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 جامعـة اإلسـكندرية كلية السياحة والفنادق

 السيرة الذاتية 
 

 أواًل: بيانات عامة
   سمر فاروق مصطفى القصراوى اإلسم:

 98;1/44/4 تاريخ الميالد:
 االسكندرية -لوران  -شارع عزبة السيوف : :العنوان

 85:4898-8598559 رقم التميفون:
 4;;9;84859 رقم الموبايل:

 karimwalid42@yahoo.com: البريد اإللكترونى

 مدرس الوظيفة الحالية:
الدراسات السياحية :التسويق السياحى وتكنولوجيا نظم المعمومات السياحية التخصص:

 المؤهالت العممية: ثانياً:
 

 الجامعة/الكمية سنة الحصول عمى الدرجة الدرجة العممية
 كمية السياحة والفنادق جامعة االسكندرية 8;;4مايو بكالوريوس
 ق جامعة االسكندريةكمية السياحة والفناد 4884 ماجيستير
 كمية السياحة والفنادق جامعة االسكندرية ;488 دكتوراه

 
 (:الداخمى والخارجىاألكاديمى ) الوظيفى التدرجثالثاً: 

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

 معة االسكندريةكمية السياحة والفنادق جا 4884 مدرس مساعد

 كمية السياحة والفنادق جامعة االسكندرية ;488 مدرس
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 : األبحاث العممية المنشورة ومكان وتاريخ نشرهارابعاً 
ادارة األزماااات الساااياحية كوسااايمة لمتنمياااة الساااياحية المتواصااامة زدراساااة حالاااة  نفماااونزا ال ناااازير فاااى  -4

 مصر( منشور الكترونى
4- Museum Education (case study: The Bibliotheca Alexandria Antiquities 

Museum - Athens – May 2010).                                                                       

 
   

 المؤتمرات المحمية والدولية التي شاركت بها خامساً:
 ;488 كتوبر  –مؤتمر االكاديمية الدولى لمجودة  -4
 4848يونيو  –مؤتمر  ثينا السياحى الدولى  -4
 ;488 -مؤتمر األزمة االقتصادية وتأثيرها عمى السياحة  -8
 
 

   سادسا: الدورات التدريبية التي حصمت عميها
 8;;4ألنشطة حجز الطيران  "world span"دورة  -4
 5;;4دورة عن السياحة المتواصمة بجامعة مالطا  -4
 8;;4دورة إعداد المعمم  -8
 دورة الساعات المعتمدة -1
 دورة األ القيات المهنية -5
 دورة اإلتصال الفعال -8
 دورة إست دام التكنولوجيا فى التدريس -9
 دورة العرض الفعال -:
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 ختمفة األخرى التى تتعمق بالعممية التعميمية وخدمة المجتمع:األنشطة الم سادساً:
 أواًل: العممية التعميمية:

 كتبة بالكميةعضو لجنة الم -4
 

 
 ثانياً: خدمة المجتمع:

  عضو المجنة التتنفيذية لوحدة ضمان الجودة بالكمية-4
 منسق لجنة االستبيانات بالكمية-4
 
 
 

 سمر فاروق مصطفي القصراوياإلسـم:
 التوقيع:

 
 
 
 


