دكتور /ولٌد على أحمد الحناوى
االمٌن العام المساعد لشئون االعالم والفعالٌات
المنظمة العربٌة للسٌاحة
00555909560900 :
موباٌل
walidemy@gmail.com :
اٌمٌل
 حاصل على درجة الدكتوراه المهنٌة فى مجال جودة االدارة السٌاحٌةجامعة  WFUNF Collegeبلندن عام  9065م
 حاصل على درجة الماجٌستٌر فى ادارة الجودة الشاملة للفنادق والمنتجعات السٌاحٌةاالكادٌمٌة العربٌة للعلوم والتكنولوجٌا والنمل البحري عام  9060م
الخبرات والمشاركات الدولية والقمم العربية
المشاركة ضمن وفد المنظمة العربٌة للسٌاحة باجتماعات الممم العربٌة منذ تأسٌسها بعام
9004م حتى الممة الثالثون بتونس 9065م
 اجتماعات الممم العربٌة على مستوى الملون ورؤساء الدول . اجتماعات الممم العربٌة االفرٌمٌة على مستوى ملون ورؤساء الدول . اجتماعات الممم العربٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة على مستوى الملون ورؤساء الدول. اجتماع الممة العربٌة ودول امرٌكا الالتٌنٌة . اجتماعات وزراء الخارجٌة العرب فً جامعة الدول العربٌة . اجتماعات وزراء الداخلٌة العرب . اجتماعات المجلس االلتصادي واالجتماعً للجامعة العربٌة . اجتماعات لجنة التنسٌك العلٌا للعمل العربً المشترن برئاسة معالً األمٌن العام لجامعة الدولالعربٌة.

الخبرات والمشاركات العربية واالقليمية علي مستوى جامعة الدول العربية
** شارن ضمن وفد المنظمة العربٌة للسٌاحة فى اجتماعات المجلس الوزارى العربى للسٌاحة بجامعة
الدول العربٌة بداٌة من الدورة الثامنة 9004م حتى الدورة الواحد وعشرون لعام 9062م.
** شارن فى اجتماعات جامعة الدول العربٌة لتنشٌط ملفات التعاون العربى الدولى فى المجاالت
السٌاحٌة ومنها ( التركى – الصٌنى – الهندى – الٌابانى )
** عمل ضمن اللجنة التنسٌمٌة لعواصم السٌاحة العربٌة لتنفٌذ البرامج الخاصة بها وهى (االسكندرٌة
– العمبة – مسمط – المنامة – اربٌل – الشارلة – جبٌل – أبها – المدس – االحساء )
** المشاركة فى اللجان العربٌة المشكلة العداد االستراتٌجٌة العامة للسٌاحة العربٌة بجامعة الدول
العربٌة .
** المشاركة فى اللجان والمؤتمرات والمعارض التى اشرفت علٌها اللجنة الوطنٌة للحج والعمرة
والسٌاحة بالدورة الرابعة والخامسة بالمملكة العربٌة السعودٌة .
** شارن بالعدٌد من المعارض والمؤتمرات والندوات السٌاحٌة سواء كانت داخلٌة أو اللٌمٌة أو دولٌة
باالضافة لمٌامه باالعداد واالشراف على كافة فعالٌات واجتماعات المنظمة العربٌة للسٌاحة .
** حصل على العدٌد من خطابات الشكر وشهادات التمدٌر والدروع من عدة جهات حكومٌة على
امتداد الوطن العربى لتمٌزه فى اداء عمله بالمنظمة العربٌة للسٌاحة.

