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 جامعـة اإلسـكندرية كلية السياحة والفنادق

 السيرة الذاتية 
 

 أواًل: بيانات عامة
 نجالء حرب سيد أحمد اإلسم:

 01/9/0991 تاريخ الميالد:
 ميدان سفنكس المهندسين 01:العنوان

 1311793399 رقم التميفون:
 1031101993 رقم الموبايل:

 naglaalex@yahoo.com: البريد اإللكترونى

 مدرس بقسم الدراسات السياحية الوظيفة الحالية:
 اقتصاديات السياحة والفندقة ودراسات جدوى المشروعات لتخصص:ا

 المؤهالت العممية: ثانياً:
 

 الجامعة/الكمية سنة الحصول عمى الدرجة الدرجة العممية
 كمية السياحة والفنادق/جامعة اإلسكندرية 9;;4 بكالوريوس السياحة والفنادق
 نادق/جامعة اإلسكندريةكمية السياحة والف 4884 ماجستير السياحة والفنادق
 كمية السياحة والفنادق/جامعة اإلسكندرية ;488 دكتوراه السياحة والفنادق

 
 (:الداخمى والخارجىاألكاديمى ) الوظيفى التدرجثالثاً: 

 إسم المؤسسة بها اإللتحاق سنة الوظيفة
 كمية السياحة والفنادق/جامعة اإلسكندرية 4888 معيد

 السياحة والفنادق/جامعة اإلسكندريةكمية  4884 مدرس مساعد

 كمية السياحة والفنادق/جامعة اإلسكندرية ;488 مدرس
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 : األبحاث العممية المنشورة ومكان وتاريخ نشرهارابعاً 
المؤؤؤؤتمر  لمواج وووة توووداعياا األزمووواا الماليوووة عموووى ال طووواع السوووياح " نحوووو رسوووتراتيجية من جيوووة" -4

 ;488رة جامعة اإلسكندرية  العممي الدولي التاسع لكمية التجا
 المؤتمرات المحمية والدولية التي شاركت بها خامساً:

العمم  الدول  التاسع لكمية التجوار  جامعوة اإلسوكندرية  " نحوو صوياية جديود  لودور الولوة مؤتمر ال -4
 ;488ديسمبر  48-;ف  اإلقتصاد الوطن  ف  ظل األزمة المالية العالمية" 

   يبية التي حصمت عميهاسادسا: الدورات التدر 
 2001مركز إعداد القادة بحلوان  دورة إعذاد القادة -1
 2001كلية التربية جامعة اإلسكندرية  دورة إعذاد الوعلن -2

ضزا  ييةزة التزدريا قالقيزادا  عمركزز ننييزة مرزارا    التيذرس في  التكنىلىجيا إستخذام  -3

  2002جامعة اإلسكندرية 

ضززا  ييةززة التززدريا قالقيززادا  جامعززة عمركززز ننييززة مرززارا    ههيياراا العييلف ال عييا  -4

  2002اإلسكندرية 

ضزا  ييةزة التزدريا قالقيزادا  جامعزة اإلسزكندرية عمركز ننييزة مرزارا    التذرس  ال عا  -5
2002  

ضززا  ييةززة التززدريا قالقيززادا  عمركززز ننييززة مرززارا    سييلىاياا الوهنييج الياهعيييجأداب و -6

  2002جامعة اإلسكندرية 

 

ضززا  ييةززة التززدريا قالقيززادا  جامعززة عمركززز ننييززة مرززارا    إدارة الىقييو والويياتولاا -7

  2002اإلسكندرية 

 

ضززا  ييةززة عمركززز ننييززة مرززارا    فيي  امعوييا  الياهعيييج اليىانيية الواليييج والقانىنيييج -8

  2002التدريا قالقيادا  جامعة اإلسكندرية 

 

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

 4848/;488عضو مجمس قسم الدراساا السياحية العام الجامع   -4
 4848/;488عضو لجنة المكتبة بالكمية العام الجامع   -4
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 4848/4844عضو لجنة األج ز  والمعداا بالكمية العام الجامع   -8
   ضمان والجود  بالكميةوحد  العضو  -1

 
 ثانياً: خدمة المجتمع:

 4848/4844عضو مجمس ردار  الوحد  العامة بالكمية العام الجامع   -4
 .4848/4844العام الجامع   المنسق التسوي   لموحد  العامة بالكمية -4
 
 
 

 نجالء حرب سيد أحمد اإلسؤم:
 التوقيع:

 
 
 
 


