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 المؤهـــــالت العلمية والشــــهـــادات الحـــــاصل علــــيهـــا:-2
 التخصص الكلية  الجامعة  المــــؤهـــــل م
 لغة فرنسية كندا وزارة التعليم الكندية شهادة المعادلة الكندية للدارسات اللغوية 1
 حضارة فرنسية كلية األلسن عين شمس دكتوراه األلسن في اللغة الفرنسية  2
 لغة فرنسية فرنسا وزارة التعليم الفرنسية (DALFدبلوم عالي في اللغة الفرنسية) 3
 حضارة فرنسية كلية األلسن عين شمس ماجستير األلسن في اللغة الفرنسية  4
 حضارة فرنسية كلية األلسن عين شمس السنة التمهيدية لماجستير األلسن  5

 
 (:والخارجيالتدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي  - 3

 اسم المؤسسة سنة االلتحاق بها الوظيفة
 اآلداب جامعة المنوفيةكلية  1993 مدرس لغة فرنسية

 كلية اآلداب جامعة المنوفية 2001 مدرس حضارة فرنسية
 كلية اآلداب جامعة المنوفية 2007 أستاذ مساعد حضارة فرنسية

 كلية اآلداب جامعة المنوفية 2014 أستاذ الحضارة الفرنسية
 كلية اآلداب جامعة المنوفية 2012 قائم بعمل رئيس قسم

 كلية اآلداب جامعة المنوفية 2014 الفرنسيةرئيس قسم اللغة 
 
 الدورات التدريبية والندوات والمحاضرات وورش العمل:  -4

 المركز اتاريخه الدورة
 دورات باخلارج

 فرنسا  OGD 2017 دورة قواعد البحث في مصادر المعلومات
 جامعة الكيبك بكندا 2008 دورة الترجمة واألدب الكندي

 جامعة بيزنسون بفرنسا 2007 الفرنسيةدورة اللغة 
 كرورس فرنسا 2002 دورة اللغة الفرنسية
 جامعة بيزنسون بفرنسا 1997 دورة اللغة الفرنسية

 دورات بالداخل

 بسفارة فرنسا الثقافي الفرنسي 1997 للغة الفرنسية ةالدورة التأهيلي

 بسفارة فرنسا الثقافي الفرنسي 1996 للغة الفرنسية ةالدورة التأهيلي

 بسفارة فرنسا الثقافي الفرنسي 1995 للغة الفرنسية ةالدورة التأهيلي

 شخصيــةمعلومات  - 1

 الوظيفة االســــــم 
  

الحضارة الفرنسية ورئيس قسم اللغة الفرنسية كلية اآلداب جامعة أستاذ  نور محمد الجارحى السبكى
 المنوفية

 البريد اإللكتروني محمولهاتف 

------------ Lettresfrancaismenoufieh@gmail.com 



 بسفارة فرنسا الثقافي الفرنسي 1994 للغة الفرنسية ةالدورة التأهيلي

 دورات تنمية أعضاء هيئة التدريس

 تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس 2014 نظم االمتحانات وتقويم الطالب

 تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس 2014 الجامعيةاإلدارة 

 تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس 2014 الجوانب المالية والقانونية في االعمال الجامعية

 تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس 2014 إدارة الفريق البحثي

 تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس 2014 التخطيط االستراتيجي

 تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس 2014 التكنولوجيا في التدريساستخدام 

 تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس 2005 االتجاهات الحديثة في التدريس

 تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس 2005 مهارات العرض الفعال

 تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس 2005 المهارات االدارية

 تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس 2004 العلميأساليب البحث 

 تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس 2004 مهارات االتصال الفعال

 تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس 2004 تنمية مهارات رعاية الشباب

 تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس 2004 مهارات التفكير

 اعضاء هيئة التدريس تنمية قدرات 2004 اخالقيات وآداب المهنة

 
  األنشطة المختلفة في مجال نظم ادارة الجودة / مشروعات تطوير التعليم: - 5
 كلية اآلداب جامعة المنوفية. –مدير وحدة ضمان جودة التعليم واالعتماد -

 الدورات يف جمال اجلودة
 .2015يوليو -معايير اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالي اإلصدار الثالث -1
 .التقويم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي-2
 .المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي-3
 .توصيف البرامج والمقررات وتقويم نواتج التعلم لمؤسسات التعليم العالي-4
 .التخطيط االستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي-5
 .ة لمؤسسات التعليم العاليبروتوكوالت زبارة المراجعة الخارجية: الدورة التطبيقي-6
 
 الشهادات والدورات في مجال الحاسب اآللي: - 6

1-ICDL. 

2-Introduction to 10g SQL. 

3-Oracle 10g: program with PL/SQL. 

4-Oracle forms developer 10g: build internet applications. 

5-Oracle Reports developer 10g: build reports. 

 
 :ومؤتمراتندوات  - 7

 المكان التاريخ اسم الندوة او المؤتمر
 المنوفيةجامعة  -كلية اآلداب 2002 الندوة الثقافية حول تدريس اللغة الفرنسية في مصر

 جامعة عين شمس-كلية األلسن 2004 ندوة األسبوع الثقافي لكلية األلسن
 جامعة عين شمس-األلسنكلية  2005 ندوة األسبوع الثقافي لكلية األلسن
 جامعة عين شمس-كلية األلسن 2006 ندوة األسبوع الثقافي لكلية األلسن

 المنوفيةجامعة  -كلية اآلداب 2006 مؤتمر العالج النفسي

 جامعة عين شمس-كلية األلسن 2007 ندوة األسبوع الثقافي لكلية األلسن



 جامعة عين شمس-األلسنكلية  2011 السياسية الثقافية المعاصرةمؤتمر 

 القاهرة -هيئة ضمان الجودة 2016 التعليم من اجل الحاضر والمستقبلمؤتمر 
 

 : وخدمة المجتمعأهم خمس أنشطة أخرى تتعلق بالعملية التعليمية  - 8
الثقافي الفرنسيييييييييييييي التابر للسيييييييييييييفارة الفرنسيييييييييييييية بالقاهرة للتدريس للطالب المتفوقين  زانتدبت للتدريس بالمرك-1

 .1996بالجامعات المصرية عام 
 تدريس اللغة العربية كلغة ثانية كمتطوع لبعض طالب جامعة الكيبك بكندا. -2
 عضو لجنة شئون البيئة وخدمة المجتمر بكلية اآلداب جامعة المنوفية.-3
عمال الترجمة من العربية إلى الفرنسييييييييية في أسييييييييبوع شييييييييباب الجامعات المنعقد في جامعة االشييييييييترا  في أ  -4

 والعضو المرافق لوفد جامعة سنجور الفرنسية. 2007المنوفية عام 
 الكلية تعمل به حتى اآلن. لاالشترا  في تطوير برنامج الستخراج نتيجة الكلية بالحاسب اآللي وال تزا -5
 
  العملية:الخبرات  - 9

 الفترة المكان المهام
 2008-2007 قسم االدب جامعة الكيبك بكندا العليا والبحوث تمسئول ملف الدارسا

 2014-2013 كلية اآلداب جامعة المنوفية قائم بعمل رئيس قسم اللغة الفرنسية
 اآلن حتى-2014 كلية اآلداب جامعة المنوفية رئيس مجلس قسم اللغة الفرنسية

 األن حتى-2016 جامعة المنوفية-بكلية اآلداب وحدة الجودةمدير 
 االكاديمية:عضوية الجمعيات  -10

 العنوان المكان نوع العضوية اللجنة أو الجمعية م

1 
جمعية المترجمين 

 الكندية
 كندا تحت الدراسة

 (OTTIAQ) 

1108-2021, avenue Union-

Montréal (Québec)-H3A 2S9 

 مصر عامل التاريخيةالجمعية  2
 سات التاريخيةالجمعية المصرية للدرا

خلف مدارس المنار الحي الثامن، مدينة 
 .القاهرةنصر 

 
 االبحاث:  - 11

 املؤلفات:

  التاريخ الناشر سم الكتابا م
 2017 تحت الطبر )ترجمة( كتاب جواسيس الفاتيكان 1
 2010 ، القاهرةمطبوعات كلية اآلدابدار  عمل مشتر ()قاموس مصطلحات علم اللغة  2

 2007 مطبعة دار الكتب الجامعية، القاهرة التحليل المركب للنصوص )عمل مشتر ( 3
  2006 مكتبة لبنان، بيروت عمل مشتر ()قاموس االختصارات واألوليات  4

أعتاب الحرب إلى فرنسا بعد الثورة الفرنسية و  5
 .العالمية األولى

  2004 الجامعية، القاهرةمطبعة الكتب 

 

 

 



 األحباث العلمية املنشورة يف الدوريات العلمية الدولية:-

 المجلة اسم البحث م
مكان 
 النشر

سنة 
 النشر

1 

اضطرابات ومشكالت مملكة األدب في 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر 
من خالل الجرائد السيارة: جريدة 

 .المراقب كمثال

 
 السنغال. حولية جامعة سان لويس،

 
 2014 السنغال

 2009 كندا كندا. -حولية جامعة الفل .الهمجي الطيب بين الحقيقة والخيال 2

 يف الدوريات العلمية احمللية: العلمية املنشورةاألحباث -

 مكان النشر المجلة اسم البحث م
سنة 
 النشر

1 

الغيرية والمكان في خطاب ادب الرحالت 
حتى الثورة النسائي من العصور الوسطي 

 .الفرنسية
 2013 جامعة المنوفية حولية كلية اآلداب

2 
النثري: بين واقعية الرحالت الشعرى  ادب

 .الرحلة وتخيلها
 2011 شمس نعي جامعة حولية كلية األلسن

3 
باريس عشية الثورة الفرنسية: الصعود 

   .اإلجباري للبورجوازية الغنية
 2007 جامعة المنوفية حولية كلية اآلداب

4 
الباستيل: السجن األخف وطأه في عصر 

 .ما قبل الثورة
 2005 رابطة األدب الحديث فكر وإبداع

5 
مجتمر المدينة الفاضلة من رابلية الى 

 .مرسيه
 2004 رابطة األدب الحديث فكر وإبداع

6 
الصورة المبهجة للريف الفرنسي عشية 

 .الثورة الفرنسية
 2002 المنوفيةجامعة  حولية كلية اآلداب

 :العامليةااللكرتونية  املقاالت املنشورة يف الدوريات-

 الدورية اسم المقال م
 www.oodoc.com مونتسكيو : كيف يمكن ان تكون فارسيا 1

 www.oodoc.com فولتير: مشاهد جميل )الحرب( 2

 www.oodoc.com .المبيدوزا: صومعة بجزيرة جوانفيل  3

 www.oodoc.com ةبوسية: خطاب بمناسبة تعيينه باألكاديمي 4

 


