
 د/شعثان سمير عثذانرازق

 :انثياواخ انشخصيح

 

 االســــــــــــــم : شعثان سمير عثذ انرازق محمذ

 15/4/1989ذاريــــخ انميــــالد : 

 :انثريذ االنكررووي 0862347763عمم:  - 01286743576مىتيم: -وسائم االذصـــال : 

: Drshaban2011@yahoo.com Shaaban.samir@mu.edu.eg 

 -:انراريخ انىظيفي

 (2011-2010جامعح انمىيا ) -كهيح انسياحح وانفىادق -معيذ تمسم اإلرشاد انسياحي

 (2014-2013جامعح انمىيا)  -كهيح انسياحح وانفىادق -مذرش مساعذ تمسم اإلرشاد انسياحً

 (2017-2016جامعح انمىيا ) -كهيح انسياحح وانفىادق –مذرش تمسم االرشاد انسياحً 

 (2016-2015جامعح انمىيا ) -وائة مذير وحذج انجىدج تكهيح انسياحح وانفىادق

 (2017-2016مىسك انكهيح نمركس االتركار وريادج االعمال تجامعح انمىيا )

 -:انرعهيم و انمهاراخ

 .فتذرجح أمرياز مع مرذثح انشر 2010جامعح انمىيا  -كهيح انسياحح وانفىادق –تكانىريىش اإلرشاد انسياحي -

 .(2012-2011حاصم عهً ذمهيذي ماجسرير ترمذير جيذ جذاً) 

حاصم عهً انماجسرير فً األشار اإلسالميح مع انرىصيح تطثع انرسانح عهً وفمح انجامعح وذثادنها مع انجامعاخ 

 (2014-2013االخري.)

 .(2013حاصم عهً ذأهيهً دكرىراج ترمذير جيذ جذاً)

االسالميح تمسم اإلرشاد انسياحً مع انرىصيح تطثع انرسانح عهً وفمح  حاصم عهً درجح انذكرىراج فً األشار

 .(2017-2016انجامعح وذثادنها مع انجامعاخ االخري. )

 -:انمؤذمراخ



مه شهر  29-26انمشاركح فً مىذمر انمىيا انذونً نهسراعح وانري فً دول حىض انىيم فً انفررج مه تيه  *

 .ياتكهيح انسراعح جامعح انمى 2012مارش 

انمشاركح فً انمىذمر انذونً نهرراز انحضاري تيه ذحذياخ انحاضر وأفاق انمسرمثم تكهيح األداب جامعح انمىيا  *

 .2013مه شهر وىفمثر  26-24فً انفررج مه تيه 

 .2016انمشاركح فً انمىذمر انذونً االول نإلتركار وريادج االعمال تجامعح انمىيا فً شهر مايى  *

 2016اكرىتر  29-27نمىذمر انذونً االول نكهيح انسياحح وانفىادق جامعح انمىيا خالل انفررج مه انمشاركح في ا *

 ."ذحد عىىان مسرمثم انسياحح فً انمىطمح انعرتيح وانشرق االوسط " انرحذياخ وانرىلعاخ

 :انذوراخ انرذريثيح وانمهاريح

 .18/9/2012اني  17/9دورج مهاراخ االذصال انفعال في انفررج مه  ·

 .20/9/2012اني 19/9دورج معايير انجىدج في انعمهيح انرذريسيح في انفررج مه  ·

 .25/9/2012اني  24/9دورج مهاراخ انعرض انفعال في انفررج مه  ·

 4/2015/ 16انً  4/ 15دورج أخاللياخ انثحس انعهمً فً انفررج مه  .

)Word-power point - Excel) Ictp advanced . ًدوراخ ف 

 .24/5/2016انً  23/5دورج انجىاوة انمانيح وانماوىويح فً انفررج مه  .

 .22/3/2016انً  20/3دورج انثحس فً لىاعذ انثياواخ انعانميح وإدارج انمراجع انعهميح فً انفررج مه  .

 13/6/2016انً  11/6فً انفررج مه  Advanced Word Processing دورج .

 13/10/2015انً  12/10ررج مه دورج انىشر انذونً ورنك فً انف .

 15/3/2016انً  14/3دورج وظم االمرحاواخ وذمىيم انطالب ورنك فً انفررج مه  .

 


