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 جامعـة اإلسـكندرية كلية السياحة والفنادق

 السيرة الذاتية 
 

 أواًل: بيانات عامة
 عبير أحمد محمد عطية  اإلسم:

 1/5/1970 تاريخ الميالد:
 االسكندرية  –شارع أحمد صديق ، سيدى جابر الشيخ  4 :العنوان

 5467145 رقم التميفون:
 0114555519 رقم الموبايل:

  beerttia@hotmail.com: البريد اإللكترونى

 قائم بعمل رئيس قسم الدراسات السياحية الوظيفة الحالية:
 الدراسات السياحية التخصص:

 المؤهالت العممية: ثانياً:
 

 الجامعة/الكمية سنة الحصول عمى الدرجة الدرجة العممية
 جامعة االسكندرية -كمية السياحة والفنادق 4664مايو بكالوريوس
 جامعة االسكندرية -كمية السياحة والفنادق 4664 ماجيستير
 جامعة االسكندرية -كمية السياحة والفنادق 4888 دكتوراه

 
 (:الداخمى والخارجىاألكاديمى ) الوظيفى التدرجثالثاً: 

 
 إسم المؤسسة بها اإللتحاق سنة الوظيفة

 جامعة االسكندرية -كمية السياحة والفنادق 4665 مدرس مساعد

 جامعة االسكندرية -كمية السياحة والفنادق 4888 مدرس

 جامعة االسكندرية -كمية السياحة والفنادق  4886إبريل    أستاذ مساعد
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 إسم المؤسسة سنة اإللتحاق بها الوظيفة

 جامعة االسكندرية -كمية السياحة والفنادق 4886يوليو  قائم بعمل رئيس قسم الدراسات السياحية

   

   

   

 
 : األبحاث العممية المنشورة ومكان وتاريخ نشرهارابعاً 
االمكانااات السااياحية لمحافظااة مطااروس ربيااة مساات بمية لتنميااة االقماايم سااياحيام مبتمرمالساااحل الشاامالى " -4

 م4882الغربى المصرى عمى خريطة السياحة الدولية مابريل 
البيئااى الاادولى  ظاال العولمااةم المنتاادىمتطااوير السااياحة البيئيااة بااين مصاار والاادول العربيااة المجاااور  فااى  -4

 4883االول تحت عنوان ماستراتيجية جديد  ل ضايا تنمية المجتمع والبيئةم ابريل 
 قياس مدى الوعى السياحى لدى الشرائح االجتماعية المختمفة لدراسة حالة :مدينة االسكندرية. -8

ة لمصااار عماااى خريطاااة الساااياحة مااابتمر تحااات عناااوان مدور الاااوعى الساااياحى فاااى تحساااين الصاااور  الساااياحي
 4883.ديسمبر 

مدور سااياحة التاارا  فااى تنميااة الطماال السااياحى لمدينااة االسااكندرية زدراسااة حالااة : مناازل ساايد درويااش  -1
المجمد الثانى، مجمة اتحاد الجامعاات العربياة لمساياحة والضايافة  -بمنط ة كوم الدكة / التراثيةم العدد الرابع

 4884.ديسمبر 
غيرات المناطية العالمية عمى الموارد السياحية وانعكاسااتيا عماى حركاة الطمال الساياحىم مركاز مأثر الت -2

 4885جامعة المنوفية . مارس –كمية اآلدال  –الخدمة لالستشارات البحثية والمغات 
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 المؤتمرات المحمية والدولية التي شاركت بها خامساً:
 4882ابريل 46-44ى خريطة السياحة الدوليةم مبتمر مالساحل الشمالى الغربى لمصر عم -4
-44مبتمرمدور الوعى الساياحى فاى تحساين الصاور  الساياحية لمصار عماى خريطاة الساياحة الدولياة  -4

 4883ابريل 46
 4883ابريل 8-4المنتدى البيئى الدولى االول ماستراتيجية جديد  ل ضايا تنمية المجتمع والبيئةم -8
السياحة:السااياحة الث افيااة ماان زيااار  األثاار إلااى معرفااة النشاارم المعيااد العااالى  ماالتجاىااات الحديثااة فااى -1

 4885ديسمبر  43لمسياحة والفنادق والحاسل اآللى 
المعياااد العاااالى لمساااياحة والفناااادق  –إدار  ماااوارد الساااياحة التراثياااة : باااالتطبيق عماااى مديناااة االساااكندرية  -2

 4886إبريل 4والحاسل اآللى . 
دار  الجاااود  : اإلتجاىاااات  -3 المااابتمر الااادولى الراباااع عشااار عااان اإلنتاجياااة والجاااود  بعناااوان م اإلنتاجياااة وا 

  4886أكتوبر  48-46والتحديات م األكاديمية العربية لمن ل البحرى والتكنولوجيا، 
الخضاااارال والمتواصاااامة بعنااااوان ممعااااا تجاااااه مساااات بل أخضاااار لمصاااار، الماااابتمر الاااادولى األول لمسااااياحة  -4

  4848يناير  41منظمة الجود  والتنمية، 
الماابتمر الساانوى ل ساام الجغرافيااا ونظاام المعمومااات الجغرافيااة بعنااوان مالسااياحة العربيااة فااى عااالم    م  -5

  4848يوليو  41-42
 

   سادسا: الدورات التدريبية التي حصمت عميها
 معة االسكندريةجا –مركز تنمية قدرات أعضال ىيئة التدريس  –إعداد مشروع بحثى  -4
 جامعة االسكندرية –مركز تنمية قدرات أعضال ىيئة التدريس  –إستخدام التكنولجيا فى التدريس -4
 جامعة االسكندرية –مركز تنمية قدرات أعضال ىيئة التدريس  –إدار  البح  العممى  -8
 معة االسكندريةجا –مركز تنمية قدرات أعضال ىيئة التدريس  –اإلتجاىات الحديثة فى التدريس -1
 جامعة االسكندرية –مركز تنمية قدرات أعضال ىيئة التدريس  –ميارات التفكير  -2
 جامعة االسكندرية –مركز تنمية قدرات أعضال ىيئة التدريس  –ميارات العرض الفعال  -3
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4-  "TRAINER
,

s TRAINING PROGRAMME"- جامعاة ساالوني  -قسام إدار  الساياحة- 
 4884نيو يو 4/41 –اليونان 

 
 ختمفة األخرى التى تتعمق بالعممية التعميمية وخدمة المجتمع:األنشطة الم سادساً:

 أواًل: العممية التعميمية:
تاادريس عاادد ماان الم ااررات لمرحمااة البكااالوريوس فااى مجاااالت التنميااة السااياحية / التخطاايط السااياحى /  -4

دار  المنشآت السياحيةالتسويق السياحى / االنماط السياحية / الجغرافيا العام  ة والسياحية / تنظيم وا 
تدريس عدد من الم اررات فاى مرحماة الدراساات العمياا فاى تخصصاات االتجاىاات الدولياة فاى الساياحة  -4

/ الجغرافيااااا السااااياحية والترويحيااااة / التسااااويق السااااياحى / الصااااور  السااااياحية لمم صااااد السااااياحى / تخطاااايط 
دارتيا  السياحة وا 

بعاااض المبسساااات التعميمياااة قبااال المعياااد العاااالى لمساااياحة مااان الم اااررات خاااارج الكمياااة  التااادريس لعااادد -8
برناام  الماجيساتير  -والفنادق زبحو ( لمرحمة البكالوريوس واألكاديمية العربية لمن ل البحارى و التكنولوجياا

 زالموجيستيات(
 

 ثانياً: خدمة المجتمع:
    4881،  4888عضو فى لجنة صندوق التكافل عامى  -4
  4885وحتى عام 4882رائد  أسر  محورسم ضمن النشاط الطالبى بالكمية من عام  -4
 وحتى تاريخو 4883مستشار المجنة الث افية ضمن النشاط الطالبى بالكمية عام  -8
 

 اإلسـم:
 التوقيع:

 
 
 


