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 السيرة الذاتية 

 البيانات الشخصية:
 
  :حممد عادل أمحد عطيةاألسم 
 :م.6>=0 –فرباير  8 تاريخ الميالد 
 :ذكر. النوع 

 :متزوج. الحالة األجتماعية 

 :مصر. –أسيوط  –القوصية  –دير القصَت  –عزبة يونس  العنوان 

 :مصري. الجنسية 

 :مسلم. الديانة 

 :ي )مل يصبه الدور(.إعفاء هنائ الخدمة العسكرية 

 :مشاركاستاذ  الوظيفة الحالية 

 :ادارة الفنادق. القسم 

 :ادارة الفنادق. التخصص العام 

 :التسويق وادارة ادلنشآت الفندقية التخصص الدقيق. 

 :البريد اإللكتروني  (mohamed.attia@mu.edu.eg) 
.comgmail1982@42dr.mohamedadel 

 :01028225055 – 96964976968 تليفون 

 

 المؤهالت العلمية:

  قوائم الطعام كميزة تنافسية في فنادق وكان عنوان الرسالة  –دكتوراة يف ادارة الفنادق  –كلية السياحة والفنادق   –جامعة الفيوم"
 م.>01/611/>6من  – ع والخمس نجوم بمنطقة مصر الوسطي مقارنة بمنطقة األقصر"األرب

  تقييم النشاط التسويقي في الفنادق وكان عنوان الرسالة  –ماجستَت يف ادارة الفنادق  –كلية السياحة والفنادق   –جامعة حلوان"
 م.;01/6/611م حيت 01/06/6118من  – المستقلة"

  من  –%( 8614تمهيدي ماجستير بتقدير جيد ) –قسم ادارة الفنادق  –احة والفنادق كلية السي  –جامعة حلوان
 م.6118/:/71م حيت 6117/=/;0

  واألول علي قسم  بكالوريوس السياحة والفنادق بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف –كلية السياحة والفنادق   –جامعة ادلنيا
 م.6117دور مايو  –الدراسات الفندقية 
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 لتدرج الوظيفي:ا

  م.;8/611/>6م حيت 6117/=/;6من  –جامعة ادلنيا  –كلية السياحة والفنادق   –معيد بقسم الدراسات الفندقية بالتكليف 
  م.7/6106/:6م حيت ;8/611/=6من  –جامعة ادلنيا  –كلية السياحة والفنادق   –مدرس مساعد بقسم الدراسات الفندقية 

 م. 7/6106/;6من  –جامعة ادلنيا  –كلية السياحة والفنادق  -مدرس بقسم الدراسات الفندقية 

  م حيت اآلن.;610/>/69من  –جامعة ادلنيا  –كلية السياحة والفنادق   –بقسم إدارة الفنادق  مشاركأستاذ 

 

 :األنشطة العملية
  ختطيط  –( 0ألطعمة وادلشروبات )مقررات يف جمال األغذية وادلشروبات وادلكاتب األمامية )اعداد وجتهيز ا عشرةتدريس أكثر من

فن خدمة  –ادارة وتنظيم احلفالت وادلؤدترات  –التجهيزات الفندقية  –شراء واستالم األغذية وادلشروبات  –الوجبات وقوائم الطعام 
مشروع  – تغذية الفئات واجملموعات –( 6اعداد وجتهيز األطعمة وادلشروبات ) –أقاليم مصر السياحية  –ادلطاعم والربوتوكول 

 (.التخرج

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

  تدريس اجلانب التطبيقى من مواد  مشروع التخرج واألستقبال وإعداد وجتهيز األغذية وادلشروبات وأعمال ادلكاتب االمامية )سكاشن
 م وحىت احلصول علي درجة مدرس.6117ع التخرج( منذ تعييٌت بالكلية سنة [ ومشرو Fidelioالعملى للمطبخ و الفيدليو ]

 جامعة ادلنيا دلدة فصل دراسى كامل يف جمال  -إعطاء دورة تدريبية لطلبة ادلركز العرىب للسياحة والفنادق بكلية السياحة والفنادق
 األغذية وادلشروبات.

  وذلك بالتعاون بُت كلية السياحة والفنادق ووزارة  الفندقية ادلشروبات واخلدمةاعطاء أكثر من سبع دورات تدريبية يف جمال األغذية و
 يوما. 61السياحة واالحتاد ادلصري للغرف السياحية ووزارة التجارة والصناعة وشراكة الفنادق استمرت ألكثر من 

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

  م. 6108حيت  6107دلدة سنتُت من  ادلنيا جامعةعضو مبجلس ادارة فندق 

  عضو التنسيق مع جهات خارجية لتدريب الطالب اخلاصُت هبم يف كلية السياحة والفنادق علي ادلهارات الالزمة لديهم بادلطبخ
 م. :610م حيت 6108وادلطعم التعليمي بالكلية من الفًتة 

 .عضو مبجلس ادارة الوحدة ذات الطابع اخلاص بكلية السياحة والفنادق 

 6109 عضو مبجلس قسم ادارة الفنادق بالكلية . 

  6109منسق اجلودة واالعتماد بقسم ادارة الفنادق بالكلية . 

 م6109/ 6108للعام اجلامعي  ضو مجعية أصدقاء ادلكتبة بالكليةع . 
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   م 6109 – 6107لثالث سنوات متتالية  كلية السياحة والفنادقعضو جلنة مشًتيات كتب مكتبة. 

 م ايل اآلن :610 عضو جلنة البيئة واجملتمع ادلنبثقة من كلية السياحة والفنادق. 

 م. >611 ت(ا)حوار احلضار  عضو اللجنة ادلنظمة للمؤدتر الدويل جلامعة ادلٍت 

 م. 6107ا عضو اللجنة ادلنظمة ألسبوع شباب اجلامعات جبامعة ادلني 

  ،م. 6109/ 6108عضو جلنة ادلكتبات بكلية السياحة والفنادق، جامعة ادلنيا 

  م 6109/ 6108الفندقية للرحالت العلمية والًتفيهية لقسم الدراسات  مشرفعضو. 

  610عضو اللجنة ادلنظمة ألسبوع فتيات اجلامعات جبامعة ادلنيا:. 

 جامعة ادلنيا. – م2018 لية السياحة والفنادقادلدير التنفيذي للوحدة ذات الطابع اخلاص بك 

 

 بيان بالدورات التدريبية
 مكان االنعقاد الجهة المنظمة تاريخ االنعقاد عنوان الدورة م

ابريل  >0 – ;0 ادارة الفريق البحثي 6
6100 

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة التدريس 

 والقيادات

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة التدريس 

 جامعة المنيا –والقيادات 

يناير  06 – 00 نظام الساعات المعتمدة 2
6100 

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة التدريس 

 والقيادات

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة التدريس 

 جامعة المنيا –والقيادات 

 مشروعات البحوث التنافسية 3
ديسمبر  07 - 06 

 6101 

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة التدريس 

 دات والقيا

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة التدريس 

 جامعة المنيا –والقيادات 

 ديسمبر :6 – 69 ادارة الوقت واإلجتماعات 4
6100 

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة التدريس 

 والقيادات 

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة التدريس 

 جامعة المنيا –والقيادات 
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 مكان االنعقاد الجهة المنظمة قادتاريخ االنع عنوان الدورة م

 ديسمبر 06 – 00 التخطيط األستراتيجي 5
6100 

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة التدريس 

 والقيادات

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة التدريس 

 جامعة المنيا –والقيادات 

 تنظيم المؤتمرات العممية 6
08 – 09 

 6100 أغسطس

مركز تنمية قدرات 
التدريس أعضاء هيئة 

 والقيادات

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة التدريس 

 جامعة المنيا –والقيادات 

 األدارة الجامعية 7
 06 - 07 

 ;610 أغسطس 

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة التدريس 

 والقيادات

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة التدريس 

 جامعة المنيا -والقيادات

8 
المية البحث في قواعد البيانات الع
دارة المراجع العممية  وا 

 سبتمبر : – 8
610: 

مركز نظم وتكنولوجيا 
 المعمومات

مركز نظم وتكنولوجيا 
جامعة  –المعمومات 

 المنيا

مارس  70 – 71 نظم األمتحانات وتقويم الطالب 9
6109 

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة التدريس 

 والقيادات

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة التدريس 

 جامعة المنيا –لقيادات وا

يوليو  06 – >7 إنشاء مواقع إلكترونية شخصية 69
6109 

مركز نظم وتكنولوجيا 
 المعمومات 

مركز نظم وتكنولوجيا 
جامعة  –المعمومات 

 المنيا

66 Statistical Analysis Using 

SPSS 

 6: - 70 

 6109 أغسطس 
مركز نظم وتكنولوجيا 

 المعمومات

 مركز نظم وتكنولوجيا
جامعة  –المعمومات 

 المنيا
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 :التدريب
 م.6111/>/61م حىت 6111/:/61دلدة شهرين من  التدريب بقرية مَتيت بالغردقة ىف قسم األغذية وادلشروبات 

  م.6110/=9/1م حيت 25/07/2001التدريب بفندق بسفاجا بالبحر األمحر يف قسم األغذية وادلشروبات دلدة شهرين من 
  جامعة ادلنيا وهي   -مبركز توكيد وتطوير اجلودة –دورة تدريبية ضمن مشروع تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس  18احلصول على

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

 – نظم االمتحانات وتقومي الطالب –مشروعات البحوث التنافسية  –ادارة الوقت واالجتماعات  –التخطيط االسًتاتيجي  –
البحث يف قواعد  - Statistical Analysis Using SPSS -انشاء مواقع الكًتونية شخصية  –اإلدارة اجلامعية 

 .البيانات العادلية وإدارة ادلراجع العلمية

  التدريب على برنامجFidelio ( بشركة احلاسبات ادلتقدمةACT دلدة اسبوع من )م. 7/6119/;0م حىت 06/7/6119
 وهو برنامج متكامل الدارة ادلنشأة الفندقية.

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

 مهارات الحاسوب:
 .Microsoft Officeو  windowsإجادة برامج 

 . ICDLاحلصول على شهادة 
 .9واأليلتس الدويل بدرجة  درجة 979يفل احمللي احلصول علي شهادة التو 
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 الجوائز والتقديرات:
 تيجة لتفوقي يف السنة التكرمي من قبل رئيس اجلامعة يف السنة الدراسية األويل مع اعطائي اسبوع ترفيهي مبدينة األسكندرية ن

 األويل وحصويل علي تقدير جيد جدا واألول علي الدفعة.
  تكرمي رئيس جامعة ادلنيا السابق أ.د/ عبد ادلنعم عبد احلميد البسيوىن ضمن فعاليات احتفال اجلامعة بعيد العلم األول وتكرمي

 أوائل الكليات.
  االحتفال بعيد العلم األول جلامعة ادلنيا.احلصول على شهادة تقدير من رئيس اجلامعة ضمن فعاليات 

 

 معلومات إضافية:
  حفلة إفطار وغذاء وعشاء ضمن اخلدمات الىت يقدمها مركز اخلدمة العامة لكلية السياحة والفنادق )  71حضور أكثر من

ُعقد بكلية الزراعة للمؤتمر الدولى العلمى لكلية األلسن األول والثانى ومؤتمر دولى تقدمي وجبات إفطار وغذاء وعشاء 
وجبات غذاء لضيوف جامعة ادلنيا من الوزراء والشخصيات العامة و فضيلة اإلمام األكربشيخ  – عن المحاصيل السكرية

منذ تعييٌت بالكلية  (2966لمؤتمر كلية الهندسة عام األزهر وكذلك االشراف علي طاقم اخلدمة الذي كان يقدم اخلدمات 
 م وحىت اآلن.6117سنة 

  قوائم الطعام كميزة تنافسية في فنادق األربع والخمس نجوم مناقشة رسالة الدكتوراة يف جامعة الفيوم وهي بعنوان مت"
 جامعة ادلنيا. –. ومت تعييٍت مدرس بقسم الدراسات الفندقية بمنطقة مصر الوسطي مقارنة بمنطقة األقصر"

 والفنادق جامعة ادلنيا ببحث بعنوان ضور وادلشاركة يف ادلؤدتر الدويل األول لكلية السياحةاحل: 

 "Receiving and Storing Foods: The Procedures Followed in The Central 

Restaurants at University Dormitories". 
 .اإلشراف علي رسالتين واحدة دكتوراة واألخري ماجستير بكلية السياحة والفنادق جامعة المنيا 

 قسم إدارة الفنادق. –الفرقة الرابعة  شاريع خترجاإلشراف علي العديد من م 

 

 األبحاث المنشورة:
 .سياسات تسريح العمالة يف قطاع السياحة ادلصري: العالقة بُت ادلنفعة األقتصادية ووالء العاملُت .6
 .قياس رضاء ادلرضي عن اخلدمات الغذائية ادلقدمة يف مستشفيات ادلنيا احلكومية .2

 .زوف عن العمل يف القطاع السياحي ادلصرياجتاهات العاملُت حنو الع .3

 .تقييم الوجبات الغذائية ادلقدمة ادلرضي مبستشفي ادلنيا اجلامعي: بالتطبيق علي مرضي السكر والقلب والفشل الكلوي والكبد .4

 .إستالم وختزين األغذية: األجراءات ادلتبعة يف ادلطاعم ادلركزية بادلدن اجلامعية .5

 .علي السياحة احمللية يف مصر ادلتغَتات األقتصادية أثر .6
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Curriculum Vitae 

Name: Mohamed Adel Ahmed Atia  

Gender: Male 

Nationality: Egyptian 

Date of Birth: 04/02 /1982 

Marital Status: Married 

Military Status: Final dismissal 

Address: New Minia, Minia Governorate, Egypt. 

Postal Code: :1111 

Contact: 

 Mobile: 01064971968 / 01028225055 

 Work: 002 / 086 / 2347762 

E-mail: mohamed.attia@mu.edu.eg 

             dr.mohamedadel421982@gmail.com 

 

Current Position:  

Associate Professor, Hotel Management Department, Faculty of Tourism & Hotels, 

Minia University 

 

Education:  
1. Bsc, Hotel Management, 2003, Faculty of Tourism and Hotels, Minia 

University. 

2. M.Sc. in Hotel Management, 2007, Faculty of Tourism and Hotels, Helwan 

University. Thesis title “Evaluating the Marketing Activity in the 

Independent Hotels”. 

3. PhD, Hotel Management, 2012, Faculty of Tourism and Hotels, Fayoum 

University. Thesis title “Menus as a Competitive Advantage in Four and 

Five Star Hotels in Middle Egypt: Comparison with Luxor”. 

 

Training:  

1. 18 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. 
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Skills:  

1. English (reading, writing and speaking). 

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

ICDL certificate). 

3. Professional in office 2007. 

 

Preferred fields: 

1. Food and Beverage Service.  

2. Food and beverage marketing. 

3. Quality Management.  

4. Human Recourses.  

 

Interests and Hobbies:  

1. Scientific Research.  

2. Reading.  

3. Internet.  

4. Hunting and football. 

   

Published Researches: 

1. Layoffs Policies in Egyptian Tourism Sector: The Relation between Economic 

Benefit and Employees' Loyalty. 

2. Measuring Patients' Satisfaction of Food Services provided in Minia Public 

Hospitals. 

3. Attitudes towards reluctance to work in the Egyptian Tourism Sector. 

4. Evaluating Meals of Patients at Minia University Hospital: Applied to 

Diabetics, Heart Disease, Kidney Failure, and Liver Patients. 

5. Receiving and Storing Foods: The Procedures Followed in the Central 

Restaurants at University Dormitories. 

6. The Impact of Economic Variables on Domestic Tourism in Egypt. 
 
 
 
 
 
 


