
  السیرة الذاتیة 

  البیانات الشخصیة: أوال

  محمد زیدان محمد محمد الشربیني  االسم
  ١٩٨٢مارس  ٩/ البحیرة   مكان وتاریخ المیالد

  محافظة المنوفیة/ مركز السادات / أبونشابة  العنوان
  متزوج ویعول  الحالة االجتماعیة

  ٠١٢٧٦٥١٦٤٩٠/  ٠١٠٠٦٨٢٣٦٨٦  التلیفون
 M_Z0055@yahoo.com  البرید االلكتروني

  البیانات العلمیة والوظیفیة: ثانیا

  العنوان  السنة  الجهة المانحة  الدرجة
- قسم الدراسات السیاحیة  الدكتوراه

 -كلیة السیاحة والفنادق
 .مدینة الساداتجامعة 

  

الخدمات التكنولوجیة الذاتیة في شركات الطیران  اثر استخدام  ٢٠١٢
  علي رضاء العمیل

The impact of self-service technologies in 
airline companies on customer satisfaction 

- قسم الدراسات السیاحیة  الماجستیر
 -كلیة السیاحة والفنادق

 .قناة السویسجامعة 
  

ودوافع السائح علي األنماط السیاحیة في إطار  سلوكاثر   ٢٠٠٨
  المتغیرات الحدیثة

The effects of tourists behaviours and 
motivations on tourism types within modern 
changes 

 -قسم الدراسات السیاحیة  البكالوریوس
 -كلیة السیاحة والفنادق

  .جامعة المنوفیة

  ة الشرفبتقدیر عام ممتاز مع مرتب  ٢٠٠٣

  التدرج الوظیفي: ثالثا

جامعة (جامعة مدینة السادات  –كلیة السیاحة و الفنادق  –معید بقسم الدراسات السیاحیة  - ١
 ).٢٢٣٥(بقرار رئیس الجامعة رقم  ٤/١٢/٢٠٠٣اعتبارا من ) المنوفیة سابقا

مدینة السادات جامعة  –كلیة السیاحة و الفنادق  –مدرس مساعد بقسم الدراسات السیاحیة  - ٢
 ).٨٧٢(بقرار رئیس الجامعة رقم  ٢/٤/٢٠٠٨اعتبارا من ) جامعة المنوفیة سابقا(

جامعة مدینة السادات  –كلیة السیاحة و الفنادق  –مدرس بقسم الدراسات السیاحیة  - ٣
 .وحتي تاریخه )٧٢٨(بقرار رئیس الجامعة رقم  ١/٤/٢٠١٢اعتبارا من 



  یبیةالخبرات المهنیة والتدر : رابعا

  ورش العمل  الطیران  ITدورات في 
Word processing 2010- spreadsheet 
2010 – advanced spread sheet – 
concept of it 2010- data base 2010 – 
presentation 2010 –advanced word 
processing- advanced data base – 

advanced power point  

دورة تدریب المتدربین 
)TOT ( علي نظام

من حجز تذاكر الطیران 
Amadeus Egypt  

  

 OMRاستخدام أجهزة  -
في تحلیل االستبیانات 

  بوحدة الجودة
نظام الساعات  -

  المعتمدة، بوحدة الجودة

  المؤتمرات العلمیة: خامسا

  الفترة  نوع المشاركة  المؤتمر
لكلیة السیاحة و الفنادق  األول العلميالمؤتمر 

  جامعة مدینة السادات
المشاركة في 

  التنظیم
 أكتوبر ٢٨- ٢٧

٢٠١٣  

، ٢٠١٧والضیافة للسیاحة  العاشر الدوليالمؤتمر 
   بشرم الشیخ  بكلیة السیاحة و الفنادق جامعة الفیوم

  ٢٠١٧ فبرایر ١١-٨  االشتراك ببحث

لكلیة السیاحة و الفنادق  األول الدوليالمؤتمر 
  المنیاجامعة 

 أكتوبر ٢٩- ٢٧  االشتراك ببحث
٢٠١٦  

  األنشطة الطالبیة: سادسا

اإلشراف علي مركز تكنولوجیا المعلومات بالكلیة التابع لمشروع الشبكة ومركز  -
  ).٢٠١٢/٢٠١٣(معلومات الجامعة 

الجامعي مستشار اللجنة الریاضیة بمجلس اتحاد الطالب بالكلیة للعام  -
)٢٠١٢/٢٠١٣.(  

المرشد األكادیمي لطالب الدراسات العلیا ماجستیر مرحلة أولي للعام  -
)٢٠١٢/٢٠١٣.(  

  العمل بالجودة: سابعا

  .٢٠١٢/٢٠١٣عضو مجلس إدارة وحدة توكید الجودة  -



  .٢٠١٢عضو الفریق اإلداري لمشروع التطویر المستمر والتأهیل لالعتماد  –

  .٢٠١٢/٢٠١٣نات بالمشروع عضو بلجنة االستبیا – 

مدرسة  و ٢٠٠٨االشتراك في تطبیق برامج الجودة في مدرسة أبونشابة اإلعدادیة  -
  . ٢٠١٥/٢٠١٦و  ٢٠١٤/٢٠١٥و ٢٠١٣ساحل أبونشابة للتعلیم األساسي 

والدراسات  ستدریس المواد التالیة لمرحلتي البكالوریو : األنشطة التدریسیة: ثامنا
  العلیا

  مواد الدراسات العلیا  البكالوریوسمواد مرحلة 
اقتصادیات النقل  –علم النفس السیاحي 

تطبیقات الحاسب اآللي في  –السیاحي 
أعمال شركات ووكاالت السیاحة  –السیاحة 
دراسة   -جغرافیا مصر السیاحیة  –والسفر 

  .قاعة بحث –جدوي المشروعات السیاحیة 

 أعمال –تكنولوجیا المعلومات السیاحیة 
إدارة الجودة الشاملة  –شركات الطیران متقدم 

 –سلوك المستهلك السیاحي  –في السیاحة 
دارة األحداث الخاصة ٕ   .تنظیم وا

  اإلشراف علي الرسائل العلمیة: تاسعا

ھیئة اإلشراف   رسالة   عنوان البحث اسم الطالب  م
 مع

تاریخ 
 التسجیل 

حسام محمد   ١
  السید البلتاجي

لدي العاملین  دور الثقافة األمنیة
بالقطاع السیاحي في تعزیز الوضع 

  األمني للمنشات السیاحیة

نھاد محمد / د.أ  رماجستی
  كمال یحیي

١٨/٢/٢٠١٥  

إبراھیم   ٢
  رمضان محمد

اثر الصراع بین العمل واألسرة 
علي أداء العاملین في شركات 

  السیاحة

غادة محمد / د.أ ماجستیر
  خیرت

١٧/٨/٢٠١٦  

 احمد عبدالمنعم  ٣
  محمود

تقییم مبادرات الھیئات السیاحیة 
  الرسمیة لدعم السیاحة المصریة

ھبة هللا علي / د ماجستیر
  جعفر

١٧/٨/٢٠١٦  

  االشتراك في مسابقات وزارة السیاحة: عاشرا

 للعام مكرر االشتراك في مسابقة وزارة السیاحة والحصول علي المركز الثاني 
 .)٢٠١٤/٢٠١٥( المالي



 المالي للعام وزارة السیاحة والحصول علي المركز الثاني االشتراك في مسابقة 
)٢٠١٥/٢٠١٦(. 

  األنشطة المجتمعیة: حادي عشر

المشاركة الفعالة في أنشطة الجودة بالمدارس والمساهمة في تقدیم الدعم الفني والندوات  -
  .٢٠١٦وحتى عام  ٢٠٠٨لتفعیل نظم ومعاییر الجودة مند عام 

في لجنة االستبیانات بمشروع التطویر المستمر والتأهیل لالعتماد  المشاركة -
  .وتوزیعها علي الفئات المستهدفة من المشروع وتحلیلها

  
 


