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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 التقرير العلمى والوظيفى عن أ.د./ درية حافظ نجم

 #السيرة الذاتية  # 
 

 : البيانات الشخصية (1)

 نجم عطية أ.د./ درية حافظ االسم :
وا د  أستتتتتتاذ اللفتتتتتة الفرنستتتتتية و دابهتتتتتا والترجمتتتتتة الفوريتتتتتة والتحريريتتتتتة وا د  المقتتتتتارن  المهنة :

]أستتاذ متفتر   العالمى والمناهج وطرق التدريس)قاعة بحتث المعاصر والحديث وا د  
 . بكلية اآلدا ، قسم اللفة الفرنسية و دابها، جامعة المنوفية[

وكيتتل المعهتتد العتتالى التتدولى للفتتا  والترجمتتة  1002التتى عتتام  1001منتدبتتة متتن عتتام  العمل السابق :
لتتتى الفرنستتتية الفوريتتة بتتتالتجما ال تتتامس، وأستتتاذ اللفتتتة الفرنستتتية و دابهتتتا  والترجمتتة متتتن وال

 .برغبتى العودة إلى جامعة المنوفيةو -ية، ونائ  رئيس مجلس اإلدارة واإلنجليزية والعرب
رئيس قسم اللفة الفرنسية و دابها، وأستاذ اللفة الفرنسية وا د  المقتارن والترجمتة بكليتة  العمل ا سبق :

فرنستتية بكليتتتى التربيتتة والستتياحة اآلدا  جامعتتة المنوفيتتة، ومعتترش علتتى عتتعبتى اللفتتة ال
 .1001إلى  1991والفنادق بجامعة المنوفية من عام 

 م11/10/1911 تاريخ الميالد :
 مصرية الجنسية :

أستتتتاذ المنتتتاهج وطتتترق تتتتدريس العلتتتوم  –أرملتتتة )التتتزود : أ.د./ستتتمير عبتتتد العتتتال محمتتتد  الحالة اإلجتماعية :
ووكيتل كليتة التربيتة جامعتة اإلمتارا  العربيتة   –وتكنولوجيا التعليم، جامعة عين عمس 

 رحمه اهلل . -وعميد مهندس سابق بالقوا  المسلحة والقوا  الجوية-المتحدة سابقا  
 العربية والفرنسية واإلنجليزية وبعض اإليطالية واإلسبانية والمجرية. اللفا  المتقنة :

دارة ا عمال.السياحة والقراءة والترجمة والتدريس والسباح الهوايا  :  ة وال
مدينة العروق، الحتى ا ول، المجتاورة ا ولتى، عارع مصطفى لطفى المنفلوطى,  121 العنوان الدائم :

 القاهرة. –أمام مسجد الصحابة ومدارس مينا  سابقا  11و  11تقاطا عارعى )
 01011121202أو  0111 1001111المحمول: -  01) 10201022 التليفون بالقاهرة :

     01) 22911903 اكس :الف
 E-mail : dnegm@yahoo.com البريد اإللكترونى :
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 : المؤهالت العلمية (2)

 
 .1991ليسانس  دا  : ت صص اللفة الفرنسية و دابها، كلية اآلدا  جامعة القاهرة  -1
جامعتة عتين ربية إلى اللفة الفرنسية والعكس من كلية اآللستن، ماجستير الترجمة الفورية والتحريرية من اللفة الع -1

 ترجمة وتعليق لفوى. –الفرنسية لڤاليرى چيسكار ديستان": "الديمقراطية  عنوان الرسالة،1929عمس 

الصتي  التثالث »: عنتوان الرستالة – 1911دكتوراه فى اللفة الفرنسية و دابها : كلية ا لسن، جامعة عين عمس  -2
بمرتبتتتة العتتترش  –دراستتتة تيميتتتة وأستتتلوبية  –للكاتتتت  الفرنستتتى جوستتتتاش فلتتتوبير  «ربتتتة ستتتان  انطتتتوان"لروايتتتة "تج

 ا ولى ما التوصية بطبا الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلها ما الجامعا  ا  رى.

 
 : التدرج الوظيفى (3)

 
 .1920إل  1991مترجمة بالهيئة العامة لإلستعالما  د.م.ع. من  -1

 .1922إلى  1920فى بالهيئة العامة لإلستعالما  من مديرة المركز الصح -1

 .1929إلى  1922مديرة مكت  رئيس الهيئة العامة لإلستعالما  من  -2
 .1921اإلنتدا  للعمل برئاسة الجمهورية عام  -1

 
 : مىيألكادالتدرج ا (4)

 
 .1912إلى  1910مدرس  ارد الهيئة للفة الفرنسية بمركز اللفا  : جامعة اإلمارا  العربية المتحدة، من  -1
متتدرس ت صتتص اللفتتة الفرنستتية و دابهتتا بقستتم اللفتتا  ا جنبيتتة بكليتتة اآلدا  : جامعتتة اإلمتتارا  العربيتتة المتحتتدة، متتن  -1

 .1990إلى عام  1912عام 

 .1911/1919را  العربية المتحدة عام مديرة مركز اللفا  بجامعة اإلما -2

رنستتتية بكليتتتة اآلدا  : جامعتتتة اإلمتتتارا  العربيتتتة أستتتتاذ معتتتار  بقستتتم اللفتتتا  ا جنبيتتتة ورئتتتيس عتتتعبة اللفتتتة الف -1
 1990المتحدة، عام 

 .12/11/1991جامعة المنوفية من  –أستاذ مساعد بقسم اللفة الفرنسية و دابها بكلية اآلدا   -5

معرفة على قسم اللفة الفرنسية بكلية التربية جامعة قناة السويس ومنتدبة لتدريس النصوص التطبيقيتة لطالبهتا،  -9
 .1992/1991عام 
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جامعتة  –قائم بأعمال رئيس قسم اللفة الفرنسية و دابها بكلية اآلدا ، ومعرش على ععبة اللفة الفرنسية بكلية التربية  -2
 .1991المنوفية، من عام 

جامعتة المنوفيتة، ومعترش علتى عتعبتى اللفتة الفرنستية  –أستاذ ورئيس قسم اللفتة الفرنستية و دابهتا بكليتة اآلدا   -1
 .1001إلى  1991جامعة المنوفية، من  –والسياحة والفنادق  بكليتى التربية

 القتتاهرة الجديتتدة ورئتتيس مجلتتس اإلدارة –وكيتتل المعهتتد التتدولى العتتالى للفتتا  والترجمتتة الفوريتتة بتتالتجما ال تتامس  -9
 )إنتدا  كلى . 1002إلى  1001وأستاذ اللفة الفرنسية و دابها بنفس المعهد من عام  باإلنابة

 جامعة المنوفية. –لية اآلدا  قسم اللفة الفرنسية و دابها أستاذ متفر  بك -10

 لى الفرنسية بالمعهد العالى للفا  بمصر الجديدة.ال من و أستاذ ا د  الفرنسى والترجمة  -11

 .   سبا   اصةر بالسادس من أكتوبر، واعتذوالفنادق لعمادة المعهد العالى للسياحة  1010عام   ندبىطل -11

 ند  جزئى..1011معهد العالى للفا  بمدينة الثقافة والعلوم بالسادس من أكتوبروعضو مجلس إدارة المستعار  -12

 
 : المشاركة فى اللجان (5)

 

 .1910عضو لجنة إنعاء مركز اللفا  بجامعة اإلمارا  العربية المتحدة عام  -1

 .1915-1911عضو لجنة الرحال  العلمية لطلبة كلية اآلدا ، جامعة اإلمارا  العربية المتحدة  -1

 .1990إلى  1919من بجامعة اإلمارا  اآلدا   كليةضو مكت  التوجيه واإلرعاد لطلبة وطالبا  ع -2

بكليتتتا   فرنستتتى /عربتتتى مستتتابقة الترجمتتتة الفوريتتتةإلعتتتداد وتصتتتحية أستتتئلة المعتتتاركة فتتتى يتتتوم النعتتتاط الجتتتامعى  -1
 .1912-2-9بتاريخ  العربية المتحدةبجامعة اإلمارا  الطالبا  

 .1912/1911المسابقة الثقافية  بطال نوادى ال ليج عام  عضو لجنة إعداد أسئلة -5

، العربيتتة المتحتتدة عضتتو لجنتتة مراقبتتة وتقيتتيم مستتابقا  الترجمتتة الفرنستتية فتتى كليتتا  الطالبتتا ، جامعتتة اإلمتتارا   -9
 .1990إلى  1912من عام 

إلتى  1912ن عتام عضو لجنة اإلعراش على النعاطا  الرياضية لطالبا  جامعة اإلمتارا  العربيتة المتحتدة، مت -2
1990. 

 1912إعتتداد معتتتارض التتتراث فتتتى كليتتا  الطالبتتتا  بجامعتتة اإلمتتتارا  العربيتتة المتحتتتدة، متتن عتتتام عضتتو لجنتتتة  -1
 .1990إلى

لجتان اإلستتماع إلتى المتقتتدمين للتعيتين كأعضتاء هيئتة تتدريس فتتى كليتة اآلدا  بجامعتة اإلمتارا  العربيتتة  ةرئيست -9
 .1990عام  المتحدة

 .1991/1995جامعة المنوفية، عام  –ج ععبة اللفة الفرنسية بكلية التربية رئيسة لجنة وضا منه -10

 .1991/1995جامعة المنوفية، عام  –رئيسة لجنة وضا منهج اللفة الفرنسية لطلبة كلية الحقوق  -11
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 –رئيستتة لجنتتة وضتتا متتنهج التتدورة التأهيليتتة لفيتتر المت صصتتين متتن مدرستتى اللفتتة الفرنستتية بالمتتدارس العربيتتة  -11
 .1995/1999جامعة المنوفية، عام  –ة لكلية التربية التابع

لجنة تطوير الئحتى كليتى اآلدا  والتربية بجامعة المنوفية وفقا  إلحتياجا  المجتما وتمعتيا  متا التطتور  ةرئيس -12
 العالمى.

 . /19992000عام )مجلة الكلية لجنة البحوث العلمية بكلية اآلدا  بجامعة المنوفيةل الهيئة اإلستعارية عضو -11

 1001عضو لجنة مناقعة وتحكيم ا بحاث المقدمة إلى المؤتمر الدولى ا ول بكلية ا لسن جامعة المنيا عام  -15

 .كلية اآلدا  جامعة المنوفية لجان اإلستماع إلى المتقدمين للتعيين كأعضاء هيئة التدريس فى ةرئيس -19

راه تعتتدهما الباحثتتتان منتتار الستتيد ووالء لجنتتة فحتتص  طتتتين إلعتتداد رستتالتين للحصتتول علتتى درجتتة التتدكتو  ةرئيستت -12
 الرفاعى ومضاهتهما برسالتين سابقتين بجامعتى القاهرة وحلوان وكتابة تقريرين عنهما.

 .1015/1019عام عضو لجنة التحكيم لنعر ا بحاث العلمية فى مجلة كلية اآلدا  جامعة المنوفية  -11

 .ةكلية اآلدا  جامعة المنوفيعضو مجلسى الكليه والقسم ب -19

 .1019/1012عام  كلية اآلدا  جامعة المنوفيةب عضو مجلس الحكماء -10
 

 : ( الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات6)
 

 1922دورة وزارة الثقافة  د  ا طفال عام  -1

 .1911مارا  العربية المتحدة عام اإلعترا  فى إعداد أول دورة فى اللفة اإلنجليزية للمعيدين بجامعة اإل -1

 .1911اد معلمى اللفا  ا جنبية بكلية التربية بجامعة اإلمارا  العربية المتحدة عام دورة إعد -2

 .1915إعداد دورتين فى اللفتين الفرنسية واإلنجليزية للمعيدين بجامعة اإلمارا  واإلعراش على تنفيذهما عام  -1

ا  أمريكتتا وأوروبتتا، فتتى إطتتار اإلعتتداد ا كتتاديمى لتتدورة فتتى اللفتتة العربيتتة للطلبتتة ا جانتت  المبعتتوثين متتن جامعتت -5
 .1915التبادل الثقافى عام 

إعداد أول دورة فى اللفة اإلنجليزية إلجتياز إمتحانا  التويفل لمدراء إدارا  الجامعة واإلعراش على تنفيذها عام  -9
1915. 

تطوير مناهج  المؤتمر اإلقليمى ا ول لكلية التربية، جامعة اإلمارا  العربية المتحدة حول "سياسا  وتجار  فى -2
ابريتتل عتتتام  2إلتتتى  2التعلتتيم فتتى التتتدول العربيتتة"، بالتعتتاون متتتا المجلتتس التتتدولى للمنتتاهج والتقنيتتة فتتتى الفتتترة متتن 

1911 . 
 .1991دورة تأهيل أساتذة اللفة الفرنسية كلفة أجنبية فى باريس )مركز چورچ برنانوس  عام  -1
 .1995سبتمبر  11إلى  1عة عين عمس من دورة إعداد المدرس الجامعى، أقيم  بكلية التربية، جام -9

 . 1001حتى عام رئاسة الندوا  العلمية التى يعقدها القسم فى كلية ا دا  بجامعة المنوفية، بصفة دورية -10
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اإلعتتتترا  فتتتى النتتتدوا  الدوريتتتة التتتتى يعقتتتدها مركتتتز الثقافتتتة والتعتتتاون الفرنستتتى متتتا رؤستتتاء أقستتتام اللفتتتة الفرنستتتية  -11
 . ل النهوض بتعليم اللفة الفرنسية فى الجامعا بالجامعا  المصرية من أج

 .1001حتي عام    بكليتى اآلدا  والتربية، جامعة المنوفيةDELFاإلعراش على دورا  دبلوم اللفة الفرنسية ) -11

اإلعراش علتى "جماعتة حمايتة البيئتة" والقيتام بحمتال  توعيتة وعقتد نتدوا  متا طتال  جامعتة المنوفيتة والمجتمتا   -12
 .1001تى وح 1995من عام 

 11المتؤتمر الثتتانى لكليتتة اللفتتا  ا جنبيتتة جامعتتة موستتكو حتول "موستتكو والفتتر  حتتوار الثقافتتا "، فتتى الفتتترة متتن  -11
نعتتر فتتى مجلتتة  -، وأعتتترك  فيتته ببحتتث : "كليوبتتاترا فتتى ا د  الفربتتى وا د  العتترقى"1995نتتوفمبر  20إلتتى 

 المؤتمر.

لية التربية بدمنهور، جامعتة اإلستكندرية "ملتقتى الحضتارا " عقتد المؤتمر العلمى السنوى بقسم اللفا  ا جنبية بك -15
 .1999مارس  12إلى  15فى دمنهور من 

، عقد فى مركز إعداد القادة المركزى للتنظيم واإلدارة بالقاهرة 11مؤتمر التعليم العالى فى مصر وتحديا  القرن  -19
 .1999مايو  11إلى  10من 

فيتتة عتتن دور الجامعتتة فتتى  دمتتة المجتمتتا وتنميتتة البيئتتة، عقتتد بتتوزارة الزراعتتة المتتؤتمر البيئتتى الرابتتا لجامعتتة المنو  -12
 .1999يونيو  19إلى  12بالقاهرة من 

بقاعتتة التعلتتيم  1999يونيتتو  20، 19التتدورة التعليميتتة ا ولتتى لتطتتوير المنتتاهج والمقتتررا  الدراستتية، أقيمتت  يتتومى  -11
 الطبى المستمر بكلية الط  بجامعة المنوفية.

 . 1992- 1999تعليمية الى الواليا  المتحدة ا مريكية وكندا من أول سبتمبر الى   ر ينايرعضو بعثة  -19

10المؤتمر العالمى العاعتر  -10
th
 Biennial Conference1996  (American Council for Quebec Studies) 

ACQS يعقد كل عامين .1999أكتوبر  10إلى  12عقد فى مدينة كيوب ، بكندا من( . 
 The MLA Annual Convention  (Modern Languages Association of Americaالعالمى   المؤتمر -11

 .1999ديسمبر  20إلى  12من   DCعقد فى واعنطن 
 1، بالواليتا  المتحتدة ا مريكيتة، فتى الفتترة متن   Florida University of Tampaرحلتة علميتة إلتى جامعتة -11

 .1992يناير  11إلى 

  South Floridaأقيمت  فتى قستم اللفتا  ا جنبيتة بجامعتة    La Littérature de la banlieue :نتدوة أدبيتة بعنتوان -12
 رئيسة القسم.  Professor Dr. Christine Probesبرئاسة 1992يناير  19بالواليا  المتحدة ا مريكية يوم 

متتارس  19إلتتى  11ن ستتوزان مبتتار . عقتتد فتتى المنوفيتتة متت / المتتؤتمر القتتومى الثالتتث للمتترأة تحتت  إعتتراش الستتيدة -11
1991. 

 .1991مارس  19إلى  11مؤتمر تسويق ال دما  الجامعية. عقد فى جامعة القاهرة من  -15

كليتة  –مؤتمر اإلتجاها  الحالية فى ا د  واللفة والنقد وتأثيراتها على الفكر المعاصر، عقد فى جامعة ا زهر  -19
 )رئيس جلسة . 1000مارس  1و  2اللفا  والترجمة، قسم اللفة الفرنسية فى 
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إبريتل  1-1متؤتمر قضتايا الترجمتة وا د  ومعتكالته،عقد بكليتة اللفتا  والترجمتة، قستم فرنستى، جامعتة ا زهتر،  -12
 )رئيس جلسة . 1001

 2و  9كليتتة اللفتتا  والترجمتتة قستتم اللفتتة الفرنستتية فتتى  –متتؤتمر  فتتاق الدراستتا  ا دبيتتة واللفويتتة. عقتتد بجامعتتة ا زهتتر  -11
 سة .)رئيس جل 1001إبريل 

 .1002اإلسهام فى دورة إعداد القادة بحلوان عام   -19

 رئيسة لجنة اإلعراش على ا نعطة والرحال  الترفيهية والعلمية. -20

 15و  11المؤتمر التدولى ا ول لكليتة ا لستن، جامعتة المنيتا : "مصتر فتى عيتون ا د  العتالمى" عقتد بالمنيتا، يتومى  -21
 )رئيس جلسة . 1001إبريل 

 .15/11/1002كلية اآلدا  جامعة المنوفية بعنوان "المواطنة ومستقبل مصر" عقد يوم المؤتمر السنوى ل -21

 .12/1001و  19عقد فى المعهد العالى للفا  والترجمة بمصر الجديدة فى ,",الترجمة وتواصل الثقافا ا د "مؤتمر -22

رؤى واستتراتيجيا " عقتد فتى  تنميةالعربيتة:لمؤتمر السنوى الرابا للمركز العربى للتعليم والتنميتة "المعلوماتيتة وقضتايا الا  -21
 بمقر جامعة سيناء بالقاهرة. 1009مارس  11-11الفترة من 

بجامعتتة جتترخ ال اصتتة  المتتؤتمر العلمتتى الثتتانى لكليتتة العلتتوم التربويتتة "دور المعلتتم العربتتى فتتى عصتتر التتتدفق المعرفتتى" -25
 .9/1/1009إلى  2/1/1009با ردن من 

إلى  11لمجلس الدولى للتعليم من أجل التدريس" بكلية التربية  بجامعة السلطان قابوس من "المؤتمر الرابا وال مسين ل -29
12/11/1009. 

 .1011-1-5مؤتمر"اإلسالم دين الوسطية. مثال لتأهيل ا ئمة والدعاه" عقد فى ستراسبورد بفرنسا يوم  -22

 1015فى كلية اآلدا  جامعة المنوفية فى عام  ورعة عمل عقد  فى -21

 . 1019آلدا  جامعة المنوفية فىعام لوم اإلنسنيةفى عالم متفير,عقد فى كلية امؤتمر الع -29

لعبتد الحكتيم قاستم.والترجمة إلتى " بعنوان "دراسة تحليلية ونقدية لرواية" أيتام اإلنستان الستبعةبحث لمناقعة  طة  سمينار -10
 .  1/1/1012. عقد يوم لماجستيرمقدمة من الباحثة هدير طوالن للتسجيل لدرجة ا الفرنسية بقلم إدويج المبار" 

 
 : ( المهام العلمية بالخارج7)

 
مهمتة علميتتة إلتى  للواليتتا  المتحتدة ا مريكيتتة بجامعتتة إلينتويز بمدينتتة بأوربانتا عتتامبين قستم ا د  المقتتارن لمتتدة  -1

المهمتتة كتتان مقتتررا لهتتا ستتتة أعتتهر ولكنتتى أنجتتز  (.1992ينتتاير  12إلتتى  1999ستتبتمبر  11أربعتتة أعتتهر  متتن 
 المطلو  فى أربعة أعهر فعد  إلى أرض الوطن   

أستتتاذ ا د  المقتارن وا د  الفربتتى  –مهمتة إعتراش معتتتر  إلتى بواتييته بفرنستتا باإلعتترا  متتا أ.د./عتارل بتون  -1
 بجامعة باريس نور )باريس العمالية  على رسالة الدكتوراه ال اصة بالباحث/كامل محمد منير. 



 2 

لدكتوراه ال اصة بالباحث/طارق زين ن كلود الرا  بجامعة كان بفرنسا على رسالة امهمة إعراش معتر  ما أ.د./جو  -2
 .1000دين كيوان العاب

  2باريس  قارن بجامعة السوربون،)أستاذ ا د  المباريس ما أ.د./ دانيل هنرى باجو مهمة إعراش معتر  إلى -1
 .1002يو على رسالة الدكتوراه ال اصة بالباحثة/رغدة أبو الفتوح فى عهر يول

 
 
 

 :المشاركة فى الهيئات والجمعيات العلمية  (8)
 
 .1991عضو جمعية الصداقة المصرية الفرنسية منذ عام  -1

 .1991عضو جمعية اآلد  المقارن عام  -1

 .1999 -1995رئاسة وحدة الترجمة بمركز ال دما  واإلستعارا  المجتمعية بكلية اآلدا  جامعة المنوفيةعام -2

 AATF ِ(American Association for Teachers of يتتة لمعلمتتى اللفتتة الفرنستتية عضتتو الجمعيتتة ا مريك -1

French 1999  من عام 

 .1999بكندا منذ عام  AUPELF-UREFعضو الوكالة الجامعية الفرانكوفونية  -5

 & WCCI   (World Council for Curriculum 1000حتتى1991عضوالمجلس التدولى للمنتاهج والتعلتيم متن  -9

Instruction  

 

 : الكتب والمؤلفات العلمية( 9)
 

 La spontanéité dans les poèmes de Youssef  Ezz El""التلقائيتة فتى أعتعار يوستش عتز التدين"   -1

Din". 
 Les livres deترجمتة إلتى اللفتة الفرنستية ونقتد أدبتى لم تتارا  متن العتعر العربتى، كتتا  منعتور فتى دار النعتر "

France 1990لهيئة المصرية العامة للكتا  )طبعة ثانية  ، وفى ا1915" القاهرة. 
 Cléopâtre dans la littérature occidentale et la"متوجز بحتث "كليوبتاترا فتى ا د  الفربتى والعترقى" -1

littérature Orientale" 

وستكو متن قدم إلى المؤتمر الثانى "موسكو والفر  حوار الثقافا " الذى عقد فتى كليتة اللفتا  ا جنبيتة، جامعتة م
 .1999، ونعر فى مجلة المؤتمر عام 1995نوفمبر  20إلى  11

مكانيتتتة تطبيقهتتا علتتى طتتتال  ا قستتام المت صصتتتة بالجامعتتا  اإلقليميتتتة » -2  راء فتتى تتتدريس "القواعتتتد المترجمتتة" وال
 .«المصرية
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"Quelques propos sur l'enseignement de la méthode "Grammaire-Traduction" et son 

applicabilité sur les étudiants des sections spécialisées des universités régionales 

égyptiennes". 

قطتاع  دمتتة المجتمتا وتنميتة البيئتة، جامعتتة  –مقتال بالفرنستية وترجمتته إلتتى العربيتة، منعتوران فتى مجلتتة عتئون البيئتة 
 .1999المنوفية، العدد ا ول 

كتتا  جتامعى، منعتور بمركتز معالجتة الوثتائق   - "Précis simplifié de la prose"عترض مبستط للنثتر   -1
(DHC  1999. 

 تل يص بالفرنسية لبحث "الجيل الضائا فى "وداعا  للسالح" لهيمنجواى وأورليان آلرجون -5

Synopsis de "La Génération Perdue" dans "A. Farewell To Arms" de Hemingway et 

"Aurelien" d'Aragon. 
 تح  عنوان : 1992ينابر  10إلى  9ندوة : "" التى عقد  فى بروكسل من  قدم إلى

Space and time in Hemingway's "A Farewell to Arms" and Aragon's "Aurélien". 

 .Cahiers Chronos, Amesterdam, Rodopie, 1997وقبل للنعر فى مجلة : 
 "للكاتبة الفرنسية  نى سومون :أثر غيا  ا م على نفسية الطفل فى قصة "رجيم لرجين  -9

L'impact de l'absence de la mère sur la psyche de l'enfant dans :"Un Régime Pour 

Régine" – d'Annie Saumont. 

بحث بالفرنسية وترجمته إلى العربية، منعوران فى مجلة عئون البيئة، قطاع  دمة المجتما وتنمية البيئة بجامعة 
 .1992نوفمبر  –د الثانى العد –المنوفية 

 "Synopsis de l'analyse littéraire et linguistique""إيجاز التحليل ا دبى واللفوى"  -2

 .1991كتا  جامعى فردى، منعور بدار الهدى 
 .1999 –دار الهدى  –كتا  جامعى فردى  –" La littérature comparée"ا د  المقارن" " -1

 "Cours choisis de langue française" "محاضرا  م تارة للفة الفرنسية" -9

 . إعترك  فى إعداد معظم مادته ثم  تصحيحه ومراجعته بالكامل مراجعة فردية.1999كتا  جامعى جماعى 

إعتترك  فتى إعتداد  - 1000"م تارا  من قواعد اللفتة والحضتارة متن أصتل فرنستى وتطبيقاتهتا". كتتا  جتامعى  -10
 Anthologie d'origine française – Recueil et"عتة فرديتة. معظتم مادتته ثتم تصتحيحه ومراجعتته مراج

T.P.’’  

 ."L'évolution de la prose au XXème siècle"تطور النثر فى القرن الععرين"  -11

 دار حورس )إعداد فردى . –كتا  جامعى فردى 
 –حتورس  دار –كتتا  جتامعى فتردى " "Manuel de Littérature comparée"قواعتد فتن ا د  المقتارن"   -11

1001. 
 .1009–. دار حورس كتا  جامعى فردى  "La traduction Art et Science"  "الترجمة فن وعلم" -12
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" كتتا  جتامعى .Eléments de méthodologie et T.P"  "وأعمتال تطبيقيتة "عناصتر متنهج البحتث العلمتى -11
 .1011فردى. 

 1011.كتا  جامعى فردى – Le développement de la littérature comparéeا د  المقارن  "تطور  -15

 
 : البحوث العلمية( 11)

  : البحوث التى قدمت للترقية لدرجة أستاذ مساعد -أ

 دراسة قيمية وأسلوبية. -"العطش والحنان" فى مؤلفا  صمويل بيك  والروائية المسرحية  -1
La bienveillance dans l'œuvre dramatique et romanesque de Samuel Beckett.  

Étude thématique et stylistique. مجلة كلية اللفا  والترجمة بجامعة ا زهر، العدد الععرين، لعام        
1911.  

 "إسهام چوليان جرا  فى تطوير ا د  السيريالى". نقد أدبى وأسلوبى تطبيقى. -1

La contribution de Julien Gracq dans le développement du surréalisme. Critique littéraire 

et stylistique appliquée. 
 

 .1911مجلة كلية اآلدا  بجامعة اإلسكندرية، 
 –دراسة أدبية أسلوبية )الجزء ا ول .  –"البحث عن الذا  فى أعمال ميعيل تورنييه"  -2

"La recherche du moi dans l'œuvre de Michel Tournier." Etude thématique et stylistique" 

(Première partie). 

 .1929مجلة كلية اآلدا  بجامعة اإلمارا  العربية المتحدة، العدد ال امس لعام 
 دراسة أدبية وأسلوبية )الجزء الثانى . –"البحث عن الذا  فى أعمال ميعيل تورنييه"  -1

"La recherche du moi dans l'oeuvre de Michel Tournier – Etude thématique et stylistique 

(Deuxième partie). 

 .1990مجلة كلية اآلدا ، جامعة اإلمارا  العربية المتحدة، العدد السادس 
 دراسة أدبية وأسلوبية. –الحزن فى قصة "الفرح" لچورچ برنانوس  -5

La tristesse dans «La Joie» de Georges Bernanos.  Etude thématique et stylistique. 

 .1919ا  والعلوم اإلنسانية ، العدد الرابا ععر، مجلة بحوث جامعة حل  )سلسلة اآلد
 : البحوث التى قدمت للترقية لدرجة أستاذ -ب 
 دراسة مقارنة. –"كليوباترا فى ا د  الفربى وا د  العرقى"  -1

Cleopâtre dans la littérature occidentale et la litterature orientale – Étude comparée. 

 .1992جامعة المنوفية، العدد الثالث ععر، أبريل  –وث كلية اآلدا  بحث منعور فى مجلة بح
 "المسكن الريفى والبحث عن ا مان فى أعمال جان جيونو "تحليل أدبى وأسلوبى. -1

"Le logis rustique et la quête de la sécurité dans l'oeuvre romanesque de Jean Giono. 

Analyse thématique et stylistique". 
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 .1992جامعة المنوفية، العدد الرابا ععر، أغسطس  –بحث منعور فى مجلة بحوث كلية اآلدا  
 دراسة تيمية وأسلوبية. - «مفهوم المو  فى قصة "مذكرا  أدريان" لمارجري  يورسنار» -2

"La conception de la mort dans Mémoires d'Hadrien de Marguerite Yourcenar. Etude 

thématique et stylistique". 

 .1991جامعة المنوفية، العدد التاسا ععر ديسمبر  –بحث منعور فى مجلة بحوث كلية اآلدا  
 دراسة تيمية وأسلوبية. –"ال يال والواقعية فى أعمال كلود سينيول"  -1

Fantastique et Réalisme dans l'oeuvre de Claude Seignolle. Etude thématique et 

stylistique. 

 .1995جامعة ا زهر، العدد السادس والععرين،  –ث منعور فى مجلة كلية اللفا  والترجمة بح
 دراسة مقارنة". –"الجيل الضائا فى "وداعا  للسالح" لهيمنجواى و "أوريليان" آلرجوان  -5

"La génération perdue dans A. Farvell to Arms de Hemingway et Aurélien d'Aragon.  

Etude comparée". 

 .1999جامعة الزقازيق، أكتوبر  –بحث منعور فى مجلة كلية اآلدا  
 "وضا ا د  المقارن فى النقد الحديث"، معروع بحث : -9

"Le statut de la littérature comparée dans la critique moderne".  Projet de recherche. 

 رافى :"الوضا الحالى للدراسا  المقارنة فى مصر"، تحقيق بيبلوج -2

"L'état actuel des études comparatives en Egypte".  Enquête bibliographique.  

                                                                                                                                           
 نعر فى مؤتمر اإلسالم دين الوسطية.مثال لتأهيل ا ئمة والدعاه" عقد فى" سالم دين الوسطية العادلة"اإل -1+

« L’Islam , religion du juste milieu »                                     1011-1-5ستراسبورد بفرنسا فى.  

 

 : اإلشراف على رسائل الماچستير (11)
 

يتتتته جيتتتتد"، دراستتتتة تحليليتتتتة مقارنتتتتة، مقدمتتتتة متتتتن الطالبتتتتة "أوديتتتت  يبحتتتتث عتتتتن الحقيقتتتتة لتتتتدى توفيتتتتق الحكتتتتيم وأندر  -1
 الطالبة/داليا أحمد حسين مطاوع إلى كلية اآلدا ، جامعة المنوفية.

 "الروح الثورية فى زواد فيجارو لبومارعيه"، مقدمة من الطالبة/منال غري  إلى كلية اآلدا ، جامعة المنوفية. -1

مقدمتتة متتن الطال /محمتتد عبتتد الحميتتد ستتويلم إلتتى كليتتة اآلدا ، "القطتار فتتى روايتتة التتوحخ اآلدمتتى إلميتتل زوال"،  -2
 جامعة المنوفية.

الطتاعون "، مقدمتة  –الستقوط  –"الحياة والمو  فى أعمال ألبير كتامى دراستة تحليليتة ونقديتة لروايتا  )الفريت   -1
 من الطال /طارق زين العابدين كيوان إلى ذا  كلية.

نتتت "، مقدمتتة متتن الطال /أحمتتتد ربيتتا عطتتا إلتتتى كليتتة اآلدا ، جامعتتتة "الحتت  والفضتتيلة فتتتى هيلتتويزا الجديتتدة وزي -5
 المنوفية.
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"موضتتوع الحاجتتة فتتى روايتتتى بدايتتة ونهايتتة لنجيتت  محفتتوظ والبؤستتاء لفيكتتتور هوجتتو، دراستتة مقارنتتة" مقدمتتة متتن  -9
 السيدة/سياده جاد السيد إلى كلية اآلدا  جامعة المنوفية. 

مقدمتة متن الباحثة/عتيرين حستن رعتوان إلتى كليتة  –ترجمة وتحليتل لفتوى  –ا  "جنيتريكس" للكات  الفرنسى فرنسوا موري -2
 جامعة أسيوط. –اآلدا  

"التقنية الوصفية عند قو  القلو  فى رواية "حريم" مقدمة من السيد/وائل فتحى اإلمام إلى كليتة اآلدا  بجامعتة  -1
 المنوفية.

مقدمة من الباحثتة/منى محمتد هاعتم إلتى كليتة  –ال" "الكالم المنقول وتعدد ا صوا  فى قصة "الحانة" إلميل زو  -9
 اآلدا  جامعة المنوفية.

مقدمتتة متتن الباحثة/أستتماء توفيتتق العتتين إلتتى  –"الفقتتد اللفتتوى فتتى ترجمتتة "بتتين القصتترين" لنجيتت  محفتتوظ، لفيليتت  فيجتترو  -10
 كلية اآلدا  جامعة المنوفية.

دمتتة متتن الباحث/عتتريش عبتتد المتتنعم بهنستتى إلتتى كليتتة دراستتة تيميتتة وأستتلوبية"  مق –"الستترير المائتتدة لبتتول إليتتوار  -11
 اآلدا ، جامعة المنوفية.

ها الباحثتتة/عبير أبتتو تعتتدأ -"نقديتتة وأستتلوبية ترجمتتة ودراستتة " رجريتت  دوراس"روايتتة "ستتد فتتى مواجهتتة المحتتيط الهتتادى" لم -11
 دنيا لتقديمها لكلية اآلدا ، جامعة المنوفية.

لتتتذا  لتقتتتديمها  الباحث/صتتتبرى كامتتتل محمتتتد، هاأعتتتد –ستتتيل بتتتانيول "المتتتال والفستتتاد فتتتى مستتترحية "طوبتتتاز" لمار  -12
 الكلية.

 الكلية. احثة/هبة محمد حسنى لتقديمها لنفس"الواقا وال يال فى رواية "مزاد" لروبير سوليه تعدها الب -11
 –"اإلنسان فى زمن الحر  من  الل روايتى "ا مل" إلندريه مالرو"، و "لمن يقرع الجرس"  رنست  هيمنجتواى  -15

اعراش معتر   -إلى جامعة حلوان لتقديمها /غادة سيد إسماعيلتعدها الباحثة –دراسة مقارنة تحليلية وأسلوبية" 
 .أستاذ ا د  الفرنسى بكلية اآلدا  بجامعة حلوان الحسامى بهج  ما أ.د. ابتهاد

وقتا وحستن صتادق وأبتو بكتر دراسة مقارنة للترجما  العربية التثالث لنظمتى ل–"السيمفونية الرعوية"  ندريه جيد  -19
إلتتى كليتتة اآلدا  جامعتتة لتقتتديمها الباحتتث/ أحمتتد عبتتد الفتتتاح  ترا  متتا محمتتود حلمتتى متتراد" يعتتدهامحمتتود باإلعتت

 .المنوفية

ية لتثالث دراستة موضتوعاتية وأستلوب - 1990عتام  ىحتت 1910عتام نن العتر  فتى فرنستا مت"معكال  المهاجري -12
، إعتتتراش  إلتتتى كليتتة اآلدا  جامعتتتة المنوفيتتتةلتقتتتديمها ثتتتة هتتتدى فتحتتى " تعتتتدها الباحروايتتا  للكاتتتت  عتتتزوز بقتتاق

 .معتر  ما د. كامل محمد منير المدرس بنفس الكلية

 دها الباحثة رحتا  عبتد الواحتد فن السينما بين الترجمة واإلقتباس فى فيلم "الرسالة" للم رد مصطفى العقاد" تع " -11
 إعراش معتر  ما د.داليا مطاوع المدرس بذا  الكلية .موسى لتقديمها لكلية اآلدا  جامعة المنوفية ، 

" المهارة التقنية فى مسرحيا  كوميديا الهزل عند جورد فيدو" تعدها الباحثة نرمين محمد عبتداهلل منصتورالمعيدة  -19
 .بقسم اللفة الفرنسية بكلية اآلدا  جامعة كفرالعيخ لمناقعتها وتحكيمها فى كلية اآلدا  جامعة المنوفية
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افا العنش فى رواية " عتقيقتان " لمتادلين عابستال ، دراستة تيميتة وأستلوبية " تعتدها الباحثتة ستهيلة مصتطفى " دو  -10
 لتقديمها إلى كلية اآلدا  جامعة المنوفية .

 
 : اإلشراف على رسائل الدكتوراه (12)

 
، إعتراش معتتر  " "طه حسين وچول لومتر. دراسة مقارنة من  الل هامخ السيرة، وعلى هامخ الكت  القديمتة -1

كامتتل محمتتد  /بجتتاما بتتاريس نتتور، قتتدم  متتن الباحتتثمتتا أ.د. عتتارل بتتون أستتتاذ ا د  المقتتارن وا د  الفربتتى 
 .1000ر: مرتبة العرش ا ولى عام لى كلية اآلدا ، جامعة المنوفية وتم  المناقعة وحصل على تقديإ نيرم

راش معتر  ما أ.د./أحمتد فتؤاد عفيفتى، رئتيس " ، إع1191إلى  1119"المو  فى مسرح موريس ماترلين  من  -1
قستتم اللفتتة الفرنستتية بكليتتة اللفتتا  والترجمتتة، جامعتتة ا زهتتر، مقدمتتة متتن الطالتت /على عتتوض حستتن إلتتى كليتتة 

 اآلدا ، جامعة المنوفية.

"صتتورة اإلستتالم وحضتتارته عنتتد مونتستتكيو وفتتولتير وروستتو وديتتدرو"، إعتتراش معتتتر  متتا أ.د./ الن جروريعتتار  -2
جنيش وأ.د./زين  مصطفى عبد العزيز، أستاذ متفتر  بكليتة اآلدا  قستم اللفتة الفرنستية و دابهتا بجامعتة  بجامعة 

وحصتتل علتتى  جامعتتة المنوفيتتة –كليتتة اآلدا  ب نوقعتت مقدمتتة متتن الطال /الصتتادق محمتتد عبتتد العتتال النعيمى.
 .تقدير مرتبة العرش ا ولى

بجامعتة كتان بفرنستتا،  أستتاذ متفتر  ./جتون كلتود الرا "صتورة الزنجتى فتى عتعر ستنجور" إعتراش معتتر  متا أ.د -1
 .وحصل على تقدير مرتبة العرش ا ولى المنوفيةمقدمة من الطال /طارق زين العابدين كيوان إلى  دا  

"الثتتتورة الطالبيتتتة فتتتى روايتتتة "متتتن وراء النافتتتذة" لروبتتتر  هيتتترل وروايتتتة "عتتترق الن يتتتل" لبهتتتاء طتتتاهر"، مقدمتتتة متتتن  -5
أستتتاذ  دى جتتراشكلتتود  المنوفيتتة، إعتتراش معتتتر  متتا أ.د./جامعتتة  –كليتتة اآلدا  الفتتتوح إلتتى الباحثة/رغتتدة أبتتو 

حصل  الباحثة على تقدير مرتبة العترش ا ولتى متا التوصتية  .بفرنسا نانتار-10ا د  المقارن بجامعة باريس
  , بتبادلها ما الجامعا  ا  رى

نحراش المرأة فى روايتى "الحانة" إلميت -9 ل زوال و "زقتاق المتدق" لنجيت  محفتوظ، دراستة مقارنتة وتحليتل "المجتما وال
 حصل  على تقدير مرتبة العرش .أدبى ولفوى. مقدمة من الباحثة/سيادة جاد السيد جاد إلى ذا  الكلية.

عتتدها الباحث/عتريش عبتتد المتنعم بهنستتى لتقتتديمها عتتعر جيتوم أبتتولينير، دراستة تيميتتة أ"تجربتة الحتتر  وأثرهتا فتتى  -2
 ثم سافر فى بعثة الى فرنسا . كلية.إلى نقس ال

"المجتمتتتا الزنجتتتى اإلفريقتتتى متتتن  تتتالل روايتتتا  "الطفتتتل ا ستتتود" و "نظتتترة الملتتت " و "درامتتتوس" لكمتتتارالى. رستتتالة  -1
وحصتل علتى تقتتدير .لتى كليتة اآلدا  جامعتة المنوفيتتةدكتتوراه يعتدها الباحث/عبتده محمتتد ستالم ستليمان لتقتتديمها إ

 مرتبة العرش .

ى اللفتتتين : العربيتتة والفرنستتية متتن  تتالل ترجمتتا  "القتتاهرة الجديتتدة" و "الزينتتى بركتتا " و "ذا ". "نظتتام الفعتتل فتت -9
 ونوقع  .لتقديمها إلى كلية اآلدا  جامعة المنوفية.ها الباحثة/أسماء توفيق العين تعدأرسالة دكتوراه 
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" مقدمتتة متتن الباحثتتة /عتتيرين عبتتد "التقنيتتة الروائيتتة إلميتتل زوال فتتى ثتتالث روايا :"الحانتتة" و"جرمينتتال" و"ا رض -10
 الحميد على أحمد إلى كلية اآلدا  جامعة المنوفية.

دراستتتة تيميتتتة ودراميتتتة". رستتتالة  -"المعتتتكال  اإلجتماعيتتتة المعاصتتترة متتتن  تتتالل ثتتتالث روايتتتا  لميعتتتيل فينتتتانفير -11
.نتتور الستتبكى دكتتتوراه يعتتدها الباحتتث صتتبرى كمتتال ابتتراهيم لكليتتة اآلدا  جامعتتة المنوفية.اعتتراش معتتتر  متتا د

 أستاذ مساعد بآدا  المنوفية ود. أسامة القدوسى مدرس بنفس الكلية.

" تعتتدها الباحثتتة عبيتتر أبتتو صتتمود العتتع  الجزائتترى متتن  تتالل  متتس روايتتا  للكاتتت  الفرانكوفتتونى محمتتد ديتت "  -11
 لتقديمها إلى كلية اآلدا  جامعة المنوفية.دنيا 

حيا  " الجثتتتة المحاصتتترة " و" ا ستتتالش تتضتتتاعش ضتتتراوة " " المقاومتتتة ضتتتد اإلستتتتعمار الفرنستتتى طبقتتتا لمستتتر  -12
دراستة  –للجزائرى كات  ياسين و" مأساة المل  كريستتوش و" وموستم واحتد فتى الكونفتو " لإلفريقتى ايمتى ستيزار 
إعتراش  – تحليلية " يعدها الباحث أحمد الصافى مصطفى لمناقعتها وتحكيمها فى كليتة اآلدا  جامعتة المنوفيتة

 . أسامة القدوسى مدرس بذا  الكلية.معتر  ما د

متن  تالل "التنجم العتارد" لجتان متارى جوستتاش لتو كليزيتو و" فلستطين " لهتوبير  اإلسترائيلى -بى ر " الصراع الع -11
إعراش معتر  ما د. عريش عبد المتنعم  –هانى فتحى العيخ لكلية اآلدا  جامعة المنوفيةالمعيد/حداد " يعدها 

 المدرس بالقسم .

 

نتاج علمى للترقى : وتقييم ناقشة وتحكيم وفحصم  (13)   رسائل علمية وا 
 

رستتتالة الماجستتتتير المقدمتتتة متتتن الطال /الصتتتادق عبتتتد العتتتال نعيمتتتى إلتتتى كليتتتة اآلدا ، جامعتتتة وتقيتتتيم فحتتتص  -1
وتقتديم تقريتر ،1991بر وتعليتق أدبتى ولفتوى" بتتاريخ ستبتم الزقازيق بعنوان : "سنتدال، راسين، وعكسبير" ترجمة

 .، وتم تعيينه بناء على التقرير للترعية لوظيفة مدرس مساعد بآدا  المنوفية عنها
مناقعتتة وتحكتتيم رستتالة الماجستتتير المقدمتتة متتن الطال /كامتتل محمتتد منيتتر إلتتى قستتم اللفتتة الفرنستتية و دابهتتا بكليتتة  -1

"، بتتتتتتاريخ اآلدا ، جامعتتتتتة طنطتتتتتا، بعنتتتتتوان: "التتتتتزمن والمكتتتتتان والعاطفتتتتتة فتتتتتى أعمتتتتتال مارجريتتتتت  دوراس الروائيتتتتتة
11/11/1992. 

نتوان : رسالة الماجستير المقدمة من السيدة/جيهان صبرى إلى كليتة البنتا  جامعتة عتين عتمس بعوتقييم فحص  -2
، للترعتتتية لوظيفتتتة متتتدرس مستتتاعد بكليتتتتة 12/2/1991يرود المستتتترحى"، بتتتتاريخ "العتتتر فتتتى عتتتالم ميعتتتيل جيلتتتد

 .وتم تعيينها اآلدا ، جامعة المنوفية

جامعتتة عتتين  –ا ستتتاذ المستتاعد بكليتتة ا لستتن  –نتتتاد العلمتتى المقتتدم متتن د./ميرفتت  البتتبالوى اإلوتقيتتيم  فحتتص -1
ترجمتة ودراستة لفويتة"، للتقتدم للترقيتة إلتى درجتة أستتاذ.  –عمس، بعنوان : "الحت  فتى تفاحتة  دم  حمتد بهجت  

 .1991مبر العدد التاسا ععر، ديس –جامعة المنوفية  –بحث منعور فى مجلة بحوث كلية اآلدا  
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رستتتالة الماجستتتتير المقدمتتتة متتتن اآلنستتتة/منال جمتتتال التتتدين حستتتنى إلتتتى كليتتتة اآلدا ، جامعتتتة اإلستتتكندرية  وتقيتتتيم فحتتتص -5
، للتعيتتين فتتى وظيفتتة متتدرس 12/11/1991، بتتتاريخ "بعنتتوان : "معنتتى وقيمتتة اإللتتتزام متتن  تتالل أعمتتال دريتتو الروعتتيل 

 مساعد بكلية اآلدا ، جامعة المنوفية.

رسالة الماجستير المقدمة من اآلنسة/إيمان رضا الجمل لكلية ا لستن، جامعتة عتين عتمس بعنتوان  موتقيي فحص -9
، للتعيين فى وظيفتة متدرس مستاعد بكليتة اآلدا ، جامعتة 1995: "ألبير كامى فى حديث السويد"، بتاريخ مايو 

  .وتم تعيينها  المنوفية

د أبتتو فتتراد العتتيخ إلتتى كليتتة اآللستتن، جامعتتة عتتين عتتمس، رستتالة التتدكتوراه المقدمتتة متتن الطال /محمتتوتقيتتيم فحتتص  -2
للترعتية لوظيفتة   11/5/1995بعنتوان: "البحث عن الزمن المفقتود لمارستيل بروست ، دراستة تحليليتة ونقديتة"، بتتاريخ 

 .وتم ترعيحه  مدرس أد  فرنسى بكلية اآلدا ، جامعة المنوفية

 /حامتتد عبتتد المجيتتد عطيتتة إلتتى قستتم اللفتتة الفرنستتية و دابهتتا مناقعتتة وتحكتتيم رستتالة التتدكتوراه المقدمتتة متتن الطال -1
 .1/11/1995بتاريخ   بكلية اآلدا  بجامعة المنوفية بعنوان : "جيرودو ناقدا "

المقدمتتة متتن السيد/أستتامة محمتتد يوستتش المتتدرس المستتاعد  –المعادلتتة لدرجتتة التتدكتوراه  –فحتتص رستتالة العالميتتة  -9
والترجمتتة، جامعتتة ا زهتتر بعنتتوان : "تربيتتة الفتتتاة متتن  تتالل بعتتض ا عمتتال  بقستتم اللفتتة الفرنستتية، بكليتتة اللفتتا 
، للتعيتين فتى وظيفتتة 11/11/1995لتتى تتم إجازتهتتا بتتاريخ دراستة مقارنتة" وا –ا دبيتة لكتل متن : فنلتون وفوبيتته 

 مدرس أد  فرنسى، بقسم اللفة الفرنسية بالكلية المذكورة عاليه.

جامعتة عتين عتمس  –إلى كلية اآللستن  ىقدمة من السيد/أسامة محمد القدوسرسالة الماجستير الموتقييم فحص  -10
 هترعتتتيحوتقتتديم تقريتتتر يوصتتى  ببعنتتوان "أثتتر الحتتتر  العالميتتة وويالتهتتا عنتتتد روالن دورجتتالس وهنتتترى بتتاربوس" 

 .وتم تعيينه  1992عام  جامعة المنوفية –لوظيفة مدرس مساعد بكلية اآلدا  

 بكلية اللفتا  والترجمتة بجامعتة ا زهترالمدرس لترقية الدكتور اسامة محمد يوسش اإلنتاد العلمى وتقييم فحص  -11
 .1992لدرجة أستاذ  مساعد عام 

 وهتتى كليتتة اآلد  بجامعتتة المنوفيتتةإلتتى  عطتتا لماجستتتير المقدمتتة متتن الستتيد/أحمد ربيتتاامناقعتتة وتحكتتيم رستتالة  -11
 .20/2/1991و "زين " لحسين هيكل" بتاريخ  بعنوان : "الح  والفضيلة فى هيلويزا الجديدة" لجان جا  روسو

فحص رسالة ماجستير المقدمة من السيدة/رغدة أبو الفتوح إلى كليتة اآلدا  جامعتة المنوفيتة، بعنتوان : "يوميتا   -12
 للترعية للتعيين فى وظيفة مدرس مساعد أد  فرنسى. 1/10/1991فيفان دينون" بتاريخ 

من السيدة/داليا أحمد مطاوع إلى كلية اآلدا  جامعة المنوفية بعنوان: مناقعة وتحكيم رسالة الماجستير المقدمة  -11
 .10/11/1991"أودي  يبحث عن الحقيقة لدى توفيق الحكيم وأندريه جيد" بتاريخ 

، للترعتتية 1999فحتتص رستتالة الماجستتتير المقدمتتة متتن الستتيد/فتحى مطتتاوع إلتتى كليتتة اآلدا  جامعتتة الزقتتازيق  -15
 عد لفويا  بقسم اللفة الفرنسية بذا  الكلية.للتعيين فى وظيفة مدرس مسا

مناقعتتة وتحكتتيم رستتالة الماجستتتير المقدمتتة متتن الستتيدة/منال غريتت  إلتتى كليتتة اآلدا  جامعتتة المنوفيتتة بعنتتوان :  -19
 .11/1/1999"الروح الثورية فى زواد فيجارو لبومارعيه" بتاريخ 
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، 1999ى كليتتة اآلدا  جامعتتة الزقتتازيق عتتام فحتتص رستتالة الماجستتتير المقدمتتة متتن الستتيدة/هناء عبتتد العزيتتز إلتت -12
 للترعية للتعيين فى وظيفة مدرس مساعد أد  فرنسى.

مناقعة وتحكيم رستالة الماجستتير المقدمتة متن الستيد/محمد عبتد الحميتد ستويلم إلتى كليتة اآلدا  جامعتة المنوفيتة  -11
 .12/11/1999بعنوان : "القطار فى رواية "الوحخ اآلدمى" إلميل زوال، بتاريخ 

مناقعة وتحكيم رسالة الدكتوراه المقدمتة متن الستيد/كامل محمتد منيتر إلتى كليتة اآلدا  جامعتة المنوفيتة بعنتوان :  -19
دراسة مقارنة من  الل على "هامخ السيرة" و "على هامخ الكت  القديمة"، بتاريخ  –"طه حسين وجول لومتر" 

19/11/1999. 

سيد/ممدوح أحمد محمد إلى كلية  دا  قنا بجامعة جنو  الوادى مناقعة وتحكيم رسالة الماجستير المقدمة من ال -10
 .12/1/1000بعنوان "الحقيقة وال يال فى ا عمال ا دبية آلالن رو  جرييه"، بتاريخ 

مناقعة وتحكيم رسالة الماجستير المقدمة من السيد/محمد فكرى سباق إلى كلية  دا  قنا بجامعة جنتو  التوادى  -11
 .12/1/1000عترافا  ال ادعة"، دراسة أدبية، بتاريخ بعنوان : "ماريفو، اإل

مناقعتتة وتحكتتيم رستتالة التتدكتوراه المقدمتتة متتن السيد/الصتتادق محمتتد عبتتد العتتال إلتتى كليتتة اآلدا  جامعتتة المنوفيتتة  -11
 .1/5/1000بعنوان : "صورة اإلسالم وحضارته عند مونتسكيو وفولتير وروسو وديدرو" بتارية 

جستتتتير المقدمتتتة متتتن الستتتيد/عيد إستتماعيل علتتتى إلتتتى كليتتتة اللفتتتا  والترجمتتتة بجامعتتتة مناقعتتة وتحكتتتيم رستتتالة الما -12
 .11/9/1000ا زهر بعنوان : "بروسبير ميريميه، كولومبا، ترجمة إلى العربية ودراسة أدبية ولفوية" بتاريخ 

الزقتازيق للترعتية للتعيتين رسالة الماجستير المقدمة من السيدة/جيالن عبد الفتتاح إلتى كليتة اآلدا  بجامعتة وتقييم فحص  -11
 . 1000عام  فى وظيفة مدرس لفويا 

مناقعة وتحكتيم رستالة الماجستتير المقدمتة متن الستيد/عامر محمتود عبتد اللطيتش إلتى كليتة اآللستن جامعتة المنيتا  -15
خ ترجمتتتة إلتتتى اللفتتتة العربيتتتة ودراستتتة أدبيتتتة ولفويتتتة" بتتتتاري –بعنتتتوان : "روايتتتة العتتتار" للكاتبتتتة الفرنستتتية أنتتتى أرنتتتو 

11/10/1000 

فحص رسالة الماجستير المقدمتة متن الباحتث : الستيد/عادل كامتل محمتد ستليمان وعنوانهتا : "ربتاح بتن عتامرى،  -19
نظرة جريحة" ترجمة ودراسة أدبية ولفوية", مقدمة إلتى كليتة  دا  قنتا بجامعتة جنتو  التوادى للتعيتين فتى وظيفتة 

 .1001عام  مدرس مساعد لفويا 

المقدمتة متن الستيد/زين العابتدين أحمتد محمتد إلتى كليتة التربيتة جامعتة أستيوط، بعنتوان : "لهجتة فحص رسالة الدكتوراه  -12
واحة باريس" دراسة لفوية"، وتقييم محاضره ألقاها عن قصيدة "مصرع الذئ "  لفريتد دى فينتى بنتاء علتى قترار رئتيس 

 لتعيينه فى وظيفة مدرس لفويا  تطبيقية. 10/1/1001الجامعة بتاريخ 

اإلنتتتتاد العلمتتتى للترقتتتى لدرجتتتة أستتتتاذ لبحتتتث بعنتتتوان : "تتتتاريخ كليوبتتتاترا الستتتابعة فتتتى روايتتتتين لكزينتتتاكيس فحتتتص  -11
 .1001عام  دراسة مقارنة –وديفور" 

 دراسة لفوية. -فحص اإلنتاد العلمى للترقى لدرجة أستاذ لبحث بعنوان : "جا  برال وا نعودة الععرية" -19
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تاذ مساعد لبحث بعنوان : "اإلتجاها  الحديثة للععر الفرنسى فى القترن فحص اإلنتاد العلمى للترقى لدرجة أس -20
 .1001عام  دراسة لفوية –الععرين" 

فحتتص اإلنتتتاد العلمتتى للترقتتى لدرجتتة أستتتاذ مستتاعد لبحتتث بعنتتوان : "اإلنستتجام ال يتتالى فتتى ا فكتتار التعتتبيهية"  -21
 .1001عام  دراسة لفوية –لفيلي  جاكوتيه فى "أفكار تح  السحا " 

فحتتص اإلنتتتاد العلمتتى للترقتتى لدرجتتة أستتتاذ مستتاعد لبحتتث بعنتتوان : "العاطفتتة وأبعادهتتا فتتى ا عمتتال العتتعرية لرينيتته جتتى  -21
 .1001عام  دراسة لفوية –كادو" 

تحليتل  –فحص اإلنتاد العلمى للترقى لدرجة أستاذ مساعد لبحث بعنوان : "مفهوم الضتوء فتى أعتعار جاكوتيته"  -22
 .1001عام  أدبى ولفوى

 –حص اإلنتاد العلمى للترقى لدرجة أستاذ مساعد لبحث بعنوان : "الجنون الععرى فى ديوان ماكس جتاكو " ف -21
 .1001عام  دراسة لفوية

فحص اإلنتاد العلمى للترقى لدرجة أستاذ مساعد لبحث بعنوان : "صتورة مصتر فتى روايتة "غيتد القتاهرة" للكاتبتة  -25
 .1001عام  ويةدراسة حضارية ولف –الفرنسية جيزل أنسورد" 

فحتتص اإلنتتتاد العلمتتى للترقتتى لدرجتتة أستتتاذ مستتاعد لبحتتث بعنتتوان : "ستتقوط غرناطتتة متتن  تتالل ثتتالث أعمتتال :  -29
 –"مفامرا    ر بنى سراد" لعاتوبريان و "ليون اإلفريقى"  مين معلوش و "ثالثية" رضوى عاعتور : "غرناطتة 

 .1001عام  دراسة مقارنة –الرحيل"  –مريمة 

عتتكالية المعتتتر  فحتتص اإلنتتتا  -22 د العلمتتى للترقتتى لدرجتتة أستتتاذ مستتاعد لبحتتث بعنتتوان : ترجمتتة معتتانى القتتر ن وال
 .1001عام  دراسة لفوية –اللفظى" 

فحص اإلنتاد العلمى للترقى لدرجة أستاذ مساعد لبحث بعنوان : "المكان السكندرى فى "ترابها زعفران" إلدوارد   -21
 1001عام 

   بعنتتتوان : "جنيتتتتريكس" للكاتتتت  الفرنستتتى فرانستتتوا موريتتتا " ترجمتتتة إلتتتى العربيتتتة مناقعتتتة وتحكتتتيم رستتتالة ماجستتتتير  -29
 .1001عام  مقدمة من الباحثة/عيرين حسن رعوان إلى كلية اآلدا  جامعة أسيوط –ودراسة أدبية ولفوية 

م متن فحص وتحكيم بحتث مرجعتى بعنتوان : "الروايتة الفرانكوفونيتة فتى النصتش الثتانى متن القترن الععترين" مقتد  -10
عتتتام  جامعتتتة ا زهتتتر، للترقتتتى لدرجتتتة أستتتتاذ مستتتاعد –د.ستتتامى محمتتتد رجتتت  منتتتدور إلتتتى كليتتتة اللفتتتا  والترجمتتتة 

1001. 

 –مناقعتتة وتحكتتيم رستتالة دكتتتوراه بعنتتوان : "المجتمعتتان الفرنستتى والمصتترى متتن  تتالل سلستتلة روايتتا " لتتى تيبتتوه  -11
دم متن الستيدة/منال الفريت  إلتى كليتة اآلدا  للكات  الفرنسى روجيه مرتان دى جتار وثالثيتة نجيت  محفتوظ، مقت

 .1001عام  جامعة المنيا –

فحص بحث مقدم للترقى لدرجتة أستتاذ مستاعد بعنتوان : "المجتال الصتحراوى فتى قصتة "عتاط  الستير " للكاتت   -11
 .1001عام  دراسة رمزية ووصفية" –الفرنسى جوليان جيرا  
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: "ا متاكن الباريستتية ومعانيهتا فتى روايتة "أوهتام ضتتائعة" فحتص بحتث مقتدم للترقتى لدرجتتة أستتاذ مستاعد بعنتوان  -12
 . 1001عام  دراسة وصفية للمكان" -للكات  الفرنسى بلزا ، 

فحص وتحكيم رسالة دكتوراه بعنوان "قصة مريم وعيسى" من  الل ثالث ترجما  فرنسية للقر ن دراستة تحليليتة  -11
 من الباحث/يحى محمد فهمى الركايبى. ولفوية" مقدمة إلى كلية اللفا  والترجمة جامعة ا زهر

مناقعتتة وتحكتتيم رستتالة الماجستتتير المقدمتتة متتن الباحثتتة/ريهام محمتتود محمتتد ال ميستتى إلتتى كليتتة اآللستتن جامعتتة  -15
تداوليتتة للحتتوار متتا التتذا  )أى للمنولتتود التتدا لى  فتتى روايتتة "تعلتتم إنهتتاء  –عتتين عتتمس بعنتتوان : "دراستتة دالليتتة 

 وران موفينييه".ا عياء" للكات  الفرنسى ل

مناقعة وتحكيم رسالة الماجستتير المقدمتة متن الباحث/وائتل حستن نصتر ععترى إلتى كليتة اآلدا  جامعتة حلتوان  -19
المرأة عبر أسطورتين، دراسة مقارنتة بتين مسترحية إيتزيس لتوفيتق الحكتيم ومسترحية  –بعنوان "إيزيس وأندروما  

 أندروما  لراسين".

 اذ مساعد بعنوان "ا سطورة من  الل رواية "اليوم السادس"  ندريه عديد".فحص بحث مقدم للترقى لدرجة أست -12

تحكتيم رستالة دكتتوراه بعنتوان : "يوميتتا  كتاهن فتى ا ريتاش" للكاتت  الفرنستتى جتورد برناستوس و "يوميتا  نائتت   -11
إلتى كليتة  فى ا رياش" للكات  المصترى توفيتق الحكتيم، دراستة مقارنتة" مقدمتة متن الباحث/محمتد إبتراهيم الحنفتى

 ا لسن، جامعة المنيا.

بحتتتث مقتتتدم للترقتتتى لدرجتتتة أستتتتاذ مستتتاعد بعنتتتوان : "المجتتتال اللفظتتتى لكلمتتتة الضتتتوء فتتتى ا عمتتتال وتقيتتتيم فحتتتص  -19
 الععرية  بولينار : كحوليا  وكاليجرام".

ليهتتتا تحكتتتيم رستتتالة دكتتتتوراه بعنتتتوان : "الثتتتورة الفرنستتتية فتتتى ا عمتتتال الروائيتتتة  لكستتتندر ديمتتتاس ا  " حصتتتل ع -50
  وفتترز أوراقتته للتعيتتين فتتى جامعتتة المنوفيتتة بنتتاء علتتى قتترار 1الستتيد/محمد محمتتد ستتالمة متتن جامعتتة بتتاريس.  )

 .19/1/1001رئيس الجامعة فى 

تقيتيم رستالة الماجستتير الحاصتتلة عليهتا اآلنسة/باتستى جمتتال التدين عبتاس متتن كليتة ا لستن جامعتتة عتين عتمس للتعيتتين  -51
 يق.فى كلية اآلدا  جامعة الزقاز 

 فحص بحث مقدم للترقى لدرجة أستاذ مساعد بعنوان "مصر فى الرحلة من باريس إلى القدس". -51

فحص بحث مقدم للترقى لدرجة أستاذ مستاعد بعنتوان "عبقريتة المكتان فتى أعمتال الكاتت  الفرنستى ميعتيل بيتتور  -52
 و اصة المينيا".

يتال فتى مسترحية بتارينيس المصترية  ندريته فحص بحث مقدم للترقتى لدرجتة أستتاذ مستاعد بعنتوان "الواقعيتة وال  -51
 عديد".

فحص بحث مقدم للترقى لدرجة أستاذ مساعد بعنوان "مصر مفهومها واإلرتباط بهتا متن  تالل ا عمتال الروائيتة  -55
 لروبير سوليه".

النظتتتام  DELFفحتتتص بحتتتث مقتتتدم للترقتتتى لدرجتتتة أستتتتاذ بعنتتتوان "المعوقتتتا  الثقافيتتتة لتتتدى طتتتال  التتتدلش فتتتى  -59
 صرى".الجامعى الم
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مناقعة وتحكيم رسالة الماجستير المقدمة من الباحث/مجدى نادى زهدى تمام إلى كلية اللفا  والترجمة بجامعة  -52
 ترجمة ودراسة أدبية ولفوية". –ا زهر بعنوان "أصوا  الليل والنهار لمنى لطيش 

إلتى كليتة اللفتا  والترجمتة مناقعة وتحكيم رسالة الماجستير المقدمة من الباحث/عبد الرحمن أحمد عبد الترحمن  -51
 بجامعة ا زهر بعنوان : "ترجمة إلى العربية لمقتطفا  من رواية "الفزاه"  ندريه مالرو ما دراسة أدبية ولفوية".

مناقعتتتة وتحكتتتيم رستتتالة الماجستتتتير المقدمتتتة متتتن الباحث/عتتتريش عبتتتد المتتتنعم بهنستتتى إلتتتى كليتتتة اآلدا  جامعتتتة  -59
 دراسة تيمية وأسلوبية. –لبول إليوار المنوفية بعنوان "السرير المائدة 

دراسة تحليليتة  –لصنا اهلل إبراهيم" لريعار جاكمون  "مناقعة وتحكيم رسالة ماجستير بعنوان "ترجمة "قصة ذا  -90
 لفوية" مقدمة من الباحثة/دعاء الصيفى إلى كلية ا لسن جامعة عين عمس.

اطية فتتى أعمتتال الكلتتوس مقدمتتة متتن الباحثة/وفيتتة مناقعتتة وتحكتتيم رستتالة ماجستتتير بعنتتوان "العتتادا  ا رستتطقر  -91
 محمد عبد الحميد إلى كلية اآلدا  جامعة حلوان.

فحص وتحكيم رسالة دكتوراه بعنوان "مفهوم المرأة فى أعمال فلوبير" مقدمة من مدرس مساعد/نهى عبتد العزيتز  -91
 فة الفرنسية.رزق إلى كلية اآلدا  جامعة أسيوط تمهيدا  للتعيين فى وظيفة مدرس بقسم الل

فحص وتحكيم بحث مقدم للترقى بعنوان "صورة الجزائر فى عيون الرحالة الفرنسيين فى القرن السابا ععتر متن  -92
 الل أوديسا للكات  الفرنسى رينيه دى عاللتيه ديبواه ؛ نوقخ فى المؤتمر العالمى الثانى لجامعة المنيا المنعقتد 

 .1005مارس  19إلى  11من 

تتتأمال  حتتول اللفتتة والثقافتتة والكتابتتة"  –قتتدم للترقتتى بعنتتوان "عتتجرة الكتتالم" للكاتتت  محمتتد التتدي  فحتتص وتحكتتيم بحتتث م -91
 نوقخ فى المؤتمر السابق.

)السوربون الجديدة  بعنوان : "العرق للكات  الفرنسى  2فحص وتحكيم رسالة دكتوراه نوقع  فى جامعة باريس  -95
كمال على محمود جاد اهلل إلى كلية اللفا  والترجمتة ا زهتر تيوفيل جوتييه ")الرسالة من جزئين  مقدمة من د./

 للتعيين على درجة مدرس.

مناقعة وتحكتيم رستالة دكتتوراه بعنتوان "دراستة نقديتة لروايتة صتحراء الحت  لفرنستوا موريتا  ولتترجمتين لهتا باللفتة  -99
 .9/9/1005العربية" مقدمة إلى كلية اآللسن جامعة عين عمس فى 

لة ماجستير بعنوان "الكالم المنقول وتعدد ا صوا  فى قصة "الحانة" إلميل زوال مقدمة من مناقعة وتحكيم رسا -92
 .12/11/1005الباحثة/منى محمد هاعم إلى جامعة المنوفية فى 

مناقعتتتتة وتحكتتتتيم رستتتتالة ماجستتتتتير بعنتتتتوان "التقنيتتتتة الوصتتتتفية عنتتتتد قتتتتو  القلتتتتو  فتتتتى روايتتتتة "حتتتتريم" مقدمتتتتة متتتتن  -91
 .19/11/1005إلى كلية اآلدا  جامعة المنوفية فى الباحث/وائل فتحى اإلمام 

مناقعتتة وتحكتتيم رستتالة دكتتتوراه بعنتتوان "الثتتورة الطالبيتتة فتتى روايتتة "متتن وراء النافتتذة" تروبتتر  ميتترل وروايتتة "عتترق  -99
 .19/11/1005الن يل" لبهاء طاهر مقدمة من الباحثة السيدة/رغدة أبو الفتوح إلى ذا  الكلية فى 

لدرجتتة أستتتاذ معتتار  بعنتتوان "ع صتتية وفكتتر عتتاتوبريان وتوفيتتق الحكتتيم مقتتدم إلتتى جامعتتة تحكتتيم بحتتث للترقيتتة  -20
 .1002 فيالدلفيا با ردن
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مقتدم إلتى جامعتة فيالدلفيتا للترقيتة إلتى لعتاتوبريان تقييم بحث بعنوان "مصتر فتى الرحلتة متن بتاريس إلتى القتدس"  -21
 .1001 درجة أستاذ معار 

يل والوصش عند نرفال فى الرحلة إلى العترق" مقتدم للترقيتة إلتى درجتة أستتاذ فحص وتحكيم بحث بعنوان "جمال التحل -21
 .1009 معار  لجامعة فيالدلفيا

فحص وتقييم بحث بعنوان "الديكور الجمالى اإلستوائى لرواية "بول وفيرجينى" للكات  الفرنسى برنردان دى سان  -22
 . 1009 بيير" مقدم إلى ذا  الجامعة ولنفس الفرض

لى ذا  الجامعةفحص وتقييم  -21  . 1009 بحث بعنوان "دروس زادي  البابلية" مقدم لنفس الفرض وال

 -فحص و تقييم رسالة دكتوراه بعنوان:"دير بارم" لستاندال , وترجمتها إلتى العربيتة بقلتم عبتد الحميتد التدوا لى"   -25
ة المنيا,نوقعتت  عتتام   إلتتى كليتتة ا لستتن, جامعتتقتتدممتتة متتن الباحثتتة/ نهتتى زكتتى حتتافظ دراستتة نقديتتة وتحليليتتة مقد

1002. 

نحتراش المترأة فتى روايتتى "الحانتة" إلميتل زوال و "زقتاق المتدق"  -29 مناقعة وتحكيم رستالة دكتتوراه بعنتوان "المجتمتا وال
دراستتتتتة مقارنتتتتتة وتحليتتتتتل أدبتتتتتى ولفتتتتتوى نوقعتتتتت  فتتتتتى كليتتتتتة اآلدا  جامعتتتتتة المنوفيتتتتتة بتتتتتتارية  –لنجيتتتتت  محفتتتتتوظ 

19/1/1002. 

 "ر بعنتوان "الفقتد اللفتوى فتى ترجمتة بتين القصترين لنجيت  محفتوظ لفيليت  فيجترومناقعة وتحكيم رسالة الماجستتي -22
 .12/11/1002أسماء العين إلى  دا  المنوفية فى  الباحثة مقدمة من

أعدتتته الباحثتتة نهتتا صتتالح التتدين "فحتتص وتقيتتيم بحتتث بعنتتوان : "حضتتارة اللفتتة : "عناصتتر تتتاريخ اللفتتة الفرنستتية  -21
 جامعة المنوفية لنعرة فى مجلة الكلية. –المدرس بكلية اآلدا   –عوض 

مقال باللفة العربية مقدم من نفس الباحثة ولنفس الفرض تح  عنوان : "عولمة الجامعة المصرية عبر  مراجعة -29
 اإلنترن ".

فرانتتز  تطبيتتق علتتى روايتتة " "اآلليتتا  النصية:دراستتة فتتى علتتم اللفتتة النصتتى متتا مناقعتتة وتحكتتيم رستتالة دكتتتوراه بعنتتوان -10
للكات  فرانسوا وييلجتانس" مفدمتة متن الباحث/عتامر محمتود عبتد اللطيتش إلتى كليتة ا لستن بجامعتة المنيتا  " ا و وفرانس

 .1001نوقع  فى  يناير 

حتتتى اإلحتتتالل اإلنجليتتزى  1101سياستتة فرنستتا الثقافيتتة فتتى مصتتر بتتين عتتام مناقعتتة وتحكتتيم رستتالة دكتتتوراه بعنتتوان:" -11
 .19/1/1001لى  دا  أسيوط نوقع  فى مقدمة من الباحث/مصطفى عمس إ 1111عام

معتترش ومقتترر لجنتتة مناقعتتة وتحكتتيم رستتالة ماجستتتير بعنوان:"المجتمتتا والفستتاد متتن  تتالل مستترحية "طوبتتاز للكاتتت   -11
دراستتة تيميتتة وأستتلوبية" قتتدم  متتن الباحتتث/ صتتبرى كمتتال محمتتد إلتتى كليتتة اآلدا  جامعتتة  –الفرنستتى مارستتيل بتتانيول 

 .12/1/1001المنوفية فى 

قعتة وتحكتيم رستالة ماجستتير بعنوان:"المجتمتا المصترى فتتى ثالثيتة روبيتر ستوليه: "الطربتوخ" و"منتارة اإلستتكندرية" منا -12
 .19/11/1001مقدمة من الباحثة/روضة يوسش أبو زيد إلى كلية اآلدا  جامعة عين عمس فى   -و"المملوكة" 
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جمتتة لتتثالث روايتتا  لطتتاهر بتتن جلتتون: "طفتتل متتن "دراستتة تحليليتتة لمعتتكال  التر فحتتص وتقيتتيم رستتالة دكتتتوراه بعنتتوان:  -11
أحمتد فتودة ,إلتى كليتتة  نممقدمتتة متن الباحتث/ عبتد التترح -جتة" رمتال"  و"الليلتة المقدستة"  و" يتوم متتن الصتم  فتى طن

 . 1001عام اللفا  والترجمة بجامعة ا زهر 

غضتون الحتر  العالميتة الثانيتة  الحيتاه فتى معستكرا  اإلعتقتال النستائية فتى مناقعة وتحكيم رستالة ماجستتير بعنتوان:" -15
من  الل "رحلتة قطتارالرابا والععترين متن ينتاير" و" أوعتويتس ومتا بعتدها " للكاتبتة عتارلو  دلبتو. قتدمتها التى جامعتة 

 . 1001يدة بالقسم عام ة الباحثة منار السيد عمران المعالمنوفي

روايا  "الطفل ا سود"  و"نظرة من  الل  فريقىالمجتما الزنجى اإل دكتوراه بعنوان"ة ورئيس لجنة تحكيم رسالمعرش  -19
م التى كليتة اآلدا  جامعتة المنوفيتة       قدمها الباحث/عبده محمد ستال دراسة تيمية وأسلوبية -لكمارا لىالمل " و"دراموس" 

 . 12/5/1009قع  يوم نو و 

مقدمتتة متتن الباحتتث مجتتدى  "يريةتصتتو الروايتتة عنتتد قتتو  القلتتو  دراستتة تقنيتتة و مناقعتتة وتحكتتيم رستتالة دكتتتوراه بعنوان:" -12
 .10/9/1009رجمة جامعة ا زهر .نوقع  يوم زهنى تمام إلى كلية اللفا  والت

ترجمتتة ودراستتة  -روايتتة "ستتد فتتى مواجهتتة المحتتيط الهتتادى" لمرجريتت  دوراس مناقعتتة وتحكتتيم رستتالة ماجستتتير بعنتتوان:" -11
 .11/10/1009آلدا ، جامعة المنوفية نوقع  فى إلى كلية اعبير أبو دنيا مقدمة من الباحثة/ -نقدية وأسلوبية "

"  الطرق الصاعدة"" و ا رض والدم إبن الفقير" و" " والهجرة فى روايا "ا رض قعة وتحكيم رسالة دكتوراه بعنوان:منا -19
, نوقعتتتتت  فتتتتتى المنوفيتتتتتةإلتتتتتى كليتتتتتة اآلدا ، جامعتتتتتة ن أحمتتتتتد دعتتتتتاء بليتتتتت  حستتتتت مقدمتتتتتة متتتتتن الباحثتتتتتة/ن لمولتتتتتود فرعتتتتتو

19/05/1010. 

الحر  متن  تالل روايتى"الفتأرة ال ضتراء" و"الستنوا  السترية فتى حيتاة رجتل" مناقعتة وتحكتيم رستالة ماجستتير بعنتوان:" -90
 /عتيماء ابتراهيم الدستوقى محمتدلروبير ساباتييه و"يهبط الليتل واإللته ينظتر" لجتان جتا  لونجودورش,مقدمتة متن الباحثة

 .12/05/1010إلى كلية اآلدا ، جامعة المنصورة, نوقع  فى

متن  تالل بضتا تتراجم  ’فتاطر’و ’سبأ’و ’ا حزا ’إعكالية الترجمة فى صورمناقعة وتحكيم رسالة دكتوراه بعنوان:"  -91
 .12/2/1010 نوقع  فى   الد محمد عبد الاله  محمد ديا .مقدمة من الباحث/ دراسة لفوية " -للقر ن الكريم

نتقتال متن نظتام الفعتل فتى اللفتة العربيتة إلتى اللفتة الفرنستية متن دراستة معتاكل اإل "مناقعة وتحكيم رسالة دكتوراه بعنوان  -91
مقدمتتة متتن الباحثة/أستتماء توفيتتق العتتين إلتتى  – تتالل ترجمتتة روايتتا  " القتتاهرة الجديتتدة " و " ذا  " و" الزينتتى بركتتا  "

تبتتتة وحصتتتل  علتتتى مر  1011نوقعتتت  فتتتى عتتتام . إعتتتراش معتتتتر  متتتا أ.د. أستتتامة نبيتتتل كليتتتة اآلدا  جامعتتتة المنوفيتتتة.
 .العرش ا ولى.

اإلنسان فى زمن الحر  متن  تالل روايتتى " ا متل "  ندريته متالرو و" لمتن  مناقعة وتحكيم رسالة ماجستير بعنوان:" -92
التتى جامعتتة حلتتوان عتتام  ها الباحثتتة غتتادة ستتيد محمتتددراستتة ستتردية مقارنتتة " قتتدمت-يقتترع الجتترس "  رنستت  هيمنجتتواى

 وحصل  على درجة ممتاز. . 1011
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دراستة مقارنتة للترجمتا  العربيتة التثالث –"الستيمفونية الرعويتة"  ندريته جيتد ة وتحكتيم رستالة دكتتوراه بعنتوان:عتمناق -91
الباحتتث/ أحمتتد عبتتد مقدمتتة متن    متتا محمتتود حلمتى متتراد"لنظمتى لوقتتا وحستتن صتادق وأبتتو بكتتر محمتود باإلعتتترا
 وحصل على مرتبة العرش ا ولى. .1011فبراير عام  19الفتاح إلى كلية اآلدا  جامعة المنوفية.نوقع  فى 

إيمتان مجتدى التى  /ةمقدمتة متن الباحثتترجمة وتعليتق" -لروبير سوليهمزاد"  مناقعة وتحكيم رسالة ماجستير بعنوان:" -95
 وحصل على درجة ممتاز. .1011عام كلية اللفا  والدراسا  اإلنسانية والترجمة الفورية بجامعة ا زهر 

محمتد  مقدمتة متن الباحتث/ -الجريمة والعقا  فى أعمال فيكتور هوجو الروائية  بعنوان:" مناقعة وتحكيم رسالة دكتوراه -99
 وحصل على مرتبة العرش ا ولى. .2/5/1011الحارثى الى كلية اآلدا  بجامعة كفر العيخ يوم 

متتة متتن للوكلوزيو".مقد‘ الباحتتث عتتن التتذه ’جانتت  الستتيرة الذاتيتتة فتتى  بعنتتوان:"ماجستتتير مناقعتتة وتحكتتيم رستتالة  -92
 وحصل على مرتبة العرش ا ولى. .1012عام  الباحث/ضياء الدين موسى الى كلية اآلدا  بجامعة طنطا

" الصتتوفية فتتى أعمتتال إيريتت  إمانويتتل عتتمي  " قتتدم  متتن الباحثتتة رضتتوى عتتة وتحكتتيم رستتالة دكتتتوراه بعنتتوان:مناق -91
وحصتتل  علتتى مرتبتتة العتترش  .1012محمتتد عبتتد الحميدالمتتدرس المستتاعد فتتى كليتتة اآلدا  جامعتتة حلتتوان  عتتام 

 ا ولى.

الرحلة فى أعمال بول متوران " مقدمتة متن الباحثتة / ناديتة محمتد العتربينى " عة وتحكيم رسالة دكتوراه بعنوان:مناق -99
 على مرتبة العرش ا ولى.  وحصل .1011عام توفيق ، مدرس مساعد بكلية اآلدا  جامعة المنصورة 

" المعتتتكال  اإلجتماعيتتتة المعاصتتترة متتتن  تتتالل أربتتتا مستتترحيا  للكاتتتت  وان:رستتتالة دكتتتتوراه بعنتتتمناقعتتتة وتحكتتتيم  -100
دراسة تيمية ودرامية " مقدمة من الباحث صبرى كمتال محمتد إلتى كليتة اآلدا  جامعتة  -الفرنسى ميعيل فينافار
 وحصل على مرتبة العرش ا ولى. 1011المنوفية . نوقع  عام 

،  20/11/1015با ردن بتاريخ رئيس جامعة فيالدلفيا خ سالم أ.د. معتز العي منإلى بناء على  طا  وارد  -101
حيتث ترقيتته لدرجتة أستتاذ معتار  تمهيتدا ل محمد محمود أحمد غتزو/اإلنتاد العلمى للدكتورأعد  فحص وتقييم 

لتم أوصتى بترقيتته  نتذا  ف لكن ا بحتاث كانت  دون المستتوىو  1009عام سبق وفحص  وقيم  انتاجه العلمى 
ه العلمتتى الجديتتد يؤهلتته للترقتتى ، فقتتد أعتتاد صتتياغة ا بحتتاث ال متتس الستتابقة بعتتد تعتتديلها وأضتتاش إال أن إنتاجتت

ط إضافى فى صورة مقال حيث أنه يتناول وضا ا د  واللفة الفرنسية اليها ثالثة أبحاث قيم  أحدهم بأنه نعا
صتر فتى الرحلتة متن بتاريس "م-1"ع صية وفكر عاتوبريان وتوفيق الحكتيم"،-1هى:انتاجه عناوين و فى ا ردن.

"التتديكور الجمتتالى -1"جمتتال وتحليتتل الوصتتش عنتتد نيرفتتال فتتى الرحلتتة التتى العتترق"،-2إلتتى القتتدس لعتتاتوبريان"،
"كنتز لتو -9"،"دروس زادي  البابلية-5اإلستوائى فى رواية بول وفرجينى للكات  الفرنسى برنردان دي سان بيير"،

 sic)"الطريتتق التتتى ستتلكها)-1؟"،غالتت  هلستتا إلتتى أى درجتته يتعتتابهان"ألبيتتر كتتامو و -2كليزيتتو وثروتتته الحقيقيتتة"،
هتتتذا باإلضتتتافة التتتى العديتتتد متتتن ا نعتتتطة ا  تتترى منهتتتا مقتتتاال  ومتتتؤتمرا  ا د  واللفتتتة الفرنستتتية فتتتى ا ردن" .

 وترجما  ولجان.
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ستتى حتتتى عتتام فتتى ا د  الفرن 1120ا لمانيتتة عتتام -تاري يتتة الحتتر  الفرنستتيةستتالة بعنتتوان " ر مناقعتتة وتحكتتيم  -101
علتى درجتة  وحصل أحمد سميرعبد المنعم العفيفى/من الباحثمقدمة الى كلية اآلدا  جامعة المنوفية  “ 1911
 .بمرتبة العرش ا ولى الدكتوراه

المظاهر الم تلفة للمجتما المصرى وفقا  ربا روايا  رحال  فى القرن رسالة دكتوراه بعنوان "مناقعة وتحكيم  -102
ز  المتتدرس والء عتتمقدمتتة التتى كليتتة اآلدا  جامعتتة  المنوفيتتة متتن الباحثتتة ،  1019ارس متتفتتى الثتتامن ععتتر " 

 الدكتوراه بمرتبة العرش ا ولى. وحصل  على درجةالمساعد بنفس الكلية 

رستتالة دكتتوراه بعنتتوان "صتمود العتتع  الجزائترى متن  تتالل  متس روايتتا  للكاتت  الفرانكوفتتونى مناقعتة وتحكتيم  -101
 .1019فتتتى نتتتوفمبر  ها إلتتتى كليتتتة اآلدا  جامعتتتة المنوفيتتتةتمقتتتدو باحثتتتة عبيتتتر أبتتتو دنيتتتا ها التعتتتدمحمتتتد ديتتت " أ

 الدكتوراه بمرتبة العرش ا ولى. وحصل  على درجة

مقدمتة  تنتاول تحليلتى للترجمتة الفرنستية " -ل التد ال ميستى - تاكستى " بعنتوانماجستتير  رسالةمناقعة وتحكيم  -105
نتدى  /متن الباحثتة جامعتةا زهر بنتا  الفرنستية و دابهتا والترجمتة الفوريتة قستم اللفتة الى كلية الدراسا  اإلنستانية
  وحصل  الباحثة على تقدير ممتاز, 19/11/1019تم  المناقعه فى عبد المحسن عبد الهادى.

دراستتة أدبيتة تحليليتتة مصتتحوبة -بعنتوان   " ممتلكتتا   اصتة " لباستتكال فتانتينوجتارى فحتتص رستالة لتحكيمهتتا  -109
ستم فرنستى لىكلية اللفتا  والترجمتة ققورة  لتقديمها  حسن عحاتة مقدمة من الباحث محمدربية<  بترجمة الى الع

 ى درجة الماجستير,بجامعة ا زهر للحصول عل

 
 

 :أنشطة جامعية ومجتمعية أخرى (14) 
 

دينة العين عتام ترجمة فورية لمحاضرة رئيس بعثة علماء اآلثار الفرنسية الى جامعة االمارا  العربية المتحدة بم 1-
 . تم على أثرها تعيينى بنفس الجامعة.1910

 .1912الى  1911تدريس مصطلحا  قانونية تطبيقية باللفة الفرنسية لطلبة كلية العريعة والقانون من   1-  
 عضو مجلس كلية اآلدا  بجامعة االمارا  العربية المتحدة.  2-  
  1915-1911امة لطلبة االمارا  واعتمادها عام االعراش على وضا امتحانا  الثانوية الع  1-  
 .1915وضا منهج كامل النعاء قسم علمى مستقل للفة الفرنسية و دابها بتكليش من مجلس الكلية عام   5-  
      تصتتحية ترجمتتة دليتتل كليتتة العتتريعه والقتتانون التتى اللفتتة الفرنستتية بتكليتتش متتن ا ستتتاد التتدكتور متتدير الجامعتتة   9-  

 . 1919عام 
 .1919-1915عامى  )طال  وطالبا   اآلدا  بجامعة االمارا  دة االرعاد االكاديمى بكليتىعضو وح  2-  
 .1915االعترا  فى دورة الحاس  اآللى بجامعة االمارا  عام   1-  
 .االسهام فى م تلش المسابقا  لطالبا  كلية اآلدا  بنفس الجامعة  9-  
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 . 1990الى  1912للطالبا  بجامعة االمارا  من باللفة الفرنسية ناطق تكوين فريق مسرحى   10 - 
 .االعراش على م تبرا  اللفا  بكليتى اآلدا : طال  وطالبا   11-
منهتتتا:  ، 1991بتتتآدا  المنوفيتتتة عتتتام تنفيتتتذ العديتتتد متتتن معتتتروعا  ا نعتتتطة الطالبيتتتة "الستتتندباد" و  ريتتتادة أستتترة  11-

وستياحية م تلفتة، وتنظتيم عتدة مستابقا  ثقافيتة بتين الطتال ، واإلعتراش  مصاحبة بعض الطتال  فتى رحتال  تاري يتة
 .على مجال  حائط ودورية

منهتتا: عقتتد  ، 1992بتتآدا  المنوفيتتة عتتام تنفيتتذ العديتتد متتن معتتروعا  ا نعتتطة الطالبيتتة " و العتتروق" ريتتادة أستترة 12-
افة بعتض ا دبتاء والمفكترين الفرنستيين ندوا  ولقاءا  فكرية متعددة وتكوين فريق فنى وتقتديم عتروض طالبية،واستضت

 والمصريين منهم على سبيل المثال أسامة أنور عكاعة وجيل جوتييه.
تنظتتيم المعتتارض  :ثتتلم ، 1991بتتآدا  المنوفيتتة عتتام برنتتامج نعتتاط ا ستترة تنفيتتذ " و ستتىنالنتتادى الفر " ريتتادة أستترة 11-

ا تتل الكليتتة، والقيتتام بزيتتارا  للمتتدن والجامعتتا  وتعتتكيل فريتتق للكتتورال، وتقتتديم عتتروض مستترحية مت صصتتة د،الفنيتتة 
قامة حفال  تكريم للطال  المتفوقين وأوائل قسم اللفة الفرنسية بصورة دورية.والمكتبا    الم تلفة، وال

قترار  االعداد واالعراش على دورة تقوية للفة الفرنسية لطلبة جامعتة المنوفيتة تابعتة لمركتز االستعتارا  بنتاء علتى 15-
 .1991اآلدا  عام  مجلس كلية

 .1991تكوين فريق مسرحى لطال  اآلدا  عام    19-
أو "أضتتتتتتواء" فتتتتتتى "  Lumières"االعتتتتتتراش علتتتتتتى اصتتتتتتدار أول مجلتتتتتتة طالبيتتتتتتة بكليتتتتتتة التربيتتتتتتة تحتتتتتت  عنتتتتتتوان  12-
10/11/1991. 

بحلتتتتوان                                      مصتتتتاحبة طالبتتتتا  المعهتتتتد العتتتتالى التتتتدولى للفتتتتا  والترجمتتتتة الفوريتتتتة  المرعتتتتحا  لتتتتدورة اعتتتتداد القتتتتادة  11- 
 .واالعراش على اصدارهن مجلة الحائط المنافسة 19-
 .معاركة الطال  فى ا نعطة والرحال  الترفيهية والعلمية  10-
 .الجديدة  ربمص العالى للفا رائدة أسرة "المعرق" بالمعهد  11-
 .باللفة الفرنسية والتمثيل لى للفا  على اإللقاءإعداد نعاط مسرحى وتدري   طال  المعهد العا  11-
إعتتداد معتتروع إلنعتتاء مركتتز لفتتا  وترجمتتة بالمعتتاركة متتا المركتتز الثقتتافى الفرنستتى وتحتت  إعتتراش الستتيد محتتافظ  12-

 المنوفية.
 2017/ 2016عضو مركز الحكماء بكلية اآلدا  جامعة المنوفية عام 11-

 

 
 التقدير والتكريم :(15)

 

 . 1922الطفل من وزارة الثقافة عام  جائزة ثقافة -1

 .1990المتحدة عام عهادة تقدير من جامعة اإلمارا  العربية  -1
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 1991رئاسة النادى الفرنسى بترعية من مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة عام  -2
 . 1001عهادة تقدير من جامعة المنوفية عام  -1
 . درع جامعة المنوفية فى يوبيلها الفضى -5

كليتتة اآلدا  بجامعتتة المنوفيتتة لنيتتل جتتائزة الدولتتة التقديريتتة فتتى مجتتال العلتتوم اإلنستتانية فتتى  مرعتتحة متتن مجلتتس -9
إال أن أحد الزمالء متن  2/11/1002بعد ترعية مجلس القسم فى جلسته بتاريخ  11/11/1002جلسته بتاريخ 

 .نفس الكلية رعة نفسه فقرر المجلس مناصفة الجائزة إال أن رئيس الجامعة قرر إلفاءها

ة التقديريتتتة فتتتى مجتتتال العلتتتوم جامعتتتمتتتن مجلتتتس كليتتتة اآلدا  بجامعتتتة المنوفيتتتة لنيتتتل جتتتائزة المتتترة أ تتترى  رعتتتح  -2
 ها .واهلل أعلم بمن أوقف 11/2/1011 جلسته بتاريخ اإلنسانية فى

 
 
 

 نبذة مختصرة عن اإلنتاج العلمى   

 

 )إثنى ععر  وكلها فردية. 11البحوث العلمية عددها  .1
 ة ععر  أحدها معاركة تح  اعرافى ومراجعتى. مس) 15عددها   الكت  والمؤلفا  .1
  .أربعين )10يبة والندوا  والمؤتمرا  عددها الدورا  التدر  .2
  .ععرين ) 10المعاركة فى اللجان عددها  .1

  .أربعة وثالثون) 21عراش على الرسائل العلمية عددها اإل .5
  .وستةمائة )  109ا لعلمى للترقى عددهاإلنتاد او  ةالرسائل العلمي وتقييم مناقعة وتحكيم وفحص .9
   ة . مس) 5المهام العلمية بال ارد  عددها  .2
 .)ستة  9والجمعيا  العلمية عددها المعاركة فى الهيئا   .1

     .ععرون ة و أربع ) 11أنعطة جامعية ومجتمعية  .9

   .ة بعس) 2 التقدير والتكريم :    .10
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