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 املعلومات الشخصية
 : نور محمد الجارحى السبكىاالسم

 محافظة المنوفية جمهورية مصر العربية -: منوفحمل امليالد
 21/3/1972: امليالد حتاري

 قسم اللغة الفرنسية -كلية اآلداب-محافظة المنوفية جامعة المنوفية-: شبين الكوم العنوان
 01006524865: التليفون

 nour_elsobky@hotmail.com: الربيد االلكرتوني
 :الوظيفة احلالية

 كلية اآلداب جامعة المنوفية وحتي األن. 2013منذ  اللغة الفرنسيةورئيس قسم استاذ -1
 هيئعةالمدير وحدة ضمان جودة التعليم واالعتماد بكلية اآلداب جامعة المنوفية ومراجع  ب-2

 ضمان جودة التعليم واالعتمادل القومية
 .(NE23058)رقم )كندا())عضو نقابة المترجمين الكندية-2

   ويعول : متزوجاحلالة االجتماعية
 التدرج العلمي

 .(2009عام غوية )كندا شهادة المعادلة الكندية للدارسات الل-1
مرتبة الشرف من كلية األلسن جامعة عين شمس بتقدير اللغة الفرنسية دكتوراه األلسن في -2

 .2000 عاماألولى 
ععام ماجستير األلسن في الحضارة الفرنسية جامعة عين شمس كلية األلسن بتقدير ممتاز - 3

1997. 
 (1999فرنسا ععام )لتعليم الفرنسية ( من وزارة اDALFدبلوم عالي في اللغة الفرنسية)-4
 .1995عام  السنة التمهيدية لماجستير األلسن جامعة عين شمس بتقدير جيد جدا-5
 .1993ليسانس اآلداب قسم اللغة الفرنسية عام -6

 ل  جودة التعليم واالعتماديف جما والدورات الشهادات

 2015يوليو -معايير اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالي اإلصدار الثالث -1
 التقويم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي-2
 المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي-3
 وتقويم نواتج التعلم لمؤسسات التعليم العالي توصيف البرامج والمقررات-4
 التخطيط االستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي-5
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 بروتوكوالت زبارة المراجعة الخارجية: الدورة التطبيقية لمؤسسات التعليم العالي-6
 

 جمال احلاسب اآللي: يف والدورات الشهادات
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. 
6-Microsoft office, version 2016 

 
 

 املؤلفات:

 2006الناشر مكتبعة لبنعانب بيعروتب  عمل مشترك() واألولياتقاموس االختصارات  -1
 )باللغة الفرنسية(.

مطبعة  21011/2006لتحليل المركب للنصوص )عمل مشترك(؛ رقم اإليداع بدار الكتب ا-2
 )باللغة الفرنسية(. 2006دار الكتب الجامعيةب القاهرةب 

أعتاب الحرب العالمية األولى)عمل مشترك(؛ رقم اإليداع الي فرنسا بعد الثورة الفرنسية و-3
 . )باللغة الفرنسية( 2004لقاهرة مطبعة الكتب الجامعيةب ا 4123/2004بدار الكتب 

الناشر دار مطبوعات كلية اآلداب؛ رقم االيعداع  2010قاموس مصطلحات علم اللغة عام -4
 )باللغة الفرنسية(. 4-8311-17-977الدولي 

 )تحت الطب (.  2012كتاب جواسيس الفاتيكانب ترجمة من الفرنسية الى العربيةب -5
 :دوريات العلميةيف ال العلمية املنشورةاألحباث 

مجتم  المدينة الفاضلة من رابلية الى مرسيهب فكر وإبداعب رابطة األدب الحديثب  -1
 . 2004أغسطس 

La société utopique de Rabelais à Mercier 

السجن األخف وطأه في عصر ما قبل الثورةب فكر وإبداعب رابطة األدب  الباستيل: -2
 .2005الحديثب يوليو 

La Bastille : la prison la plus douce sous l'Ancien-Régime 

الصعود اإلجباري للبورجوازية الغنية   حولية كلية اآلداب  الفرنسية:باريس عشية الثورة  -3
 .2007جامعة المنوفيةب مارس 
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Paris à la veille de la Révolution française : montée en force de la 

bourgeoisie riche. 

 :العاملية ت املنشورة يف الدورياتاملقاال

 .2010جامعة الفل بكندا  عشر حوليةفي األدب الفرنسي في القرن الثامن  ي الطيبالهمج -1
 :العامليةااللكرتونية  املقاالت املنشورة يف الدوريات

1- Montesquieu: Comment peut-on être Persan? 

www.oodoc.com 

2- Voltaire: Un beau spectacle: la Guerre 

www.oodoc.com 

3-Joinville : L'ermitage de l'île de Lampédouse. 

www.oodoc.com 
4-Bossuet : Discours de réception à l'Académie française 

www.oodoc.com 
 

 املهارات واخلربات:

بقسم اللغة الفرنسية بكليعة اآلداب إلى اآلن  1994العمل في مجال التدريس الجامعي منذ -1
حيث عملت في تدريس اللغة الفرنسية كلغة ثانية )لألقسام غير المتخصصة في جامعة المنوفية 

بقسعم  فرنسعيةاللغة الفرنسية( ثم عملت في تدريس الكثير من المواد المتخصصة في اللغة ال
كالترجمة من الفرنسية الى العربية ومن العربيعة  اللغة الفرنسية بكلية اآلداب جامعة المنوفية

 الى الفرنسية والقواعد والحضارة.
 1997عملت كمترجم محترف في مجال الترجمة من الفرنسية الي العربية والعكس منعذ -2

العربية والعكس. ب هذا العى ان تعتم وفى بعض االحيان الترجمة الفورية من الفرنسية الى 
بمركز الترجمعة واالستشعارات وحتي األن  1999للعمل كمترجم محترف منذ  معيالتعاقد 

 .الترجمة التجارية بأعمالبكلية اآلداب جامعة المنوفية وهو هيئة مستقلة تقوم 
غعة اقوم بالترجمة في كل المجاالت)اجتماعيب اقتصاديب طبعيب ادبعيب ال....(معن الل-3

الفرنسية الى العربية والعكس للعديد من الشركات واالفراد في داخل وخارج مصر)والسعيما 
  دول الخليج مثل السعوديةب ال.....(

الثقافي الفرنسي التاب  للسفارة الفرنسية بالقاهرة للتدريس للطالب  زانتدبت للتدريس بالمرك-2
 .1996 المتفوقين بالجامعات المصرية عام

ورات تأهيليه بالسفارة الفرنسية بالقاهرة في كيفية تدريس اللغة الفرنسية معن د 5حضرت -3
 .1998الى  1994عام 
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حضرت الدورة التي نظمتها مركز فقه اللغة بجامعة بيزنسون بفرنسا لكيفية تدريس اللغعة -4
 .1997الفرنسية عام 

األدب الكندي باللغة الفرنسية بجامعة الكيبك بكنعدا لمعدة تسععة اشعهر الترجمة ودورة -5
 . 1/5/2009الى  1/8/2008
 تدريس اللغة العربية كلغة ثانية كمتطوع لبعض طالب جامعة الكيبك بكندا.-6
 زة.وإجادة الحاسب اآللي إجادة تامة والتعامل م  كافة أنواع األجه اللغة اإلنجليزية إجادة-5

 عضوية اجلمعيات العلمية:

 .المصرية ألساتذة اللغة الفرنسيةجمعية ال -1
 ندوات و مؤمترات:

باالشتراك مع   حول تدريس اللغة الفرنسية في مصر المنعقدة بكلية اآلدابالندوة الثقافية -1
 .2002الجمعية المصرية للغة الفرنسية عام 

 .2006يناير  آلداب جامعة المنوفيةبكلية ا ةالعالج النفسي رواية تكامليؤتمر م-2
 .2004لعام  األلسنلكلية  الثقافي األسبوعندوة -2
 .2005األسبوع الثقافي لكلية األلسن لعام ندوة  -3
 .2007ندوة األسبوع الثقافي لكية أأللسن لعام -4
 بعنوان السياسية الثقافية المعاصرة. 2011مؤتمر االلسن عام -5
ضمان جودة التعليم : التعليم من اجل الحاضر والمستقبل هيئة جودة  المؤتمر الدولي الثالث-6

 ابريل. 18-17التعليم واالعتماد 

 :باللغة الفرنسية إشراف على الرسائل

مشرف مشارك م  أ.د/ فريدة النجدي على رسالة الماجستير للباحث /أميرة محمد فتحعى -1
مذكرات جون  اني لفرنسا من خاللأحوال المقاومين أثناء االحتالل األلم: طايل بعنوان

بيرليفى : مذكرات عضو حركة القناصيينب مسيرة مقاوم ؛ وهنعر  فرنيعة : الليلعى 
  .15/03/2006بتاري.  سينجلى مذكرات عن المقاومة

على رسالة الماجستير للباحث /منار السعيد عبعد  النجديمشرف مشارك م  أ.د/ فريدة -2
الحرب العالمية  أثناء في النسائيمعسكرات االعتقال  فيالحياة  : المنعم عمران بعنوان

اوشويتز ومعا " و وراية "من يناير الرب  والعشرينرحلة قطار رواية "الثانية من خالل 
 .11/05/2005بتاري.  بعدها
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على رسعالة الماجسعتير للباحعث /والء ععزت  النجديمشرف مشارك م  أ.د/ فريدة  -3
 لينج 87/88/89 فيرواية فرنسا  من خالل الفرنسي فالري فيالحياة : الرفاعى بعنوان

 .14/07/2004بتاري. 
 

 النشاط اجلامعي:-

ات المنعقد أسبوع شباب الجامع فيأعمال الترجمة من العربية إلى الفرنسية  االشتراك في-1
 والعضو المرافق لوفد جامعة سنجور الفرنسية. 2007جامعة المنوفية عام  في
االشتراك في تصميم موق  كلية اآلداب جامعة المنوفية باللغعة الفرنسعية علعى شعبكة  -2

 مات الدولية.والمعل
 دولية.باللغة الفرنسية على شبكة المعلومات ال 2004تصميم موق  لقسم اللغة الفرنسية عام -3
الكلية تعمعل  لاآللي وال تزاتطوير برنامج الستخراج نتيجة الكلية بالحاسب االشتراك في -4

 .به حتى اآلن
 مسئول عن ترجمة جمي  المراسالت بين الجامعة وكل الجهات الناطقة باللغة الفرنسية.-5
 .2004بكلية اآلداب جامعة المنوفية عام  عضو لجنة شئون الطالب-6
 .2005بكلية اآلداب جامعة المنوفية عام  المختبراتلجنة عضو -7
 .2006عام بكلية اآلداب جامعة المنوفية  لجنة الحاسباتعضو -8
 إلى اآلن. 2004مسئول استخراج نتيجة كلية اآلداب بالحاسب اآللي منذ -9
 .2005إلى  2003منذ أمين صندوق الزمالة بكلية اآلداب جامعة المنوفية  -10
   .2004 عام ة الفنية باتحاد الطالبرائد اللجن-11
على  بكلية اآلداب جامعة المنوفية والجائز على المركز األول الثقافيفريق الالمسئول عن -12

 .2006وعام  2005مستو  الجامعة عام 
 .2006منذ  عضو مجلس إدارة لجنة الجودة واالعتماد بكلية اآلداب جامعة المنوفية-13
  عليم واالعتماد بكلية اآلداب جامعة المنوفيةمدير وحدة ضمان جودة الت-14

 


