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 جامعـة اإلسـكندرية كلية السياحة والفنادق

 السيرة الذاتية 
 

 أواًل: بيانات عامة
 حنان حسنى سميمان العصار اإلسم:

 94;44/5/4 تاريخ الميالد:
 جناكميس  –شارع كنيسة األروام  48 :العنوان

 ـــ رقم التميفون:
 ـــ رقم الموبايل:

 comHanan_Elassar@yahoo.: البريد اإللكترونى

 مدرس الوظيفة الحالية:
 التخطيط السياحى والمعموماتية )الدراسات السياحية( التخصص:

 المؤهالت العممية: ثانياً:
 

 الجامعة/الكمية سنة الحصول عمى الدرجة الدرجة العممية
 جامعة االسكندرية -كمية السياحة والفنادق 8;;4 بكالوريوس
 جامعة االسكندرية -قكمية السياحة والفناد :;;4 ماجيستير

 جامعة االسكندرية -كمية السياحة والفنادق 4885 دكتوراه  فى الفمسفة
 

 (:الداخمى والخارجىاألكاديمى ) الوظيفى التدرجثالثاً: 
 

 إسم المؤسسة بها اإللتحاق سنة الوظيفة
 جامعة االسكندرية -كمية السياحة والفنادق 8;;4 معيد

 جامعة االسكندرية -احة والفنادقكمية السي :;;4 مدرس مساعد

 جامعة االسكندرية -كمية السياحة والفنادق 4885 مدرس

mailto:Hanan_Elassar@yahoo.com
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 : األبحاث العممية المنشورة ومكان وتاريخ نشرهارابعاً 
إدارة األزمات السياحية كوسيمة لمتنمية السياحية المتواصمة )دراسة حالة أنفمـونزا الطيـور والخنـازير  -4

 ;488 -. األكاديمية العربية لمتكنولوجيا فى مصر( منشور إلكترونى 
التنميــة التكنولوجيـــة ودور ـــا فـــى دعــم األجوـــزة الحكوميـــة وييـــر الحكوميــة بـــالتطبيق عمـــى ال طـــاع  -4

  :488السياحى فى مصر . مجمة السياحة والفنادق 
ؤتمر مـ ;488االدارة المعموماتية ودور ا فى دعم التطـوير االدار  لم طـاع السـياحى فـى مصـر .  -8

 االدارية لممنظمة العربية لمتنمية 
العوامــا الحاكمــة فــى تفعيــا ظليــة النظــام التخطيطــى لم طــاع الســياحى فــى مصــر . مجمــة الســياحة  -1

 ;488والفنادق 
 

 المؤتمرات المحمية والدولية التي شاركت بها خامساً:
دور الـــوعى الســـياحى فـــى تحســـين الصـــورة الســـياحية فـــى مصـــر عمـــى خريطـــة مكتبـــة االســـكندرية  -4

 لكمية السياحة والفنادق 
 مؤتمر لكمية السياحة والفنادق –االزمة االقتصادية وأثر ا عمى ال طاع السياحى فى مصر  -4
يميـــة العربيـــة لمعمـــوم مــؤتمر الـــدولى عـــن االنتاجيــة وأبحـــاث الجـــودة االتجا ـــات و التحــديات االكاد -8

 التكنولوجيا
  TMAمؤتمر الدولى االوا لمسياحة المتواصمة )الخضراء(. -1

 
   سادسا: الدورات التدريبية التي حصمت عميها

 دورة إعداد الم رر -4
 دورة االدارة الجامعية  -4
 دورة استخدام التكنولوجيا فى التدريس -8
 جامعات دورة الجوانب المالية وال انونية فى ال -1
 دورة الساعات المعتمدة -5



 

 

 

 

 

 

 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

 دورة أساليب البحث العممى والنشر -8
 ال ا رة -دورة إعداد ال ادة جامعة حموان  -9
 دورة إعداد المعمم -:
 5;;4دورة عن السياحة المتواصمة بجامعة مالطا  -;
 

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

1- 
2- 
3- 

 
 

 ثانياً: خدمة المجتمع:
1- 
2- 
3- 
 
 
 

 اإلسـم:
 التوقيع:

 
 


