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 امعـة اإلسـكندريةج كلية السياحة والفنادق

 السيرة الذاتية 
 

 أواًل: بيانات عامة
 منال محمود عبد الحميد عبد المطيف اإلسم:

  م 4645/  48/ 48 تاريخ الميالد:
  43برج قصر الصفا الدورال-ماده ش السمطان عبد الحميد متفرع من خميل ح 46ميامى –االسكندريو  :العنوان

 2844285 رقم التميفون:
 8484423442 رقم الموبايل:

 manalmahmoud69@yahoo.com: ريد اإللكترونىالب

 قسم االرشاد السياحى . –مدرس  الوظيفة الحالية:
آثار وحضارة مصر فى العصرين اليونانى والرومانى التخصص:

 المؤىالت العممية: ثانياً:
 الجامعة/الكمية سنة الحصول عمى الدرجة الدرجة العممية

 االسكندريو / كمية السياحو والفنادقجامعة  4666 بكالريوس االرشاد السياحى
 جامعة االسكندريو / كمية السياحو والفنادق 4882 ماجستير االرشاد السياحى
 جامعة االسكندريو / كمية السياحو والفنادق 4848 دكتوراه االرشاد السياحى

 
 (:الداخمى والخارجىاألكاديمى ) الوظيفى التدرجثالثاً: 

 إسم المؤسسة بيا اإللتحاق سنة الوظيفة
 جامعة االسكندريو / كمية السياحو والفنادق 4884 معيده

  جامعة االسكندريو / كمية السياحو والفنادق 4882 مدرس مساعد

  جامعة االسكندريو / كمية السياحو والفنادق 4848 مدرس
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 امعـة اإلسـكندريةج كلية السياحة والفنادق

 إسم المؤسسة سنة اإللتحاق بيا الوظيفة
   

   

   

   

 
 مية المنشورة ومكان وتاريخ نشرىا: األبحاث العمرابعاً 

4-  
4- 
8- 
 

 المؤتمرات المحمية والدولية التي شاركت بيا خامساً:
 م . 2332مايو  2أبريل الى  33" مصر الوسطى عبر العصور " من مؤتمر الفيوم الثانى  -1
 م .2333أبريل  13الى  8مؤتمر الفيوم الثالث " الواحات والصحارى المصريو عبر العصور من  -2
 17مؤتمر الوعى السياحى ودوره فى تحسين الصوره السياحيو لمصر عمى خريطة السياحو الدوليهو   مهن  -3

 م . 2336أبريل  19الى 
4- 
5- 

12- 
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 امعـة اإلسـكندريةج كلية السياحة والفنادق

   سادسا: الدورات التدريبية التي حصمت عمييا
 م 4884/ 44/  5- 48/  48اعداد المعمم الجامعى ، من  -4
 .4885يناير  44-46أخالقيات وآداب المينو ،  -4
 . 4885يناير  84-46ميارات العرض الفعال ،  -8
 . 4885يناير  45-43استخدام التكنولوجيا فى التدريس ،  -1
 . 4882سبتمبر  46-41التدريس الفعال ،  -2
 . 4885فبراير  45-43أساليب البحث العممى ،  -3
 . 4885اير ين 44-42الساعات المعتمده ،  -4
 . 4848مايو  48-5دورة التويفل المكثفو ،  -5
 

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

،  4848وحتررى عررام  4884الرررحالت التدريبيررو لطررالب قسررم االرشرراد السررياحى مررن مختمررف الفرررق ، مررن سررنة  -4
الرومرررانى ، الرررى جانرررب الررررحالت الرررى مجمرررع و  يرررع المواقرررع األثريرررو فرررى االسررركندريو مرررن العصررررين اليونرررانىالرررى جم

 األديان فى مصر القديمو ، والمتحف المصرى بالقاىره .
 مناقشة الطالب فى العديد من األبحاث المقدمو فى مادة االرشاد العممى وتوجيييم . -4
 

 ثانياً: خدمة المجتمع:
 جامعة االسكندريو . –جنو العمميو والتكنولوجيو بكمية السياحو والفنادق مقرر الم -4
4- 
 
 

 منال محمود عبد الحميد اإلسهم:
 منال محمود  التوقيع:


