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 الـبـيـانـاتالـعـلـمـيـة :ثـانـيـااً

 التخصص البلد اســمالجامعـــة ســنةالتخـرج الدرجـة

 الدراسات السياحية مصر جامعة حلوان 2015 الدكـتــــوراه

 الدراسات السياحية مصر  جامعة حلوان  2010 الماجســــتيـر

 الدراساتًالسياحية مصر جامعةًحلوانً 2002 البكالوريوس

ً

 الوظيفي السجل :ثـالـثـااً

 الفترةالزمنية جهةالعمل الوظيفة
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 والستشاريةًالـعـمـلـيـةًالـخـبـرات : رابـعـااً

 أكتوبر 6جامعة  -عضو الوحدة المركزيه لألستدامة  0

 مقرر لجنة التعليم األليكترونى بالكليه 5
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 (5000أبريل )السيوف، األسكندريه  –المشاركة فى بورقه بحثيه المؤتمر الدولى للسياحة  05

 (5002أكتوبر )القاهره  –عضو اللجنه المنظمه للمؤتمر الدولى  للسياحه  03
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 الجوائز والتكريمات: سابعا  

 التاريخ المانحة الجهة الجائزة م

 (5007مارس ) تايالند  –بتاياالمؤتمر الدولى للسياحة  شهادة تقدير 1

االقصر  –المؤتمر الدولى للسياحة  شهادة تقدير 5
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