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 ھنا یتم وضع الصورة الشخصیة
 

  
  
  
  
  
  

 

 
 
 : شخصیــةمعلومات  •
 

مكان   العمر  تاریخ المیـالد  الجنسیة  م ــــــاالس
  المــیالد

  قویسنا  46  1969- 12-27  مصري  حسن القدوسى أسامة حلمي محمد           

ھاتف  0482579579  1ھاتف منزل 
  فاكس

  الیوجد

ید البر  01000329042  محمولھاتف 
  اإللكتروني

osaoy@hotmail.com 

 الشعر واألدب بقسم مدرس  الوظیفة
 اللغة الفرنسیة 

  

  جامعة المنوفیة/ كلیة اآلداب   الجھة

  المنوفیھ –قویسنا  -شارع عمرو بن العاص مع ابراھیم خلیل8  العنوان
 
 ـادات الحـــــاصل علــــیھـــا:المؤھـــــالت العلمیة والشــــھــ •
 

 \الكلیة   المعهد \ الجامعة  التقدیر  تاریخه  المــــؤهـــــل  م
  التخصص  المركز 

1  
امتیاز مع مرتبه   2004  الدكتوراه

  الشرف
    Caenجامعة 

  بفرنسا

  شعر وأدب  كلیة اآلداب

  أدب  كلیة اآلداب  جامعة المنیا –  امتیاز  1997  الماجستیر  2

  لغه فرنسیه  كلیة اآلداب  جامعة طنطا –  جید جدا  1991  اللیسانس  3

  
  

  
 السیرة الذاتیة  ا
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  كادیمى (الداخلى و الخارجى ):ى األالتدرج الوظیف •

  
  اسم المؤسسة  سنة االلتحاق بھا  الوظیفة

 جامعة المنیا –كلیة اآلداب  1993 معید

 جامعة المنوفیھ –كلیة اآلداب  1997 مدرس مساعد

 المنوفیھ جامعة –كلیة اآلداب   2004  مدرس

 
 :  وورش العمل والندوات والمحاضرات الدورات التدریبیة •
 

  محتویات البرنامج  المركز    تاریخھ  البرنامج   م

1  
جامع  ھ  دوره تدریبی  ة ف  ي 

Besançon             1995  اللغةالحدیث في مجال تدریس   فرنسا    
  وقواعدھا الفرنسیة

2  ICDL 2005   الحاسبات
   والمعلومات

   جامعھ المنوفیة  2005  ت التفكیرمھارا  3

اتخاذ القرارات وحل   4
  المشكالت

   جامعھ المنوفیة  2005

   جامعھ المنوفیة  2006   1إدارة البحث العلمي  5
   جامعھ المنوفیة  2006  تصمیم المقرر  6

مشروعات البحوث   7
  التنافسیة المحلیة والعالمیة

   جامعھ المنوفیة  2007

ي استخدام التكنولوجیا ف  8
   جامعھ المنوفیة  2007  التدریس

9  
– اآلداب بكلی         ةن         دوه 

  لیبیا  2007  مصراتھ
مدرسة أدبیة أم  ةشعرا لمقاوم"

  " ظاھره وقتیة؟

  

10  

إلش      راف عل      ي رس      الة 

ص بري الدكتوراه للطال ب /

  كمال محمد إبراھیم
  المنوفیةجامعھ   2008

المشكالت االجتماعیة المعاصرة 

من خالل أربع مسرحیات لمشیل 

  .نافییرفی

11  

إلش      راف عل      ي رس      الة 

أحم  د  /ال  دكتوراه للطال  ب 

  الصافي مصطفي
  المنوفیةجامعھ   2010

ضد االستعمار في المقاومة 

الدراما طبقا لمسرحیات الجثة 

المحاصرة واألسالف تتضاعف 
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ضراوة لكاتب یاسین ومأساة 

الملك كریستوف وموسم واحد 

في الكونغو المییھ سیزییر دراسة 

  تحلیلیھ

12  
 إلش      راف عل      ي رس      الة

    المنوفیةجامعھ     / ةللطالب الماجستیر

  
  نشطة المختلفة فى مجال نظم ادارة الجودة / مشروعات تطویر التعلیم:األ
   

  : محلیا
المشاركة في فعالیات المؤتمر السنوي السادس عشر لمرك ز تط ویر التعل یم الج امعي  2009 -

ر التعل یم قب ل الج امعي وال ذي ج رت فعالیات ھ بعنوان التعلیم الجامعي العربي ودوره في تطوی

  نوفمبر. 16-15 الفترةجامعھ عین شمس خالل  – الضیافةبدار 

داخل جامعھ وكلیھ اآلداب  التدریبیة في مجال نظم إدارة الجودةالمشاركة في جمیع ورش العمل والدورات  -
  جامعھ المنوفیة. 

م بعن وان تحس ین ج وده ب رامج 2009فبرای ر  26-25نالمشاركة في مؤتمر جامعھ المنوفی ة ف ي الفت رة م  -

  )الدراسات العلیا في مؤسسات التعلیم العالي (مواجھھ التحدیات وتوجھ نحو المستقبل والتنمیة

 :م بعن وان2009 ی لراب 14-12ف ي الفت رة م ن جامع ھ بنھ ا -كلیھ اآلداب في مؤتمر  بورقھ عمل المشاركة -

  .العربي ودوره في تطویر التعلیم قبل الجامعي ) جامعيالتعلیم ال(

  المنوفیة بكلیة اآلداب جامعھ  الفرنسیة والجودة بقسم اللغة  ھعضو لجن -

  (ان وجد):  اقلیمیا
   )والسجناء بالقرن العشرین شعر المقاومة( بعنوان:للفرقة الرابعة  الكتروني للشعرنشر مقرر  -

 إلي كتاب علي النت بعد التعاقد مع جامعھ لیل  نشر رسالة الدكتوراه بعد تحویلھا  -

Lille.بفرنسا علي بیعھا  

  خرى  تتعلق بالعملیة التعلیمیة و خدمة المجتمع: أھم خمس أنشطة أ •
( دوریھ نصف سنویة تص در ع ن قس م اللغ ة الفرنس یة شمال جنوب مدیر تحریر مجلھ  -1

-2006م  ن  الفت  رةف  ي  ی  ة)اللیب ةری  یأكت  وبر الجماھ 7كلی  ھ اآلداب بمص  راتھ ـ جامع  ھ 

2007. 
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واللغ ات  البحثی ةلالستش ارات  العام ة الخدم ةبمرك ز  ةاألجنبی اللغ ات  تعل یم مدیر شعبھ -2

  2016-2014من  الفترةفي  المنوفیةجامعھ  اآلداب بكلیة

حصول القسم علي  إطارفي  الفرنسیة اللغةبقسم  االجتماعیة المشاركةلجنھ  مسئول -3
 )2017- 2016( 0والجوده االعتماد

 بكلیة البیئةالتي عقدھا قطاع شئون  الخارجیة القوافلفي جمیع الندوات و المشاركة -4
  2016- 2015 الفترة:في  المنوفیةجامعھ  – اآلداب

ابریل  14الي 12من  الفترةفي المؤتمر الدولي بجامعھ حلوان في  المشاركة -5
 اللغةفي  ةوالترجم األدبللتغییر في مجاالت اللغویات,  رؤىتحت عنوان 2016

 .والفرنسیة ةاإلنجلیزی
مدرسھ علي مستوي محافظھ  أفضلالختیار  الفرنسیة اللغةفي تحكیم مسابقھ  المشاركة -6

 نسیةرالف اللغةوالتعلیم واداره توجیھ  التربیةوذلك بالتعاون مع وزاره  المنوفیة
  بالمحافظة

  
 الخبرات العملیة :  •
 

  الفترة   المكان  المھام

  اعاره
  2007-2006  اللیبیة الجماهیریة -أكتوبرمعھ السابع من جا         

   2016-2005  المنوفیةجامعه  –بشبین الكوم  التربیةكلیه        انتداب      

  2012-2005  (السادات حالیا)المنوفیةجامعه  –كلیه التربیه فرع السادات     انتداب     

  2016-2005  (السادات حالیا)یةالمنوف جامعه -والفنادق  السیاحةكلیه     انتداب     

  2016-2009  جامعه المنوفیه –كلیه الحقوق    انتداب    
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 واللجان المشارك فیھا : العضویات •
   
  ھاتف   نوع العضویة  اللجنة أو الجمعیة  م

1  

عض       و مجل       س األمن       اء  

 -بمدرس    ھ الس    الم الخاص    ة 

محافظ         ھ  -مدین         ھ بنھ         ا

 .القلیوبیة

    عضو

2  

بالمعھ د  عضو مجلس األمن اء

مدین       ھ  -ال       دیني للفتی       ات 

 .محافظھ المنوفیة -قویسنا 
    عضو

3  
عض     و الجمعی     ة المص     ریة  

    عضو  .لمدرسي اللغة الفرنسیة

    عضو  بالكلیھ عضو لجنھ المكتبات  4
    عضو  بالكلیھعضو لجنھ المشتریات   5

جمعیھ  دارهعضو مجلس ا  -6
      البركان بمدینھ قویسنا

 
  لعلمیة:المؤلفات والمنشورات ا •

 2014)قمقم من حدید(وجدانیات بعنوان:نشر أول دیوان شعري باللغة العربیة   -

 س یاقات، بمجل ھ االدبیھ الحیاةأثر الحدث السیاسي في  بعنوان، العربیة باللغةتم نشر مقال  -

جامع ھ  -اآلداب بكلی ةواللغ ات  البحثی ةمجلھ فصلیھ محكمھ تصدر عن مرك ز االستش ارات 

 .2009صیف وخریف  –الثاني العدد  -المنوفیة


