
 

 السيرة الذاتية

 للدكتورة وفاء أحمد الياس

 

 بيانات شخصية:

 وفاء أحمد نور الدين الياس    اإلسم:  

 القاهرة     1770/  10/  6   تاريخ الميالد: 

 الجيزة –حدائق األهرام  162          العنوان: 

 01007766613         التليفون: 

 جامعة المنيا –كلية السياحة والفنادق  –ياحية أستاذ بقسم الدراسات الس         الوظيفة: 

 

 الدرجات العلمية:

  2002 –جامعة حلوان  –كلية السياحة والفنادق  –دكتوراه الدراسات السياحية 

  1777 –جامعة حلوان  –كلية السياحة والفنادق  –ماجستير الدراسات السياحية 

 

 التسلسل الوظيفى:

  2002وحتى  2000جامعة المنيا منذ  –ق كلية السياحة والفناد –مدرس مساعد 

 2007وحتى  2002جامعة المنيا منذ   –كلية السياحة والفنادق  –مدرس 

  2013 وحتى 2007منذ  بالكليةأستاذ مساعد   

  2007وحتى  2007قائم بعمل رئيس قسم الدراسات الفندقية بالكلية منذ 

  2013وحتى  2010قائم بعمل رئيس قسم الدراسات السياحية بالكلية منذ  

  وحتى اآلن 2013أستاذ بقسم الدراسات السياحية منذ 

  2014جامعة المنيا فى  -للدراسات العليا والبحوث  –وكيل كلية السياحة والفنادق  

  وحتى األن 2015رئيس قسم الدراسات السياحية  بالكلية  منذ 

 

 الخبرات التدريسية والتدريبية:

) الدراسات النوعية وايجوث  باألقصر  علياومعاهد  ) المنيا والفيوم والمنوفية( جامعات القيام بتدريس عدة مقررات فى عدة .1
 واالسكندرية( واألكاديمية العربية للنقل البحرى وهذه المقررات مثل: 

 –لعالجية السياحة ا – السياحة والبيئة –التسويق السياحى  –التخطيط السياحى  –أعمال شركات الطيران  –أعمال شركات السياحة 
مشروع  – المنظمات السياحية – المتكاملةإدارة وتنمية المنتجعات  –أسس صناعة السياحة  –اإلعالم السياحى  -السياحة المتواصلة
 إدارة وتنظيم المؤتمرات والحفالت –النقل والسياحة  –التخرج السياحى 

  IBCTمدرب دولى معتمد من الهيئة الدولية  .2

 مثل: ج التدريبية للعاملين فى مجال السياحة والضيافةبعض البرام االشتراك فى .3

  2005يناير  –مصر للسياحة  –االشتراك فى تدريب العاملين والمستوى اإلشرافى بقرية مجاويش السياحية  

 االشتراك فى التدريب بعدة مراكز تدريبية فى القاهرة 

 تماد مراجع خارجى معتمد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالع .4



 :عضوية الجمعيات العلمية

 وحتى اآلن 2002المصرية لخبراء السياحة العلميين منذ عضو الجمعية 

 

 المؤلفات العلمية:

 تأليف اآلتى

 إدارة المكاتب والشركات السياحية

 شركات الطيران

 التخطيط السياحى

An Introduction to Tourism & Hospitality 

  فن وأصول البروتوكول واإلتيكيت

 االشتراك فى تأليف اآلتى

 السياحة والبيئة 

 السياحة والفنادقفى التسويق واإلعالم  

 المنظمات السياحية 

 اسس صناعة السياحة والضيافة           

         

 االشتراك فى المؤتمرات العلميةاألبحاث و

  والبيئةاجراء أبحاث فى مجاالت التسويق 

 فى االسكندرية والقاهرة وشرم الشيخ بمصر السياحية المتخصصة التى عقدت بحضور بعض المؤتمرات و القيام باالشتراك
 ومرسى علم، وفى خارج مصر فى المملكة المتحدة وفرنسا والفيوم والمنيا واالسماعيلية

 

 االشراف على الرسائل العلمية:

سجلت فى جامعات حلوان والفيوم وعين  رسالة(  30ما يزيدعن  ) القيام باالشتراك فى االشراف على عدة رسائل ماجستير ودكتوراه -1
 ما يلى:على سبيل المثال ومنها  ،فى مجال السياحة والضيافة والبيئةوالمنيا شمس 

  تحسين السياسات التسويقية المطبقة بفنادق الثالث نجوم بالقاهرة 

 جامعة حلوان -كلية السياحة والفنادق  –رسالة ماجستير 

 اجات سياحة العائالت فى مصرتطوير احتي 

 جامعة حلوان  -كلية السياحة والفنادق  –رسالة ماجستير            

 برنامج مقترح فى السياحة البيئية لتنمية المعارف واالتجاهات البيئية لدى طالب أقسام السياحة بمعاهد التعليم العالى 

 جامعة عين شمس –ية معهد الدراسات والبحوث البيئ –رسالة ماجستير            

 تأثير التباين الحضارى بين النزالء األلمان واإليطاليين على إدراكهم لجودة الخدمات الفندقية 

 جامعة حلوان –كلية السياحة والفنادق  –رسالة دكتوراه            

 تنشيط حركة السياحة الروسية الوافدة إلى مصر 

 جامعة حلوان  -فنادق كلية السياحة وال –رسالة ماجستير           

 أداء الشركات السياحية المصريةفى تفعيل  دور القيادة اإلدارية 

 جامعة حلوان  -كلية السياحة والفنادق  –رسالة ماجستير            



  الربط بين نظامى الحساب الفرعى للسياحة والبيئة لتقوية البيانات وأثره على االقتصاد المصرى 

 جامعة الفيوم –كلية السياحة والفنادق  –اه رسالة دكتور           

 دور التخطيط فى التغلب على األزمات التى تتعرض لها السياحة المصرية 

 جامعة الفيوم –كلية السياحة والفنادق  –رسالة ماجستير مسجلة           

   دراسة حالة إلقليم البحر األحمر -السياحة البيئية 

 جامعة الفيوم –كلية السياحة والفنادق  – رسالة ماجستير مسجلة           

  تقييم تطبيق ممارسات االستدامه لألنشطة السياحية البحرية فى مصر 

 المنياجامعة  –كلية السياحة والفنادق  –مسجلة  دكتوراهرسالة           

وإدارة الفنادق بكليات السياحية  االشتراك فى مناقشة عدة رسائل للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه فى مجاالت الدراسات -2
 الجامعات المختلفةالسياحة والفنادق ب

 

 الدورات التدريبية:

 التدريب على  إحدى عشرة دورة من دورات تنمية مهارات أعضاء التدريس فى مراكز التدريب المعتمدة بجامعتى المنيا والقاهرة اجتيازتم 

 

 نشطة أخرى:أ 

      2010وعام  2007بالمملكة المتحدة لمدة ستة أشهر خالل عام UWIC  ة جامعبزيارة  القيام بمهمة علمية

 

 


