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 السيرة الذاتية 
 

 أواًل: بيانات عامة
 دينا محمد عز الدين توفيق اإلسم:

 94;8/44/4 تاريخ الميالد:
 االسكندرية -وابور المياه  –شارع الشهيد جالل الدسوقى  441 :العنوان

 4141;14 رقم التميفون:
 8441184:4 رقم الموبايل:

 dina_ezz2007@yahoo.com: البريد اإللكترونى

 مدرس الحالية:الوظيفة 
االرشاد السياحى -مصرى قديم )حضارة وآثار مصر القديمة( التخصص:

 المؤهالت العممية: ثانياً:
 

 الجامعة/الكمية سنة الحصول عمى الدرجة الدرجة العممية
 جامعة االسكندرية -كمية السياحة والفنادق 1;;4 بكالوريوس
 سكندريةجامعة اال -كمية السياحة والفنادق 4888 ماجيستير
 جامعة االسكندرية -كمية السياحة والفنادق 4889 دكتوراه

 
 (:الداخمى والخارجىاألكاديمى ) الوظيفى التدرجثالثاً: 

 
 إسم المؤسسة بها اإللتحاق سنة الوظيفة
 جامعة االسكندرية -كمية السياحة والفنادق 1;;4 معيد

 سكندريةجامعة اال -كمية السياحة والفنادق 4888 مدرس مساعد

 جامعة االسكندرية -كمية السياحة والفنادق :488 مدرس
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 : األبحاث العممية المنشورة ومكان وتاريخ نشرهارابعاً 
4- Museum Education (case study: The Bibliotheca Alexandria Antiquities 

Museum - Athens – May 2010).                                                                       
 
   

 المؤتمرات المحمية والدولية التي شاركت بها خامساً:
4- Second International Tourism Conference- Athens – Greece – 2010  
 ;488 -السيوف –مؤتمر السياحة الخاص بالمعهد العالى لمسياحة والفنادق  -4
 
 

   سادسا: الدورات التدريبية التي حصمت عميها
 دورة التدريس الفعال -4
 دورة الساعات المعتمدة -4
 دورة استخدام التكنولوجيا فى التدريس -8
 دورة أخالقيات المهنة -1
 دورة االتصال الفعال -1
 دورة العرض الفعال -8

 سـاء هيئة التدريـامة بمركز تنمية أعضـ* دورات مق
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 ختمفة األخرى التى تتعمق بالعممية التعميمية وخدمة المجتمع:األنشطة الم سادساً:
 أواًل: العممية التعميمية:

 دكتوراه( -االشراف عمى الرسائل العممية لطالب الدراسات العميا )ماجيستير -4
 القيام برحالت عممية ميدانية لمطالب -4
 عضو لجنة المكتبة بالكمية -8
 الثقافيةعضو لجنة العالقات  -1

 
 ثانياً: خدمة المجتمع:

القااام محاضااارة فاااى مدرساااة الرياااادة لتعرياااف الطااالب بطبيعاااة الدراساااة فاااى كمياااة الساااياحة والفناااادق  -4
 وذلك وفقا لبرنامج ينظمو الميونز.

  عضو المجنة التتنفيذية لوحدة ضمان الجودة بالكمية -4
 التوعية لجنةمنسق -8
 
 
 

 اإلسـم:
 التوقيع:

 
 
 
 


