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 أوال البيانات األساسية:

 

 أبو رية االسم: محمد عنتر محمد إبراهيم
 محل الميالد: طوة مركز ومحافظة المنيا مصر

 1982-6-10تاريخ الميالد: 
 وولد تانالحالة االجتماعية: متزوج + بن
 الديانة والجنسية: مسمم مصري

 بجامعة المنيا استاذ مساعدالوظيفة الحالية: 
 01002642705محمول:   0869229880تميفون: 

E-mail: Anter82@mu.edu.eg  

 ثانيا: المؤهالت العممية:
 بتقدير ممتاز بكالوريوس السياحة والفنادق من كمية السياحة والفنادق قسم الدراسات السياحية

 .2003مايو  مع مرتبة الشرف واألول عمي الدفعة
من جامعة حموان كمية السياحة والفنادق قسم الدراسات  ةالسياحي يالدراساتماجستير ف

 .2007السياحية 
 من جامعة الفيوم كمية السياحة  (اقتصاد سياحيالدراسات السياحية )دكتوراه الفمسفة في

 .2012والفنادق قسم الدراسات السياحية 

 ثالثا: التدرج الوظيفي:
 2003معيد )بالتكميف( بكمية السياحة والفنادق جامعة المنيا بداية من شهر سبتمبر. 
2007مدرس مساعد بكمية السياحة والفنادق جامعة المنيا بداية من نوفمبر. 
 2012مدرس بكمية السياحة والفنادق جامعة المنيا بداية من يونية. 

 رابعا: الخبرات التدريسية:
والدراسات العميا بجامعتي المنيا كمية  البكالوريوسقام بتدريس العديد من المواد التدريسية  لمرحمتي 

السياحة والفنادق وجامعة سوهاج كمية التجارة شعبة إدارة أعمال تخصصية بالمغة االنجميزية وكذلك 
 برنامج التعميم المفتوح بكمية السياحة والفنادق وهي كالتالي:

 البكالوريوس بالمغة العربيةمرحمة # 
صناعة السياحة  اقتصاديات 
اقتصاديات النقل السياحي 
بحوث األسواق السياحية 
التنمية السياحية 
 المشروعات السياحية جدوىدراسة 
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التخطيط السياحي 
إدارة المنشآت السياحية 

 بكمية التجارة جامعة سوهاج مرحمة البكالوريوس بالمغة االنجميزية# 
Travel Agencies Management 
Tourism Responses 
International Tourism Organizations  

 :مرحمة الدراسات العميا# 
 في المنشآت السياحيةالسياحية إدارة الجودة 

 خامسا: النشر العممي والتأليف:
  عن  2008شارك منفردا ببحث دولي في المؤتمر الدولي لجامعة المنيا حوار الحضارات

 قياس اتجاهات ومعتقدات السائحين نحو المقصد السياحي المصري بعد الحوادث اإلرهابية.
  عن  2008شارك ببحث مشترك دولي في المؤتمر الدولي لجامعة المنيا حوار الحضارات

 تغيير اتجاهات ومعتقدات السائحين نحو المقصد السياحي المصري بعد الحوادث اإلرهابية.

 والتكريم:سادسا: الجوائز 
  تكريم السيد محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية األسبق ضمن إحتفالية أوائل

 . 2004وذلك في يوليو 2003الجامعات المصرية أول أوائل الجامعات المصرية لعام 
  تكريم السيد الوزير عمرو عزت سالمة وزير التعميم العالي األسبق لمتفوق العممي عمي

 .2004مستوي الجامعات المصرية 
  تكريم السيد الوزير مفيد شهاب وزير التعميم العالي األسبق لحصولي عمي المركز األول

 .2003عمي الدفعة في احتفالية عيد العمم األول لجامعة المنيا 
  2003الدكتور رئيس الجامعة لمتفوق العممي  ستاذاألتكريم. 
  العممي عمي مستوي الجامعات  ينتفوقمالمعنوية لمقوات المسمحة لم الشئونتكريم جهاز

 تكريم أوائل الجامعات المصرية والكميات الحربية والشرطة. احتفاليةالمصرية ضمن 
  2002الطالب المثالي األول عمي مستوي الكمية. 
 2002لي الثالث عمي مستوي الجامعة الطالب المثا. 
  2002متر حرة عمي مستوي جامعة المنيا  50مركز أول لنشاط السباحة. 
  2003متر عمي مستوي جامعة المنيا  50مركز ثالث ظهر لنشاط السباحة 
  تم ترشيح رسالة الدكتوراه من قبل مجمس القسم لجائزة المرحوم المستشار مهاب اسماعيل

 . 2012راه وماجستير بالقسم ألفضل رسالة دكتو 
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 سابعا: المغات والكمبيوتر:
 في المغة االنجميزية حاصل عمي الشهادة الدوليةIELETS  من المركز الثقافي البريطاني منذ

 2010عام 
  حاصل عمي شهادة التويفلTOEFL  2011من مركز المغات بجامعة الفيوم 
  حاصل عمي شهادة الرخصة الدولية في الكمبيوترICDL  2010منذ عام. 
  دراسة لمدة أربعة سنوات لمغة األلمانية 

 ثامنا: الدورات التدريبية:
  2004دورة إعداد معمم من كمية التربية جامعة المنيا عام 
  دورة فيدليو لحجز الفنادق بشركةAct  2004بالقاهرة. 
  الجودة بجامعة المنيا ةدورات لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بوحد 19حضور 

 تاسعا: األنشطة وخدمة المجتمع:
 مدير وحدة الخدمات االلكترونية بكمية السياحة 
 منسق التخطيط اإلستراتيجي لمكمية 
 المدير المالي واإلداري لكافتريات الجامعة 
 عضو مجمس إدارة مركز الخدمة العامة 
  السياحة والفنادقعضو بمجنة الكمية لوضع الخطة اإلستراتيجية لكمية 
 عضو مؤسس لجمعية ولمجمة كمية السياحة والفنادق جامعة الفيوم 
 .عضو مؤسس لجمعية تطوير مجتمع مدينة المنيا الجديدة 
 بالمنيا لمهيئة اإلنجيمية عضو فعال بالصالون الثقافي 
  2010مجمس أمناء مدينة المنيا الجديدة بعضو فعال 
 ة السياحة والفنادق جامعة المنياالمستشار الثقافي لنشاط األسر بكمي 
  2012المشرف عمي انتخابات اتحاد طالب الكمية. 
  عضو جمعية أصدقاء المكتبة بالكمية 
 .عضو لجنة مشتريات كتب مكتبة كمية السياحة والفنادق 
 .عضو لجنة البيئة والمجتمع المنبثقة من كمية السياحة والفنادق 
  الثقافي عمي مستوي الجمهوريةحضور العديد من المقاءات لمصالون 
  2008عضو المجنة المنظمة لممؤتمر الدولي لجامعة المنيا 
  2001عضو المجنة المنظمة ألسبوع شباب الجامعات بجامعة المنيا 
 6102لكمية السياحة والفنادق جامعة المنيا لممؤتمر الدولي  رئيس المجنة المالية 
  6102لكمية السياحة والفنادق جامعة المنيا لممؤتمر الدولي رئيس لجنة االستقبال والتوديع 
 .عضو منظم لمرحالت العممية والترفيهية لقسم الدراسات السياحية 
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 عاشرا: األشراف عمي الرسائل العممية ومشروعات التخرج:
  بكمية السياحة والفنادق جامعة المنيا. ودكتوراة رسائل ماجستير عشرةاإلشراف عمي 
 العديد من مشاريع تخرج قسم الدراسات السياحية.  اإلشراف عمي 

 الحادي عشر: االهتمامات والهوايات:
 .البحث عن الحمول لمشكالت المجتمع المصري 

  هواية السباحةSwimming 
 


