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 المؤهالت العلمية

  م
 المؤهل

تاريخ الحصول 
  ؤهلعلي الم

 
 الجهة المانحة  التخصص الدقيق

١  
  الدراسات الفندقية  م٢٧/٠٧/٢٠٠٣  بكالوريوس السياحة والفنادق

  جامعة المنوفية –كلية السياحة والفنادق 

 امتياز مع مرتبه الشرف )فرع السادات(

 قناة السويسجامعة  –كلية السياحة والفنادق  الدراسات الفندقية م١٨/٠٦/٢٠٠٧ ماجستير الدراسات الفندقية  ٢

٤  
 جامعة المنوفية –كلية التجارة   التنمية البشرية  م١٨/١١/٢٠٠٧ دبلوم إدارة االعمال

٣  
  اإلدارة الفندقية م٢٠/١١/٢٠١١ اإلدارة الفندقية دكتوراه

  جامعة المنوفية –كلية السياحة والفنادق 

 )فرع السادات(
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 :التدرج الوظيفى

 إلى من  المكان الوظیفة  م

 م٠٣/٠٧/٢٠٠٧  م٢٣/١١/٢٠٠٣  )فرع السادات( جامعة المنوفية -  ية السياحة والفنادقكل معید  ١

 م٢٦/١٢/٢٠١١ م٠٤/٠٧/٢٠٠٧  )فرع السادات( جامعة المنوفية - كلية السياحة والفنادق  مدرس مساعد   ٢

 اآلن م٢٧/١٢/٢٠١١ مدينة الساداتجامعة  -  كلية السياحة والفنادق مدرس   ٣

 : ورات التدريبيةدال

 الجهة المانحة الفترة الزمنية  الساعات اسم الدورة التدريبية

 جامعة المنوفية  -مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  م٠٨/٢٠٠٥/ ١٦- ١٣  ١٥ مهارت التفكير

 جامعة المنوفية  -مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  م٠٨/٢٠٠٦/ ٠٩- ٠٦  ١٥ التدريس الفعال

 جامعة المنوفية  -مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  م١٢/٢٠٠٦/ ٢٠- ١٧  ١٥  أساليب البحث العلمى

 جامعة المنوفية  -مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  م٠٨/٢٠٠٨/ ٢٦- ٢٤  ١٥  مهارات العرض الفعال

 جامعة المنوفية  -ات أعضاء هيئة التدريس والقيادات مركز تنمية قدر م٠٥/٢٠١٠/ ٢٥- ٢٣  ١٥  النشر العلمى

 جامعة المنوفية  -مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  م١١/٢٠١١/ ٢٩- ٢٧  ١٥  الساعات المعتمدة

 جامعة المنوفية  -مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  م١٢/٢٠١١/ ٠٦- ٠٤  ١٥  إدارة الفريق البحثى

 جامعة المنوفية  -مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  م١٢/٢٠١١/ ١٣- ١١  ١٥  أخالقيات البحث العلمى

مشرعات البحوث التنافسية 

  المحلية والعالمية
 جامعة المنوفية  -مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  م١٢/٢٠١١/ ٢٠- ١٨  ١٥

  جامعة مدينة السادات  – والقيادات مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  م٠٦/٠٣/٢٠١٧- ٠٥  ١٥  التعلم اإللكترونى

  جامعة مدينة السادات  – والقيادات رات أعضاء هيئة التدريسمركز تنمية قد  م١٣/٠٣/٢٠١٧- ١٢  ١٥  متطلبات التقدم لإلعتماد

  جامعة مدينة السادات  – والقيادات ء هيئة التدريسمركز تنمية قدرات أعضا  م٢٧/٠٣/٢٠١٧- ٢٦  ١٥  إدارة األزمات والكوارث
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  :المهمات العلمية

  م  نوع المهمة  الدولة  المستضیفة الجامعة  تاریخ بدء المهمة المهمة انتهاءتاریخ   مدة المهمة

جامعة كاردیف  م٢٧/٠٤/٢٠١٥  م٢٧/١٠/٢٠١٥  شهور ٦

 میتروبولیتان
علمیة مهمة   بریطانیا

  )البعثات(
۱  

 

  :اإلشرافية واإلدارية الوظائف

  م  الدرجة الوظیفیة  الوظیفة  ایةبدالتاریخ  نهایةالتاریخ 

  ١  مدرس  بالكليه) األيزو(رئيس فريق التطوير اإلدارى  م١٥/١٢/٢٠١٥  حتى اآلن

  ٢  مدرس  نائب مدير وحدة توكيد الجودة والتطوير المستمر بالكليه  م٢٠/٠١/٢٠١٦  حتى اآلن

  ٣  مدرس  فريق المراجعه الداخلية لأليزو على مستوى الجامعةعضو   م١٨/٠٢/٢٠١٦  حتى اآلن

 

  :يةمحلالو الدولية راتلمؤتما

المؤتمر الدولى العربي الثالث للسياحة االلكترونية والتسويق االلكترونى،  المنظمة الدولية للسياحة  �
، مع هيئة تنشيط السياحة المصرية، تحت رعاية وزير السياحة المصري  ووزير )IOETI(اإللكترونية 

 ١٦ - ١٣فى الفترة من ) MODUL University(االتصاالت والمعلومات، مع الجامعة الدولية بفيينا 
 .مصر –م  بمدينة االقصر ٢٠١٠ديسمبر

فبراير  ١٥" الدراسات العليا بحوث ودراسات طالب " الملتقى العلمى االول لكلية السياحة والفنادق  �
 . مصر -مدينة السادات جامعة م ب٢٠١٢

مكتبة (   ٢٠١٢نوفمبر ١٥-١٣في الفترة من " رؤية مستقبلية لتنمية السياحة العربية "مؤتمر  �
 .مصر –بمدينة اإلسكندرية ) األسكندرية

السياحة وتحديات "ان جامعة مدينة السادات بعنو  –المؤتمر العلمي األول لكلية السياحة والفنادق  �
 .مصر – مدينة السادات - ٢٠١٣أكتوبر  ٢٨-٢٧" المستقبل

 ٢٠١٤مايو " بحوث ودراسات طالب الدراسات العليا " لكلية السياحة والفنادق الملتقي العلمي الثالث �
  .مصر-  جامعة مدينة الساداتب

يتان فى الفترة من جامعه كارديف متروبول –بكليه االدارة ) شهور ٦( حضور المهمه العلميه  �
 .انجلترا –كارديف  –م ٢٧/١٠/٢٠١٥م حتى ٢٧/٥/٢٠١٥

 ٢١-١٩" السياحة وفنون الضيافة"جامعة جنوب الوادى   –المؤتمر العلمي األول لكلية السياحة والفنادق  �
  .مصر – مدينة األقصر -٢٠١٦إبريل 
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  :األبحاث العلمية المنشورة

بالتطبيق على الفنادق ذات : ثرها على رضا العمالء قياس جودة خدمة األغذية والمشروبات وأ"  �
، )١(، عدد )٤(،  مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة والضيافة، مجلد "الخمس نجوم بمصر

 . ٢٠٠٧يونيه 

بالتطبيق على الفنادق ذات  الضيافةأثر الثقافة التنظيمية على المخرجات الفردية فى صناعة  " �
، )١(، عدد )٤(لة اتحاد الجامعات العربية للسياحة والضيافة، مجلد ،  مج" الخمس الثالث نجوم

 . ٢٠٠٧يونيه 

مجلة ال،  "الدافعيات الفنية لنجاح إدارة اإليراد بالتطبيق علي فنادق الدرجة الخامسة بمصر"  �
 . ٢٠٠٩، يونيه )١(، عدد )١٤(للسياحة والضيافة، مجلد  المصرية

،  مجلة اتحاد "فنادق المصرية بالتطبيق على مدينة القاهرة تعزيز التفكير االستراتيجى فى ال"  �
 . ٢٠١٢ ديسمبر، )٢(، عدد )٩(الجامعات العربية للسياحة والضيافة، مجلد 
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� Integrating Data-Driven Decision-Making in the Egyptian Hotel Industry: 
Revenue Management Perspective. Journal of Association of Arab Universities 
for Tourism and Hospitality 14 (2), December 2017. 

تسهم األقسام الفندقية المساعدة فى بناء صورة ذهنية إيجابية لدي العمالء؟ مجلة اتحاد  هل �
 .٢٠١٨يونيه  )العدد األول، المجلد الخامس عشر(الجامعات العربية للسياحة والضيافة 

        


