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 الـبـيـانـات الـعـلـمـيـة: ثـانـيـاً 

ســنة  الدرجـة
 التخـرج

 التخصص البلد اســم الجامعـــة

 قسم صناعات غذائية القاهرة زراعة–القاهرة  1992 البكالوريـوس

 غذائيات المستشفيات المنوفية اقتصاد منزلى–المنوفية  4991 دبلومة

 التغذية وعلوم االطعمة المنوفية اقتصاد منزلى -المنوفية  1004 الماجســــتيـر

 التغذية وعلوم االطعمة المنوفية اقتصاد منزلى -المنوفية  1002 الدكـتــــوراه

 ادارة الفنادق اكتوبر 2جامعة  سياحة وفنادق – 1042 استاذ مساعد

 السجل الوظيفي: ثـالـثـاً 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 وحتى  االن  7002من  ادارة الفنادق –اكتوبر  6جامعة  مدرس 

 الـخـبـرات الـعـمـلـيـة واالستشارية: رابـعـاً 

 7002من عام ( قسم ادارة الفنادق )اكتوبر  6تدريس املقررات التالية لطالب جامعة  1

 اكتوبر 6رئيس لجنة املمارسة الخاصة بتوريد املواد الغذائية للفنادق بجامعة : 7002– 7002 7

 اكتوبر 6رئيس لجنة استالم املواد الغذائية للفنادق بجامعة :  7002– 7002 3

 اكتوبر 6بجامعة  -والفنادقعضوأ بالكنترول املركزى بكلية السياحة : 7002 – 7002 4

 عضوأ بلجنة شراء الكتب من معرض الكتاب الخاصة بالكلية :  7002-7002 

 اكتوبر 6عضوأ بوحدة الجودة وضمان التعليم بكلية السياحة والفنادق جامعة :  7002 –7000 

باالسكندرية املعهد " دولى                       من مزار سياحى الى مقصد : تسويق الاسكندرية" املشاركة ببحث فى مؤتمر 7000ابريل  

 العالى للسياحة والفنادق والحاسب آلالى السيوف

أليات وضع مدينة    القناطر الخيرية على خريطة :بعنوان  7000املشاركة ببحث فى مسابقة وزارة السياحة لعام 7000مايو  

 السياحة

إتجاه : الجزر / من التراث الثقافى الى                       سياحة الشواطئ"  7000ولى لعام املؤتمر الداملشاركة ببحث فى  7000اكتوبر   

ة استراتيجية جديد .اكتوبر فى مصر بالتعاون مع جامعة سوروتانى راجابات بتايالند 6، جامعة "إدارة بديل من أجل التواصل

 قللتواصل البيئي في صناعة السياحة بالتطبيق على قطاع الفناد

 اكتوبر 6جامعة   ن    الاشراف على مشروعات التجرل لطالب يلية السياحة والفنادآلا الى  7002من  

 (اكتوبر 6بكلية السياحة والفنادق جامعة )تدريب مجموعة من قيادات وزارة السياحة الليبية  7002 

 

 

 الصورة الشخصية



 (اكتوبر 6والفنادق  جامعة بكلية السياحة )تدريب مجموعة من قيادات وزارة السياحة الليبية   7002 

 (اكتوبر 6جامعة    –بكلية السياحة والفنادق )تدريب مجموعة من الطلبة التايالندين املبعوثين الى جامعة الازهر  7002 

 تشكيل اسرة بالكلية شارك بها طالب الكلية    7000 

تصميم تركيبة غذائية من بعض ) البحث العلمى تحت عنوان تم التقدم لتسجيل براءة اختراع باياديمية :براءات الاختراع  7002 

 (شهر ذات قيمة غذائية وحيوية عالية  02-07الحبوب تستجدم لتغذية الاطفال عمر 

وحصول الكلية  –باالسكندرية    –املشاركة فى امللتقى الاول لطالب يليات السياحة والفنادق على  مستوى الجمهورية       7007  

 .الاول مكرر فى املسابقة الفنية واملركز الثالث   فى مسابقة العروض التقديمية  على املركز 

 (اكتوبر 6بكلية السياحة والفنادق  جامعة )تدريب مجموعة من قيادات وزارة السياحة الليبية   7002  

 ( بشكل اجمالى اذكر عدد االبحاث او المنشورات  والمجال فقط ) البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة والمنشورات : خـامـسـاً 

 المجال المنشورات  / عدد االبحاث 
 ادارة الفنادق  عدد خمس ابحاث  

 الدورات التدريبية: سادسا

 التاريخ الجهة المنظمة اسم الدورة م

 7002 االحصاء ICDLدورة   

 7011 اكتوبر 6بجامعة   - تقويم الطالب ونظام الامتحان 

املمارسات والوثائق الداعمة لؤسسات  

 التعليم العالى

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 

 والاعتماد

7011 

التقويم الذاتى املؤسس ى لؤسسات التعليم  

 العالى

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 

 والاعتماد

7011 

 7007 جامعة القاهرة التجطيط الاستراتيجى 

 7007 جامعة القاهرة مهارات الانصال فى انماط التعليم املجتلفة 

 7007 جامعة القاهرة معايير الجودة فى العملية التدريسية 

 7007 جامعة القاهرة الاتجاهات الحديثة فى التدريس 

 7007 القاهرةجامعة  مهارات العرض الفعال 

 7002 جامعة القاهرة ادارةالفريق البحثى 
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