
 

 

 

 

 

 

 ج.م.ع. -اإلسكندرية -األزريطة -شارع الدكتور/ مصطفى مشرفة
  1:9:184تميفون/فاكس:   -  88;1:18484/1:94تميفون: 

 h@hotmail.com-t-fac  /fth@alextourism.net البريد اإللكترونى: -  www.alextourism.net الموقع:

 

 جامعـة اإلسـكندرية كلية السياحة والفنادق

 السيرة الذاتية   
 

 أواًل: بيانات عامة
 داليا يحيى زكريا أبوستيت  د.اإلسم:

 51/5/5791تاريخ الميالد:
 ش الفريد ليان رشدى 7العنوان:

 1511111رقم التميفون:
 2516553591رقم الموبايل:

 البريد اإللكترونى: 
 جامعة اإلسكندرية -قكمية السياحة والفناد –بقسم اإلرشاد السياحى  مدرسالوظيفة الحالية:

 الحضارة المصرية القديمةالتخصص:
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 ثانياً: المؤهالت العممية:
 الجامعة/الكمية سنة الحصول عمى الدرجة الدرجة العممية

 جامعة اإلسكندرية -كمية السياحة والفنادق 8;;4 ريوس و بكال
ماجستير في السياحة واإلرشاد 

 السياحى والفندقة
 جامعة اإلسكندرية -ادقكمية السياحة والفن ;;;4

دكتوراه الفمسفة في السياحة واإلرشاد 
 السياحى والفندقة

 جامعة اإلسكندرية -كمية السياحة والفنادق 4888

 
 ثالثاً: التدرج الوظيفى األكاديمى )الداخمى والخارجى(:

 إسم المؤسسة سنة اإللتحاق بها الوظيفة
 سكندريةجامعة اإل -كمية السياحة والفنادق 1;;4 معيد

 جامعة اإلسكندرية -كمية السياحة والفنادق ;;;4 مدرس مساعد

 جامعة اإلسكندرية -كمية السياحة والفنادق 4888 مدرس

 
 : األبحاث العممية المنشورة ومكان وتاريخ نشرهارابعاً 

كميااة السااياحة  مجمااة -األعياااد واإلحتفاااالت المصاارية القديمااة  ااح ثقا ااة اإلحتفااال المعاصاارة-4
 :488 -جامعة اإلسكندرية -لفنادقوا
-التفاعال الحاااارى باين مصاار ودول حااوض البحار المتوسااط خااالل عصار الدولااة الحديثااة -4

 1227 -جامعة اإلسكندرية -كمية السياحة والفنادق مجمة
 

 المؤتمرات المحمية والدولية التح شاركت بهاخامساً: 
 4848 -كمية السياحة والفنادق -المؤتمر السياحى الخامس لجامعة الفيوم

 سادسا: الدورات التدريبية التح حصمت عميها 
  :;;4كمية التربية  -دورة اعداد المعمم الجامعى-4
 4888 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس -اإلتجاهات الحديثة في التدريس -4
 4888 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس -مهارات العرض الفعال-8
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 4888 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس -مهارات التفكير-1
 4888مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  -استخدام الوسائل الحديثة فى التدريس-5
 4888 -مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  القيم واألخالقيات-8
 

 تعميمية وخدمة المجتمع:ختمفة األخرى التى تتعمق بالعممية الاألنشطة الم سادساً:
 أواًل: العممية التعميمية:

 عاو لجنةالعمم والتكنولوجيا بكمية السياحة والفنادق جامعة اإلسكندرية-
 

  ثانياً: خدمة المجتمع:
 عاو المجان اإلستشارية بمكتبة اإلسكندرية-
 
 
 

 داليا يحيى زكريا أبوستيت 2د اإلسام:
 التوقيع:

 
 


