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اء      ٢٠١٤ -اإلدارة الجامعیة   ١٤ درات أعض ة ق مركز الدراسات اإلستراتیجیة وتنمی

  جامعة مدینة السادات -ھیئة التدریس والقیادات 
  األردن  -إدراك  -جمعیة إدارة المشاریع األردنیة    ٢٠١٦ -إدارة المشاریع كمھارة حیاتیة   ١٥
  األردن  -إدراك  -جمعیة إدارة المشاریع األردنیة   ٢٠١٧ -التسویق اإللكتروني   ١٦
  األردن  -إدراك  -جمعیة إدارة المشاریع األردنیة   ٢٠١٧ -إستراتیجیات فعالة للبحث عن وظیفة   ١٧
  األردن  -إدراك  -جمعیة إدارة المشاریع األردنیة   ٢٠١٧ -االبتكار في العمل الحكومي   ١٨
  األردن  -إدراك  -جمعیة إدارة المشاریع األردنیة   ٢٠١٧ -السیرة الذاتیة الناجحة   ١٩
  األردن  -إدراك  -جمعیة إدارة المشاریع األردنیة   ٢٠١٧ -كیف تسوق نفسك في سوق العمل   ٢٠
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  األردن  -إدراك  -جمعیة إدارة المشاریع األردنیة   ٢٠١٧ -مبادئ إدارة الموارد البشریة   ٢١
  األردن  -إدراك  -جمعیة إدارة المشاریع األردنیة   ٢٠١٧ -محاور النجاح الستة   ٢٢
  األردن  -إدراك  -جمعیة إدارة المشاریع األردنیة   ٢٠١٧ -مھارات التطور المھني   ٢٣
  األردن  -إدراك  -جمعیة إدارة المشاریع األردنیة   ٢٠١٧ -مھارات مقابلة العمل   ٢٤
  األردن  -إدراك  -جمعیة إدارة المشاریع األردنیة   ٢٠١٧ -التفكیر الفعال من خالل الریاضیات   ٢٥
  األردن  -إدراك  -جمعیة إدارة المشاریع األردنیة   ٢٠١٧ -إدارة المنتجات اإللكترونیة   ٢٦
ویم    ٢٠١٧ -أسالیب التقویم وإعداد االختبارات   ٢٧ اس والتق ز القی روعات   -مرك دة إدارة مش وح

  تطویر التعلیم العالي
ویم    ٢٠١٧ -بنوك األسئلة   ٢٨ اس والتق ز القی روعات   -مرك دة إدارة مش وح

  تطویر التعلیم العالي
ویم    ٢٠١٧ -أسالیب التحلیل اإلحصائي   ٢٩ اس والتق ز القی روعات   -مرك دة إدارة مش وح

  تطویر التعلیم العالي
ویم    ٢٠١٧-أسالیب التحلیل اإلحصائي المتقدم   ٣٠ اس والتق ز القی روعات   -مرك دة إدارة مش وح

  تطویر التعلیم العالي
ویم    ٢٠١٧ -االختبارات اإللكترونیة   ٣١ اس والتق ز القی روعات   -مرك دة إدارة مش وح

  تطویر التعلیم العالي
  األردن  -إدراك  -جمعیة إدارة المشاریع األردنیة   ٢٠١٧ -العلم الحر عبر االنترنت   ٣٢
  األردن  -إدراك  -جمعیة إدارة المشاریع األردنیة   ٢٠١٧ -مبادئ البحث العلمي   ٣٣
ع وزارة        ٢٠١٧ -إعداد قیادات اإلدارة المحلیة   ٣٤ اون م ة بالتع وم اإلداری ادات للعل أكادیمیة الس

  الشباب والریاضة
ع وزارة        ٢٠١٧ -إعداد قیادات المجالس الشعبیة المحلیة   ٣٥ اون م ة بالتع وم اإلداری ادات للعل أكادیمیة الس

  الشباب والریاضة
  األردن  -إدراك  -جمعیة إدارة المشاریع األردنیة   ٢٠١٧ -مبادئ االستثمار   ٣٦
ال  : من فكرة إلي شركة  ٣٧  -مقدمة في ریادة األعم

٢٠١٧  
  األردن  -إدراك  -جمعیة إدارة المشاریع األردنیة 

  األردن  -إدراك  -جمعیة إدارة المشاریع األردنیة   ٢٠١٧ -تخطیط األمور المالیة الشخصیة   ٣٨
٣٩  Management for a Competitive Edge - 

٢٠١٧  
ICMS - Open University - Australia - Open 2 
Study 

  األردن  -إدراك  -جمعیة إدارة المشاریع األردنیة   ٢٠١٧ - أساسیات تصمیم المعلومات   ٤٠
٤١  Strategic Management - ٢٠١٧  Open University - Australia - Open 2 Study 
٤٢  Teaching Adult Learners  - ٢٠١٧  Government of western Australia - North 

Metropolitan TAFE - open university 
٤٣  Negotiation and Conflict Resolution  - 

٢٠١٧  
MGSM - Macquarie Graduate School of 
Management - open university 

٤٤  Introduction to Business in Asia - ٢٠١٧  Griffith university - open university 

٤٥  Introduction to Enterprise  Architecture  Enterprise Architects - open university 

٤٦  Principles of Project Management  - ٢٠١٧  Polytechnic West - open university 
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٤٧  Sports and Recreation Management  - 
٢٠١٧  

Sydney TEFA - open university 

٤٨  Education in a Changing World  - ٢٠١٧  Open University - Australia - Open 2 Study 
٤٩  Online Advertising  - ٢٠١٧  Sydney TEFA - open university 

٥٠  Financial Planning - ٢٠١٧  Open University - Australia - Open 2 Study 
٥١  Becoming a Confident Trainer - ٢٠١٧  tafeSA - open university 

٥٢  Human Resources - ٢٠١٧  Open University - Australia - Open 2 Study 
٥٣  Leadership: Identity, Influence and Power 

- ٢٠١٧  
MGSM - Macquarie Graduate School of 
Management - open university 

٥٤  Entrepreneurship and Family Business 
٢٠١٧  

RMIT University - open university 

٥٥  Emergency Management - ٢٠١٧  Massey University - University of New Zealand 
- open university 

٥٦  Innovation for Powerful Outcomes  - 
٢٠١٧  

Swinburne University of Technology - open 
university 

  األردن  -إدراك  -جمعیة إدارة المشاریع األردنیة   ٢٠١٧ -التعلم المدمج   ٥٧
  جامعة مدینة السادات -كلیة السیاحة والفنادق   ٢٠١٧ -إدارة الوقت   ٥٨
  األردن  -إدراك  -جمعیة إدارة المشاریع األردنیة   ٢٠١٧ -الریاضیات في البیع والشراء   ٥٩
  منصة رواق للتعلیم المفتوح  ٢٠١٧ -تقنیات التعلیم ومھارات االتصال   ٦٠
  األردن  -إدراك  -جمعیة إدارة المشاریع األردنیة   ٢٠١٧ - الذكاء العاطفي  ٦١
ة      ٦٢ ادیمي باللغ ال أك خطوات الكتابة الصحیحة لمق

  ٢٠١٨ -اإلنجلیزیة 
  منصة رواق للتعلیم المفتوح

ویم    ٢٠١٨ -نظم القیاس الحدیثة   ٦٣ اس والتق ز القی روعات   -مرك دة إدارة مش وح
  تطویر التعلیم العالي

  منصة رواق للتعلیم المفتوح  ٢٠١٨ -مقیاس الموھبة واإلبداع   ٦٤
ویم    ٢٠١٨ -التفكیر اإلبداعي   ٦٥ اس والتق ز القی روعات   -مرك دة إدارة مش وح

  تطویر التعلیم العالي
  منصة رواق للتعلیم المفتوح  ٢٠١٨ -إدارة وجلب المواھب   ٦٦
ة     ٦٧ اءات الخمس ق الت ل    5sتطبی ة العم یم بیئ لتنظ

  ٢٠١٨ -والتخلص من الھدر 
  منصة رواق للتعلیم المفتوح

ن       ٦٨ ات اإلستراتیجیة واألم ة للدراس الدورة التثقیفی
  ٢٠١٨ -القومي 

  أكادیمیة ناصر العسكریة العلیا -كلیة الدفاع الوطني 

ادات    ٢٠١٨ -إدارة األزمات والكوارث   ٦٩  -مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس والقی
  جامعة مدینة السادات

ادات    ٢٠١٨ -أخالقیات البحث العلمي   ٧٠  -مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس والقی
  جامعة مدینة السادات

اس "إدارة البشر   ٧١ ة    " الن ات التعلیمی ي المؤسس  -ف
٢٠١٨  

ادات  مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدری  -س والقی
  جامعة مدینة السادات
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ادات    ٢٠١٨ -نظم إدارة المراجع البحثیة   ٧٢  -مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس والقی
  جامعة مدینة السادات

ادات    ٢٠١٨ -اتخاذ القرار وحل المشكالت   ٧٣  -مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس والقی
  جامعة مدینة السادات

  منصة رواق للتعلیم المفتوح   ٢٠١٨ -التخطیط السیاحي   ٧٤
  األردن  -إدراك  -جمعیة إدارة المشاریع األردنیة   ٢٠١٨ -إدارة وتنظیم الوقت وتمالك الضغوط   ٧٥
  األردن  -إدراك  -جمعیة إدارة المشاریع األردنیة   ٢٠١٨ - مھارات تحدید الھدف وإدارة الذات  ٧٦
  األردن  -إدراك  -جمعیة إدارة المشاریع األردنیة   ٢٠١٨ -مھارات االتصال   ٧٧
  األردن  -إدراك  -جمعیة إدارة المشاریع األردنیة   ٢٠١٨ -مھارات النجاح وتطویر الذات   ٧٨
ادات    ٢٠١٨ -تصمیم المقرر   ٧٩  -مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس والقی

  جامعة مدینة السادات
  األردن  -إدراك  -جمعیة إدارة المشاریع األردنیة   ٢٠١٨ -انترنت األشیاء   ٨٠
 -مختبرات االبتكار الحكومي لصناعة المستقبل   ٨١

٢٠١٨  
  األردن  -إدراك  -جمعیة إدارة المشاریع األردنیة 

  األردن  -إدراك  -جمعیة إدارة المشاریع األردنیة   ٢٠١٨ -خدمة العمالء   ٨٢
  األردن  -إدراك  -جمعیة إدارة المشاریع األردنیة   ٢٠١٨ -والتجدید  التفكیر اإلبداعي واالبتكار  ٨٣
  األردن  -إدراك  -جمعیة إدارة المشاریع األردنیة   ٢٠١٨ -حل المشكالت واتخاذ القرارات   ٨٤
  األردن  -إدراك  -جمعیة إدارة المشاریع األردنیة   ٢٠١٨ -الذكاء العاطفي   ٨٥
  األردن  -إدراك  -جمعیة إدارة المشاریع األردنیة   ٢٠١٨ -التفكیر الناقد   ٨٦

  
  :الجودة واالعتماد لمؤسسات التعلیم العاليمجال دورات في : ثانیًا

  المكان  وتاریخھا الدورةاسم   م

ة   -كلیة السیاحة والفنادق  -وحدة ضمان الجودة   ٢٠١٤ -التقویم الذاتي لمؤسسات التعلیم العالي   ١ جامع
  مدینة السادات 

الي    ٢ یم الع ات التعل ة لمؤسس ة الخارجی  -المراجع
٢٠١٤  

ة   -كلیة السیاحة والفنادق  -وحدة ضمان الجودة  جامع
  مدینة السادات 

رائط المنھج     ٣  -توصیف البرامج والمقررات وخ
٢٠١٤  

ة   -كلیة السیاحة والفنادق  -وحدة ضمان الجودة  جامع
  مدینة السادات 

ا    ٤ اء االختب فات وبن دول المواص د ج  -ر الجی
٢٠١٤  

ة   -كلیة السیاحة والفنادق  -وحدة ضمان الجودة  جامع
  مدینة السادات 

التقویم الذاتي وفقًا لمعاییر اعتماد كلیات ومعاھد   ٥
الي   یم الع ث   -التعل دار الثال و  -اإلص یولی

٢٠١٧ -"٢٠١٥  

تمر    ویر المس ودة والتط مان الج ز ض  - QACIDمرك
  جامعة مدینة السادات

البرامج والمقررات وتقویم نواتج التعلم توصیف   ٦
  ٢٠١٧ - لكلیات ومعاھد التعلیم العالى

  الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد
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الي     ٧ یم الع د التعل ات ومعاھ ذاتي لكلی ویم ال  - التق
٢٠١٧  

  الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد

د التعل   ٨ ات ومعاھ ة لكلی ة الخارجی یم المراجع
  ٢٠١٧ -العالي 

  الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد

ة    ٩ غیلي وكتاب تراتیجي والتش یط اإلس التخط
  ٢٠١٨ -التقاریر 

تمر    ویر المس ودة والتط مان الج ز ض  - QACIDمرك
  جامعة مدینة السادات

  
  دورات في الحاسب اآللي وإدارة المواقع اإللكترونیة: ثالثًا

  المكان  وتاریخھا الدورةاسم   م

دة    ١ اعة   ٦٠دورة تدریبیة في الحاسب اآللي لم س
- ٢٠١١  

  جامعة المنوفیة - مركز الخدمة العامة

٢ ICDL - مركز أحد لتكنولوجیا المعلومات  ٢٠١٢  
ادق    -مشروع البوابة اإللكترونیة   ٢٠١٤ - ٢٠١٢ -إدارة محتوي موقع الكلیة   ٣ یاحة والفن -كلیة الس

  جامعة مدینة السادات/  جامعة المنوفیة
  إدارة محتوي المواقع باستخدام  ٤

 Share point 2010 Overview for End Users 
Business Training - University Portal   - 

٢٠١٣/٢٠١٤ 

  جامعة طنطا

٥  Graphics Using Adobe Photoshop - ة     ٢٠١٤ ات بجامع ا المعلوم ي تكنولوجی دریب عل روع الت مش
  جامعة مدینة السادات - ICTPمدینة السادات 

٦  Information and Communication - ة     ٢٠١٤ ات بجامع ا المعلوم ي تكنولوجی دریب عل روع الت مش
  جامعة مدینة السادات - ICTPمدینة السادات 

٧  Concepts of IT 2010 - ٢٠١٤  Information & Communication  Technology 
Project (ICTP) 

٨  Presentation 2010 - ٢٠١٤  Information & Communication  Technology 
Project (ICTP) 

٩  Advanced Power Point - ٢٠١٤  Information & Communication  Technology 
Project (ICTP) 

١٠  User Experience for the Web - ٢٠١٧  Open University - Australia - Open 2 Study 

١١  Writing for the Web  - ٢٠١٧  Open University - Australia - Open 2 Study 
  

  :دورات في اللغة اإلنجلیزیة: رابعًا
  المكان  وتاریخھا الدورةاسم   م
  المنوفیةجامعة  - مركز الخدمة العامة  ٢٠١٢ - دورة مكثفة في اللغة اإلنجلیزیة  ١
٢  BC: English Conversational Skills for 

Beginners (1  - األردن  -إدراك  -جمعیة إدارة المشاریع األردنیة   ٢٠١٧  

٣  BC: English Conversational Skills for 
Beginners (2) - ٢٠١٧  

  األردن  -إدراك  -جمعیة إدارة المشاریع األردنیة 
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٤  BC: English Conversational Skills for 
Beginners (3) - ٢٠١٧  

  األردن  -إدراك  -جمعیة إدارة المشاریع األردنیة 

  
 

  الندوات وورش العمل: 
 

  المكان  وتاریخھا الندوة/ ورشة العمل اسم   م
ة    ١ ورشة عمل حول التعریف بالبوابات اإللكترونی

ع    ل مواق وتفعلیھا وأھمیتھا وأھدافھا، وكیفیة تفعی
  ٢٠١٢ -أعضاء ھیئة التدریس 

  جامعة المنوفیة -كلیة السیاحة والفنادق 

ة    ٢ ة الرقمی تخدام المكتب ول اس ل ح ة عم  -ورش
٢٠١٣  

  جامعة المنوفیة -كلیة السیاحة والفنادق 

ي      ٣  ٣ یم اإللكترون ات التعل ول تطبیق ورش عمل ح
     ٢٠١٣ -المختلفة 

  جامعة المنوفیة -كلیة السیاحة والفنادق 

ة     ٤ ائط الرقمی  DMLورشة عمل حول مكتبة الوس
- ٢٠١٣  

  جامعة المنوفیة -كلیة السیاحة والفنادق 

ول     ٥ ل ح ة عم ة   ورش ات المتاح تخدام التطبیق اس
ي تخدم    ل    على االنترنت والت ة مث ة التعلیمی العملی

)Google  Docs, Google Scholar, Google 
Translate( - ٢٠١٣  

  جامعة المنوفیة -كلیة السیاحة والفنادق 

ول    ٦ دوة ح ي    ن یاحي البیئ د الس ات   -المرش مقوم
   ٢٠١٣مارس  -ومعلومات 

  مدینة الساداتجامعة  -كلیة السیاحة والفنادق 

ول   ٧ ل ح ة عم  Egypt on its way to aورش
sustainable destination -  ٢٠١٣إبریل   

  مدینة الساداتجامعة  -كلیة السیاحة والفنادق 

ة     ٨ ررات اإللكترونی ول المق ل ح ة عم  - ورش
٢٠١٣   

  مدینة الساداتجامعة  -كلیة السیاحة والفنادق 

ة ة ورش  ٩ ل تعریفی ةوعم ي  تدریبی ات عل تطبیق
  ٢٠١٣ - المختلفة التعلم اإللكتروني

  جامعة مدینة السادات -كلیة السیاحة والفنادق 

ول     ١٠ ل ح ة عم لورش ر دور تفعی ودة دوائ  الج
  ٢٠١٣ - "CIQAP" الـ بمشروع

ة  -كلیة السیاحة والفنادق  -وحدة ضمان الجودة  جامع
  مدینة السادات 

ة       ١١ اریر الفنی ة التق ة كتاب ول كیفی ل ح ة عم ورش
  ٢٠١٤ - CIQAPمشروع الـ  فيوالمالیة 

ة  -كلیة السیاحة والفنادق  -وحدة ضمان الجودة  جامع
  مدینة السادات 

ول     ١٢ ل ح ة عم ة   ورش اریر الفنی ة التق ة كتاب كیفی
روع   نویة بمش ع الس ة الرب  - "CIQAP"والمالی

٢٠١٤  

ة  -كلیة السیاحة والفنادق  -وحدة ضمان الجودة  جامع
  مدینة السادات 

ول    ١٣ ل ح ة عم ن  ورش ع األول م اد الرب حص
  ٢٠١٤ - "CIQAP"مشروع 

ة  -كلیة السیاحة والفنادق  -وحدة ضمان الجودة  جامع
  مدینة السادات 

ول   ١٤ ل ح ة عم عورش اني الرب ن الث روع م ـ مش  ال
CIQAP -  ٢٠١٤ -رؤى وأفكار  

ة  -كلیة السیاحة والفنادق  -وحدة ضمان الجودة  جامع
  مدینة السادات 
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 والدعم المتابعة لزیارة ورشة عمل حول اإلعداد  ١٥
ي روعات الفن ویر لمش تمر التط ل المس  والتأھی

   ٢٠١٤ - لالعتماد

ة  -كلیة السیاحة والفنادق  -وحدة ضمان الجودة  جامع
  مدینة السادات 

ول   ١٦ ل ح ة عم دعم ورش ة وال ارة المتابع ائج زی نت
ل    تمر والتأھی ویر المس روعات التط ي لمش الفن

  ٢٠١٤ - )خطط عمل - نقاط تحسین(لالعتماد 

ة  -كلیة السیاحة والفنادق  -ضمان الجودة  وحدة جامع
  مدینة السادات 

ة    ١٧ ة الرقمی تخدام المكتب ول اس ل ح ة عم  -ورش
٢٠١٤  

  جامعة مدینة السادات -كلیة السیاحة والفنادق 

ة  -كلیة السیاحة والفنادق  -وحدة ضمان الجودة   ٢٠١٤ -ورشة عمل حول توصیف المقررات   ١٨ جامع
  مدینة السادات 

ن         ١٩ اني م ع الث اد الرب ول حص ل ح ة عم ورش
  ٢٠١٤ - مشروع السیكاب

ة  -كلیة السیاحة والفنادق  -وحدة ضمان الجودة  جامع
  مدینة السادات 

الب       ٢٠ ة لط اركة فعال و مش ول نح ل ح ة عم ورش
  ٢٠١٤ - أكثر فاعلیة

ة  -كلیة السیاحة والفنادق  -وحدة ضمان الجودة  جامع
  مدینة السادات 

  جامعة مدینة السادات -كلیة السیاحة والفنادق   ٢٠١٤ - اإلسعافات األولیةندوة حول   ٢١
ل  ٢٢ ة عم م  ورش تخدام   ) ١( رق ى اس دریب عل للت

  ٢٠١٤ - قواعد البیانات العالمیة
  جامعة مدینة السادات -كلیة السیاحة والفنادق 

رح     ٢٣ ول مقت ار ورؤى ح وان أفك ل بعن ة عم ورش
  ٢٠١٤ -عمل مجلة علمیة محكمة للكلیة 

ة  -كلیة السیاحة والفنادق  -وحدة ضمان الجودة  جامع
  مدینة السادات 

ا      ٢٤ اد ع وان حص ل بعن ة عم روع    مورش ن مش م
   ٢٠١٤ -السیكاب 

ة  -كلیة السیاحة والفنادق  -وحدة ضمان الجودة  جامع
  مدینة السادات

الوریوس      ٢٥ ة البك ة مرحل ورشة عمل لمناقشة الئح
یاحیة    ات الس م الدراس اعات   " لقس ام الس نظ

  "المعتمدة 

یاحیة   ات الس م الدراس ادق   -قس یاحة والفن ة الس -كلی
  جامعة مدینة السادات

ة      ٢٦ ررات اإللكترونی ول المق ل ح ة عم  -ورش
٢٠١٤  

ة  -كلیة السیاحة والفنادق  -وحدة ضمان الجودة  جامع
  مدینة السادات 

الب         ٢٧ جیع الط ة لتش ع آلی ل لوض ة عم ورش
   ٢٠١٤ -المتفوقین وتحفیز الطالب المتعثرین 

ة  -كلیة السیاحة والفنادق  -وحدة ضمان الجودة  جامع
  مدینة السادات 

ول    ٢٨ دوة ح  Know-How Transfer inن
Retreating of Used Tires as Contribution 

for Cleaner Production in Egypt - 2014   

  جامعة مدینة السادات -كلیة السیاحة والفنادق 

ویم        ٢٩ ة للتصحیح والتق ع آلی ول وض ورشة عمل ح
   ٢٠١٤ -والرصد المتحانات أعمال السنة 

ة  -فنادق كلیة السیاحة وال -وحدة ضمان الجودة  جامع
  مدینة السادات

ستطالع آرائھم حول الب الكلیة الورش عمل لط  ٣٠
    ٢٠١٤ -مشكالت التعلیم التي تواجھھم 

ة  -كلیة السیاحة والفنادق  -وحدة ضمان الجودة  جامع
  مدینة السادات 

  

ادیمي للطـالب        ٣١ اد األـك ول اإلرـش ل ـح  -ورشة عـم
٢٠١٤  

ة  -كلیة السیاحة والفنادق  -وحدة ضمان الجودة  جامـع
  مدینة السادات 

  



- ١٣ - 
 

كیفیة  -ورشة عمل حول خدمات المكتبة الرقمیة   ٣٢
ة     دوریات العالمی ات وال الدخول علي قواعد البیان

   ٢٠١٤دیسمبر  -وكیفیة تحمیل النصوص كاملة 

ادق   -وحدة الخدمات اإللكترونیة   -كلیة السیاحة والفن
  جامعة مدینة السادات

ة  -كلیة السیاحة والفنادق  -وحدة ضمان الجودة   ٢٠١٥مارس  -ورشة عمل حول ثقافة الجودة   ٣٣ جامع
  مدینة السادات 

ات        ٣٤ د البیان ة استخدام قواع ول كیفی ورشة عمل ح
   ٢٠١٥مارس  ٢٢ -العالمیة 

ادق   -وحدة الخدمات اإللكترونیة   -كلیة السیاحة والفن
  جامعة مدینة السادات

ل    ٣٥ ة عم ة     ورش اء ھیئ ع أعض ة مواق ول أھمی ح
  ٢٠١٥مارس  -التدریس والمجاالت البحثیة 

ادق   -وحدة الخدمات اإللكترونیة   -كلیة السیاحة والفن
  جامعة مدینة السادات

 - Modelورشة عمل حول نظام إدارة المقررات   ٣٦
٢٠١٥   

ادق   -وحدة الخدمات اإللكترونیة   -كلیة السیاحة والفن
  جامعة مدینة السادات

ي     ٣٧ ث العلم ول الباح ل ح ة عم  Googleورش
Scholar - ٢٠١٥   

ادق   -وحدة الخدمات اإللكترونیة   -كلیة السیاحة والفن
  جامعة مدینة السادات

ة استخدام     ٣٨  - Researchgateورشة عمل عن كیفی
٢٠١٥   

ادق   -وحدة الخدمات اإللكترونیة   -كلیة السیاحة والفن
  جامعة مدینة السادات

  عة مدینة السادات ماج -كلیة السیاحة والفنادق    ٢٠١٦ -بنك المعرفة المصري حول ندوة   ٣٩
  

یاحة    ٤٠ ة الس املي لتنمی اون التك ل التع ة عم ورش
  ٢٠١٦ -بالمنیا 

وان    تقبل  " المؤتمر العلمي الدولي األول تحت عن مس
رق      ة والش ة العربی ي المنطق یاحة ف ناعة الس ص

ط ات : األوس دیات والتوقع یاحة   -" التح ة الس كلی
  جامعة المنیا -والفنادق 

ة   ٤١ ات الفرعونی اء المھرجان ول دور إحی دوة ح ن
ة       یاحة الترفیھی ي تنشیط الس ة ف  -والتقلیدیة القدیم

٢٠١٦   

وان    تقبل  " المؤتمر العلمي الدولي األول تحت عن مس
رق      ة والش ة العربی ي المنطق یاحة ف ناعة الس ص

ط ات : األوس دیات والتوقع یاحة   -" التح ة الس كلی
  جامعة المنیا -والفنادق 

م     ٤٢ د أھ ري كأح ر البش ودة العنص ول ج دوة ح ن
   ٢٠١٦ -التحدیات التي تواجھ صناعة السیاحة 

وان   المؤتمر العلمي الد تقبل  " ولي األول تحت عن مس
رق      ة والش ة العربی ي المنطق یاحة ف ناعة الس ص

ط ات : األوس دیات والتوقع یاحة   -" التح ة الس كلی
  جامعة المنیا -والفنادق 

ات األھل   ٤٣ ول دور الجمعی دوة ح ویر  ن ي تط ة ف ی
   ٢٠١٦ - وترویج قطاع السیاحة

وان    تقبل  " المؤتمر العلمي الدولي األول تحت عن مس
رق      ة والش ة العربی ي المنطق یاحة ف ناعة الس ص

ط ات : األوس دیات والتوقع یاحة   -" التح ة الس كلی
  جامعة المنیا -والفنادق 

ول    ٤٤ دوة ح  Tourism and Hospitality inن
Higher Education: Contemporary Issues - 

٢٠١٦   

وان   المؤتمر العلمي  تقبل  " الدولي األول تحت عن مس
رق      ة والش ة العربی ي المنطق یاحة ف ناعة الس ص

ط ات : األوس دیات والتوقع یاحة   -" التح ة الس كلی
  جامعة المنیا -والفنادق 

ول   ٤٥ دوة ح وان    The Temples and Palaces ofن تقبل  " المؤتمر العلمي الدولي األول تحت عن مس
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Amarna - رق        ٢٠١٦ ة والش ة العربی ي المنطق یاحة ف ناعة الس ص
ط ات : األوس دیات والتوقع یاحة   -" التح ة الس كلی
  جامعة المنیا -والفنادق 

 Tourism: A Significant Economicندوة حول  ٤٦
Factor - ٢٠١٦   

وان    تقبل  " المؤتمر العلمي الدولي األول تحت عن مس
رق      ة والش ة العربی ي المنطق یاحة ف ناعة الس ص

ط ات : األوس دیات والتوقع یاحة   -" التح ة الس كلی
  جامعة المنیا -والفنادق 

  

وان      ٢٠١٦ -السیاحة والدراسة بالیابان ندوة حول   ٤٧ تقبل  " المؤتمر العلمي الدولي األول تحت عن مس
رق      ة والش ة العربی ي المنطق یاحة ف ناعة الس ص

ط ات : األوس دیات والتوقع یاحة   -" التح ة الس كلی
  جامعة المنیا -والفنادق 

المعھد  -مراحل البحث العلمي  ورشة عمل حول  ٤٨
   ٢٠١٦ -الفرنسي لآلثار الشرقیة بالقاھرة 

وان   المؤتمر العلمي ا تقبل  " لدولي األول تحت عن مس
رق      ة والش ة العربی ي المنطق یاحة ف ناعة الس ص

ط ات : األوس دیات والتوقع یاحة   -" التح ة الس كلی
  جامعة المنیا -والفنادق 

ات      ٤٩ یس للبرمجی ركة كومس ل ش ة عم  -ورش
٢٠١٦   

وان    تقبل  " المؤتمر العلمي الدولي األول تحت عن مس
رق      ة والش ة العربی ي المنطق یاحة ف ناعة الس ص

ط ات : األوس دیات والتوقع یاحة   -" التح ة الس كلی
  جامعة المنیا -والفنادق 

دام مصادرھا ورشة عمل حول حفر المنیا الستخ  ٥٠
   ٢٠١٦ -السیاحیة المدفونة 

وان    تقبل  " المؤتمر العلمي الدولي األول تحت عن مس
رق      ة والش ة العربی ي المنطق یاحة ف ناعة الس ص

ط ات : األوس دیات والتوقع یاحة   -" التح ة الس كلی
  جامعة المنیا -والفنادق 

اء والریاضة     المنیاندوة حول   ٥١ م والنق  -مدینة العل
٢٠١٦   

  

وان    ت " المؤتمر العلمي الدولي األول تحت عن قبل مس
رق      ة والش ة العربی ي المنطق یاحة ف ناعة الس ص

ط ات : األوس دیات والتوقع یاحة   -" التح ة الس كلی
  جامعة المنیا -والفنادق 

ول    ٥٢ دوة ح  Work of the Germanن
Archaeological institute in Egypt - 
Research, Conservation, and Site 

Management - ٢٠١٧   

وان   یاحة  " المؤتمر العلمي الدولي األول تحت عن الس
ادق   -" الفرص والتحدیات: واآلثار كلیة السیاحة والفن

  جامعة المنصورة -

-Research and Work of the Francoندوة حول  ٥٣
Egyptian Mission on the West Bank of 

Thebas (1991-2016) - ٢٠١٧  

وان   یاحة  " المؤتمر العلمي الدولي األول تحت عن الس
ادق   -" الفرص والتحدیات: واآلثار كلیة السیاحة والفن

  جامعة المنصورة -
ول   ٥٤ دوة ح  Investigation of the Germanن

Archaeological Institute at Tell el-
Fara'in/Buro - ٢٠١٧  

وان   یاحة  " المؤتمر العلمي الدولي األول تحت عن الس
ادق   -" الفرص والتحدیات: واآلثار كلیة السیاحة والفن

  جامعة المنصورة -
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وان    ٢٠١٧ -ندوة حول اإلدارة صانعة السیاحة   ٥٥ یاحة  " المؤتمر العلمي الدولي األول تحت عن الس
ادق   -" الفرص والتحدیات: واآلثار كلیة السیاحة والفن

  جامعة المنصورة -
ة   المحمندوة حول   ٥٦ یاحة البیئی  -یات الطبیعیة والس

٢٠١٧  
وان   یاحة  " المؤتمر العلمي الدولي األول تحت عن الس

ادق   -" الفرص والتحدیات: واآلثار كلیة السیاحة والفن
  جامعة المنصورة -

ول   ٥٧  :Ancient Tells and Ancient Riversندوة ح
Uncovering the Settlements and Landscape 

of the Northwestern Nile Delta - ٢٠١٧  

وان   یاحة  " المؤتمر العلمي الدولي األول تحت عن الس
ادق   -" الفرص والتحدیات: واآلثار كلیة السیاحة والفن

  جامعة المنصورة -
ول   ٥٨ دوة ح  Archaeological and Siteن

Management at tell Basta: Future 
Perspectives - ٢٠١٧  

وان   یاحة  " المؤتمر العلمي الدولي األول تحت عن الس
ادق   -" الفرص والتحدیات: واآلثار كلیة السیاحة والفن

  جامعة المنصورة -
ول    ٥٩ دوة ح  - The Glass from KomGirن

Archaeological Perspectives of Glass 
Distribution and Trade - ٢٠١٧  

وان   یاحة  " المؤتمر العلمي الدولي األول تحت عن الس
ادق   -" الفرص والتحدیات: واآلثار كلیة السیاحة والفن

  جامعة المنصورة -
ول    ٦٠ دوة ح  Settlement History andن

Landscape Evolution of the Northwestern 
Nile Delta Derived from Holocene 

Sediments - ٢٠١٧  

وان   یاحة  " المؤتمر العلمي الدولي األول تحت عن الس
ادق   -" الفرص والتحدیات: واآلثار كلیة السیاحة والفن

  جامعة المنصورة -

  جامعة مدینة السادات -كلیة السیاحة والفنادق   ٢٠١٧إبریل  ٢ - تدویر المخلفات ندوة حول  ٦١
ران       ٦٢ المة الطی ة وس ول البیئ دوة ح ل  ٨ -ن إبری

٢٠١٧  
  جامعة مدینة السادات -كلیة السیاحة والفنادق 

اق      ورشة عمل حول  ٦٣ ي وآف اج الفكري العرب اإلنت
  ٢٠١٧ -الفرص والتحدیات : النشر الدولي

األكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري 
  EBSCOو 

فرص تسویق المحتوي العربي  ورشة عمل حول  ٦٤
ة     ة الدولی اط األكادیمی ات واألوس ي الجامع  -ف

٢٠١٧  

األكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري 
  EBSCOو 

ي      ٦٥ ر ف ول الح ات الوص ول دوری ل ح ة عم ورش
  ٢٠١٧ -مصر والعالم العربي 

األكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري 
  EBSCOو 

ي      ٦٦ دوریات إل ورشة عمل حول معاییر انضمام ال
الم      ر والع ي مص ول الحر ف ات الوص ل دوری دلی

  ٢٠١٧ -العربي 

األكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري 
  EBSCOو 

ر     ٦٧ الت للنش ورشة عمل حول معاییر ترشیح المج
ة     ات الدولی د المعلوم من قواع  EBSCOض

  ٢٠١٧ -كنموذج 

األكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري 
  EBSCOو 

ت   ٦٨ ول اخ دوة ح ات  الن ارات والثقاف ... ف الحض
  ٢٠١٧نوفمبر  ٦ -صدام أم تكامل؟ 

الم    رم الشیخ    -منتدى شباب الع ر    -ش ة مص جمھوری
  ٢٠١٧نوفمبر  ١٠إلي  ٤ - العربیة
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ي    ٦٩ اد اإلفریق ام لالتح وع الع ول موض دوة ح : ن
تسخیر العائد الدیموجرافي من أجل االستثمار في 

  الشباب لتحقیق مفھوم التنمیة المستدامة 

الم    رم الشیخ    -منتدى شباب الع ر    -ش ة مص جمھوری
  ٢٠١٧نوفمبر  ١٠إلي  ٤ -العربیة 

تدامة     ٧٠ ة المس ندوة حول رؤیة شبابیة لتحقیق التنمی
  ٢٠١٧نوفمبر  ٦ -في العالم 

الم    رم الشیخ    -منتدى شباب الع ر    -ش ة مص جمھوری
  ٢٠١٧نوفمبر  ١٠إلي  ٤ -العربیة 

تراتیجیات      ٧١ ق إس ة لتحقی ارب دولی ول تج دوة ح ن
  ٢٠١٧نوفمبر  ٦ -التنمیة المستدامة 

الم    رم الشیخ    -منتدى شباب الع ر    -ش ة مص جمھوری
  ٢٠١٧نوفمبر  ١٠إلي  ٤ -العربیة 

أثیره      ٧٢ طناعي وت ذكاء االص ات ال ول تقنی دوة ح ن
  ٢٠١٧نوفمبر  ٦ -علي الشرق األوسط 

الم    رم الشیخ    -منتدى شباب الع ر    -ش ة مص جمھوری
  ٢٠١٧نوفمبر  ١٠إلي  ٤ -العربیة 

ر        ٧٣ رة غی لبي للھج أثیر الس ول الت یة ح ة نقاش حلق
  ٢٠١٧ -المنتظمة علي الشباب حول العالم 

الم    رم الشیخ    -منتدى شباب الع ر    -ش ة مص جمھوری
  ٢٠١٧نوفمبر  ١٠إلي  ٤ -العربیة 

ال       ٧٤ ي مج اون ف بل التع تعراض س ول اس دوة ح ن
ط   ة المتوس ة لمنطق ر المنتظم رة غی  ٦ -الھج

  ٢٠١٧نوفمبر 

با  الم  منتدى ش رم الشیخ    -ب الع ر    -ش ة مص جمھوری
  ٢٠١٧نوفمبر  ١٠إلي  ٤ -العربیة 

ون      ٧٥ ده اآلداب والفن الم توح ة  ... ندوة حول ع رؤی
ة     الل الثقاف ن خ الم م ق الس وفمبر  ٦ -لتحقی ن

٢٠١٧  

الم    رم الشیخ    -منتدى شباب الع ر    -ش ة مص جمھوری
  ٢٠١٧نوفمبر  ١٠إلي  ٤ -العربیة 

ا تفسده      ٧٦ ون م ندوة حول كیف تصلح اآلداب والفن
  ٢٠١٧نوفمبر  ٦ -الصراعات والحروب 

الم    رم الشیخ    -منتدى شباب الع ر    -ش ة مص جمھوری
  ٢٠١٧نوفمبر  ١٠إلي  ٤ -العربیة 

ھ         ٧٧ الم قادت ف یصنع الع ول كی دوة ح وفمبر  ٦ -ن ن
٢٠١٧  

الم    رم الشیخ    -منتدى شباب الع ر    -ش ة مص جمھوری
  ٢٠١٧نوفمبر  ١٠إلي  ٤ -العربیة 

ي     ٧٨ ریة ف ة المص تعراض التجرب ول اس دوة ح ن
عرض عن البرنامج الرئاسي  -صناعة المستقبل 

لتأھیل الشباب للقیادة واألكادیمیة الوطنیة لتدریب 
  ٢٠١٧نوفمبر  ٦ -وتأھیل الشباب 

الم    رم الشیخ    -منتدى شباب الع ر    -ش ة مص جمھوری
  ٢٠١٧نوفمبر  ١٠إلي  ٤ -العربیة 

تقبل    ٧٩ ادة المس اذج لق ول نم دوة ح وفمبر  ٦ -ن ن
٢٠١٧  

الم    رم الشیخ    -منتدى شباب الع ر    -ش ة مص جمھوری
  ٢٠١٧نوفمبر  ١٠إلي  ٤ -العربیة 

... ندوة حول تحدیات وقضایا تواجھ شباب العالم   ٨٠
تقبل   ناعة المس ة لص بل المواجھ وفمبر  ٧ -ُس ن

٢٠١٧  

الم    رم الشیخ    -منتدى شباب الع ر    -ش ة مص جمھوری
  ٢٠١٧نوفمبر  ١٠إلي  ٤ -العربیة 

ار    ٨١ ال واالبتك ادة األعم ول ری دوة ح تقبل ... ن مس
  ٢٠١٧نوفمبر  ٧ -العالم یصنعھ الشباب 

الم    رم الشیخ    -منتدى شباب الع ر    -ش ة مص جمھوری
  ٢٠١٧نوفمبر  ١٠إلي  ٤ -العربیة 

ول التجرب    ٨٢ دوة ح افة   ةن ي استض ریة ف المص
  ٢٠١٧نوفمبر  ٧ -الالجئین 

الم    رم الشیخ    -منتدى شباب الع ر    -ش ة مص جمھوری
  ٢٠١٧نوفمبر  ١٠إلي  ٤ -العربیة 

ادة     ٨٣ ي ری رة ف بابیة مبتك ارب ش ول تج دوة ح ن
  ٢٠١٧نوفمبر  ٧ -األعمال 

الم    رم الشیخ    -منتدى شباب الع ر    -ش ة مص جمھوری
  ٢٠١٧نوفمبر  ١٠إلي  ٤ -العربیة 

ة   ٨٤ تثماریة للمنطق رص االس ول الف دوة ح الم   ن رم الشیخ    -منتدى شباب الع ر    -ش ة مص جمھوری
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  ٢٠١٧نوفمبر  ١٠إلي  ٤ -العربیة   ٢٠١٧نوفمبر  ٧ -االقتصادیة لقناة السویس 
ل     ٨٥ ن أج باب م ات الش ف طاق ول توظی دوة ح ن

  ٢٠١٧نوفمبر  ٧ -التنمیة 
الم    رم الشیخ    -منتدى شباب الع ر    -ش ة مص جمھوری

  ٢٠١٧نوفمبر  ١٠إلي  ٤ -العربیة 
ال       ٨٦ ین األجی وار ب ول الح دوة ح وفمبر  ٧ -ن ن

٢٠١٧  
الم    رم الشیخ    -منتدى شباب الع ر    -ش ة مص جمھوری

  ٢٠١٧نوفمبر  ١٠إلي  ٤ -العربیة 
نع     ٨٧ ي ص باب ف اركة الش ز مش ول تعزی دوة ح ن

  ٢٠١٧نوفمبر  ٧ -واتخاذ القرار 
الم    رم الشیخ    -منتدى شباب الع ر    -ش ة مص جمھوری

  ٢٠١٧نوفمبر  ١٠إلي  ٤ -العربیة 
الم         ٨٨ ول الع ة ح بابیة ملھم اذج ش ول نم  ٧ -ندوة ح

  ٢٠١٧نوفمبر 
الم    رم الشیخ    -منتدى شباب الع ر    -ش ة مص جمھوری

  ٢٠١٧نوفمبر  ١٠إلي  ٤ -العربیة 
ي     ٨٩ دني ف ع الم ات المجتم ول دور منظم دوة ح ن

تدامة      ة المس داف التنمی ق أھ وفمبر  ٨ -تحقی ن
٢٠١٧  

  

الم    رم الشیخ    -منتدى شباب الع ر    -ش ة مص جمھوری
  ٢٠١٧نوفمبر  ١٠إلي  ٤ -العربیة 

الم       ٩٠ ي الع اخ ف ر المن تقبل تغی ول مس دوة ح  ٨ -ن
  ٢٠١٧نوفمبر 

الم    رم الشیخ    -منتدى شباب الع ر  جمھوری  -ش ة مص
  ٢٠١٧نوفمبر  ١٠إلي  ٤ -العربیة 

یم      ٩١ ي التعل ا عل أثیر التكنولوجی ول ت دوة ح  ٨ -ن
  ٢٠١٧نوفمبر 

الم    رم الشیخ    -منتدى شباب الع ر    -ش ة مص جمھوری
  ٢٠١٧نوفمبر  ١٠إلي  ٤ -العربیة 

 -ندوة حول دور المرأة في دوائر صناعة القرار   ٩٢
  ٢٠١٧نوفمبر  ٨

الم    رم الشیخ    -منتدى شباب الع ر    -ش ة مص جمھوری
  ٢٠١٧نوفمبر  ١٠إلي  ٤ -العربیة 

یة        ٩٣ اركة السیاس ز المش ة تعزی ول كیفی دوة ح ن
رأة    ادیة للم ة واالقتص وفمبر   ٨ -واالجتماعی ن

٢٠١٧  

الم    رم الشیخ    -منتدى شباب الع ر    -ش ة مص جمھوری
  ٢٠١٧نوفمبر  ١٠إلي  ٤ -العربیة 

ا   ٩٤ ر التكنولوجی باب وعص ول الش دوة ح  ٨ -ن
  ٢٠١٧نوفمبر 

الم    رم الشیخ    -منتدى شباب الع ر    -ش ة مص جمھوری
  ٢٠١٧نوفمبر  ١٠إلي  ٤ -العربیة 

ندوة حول إعادة بناء مؤسسات الدولة في مناطق   ٩٥
  ٢٠١٧نوفمبر  ٨ -الصراع 

الم    رم الشیخ    -منتدى شباب الع ر    -ش ة مص جمھوری
  ٢٠١٧نوفمبر  ١٠إلي  ٤ -العربیة 

ندوة حول مساھمة الشباب في بناء وحفظ السالم    ٩٦
ن     ة م اطق الخارج راع والمن اطق الص ي من ف

  ٢٠١٧نوفمبر  ٨ -الصراع 
  

الم    رم الشیخ    -منتدى شباب الع ر    -ش ة مص جمھوری
  ٢٠١٧نوفمبر  ١٠إلي  ٤ -العربیة 

ندوة حول المسئولیة المجتمعیة والعمل التطوعي   ٩٧
  ٢٠١٧نوفمبر  ٨ -للشباب 

الم    رم الشیخ    -منتدى شباب الع ر    -ش ة مص جمھوری
  ٢٠١٧نوفمبر  ١٠إلي  ٤ -العربیة 

رف    ٩٨  ٨ -ندوة حول دور السینما في مواجھة التط
  ٢٠١٧نوفمبر 

الم    رم الشیخ    -منتدى شباب الع ر    -ش ة مص جمھوری
  ٢٠١٧نوفمبر  ١٠إلي  ٤ -العربیة 

اء       ٩٩ ي اختف روب والنزاعات عل ندوة حول أثر الح
  ٢٠١٧نوفمبر  ٨ -الھویة للشباب 

الم    رم الشیخ    -منتدى شباب الع ر    -ش ة مص جمھوری
  ٢٠١٧نوفمبر  ١٠إلي  ٤ -العربیة 

ادات     ١٠٠  -ندوة حول حقائق تاریخیة في صناعة القی
  ٢٠١٧نوفمبر  ٨

الم    رم الشیخ    -منتدى شباب الع ر    -ش ة مص جمھوری
  ٢٠١٧نوفمبر  ١٠إلي  ٤ -العربیة 
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یم السیاحي     منتدى  ١٠١ ي للتعل الحوار األكادیمي المھن
العالي في ضوء معاییر ضمان الجودة واالعتماد 

  ٢٠١٧دیسمبر  ٢ -

ادق  یاحة والفن ة الس وم -كلی ة الفی ع  جامع اون م بالتع
  الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد

١٠٢  Workshop: Egypt Tourism Strategy 2030  المؤتمر الدولي الحادي عشر للسیاحة والضیافة
كلیة السیاحة  - األقصر -” ٢٠٣٠رؤیة مصر “

  ٢٠١٨مارس  ١١-٨ -  جامعة الفیوم - والفنادق 
١٠٣  The Impact of Egyptian-Chinese Relations 

on Tourism 
المؤتمر الدولي الحادي عشر للسیاحة والضیافة 

كلیة السیاحة  - األقصر -” ٢٠٣٠رؤیة مصر “
  ٢٠١٨مارس  ١١-٨ -  جامعة الفیوم - والفنادق 

١٠٤  The Valorisation of Intangible Cultural 
Heritage for Sustainable Development 

المؤتمر الدولي الحادي عشر للسیاحة والضیافة 
كلیة السیاحة  - األقصر -” ٢٠٣٠رؤیة مصر “

  ٢٠١٨مارس  ١١-٨ -  جامعة الفیوم - والفنادق 
١٠٥  Educational Tourism  المؤتمر الدولي الحادي عشر للسیاحة والضیافة

كلیة السیاحة  - األقصر -” ٢٠٣٠رؤیة مصر “
  ٢٠١٨مارس  ١١-٨ -  جامعة الفیوم - والفنادق 

١٠٦  The Journey to Greatness: A Step-by-Step 
Guide to Achieve Your Dream of Being a 
Hospitality Leader 

المؤتمر الدولي الحادي عشر للسیاحة والضیافة 
كلیة السیاحة  - األقصر -” ٢٠٣٠رؤیة مصر “

  ٢٠١٨مارس  ١١-٨ -  جامعة الفیوم - والفنادق 
١٠٧  Challenge of Tourism On-line Booking  المؤتمر الدولي الحادي عشر للسیاحة والضیافة

كلیة السیاحة  - األقصر -” ٢٠٣٠رؤیة مصر “
  ٢٠١٨مارس  ١١-٨ -  جامعة الفیوم - والفنادق 

١٠٨  The Future of Tour Guidance in Egypt  المؤتمر الدولي الحادي عشر للسیاحة والضیافة
كلیة السیاحة  - األقصر -” ٢٠٣٠رؤیة مصر “

  ٢٠١٨مارس  ١١-٨ -  جامعة الفیوم - والفنادق 
١٠٩  Information Technology and Hospitality 

Industry 
المؤتمر الدولي الحادي عشر للسیاحة والضیافة 

احة كلیة السی - األقصر -” ٢٠٣٠رؤیة مصر “
  ٢٠١٨مارس  ١١-٨ -  جامعة الفیوم - والفنادق 

١١٠  Issues of Concern in Tourism and 
Hospitality 

المؤتمر الدولي الحادي عشر للسیاحة والضیافة 
كلیة السیاحة  - األقصر -” ٢٠٣٠رؤیة مصر “

  ٢٠١٨مارس  ١١-٨ -  جامعة الفیوم - والفنادق 
١١١  Workshop: Health Tourism In Egypt  المؤتمر الدولي الحادي عشر للسیاحة والضیافة

كلیة السیاحة  - األقصر -” ٢٠٣٠رؤیة مصر “
  ٢٠١٨مارس  ١١-٨ -  جامعة الفیوم - والفنادق 

ورشة عمل حول نظام الساعات المعتمدة واإلرشاد   ١١٢
  ٢٠١٨ -األكادیمي 

جامعة مدینة  -مركز ضمان الجودة واالعتماد 
  السادات
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  المؤتمرات العلمیة:  
  المكان  وتاریخھ الملتقي العلمي/ المؤتمر اسم   م

ي األول    ١ ات طالب الدراسات     " الملتقي العلم وث ودراس بح
ي مصر    رة    -" العلیا بكلیات السیاحة والفنادق ف ي الفت  ١٥ف

ي   " ببحث بعنوان  ٢٠١٢فبرایر  أھمیة االستثمار البشري ف
  " لمصریة في ضوء اقتصاد المعرفة شركات السیاحة ا

  جامعة المنوفیة -كلیة السیاحة والفنادق 

اني    ٢ ات طالب الدراسات     " الملتقي العلمي الث وث ودراس بح
ر    ي مص ادق ف یاحة والفن ات الس ا بكلی رة  " العلی ي الفت  ٨ف

  ٢٠١٣مایو 

ادق    یاحة والفن ة الس ة   -كلی ة مدین جامع
  السادات

ي األول   ٣ ؤتمر العلم وانتالم ت عن دیات "  ح یاحة وتح الس
   ٢٠١٣أكتوبر  ٢٨ -٢٧في الفترة من " المستقبل 

ادق    یاحة والفن ة الس ة   -كلی ة مدین جامع
  السادات

ث    ٤ الب الدراسات     " الملتقي العلمي الثال ات ط وث ودراس بح
   ٢٠١٤مایو  ٤ -" العلیا بكلیات السیاحة والفنادق في مصر 

ادق    یاحة والفن ة الس ة  -كلی ة جامع مدین
  السادات

ات طالب الدراسات     " الملتقي العلمي الرابع   ٥ وث ودراس بح
ر    ي مص ادق ف یاحة والفن ات الس ا بكلی ایو  ١٧ -" العلی م

٢٠١٥   

ادق    یاحة والفن ة الس ة   -كلی ة مدین جامع
  السادات

مستقبل صناعة " المؤتمر العلمي الدولي األول تحت عنوان   ٦
ط     رق األوس ة والش ة العربی ي المنطق یاحة ف دیات : الس التح

  ٢٠١٦أكتوبر  ٢٩-٢٧ -" والتوقعات 

  جامعة المنیا -كلیة السیاحة والفنادق 

وان    ٧ ت عن دولي األول تح ي ال ؤتمر العلم یاحة " الم الس
ار دیات: واآلث رص والتح ادق  -" الف یاحة والفن ة الس  -كلی

  ٢٠١٧مارس  ٦-٥ -جامعة المنصورة 

  جامعة المنصورة -كلیة السیاحة والفنادق 

ي        ٨ تدامة ف ة المس یاحة والتنمی ول الس دولي األول ح ي ال الملتق
اً "الجزائر تحت شعار  " لنجعل من سیاحة الجزائر كنزًا دائم

   ٢٠١٧سبتمبر  ٣٠-٢٩ -

ة    ار عناب اجي مخت ة ب وم   -جامع ة العل كلی
ییر   وم التس ادیة وعل وم  -االقتص م العل قس

  الجزائر -المالیة 
ؤتمر   ٩ ي الم ول العلم اني ح ي  "الث ا ف ة ودورھ ة المحلی التنمی

  ٢٠١٧أكتوبر  ٣٠و  ٢٩ -" التنمیة السیاحیة
ادق    یاحة والفن ة الس ة   -كلی ة مدین جامع

  السادات
دى  ١٠ الم  منت باب الع وفمبر  ٤ -ش ي  ٢٠١٧ن وفمبر  ١٠إل ن

٢٠١٧  
  جمھوریة مصر العربیة -شرم الشیخ 

رؤیة “المؤتمر الدولي الحادي عشر للسیاحة والضیافة   ١١
  ٢٠١٨مارس  ١١- ٨ -” ٢٠٣٠مصر 

ادق   یاحة والفن ة الس وم  -كلی ة الفی  - جامع
  باألقصر

أھمیة تنمیة الموارد البشریة "المؤتمر العلمي الدولي حول   ١٢
  ٢٠١٨إبریل  ١٠ -  ٩ - " في ظل االقتصاد الرقمي

دة  ة البلی ر  - ٢جامع ة   -الجزائ ر التنمی مخب
  االقتصادیة والبشریة بالجزائر

المؤتمر الدولي حول إشكالیة البیئة في المجتمع العربي بین   ١٣
–) األمن البیئي في الجزائر أنموذجًا(الممارسة والتنظیر 

  ٢٠١٨أكتوبر  ١٦ – ١٥یومي 

الرھانات  –مخبر األمن القومي الجزائري 
بالتعاون ) جامعة خمیس ملیانة(والتحدیات 

  )البلیدة(مع جمعیة صناعة الغد 
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التكوین الجامعي والمحیط "حول  الدولي األولالملتقي   ١٤
نوفمبر  ١٢-١١ –" تحدیات وآفاق: االقتصادي واالجتماعي

٢٠١٨  

مخبر الھندسة المعماریة، المدینة، المھن 
والتكوین بالتعاون مع المركز الدولي 

 - ) باریس(لألبحاث األساسیة والتطبیقیة 
  الجزائر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خبرات أخرى: 

  بأعمال الجودة واالعتماد خبرات خاصة:  
وحتى  ٢٠٠٩في الفترة من )   CIQAP(وحدة ضمان وتوكید الجودة واالعتماد العمل ضمن مشروعات  -١

 .مدینة السادات/ جامعة المنوفیة  -كلیة السیاحة والفنادق  -اآلن 

ودة    -٢ د الج دة توكی س إدارة وح و مجل ادق  عض یاحة والفن ة الس ة  -كلی ة المنوفی ادات/ جامع ة الس  - مدین

٢٠١٢/٢٠١٤.  

ودة   -٣ دة الج س إدارة وح ین مجل ادق  أم یاحة والفن ة الس ة  -كلی ة المنوفی ادات / جامع ة الس  -مدین

٢٠١٢/٢٠١٤. 

ة   -كلیة السیاحة والفنادق  -المشاركة في إعداد الخطة اإلستراتیجیة للكلیة  -٤ ة   / جامعة المنوفی ة مدین جامع

 . ٢٠١٣/  ٢٠١٢ -السادات 

ودة      -٥ روع الج یاحیة ضمن مش ات الس م الدراس ادق    -) السیكاب ( منسق قس یاحة والفن ة الس ة  -كلی جامع

 . ٢٠١٤/  ٢٠١٣ -مدینة السادات 

اد         -٦ ودة واالعتم ة ضمان الج ابع لھیئ ي الت دعم الفن یاحة    -المشاركة في استقبال فرق المتابعة وال ة الس كلی

 . ٢٠١٤ -جامعة مدینة السادات  -والفنادق 

ودة     -٧ مان الج ادق     -إعداد خطة مصادر التمویل الذاتي للكلیة ضمن أنشطة وحدة ض ة السیاحة والفن  -كلی

 . ٢٠١٤ -جامعة مدینة السادات 

ودة    - االستبیان إعداد وتوزیع وتحلیل استماراتتصمیم والمشاركة في  -٨ یاحة   -وحدة ضمان الج ة الس كلی

 . ٢٠١٤ -جامعة مدینة السادات  -والفنادق 

ة             -٩ ة بالجامع ة الرقمی روع المكتب ق مش ن طری ة ع املین بالمكتب دریب الع ي ت راف عل  -المشاركة في اإلش

 . ٢٠١٤ -جامعة مدینة السادات  -كلیة السیاحة والفنادق  -حدة ضمان الجودة و

اد مؤسسات ال          ضمن فریق عمل اإلشراف - ١٠ اییر اعتم من مع ة ض ادة والحوكم ار القی ذ معی ي تنفی یم  تعل عل

 . ٢٠١٣ -جامعة مدینة السادات  -كلیة السیاحة والفنادق  -وحدة ضمان الجودة  -العالي 

دف      - ١١ ذ ھ ي تنفی ل عل ة     " اإلشراف ضمن فریق عم ة الكلی دیث مكتب ویر وتح روع    " تط داف مش ضمن أھ

CIQAP -  ٢٠١٣/٢٠١٧ -جامعة مدینة السادات -كلیة السیاحة والفنادق -وحدة ضمان الجودة.  



- ٢١ - 
 

روع السیكاب   عضو المجلس  - ١٢ ادق     - CIQAPالتنفیذي لمش ة السیاحة والفن ادات     -كلی ة الس ة مدین  -جامع

٢٠١٤ . 

ضمن أھداف مشروع " تحسین فرص التعلیم والتعلم " عضو المجلس التنفیذي المسئول عن تنفیذ ھدف  - ١٣

CIQAP -  ٢٠١٤/٢٠١٧ -جامعة مدینة السادات  -كلیة السیاحة والفنادق  -وحدة ضمان الجودة. 

ار    - ١٤ ذ معی ن تنفی ئول ع ذي المس س التنفی و المجل تعلم " عض یم وال ات " التعل اد مؤسس اییر اعتم من مع ض

 .٢٠١٤/٢٠١٧ -جامعة مدینة السادات  -كلیة السیاحة والفنادق  -وحدة ضمان الجودة  -علیم العالي تال

ار   - ١٥ ذ معی ن تنفی ئول ع ذي المس س التنفی و المجل ة " عض ة والمادی وارد المالی من" الم اد  ض اییر اعتم مع

ات ال الي  تمؤسس یم الع ودة    -عل مان الج دة ض ادق    -وح یاحة والفن ة الس ادات    -كلی ة الس ة مدین  -جامع

٢٠١٤/٢٠١٧. 

یاحة    -وحدة ضمان الجودة  -عضو المجلس التنفیذي المسئول عن إعداد التقریر السنوي للكلیة  - ١٦ ة الس كلی

 . ٢٠١٤/٢٠١٧ -مدینة السادات  جامعة -والفنادق 

ذاتي     - ١٧ یم ال الل أداة التقی ن خ نویًا م یم األداء س ن تقی ئول ع ذي المس س التنفی و المجل مان  -عض دة ض وح

 . ٢٠١٤/٢٠١٧ -مدینة السادات  جامعة -كلیة السیاحة والفنادق  -الجودة 

 -دق كلیة السیاحة والفنا -تنفیذ عدد من ورش العمل للطالب للتعرف علي مشكالت التعلیم التي تواجھھم  - ١٨

 .٢٠١٤ -عة مدینة السادات جام

ة      - ١٩ ادق     - ٢٠١٨ -٢٠١٣تحدیث الخطة اإلستراتیجیة للكلی ة السیاحة والفن ادات    -كلی ة الس ة مدین  -جامع

٢٠١٥  . 

اد         - ٢٠ اییر االعتم روع السیكاب ومع داف مش ات أھ ة ملف ودة     -عضو لجنة مراجع دة ضمان الج ة   -وح كلی

 . ٢٠١٥ -جامعة مدینة السادات  -السیاحة والفنادق 

ودة     -المشاركة في مراجعة ما تم تحقیقھ من أھداف مشروع السیكاب   - ٢١ یاحة    -وحدة ضمان الج ة الس كلی

 . ٢٠١٥ -جامعة مدینة السادات  -والفنادق 

الي   تمعاییر اعتماد مؤسسات الالمشاركة في مراجعة ما تم إنجازه من  - ٢٢ یم الع ودة     -عل  -وحدة ضمان الج

 . ٢٠١٥ - جامعة مدینة السادات -كلیة السیاحة والفنادق 

ة   - ٢٣ ودة     -مراجعة وتعدیل التقریر السنوي للكلی مان الج ادق     -وحدة ض ة السیاحة والفن ة    -كلی ة مدین جامع

 . ٢٠١٦ -السادات 

ادات   -كلیة السیاحة والفنادق  -عضو في لجنة مراجعة إصدارات وحدة ضمان الجودة  - ٢٤ جامعة مدینة الس

 .وحتى اآلن ٢٠١٧
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  خاصة بمشروع وحدة الخدمات اإللكترونیة التابع ل خبراتICTP :  
 .٢٠١٢ -جامعة مدینة السادات  -كلیة السیاحة والفنادق  -عضو فریق العمل في البوابة اإللكترونیة  -١

 .٢٠١٢/٢٠١٤ -مدینة السادات / جامعة المنوفیة  -كلیة السیاحة والفنادق  -إللكترونیة مدیر البوابة ا -٢

 -جامعة مدینة السادات  -عضو فریق العمل بمشروع وحدة الخدمات اإللكترونیة بكلیة السیاحة والفنادق  -٣

٢٠١٢/٢٠١٤ . 

ة       -٤ ة للكلی ة اإللكترونی ة بالبواب ات الخاص تكمال البیان ي إنشاء واس اركة ف ادق   -المش ة السیاحة والفن  -كلی

 .٢٠١٢/٢٠١٤ -جامعة مدینة السادات 

ام  -٥ ي نظ ل عل ة  -)  MIS  )Management Information Systemالعم ات اإلداری م المعلوم ئون ( نظ ش

الب  ا  -الط ات العلی رول  -الدراس املین  -الكنت ئون الع ودة  -ش ادق  -) الج یاحة والفن ة الس ة  -كلی جامع

 .٢٠١٢/٢٠١٤مدینة السادات 

اء         -٦ ادیمي للسادة أعض ي األك د اإللكترون ابات البری ل حس ة     العمل علي إنشاء وتفعی دریس والھیئ ة الت ھیئ

 .٢٠١٣/٢٠١٤ -جامعة مدینة السادات  -كلیة السیاحة والفنادق  -المعاونة والموظفین والطالب 

ي    -٧ د اإللكترون ل البری ة تفعی ي كیفی الب عل ة والط ة المعاون دریس والھیئ ة الت اء ھیئ ادة أعض دریب الس ت

 ٢٠١٣/٢٠١٤ -ادات جامعة مدینة الس -كلیة السیاحة والفنادق  -األكادیمي الخاص 

 .٢٠١٢/٢٠١٤ -المشاركة في إعداد التقاریر الربع سنویة الخاصة بأعمال وحدة الخدمات اإللكترونیة  -٨

ا              -٩ ل معھ دریس والتعام ة الت اء ھیئ ع أعض ي مواق دخول عل ة ال ي كیفی دریب الطالب عل یاحة   -ت ة الس كلی

 . ٢٠١٤/  ٢٠١٣ -جامعة مدینة السادات  -والفنادق 

ن          تفعیل استقبال - ١٠ ا ع ى طالبھ رد عل ا وال دة ومتابعتھ دمھا الوح ي تق طلبات جمیع الخدمات اإللكترونیة الت

ذه الخدمات     طریق البرید اإللكتروني ص     ، مع نشر قائمة تفصیلیة بھ ي المخص د اإللكترون ذلك البری وك

 . ٢٠١٤/  ٢٠١٣ -جامعة مدینة السادات  -كلیة السیاحة والفنادق  - للدعم الفني على موقع الكلیة

 

 أنشطة أخري:  
 .٢٠٠٧ -جامعة المنوفیة  -) شبین الكوم(كلیة الحقوق  -المشاركة في حفل االستقبال بعید الجامعة  -١

رج   -٢ ة التخ یم حفل ي تنظ اركة ف ادق   -المش یاحة والفن ة الس ة  -كلی ة المنوفی ادات / جامع ة الس  -مدین

٢٠٠٩/٢٠١٣. 

ادق   - المشاركة في بعض أنشطة رعایة الشباب -٣ ة    -كلیة السیاحة والفن ة المنوفی ادات   / جامع ة الس  -مدین

 .وحتي اآلن ٢٠٠٩



- ٢٣ - 
 

ة   -كلیة السیاحة والفنادق  - الطالبیة مشرف علي بعض األسر -٤ ادات   / جامعة المنوفی ة الس  ٢٠٠٩ -مدین

 .وحتى اآلن

ى   -٥ ي عل راف العلم رحالتاإلش ة  ال ادق  العلمی یاحة والفن ة الس ة  -كلی ة المنوفی ادات / جامع ة الس  -مدین

 .وحتى اآلن ٢٠٠٩

رب    -٦ یاحة الع ادق     -المشاركة في الملتقي الثالث الجتماع الجمعیة الدولیة لخبراء الس ة السیاحة والفن  -كلی

 .٢٠١٢مایو  ٩ -جامعة المنوفیة 

 .٢٠١٣ -جامعة المنوفیة  -عضو كنترول الفرقة األولي بكلیة التجارة  -٧

 .٢٠١٣ -جامعة المنوفیة  -عضو كنترول التعلیم المفتوح بكلیة التجارة  -٨

 .٢٠١٥ -جامعة مدینة السادات  -عضو كنترول الفرقة األولي بكلیة التجارة  -٩

 . ٢٠١٥ -جامعة مدینة السادات  -عضو كنترول التعلیم المفتوح بكلیة التجارة  - ١٠

 . ٢٠١٥ -نة السادات جامعة مدی -عضو كنترول الفرقة األولي بكلیة الحقوق  - ١١

 . ٢٠١٥ -جامعة مدینة السادات  -عضو كنترول التعلیم المفتوح بكلیة الحقوق  - ١٢

 . ٢٠١٥ -جامعة مدینة السادات  -عضو كنترول الفرقة الثانیة بكلیة التربیة  - ١٣

 . ٢٠١٥ -جامعة مدینة السادات  -عضو كنترول الدبلوم العام بكلیة التربیة  - ١٤

 . ٢٠١٣ - جامعة مدینة السادات -كلیة السیاحة والفنادق  -ة عضو كنترول الفرقة الرابع - ١٥

 .٢٠١٧ -جامعة مدینة السادات  -عضو كنترول الفرقة الثانیة بكلیة التجارة  - ١٦

ة    - ١٧ ة األم المثالی یم احتفالی ي تنظ اركة ف ادق   -المش یاحة والفن ة الس ادات   -كلی ة الس ة مدین ارس  -جامع م

٢٠١٤. 

ة البحث - ١٨ داد الخط ي إع اركة ف یاحیة المش ات الس م الدراس ة لقس ادق  -ی یاحة والفن ة الس ة  -كلی ة مدین جامع

 .٢٠١٤ -السادات 

 . ٢٠١٨ / ٢٠١٢ -عضو بالنقابة المستقلة ألعضاء ھیئة التدریس بالجامعات المصریة  - ١٩

 . ٢٠١٤-جامعة مدینة السادات  -كلیة السیاحة والفنادق  -المشاركة في احتفالیة یوم التراث العالمي  - ٢٠

و   ٧وحتى  ٢٠١٤یونیو  ١في الفترة من "  Youth Week" المشاركة في أسبوع الشباب  - ٢١  ٢٠١٤یونی

 .فندق ھیلتون طابا  -

 . ٢٠١٤ -الغردقة  -التدریب في قسم الموارد البشریة بفندق ستیال دي ماري مكادي  - ٢٢

 . ٢٠١٤ -التدریب في جمیع أقسام فندق ھیلتون طابا  - ٢٣

 . ٢٠١٥ -جامعة مدینة السادات  -كلیة السیاحة والفنادق  -تراث العالمي المشاركة في احتفالیة یوم ال - ٢٤

ة     -مساعد مدیر وحدة الخدمات السیاحیة     - ٢٥ ة العام ز الخدم ادق     -مرك ة السیاحة والفن ة    -كلی ة مدین جامع

 . ٢٠١٦وحتى  ٢٠١٤ -السادات 
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یاح        - ٢٦ ات الس م الدراس الوریوس بقس ة البك ة مرحل ویر الئح دیل وتط ي تع اركة ف یاحة   -یة المش ة الس كلی

 .٢٠١٤/  ٢٠١٣جامعة مدینة السادات  -والفنادق 

داد          - ٢٧ ة وإع ات إلكترونی ي ملف الب إل یم والط ا وشئون التعل رئیس فریق عمل تحویل ملفات الدراسات العلی

 .٢٠١٥/٢٠١٦ -جامعة مدینة السادات   -كلیة السیاحة والفنادق  -قاعدة بیانات خاصة بھم  

وإعداد  ٢٠١٥ / ٢٠٠٧العلیا الورقیة بالكلیة إلي ملفات إلكترونیة في الفترة من  تحویل ملفات الدراسات - ٢٨

 . ٢٠١٥/٢٠١٦ -جامعة مدینة السادات  -كلیة السیاحة والفنادق  -قاعدة بیانات خاصة بھم 

داد             - ٢٩ ة وإع ات إلكترونی ي ملف ة إل ة بالكلی الوریوس الورقی ة البك الب مرحل ات ط ل ملف ي تحوی اركة ف المش

 . ٢٠١٥/٢٠١٦ -جامعة مدینة السادات  -كلیة السیاحة والفنادق  -قاعدة بیانات خاصة بھم 

ة وع    ٢٠١٥وحتى  ٢٠٠٤تحویل مجالس الكلیة في الفترة من  - ٣٠ ات إلكترونی ي ملف ل  من ملفات ورقیة إل م

 . ٢٠١٥/٢٠١٦ -جامعة مدینة السادات  -كلیة السیاحة والفنادق  -قاعدة بیانات لھا 

ا          - ٣١ ات لھ دة بیان ل قاع ة وعم ي إلكترونی ة إل  -تحویل قرارات العمید منذ إنشاء الكلیة وحتى اآلن من ورقی

 . ٢٠١٥/٢٠١٦ -جامعة مدینة السادات  -كلیة السیاحة والفنادق 

 .٢٠١٥ -جامعة مدینة السادات  -كلیة السیاحة والفنادق  -الفني بالكلیة  المشاركة في إعداد المعرض - ٣٢

 .٢٠١٥ -جامعة مدینة السادات  -كلیة السیاحة والفنادق  -المشاركة في تأسیس وإنشاء مطعم بالكلیة  - ٣٣

 .٢٠١٥ -جامعة مدینة السادات  -كلیة السیاحة والفنادق  -المشاركة في إنشاء المركز البحثي بالكلیة  - ٣٤

 . ٢٠١٥ -جامعة مدینة السادات  -كلیة السیاحة والفنادق  -لمشاركة في تطویر المكتبة بالكلیة ا - ٣٥

 . ٢٠١٥ -جامعة مدینة السادات  -كلیة السیاحة والفنادق  -المشاركة في تطویر وحدة الخدمات السیاحیة  - ٣٦

 . ٢٠١٥ -دات جامعة مدینة السا -كلیة السیاحة والفنادق  -المشاركة في تطویر معامل الكلیة  - ٣٧

 .وحتى اآلن  ٢٠١٦ینایر  ١ -المشاركة في تطویر البوابة اإللكترونیة لجامعة مدینة السادات  - ٣٨

جامعة مدینة  -كلیة السیاحة والفنادق  -التخرج بقسم الدراسات السیاحیة  مشروعاتعضو لجنة مراجعة  - ٣٩

 .٢٠١٦ -السادات 

 -مدینة السادات   جامعة -كلیة السیاحة والفنادق  -مركز الخدمة العامة   -مدیر وحدة الخدمات السیاحیة  - ٤٠

٢٠١٦/٢٠١٧. 

 -جامعة مدینة السادات  -كلیة السیاحة والفنادق  -عضو بلجنة الدراسات العلیا المنبثقة عن مجلس الكلیة  - ٤١

٢٠١٦/٢٠١٧ . 

ة مدینة جامع -كلیة السیاحة والفنادق  -قسم الدراسات السیاحیة  -عضو بمجلس قسم الدراسات السیاحیة  - ٤٢

 . ٢٠١٦/٢٠١٧ -السادات  

ادق     -قسم الدراسات السیاحیة   -أمین مجلس قسم الدراسات السیاحیة  - ٤٣ ة السیاحة والفن ة    -كلی ة مدین جامع

 . ٢٠١٦/٢٠١٧ -السادات 
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 .٢٠١٦/٢٠١٧ -جامعة مدینة السادات  -كلیة السیاحة والفنادق  -عضو مركز الخدمة العامة  - ٤٤

 .وحتى اآلن ٢٠١٦ -جامعة مدینة السادات  -نادي أعضاء ھیئة التدریس  -عضو بلجنة الرحالت  - ٤٥

 ٢٠١٧ -جامعة مدینة السادات  -كلیة السیاحة والفنادق  -عضو بلجنة إعداد دلیل للدراسات العلیا بالكلیة  - ٤٦

. 

ا   -عضو بلجنة تطویر روابط المكتبة علي موقع الكلیة بشبكة المعلومات الدولیة  - ٤٧  -دق كلیة السیاحة والفن

 .وحتى اآلن ٢٠١٦ -جامعة مدینة السادات 

ع      -" المعرض الخیري للمالبس " المشاركة في إعداد وتنظیم  - ٤٨ ة المجتم ة وخدم ة   -وكالة شئون البیئ كلی

 .٢٠١٧فبرایر  ٢٧-٢٦ -جامعة مدینة السادات  -السیاحة والفنادق 

اح    - ٤٩ یم وافتت داد وتنظ ي إع اركة ف ة و  المش ات البیئی یوة للمنتج رض س ة  مع غوالت الیدوی ة والمش الطبیعی

ع       - والجلدیة ة المجتم ة وخدم ة شئون البیئ ادق     -وكال یاحة والفن ة الس ة السادات     -كلی ة مدین  ٢٩ -جامع

 .٢٠١٧مایو  ٣إبریل وحتي 

ركة   - ٥٠ یاحیة لش ات الس م الدراس الب قس ة لط ارة العلمی ي الزی راف عل یاحة  - TEZ Tourاإلش ة الس كلی

 .٢٠١٧مایو  ٩ -لسادات جامعة مدینة ا -والفنادق 

 .وحتى اآلن ٢٠١٧ -المعھد العربي للتخطیط بالكویت  -عضو بلجنة الخبراء العرب  - ٥١

إدارة السادات التعلیمیة   -مدرسة الشیخ زاید للتعلیم األساسي  -" احترام المعلم وھیبتھ"إلقاء ندوة بعنوان  - ٥٢

 .٥/١٢/٢٠١٧ -بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني 

 .وحتى اآلن  ٢٠٠٩علي تدریب الطالب بشركات السیاحة من اإلشراف  - ٥٣

 .وحتى اآلن  ٢٠٠٩المشاركة في تدریب الطالب بقسم الدراسات السیاحیة من  - ٥٤

 .Tourism Managementمحكم بمجلة  - ٥٥

ال  - ٥٦ ال واألعم ادیات الم ة اقتص م بمجل وف  –محك یظ بوالص د الحف امعي عب ز الج ة  –المرك د  –میل معھ

 .الجزائر –العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر 

ال   - ٥٧ وف       –محرر مساعد بمجلة اقتصادیات المال واألعم یظ بوالص د الحف امعي عب ز الج ة   –المرك  –میل

 .الجزائر –معھد العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر 

 .تستشاري األكادیمي لفریق إیناكتس جامعة مدینة السادااال - ٥٨

 

  االھتمامات العلمیة:  
 .إدارة وتنمیة الموارد البشریة  -١

 .االتجاھات الحدیثة في إدارة الموارد البشریة -٢

 .التحلیل والتوصیف الوظیفي للوظائف المختلفة -٣



- ٢٦ - 
 

 .إدارة وتقییم األداء -٤

 .أنماط القیادة -٥

 .السلوك التنظیمي -٦

 .التدریب -٧

 .إدارة الجودة الشاملة -٨

 .إدارة األعمال -٩

 .اإلستراتیجيالتخطیط  - ١٠

 .إدارة وتنظیم المنشآت - ١١

 .أسالیب البحث العلمي - ١٢

 .تكنولوجیا المعلومات السیاحیة - ١٣

 .التسویق واتجاھاتھ الحدیثة - ١٤

 .االتجاھات الحدیثة في السیاحة - ١٥

 
 

  مھارات أخرى:  
  .القدرة علي العمل ضمن فریق عمل متكامل  -١

 .القدرة علي العرض الفعال لألبحاث العلمیة  -٢

 .وحل المشكالت القدرة علي عالج  -٣

 .القدرة علي العمل تحت ضغط  -٤

 .سریعة  تالقدرة علي اتخاذ قرارا -٥

 .مھارات اإلدارة والقیادة  -٦

 .المرونة في التعلم والعمل خارج ساعات العمل المعتادة  -٧

 .القدرة علي التعامل مع أفراد مختلفي الثقافات واللغات  -٨

 .القدرة علي تعلم كل ما ھو مفید ویدعم دراستي وعملي ومھاراتي  - ٩

 . القدرة علي التفاوض - ١٠

 .القدرة علي التعامل مع االنترنت والبحث عن المعلومات  - ١١


