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 :الدرجات العلمية: ثانيا

 
 تاريخ المنح المانحة الجهة التقدير المؤهل

درجة الدكتوراه فى الدراسات 
 السياحية

كلية السياحة  –جامعة الفيوم - 
 والفنادق

 2102أبريل 

درجة الماجستير فى الدراسات 
 السياحية

كلية السياحة  –جامعة حلوان - 
 والفنادق

 2110مارس 

السياحة كلية  – حلوانجامعة  - لماجستيراتمهيدي 
 والفنادق

 2110مايو 

فى  سدرجة البكالوريو 
 الدراسات السياحية

ممتاز مع 
 مرتبة الشرف

كلية السياحة  –جامعة المنيا 
 دقوالفنا

 2110مايو 

 
 

 :التدرج الوظيفى: ثالثا  
 

 1110          معيد بقسم الدراسات السياحية       -

 1118     مدرس مساعد بقسم الدراسات السياحية   -

 1113             مدرس بقسم الدراسات السياحية   -

 
 :وورش العمل الدورات التدريبية: رابعا

 

 الصفة يخ تار  مكان االنعقاد الجهة اسم الدورة م
االتصاااااااا الفعاااااااا فااااااى  1

 العملية التعليمية
 8-0 جامعة المنيا جامعة المنيا

يوليو 
1112 

 كمدرب

الاااااادورك المتكاملااااااة فااااااى  1
التسااااااااويق االلكترونااااااااى 
 والسياحة االلكترونية

المنظمة 
العربية 
 للسياحة

 19-12 جامعة المنيا
يوليو 
1112 

 متدرب

توكيااااااااااد الجااااااااااودك فااااااااااى  3
 العملية التدريسية

ديسمبر  جامعة المنيا جامعة المنيا
1118 

 كمدرب

 متدرباغسطس مركز تنمية البورد الدولى المااااااااااااااادرب  TOTدورك  0
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المشاااارل المعتمااادك مااان 
البورد الدولى للمدرببين 

 IBCTالمعتمدين 

للمدربين 
المعتمدين 

IBCT 

الموارد البشرية 
مقر جامعة 
بنى سويف 
 بالقاهرك

1118 

 8-9 جامعة المنيا امعة المنياج التخطيط االستراتيجى 8
يناير 
1113 

 متدرب

 18-19 جامعة المنيا جامعة المنيا االدارك الجامعية 2
يناير 
1113 

 متدرب

2 Workshop 

"Social Media 

Marketing – 

Success factors 

and Application" 

MODUL 

University 

Vienna 

Luxor 13-16 

Dec 

2010 

Trainee 

9 Workshop " 

Tourism 

Statistics, 

Benchmarking 

and Forecasting 

Tourism 

Demand" 

MODUL 

University 

Vienna 

Luxor 13-16 

Dec 

2010 

Trainee 

يناير  13 جامعة المنيا جامعة المنيا مهارات العرض الفعاا 8
1112 

 متدرب

مهااااااااااااااارات االتصاااااااااااااااا  11
 الفعاا

مارس  13 جامعة المنيا جامعة المنيا
1112 

 متدرب

مارس  11 جامعة المنيا جامعة المنيا مهارات التفكير 11
1112 

 متدرب

تخدام التكنولوجيااااااااا اساااااااا 11
 فى التدريس

مارس  12 جامعة المنيا جامعة المنيا
1112 

 متدرب

أبريا  1 جامعة المنيا جامعة المنيا التدريس الفعاا 13
1112 

 متدرب

 متدربيو يول 10 جامعة المنيا جامعة المنيا توكيد الجودك 10
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1112 
 

 :مهارات الكمبيوتر: خامسا
 

 (.ICDL)الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر  حاصل على   -

 
 :االبحاث العلمية المنشورة :سادسا

 
 جهة النشر عنوان البحث م

1 The Effects of E-Service Quality Dimensions 

on Tourist’s e-Satisfaction 
International Journal of  

Hospitality and Tourism 

Systems, Vol. 9 Issue 1, June 

2016 

 

 السيياة  شيراات في  العمالي  تخفيي  اتيجياترإست 2
 األزمات ظل ف  المصري 

 والسياة  للتراث الدولي  المجل 
 الي  تصدرها - والضياف 
 جامع  – والفنادق السياة 
 –المجلد الةادى عشر . الفيوم
 7112مارس  1/1عدد 

   

   

 
 :المؤتمرات العلمية :سابعا

 

تقباا فى المؤتمر الدولى االوا لكلية لجنة التنظيم واالسعضو اللجنة التحضيرية ورئيس  -1
مسااتقبا السااياحة فااى " ، بعنااوان 1112اكتااوبر  18-12حة والفنااادق جامعااة المنيااا االسااي

 ".المنطقة العربية والشرق االوسط

نااوفمبر  31-18بيااة السااابع باالسااماعيلية المشاااركة بالحضااور فااى مااؤتمر السااياحة العر  -1
التاااابع لجمعياااة كلياااات ومعاهاااد وأ ساااام " الساااياحة فاااى الاااوطن العرباااى: ، بعناااوان 1112

 .السياحية بالوطن العربى
 

المشااااركة كمنساااق فاااى الماااؤتمر الااادولى الىاااانى ل ساااتىمار فاااى محافظاااات الصاااعيد الااا    -3
 .نظمته محافظة المنيا فى فندق القوات المسلحة 
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 الادولى الىاانى للبيئاة بجامعاةماؤتمر الى شرف على لجنة االستقباا فاممنظم و لمشاركة كا -0
ماااارس  3-1)فاااى الفتااارك  "البيئاااة وتنمياااة المجتماااع فاااى دوا العاااالم الىالاااث"بعناااوان المنياااا 
1118.)   

فى المؤتمر الدولى الىانى للساياحة االلكترونياة والتساويق االلكتروناى بالحضور المشاركة  -8
ته المنظمة الدولية للسياحة االلكترونية فى مدينة الجونة بالغرد ة فى الفترك من ال   نظم

 .1118ديسمبر  10-19
 

المنياا  لجامعاةالمشاركة كمنظم ومشرف على لجنة االساتقباا فاى الماؤتمر الادولى الىاانى  -2
 31-18)فااى الفتاارك " وفاااق   إلااىالغربااى اخاات ف أم خاا ف  - الحااوار العربااى" بعنااوان 
 (.  1111 مارس

 
فاااى الماااؤتمر الااادولى العرباااى الىالاااث للساااياحة االلكترونياااة والتساااويق بالحضاااور المشااااركة  -2

االلكترونى ال   نظمته المنظمة الدولية للسياحة االلكترونية فى مدينة اال صر فى الفترك 
 .1111ديسمبر  12-13من 

 
فاااى الماااؤتمر الااادولى العرباااى الراباااع للساااياحة االلكترونياااة والتساااويق بالحضاااور المشااااركة  -9

االلكتروناااى الااا   نظمتاااه المنظماااة الدولياااة للساااياحة االلكترونياااة فاااى فنااادق انتركونتننتااااا 
 .1111ديسمبر  18-19سيتى ستار بمدينة القاهرك فى الفترك من 

 
االلكترونيااة والتسااويق فااى المااؤتمر الاادولى العربااى الخااامس للسااياحة بالحضااور المشاااركة  -8

االلكتروناااى الااا   نظمتاااه المنظماااة الدولياااة للساااياحة االلكترونياااة فاااى فنااادق انتركونتننتااااا 
 .1111ديسمبر  12-18فى الفترك من   -اكتوبر 2االنتاج االع مى 

 
مشاارول )المشاااركة كعضااو فااى الفريااق االدار  والتنفياا   لمشاارول اهيلااو الاادولى  -11

فى جامعة المنياا ياوم االىناين  اختباره وال   عقد( تعليم العالىتقييم مخرجات التعلم فى ال
31/0/1111. 
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 :النشاط العلمى واالجتماعى والطالبى بالكلية: ثامنا
 

منسق وحدك االع م واالتصاا بمركز ضمان الجودك واالعتماد بجامعة المنيا خ ا الفترك  -
 1/2/1119حتى  1/2/1112من 

 مناااااااا  العاااااااام الجااااااااامعى جين بوحااااااادك توكيااااااااد الجاااااااودك  الطااااااا ب والخااااااااري منساااااااق معيااااااااار -
 .جامعة المنيا –كلية السياحة والفنادق  –1112/1112

و  1118/1112عضو مجلس إدارك المجلة العلمية لكلية السياحة والفنادق جامعة المنيا  -
1112/1112. 

 منسااااق عااااام االنشااااطة الط بيااااة بكليااااة السااااياحة والفنااااادق جامعااااة المنيااااا للعااااام الجااااامعى -
1112/1112. 

حتااااى  1110منسااااق التعلاااايم المفتااااوا بكليااااة السااااياحة والفنااااادق جامعااااة المنيااااا مناااا  مااااايو  -
 .تاريخه

مناا  ( IBCT)ماادرب تنميااة مااوارد بشاارية معتمااد ماان البااورد الاادولى للماادربين المعتماادين  -
 1118اغسطس 

ادات مدرب تنمية موارد بشرية معتمد لد  مركز تنمية  درات اعضااء هيئاة التادريس والقيا -
 1118بجامعة المنيا من  اغسطس 

 1118/1112،  1110/1118بالكلية للعام الجامعى مسئوا التواصا الط بى  -

 .وحتى تاريخه 1118من  عام عضو مجلس ادارك مركز الخدمة بكلية السياحة والفنادق  -
 .1112المشاركة فى تنظيم حفا عيد العلم السادس ال   نظمته جامعة المنيا مايو  -
 .1112كة فى تنظيم حفا عيد العلم الخامس ال   نظمته جامعة المنيا مايو المشار  -
 .1118ال   نظمته جامعة المنيا مارس  الرابع المشاركة فى تنظيم حفا عيد العلم -
ساااابتمبر  2-1عضااااو لجنااااة االسااااتقباا باساااابول فتيااااات الجامعااااات الرابااااع بجامعااااة المنيااااا  -

1112. 
لباااات بمعهاااد اعاااداد القاااادك بحلاااوان، أغساااطس مشااارف علاااى فاااوج المنياااا مااان الطلباااة والطا -

1118. 
ماادن القاااهرك وشاارم الشااي  بالكليااة الااى والترفيهيااة االشااراف علااى بعااض الاارح ت العلميااة  -

 .والغرد ة والمنيا
، 1110/1118والنااادوات بالكلياااة للعاااام  والحفااا تاالشاااراف علاااى لجناااة تنظااايم الااارح ت  -

1118/1112. 
 .السنو  وحفا يوم اليتيم السنو  بالكلية االشراف على تنظيم المعرض الخير  -
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عضاااو لجناااة توصااايف وتقريااار المقاااررات الدراساااية المتضااامنة بوحااادك توكياااد الجاااودك  عاااام  -
 .جامعة المنيا –كلية السياحة والفنادق  –1119

 .1110/1118الطالب المىالى على مستو  الكلية للعام الجامعى  -
 
 

 :الكتب العلمية: ثامنا

 (.التطبيقات –االسس  –المفاهيم )ة السياحة االلكتروني -1

 .ادارك الموارد البشرية فى المنشات السياحية والفند ية -1
 .مقومات وأ اليم مصر السياحية -3
 .تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها فى السياحة -0

 
 

 :المقررات العلمية التى تم تدريسها للطالب النظاميين: تاسعا
 

 التجارك االلكترونية واعماا الترويج -1

 لسياحة االلكترونيةا -1

 تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها فى السياحة -3

 .ادارك الموارد البشرية فى السياحة -0
 .أ اليم مصر السياحية -8
 أعماا شركات السياحة -2

 .السياحة والبيئة -2
 .التسويق السياحى -9
 .مبادئ االحصاء -8
 .محاسبة الشركات السياحية -11
 .أعماا شركات الطيران -11
 .احيةدراسة جدو  المشروعات السي -11
 .مشرول التخرج -13
 
 :لعلمية التى تم تدريسها لطالب تمهيدى الماجستيراالمقررات : عاشرا

 السياحة وتكنولوجيا المعلومات -1
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 :الرسائل العلمية المشرف عليها: حادى عشر

 
 اسم الطالب م

 
 عنوان الرسالة

 
نوع 
 الرسالة

  تاريخ التسجيل

أسماء محمد  1
 عثمان سيف

لكترونية فى تقييم درجة الثقة اال
 شركات السياحة فى مصر

  11/6/6116 دكتوراه

أسماء محمد  6
 عثمان سيف

تقييم الصورة الذهنية لمصر كمقصد 
 سياحى فى المواقع االلكترونية الكبرى

 تمت المناقشة 11/3/6111 ماجستير

تقييم المواقع االلكترونية  االفتراضية  أحمد محمد سعد 3
 TripAdvisorالمسجلة في موقع  

 في شرم الشيخ

  11/3/6111 ماجستير

ماريا صفوت  1
 ونيس جرس

دراسة التنمية السياحية في محافظة 
 سوهاج

 11/6/6111 ماجستير
 

 

فاطمة محمد  5
 أحمد محمد

تقييم رضاء السائحين تجاه خدمات 
ساحل  -سياحة اليخوت في مصر

 (دراسة حالة)البحر األحمر 
 

  16/16/6111 ماجستير

مد اسراء أح 6
 عبد المطلب

دور وحدة التدريب والتنمية البشرية 
باإلتحاد المصرى للغرف السياحية فى 
رفع كفاءة العاملين بشركات السياحة 

 "المصرية

 63/6/6115 ماجستير
 

 تمت المناقشة

نورهان محمد  1
 عبد المجيد

تقييم سلوك السائحين فى المحميات 
 الطبيعية في مصر

  63/6/6115 ماجستير

تقييم درجة الوالء االلكترونى فى  حسن ندى 8
 شركات السياحة فى مصر

  6116مارس  ماجستير 

 


