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الخبرة 
في 

المجال 
 العملي

 المملكة في العالمية شيراتون فنادق بسلسلة السابق الجودة على الرقابة و التدريب مدير
 السعودية العربية

 مصر في العالمية شيراتون فنادق بسلسلة السابق الجودة على الرقابة و التدريب مدير

 مستشار التدريب الفندقي السابق بسلسلة فنادق هيلتون العالمية بمصر

 مدير سابق لفندق بريميير ان كارفيللي، بالمملكة المتحدة
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 الجوائز:

 2016أفضل مدير فندق من شركة ستاروود العالمية للفنادق و المنتجعات جائزة  -
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