
 محمد محمود  جوىند. 
 سموحه-شارع كمال الدين صالح  14 :البريدي العنوان

 01223303382اتف: والهأرقام 

  dr.nagwa.mohamed@pua.edu.egالبريداإلليكترونى:

 يهمصر الجنسية: االسكندريه- 1/5/1955 تاريخ الميالد:

 خاصة رخصة القيادة: متزوج الحالة اإلجتماعية:

 

 :الدراسية تالمؤهال

 العلمية المؤهالت:  اوال :  

 االسكندرية جامعة ، 1977 يونيه االقتصاد فى البكالوريوس درجة. 

 االسكندرية جامعة –، 1988 االقتصاد فى ماجستير درجة. 

 االسكندرية جامعة –، 1996االقتصاد فى اهدكتور درجة. 

 1/2/2006اداره الفنادق  بقسم مساعد استاذ. 

 

 الوظيفى المسار:  ثانيا : 

 م 22/12/1999 من اعتبارا المنوفية جامعة – والفنادق السياحة بكلية مدرس 

 300 قرار – 1/2/2006 بتاريخ – مساعد أستاذ. 

 414 قرار – 14/2/2006 بتاريخ الفندقية الدراسات قسم رئيس بعمل قائم. 

 بتاريخ – 2007/  2006 الجامعى للعام البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الكلية وكيل 
 .2/12/2009 حتى 219 قرار   1/2/2007

 

 فبراير بتاريخ -فاروس جامعة – االقتصاد قسم – االدارية و المالية العلوم بكلية مساعد استاذ 
2012 

 :لغاتال

 اللغة األم: العربية

 اللغة الثانية: اإلنجليزية )تحدث وكتابة(

 :خبرات المهنيةال

  الطالبيةرائد األنشطة 

 المدير التنفيذي لوحدة التدريب الميداني 

 :التدريس



 الدولة الفترة المسمى الوظيفي  الجهة

جامعة فاروس كلية العلوم المالية 
واإلدارية، اإلسكندرية، ضمن البرنامج 

 Dublin Institute of المشترك مع:

Technology (DT365A) 

 مصر حتى اآلن 2012 استاذ مساعد دوام كلي

 مصر 2009-1999 استاذ مساعد كلىدوام  المنوفية جامعة – والفنادق السياحة كلية

 :باللغةاإلنجليزية المهارات التدريسية

 المقررات الدراسية

1 Entrepreneurship 
2. Communication 

Skill 
3. Seminar in 

Business 
4. Professional 

selling and sales 
management. 

5. Channel 
Management 

6. Logistics & Supply 
chain Management 

7. New Products 
8. Business & 

Society 
 

 

  

 

 المهارات التقنية:

 

 Windows 

 Microsoft office 

 

 المهارات الفردية:



 

• Self learner. 

• Team work 

• Public Relations 

• Problem Solving 

• Volunteering experience. 

• Have good time management skills and can work under pressure. 

• Have good communication and presentation skills 

 

 :التي قمت بزيارتها  المواقع

http://www.ekb.eg/web/guest/home 

https://www.shrm.org/ 

 

 :األنشطة

  ندوه لتنظيم “HOW TO BRAND YOUR SELF”  

  يوم التوعية للطلبة المستجدينتنظيم 

  تنظيم"International day" 

http://www.ekb.eg/web/guest/home
https://www.shrm.org/

