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 الـعـلـمـيـة الـبـيـانـات :ثـانـيـااً

 ســنة الدرجـة

 التخـرج

 التخصص البلد الجامعـــة اســم

 الدراسات السياحية مصر جامعة حلوان 3102 الدكـتــــوراه

 الدراسات السياحية إيطاليا -مصر  جامعة باليرمو –جامعة حلوان  3112 الماجســــتيـر

 الدراساتًالسياحية مصر جامعةًحلوانً 3112 البكالوريوس

ً

 الوظيفي السجل :ثـالـثـااً

 الزمنية الفترة العمل جهة الوظيفة

 3112 فبراير – 3112سبتمبر  الهرمفندق جراند بيراميدز ب موظف إستقبال

 3112فبراير  – 3112مارس  الدقى -السويسرية للسياحة والفنادق األكاديمية  معيد

مرافق مجموعات 

 سياحية

 3112سبتمبر  – 3112مارس  باليرمو -شركة روتا دى فينتشى اإليطالية 

 3100 يوليو – 3112يونيو  وسط البلد – شركة خطاب للسياحة موظف طيران

 3100ديسمبر  – 3100أغسطس  وسط البلد –شركة ماك للسياحة  منظم برامج سياحية

 3102فبراير  – 3103يناير  مصر الجديدة – للسياحة زشركة فور ديمنشن منظم برامج سياحية

 3102 أغسطس – 3102مايو  أكتوبر 2المعهد العالى للسياحة والفنادق   مدرس

 3102أغسطس  – 3102سبتمبر   السياحىالهيئة المصرية العامة للتنشيط   أخصائى سياحة

 3102يناير  – 3102سبتمبر  رأس سدر – معهد سيناء العالى للسياحة والفنادق (إنتداب جزئى) مدرس 
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  3102يونيو  – 3102فبراير  أكتوبر 2جامعة  –كلية السياحة والفنادق  (إنتداب جزئى)مدرس 

 حتى األن – 3102 سبتمبر أكتوبر 2جامعة  –كلية السياحة والفنادق  (إعارة)مدرس 

ً

 والستشارية الـعـمـلـيـة الـخـبـرات : رابـعـااً

 (3112مارس  – 3112نوفمبر )عضو فنى فى مشروع كوسبى اإليطالى للتنمية المستدامة  0

 عضو الجمعية المصرية للسياحة والفنادق  3

 عضو جمعية خبراء السياحة العلميين 2

 الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى –عضو إدارة الحمالت الدعائية المشتركة بقطاع السياحة الدولية  2

 الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى –نية الدولية على شبكة اإلنترنت عضو لجنة جوجل للحمالت اإلعال 2

 ( أكتوبر، معهد سيناء 2األكاديمية السويسرية، معهد )سياحة والفنادق لل تدريس مواد التخصص فى المعاهد العليا 2

 (3012ديسمبر  02)هيئة تنشيط السياحة  –ترويج للساحل الشمالى تحرك عاجلة لل المشاركة فى وضع خطة 2

 (3101أكتوبر )المشاركة في المؤتمر الدولى للسياحة البينية اإلندماجية والتنمية اإلقليمية بين مصر وإيطاليا  2

 (3102أكتوبر  2)فندق الماسة بمدينة نصر   -كة في مؤتمر يوم السياحة العالمى المشار 2

 (3102مارس  02 – 2)االقصر وأسوان  –مر الدولى للسياحة المشاركة ببحث علمى فى المؤت 01

 أكتوبر 2جامعة  –احة والفنادق عضو وحدة اإلرشاد األكاديمى بكلية السي 00

 أكتوبر 2جامعة  –عضو وحدة الكنترول بكلية السياحة والفنادق  03

 أكتوبر 2جامعة  –عضو لجنة التعليم االلكتورنى بكلية السياحة والفنادق  02

 أكتوبر 2جامعة  –منسق معيار الجهاز اإلدارى بكلية السياحة والفنادق  02

 أكتوبر 2جامعة  –منسق معيار التعليم والتعلم بكلية السياحة والفنادق  02

 أكتوبر 2جامعة  –مسئول لجنة االرشاد االكاديمى والساعات المعتمدة بكلية السياحة والفنادق  02

يناير  30)بورتو السخنة  –المشاركة بورقة عمل عن السياحة العالجية فى المؤتمر الدولى العاشر لتقويم العظام  02

3102) 

 (3102مارس  02 – 02)تايالند  –المشاركة ببحث علمى فى المؤتمر الدولى للسياحة  02

 (3102سبتمبر  00)أماديوس  –مدرب معتمد لنظام حجز الطيران  02

ً

   الـعـلـمـيـة واألنشطة البحوث :خـامـسـااً

 المجال سنة النشر مكان النشر البحث/أسم المقال م

 مخاطر أربعة: "تحت عنوانمقال منشور  0

 "واإلرهاب الفتن غير السياحة صناعة تهدد

 الدراسات السياحية 3102أبريل  02 جريدة الجمهورية أون الين

مقابلة منشورة عن توقعات بإنتعاش حركة  

السياحة بعد زيارة الرئيس عدلى منصور 

 لشرم الشيخ

 الدراسات السياحية 3102يونيو  2 جريدة الجمهورية أون الين

 تجميد أسباب: "تحت عنوانمقال منشور  3

 "بالخارج سياحية مكاتب أربعة أنشطة

أغسطس  00 جريدة الجمهورية أون الين

3102 

 الدراسات السياحية

السياحة العالجية : " ورقة عمل تحت عنوان 2

 "بين الواقع والمأمول

المؤتمر الدولى العاشر 

 لتقويم العظام

 الدراسات السياحية 3102يناير  30

 الدراسات السياحية 3012ديسمبر  وزارة السياحة المصرية دراسة عن منطقة الساحل الشمالى  

: منشور لرسالة الدكتوراه تحت عنوانبحث  2

 معدل على المعلومات تكنولوجيا أثر دراسة"

 "المصرى السياحى القطاع فى العمل دوران

المجلة المصرية لعلوم 

 السياحة والضيافة

منشور فى المجلد 

االصدار  – 30

 3102الثانى 

 الدراسات السياحية

 دور تقييم" :بحث منشور تحت عنوان 2

 منظمى مع المشتركة الدعائية الحمالت

 الخارجى السياحى التنشيط فى الرحالت

 "لمصر

المجلة الدولية لكلية 

السياحة والفنادق جامعة 

 حلوان

 –مقبول النشر 

 -العدد الثانى 

 3102ديسمبر 

 الدراسات السياحية



 :بحث منشور تحت عنوان 2

"The Role of Human Resources 

Information Systems in Improving 

the Performance of Tourism 

Sector" 

المجلة الدولية لجامعة 

فراناكون راجيبت 

 التايالندية

Published in 

Vol 13 No.1 

(2018) 

 الدراسات السياحية

 :تحت عنوان منشوربحث  2

"Potential Impact of Climate 

Change on Tourism: A case Study 

on Coastal Tourism in MENA 

Countries"ً

مجلة إتحاد الجامعات 

 العربية

مقبول النشر فى 

العدد   - 02المجلد 

يوينو  -األول 

3102 

 الدراسات السياحية

ً

 التدريبية الدورات :سادسا

 التاريخ المنظمة الجهة الدورة اسم م

 3112مارس  – 3112يونيو  معهد اللغات للقوات المسلحة لغة إنجليزية  0

 -األرشيس اإليطالية  مؤسسة لغة إيطالية 3

 باليرمو

 3112يوليو  – 3112فبراير 

 3103يناير  – 3100أكتوبر  وزارة اإلتصاالت الحاسب األلىالرخصة الدولية لقيادة  2

 3112نوفمبر  00 – 2 مجموعة سيبر للشبكات اإللكترونية نظام سيبر لحجز تذاكر الطيران 2

 3103مارس  30 – 02 أماديوس إيجيبت نظام أماديوس لحجز تذاكر الطيران 2

توصيف البرامج والمقررات وتقويم نواتج التعلم  2

 لمؤسسات التعليم العالى

جودة التعليم الهيئة القومية لضمان 

 واإلعتماد

 3102أغسطس  00 - 2

الدورة : بروتوكوالت زيارة المراجعة الخارجية 2

 التطبيقية لمؤسسات التعليم العالى

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 

 واإلعتماد

 3102أغسطس  32 – 33

التعليم الهيئة القومية لضمان جودة  التخطيط اإلستراتيجى لمؤسسات التعليم العالى 2

 واإلعتماد

 3102أبريل  00 – 01

 3102اغسطس  32 – 31 أماديوس إيجيبت دورة أماديوس للمدربين  2

 

 الجوائز والتكريمات: سابعا  

 التاريخ المانحة الجهة الجائزة م

المركز الثانى كأفضل رسالة دكتوراه فى  0

 الدراسات السياحية

 3102أكتوبر  32 وزارة السياحة وجامعة حلوان

المركز األول كأفضل بحث علمى منشور فى  3

 السياحة 

 3102مارس  02 جامعة فراناكون راجيبت التايالندية
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