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 :ة الدرجات العلمي
 

 سنة التخرج التقدير مكانها الجامعة/الكلية  التخصص الدرجة العلمية

 0111 جدا جيد عمان المتوسطةالكلية الجامعية  إدارة طعام وشراب دبلوم

 0112 جيد نعما التطبيقية الجامعية األردنكلية  إدارة فنادق بكالوريوس

 0101 جدا جيد إربد جامعة اليرموك سياحة ماجستير

 

 :اخلربات العلمية والعملية
 

  حتى 4141/ 41/9وإدارة الفنادق من  قسم الطعام والشراب , السياحة والفندقه كلية ,  فرع العقبة -الجامعة األردنية مدرس في

 . اآلن 

  4141 -م 4144  لمدة ثالث سنوات قسم العلوم الفندقية والسياحية, الجامعية  كلية العقبة, جامعة البلقاء التطبيقية مدرس في . 

  م  0100 ـ م  0114 لمدة سبع سنوات للمرحلة الثانوية  والسياحية للمباحث الفندقية’ وزارة التربية والتعليم مدرس في 

 م 0110-م  0111 الحفالت المؤتمرات قسم  /بالطعام والشرا إدارةفي , لمدة سنة / عمان  / ظف في فندق األجنحة العربيةمو. 

 م 0114-م 0110  المؤتمرات,قسم الحفالت  / الطعام والشراب إدارةلمدة ثالث سنوات في / عمان/  موظف في فندق شيراتون . 

 



 

 

 :اخلربات العلمية والعملية
 

  حتى اآلن  -م 0104من  ,فرع العقبة , الجامعة األردنية  -كلية السياحة والفندقه  -منسق التدريب العملي  . 

   دورة في القيادات الشبابية ,  وكالة اليابان للتعاون الدولي  (JIKA   ) , م0100لمدة شهر واحد , , مقاطعة هيوغو   -اليابان. 

  م 0101إلى   0114من , عجلون-ملك عبد الثاني مدرسة ال -وزارة التربية والتعليم  –رئيس القسم الفندقي. 

  م0101ساعة ,   01لمدة   , كلية القدس , عمان  , التدبير واالستقبال الفندقي  في إدارة دورة مشرف. 

  م  0101ساعة  ,   21,  كلية القدس  , عمان, لمدة  ةإنتاج الطعام وخدمتإشراف في دورة. 

 م0112ساعة ,  26, فندق شيراتون ,عمان  , لمدة الرئيسية نادق اإلداريةلجميع أقسام الف ,دورة إشراف وإدارة. 

 

 

 :الدورات احلاسوبية
 

 الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب. 

  في الفنادق للحجز األوبرانظام  و الفيديليو نظامدورة في. 

  تذاكر السفر والطيران  لحجز نظام أماديوسفي  دبلوم . 

 

 

 :لغاتال
 

 جيدة جدا (  قراءة وكتابة ومحادثة  )  اللغة اإلنجليزية. 

  (  اللغة األم  )    اللغة العربية. 


