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ا
 صية:شخ بيانات- أول

 : مصطفى أحمد السيد أحمد مكاوي  السم

 بقسم الدراسات السياحية ـ كلية السياحة والفنادق ـ جامعة مدينة السادات أستاذ مساعد:  الوظيفة

 م.  14/6/1972:  خ امليالدـتاري

 : اإلسكندرية، جمهورية مصر العربية. محل امليالد

 .بناءأ: متزوج وله أربعة  الجتماعيةالحالة 

 مصر العربية.  جمهورية- االسكندرية-طاش العجمي يشارع الطيار، الب 30( محل اإلقامة):  انالعنو 

شارع عبد  ،32897مدينة السادات، رقم بريدي ( كلية السياحة والفنادق، جامعة عمل) 

 السادات _ جمهورية مصر العربية. الوزارات _ مدينةمجمع املنعم رياض ـ 

 (00966) 0500281754/ لي حا / (03) 3092635 : تليفون 

 0482603210تليفون/فاكس: - 04826032011/  0482603209)عمل(  

 mekawymoustafa@yahoo.com (دائم) : بريد إلكتروني

  mekawym@scta.gov.sa (عمل حالي)

 

 :املؤهالت العلمية–انيا ث
دور مـــــايو  اإلســــكندرية،جامعــــة  كليــــة الســـــياحة والفنــــادق، مــــ  الدراســـــات الســــياحيةالبكــــالوريو   ــــي درجــــة  

.بتقدير  م،1996
ً
 جيد جدا

ـــهاد    الســــــنة التمهيديــــــة للماجســــــت ا مــــــ  قســــــم الدراســــــات الســــــياحية بكليــــــة الســــــياحة والفنــــــادق، جامعــــــة شـــ

 قدير امتياز.م، بت2000، دور مايو اإلسكندرية

  ـيم  كلية السياحة والفنادق، جامعـة اإلسـكندرية  السياحة واإلرشاد السياحي والفندقة  ياملاجست ا درجة  

 باللغة العربية هو:وموضوعها  ،مع التوصية بطباعتها على نفقة الجامعةم، 27/5/2003

 عنوان الرسالة

 : السياحيةلتنمية مبادئ التواصل ل بإرساء الستيعابيةعالقة الطاقة  تقييم

 .مرس ى علم –راسة مقارنة الغردقة د
Evaluation of the Carrying Capacity Role in Supporting Sustainability Principles of 

Tourism Development

A Comparative Study: Hurgada Vs. Mersa Alam
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السياحة والفنـادق، جامعـة اإلسـكندرية، دور م  قسم الدراسات السياحية بكلية  الدكتوراه امتحان تأهيلي 

 ، بتقدير امتياز.م2004مايو 

ـــي الفلســــفة  ــــي الدراســــات الســــياحيةدرجــــة دكتــــوراه    مــــ  كليــــة الســــياحة والفنــــادق، جامعــــة قنــــا  الســــو س  ـ

 :وموضوعها ، ي املقررات الدراسية الخاصة بدرجة دكتوراه الفلسفة بتقدير عام ممتاز  م،11/1/2009

Strategic Planning as an Entry for Achieving Tourist Service Quality: Applied Study on Airline 

Companies in Egypt. 

 طبيقية على شركات الطيران في مصر.ت دراسة: السياحية الخدمات جودة لتحقيق كمدخل الستراتيجي التخطيط
 

( الوظيفي التدرج–ثالثا 
ا
 وخارجيا

ا
 :)داخليا

  املنوفيةجامعة  السياحة والفنادقبكلية  لدراسات السياحيةاعيد بقسم م   
ً
  م.8/8/1999م   اعتبارا

  املنوفيةجامعة  السياحة والفنادقبكلية مدر  مساعد بذات القسم  
ً
  م.21/6/2003م   اعتبارا

ـــم  مــــــــــدر   ــ ــ ــ ـــــذات القسـ ــ ــ ــــة بـ ــ ــ ــــادقبكليــ ــ ــ ــــياحة والفنــ ــ ــ ــــة  الســ ــ ــ ـــــةجامعــ ــ ــ   املنوفيـ
ً
ـــ   اعتبــــــــــارا ــ ــ ــ ـــ  24/3/2009مـ ــ ــ ــ م، وحتـ

  م.24/3/2013

ــــة  بقســـــــــم الدراســـــــــات الســـــــــياحية مـــــــــدر   ــ ــ ــــادقبكليـ ــ ــ ــــياحة والفنـ ــ ــ ــــة  السـ ــ ــ ــــاداتجامعـ ــ ــ ــــة السـ ــ ــ   مدينـ
ً
ـــ   اعتبـــــــــارا ــ ــ مــ

  .)تاريخ إنشاء الجامعة( م25/3/2013

 حت  اآلن. 1/4/2011العربية السعودية  ي الفتا  م   مستشار بالهيئة العامة للسياحة واألثار، باململكة 

  Journal of Tourism & Hospitalityجلة ملتحرير ال عضو هيئة 
ً
 م وحت  تاريخه.21/11/2012م   اعتبارا

 م وحت  تاريخه.24/4/2016م   اعتباراالدراسات السياحية جامعة مدينة السادات  أستاذ مساعد بقسم 
 

 
ا
 األنشطة التدريسية:– رابعا

 (2009/2010) املنوفيةجامعة -املشاركة  ي تدر س املقررات التالية بكلية السياحة والفنادق. 

 مرحلة الدراسات العليا 

 األكاديمي العام القسم املرحلة املقرر  م

 2009/2010 دراسات سياحية املاجست ا انأعمال شركات سياحة وط ا  1

 

 
ا
 العلمية الرئيسية: األنشطة- خامسا
ــــت م إ  ـــكل منـ ــــة  شــ ــــاء املحاضـــــرات العامـ ـــيلقـ ــــة واالجتماعيـــــة العديـــــد مـــــ   ــ ــــديات العلميـ وجمعيـــــات رجـــــال  املنتـ

ر الســـياحي وه اهـــا،  ـــي )مصـــاالســـترمار والتمويـــل التخطـــيا والتنميـــة و مجـــاالت   ـــياالعمـــال والغـــرا التجاريـــة 

 .  واململكة املتحد ، واململكة العربية السعودية، وجمهورية أملانيا االتحادية(
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مجـــاالت   ــي ،الــدول العربيـــةعـــدد مــ  مصــر و   ـــي الفعلــيعــداد الاــاامت التدريويـــة واالشــراا والقيـــام بالتــدري  إ 

ـــيتقنيــــات حــــد  الأ، مــــع اســــتخدام والتمويــــل الســــياحيواالســــترمار  التخطــــيا الســــياحي والتنميــــة الســــياحية   ـ

  التدري . سالي أ

 العاملية، ومنها: ملجالت ا  ي عدد م بحا  تحكيم األ  

 Tourism Management Journal, Elsevier Limited, United Kingdom.  

 Tourism Management Perspectives, Elsevier, United States of America.  

 Tourism: An International Interdisciplinary Journal, Croatia.  

 Journal of Tourism and Hospitality, OMICS Publishing Group, California, United States of 

America. 

 International Journal of Economics and Management Sciences (IJEMS), Staten Island, New York, United 

States of America. 

 Journal of Tourism Research & Hospitality (JTRH), Foster City, California, United States of 

America. 

املشاركة  ي إعداد  عض الدراسات الرئيسية، التي تقوم بهـا الهيئـات واملن مـات السـياحية العربيـة والدوليـة،  

  ي إطار العمل كمستشار معار للهيئة العامة للسياحة واآلثار، مرل: 

 ( املن مة العربية للسياحة التا عة لجامعة الدول العربيةATO.) 

 من مة السياحة العاملية التا عة ل(  ألمم املتحدWTO.) 

 ( املجلس العالمي للسياحة والسفرWTTC.) 

إعداد الدراسات والبحو  السياحية  ي مجـال التخصـ ، ونشـرها  ـي مراكـح البحـص املتخصصـة مرـل: )مركـح  

 (.ECSSR-اإلمارات للدراسات والبحو  االستااتيجية 
 

 
ا
 :والداخلية الخارجية التدريبية والدوراتبعثات ال– سادسا
والتــــي ، (2006/2007( مــــ   عرـــات الســـنة الخامســـة لعـــام )10/3/81البعرـــة المكوميـــة الداقليـــة رقـــم )عضـــو  

ملـد  عـام ن  ـي الفتـا   للمصـول علـى درجـة الـدكتوراه مـ  جامعـة قنـا  السـو س،، 22/10/2007بدأت بتـاريخ 

ـــ  تــــاريخ موافقــــة اللجنــــة التنفيذيــــة علــــى التاشــــي ( 22/10/2007) مــــ  درجـــــة اريخ مــــن  تــــ( 11/1/2009)، وحتـ

 .الدكتوراه

ــــي   ـــاركة  ــ ــ ـــيا سلســــــلة دورات املشـ ــ ــــوير التخطـ ــــترمار والتطــ ـــــياحيواالســ ــــي، السـ ـــــر ع   التــ ـــدت بمقـ ــ ــــة قـ ــــة العامــ الهيئــ

 م.31/12/2009 حت  1/10/2009للسياحة واآلثار بالرياض باململكة العربية السعودية  ي الفتا  م  

 Tour of Berlin: Seeing Berlin through the Homelessاملعنونة " امليدانيةاملشاركة  ي الدور  التدريوية  

People-Berlin, Germanyبرل نأحياء   ي م  املشردي  السياحة والفقراء"ب ن  " والخاصة بدراسة العالقة" ،

 م.2014مايو  16-14 ي الفتا  م  أملانيا، 
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"،  ــي إطــار املنحــة Basic Soft Skillsدورات تدريويــة متخصصــة  ــي "أساســيات املهــارات اإلداريــة ـــ  10حضــور  

اليابانيـة  خـدمات التعلـيملفوجيتسـو  شـركة وزار  االتصاالت وتكنولوجيـا املعلومـات بالتعـاون مـعاملقدمة م  

Fujitsu . وذلك بمقر شركةNew Horizons  (.2007: فاااير 2006، اإلسكندرية، )ديسماا لملول التدري 

مـايو  ،“ SPSSرات التحليـل اإلحصـا ل للبيانـات باسـتخدام برنـامت "تنميـة مهـا برنـامتدور  تدريوية ع  حضور  

 االستااتيجية واعداد القاد  بجامعة املنوفية.  تالدارسا، وذلك بمركح 2005

فااايـــر "  للموضـــوعات البحريـــة والعـــرض ،Power Point تنميـــة مهـــارات اســـتخدام برنـــامت " حضـــور برنـــامت 

 ة واعداد القاد  بجامعة املنوفيةاالستااتيجي تالدارسا، وذلك بمركح 2006

على النحو  املنوفيةبمركح تنمية قدرات أعضاء هيئة التدر س والقيادات بجامعة  تعقد التي ااامتحضور ال 

 :التالي

  " ( 15، بإجمــــالي )1/2010/ 19-17الفتـــا  مــــ    ــــي"مشـــروعات البحــــو  التنافســـية املحليــــة والعامليـــة

 ساعة تدريوية.

 ( ساعة تدريوية.15، بإجمالي )27/1/2010-24ماعات"  ي الفتا  م  "ادار  الوقت واالجت 

   ( ساعة تدريوية.15، بإجمالي )2/2/2010-31/1"استخدام التكنولوجيا  ي التدر س"  ي الفتا  م 
 

 
ا
 :الشخصية العلمية والدعواتواملهمات الزيارات – سابعا

ـــعوديةالـــــى ، 2009 ـــــي العـــــام ســـــافر   ـــا  بـــــدعو  اململكـــــة العربيـــــة الســ ـــي ()زيـــــار  حكوميـــــةمـــــ  حكومتهــ ـــ    ــ ـــا  مــ الفتــ

التخطـيا واالسـترمار مجـال   ـي بأبحـا لقيام للمشاركة  ي دورات تدريوية وا 31/12/2009حت   1/10/2009

  .والتطوير السياحي
 

جامعـــة  الـــى Slum Tourism Networkبـــدعو  يخصـــية مـــ  شـــبكة علميـــة  زيـــار  ،  ـــي2010العـــام   ـــيســـافر  

University of the West of England للمشـاركة  ـي ،21/12/2010حتـ   1/12/2010الفتـا  مـ    ـي إنجلتاابـ 

تخطـــيا  أبحـــا   ـــي مجـــالومناقشـــة ســـبل إجـــراء ، تأســـيس شـــبكة ســـياحة األحيـــاء الفق ـــا إعـــالن و  مناقشـــات

  .الهادفة لتحس ن مستوى معيشة الفقراء السياحة وتنمية
 

جامعـــة الـــى  Slum Tourism Network  يخصـــية مـــ  شـــبكة بـــدعو علميـــة  زيـــار  ،  ـــي2014العـــام  ســـافر  ـــي 

University of Potsdam ملناقشــة  ،22/5/2014حتـ   12/5/2014الفتـا  مــ    ــيجمهوريـة أملانيــا االتحاديـة ب

 املدقع. الفقر ظاهر  معالجة  ودورها  ي ،باالسترمارات السياحية الذكيةتتعلق  القيام بأبحا 
 

ملكــة املغربيــة بــدعو  مــ  جامعــة محمــد الخــامس بالربــام، لمضــور حفــل تكــريم ، إلــى امل2015سـافر  ــي العــام  

(، وذلـــك  ـــي المفـــل 2015/ 2014للعـــام األكـــاديمي )الفـــائحي  بالجـــائح  العربيـــة للعلـــوم االجتماعيـــة واإلنســـانية 

  ودراســة الــذي عقــده املركــح العربــل لألبحــاالختــامل للمــ تمر الســنوي الرا ــع للعلــوم االجتماعيــة واإلنســانية، 

( 21-20-19السياسات، بالتعاون مع جامعـة محمـد الخـامس،  ـي مدينـة مـراكم، باململكـة املغربيـة  ـي الفتـا  )

 م.2015مار  
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ا
 :واإلعارات اإلجازات الخاصة– ثامنا

 خاصة إجازات: 
 م.31/3/2011إلى  1/4/2010لرعاية والد  سيادته املريضة  ي الفتا  م   ،أول  ملد  عامإجاز  قاصة  

إلى  1/4/2011 ي الفتا  م   ،ملد  عام أول  ملرافقة الحوجة للعمل باململكة العربية السعوديةإجاز   

 .م31/3/2012

إلى  1/4/2012 ي الفتا  م   ،ملد  عام ثانل إجاز  ملرافقة الحوجة للعمل باململكة العربية السعودية 

 م.10/2/2013

 :خارجية إعارات
ع ـــــا  
 
ـــيا واالســـــترمار الســـــياحي،  ـــــي الهيئـــــة العامـــــة للســـــياحة للعملـــــد  عـــــام أول ســـــيادته  أ ـــار للتخطــ ـــل كمستشــ مــ

 .م31/1/2014إلى  11/2/2013 ي الفتا  املمتد  م   ،واآلثار، باململكة العربية السعودية

للعمـل كمستشـار للتخطـيا واالسـترمار السـياحي،  ـي الهيئـة العامـة للسـياحة  ملـد  عـام ثـانل تم تجديد اإلعار  

 .م31/1/2015إلى  1/2/2014ملد  عام ثانل،  ي الفتا  املمتد  م   ،ململكة العربية السعوديةواآلثار، با

للعمل كمستشار للتخطيا واالسترمار السـياحي،  ـي الهيئـة العامـة للسـياحة ملد  عام ثالص تم تجديد اإلعار   

 .اآلنإلى  21/1/2015واآلثار، باململكة العربية السعودية، ملد  عام ثانل،  ي الفتا  املمتد  م  
 

 

 
ا
 :وورش العمل والندوات وامللتقيات املؤتمراتحضور – تاسعا

 ــي وتــرأ  اللجــان وإعــداد الاــاامت العلميــة  الجلســاتدار  لقــاء واملشــاركة التن يميــة وإبالمضــور واإل املشـاركة 

جــــاالت التخطــــيا بم املتعلقــــة ،عــــدد مــــ  املــــ تمرات وامللتقيــــات والنــــدوات وورش العمــــل الداقليــــة والخارجيــــة

 على النحو التالي:، 11/1/2009 ي منذ حصوله على درجة الدكتوراه والتنمية واالسترمار واإلدار  السياحية، 

 

 نوع املشاركة التاريخ املدينة/الدولة النعقاد مكاناملنظم/   ورشةاملؤتمر/امللتقى/ال

 

مؤتمر "السياحة 

السكندرية: اتجاهات 

حديثة في السياحة 

 ية".الثقاف

املعهد العالي للسياحة  

والفنادق والماس  

اآللي بالسيوا/مكتبة 

 اإلسكندرية.

اإلسكندرية/ 

جمهورية مصر 

 العربية.

 املشاركة ببحر ن - م.2009/ 4/ 7

ورشة عمل "ممارسات 

التراخيص والستثمار 

 في األنشطة السياحية"

الهيئة العامة للسياحة  

واآلثار/ املقر الرئيس ي 

 للهيئة.

ياض/ اململكة الر 

العربية 

 السعودية.

5-6/1 /

هـ املوافق 1431

22-23 /12 

 إلقاء محاضر   -

وتقديم ورقة  -

 عمل
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 م.2009

امللتقى الثالث "للسفر 

والستثمار السياحي 

 السعودي"

الهيئة العامة للسياحة  

واآلثار/ مركح معارض 

 الرياض الدولي

الرياض/ اململكة 

العربية 

 السعودية.

12-

 هـ16/4/1431

املوافق 

28/3/2010 

إلى 

 م.1/4/2010

املساهمة  ي  -

إعداد الاانامت 

 العلمي.

املؤتمر الدولي األول 

للسياحة السكندرية 

"تسويق اإلسكندرية 

من مزار سياحي إلى 

 مقصد دولي"

املعهد العالي للسياحة  

والفنادق والماس  

اآللي بالسيوا/مكتبة 

 اإلسكندرية.

اإلسكندرية/ 

جمهورية مصر 

 بية.العر 

1-2/4 /

 م.2010

 املشاركة ببحص -

املؤتمر الدولي األول 

للتراث العمراني في 

 الدول اإلسالمية

الهيئة العامة للسياحة  

واآلثار/ فندق 

قاعة  –االنتاكونتننتال 

 امللك فيصل.

الرياض/ اململكة 

العربية 

 السعودية.

9-14 /6 /

هـ املوافق 1431

22/28/5/

 م.2010

 اللجنة التن يمية -

 د كتي إعدا -

 امل تمر

مقرر إلحدى  -

 الجلسات العلمية

ورشة عمل "الستثمار 

 في التراث العمراني"

جامعة الدمام/ كلية  

 العمار  والتخطيا.

الدمام/ اململكة 

العربية 

 السعودية.

هـ 18/6/1431

املوافق 

 م.1/6/2010

املشاركة بورقة  -

 عمل

الستثمار ورشة عمل "

في املحافظة على التراث 

 "ي وتنميتهالعمران

الغرفة التجارية  

الصناعة للمنطقة 

الشرقية/ املقر الرئيس 

 للغرفة بالخاا

الخاا/ اململكة 

العربية 

 السعودية.

هـ 19/6/1431

املوافق 

 م.2/6/2010

املشاركة بورقة  -

 عمل.

1st International 
Destination Slum 
conference: The 
Production and 
Consumption of 
Poverty in Travel 
and Tourism. 

 Bristol Business 

School, University of 

the West of England/ 

Bristol Centre for 

Leadership and 

Bristol, UK. 9-

م11/12/2010

. 

 املشاركة ببحص -
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Organizational 

Ethics- Frenchay 

Campus. 

امللتقى الرابع "للسفر 

والستثمار السياحي 

 السعودي"

العامة للسياحة  الهيئة 

واآلثار/ مركح معارض 

 الرياض الدولي

الرياض/ اململكة 

العربية 

 السعودية.

21-

هـ 25/4/1432

املوافق 

27/3/2011 

إلى 

 م.31/3/2011

املساهمة  ي  -

إعداد الاانامت 

 العلمي.

إعداد وتن يم  -

ورش العمل 

الخاصة 

باالسترمار 

 السياحي. 

ملتقى الوحدات 

السكنية السياحية 

 وشة األول املفر 

الهيئة العامة للسياحة  

واآلثار/ الغرفة 

التجارية الصناعية 

 بالرياض

الرياض/ اململكة 

العربية 

 السعودية.

هـ 8/1/1433

املوافق 

 م.3/12/2011

ترأ  اللجنة  -

 العلمية للملتقى.

امللتقى الخامس 

"للسفر والستثمار 

 السياحي السعودي"

الهيئة العامة للسياحة  

معارض  واآلثار/ مركح 

 الرياض الدولي

الرياض/ اململكة 

العربية 

 السعودية.

10-

هـ 13/5/1433

املوافق 

إلى  2/4/2012

 م.5/4/2012

املساهمة  ي  -

إعداد الاانامت 

 العلمي.

إعداد وتن يم  -

ورش العمل 

الخاصة 

باالسترمار 

 السياحي. 

ملتقى التراث العمراني 

الوطني الثاني باملنطقة 

 هـ1434الشرقية 

العامة للسياحة  الهيئة 

واآلثار/ الغرفة 

التجارية الصناعية 

 باملنطقة الشرقية

-الدمام-اإلحساء

الخاا/ اململكة 

العربية 

 السعودية.

25-

هـ 28/1/1434

 املوافق

 9-

م12/12/2012

. 

 اللجنة التن يمية. -

إعداد وتن يم  -

ورش العمل 

الخاصة 

باالسترمار  ي 

 التاا  العمرانل.



 

9 

 

 

 
 

 

امللتقى السادس 

والستثمار "للسفر 

 السياحي السعودي"

الهيئة العامة للسياحة  

واآلثار/ مركح معارض 

 الرياض الدولي

الرياض/ اململكة 

العربية 

 السعودية.

19-

هـ 23/5/1434

املوافق 

31/3/2013 

إلى 

 م.4/4/2013

املساهمة  ي  -

إعداد الاانامت 

 العلمي.

إعداد وتن يم  -

ورش العمل 

الخاصة 

باالسترمار 

 السياحي. 

تقى التراث العمراني مل

الوطني الثالث باملدينة 

 هـ1435املنورة 

الهيئة العامة للسياحة  

 واآلثار/ جامعة طيبة

املدينة 

املنور /ينبع/الع

ال/ اململكة 

العربية 

 السعودية.

هـ 5-9/2/1435

-8املوافق 

12/12/2013. 

املشاركة  ي إعداد  -

الاانامت العلمي 

 للملتقى.

 

 امللتقى السابع "للسفر 

والستثمار السياحي 

 السعودي"

الهيئة العامة للسياحة  

واآلثار/ مركح معارض 

 الرياض الدولي

الرياض/ اململكة 

العربية 

 السعودية.

هـ 29/5/1435

إلى 

هـ 4/6/1435

املوافق 

30/3/2014 

إلى 

 م.4/4/2014

املساهمة  ي  -

إعداد الاانامت 

 العلمي.

املشاركة  ي ورش  -

 العمل. 

2nd. 
International 
Destination 
Slum 
conference: 
New 
Developments 
and 
Perspectives in 
Slum Tourism 
Research.   

 Institut für 

Geographie, 

University of 

Potsdam/ 

Department of 

Geography- Karl-

Liebknecht-Straße 

24-25 

Haus 9,14476 

Potsdam-Golm. 

Potsdam, 

Germany. 

14-

 م.16/5/2014

 املشاركة ببحص -
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ملتقى التراث العمراني 

الوطني الرابع بمنطقة 

 هـ1436عسير 

الهيئة العامة للسياحة  

واآلثار/ جامعة امللك 

 .قالد

قرية املفتاحية 

أبها/ عس ا/ 

اململكة العربية 

 السعودية.

9-

هـ 12/2/1436

 املوافق

 1-

 م.4/12/2014

املشاركة  ي إعداد  -

الاانامت العلمي 

 للملتقى.

 

 
ا
  :املهنيةواملبادرات عضوية الجمعيات العلمية – عاشرا
 م.2003الجمعية املصرية للسياحة والضيافة، مصر، منذ العام عضو  

  م.2002املركح الرقا ي األمريكل باإلسكندرية، مصر، منذ مار    يعضو  

 م.2007(، فرنسا منذ العام CIRETاملركح الدولي للدراسات والبحو  السياحية )عضو  

 م.2010و م سس  ي شبكة سياحة األحياء الفق ا  )سياحة العشوائيات(، اململكة املتحد ، منذ ديسماا عض 

 م.2011(، سو سرا، منذ مار  AIESTالجمعية الدولية لخاااء السياحة العلمي ن )عضو  

 م.2011منذ نوفماا ، الواليات املتحد  األمريكية، Journal of Tourism and Hospitalityعضو هيئة التحرير ملجلة  

 .م21/7/2014منذ عضو الفريق التنفيذي ملبادر  تطوير السياحة واالسترمار، اململكة العربية السعودية،  

  األخرى: واملهنية العلمية والجتماعية النشاطات- حادي عشر 
ـــــة تن ــــــيم أول رحلــــــة )اجتماعية/علميــــــة( لــــــدير وادي النطــــــرون  ــــة البالكليــ ـــ ن كليــ ــ ــــة بـ ــــدعيم العالقــ ــــياحة ، لتــ ســـ

 ." ي "دفتا كبار الحوار بالدير اسمي(، وتم تسجيل م1999/2000والفنادق واملجتمع املحيا بالكلية )

 (.م2001/2002 – 2000/2001املنوفية، )كلية السياحة والفنادق، جامعة ب مساعد "أسر  حور " مقرر  

 م.2001/2002، 2000/2001عضو فريق كنتاول الفرقة األولى  

ــــو   ـــــام عضــ ـــة النشـ ــ ـــــرحالتلجنـ ـــــاري والـ ــــة االجتمـ ـــــة املنوفيــ ـــــادق، جامعـ ــــياحة والفنـ ــــة الســ  – 2001/2002)، بكليــ

2002/2003-2003/2004). 

 م.2003/2004، 2002/2003عضو فريق كنتاول الفرقة الرالرة  

 م.2002عضو فريق تن يم أول معرض ق اي للمال س للطالب، بكلية السياحة والفنادق، جامعة املنوفية،  

ملرحلــة البكــالوريو ، كليــة الســياحة والفنــادق، جامعــة املنوفيــة،  ر الئحــة األقســام العلميــةتطــوي املشــاركة  ــي 

مـــ  قـــالل إعـــداد وتطـــوير اســـتمار  اســـتطالع الـــرأي املوجهـــة )للطـــالب وللخـــريج ن(  شـــأن  تمـــت املشـــاركةوقـــد 

 م.2004-2003لكلية السياحة والفنادق، تطوير الالئحة الداقلية 

 م.2005- املنوفيةطالب كلية السياحة والفنادق، جامعة  باتحاد يلجنة النشام الرياض  عضو  

مشــرا علمــي علــى الرحلــة العلميــة التطبيقيــة لطــالب قســم الدراســات الســياحية، كليــة الســياحة والفنــادق،  

 م.12/3/2005-7دينة شرم الشيخ )جنوب سيناء(،  ي الفتا  م  مجامعة املنوفية، واملن مة إلى 



 

11 

 

 

 
 

 

، كليـــة املاجســـت ا والـــدكتوراه والـــدبلوم() ملرحلـــة الدراســـات العليـــا ئحـــة األقســـام العلميـــةتطـــوير ال  املشـــاركة  ـــي 

 م.2006-2005السياحة والفنادق، جامعة املنوفية، 

 ةبكليـــ إحـــدى وحـــدات مركـــح الخدمـــة العامـــة، ،TSUالخـــدمات الســـياحية وحـــد   املشـــاركة  ـــي إنشـــاء وتأســـيس 

 م.2007-2005تا  م  السياحة والفنادق، جامعة املنوفية  ي الف

 Faculty’s Electronic التدري   ياستخدام األسالي  التكنولوجية المديرة "شروع مل التنفيذي فريقالعضو  

Virtual Reality Laboratory HEEPF’s Project ألف دوال  88، واملمول م  االتحاد األوربل بمبلغ وقدره

 م.2008-2005، أمريكل، كلية السياحة والفنادق، جامعة املنوفية

 (.2006/2007، جامعة املنوفيـــة )"صياهة املعاي ا األكاديمية لااامت كيلة السياحة والفنادق"عضو لجنة  

 م.2008لطالب كلية السياحة والفنادق، جامعة املنوفية، األول  للتقى التوظيفاملعضو  ي لجنة  

 م.2008/2009عضو فريق كنتاول الدراسات العليا  

 م.2011 ديسماا  3 لعلمية  ي ملتقى الوحدات السكنية السياحية األول، الرياض،رئيس اللجنة ا 

 م.2015مللتقى اإليواء السياحي األول، الرياض، عضو اللجنة التحض اية  
 

  :/تعليميةاملساهمة في إنشاء معامل تدريبيةأنشطة – عشر  ثاني
يتــي  للطــالب  والــذي(، virtual Reality laboratoryاملحاكــا  اإللكتاونــل معمــل )تجه ــز إعــداد و   ــي املســاهمة 

ـــــة ــــوالت حيـ ـــــام بجــ ـــــة القيـ ـــا األثريـ ــ ــــة ومواقعهـ ـــــر املختلفــ ـــــاحف مصـ ــــي متــ ـــع  ــ ــ ــــة للواقـ ــــى أدق  ،ومطابقــ ـــــرا علـــ والتعـ

مـــ  قــــالل املشــــاركة كعضــــو  . وذلــــكوالقيــــام  عمليـــات الدجــــح وإعــــداد الاـــاامت الســــياحية( ،التفاصـــيل داقلهــــا

 .(م2005-2007)، HEEPFمشروع تنفيذي فعال  ي 

 ـــي جامعـــة املنوفيـــة - بكليـــة الســـياحة والفنـــادقالماســـبات اآلليـــة معامـــل إنشـــاء وتجه ـــز وتطـــوير   ـــي املســـاهمة 

 (.م2009-1999الفتا  م  )
 

وخطابات الشكر: التقدير  شهاداتالجوائز العلمية و – عشر  ثالث
فــروع األبحــا  املنشــور   ــي  ،م2014/2015للعــام األكــاديمي  الجــائح  العربيــة للعلــوم االجتماعيــة واإلنســانية، .1

  الدوريات العاملية بلغات أجنوية، وقيمة الجائح  عشر  آالا دوالر أمريكل )املركح الرانل(.
 

، عــ  جــائح  "أفضــل بحــص علمــي"، املقدمــة مــ  املعهــد العــالي للســياحة والفنــادق والماســ  اآللــي باإلســكندرية .2

تنميــة وتطــوير املقومــات الســياحية ملنطقــة املينــاء الشــر ي رؤيــة اســتااتيجية مقتاحــة ل  عنــوان " البحـص املقــدم

، املنعقـــد  بمكتبـــة اإلســـكندرية،  ـــي ورشـــة عمـــل: واقـــع وطموحـــات الســـياحة الســـكندرية، قـــالل باإلســـكندرية"

 .لبحص مشتاك (جنيه مصري  10000قيمة الجائح  ) م.2007ديسماا  17-16الفتا  
 

لســـمو امللكـــل األم ـــا ســـلطان بـــ  ســـلمان بـــ  عبـــدالعحيح، رئـــيس ، موجهـــة مـــ  صـــاح  اشـــهاد  "اإلنجـــاز املتم ـــز" .3

ن مـة ل الهيئة العامة للسياحة واآلثار، ورئيس اللجنة العليا
 
لمـ تمر الـدولي األول للتـاا  العمرانـل  ـي الـدول امل

 28-23ئــة  ــي الفتــا  مــ  ن متــه الهي بمناســبة املشــاركة الفعالــة واملســاهمة  ــي إنجــاي املــ تمر الــذي ،اإلســالمية

 م.2010مايو 
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بمناسبة ترأ  اللجنة العلمية مللتقى الوحـدات السـكنية املفروشـة السـياحية  وقطاب شكر، جائح  "التم ز " .4

نعقد بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بتاريخ و  ن مته الهيئة العامة للسياحة واآلثار، يالذ ،األول 
 
امل

 ريال سعودي(. 5000الجائح   قيمة) م.2011ديسماا  3هـ، املوافق 1433محرم  8
 

، الصـادر  مـ   Prestigious Editorial Board Membership املجلـة هيئـة التحريـر املتم ـز " بعضـوية "الشـهاد   .5

 ألعمــال Tourism & Hospitality، األمريكيــة الناشــر  ملجلــة OMICS publication Groupم سسـة 
ً
، تقــديرا

 م.2012ز   ي هيئة تحرير املجلة، أكتوبر التحرير واملراجعة والتحكيم املتم 
 

6.  
ً
قطـــاب شـــكر وتقـــدير مـــ  ســـعاد  األســـتاذ الـــدكتور عميـــد كليـــة الســـياحة والفنـــادق، جامعـــة املنوفيـــة، تقـــديرا

، الخاصــة بالهيئــة العامـــة إلهــداء مكتبــة الكليــة مجموعــة قيمـــة مــ  اإلصــدارات واملطبوعــات العلميـــة واملهنيــة

 م.2012للسياحة واآلثار، فاااير 

 (،العـالم  ـيمـ  هـو - Who’s Whoالعامليـة األمريكيـة )ضـم  املوسـوعة  " املذكور  الشخصيات البارز "  شهاد .7

 وذلــك 
ً
  تقــديرا

 
 ــي  املــ ثر   ــي مجــال التخطــيا والتنميــة واالســترمار الســياحي ،(األعمــال العلميــة واملهنيــةجمــل )مل

 .مجتمعه
 

 األنشطة البحثية والتأليف:– ثالث عشر 

 حكمة في مجالت علمية عربية وإقليمية:البحوث ا
ُ
 مل

 على مكاوي، مصطفى أحمد. " -
ا
تخطيط التراث الثقافي وإدارته ألغراض السياحة الثقافية الحديثة: تطبيقا

–121م، 2009(، 1(، العدد )6) . مجلدمجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة والضيافة." مدينة اإلسكندرية

140. 
 

أهمية السياسات البتكارية ودورها في إدارة املوروث الثقافي عبدهللا، هاد  محمد. "مكاوي، مصطفى أحمد، و  -

. مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة والضيافة." دراسة حالة: اإلسكندرية، مصر –وتنمية سياحة التراث 

 .164–141م، 2009(، 1(، العدد )6) مجلد
 

تطوير الخطط التسويقية لتنمية الحركة السياحية " مكاوي، مصطفى أحمد، وأبو بكر، مصطفى محمود. -

 .268–237م، 2014(، 2(، السياحة واآلثار )26. مجلد )مجلة جامعة امللك سعود." الوافدة ملدينة اإلسكندرية

 :حكمة في مجالت علمية عاملية
ُ
 البحوث امل

 

- Mekawy, M. A. (2012). Responsible slum tourism: Egyptian experience. 

Annals of Tourism Research, 34(4), 2092–2113. 
 

- Mekawy, M. A. (2014). Planning internship programs: Tourism students’ 

perceptions. TOURISM. 62(1), 41–61. 
 

- Mekawy, M. A. (2014). Smart tourism investment: Planning pathways to 

break the poverty cycle. Tourism Review International, 18(4), 253–268. 
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 :حكمة في مراكز بحثية متخصصة
ُ
 الدراسات/املؤلفات امل

." سلسة الستثمار السياحي في مصر والدول العربية: األهمية والتحديات ورؤية التطوير. "مكاوي، مصطفى أحمد -

 .109–7(، م2014بحو  االستااتيجية، (، )أبو ظبي: مركح اإلمارات للدراسات وال193دراسات استااتيجية. العدد )

 :مقالت منشورة في موسوعات سياحية متخصصة 

- Mekawy, M.A., (2014). Slum Tourism. In Jafari, J. and Xiao, H., eds. 

Springer 2014 Encyclopedia of Tourism, Article ID: 430462 

· Chapter ID: 696, 572-572 .  
 

 :الكتب واملؤلفات املنشورة 
 

- Mekawy, M. A. (2010). Managing tourist service quality in the airline 

industry: A strategic planning approach. Saarbrücken, Germany: VDM 

Verlag Dr. Müller GmbH & Co. KG. Available at: 

http://www.amazon.co.uk/Managing-Tourist-Service-Quality-

Industry/dp/3639285255 
 

جهود ومنجزات الهيئة العامة للسياحة واآلثار في مجال تحسين وتطوير بيئة مكاوي، مصطفى أحمد،  -

 م.2014(، اململكة العربية السعودية ،الرياض :للسياحة واآلثار، )الهيئة العامة 1، مالستثمار السياحي

 :الفتتاحيات 
 

Mekawy M. A. (2013). Editorial Column. Journal of Tourism and Hospitality. 

2(1): editorial 123. doi:10.4172/2167-0269.1000e123   
 

 :ُمراجعات الكتب 

اعة الط اان "مدقل التخطيا إدار  جود  الخدمات السياحية  ي صن(. 2013مكاوي، مصطفى أحمد. ) -

ارة جودة الخدمات السياحية في صناعة الطيران "مدخل التخطيط إدلكتاب  مراجعة [االستااتيجي

 .165–164(، 3(، العدد )1، املجلد ). رؤى استراتيجية]مصطفى أحمد مكاوي  ملؤلفه ،الستراتيجي
 

لكتاب  مراجعة [والغدا: األمس واليوم (. السياسة السياحية والتخطي2014يناير مكاوي، مصطفى أحمد. ) -

. ]ديفيد إديجل وجيسون سوانسون  غد، للمؤلفينالسياسة السياحية والتخطيط: األمس واليوم وال

 .147–146(، 5(، العدد )2، املجلد )رؤى استراتيجية
 

 األنشطة الجامعية:– رابع عشر 
ـــاركة   ـــياملشــ ــــالفريق  ،الجـــــودة بالكليـــــةوفعاليـــــات أنشـــــطة   ــ تقيـــــيم األداء وتوكيـــــد لوحـــــد   لتنفيـــــذياكعضـــــو بـ

 التالي:النحو  وذلك على، الجود 

http://www.amazon.co.uk/Managing-Tourist-Service-Quality-Industry/dp/3639285255
http://www.amazon.co.uk/Managing-Tourist-Service-Quality-Industry/dp/3639285255
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  عضـــو  ـــي الفريـــق التنفيـــذي ملشـــروع إنشـــاء وحـــد  توكيـــد الجـــود  بكليـــة الســـياحة والفنـــادق، جامعـــة

 م.2005/2006املنوفية، 

 ،عضـــو مجموعـــة "العمليـــة التعليميـــة"، بوحـــد  توكيـــد الجـــود  واالعتمـــاد، بكليـــة الســـياحة والفنـــادق 

 م.2007-2005جامعة املنوفية، 

  ،عضو لجنة "صـياهة رسـالة الكليـة وتكـوي  االسـتااتيجية"، التا عـة لوحـد  توكيـد الجـود  واالعتمـاد

 م.2007-2006كلية السياحة والفنادق، جامعة املنوفية، 

 (  2008/2009، 2007/2008، 2006/2007عضو لجنة الخطة االستااتيجية بوحد  الجود.) 

 (2009/2010) ومقرراته الدراسية السياحيةتوصيف برنامت الدراسات  املشاركة  ي . 

 (.2009/2010) املشاركة  ي اعداد الئحة الدراسات العليا بالكلية 

 (.2009/2010) املشاركة  ي تعديل وتطوير الئحة مرحلة البكالوريو  بالكلية 

 .2009/2010لعام  مجلس قسم الدراسات السياحيةعضو  -
 

 

 

 


