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المؤهالت العلمية
 بكالريوس سياحة وفنادق – جامعة المنوفية –1002م.
 تمهيدددم ماجسددتير فددا الدراسدداي السددياحية مددح ك يددة السددياحة والفنددادق – جامعددة ح دواح
عام.1002

 درجددة الماجسددتير فددا الدراسدداي السددياحية مددح ك يددة السددياحة والفنددادق– جامعددة ح دواح فددا
1002م.

موضوع رسالة الماجستير "" تنوع المنتج السياحا وأثرة فا تنشيط حركة السياحة الوافده""بالتطبيق ع دى منطقدة

شمال سيناء بجمهورية مصر العربية"".

 درجددة الدددكتوراة فددا الدراسدداي السددياحية مددح ك يددة السددياحة والفنددادق – جامعددة ح دواح فددا 1020م.
موضددوع رسددالة الدددكتوراة"" Using communication and Information Technology in
."" Tourism Marketing Intelligence

التاريخ والتدرج الوظيفي-:
 معيدد بقسددم الدراسداي السددياجية بك يدة السددياحة والفندادق– جامعددة المنوفيدة مددح1002م.
 مددددرس مسددداعد بقسدددم الدراسددداي السدددياجية بك يدددة السدددياحة والفندددادق– جامعدددةالمنوفية مح 1002م.

 مددددرس بقسدددم الدراسددداي السدددياحية بك يدددة السدددياحة والفندددادق– جامعدددة مديندددةالساداي منذ 1020م.

 أستاذ مساعد بقسم السياحة واآلثار – ك يدة اآلدا والع دوم اسنسدانية – جامعدةجازاح -المم كة العربية السعودية.

الخبرات والمناصب اإلدارية والمهنية:
خبير استشاري في مشروع المخطط اإلقليمي لمنطقة نجران – بالمملكة العربية
السعودية
خبير الدراسات السياحية في الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة – جمهورية
مصر العربية
)General Organization for Physical Planning, Egypt (GOPP
المشاركة في إعداد وتنظيم المؤتمر الدولي األول و الثاني و الثالث للسياحة األلكترونية و التسويق اإللكتروني
في جمهورية مصر العربية األعوام (.)8000-8002-8002

الخبرات العلمية والعملية-:
المقررات التدريسية لمرحلة البكالريوس
-

اساسيات السياحة والفنادق
اعمال شركات السياحة ووكاالت الطيران
نظم المعلومات السياحية والفندقية
التسويق السياحي والفندقي
التشريعات السياحية
التشريعات الفندقية
جغرافية مصر السياحية
سياحة المؤتمرات
التخطيط السياحي
اقتصاديات النقل السياحي (باللغة اإلنجليزية)
أخري.........

المقررات التدريسية لمرحلة الدراسات العليا (ماجستير – دكتوراة)
-

اإلتجاهات الحديثة في السياحة الدولية
السياحة االلكترونية
االتجاهات الحديثة في التنمية السياحية
االستراتيجيات الحديثة في التسويق السياحي (باللغة اإلنجليزية)
وأخري ............

الخبرات في جمهورية مصر العربية
قمت بإعداد وعرض وتقديم الدراسات التالية  /تقارير في التخطيط السياحي والتنمية السياحية
8002
* تقرير التنمية والتخطيط السياحي للمحور االستراتيجي الرابط من مدينة منفلوط في محافظة
أسيوط إلي مدينة تنيدة في محافظة الوادي الجديد – مشروع مخطط التنمية والتخطيط للمنطقة
الواقعة حول المحور االستراتيجي المقترح لربط اسيوط تنيدة في صعيد مصر  -مصر
8000
* تقرير التنمية والتخطيط السياحي للمخطط اإلستراتيجي العام لمدينة الباويطي – محافظة الجيزة
– مصر
8000
* التنمية والتخطيط السياحي للمخطط اإلستراتيجي العام لمدينة مصيف بلطيم (محافظة كفر الشيخ)
علي ساحل البحر المتوسط  -مصر
الخبرات في المملكة العربية السعودية
إعداد وعرض تقرير مخطط التنمية السياحية – في مشروعات المخططات
اإلقليمية– وزارة الشئون البلدية والقروية
عضو فريق الخبراء في اعداد تقرير مشروع المخطط االقليمي لمنطقة نجران
 إعداد تقرير المعلومات االساسية واألوضاع الراهنة لقطاع السياحة إعداد تقرير مخطط التنمية السياحية في مشروع المخطط اإلقليمي لمنطقةنجران ضمن القطاعات اإلقتصادية

األبحاث وأوراق العمل-:
*Using geographic information system (GIS) in the sustainable tourism
development from Baloza/Romana to Rafah along Mediterranean coast,
International conference (Development and tourism in the coastal areas,
March 9-12/2005, Sharm ElShiek, Egypt.
*Paper Work, The success of Arab e-tourism and e-tourism marketing
with its relationship with existing and efficient of human resources in the
Arab tourism services sectors, the first international e-tourism and emarketing conference, electronic union of tourism industry (EUOTI),
December, 15-19, 2008, Egypt.
*Using social media networking as a new tourism marketing trend (Egypt:
Theoretical case study) 7th International Conference On "Tourism in the
21st Century, A social economic approach" January 31 – February 3, 2011

)(2005

2008

)(2011

In Ras Sidr, South Sinai – Egypt.
(2011)

Electronic tourism marketing by Egyptian travel agents: challenges and
opportunities (Case Study: Memphis tours), Second International Arab
Tourism Conference on "Arab Tourism, A New Horizons approach",
December 31-15, 2011, Sharm ElSheik, South Sinai – Egypt.
، إيمان محمد المهدي.بحث بعنوان " دراسة التوظيف السياحي لتراث القرية المصرية وآلية تسويقه " مشترك مع د
.م8002 عام

-:الدورات الخاصة بتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
(2005)
(2005)
(2005)
(2005)
(2008)
(2008)
(2008)
(2009)
(2009)
(2009)

University Ethics and professional Ethics
Effective Teaching
Effective Communication Skills
Thinking Skills
Using Technology in Teaching
Quality Standards in the Teaching process
Scientific Publishing
Organizations of Scientific Conferences
Communication skills in various modes of education
Effective Presentations Skills

العضوية واألشنشةة المختلفة وشهادات تتعلق بالشئون األكاديمية العلمية-:

 عضو لجان المقابالت الشخصية للةالب المقبولين في كلية السياحة والفنادق  -جامعة المنوفيةللعام الدراسي  0200-0202والعام الدراسي .0200-0200
 حصلت علي شهادة الرخضة الدولية لقيادة الكمبيوتر ICDL شاركت في إعداد و تنظيم العديد من المؤتمرات الدولية في السياحة اإللكتروشنية والتسويقااللكتروشني في عام  0222و عام  0222و عام  0202وعام  0200وعام .0200
 شاركت في السيمنار الدولي حول التسويق االلكتروشني وفنوشنة في يوليو .0222 عضو مجلس قسم الدراسات السياحية عام 0200م عضو وحدة توكيد الجودة واالعتماد بكلية السياحة والفنادق – جامعة مدينة السادات عضو لجنة المهمات العلمية والعالقات الثقافية في كلية السياحة والفنادق عضو لجنة شئون البيئة وخدمة المجتمع في كلية السياحة والفنادق عضو مجلس قسم السياحة واآلثار بكلية اآلداب والعلوم اإلشنساشنية بجامعة جازان . عضو وحدة التخةيط اإلستراتيجي في مركز الجودة واإلعتماد األكاديمي – بكلية اآلداب والعلوماإلشنساشنية للعام 0341هـــ.
 عضو لجنة الجودة واإلعتماد األكاديمي – بقسم السياحة واآلثار عضو وحدة الخةة اإلستراتيجية بقسم السياحة واآلثار -مساعد مدير وحدة الجودة بكلية اآلداب والعلوم االشنساشنية – جامعة جازان – 0341هــ

بقسم السياحة وآلاثار  -كلية آلاداب و العلوم إلانسانية  -جامعة جازان
 عضو مجلس قسم السياحة وآلاثار بكلية آلاداب والعلوم إلانسانية بجامعة جازان املشاركة في إستكمال وضع مقترح لتطوير خطه املقررات الدراسية في قسم السياحةوآلاثار .
 املشاركة في ندوة قسم السياحة وآلاثار بكلية آلاداب والعلوم إلانسانية لإلحتفالية باليومالعالمي للسياحة تحت عنوان Tourism & Sustainable Energy: Powering

.Sustainable Development
-

-

-

إلاشراف واملشاركة في الزيارة العلمية امليدانية ملوقع العين الحارة السياحي وموقع الدحن
الطبيعي بمحافظة الخوبة في منطقة جازان لطالب قسم السياحة وآلاثار
حضور ورشة عمل عن الجودة بعنوان " التقويم الذاتى " بمقر كلية آلاداب والعلوم
إلانسانية بأبو عريش.
حضور الحلقة النقاشية للدكتور /علي بن محمد العواجي بعنوان "حول موقع وآثار
الجهوة بمحافظة النماص بمنطقة عسير" ـ
حضور محاضرة معالي الشيخ العالمة الرحالة السعودي  /محمد بن ناصر العبودي
بعنوان "عجائب وغرائب الرحالت" بمسرح جامعة جازان ضمن فعاليات موسمها الثقافي
السادس
حضور محاضرة للدكتور /أحمد بن عمر الزيلعي بعنوان "مقدمات في تاريخ املخالف
السليماني واملواقع ألاثرية في منطقة جازان" ـ في مقر مسرح الجامعة بجازان ضمن املوسم
الثقافي السادس للجامعة.
املشاركة في املؤتمر ألاول لآلثار و السياحة بالعال " تحديات و تطلعات بفرع جامعة طيبة
بمحافظة العال.
إلاشراف على الزيارة العلمية امليدانية ملوقع وادي لجب السياحي بمحافظة الريث لطالب
القسم بتاريخ الزيارة 7444-4-71هـ.
إلاشراف على الزيارة العلمية لطالب قسم السياحة وآلاثار ملنطقة مكة املكرمة 7444ه ـ
حضور إحتفالية كلية آلاداب و العلوم إلانسانية بجامعة جازان باليوم الوطني للمملكة
لعام 7444ه ـ.
إلقاء محاضرة بعنوان (إستراتيجية التسويق السياحي ملنطقة جازان في ضوء املحتوى
السياحي املتنوع للمنطقة) ضمن فعاليات قسم السياحة و آلاثار لعام 7441-7444ه ـ.ـ
 حضور امللتقى العلمي الخامس للجمعية السعودية للدراسات ألاثرية (آثار و تراثمنطقة جازان عبر العصور) في الفترة من 7441/4/51-51ه ـ بجامعة جازان.

 إلقاء محاضرة ندوة اليوم العالمي للسياحة تحت عنوان " السياحة وتنمية املجتمعاتاملحلية" ،بقسم السياحة وآلاثار – كلية آلاداب والعلوم إلانسانية ،جامعة جازان.
 املشاركة في إحتفالية قسم السياحة وآلاثار باليوم العالمي لإلرشاد السياحي حضور دورة "كيفية قراءة املسكوكات إلاسالمية" ،والتي نظمها نادي جازان ألادبي حضور احتفالية قسم السياحة وآلاثار بيوم املخطوط العربي واملشاركة في احتفاليةالقسم باليوم العالمي للتراث.
 املقررات الدراسية التي قمت بتدريسها -:إسم املقرر
مدخل لعلم السياحة
التنمية السياحية
نصوص سياحية باللغة إنجليزية
تخطيط سياحي
السياحة الثقافية
تنمية املبيعات السياحية (عملي  /نظري)

السياحة البيئية
مقرر مشروع التخرج
السياحة في اململكة
املوارد السياحية في اململكة

رمز املقرر
 022سيح
 022سيح
 210سيح

املستوى الدراس ي
الثالث
الرابع
السادس

 414سيح

السابع

 414سيح
402سيح
424سيح
 492سيح4-
021سيح0-
020سيح2-

السابع
الثامن
السابع
مستوي التخرج4/
الرابع
الرابع

