كلية السياحة والفنادق

جامعـة اإلسـكندرية

السيرة الذاتية
أوالً :بيانات عامة

اإلسم :جميمة حسن حسنين
تاريخ الميالد4;54/4/5 :
العنوان1:ش كفر عبده -رشدى-الرمل
رقم التميفون5188;85:
رقم الموبايل8448844;84 :
البريد اإللكترونىDrgalila@yahoo.com :
الوظيفة الحالية:أستاذ بقسم الدراسات السياحية – وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
التخصص :تخصص عام (اقتصاديات سياحة) تخصص دقيق (تنمية سياحية)

ثانياً :المؤهالت العممية:

الدرجة العممية

سنة الحصول عمى الدرجة

الجامعة/الكمية

بكالوريوس اقتصاد

4;98

كمية التجارة-جامعة االسكندرية

ماجيستير اقتصاد

4;::

كمية التجارة-جامعة االسكندرية

دكتوراه الفمسفة فى السياحة واالرشاد والفندقة

4;;1

كمية السياحة-جامعة االسكندرية

ثالثاً :التدرج الوظيفى األكاديمى (الداخمى والخارجى):
الوظيفة

سنة اإللتحاق بها

إسم المؤسسة

مدرس مساعد

4;;4/4/44

كمية السياحة والفنادق-جامعة االسكندرية

مدرس

4;;1/;/4:

كمية السياحة والفنادق-جامعة االسكندرية

أستاذ مساعد

4888/48/4

كمية السياحة والفنادق-جامعة االسكندرية

أستاذ

4885/44/49

كمية السياحة والفنادق-جامعة االسكندرية
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كلية السياحة والفنادق

جامعـة اإلسـكندرية

رابعاً :األبحاث العممية المنشورة ومكان وتاريخ نشرها

 -4تقييم استراتيجية التنمي ة السياحية فى مصر من خالل الخطط السياحية الرابعة والخامسة والسادسة4844-4;;9
 -4اتفاقية تجارة تحرر الخدمات  GATSوآثارىا المحتممة مستقبال عمى النشاط السياحى الدولى وايراداتو فى مصر
 -8النشاط السياحى الدولى فى مصر بين ايجابيات االصالح االقتصادى وسمبيات العوامل المعاكسة 4;;9-4;;8
 -1تحميل أسباب المشكالت البيئية وآثارىا عمى السياحة وتنميتيا فى االسكندرية
 -5السياحة المتواصمة بين المفيوم والتطبيق (مع اشارة لمتجربة المصرية)

 -8تحميل محددات وآثار االنفاق السياحى االجنبى عمى منتجات الصناعات الحرفية فى البمدان النامية
 -9االحداث العالمية واالقميمية فى مطمع القرن  44وانعكاساتيا عمى السياحة الدولية والدروس المستفادة منيا
 -:السياحة ىل تزيد من الفترة فى الدول النامية أم يمكن أن تسيم فى تخفيف حددتو
; -مناخ االستثمار السياحى فى مصر (تحميل دور وأىمية العوامل المؤثرة فيو)
 -48تنمية السياحة الدولية فى الساحل الشمالى الغربى لمصر"المحددات الرئيسية المكانياتيا وفرص نجاىا"

خامساً :المؤتمرات المحمية والدولية التي شاركت بها

 -4المشاركة فى أعمال المؤتمر االول لكمية السياحة والفنادق فى الفترة من  44-4:ابريل 4;;4
 -4االشتراك فى المؤتمر السنوى لمجمعية المصرية لالقتصاد السياحى واالحصاء والتشريع
 -8المؤتمر السنوى لممرأة العربية (المديرة العربية والتنمية المتواصمة)مارس 4;;9
 -1مؤتمر تطوير الدراسات والبحث العممى بجامعة االسكندرية 4;;:

 -5المشاااركة فااى أعمااال المااؤتمر الثااانى-كميااة السااياحة والفنااادق -بعن اوان مكتبااة االسااكندرية القديمااة والحديثااة وأثرىااا عمااى
التنمية السياحية من 8-1مايو 4888
 -8المش اااركة ف ااى أعم ااال الم ااؤتمر الثال ااث-كمي ااة الس ااياحة والفن ااادق بعنا اوان"التعميم واالس ااتثمار وف اارص العم اال" م اان 8-1

مايو4881

 -9المشاااركة فااى أعمااال المااؤتمر ال اربااع -كميااة السااياحة والفنااادق بعنوان"الساااحل الشاامالى الغربااى المصاارى عمااى خريطااة
السااياحة الدوليااة 4;-49مااايو  4885وبحااث بعناوان تنميااة السااياحة الدوليااة فااى الساااحل الشاامالى الغربااى لمصاار محااددات
الرئيسية المكانيات وفرص نجاحيا

 -:المشاركة فى دو ارت مشروع تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات بجامعة االسكندرية واجتياز عدة دورات
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سادسا :الدورات التدريبية التي حصمت عميها

 -4ميمة عممية تحت اشراف ااالدارة لمبعثات جامعة براقيون -انجمت ار عام 4;;9
 -4ميمة عممية الى جامعة  Water L00فى 4888
 -8ميمة عممية الى جامعة  Water L00بكندا بالفترة من أغسطس الى سبتمبر 4889

سادساً :األنشطة المختمفة األخرى التى تتعمق بالعممية التعميمية وخدمة المجتمع:
أوالً :العممية التعميمية:
 -4ريادة المجنة االجتماعية من 4;;1الى 4888

 -4عضوية فى لجنة التحكيم مسابقة الطالب المثالى من  4;;8الى 4888
 -8عضو لجنة صندوق التكافل 4;;9
 -1المشاركة فى مشروع كساء الطمبة السنوى بجامعة االسكندرية لمطالبات والطمبة من 4885-4;;1
 -5رائدة أسرة أميجوث من 4;;1

 -8المشاركة فى تنصيب مجمس اتحاد طالب الكمية من  4;;1الى 4888

ثانياً :خدمة المجتمع:

 -4عضو فى الممتقى التوظيفى لخريجى جامعة االسكندرية لمعام الجامعى 488;/488:
 -4عضوة فى جمعية سيدات االسكندرية
 -8عضوة فى جمعية بنات النور
 -1عضوة فى جمعية الجزام

اإلسـم:
التوقيع:
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