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 1/4صفحة          شـيماء محمد السـيد أحمـد طـه :ةـالسٌرة الذاتٌ

 جامعـة اإلسـكندرية قكلية السياحة والفناد

ىةـــذاتوـورةىالــالد
ى:ةـــامــأواًل:ىبوـاناتىر

   السـيد أحمـد طـهمحمد  ءايمـش م:ـــــــــــــــــــاالدــ

      ةديـعم ة:الوظوفةىالحالو

  ةسياحيات الـم الدراسـقس مىىبالكلوة:ـمىالعلـالقد

  ة.ـندريـكـجامعـة اإلس –السياحة والفنادق كلية  ة:ــــــــــــــــوـلـالك

 31/8/3188 الد:ــوـخىالمـاروـت

 اإلسكندرية -اإلبراهيمية  –ش األندلس  52 وان:ـــــــــــــــنـالع

 (41) 211 84 53 ون:ـمىالتلوفـــرق

  435 800 48 40 ل:ـمىالموباوـــرق

 shaimaa.taha@gmail.comىىىىىالبرودىاإللوكترونى:

ىى:ةــلموـالتىالعــا:ىالمؤهــًوثان

 الجامعة / الكلية سنة الحصول على الدرجة ةالدرجة العلمي

 بكالوريوس السياحة والفنادق

 السياحيةقسم الدراسات 
5440 

 – اإلسكندريةجامعة 

 كلية السياحة والفنادق

ى:(يــيىوالخارجــيى)الداخلــوفيىاألكادومـالتدرجىالوظىا:ثـًــلثا

 سةــاسم المؤس سنة االلتحاق بها الوظيفة

جامعة اإلسكندرية –السياحة والفنادق  كلية 5444 ةمعيد  



 

 

 

 

 

 

 ---------------------ج.م.ع. -اإلسكندرية -األزريطة -شارع الدكتور/ مصطفى مشرفة ---------------------
  4878484تميفون/فاكس:   -  4848428/4872968تميفون: 

 h@hotmail.com-t-fac  /fth@alextourism.net د اإللكترونى:البري -  www.alextourism.net الموقع:

 2/4صفحة          شـيماء محمد السـيد أحمـد طـه :ةـالسٌرة الذاتٌ

 جامعـة اإلسـكندرية قكلية السياحة والفناد

ىى:ودةــمىإدارةىالجـــالىنظـدوراتىالتدروبوةىفىىمجـا:ىالـًـرابع
ز ـمرك – والقٌادات تدرٌسـٌئة الـدرات أعضاء هـز تنمٌة قـمرك –دورة معاٌٌر الجودة فً العملٌة التدرٌسٌة 

 ندرٌة.ـكـسإلة اـجامع –المؤتمرات 

ىى:ودةــمىإدارةىالجــالىنظــفةىفىىمجـلطةىالمختـا:ىاألنذـخامًد
   :يـًامحل

 :جامعة اإلسكندرٌة –المشاركة فً أعمال وحدة ضمان الجودة بكلٌة السٌاحة والفنادق 

والجدول الزمنً لتنفٌذها،  ودة بالكلٌةـلى للجام داخـنظإلنشاء االشتراك فً إعداد الخطة االستراتٌجٌة  .1
ا بالوحدةوتم  -2002رة ٌناٌر دوفً تقدٌمها لالعتماد م ـوالتً ت ًٌ  ،اعتمادها وٌتم العمل بمقتضاها حال

 شهًرا(. 12فترة التعاقد ) أثناءوالمستمر تطبٌقها 

 .ضمان الجودة بالكلٌة العمل كعضو فً وحدة .2

 .تنسٌق مع المدٌر التنفٌذي للوحدةوذلك بال ،االشتراك فً مهام إعداد األهداف االستراتٌجٌة للكلٌة .3

 ورش عمل بالوحدة.عقد وحدة ضمان الجودة وللكلٌة، من خالل لإعداد الرؤٌة والرسالة  االشتراك فً .4

نقولٌن للفرقة الثانٌة الطالب الجدد بالكلٌة؛ والطالب المموجهة إلى وتحلٌل استبٌانات  االشتراك فً تصمٌم .5
 .الخاصة بهاإعداد النماذج ، وكذلك الكلٌة الثالثة قسامأب

 .هحوللرأي ااستطالع االشتراك فً ، والوحدة شعارتصمٌم االشتراك فً  .6

 :ودةعـن ضمان الجـ ورش عملوندوات  ةعـدحضور  .7

 اروق محمود عبد القادرـلألستاذ الدكتور/ ف لالعتمادهٌل المستمر والتأ رٌندوة مشروع التطو – 
 جامعة االسكندرٌة. –مركز المؤتمرات 

 تنفٌذي األسبق لوحدة ضمان الجودة بالكلٌةالمدٌر ال –عمل لألستاذة الدكتورة/ حنان قطارة ورش– 
 .تقدٌمها لالعتمادالزمنً، و هاوجدوللى للجـودة بالكلٌة ام داخـنظإلنشاء الخطة االستراتٌجٌة إلعداد 

 بالكلٌة وحدة ضمان الجودة لاألسبق المدٌر التنفٌذي  –ألستاذة الدكتورة/ حنان قطارة ورشة عمل ل
 .لكلٌةاوحدة ضمان الجودة وبالخاصة الرؤٌة والرسالة د إلعدا –بمقر الوحدة بالكلٌة  –

  األهداف تنسٌق وإعداد بهدف  –بمقر الوحدة بالكلٌة  –ورشة عمل لألستاذة الدكتورة/ حنان قطارة
 .االستراتٌجٌة للكلٌة

ى

ى:التيىتتعلقىبالعملوةىالتعلوموةىوخدمةىالمجتمعىىرـطةىالمختلفةىاألخـا:ىاألنذـدادًد
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 3/4صفحة          شـيماء محمد السـيد أحمـد طـه :ةـالسٌرة الذاتٌ

 جامعـة اإلسـكندرية قكلية السياحة والفناد

 :ةـليمية التعـالعملي
 بواسطة اتنظٌمه والذي تم –ان ـونـبالٌ ”Trainer’s Training Program“ دورة تدرٌب المدربٌناز ـاجتٌ .4

اد ـ)مشروع االتح Tempus Meda Joint European Project (JEP 31084 – 2003)روع ـمش
 theتسالونٌكً فً والذي ُعقد فً ،(فً مجال السـٌاحة والفنـادقً لتطوٌر الدراسات العلٌا ـاألوروب

Alexadreion Technological Educational Institute (A.T.E.I.) of Thessaloniki, Department 

of Tourism Management  2007-7-14إلى  2007-7-1فً الفترة من. 

 –ز المؤتمرات مرك –درات أعضاء هـٌئة التدرٌس والقٌادات مركز تنمٌة قب –ات دوردة ـعاز ـاجتٌ .2
 :الًـانها كالتـوبٌ ،ة اإلسـكـندرٌةجامعـ

  الفعالالتدرٌس دورة  

  أسالٌب البحث العلمًدورة  

 دورة مهارات االتصال الفعال  

 دورة الساعات المعتمدة  

 دورة إدارة الوقت واالجتماعات  

 معاٌٌر الجودة فً العملٌة التدرٌسٌة  

 

 .(2005) شركة مصر للطٌران -دورة تدرٌبٌة عملٌة على حجز تذاكر الطٌران از ـاجتٌ .8

 .GDS (2002)نظام حجز جالٌلٌو  –دورة تدرٌبٌة عملٌة على حجز تذاكر الطٌران  حضور .4

 و حتى تارٌخه. 2006من الدراسٌة المشاركة فً تدرٌس مختلف المقررات  .5

 .ٌةد البرامج السٌاحداعإفً مجال  السٌاحٌةطالب قسم الدراسات  بتدرٌوتنفٌذ برامج تدرٌبٌة لإعداد  .6

 
 
 
 :عـة المجتمـدمـخ
 -"التعلٌم واالستثمار وفرص العمل فً صناعة السٌاحة"الكلٌة الثالث بعنوان المشاركة فً تنظٌم مؤتمر  .1

 .2004ماٌـو  6-4فً الفـترة مـن   -قاعة المؤتمرات بمكتبة اإلسكندرٌة 



 

 

 

 

 

 

 ---------------------ج.م.ع. -اإلسكندرية -األزريطة -شارع الدكتور/ مصطفى مشرفة ---------------------
  4878484تميفون/فاكس:   -  4848428/4872968تميفون: 

 h@hotmail.com-t-fac  /fth@alextourism.net د اإللكترونى:البري -  www.alextourism.net الموقع:
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 جامعـة اإلسـكندرية قكلية السياحة والفناد

مصري على خرٌطة السٌاحة "الساحل الشمالً الغربً الالكلٌة الرابع بعنوان مؤتمر المشاركة فً تنظٌم  .2
 .2005 أبرٌـل 12-17فً الفـترة مـن  -قاعة المؤتمرات بمكتبة اإلسكندرٌة  -الدولٌة"

دور الوعً السٌاحً فً تحسٌن الصورة السٌاحٌة لمصر "الكلٌة الرابع بعنوان المشاركة فً تنظٌم مؤتمر  .3
 .2006ل أبرٌ 12-17ترة من فً الف - قاعة المؤتمرات بمكتبة اإلسكندرٌة -على خرٌطة السٌاحة الدولٌة"

غرفة الفنادق المصرٌة بالتعاون مع كلٌة السٌاحة والفنادق جامعة اإلسكندرٌة  المشاركة فً تنظٌم مؤتمر .4
والُمنعقد فً اإلسكندرٌة  -"األزمة االقتصادٌة وتداعٌاتها على القطاع السٌاحً: المشكلة والحل"  بعنوان

 .2002فبراٌر  15 - فندق هٌلتون جرٌن بالزاب

 ام.ـالمشاركة فً تنظٌم حملة لنشر الوعً السٌاحً فً المدارس ودور الرعاٌة االجتماعٌة لألٌت .5

)نادي ً ـكندرٌة الرٌاضـادي اإلسـن –ة ـاجات الخاصـذوي االحتٌـعضو متطوع بفرٌق األصدقاء ل .6
 .(سبورتنج

 

 هالسـيد أحمـد طـشيماء محمد  سـم:اال
 التوقيع:

 
 

             


