بسرس الليان, محافظة المنوفية فى مجال  (3)

 (. 1997  – 1991اللغة االنجليزية ) 

 

 عضوية اللجان الجامعية:

 وحتى تاريخة. 2015عضو مجلس جامعة المنوفية منذ       (1)

 وحتى تاريخة.  2015منذ  بالمجلس األعلى للجامعات عضو لجنة قطاع كليات االداب      (2)

 وحتى تاريخة.  2015منذ    عضو خمس مجالس فرعية منبثقة من مجلس جامعة المنوفية      (3)

 .تاريخه وحتى   2015مجلس كلية اآلداب منذ رئيس       (4)

 وحتى تاريخة. 2015واستشارية بجامعة المنوفية منذ    خمس مراكز بحثية رئيس مجلس ادارة      (5)

 وحتى تاريخة.  2015رئيس مجلس ادارة جريدة المنوفية الصادرة عن محافظة المنوفية منذ        (6)

 وحتى تاريخة.   2015رئيس مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة بكلية االداب، جامعة المنوفية منذ       (7)
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 .تاريخه وحتى   2009مجلس كلية اآلداب منذ  ضوع      (8)

 .تاريخهوحتى   2005عضو خمس لجان فرعية متنوعة بكلية اآلداب منذ        (9)

 . 2010 -2009مدير مركز الخدمة لالستشارات البحثية واللغات بكلية االداب  (10)

 . تاريخهوحتى  2009المشرف على مركز الخدمة لالستشارات البحثية واللغات بجامعة مدينة السادات منذ  (11)

 . تاريخهوحتى  2010عضو لجنة تقييم المشروعات البحثية بوزارة التعليم العالى منذ عام  (12)

 2016ليزية وادابها ) عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين فى تخصص اللغة االنج (13)

 حتى تاريخه(.  –

 حتى تاريخه(.  - 2017رئيس جامعة المنوفية ) ل االعالمى مستشارال (14)

 

 عضوية الجمعيات العلمية: 

الجمعية  الدولية لألدب المقارن,الجمعية وجمعيات علمية محلية ودولية مثل الجمعية المصرية   10عضوا ومنسقا ألكثر من  

جمعية دراسات الشرق األوسط الدولية, والجمعية الدولية للدراسات األمريكية.   للنقد األدبى,المصرية والجمعية الدولية    

 

 المنح العلمية:
وهى منح علمية بالغة مريكية المصرية األمنح مقدمة من هيئة الفولبرايت  3السفر فى العديد من المنح العلمية أهمها 

. 2014, وجامعة وسترن متشجان 2001ن , وجامعة متشجا1992التنافسية الى جامعة أوهايو   

 

 تنظيم ورش العمل والمحاضرات داخل الكلية: 
  وورشة عمل وندوة وسمينار عامة محاضرة 35ألكثر من  وحتى اآلن 2006 بكلية اآلداب منذت باالعداد والتنظيم قم

  بدعوة رموز وأساتذة متخصصين, حيث قمت فارات األجنبيةسومحاضرات تعريف بالمنح الدراسية المقدمة من الهيئات وال

مصريين وأجانب من هيئة الفولبرايت, والسفارة األمريكية والبريطانية, والمركز الثقافى األمريكى  ومسؤلى برامج ومنح

والبريطانى, والجامعة األمريكية بالقاهرة, واألمم المتحدة, والمركز القومى للترجمة بالقاهرة, الى جانب نخبة ممتازة من  

جامعة المنوفية والجامعات المصرية األخرى اللقاء المحاضرات وعقد ورش العمل والسمينارات العلمية والثقافية   أساتذة

دة فى كيفية التقدم والمساع المصرية واألجنبية المرموقة, الهيئات ف بالمنح الدراسية المقدمة منوالتعري   المتنوعة

, وأدى ا كان له أثرا ملموسا فى العملية التعليمية والثقافية بالكلية مم لطالب وأساتذة الكلية  والحصول علي تلك المنح

. د من الجامعات األجنبية المرموقةعلى منح دراسية بالعدي لحصول العديد من الطالب  

 

 الخبرات المهنية والالدارية:
وعضو مجلس الكلية منذ  وحتى تاريخه,  2009خبرة إدارية واسعة بشغلي منصب رئيس قسم اللغة االنجليزية وآدابها منذ 

وحتى تاريخه, ومدير وحدة    2009وحتى تاريخه, وعضو اللجان الفرعية المختلفة المنبثقة من مجلس الكلية منذ  2009

، وعضو 2010, والمدير التنفيذي لمركز الخدمة لالستشارات البحثية واللغات عام 2010وحتى  2005الجودة بالكلية منذ 

  2015وحتى تاريخه، وعضو لجنة قطاع كليات اآلداب بالمجلس األعلى للجامعات منذ  2015  مجلس جامعة المنوفية منذ

وحتى تاريخه، ورئيس مجلس   2015وحتى تاريخه، وعضو خمسة مجالس فرعية منبثقة من مجلس جامعة المنوفية منذ 

  2015بجامعة المنوفية منذ وحتى تاريخه، ورئيس مجلس إدارة خمسة مراكز بحثية واستشارية   2015كلية اآلداب منذ 

وحتى تاريخه، والمشرف   2015وحتى تاريخه، ورئيس مجلس إدارة جريدة المنوفية الصادرة عن محافظة المنوفية منذ  

وعضو اللجنة العلمية  وحتى تاريخه،  2009على مركز الخدمة لالستشارات البحثية واللغات بجامعة مدينة السادات منذ 

خبرة علمية  وذو حتى تاريخه(،  – 2016واألساتذة المساعدين في تخصص اللغة االنجليزية وآدابها ) الدائمة لترقية األساتذة

.  2017/  19 - 14بجامعة المنوفية  ص، ورئيس لجنة االعالم بأسبوع شباب الجامعات المصرية واسعة في مجال التخص  

 المؤتمرات العلمية:
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كوريا الجنوبية, ولبنان, ر, والواليات المتحدة األمريكية, واليابان, وبمص ادولي امؤتمر  40المشاركة بأبحاث علمية فى 

. واألردن  

 

 اإلشراف على الرسائل العلمية:
بحثا للنشر العلمى بمجلة الكلية وحوليات    30رسالة علمية داخل وخارج مصر, وتحكيم أكثر من    40اإلشراف على أكثر من  

. علمية أخرى داخل وخارج مصر  

 

 النشر العلمى:
بحثا علميا في دوريات مصرية وعالمية وكتابين, واإلشراف على ترجمة ومراجعة كتابين من اللغة  40نشر أكثر من 

  .لترجمةاإلنجليزية إلى العربية تم نشرها في الهيئة المصرية للكتاب والمشروع القومي ل

 

 

---وهللا ولى التوفيق  ---  

 

 


