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 الســـــــــــــــيرة الذاتيـــــــــة

 

 د. أمين صالح الدين أمين محمداإلســم : 

  :    تاريخ الميــــــالد

 بجوار مركز المنتصر –الكرنك الجديدة   –األقصر العنوان : 

 متزوج ويعـــــولالحالة اإلجتماعية : 

 مصــــــــرىالجنسيــــــة : 

 جامعة اسوان لشؤون التعليم والطالب -قائم بعمل وكيل كلية األلسنالوظيفة : 

 01001115806رقم المحمول : 

 dr_amin56@yahoo.comإلليكترونى : االبريد 

 

 

 

تخصص"لغة فرنسية" بتقدير الدبلوم المهنى فى اإلرشاد السياحى من وزارة التعليم العالى ( 1

 2021عام "ممتاز" دور  يونيو عام 

 .2012عام  من المركز الثقافى الفرنسي بالقاهرة Delf B2الحصول على شهادة ال  (2

جامعة المنيا عن رسالة " االغتراب  –داب آلدرجة الدكتوراة فى أدب اللغة الفرنسية من كلية ا (3

 بتقدير " مرتبة الشرف األولى". 2007فى مؤلفات الكاتب شاتوبرياند" عام 

"نوتردام  جامعة المنيا عن رسالة –( درجة الماجستير فى أدب اللغة الفرنسية من كلية االداب 4

 تقدير " ممتـــاز "ب 2003دى بارى نموذجاً للرواية التاريخية فى القرن التاسع عشر " عام 

بتقدير  1997جامعة سوهاج عام  –كلية االداب  داب قسم اللغة الفرنسية منآليسانس  (5

 عام "جيد جدا"

 

 

 
 

-2014من 

2021 

للمواد جامعة أســــوان  -اآلداب والتربية  تىبكلي لغة الفرنسيةلبقسم ا التدريس

األدب المسرحى   – 18المسرح فى القرن ال  - 17اآلتية )المسرح فى القرن ال

 األدب الفرانكوفونى(. –الحديث 

المعلـــــومات 

 الشخصـــــيـــة

المؤهــــــالت 

 العلميــــــــــة
 

الخــــــــبرات 

 تدريسيةال
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 -2014من 

) :  جامعة أســــوان للمواد اآلتية -بكلية األلسن  بقسم االغة الفرنسية التدريس

ترجمــــة الى  –مقال ومطالعات   –نصوص مختارة وعامة  –تاريخ أدب وحضارة 

 أدب حديث   –العربية 

 أدب فرانكوفونى (.  –أدب حديث ومعاصر   –ومعاصر  2022

 -2018من 

2021 

ة )األدب الفرنسي ــتيآلبكلية اآلداب للمواد ا التدريس بالسنة التمهيدية للماجستير

 األدب المقارن(. –الحديث والمعاصر 

-2016من 

2017 

جامعة األقصر للمواد اآلتية )الغة  –التدريس بقسم اللغة الفرنسية بكلية األلسن 

 مقال(  -نصوص )شعر( –الفرنسية ألغراض متخصصة 

-2010من 

2022 

التدريس بشعبة اللغات والترجمة الفورية بكلية البنات األزهرية باألقصر لمادة 

 اللغة الفرنسية. 

-2009من 

2015 

 للمواد يوطأســـ جامعة - والتربية اآلداب بكليتى الفرنسية االغة بقسم التدريس

 المسرحى األدب  – 18ال القرن فى المسرح  - 17ال القرن فى المسرح) اآلتية

 (.الفرانكوفونى األدب – الحديث

 -2007من 

2011 

 للمواد ســــوهاج  جامعة – والتربية اآلداب بكليتى الفرنسية االغة بقسم التدريس

القرن  األدب  – 18ال القرن فى المسرح  - 17ال القرن من نصوص) اآلتية

 (.التاسع عشر

 -2010من 

2011 

جامعة األقصر شعبة  –تدريس مادة اللغة الفرنسية بكلية السياحة والفنادق 

 اإلرشاد السياحى وشعبة الدراسات السياحية.

 -2000من 

2011 

)الفرنسية( بالمعهد العالى للسياحة والفنادق تدريس مادة اللغة األجنبية الثانية 

 باألقصر "ايجوث"

 -2000من 

2005 

تدريس مادة مصطلحات أثرية باللغة الفرنسية بالمعهد الفنى لترميم وصيانة اآلثار 

 باألقصر التابع لوزارة التعليم العالى. 

 -2006من 

2011 

الفندقى باألقصر"ايجوث"  تدريس مادة اللغة األجنبية الثانية )الفرنسية( بالمعهد

 التابع للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "ايجوث" ووزارة التعليم العالى.

-2000من 

2004 

 للسياحة والفنادق بقنا التابع للكلية التكنولوجية. التدريس بالمعهد الفنى

 

 

 
  

 جامعة اسوان لشؤون التعليم والطالب -قائم بعمل وكيل كلية األلسن 6/7/2021

 جامعة أسوان. –نائب لمدير وحدة ضمان الجودة بكلية األلسن  1/10/2015

 الخــــبرات اإلداريـــة
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 جامعة اسوان. –مديراً لوحدة ضمان الجودة بكلية األلسن  15/10/2016

 جامعة اسوان –التعيين عضو هيئة تدريس بقسم اللغة الفرنسية بكلية األلسن  29/4/2014

15/11/2010 
التعيين رئيساً لقسم اللغات األجنبية المتخصصة بالمعهد العالى للسياحة والفنادق 

 التابع لوزارة التعليم العالى. باألقصر "ايجوث"

1/12/2005 

التعيين كبيرى مدرسى اللغة بالمعهد العالى للسياحة والفنادق باألقصر 

 "ايجوث".

 

1/9/2002 
بالمعهد العالى للسياحة والفنادق باألقصر "فرنسية"  التعيين مدرس لغة

 "ايجوث".

 
 
 
 

    

 عنوان الرســـــــــــــــالة تاريخ التسجيل

 

 2020نوفمبر 

La réception des Français du roman Allah n’est pas obligé 
d’Ahmadou Kourouma 

 كوروما     )هلل األمر(  ألمادواتلقى الفرنسيين لرواية 

 

 2021اكتوبر 

Étude des problèmes de la traduction d’après la traduction 
françaie d’Utopia d’Ahmed Khaled Tawfik 

دراسة مشكالت الترجمة الفرنسية من خالل رواية يوتوبيا للكاتب أحمد خالد 

 توفيق

 

 
 
 

عدد  البرنامج م

 األيام
عدد 

 الساعات
 فترة االنعقاد

 إلى من

 30/11/2017  25/11/2017 15 6 دورة اعداد معلم 1

اعداد المشروعات التنافسية  2

 لتمويل البحوث
2 15 2/4/2019  3/4/2019  

اإلشراف على الرسائل 

 العلمية
 

 الدورات العلميــــــــة
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معايير الجودة فى العملية  3

 التدريسية

2 15 17/10/ 

2019 

18/10/ 2019 

االتصال فى انماط مهارات  4

 التعليم المختلفة
2 15 2/12/2020 3/12/2020 

5 Using computers & managing 
files 

10/3/2019  

6 Word processing 2010 10/3/2019  

7 Presentation 2010 10/3/2019  

 

 
 


