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 جامعـة اإلسـكندرية كلية السياحة والفنادق

 السيرة الذاتية 
 

 أواًل: بيانات عامة
 نشوى فؤاد عطا اهلل اإلسم:

 98;4/5/4 تاريخ الميالد:
 االسكندرية -االبراىيمية –شارع نجع حمادى  4 :العنوان

 548488; رقم التميفون:
 5678618770 رقم الموبايل:

  afouad1@yahoo.comnashw: البريد اإللكترونى

 مدرس الوظيفة الحالية:
قسم الدراسات السياحية -السياحة البيئية التخصص:

 المؤهالت العممية: ثانياً:
 

 الجامعة/الكمية سنة الحصول عمى الدرجة الدرجة العممية
 جامعة االسكندرية-كمية السياحة والفنادق 4888 دكتوراه
 جامعة االسكندرية-قكمية السياحة والفناد 4884 ماجيستير
 جامعة االسكندرية-كمية السياحة والفنادق 5;;4 بكالوريوس

 
 (:الداخمى والخارجىاألكاديمى ) الوظيفى التدرجثالثاً: 

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

 جامعة االسكندرية-كمية السياحة والفنادق 4884 مدرس مساعد

 جامعة االسكندرية-كمية السياحة والفنادق 4888 مدرس

mailto:nashwafouad1@yahoo.com
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 جامعـة اإلسـكندرية كلية السياحة والفنادق

 : األبحاث العممية المنشورة ومكان وتاريخ نشرهارابعاً 
4- "Ecotourism Role in achieving the Sustainable Development of the local community 

of EL-Farofra Oasis" presented at the 15
th

 International Sustainable Development 

Research conference, on July 2009 at University,  Netherlands, Published online 

www.isd.org      
مجمااة اتحااد الجامعااات العربيااة لمسااياحة  –برناام  متتاارح لتنميااة ال تافاة السااياحية لاادى طااكن جامعاة االسااكندرية  -4

 ;488العدد ال انى ديسمبر  -المجمد السادس –والضيافة 
8- Towards Developing Quality – based standard for the Tourism product presented at 

the 14
th

 International conference on productivity and Quality Research, Egypt 2009, 

published online  www.icpqr2009-egypt.org                

 
 المؤتمرات المحمية والدولية التي شاركت بها :خامساً 

4- 15
th

 International Sustainable Development Research Conference 2009   
  ;488مؤتمر األزمة االقتصادية وتداعياتياعمى التطاع السياحى )المشكمة والحل(  -4
8- 14

th
 International Conference on productivity and Quality Research, Egypt 2009    

 4848تدامة سمالمؤتمر الدولى األول لمسياحة الخضراء وال -1
 

   سادسا: الدورات التدريبية التي حصمت عميها
 جامعة االسكندرية -مركزتنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والتيادات –إعداد مشروع بح ى  -4
 جامعة االسكندرية -تدريس والتياداتمركزتنمية قدرات أعضاء ىيئة ال –تصميم المترر  -4
 جامعة االسكندرية -مركزتنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والتيادات –معايير الجودة فى العممية التدريسية  -8
جامعااااة  -مركزتنميااااة قاااادرات أعضاااااء ىيئااااة التاااادريس والتيااااادات –إعااااداد كتابااااة البحااااوث العمميااااة ونشاااارىا دوليااااا  -1

 االسكندرية
 جامعة االسكندرية -مركزتنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والتيادات –االدارة الجامعية  -5
 جامعة االسكندرية -مركزتنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والتيادات –إدارة الوقت و اإلجتماعات  -8
 Licence ICDL International computer Divingالدورات الخاصة با  -9
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 جامعـة اإلسـكندرية كلية السياحة والفنادق

Microsoft Digital Literacy training                                                 

 جامعة االسكندرية -)مشروع تطوير وتكنولوجيا المعمومات فى التعميم العالى( ICTPدورات  -:
 

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

 حة والفنادق بصفة سنويةعضو لجنة إختبار التبول لمطكن الجدد بكمية السيا -4
 4888عضو بكنتروالت الفرق الدراسية المختمفة منذ عام  -4
 :4889/488,  4888/4889عضو لجنة المختبرات واألجيزة لمعام الجامعى  -8
 4848/4844,  ;488/:488عضو بمجنة العكقات ال تافية لمعام الجامعى  -1
دارة المنشا ت الساياحية  -تدريس عدد من المتررات الدراسية لمرحمة البكالوريوس وىى التساويق الساياحى -5 تنظايم واد

 السياحة المتواصمة والبيئية  –الحاسن اآللى وتطبيتاتو  -العكقات العامة –و الفندقية 
مشككت السياحية, الساياحة المتواصامة والبيئياة تدريس عدد من المتررات الدراسية لمرحمة الدراسات العميا وىى ال -8
 قاعة بحث.  –إدارة األزمات السياحية  –إتجاىات حدي ة فى السياحة البيئية  –
إدارة  –تاادريس بعاام المتااررات لممعيااد العااالى لمسااياحة والفنااادق بكياان  مريااوط وىااى تنميااة المبيعااات السااياحية  -9

 سياحة والبيئةال -التتنية السياحية -المكاتن السياحية
 

 ثانياً: خدمة المجتمع:
 االشتراك فى تنظيم المؤتمر السنوى ألعوام متتالية   -4
 (4848-;488عضو لمجمس إدارة وحدة الخدمات العامة بالكمية لمدة عام )العام الجامعى  -4
 4844-4848عضو بمجنة خدمة المجتمع والبيئة لمعام الجامعى  -8
 

 اإلسـم:
 التوقيع:


