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 :م.>;=9 – أغسطس : تاريخ الميالد 
 :أنثى النوع.                                                                 

 :همتزوج الحالة األجتماعية. 

 :ش  99عمارة -عبَت الند-ةادلنيا اجلديد-حمافظة ادلنيا العنوان<. 

 :ةمصري الجنسية. 

 :ةمسلم الديانة. 

 :مدرس الوظيفة الحالية 

 :ادارة الفنادق. القسم 

 :ادارة الفنادق. التخصص العام 

 :أدارة ادلوارد البشرية التخصص الدقيق. 

 :البريد اإللكتروني  (du.egfatehallah.ali@mu.e) 
alfatma_salama@yahoo.com  

  :01008859304 –01100700692تليفون 

 

 المؤهالت العلمية:

 كقوة عاملة فى صناعة   المراة"وكان عنوان الرسالة  –دكتوراة يف ادارة الفنادق  –كلية السياحة والفنادق   –  حلوان  جامعة
 م.99/6292/=6 من – "المصريةالضيافة 

  مستوى اداء قسم األشراف "تقييم وكان عنوان الرسالة  –ماجستَت يف ادارة الفنادق  –كلية السياحة والفنادق   –جامعة حلوان
 .م6229/=98/2 – "الداخلى بمحافظة المنيا
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  من  –%( ,684) جدا دير جيدبتقتمهيدي ماجستير  –قسم ادارة الفنادق  –كلية السياحة والفنادق   –جامعة حلوان
 .م6227/:/72حيت  م2002/=/;9

  6229دور مايو – بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرفبكالوريوس السياحة والفنادق  –كلية السياحة والفنادق   –جامعة ادلنيا 

 

 
 
 
 

 التدرج الوظيفي:

  م92/99/6229حيت م20/11/2002من  –جامعة ادلنيا  –كلية السياحة والفنادق   –بالتكليف  الفنادق أدارةمعيد بقسم 
  م 68/29/6299م حيت 92/99/6229 من –جامعة ادلنيا  –كلية السياحة والفنادق   – الفنادق أدارةمدرس مساعد بقسم. 

  م حىت اآلن. 68/29/6299من  –جامعة ادلنيا  –كلية السياحة والفنادق  - الفنادق أدارةمدرس بقسم 

 

 :األنشطة العملية
  أدارة ادلوارد  –بيئة مصر الطبيعية – األشراف الداخلى) أدارة الفنادق والغذية وادلشروباتمقررات يف جمال  عشرةمن تدريس أكثر

 – تيكيتالربتوكول واال –فن خدمة ادلطاعم والربوتوكول  –ادارة وتنظيم احلفالت وادلؤمترات  –التجهيزات الفندقية  – البشرية
– مقرر االشراف الداخلى )مصر اخلَت( -االدارةوالسلوك التنظيمى -والسالمة والصحة ادلهنية االمن– التصميم والتنسيق الداخلى

 (.دراسات عليا  أدارة فندقية متقدمة

 .تدريس مقرر تنظيم احلفالت وادلؤمترات لطالب اجلامعة ادلفتوحة ثالث سنوات متتالية 

  سنوات متتالية. سمخلطالب اجلامعة ادلفتوحة أدارة ادلوارد البشرية تدريس مقرر 

 الداخلى والتنسيق والتصميم–فن خدمة ادلطاعم وإعداد و شراف الداخلى ن مواد  مشروع التخرج واألتدريس اجلانب التطبيقى م- 
 وحىت احلصول علي درجة مدرس. 6226منذ تعييٌت بالكلية سنة 

  جامعة ادلنيا دلدة فصل دراسى كامل يف جمال  -الفنادقإعطاء دورة تدريبية لطلبة ادلركز العرىب للسياحة والفنادق بكلية السياحة و
 .خدمة ادلطاعم

 .منسق معيار اجلهاز االدارى عن الكلية للتقدم واحلصول على االعتماد 

  629-:629عضو باجلنة التنفيذية مبعيار اخلطة االسًتاتيجية بالكلية; 

 الوريوس والدراسات العليا والتعليم ادلفتوح.ادلشاركة مع األساتذة بالقسم يف تعديل ووضع الالئحة اخلاصة بالبك 

 م. >622 ت(ا)حوار احلضار  كلية االلسن-اعضو اللجنة ادلنظمة للمؤمتر الدويل جلامعة ادلني 

  م. 6298حيت  6296من  ثالث سنواتدلدة  ادلنيا جامعةعضو مبجلس ادارة فندق 

  2008عضو مبجلس ادارة جهاز ادلنيا اجلديدة كعضو ممثل للمرأة 

 م. :629/ 6299 ضو مبجلس ادارة الوحدة ذات الطابع اخلاص بكلية السياحة والفنادقع. 
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 629-:629- 6299 عضو مبجلس قسم ادارة الفنادق بالكلية;. 

  629-6299عضو مبجلس كلية السياحة والفنادق: 

 629-:629عن معيار الطالب واخلرجيُت  منسق اجلودة واالعتماد بقسم ادارة الفنادق; . 

 م6299/ 6298للعام اجلامعي  عية أصدقاء ادلكتبة بالكليةضو مجع . 

  كلية السياحة والفنادقب التجهيزات اخلاصة بادلطاعم وادلطبخ التعليمى عضو جلنة مشًتيات . 

  كلية السياحة والفنادقالتجهيزات اخلاصة بادلغسلة وادوات ومعدات قسم االشراف الداخلى بعضو جلنة مشًتيات . 

 

  م. 6297ادلنظمة ألسبوع شباب اجلامعات جبامعة ادلنيا عضو اللجنة 

  ،م. 2012/ 2012عضو جلنة ادلكتبات بكلية السياحة والفنادق، جامعة ادلنيا 
  م >622الفندقية للرحالت العلمية والًتفيهية لقسم الدراسات  مشرفعضو. 

  629عضو اللجنة ادلنظمة ألسبوع فتيات اجلامعات جبامعة ادلنيا:. 

 م ايل اآلن :629 ادلنبثقة من كلية السياحة والفنادق اجملتمعخدمة البيئة و شئون ة عضو جلن. 

  م. :629/:2م حيت  6299/=2يف الفًتة   التنفيذى لكافًتية كلية السياخة والفنادقادلدير 

   م. :629/:2م حيت  6299/:2ادلدير التنفيذى دلركز الوحدة االنتاجية  بكلية السياخة والفنادق يف الفًتة 

   م حيت االن. 6227/=2ادلدير التنفيذى للمغسلة بكلية السياخة والفنادق يف الفًتة 

  629/=/97نائب مدير وحدة التدريب بالكلية; 

  م6299أدارة وتنظيم حفل االفطار اجلماعى بالكلية ىف شهر رمضان ادلبارك 

  م:629أدارة وتنظيم حفل االفطار اجلماعى بالكلية ىف شهر رمضان ادلبارك 

 629/;29/2-6299/:2حفلة على مستوى اجلامعة من  96لتنظيم و االشراف على مايقرب من ا: 

 م6299->-:9م/6299->-:تنظيم وأدارة اخلدمات ادلقدمة لوزارة االتصاالت وادلقدم ىف صيف 

 دللحقية الثقافية اليابانية وجامعة ادلنيا تنظيم حفل استقبال وغذاء للوفد الياباىن والسيد اللواء احملافظ اثناء عقد بروتوكول تعاون بُت ا
 م:629

  م:629تنظيم حفل استقبال وأفطار و غذاء للوفد الثقاىف الفرنسي اثناء زيارة  عقد بروتوكول تعاون بُت جامعة ادلنيا 

 م;629-م:629وضع اخلطة االسًتاتيجة لتدريب اخلاصة باجلهاز االدارى بالكلية لعام 

 م>629-م;629سًتاتيجية ادلستقيلية للتدريب باجلهاز االدارى بالكلية لعامادلشاركة ىف وضع اخلطة اال 

 م;629-:629عضو جلنة اختيار ادلوظف ادلثاىل بالكلية 

  629-:629اعداد الدراسة الذاتية دلعيار اجلهاز االدارى اخلاص باعمال اجلودة; 

 م.>622نوفمرب9-7ضارات :قنوات االتصال بُت الشعوب "ادلشاركةضمن فعاليات ادلؤمتر الدوىل األول جلامعة ادلنيا "حوار احل 

   رئيس لجنة المعرض االول لمكمية " تراثنا االصيل يعاصر كلل جيلل" والمملام  لمن ياتميلات الملوتمر الل ول
 .:629االول لمكمية 

 629-6299رئيس لجنة االقامة واالتاشة لمتنظيم لمؤتمر الكمية ال ول  االول: . 
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 629-;629توظيف  الثان  لمكمية  ت و منظم لمممتم  ال<. 

   629الت ريب بمؤسسة مصر الخير ل ورة األشراف ال اخم; 

 
 

 
 :التدريب

  حىت  م===9/:/62دلدة شهرين من  ىف قسم األغذية وادلشروباتبفندق وندسور بالس حمطة الرمل األسكندرىي التدريب
 .م===9/>/62

  9/=9/2حيت  م>==25/07/9غذية وادلشروبات دلدة شهرين من يف قسم األ ايتاب نفرتيىت ادلنياالتدريب بفندق==<. 

  66/92/6227-;9ال ورة التثميفية لممعي ين والم رسين المسات ين بمعه  ات ا  الما ة بحموان 
  ي  جامعة ادلنيا وه -مبركز توكيد وتطوير اجلودة –دورة تدريبية ضمن مشروع تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس  22احلصول على

أداب  –مهارات التفكَت  –تنمية مهارات االتصال الفعال  –مهارات العرض الفعال  –تنمية أساليب البحث العلمي  كالتايل:
نظام الساعات ادلعتمدة  –ادارة الفريق البحثي  –تنظيم ادلؤمترات العلمية  –معايَت اجلودة يف العملية التدريسية  –وأخالقيات ادلهنة 

 -نظم االمتحانات وتقومي الطالب –مشروعات البحوث التنافسية  –ادارة الوقت واالجتماعات  –تيجي التخطيط االسًتا –
Statistical Analysis Using SPSS - انشاء مواقع  -البحث ي  قوات  البيانات العالمية وا ارة المراجع العممية

 لبإ ارة الوقت و غوط العم -بتصميم الممرر الجامعي -الكترونية شخصية

  التدريب على برنامجFidelio ( بشركة احلاسبات ادلتقدمةACT دلدة اسبوع من )م. 7/6229/;9م حىت 96/7/6229
 وهو برنامج متكامل الدارة ادلنشأة الفندقية.

  التدريب دلدة أسبوع كامل من قبل شركةComsys  من الفًتة حيت علي برنامجULTRA 2015إلدارة ادلنشأة الفندقية. 

 

    المهارات:
 اللغة العربية اللغة األم اللغات:

 (.9بدرجة  IELTSوشهادة ال  979بدرجة  TOEFLحاصل علي شهادة ال   اللغة اإلجنليزية: جيد جداً قراءة وكتابة
 اللغة الفرنسية : جيد قراءة وكتابة

 اللغة االدلانية:جيدة قراءة
 مهارات الحاسوب:

 .Microsoft Officeإجادة برامج 
  و درجة 972شهادة التو يفل احمللي احلصول علي ILTES 2009  

 

  ورة حاسب آلي Word 9==<  

  ورة حاسب آلي Windows  9==<  
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  ورة Dos  9==<  

  ورة Oracle Discoverer Administrator  

 Data Warehousing Fundamentals 

 ICDL  622تام< 

   629التخطيط األستراتيج; 

 ( األ ارة الجامعيةL2)629;  
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 الجوائز والتقديرات:

  بالفرقة الثالثة والفرقة الرابعة.احلصول على لقب الطالبة ادلثالية دلدة عامُت على التواىل من عميد الكلية 
 
  2006حوار الحضارات:قنوات االتصال بين الشعوب كمية االلسن تقدير من ادلؤمتر الدوىل احلصول على شهادة 

 

 معلومات إضافية:
  حفلة إفطار وغذاء وعشاء ضمن اخلدمات الىت يقدمها مركز اخلدمة العامة لكلية السياحة والفنادق  89حضور أكثر من

وجبات غذاء لضيوف جامعة -للمؤتمر الدولى العلمى لكلية األلسن األول والثانى )تقدمي وجبات إفطار وغذاء وعشاء 
وكذلك االشراف علي طاقم السيدة مرفت التالوى –زهر ادلنيا من الوزراء والشخصيات العامة و فضيلة اإلمام األكربشيخ األ

حضور ادلؤمتر مناهضة ادلرأة ضد  -م وحىت اآلن6227منذ تعييٌت بالكلية  بالجامعةلمؤتمر اخلدمة الذي كان يقدم اخلدمات 
 -;629العنف جبامعة ادلنيا 

  فى صناعةالضيافة المصرية المرأة كقوة عاملة "وهي بعنوان  حلوانًب مناقشة رسالة الدكتوراة يف جامعة" .
 جامعة ادلنيا. –أدارة الفنادقوًب تعييٍت مدرس بقسم 99/6292/=6

  ادلشاركة    وعرض االول  للكلية والذى اقيم على هامش ادلؤمتر الدوىل االول االعداد والتنظيم الشامل للمرئيس جلنة ادلعرض
 ((Our Heritage Foodبركن 

 العموم جامعة قناة السويس ح ور وبحث بعنوان  لكمية التاسعال ولي ح ور والمشاركة يي المؤتمر ال
Environmental safe disposing of solid waste in touristic resorts and hotels of 

the northern coast of Egypt for sustainable tourism 2015 Egyptian - Ismailia 

Sciences Suez Canal University -society for environmental Sciences 
 

 ضور وادلشاركة يف ادلؤمتر الدويل األول لكلية السياحة والفنادق جامعة ادلنيا ببحث بعنواناحل: 

 ي   وء نظام الماكروبيوتك تمييم قوائم الطعام المم مة بمطاتم اقميم شمال الصعي  
  629-6299لمعام الجامع    جيينالمشاركة ي  لجان التنظيم لمممتم  التوظيف  لمكمية وحفل الخر: 

 ;629   -:629و
 

 ماجستير لي رسائلاإلشراف ع  
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  العاللت بيي العواهل الورتبطت بالرضا الوظيفي وآداء العاهليي بمسن االشراف الذاخلي )دراست همارًت

 بيي الفٌادق والوستشفياث (

  علي الوذى الشبابيت في هصرتصوين برًاهج تذريبي لتحسيي آداء العاهليي بمطاع الغرف بالتطبيك 

 "أدران الٌزالء آلستخذام التسويك األخضر في الفٌادق" 

 

 

 
 
 

 

  رسالة دكتوراةاإلشراف علي 

 دراست عواهل الٌجاح الوؤثرة علي أدارة تٌوع الموى العاهلت في فٌادق الوٌتجعاث 

 األبحاث المنشورة:
 دق وادلنتجعات السياحية بالساحل الشماىل ألجل سياحة مستدامةالفنا التخلص االمن بيئيامن ادلخلفات الصلبة الناجتة عن .1

 تصميم ادلطابخ ىف حتسُت مستوى اداء العاملُت بالفنادق )بالتطبيق على فنادق ادلنيا(الفعال لدور ال .2
 ي   وء نظام الماكروبيوتك تمييم قوائم الطعام المم مة بمطاتم اقميم شمال الصعي  .7
 دية علي السياحة احمللية يف مصرادلتغَتات األقتصا أثر.8 

 التفكَت اإلجيايب كربنامج تدرييب لتطوير بيئة العمل يف صناعة الضيافة.9      

 وصحة اجلسم دراسة التوقيت االمثل لتناول الوجبات ارتباطا باجلهازاجلار مسبتاوى ) الساعة البيولوجية ( .:      

 )بالتطبيق على مؤسسات الضيافة(     
 (الفنادق وادلستشفيات ادلصرية على دراسة مقارنة)الرضا الوظيفى الداخلى واخلارجى للعاملُت دراسة  .;        
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Curriculum Vitae 

Name: Alfatma Fatehalla Salama Ali                                                                             

                                                  
Gender: Femal 

Nationality: Egyptian 

Date of Birth:06/08/1978 

Marital Status: Married 

Address: New Minia, Minia Governorate, Egypt. 

Postal Code: :1111 

Contact: 

 Mobile: 01008859304/ 01100700692  

 Work: 002 / 086 / 2347762 

 E-mail: :  ( fatehallah.ali@mu.edu.eg) 
alfatma_salama@yahoo.com  

:Current Position:  

Lecturer, Hotel Management Department, Faculty of Tourism & Hotels, Minia 

University 

 

Education:  
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1. Bsc, Hotel Management, 2001, Faculty of Tourism and Hotels, Minia 

University. 

2. M.Sc. in Hotel Management, 2005, Faculty of Tourism and Hotels, Helwan 

University. Thesis title “Evaluation of Performance Standard for 

Housekeeping Department in Minia Hotels”. 

3. PhD, Hotel Management, 2010, Faculty of Tourism and Hotels, Helwan 

University. Thesis title “The Woman as Workforce in the Egyptian 

Hospitality Industry  

 
 

Training:  

1. 22 training sessions of the Faculty Leadership Development Project (FLDP). 

2. Training session in Education Technology, Minia University. 

3. Training session in Fidelio (Property Management System) program. In 

addition COMSYS in front office. 

 

 

 

Skills:  

1. English (reading, writing and speaking). 

2. Basic computer skills. (Have the International Computer Driving License, 

ICDL certificate). 

3. Professional in office 2007- 2010 

4. Oracle Discoverer Administrator 

5. Data Warehousing Fundamentals 

 

Preferred fields: 

1. Human Resource Management. 

2. Housekeeping management 

3. Food and Beverage Service.  

4. Quality Management.  

5. Organization and Management of Concerts, Conferences and Exhibitions.  

6.  Internal Design in Hotels 

Interests and Hobbies:  

1. Scientific Research.  

2. Reading.  

3. Internet.  

4. Participation in Community Service and Environmental Affairs  

   
 
 

 Studying the Success Factors Affecting the Management of Workforce 

Diverting in Resort Hotels 
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 Evaluating a Training Plans to improve the Staff Performance in Room 

Division Application on Youth Hostel in Egypt. 

 Guest perception of Adopting green Marketing in Hotels 

 The Relationship between Factors Associated with job Satisfaction and 

Performance of Employees in Housekeeping Department )A comparative 

study between Hotels and Hospitals) 

 
 

 

Published Researches: 

1. Environmental Safe Disposing of Solid Waste in Touristic Resorts and 
Hotels of the Northern Coast of Egypt for Sustainable Tourism 

2.  The Role of Kitchen Design Effectiveness in Improving Hotel Employees' 
Performance: case of Minia city 

3. .”Evaluation of Menus Served in North Upper Egypt Restaurants in Light of 
the Macrobiotic System” 

4. The Impact of Economic Variables on Domestic Tourism in Egypt. 
5. Positive Thinking as a Training Program to Develop Working Environment 

in the Hospitality Industry 
 

6. Examining Employee Intrinsic and Extrinsic Job satisfaction: A 
comparative study in Egyptian Hotels and Hospitals 

7. Study of the Optimal Time to Eat Meals in Conjunction with the 
Parasympathetic System (Biological Clock) and Health of the Body 
(Applying to Hospitality Industry) 
 

 
 
 


