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 والفنادق السياحة كلية مبنى المكتب:

 كلية - مدينة السادات عةجام - مدينة السادات البريدي: المراسلة عنوان

   الفندقية الدراسات قسم - والفنادق السياحة

 المؤهالت العلمية

 :6225- حلوان جامعة - والفنادق السياحة كلية - الفندقية الدراسات بكالوريوس  

 :6222 - حلوان جامعة - والفنادق السياحة كلية - الفندقية الدراسات ماجستير  

 :0665- حلوان جامعة - والفنادق السياحة كلية - فندقيةال الدراسات دكتوراه  

 الوظيفي التدرج

 والفنادق، جامعةكلية السياحة -معيد بقسم الدراسات الفندقية 
 المنوفية 

 0/0/6222اعتبارا من 

 والفنادق، كلية السياحة -مدرس مساعد بقسم الدراسات الفندقية
 المنوفية  جامعة

 63/0/0666اعتبارا من 

 كلية السياحة والفنادق، جامعة -بقسم الدراسات الفندقية مدرس

 المنوفية 

  00/5/0665اعتبارا من 

 كلية السياحة والفنادق، -أستاذ مساعد بقسم الدراسات الفندقية

 جامعة مدينة السادات

  05/5/0666اعتبارا من 

 كلية السياحة والفنادق، جامعة -أستاذ بقسم الدراسات الفندقية

 اتمدينة الساد

 اآلن وحتى 0660

 األكاديمي التدرج

 0664 حتى 0660جامعة مدينة السادات اعتبارا من -مدير مركز الخدمة العامة بكلية السياحة والفنادق 

 وحتةى 0660لشةئون خدمةة المجتمةت وتنميةة البيئةة مةن ديسةمبر  ج. المنوفيةة-قائم بعمل وكيل كليةة السةياحة والفنةادق 
36-7-0663 

 0665 وحتى 0660السادات من ديسمبر  ج. مدينة-ن الجودة كلية السياحة والفنادقمدير وحدة ضما 

 حتى اآلن 0660 -0-6ج. مدينة السادات للدراسات العليا والبحوث اعتبارا من-وكيل كلية السياحة والفنادق 



 البحثية االهتمامات

 ادارة الفنادق 

 ادارة الجودة الفندقية 

 دراسات الجدوي الفندقية 

 ة االشتراطات الصحية وسالمة الغذاءمراقب 

 العلمية االنشطة

 التالية: المجالت في العلمي التحكيم .أ

 الفيوم جامعة – والفنادق السياحة كلية مجلة

 المنيا جامعة – والفنادق السياحة كلية مجلة

 االشراف علي الرسائل العلمية التالية: .ب

 أوال:رسائل تم مناقشتها

 (ماجستير) الكريدي شحاته محمد حسناء: الدارس اسم 6

 الفنادق في العاملين دوران ومعدل المدركة الخدمات جودة علي العاملين تحفيز برامج تأثير: الرسالة موضوع

 (ماجستير) ميالد صبحي انجي: الدارس اسم 0

 السريعة الخدمة بمطاعم المخلفات ادارة برامج عن دراسة: الرسالة موضوع

 (دكتوراة) الرحيم عبد محمد مرع المنعم عبد: الدارس اسم 3

 السريعة الخدمة بمطاعم المقدمة األغذية جودة علي الهاسب نظام تطبيق فعالية:  البحث موضوع

 (ماجستير) دراز مختار عمرو: الدارس اسم 4

 استكشافية دراسة-الفنادق في االدارية المحاسبة نظم استخدام:  البحث موضوع

 (ماجستير) عجينة فتحي محمد: الدارس اسم 5

 القاهرة مدينة في االقتصادية الفنادق في للعاملين الوظيفي الرضا قياس:  البحث موضوع

 (ماجستير) خيري أحمد حازم: الدارس اسم 0

 الفنادق في للعاملين الوظيفي الرضا علي القيادة نمط تأثير:  البحث موضوع

 (ماجستير) حسين محمد حسين: الدارس اسم 7

 بالفنادق العاملين أداء علي العاملة القوي تنوع تأثير لتقبيل التدريب خداماست:  البحث موضوع

 (ماجستير) ذكري قيصر أشرف: الدارس اسم 0

 الفندقي المعهد حالة دراسة-والفنادق السياحة معاهد في بعد عن التعليم تطبيق امكانية حول دراسة:  البحث موضوع

 ايجوث باالسكندرية المتوسط فوق



 

 (ماجستير) دراز مختار هيثم: ارسالد اسم 2

 األغذية تموين شركات في الغذاء وصحة بسالمة األغذية متداولي معرفة تقييم:  البحث موضوع

 (ماجستير) يوسف هللا عبد هند: الدارس اسم 66

 العمالء رضا علي وتأثيره الفنادق في الخدمي للقصور العدالة نظرية تطبيق قياس:  البحث موضوع

 (ماجستير) اسماعيل عبده مصطفي محمد: ارسالد اسم 66

 يناير 05 ثورة علي حالة دراسة-القاهرة فنادق في األزمات ادارة عن دراسة:  البحث موضوع

 (ماجستير) عادلي الشحات محمد: الدارس اسم 60

 األقصر بفنادق الوظيفي الرضا علي التفويض نظام تأثير:  البحث موضوع

 (دكتوراة) الصوالحي رازقال عبد هيثم: الدارس اسم 63

 الخبيرة النظم باستخدام الفنادق في البشرية الموارد قرارات تحسين:  البحث موضوع

 (ماجستير) طه أحمد الوهاب عبد:  الدارس اسم 64

 المعلومات تكنولوجيا عصر في التقليدي التسويق دور:  البحث موضوع

 (ماجستير) لطيف وليم رفيق:  الدارس اسم 65

 العمل سوق الحتياج موائمتها ومدي الغرف قطاع قسم لمواد التطبيققية المناهج تقييم:  لبحثا موضوع

 العلمي االشراف تحت رسائل:ثانيا

 (ماجستير) المنعم عبد السعيد المنعم عبد:  الدارس اسم 6

 العمالء والء علي للفنادق االجتماعية المسئولية تأثير:  البحث موضوع

 (ماجستير) علي العال عبد مهدي:  الدارس اسم 0

 األقصر الفنادق علي بالتطبيق البشرية الموارد ادارة في المعلومات تكنولوجيا نظم استخدام تقييم:  البحث موضوع

 نجوم والخمس األربت

 (ماجستير) فريد وسيم:  الدارس اسم 4

 الفندقي القطاع في الخدمات جودة قياس نماذج استخدام عن دراسة:  البحث موضوع

 (ماجستير) يحي ابراهيم جمال:  الدارس اسم 5

 الفنادق في بالعمل لاللتحاق الخريجين تأهيل في السياحة وزارة دور تقييم:  البحث موضوع

 (ماجستير) ابراهيم سعيد محمد:  الدارس اسم 0

 السياحية بالمراكب المقدمة والمشروبات األغذية جودة تقييم:  البحث موضوع



 (ماجستير) أمين مصطفي دأحم:  الدارس اسم 7

 استكشافية دراسة-بالفنادق المعرفة ادارة تطبيق:  البحث موضوع

 (ماجستير) هللا عبد حسن رجائي محمد:  الدارس اسم 0

 مصر في الفنادق مدراء وتعيين اختيار في السياحة وزارة اجراءات تقييم:  البحث موضوع

 (ماجستير) اللطيف عبد توفيق محمد:  الدارس اسم 2

 الفنادق لعمالء المقدمة واألمن السالمة عناصر تقييم:  البحث موضوع

 (ماجستير) هللا حرز محمد محمود مصطفي:  الدارس اسم66

 وأسوان باألقصر نجوم الخمس الفنادق في المستدامة التنمية:  البحث موضوع

 (ماجستير) يسين النوبي مصطفي:  الدارس اسم66

 بأسوان العائمة الفنادق في المخلفات ادارة برامج تقييم:  البحث موضوع

 (دكتوراة) السعود أبو شيماء: الدارس اسم60

 المرجعية المقارنة منهج-الفندق صورة لتحسين االنترنت عبر التسويق استخدام:  البحث موضوع

 (دكتوراة) الخير باب الرازق عبد مجدي: الدارس اسم63

 كحولية الغير الفنادق في التسويق استراتيجيات:  البحث موضوع

  التدريس

 -التالية:  المقررات تدريس

 مرحلة البكالوريوس -أ

 فنادق ادارة

 الفندقية المشروعات جدوى دراسة

 الطعام قوائم

 التخرج مشروع

 مرحلة الدراسات العليا -ب

 الضيافة بمؤسسات البيئية االدارة

 االيراد الفندقي ادارة

 البحث وطرق مناهج

 ملوورش الع التدريب



 الدورات التدريبية وورش العمل داخل جمهورية مصر العربية 

 تنمية مهارات التحليل االحصائى للبيانات باستخدام برنامج حضور برنامج"SPSS  " 01خالل الفترة من-

 ، وذلك بمركز الدرسات االستراتيجية واعداد القادة بجامعة المنوفية. 01/5/3112

 م برنامج "تنمية مهارات استخداحضور برنامجPower Point  خالل "  والعرض للموضوعات البحثية

 ، وذلك بمركز الدرسات االستراتيجية واعداد القادة بجامعة المنوفية5/5/3112الى  01/4/3112الفترة من 

  خالل الفترة من "دورة حاسب آلى وانترنت" ساعة  23حضور دورة تدريبية على الحاسب اآللى لمدة

 ، وذلك بادارة التدريب على الحاسب  بجامعة المنوفية. 3/00/3112الى  01/01/3112

  دورة تدريب المدربين على اعداد مشروعات المقررات االلكترونية المنظم بواسطة"“MEDA ETE 

Regional Project  04/00/3112الي  34/00/3111الممول من االتحاد األوروبي  في الفترة من و  

 جامعة المنوفيه  .32/3/3111الى   33/3/3111ترول الجديد فى الفترة من دورة تدريبية على برنامج الكن-

 مصر

  دورة تدريبية عن أساليب البحث في قواعد البيانات العالمية علي نظامFLS    الي  00/01/3111في الفترة من

 مصر–جامعة المنوفيه  05/01/3111

 دريس والقيادات بجامعة المنوفيه على النحو حضور البرامج التى عقدت بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة الت

 التالى:

 .00/2/3111-1"ادارة الفريق البحثى " فى الفترة من  -0

 .2/3111/ 02-03"مشروعات البحوث التنافسية المحلية والعالمية " فى الفترة من  -3

  4/2/3111-3"نظم االمتحانات وتقويم الطالب" فى الفترة من  -2

 01/0/3101-01ن "سلوكيات المهنة" في الفترة م -4

 31/0/3101-34"ادارة الوقت واالجتماعات" في الفترة من  -5

 مصر–جامعة المنوفيه  3/3/3101-20/0"استخدام التكنولوجيا في التدريس" في الفترة من  -3

 تطوير نظم و تكنولوجيا المعلومات  ”اجتياز الدورات التدريبية لمشروعICTP  ,"- المجلس االعلى للجامعات–

 على النحو التالى: -فيةجامعة المنو

1. Concept of IT 

2. Using computers and managing files 

3. Word Processing               

4. Spread sheets-Presentation 

5. Data base 

6. Information and Communication 



  التعليم واالعتماد " حضور دورة تدريبية بعنوان " توصيف المقرر الدراسى وفقا لمعايير الهيئة القومية لضمان جودة

  3104-2-33 كلية السياحةوالفنادق جامعة مدينة السادات فى–وحدة ضمان الجودة 

  والفنادق  كلية السياحة–حضور دورة تدريبية بعنوان " النشر العلمى وحقوق الملكية الفكرية " وحدة ضمان الجودة

 3104-3-00 جامعة مدينة السادات فى

 3104-1-01الي  2-20ن ببرنامج اماديوس في الفترة من دورة تدريبية عن حجز الطيرا 

  33/1/3104-30في الفترة من  التقويم الذاتي لمؤسسات التعليم العاليدورة تدريبية عن 

  31/1/3104-32في الفترة من  المراجعة الداخلية والخارجية لمؤسسات التعليم العاليدورة تدريبية عن 

 31/01/3104-32 من الفترة في مقرراتوال البرامج توصيف عن تدريبية دورة 

 00/00/3104 في الفعال التعلم عن تدريبية دورة 

 االلمانية الهيئة - المنوفية جامعة – البيطرى الطب كلية" مشروع مقترح كتابة كيفية" بعنوان عمل ورشة حضور 

 . 3/03/3103 فى العلمى للتبادل

 في المنوفية جامعة -الفنادق و السياحة كليةب(  االلكترونية المقررات)  بعنوان عمل ورشة حضور 

20/01/3101 

 المنوفية جامعة" البكالوريوس لطلبة الداخلية الالئحة تطوير -السياحى التعليم تطوير نحو"  عمل ورشة حضور 

 .3112 اكتوربر30 بتاريخ  والفنادق السياحة كلية –

 الساعات بنظام)        للكلية العليا دراساتال لمرحلة الداخلية الالئحة تعديل"  بعنوان عمل ورشة حضور 

 .3111 ابريل 31 بتاريخ  المنوفية جامعة – والفنادق السياحة كلية(" المعتمدة

 جامعة-"البحثية المشروعات تمويل فى  التكنولوجية والتنمية العلوم صندوق دور"  عمل ورشة حضور 

 .3101 فبراير 34 -المنوفية

 المركز( القاهرة بجامعة) للجامعات األعلى بالمجلس(  االلكترونية لمقرراتا)   بعنوان عمل ورشة حضور 

 . 3101 نوفمبر 1 في االلكترونى للتعليم القومى

 في المنوفية جامعة -الفنادق و السياحة بكلية(  االلكترونية المقررات)  بعنوان عمل ورشة حضور 

20/01/3101 

 3/03/3103 فى العلمى للتبادل االلمانية الهيئة– مشروع مقترح كتابة كيفية" بعنوان عمل ورشة حضور . 

 السياحة كلية"  المعاونة والهيئة التدريس هيئة ألعضاء التدريبية االحتياجات تحديد"بعنوان عمل ورشة حضور 

 34/00/3102فى السادات مدينة جامعة – والفنادق

 مدينة جامعة – والفنادق السياحة كلية"   السيكاب بمشروع الجودة دوائر دور تفعيل"بعنوان عمل ورشة حضور 



 35/03/3102فى السادات

 السياحة كلية"  السيكاب بمشروع سنوية الربع والمالية الفنية التقارير كتابة كيفية"بعنوان عمل ورشة حضور 

 0/0/3104فى السادات مدينة جامعة – والفنادق

 مدينة جامعة – والفنادق السياحة كلية"  بالسيكا مشروع من األول الربع حصاد"بعنوان عمل ورشة حضور 

 02/0/3104فى السادات

 جامعة – والفنادق السياحة كلية"  وأقكار رؤى: السيكاب مشروع من الثانى الربع"بعنوان عمل ورشة حضور 

 33/0/3104فى السادات مدينة

 لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير لمشروعات الفنى والدعم المتابعة لزيارة االعداد"بعنوان عمل ورشة حضور 

 33/3/3104فى السادات مدينة جامعة – والفنادق السياحة كلية" 

 جامعة – والفنادق السياحة كلية" الخارجية المجتمعية والشرائح االحتياجات تحديد"بعنوان عمل ورشة حضور 

 3/2/3104فى السادات مدينة

 كلية" المجتمع احتياجات لتحديد الخارجى المجتمع رموز مغ ذهنى عصف جلسة"بعنوان عمل ورشة حضور 

 3/2/3104فى السادات مدينة جامعة – والفنادق السياحة

 والفنادق السياحة كلية"  الداخلية المجتمعية والشرائج االحتياجات لتحديد لجنة انشاء"بعنوان عمل ورشة حضور 

 5/2/3104فى السادات مدينة جامعة –

 لالعتماد والتأهيل المستمر التطوير لمشروعات الفنى والدعم المتابعة زيارة نتائج"بعنوان عمل ورشة حضور 

 03/2/3104فى السادات مدينة جامعة – والفنادق السياحة كلية( " عمل خطط -تحسين نقاط)

 التعليم جودة لضمان القومية الهيئة لمعايير وفقا الدراسى المقرر تقرير تحديد"بعنوان عمل ورشة حضور 

 3/4/3104فى السادات مدينة جامعة – والفنادق السياحة ةكلي"  واالعتماد

 1/4/3102فى السادات مدينة جامعة – والفنادق السياحة كلية"  الثانى الربع حصاد"بعنوان عمل ورشة حضور 

 مدينة جامعة – والفنادق السياحة كلية"  فاعلية اكثر لطالب فعالة مشاركة نحو"بعنوان عمل ورشة حضور 

 02/4/3104فى السادات

 السادات مدينة جامعة – والفنادق السياحة كلية"  االمتحانية الورقة مواصفات"بعنوان عمل ورشة حضور 

 32/4/3104فى

 السادات مدينة جامعة – والفنادق السياحة كلية"  االلكترونى المصحح استخدام"بعنوان عمل ورشة حضور 

 1/5/3104فى

 البيئة وتنمية المجتمع لخدمة الكلية وبروتوكالت اتفاقيات تنفيذ لمتابعة لجنة استحداث"بعنوان عمل ورشة حضور 



 00/3/3104فى السادات مدينة جامعة – والفنادق السياحة كلية( " 0)

 البيئة وتنمية المجتمع لخدمة الكلية ولروتوكالت اتفاقيات تنفيذ لمتابعة لجنة استحداث"بعنوان عمل ورشة حضور 

 05/3/3104فى السادات مدينة جامعة – والفنادق السياحة كلية( " 3)

 السادات مدينة جامعة – والفنادق السياحة كلية"   المجتمعية المشاركة"بعنوان عمل ورشة حضور 

 02/3/3104فى

 الدورات التدريبية وورش العمل خارج جمهورية مصر العربية 

 

بجامعة عهد التعلم والتدريس والذي نظمة م (Learner Autonomy)حضور ورشة عمل عن التعلم الذاتي للطالب  -

  ،بالمملكة المتحدة.3112ابريل  30( في Sheffield Hallamشيفلد هاالم )

 Sheffield)حضور ورشة عمل عن منظور الطالب للعالقة بين البحث والتدريس فى مؤتمر جامعة شيفلد هاالم ) -

Hallam  بالمملكة المتحدة.3112 مايو 30بعنوان تحسين الروابط بين البحث والتعليم والتدريس في، 

  (Hospitality and Legislation)حضور ورشة عمل عن التشريعات الفندقية بعنوان "الضيافة والتشريعات" -

نوفمبر  31( في Sheffield Hallamالمركز الدولى لبحوث الضيافة بجامعة شيفلد هاالم ) هوالذى عقد

 ،بالمملكة المتحدة.3112

 (ETF)بايطاليا والتي نظمتها مؤسسة التدريب األوروبية بمدينة تورينوليم االلكتروني حضور دورة تدريبية عن التع -

 3111مايو  03-00في الفترة من 

 والندوات المؤتمرات

 والمنظم االقتصادية والتكتالت الخدمات تجارة تحرير تحديات مواجهة فى السياحية الخدمات جودة مؤتمر فى المشاركة-

 جودة تقييم عنوان تحت ببحث وذلك ،3113 مايو 2-3 من الفترة في السويس قناة جامعة والفنادق ةالسياح كلية بواسطة

 SERVQUALالـ مقياس ياستخدام المطاعم في المقدمة الخدمات

 4-3من الفترة فى والبشرية التكنولوجية التنمية جمعية نظمته الذي االلكترونى للتعليم السادس الدولى المؤتمر فى المشاركة-

 . القاهرة ، 3111    سبتمبر

 

 نظمته الذي" التعليمية العملية في التميز تحقيق نحو -التقنيات دمج"االلكترونى للتعليم التاسع الدولى المؤتمر فى المشاركة-

 - 3111 ليهيو 03:  04 من الفترة فى العربية الدول لجامعة العامة األمانة مع بالتعاون والبشرية التكنولوجية التنمية جمعية

 تعليم في اإللكتروني التعلم برامج لتنفيذ الحرجة النجاح عوامل" عنوان تحت ببحث 3111 القاهرة، – رمسيس هيلتون فندق

 ".الضيافة

 



الحكومة االلكترونية( بقاعة االحتفاالت باالدارة العامة -حضور ندوة تحت عنوان )اعادة هيكلة الجهاز االدارى للجامعات -

 32/2/3101ية وذلك فى لجامعة المنوف

 

المشاركة فى أعمال المؤتمر الدولى السادس للسياحة )السياحة المصرية والعربية فى ضوء المتغيرات العالمية( بكلية  -

  3103مارس  31-32السياحة والفنادق جامعة الفيوم فى الفترة من

حديات الحاضر آمال المستقبل( بكلية السياحة )صناعة السياحة بين ت المشاركة فى أعمال المؤتمر الدولي السابع للسياحة -

  م3102مارس  02 -مارس  03والفنادق جامعة الفيوم فى الفترة 

فبراير   15"بحوث و دراسات طالب الدراسات العليا"  المنعقد في   -في فعاليات الملتقي العلمي األول ة بالحضورشاركالم -

 بكلية السياحة والفنادق جامعة المنوفية  0660

  15"بحوث و دراسات طالب الدراسات العليا"  المنعقد في   -الثانيفي فعاليات الملتقي العلمي  ة بالحضورشاركمال -

 بكلية السياحة والفنادق جامعة المنوفية  0663فبراير 
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 األنشطة الجامعية

 يم السياحى من خالل تحديث اساليب التدريبات عضو الفريق االداري ومدير التدريب بمشروع " تطوير التعل

 .العملية لألقسام العلمية بالكلية باستخدام برامج المحاكاة االلكترونية " الممول من صندوق تطوير التعليم العالى

  3104-3102من . مدينة الساداتجامعة  -عضو بالمجلس التنفيذى لمركز ضمان الجودة واإلعتماد 

 ستراتيجية األولي لجامعة مدينة الساداتعضو لجنة وضع الخطة اال 

  حتي اآلن 3104عضو مجلس الكلية من عام 

  حتي اآلن 3101عضو مجلس قسم الدراسات الفندقية من عام 

  3103-3105-3104-3102-3103رئيس كنترول لألعوام 

 .المشاركة كعضو بلجنة المناقشة والحكم علي رسائل ماجستير ودكتوراة في مجال التخصص 

 3100-3111رف علي النشاط الرياضي بالكلية خالل الفترة من المش 

  عضو لجنة شئون التعليم والطالب المنبثقة عن مجلس الكلية عضو لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المنبثقة

 3104عن مجلس الكلية 

  المنبثقة عن مجلس الكلية  الدراسات العليا والبحوثعضو لجنة 
 

 


