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 البيانات الشخصية  -1

 عزة عبد المنعم عبد العاطي علي االسم

ةاالسم باالنجليزي  Azza Abdelmoniem Abdelatti Ali 

جامعة الفيوم –كلية السياحة والفنادق  جهة العمل  

القاهرة/  المطريةمصر/ محل الميالد  

همصري الجنسية  

الحاليالعنوان  جمهورية مصر العربية – جيزة -بدرشينال   

ةمتزوج الحاله االجتماعية  

ةمسلم الديانة  
 

 بيانات االتصال  -2

 م وسيلة االتصال البيان

aaa17@fayoum.edu.eg 1 البريد الكتروني 

 9 الهاتف المحمول 01097082010

 0360031 070 كسالفا   0 

كلية السياحة والفنادق –  003مكتب رقم   6 عنوان المكتب 

03610كلية السياحة رقم بريدي :  -جامعة الفيوم   0 عنوان المراسلة البريدي 

كلية السياحة والفنادق -الجامعة  -الكيمان  -الفيوم   8 البريد 

0369171 070  7 تليفون العمل 
 

 بيانات المؤهالت -3

دولةال الجامعة التقدير  
تاريخ الحصول 

 علي المؤهل
 م المؤهل

جيد جداً مع 

مرتبة 

 الشرف

فرع الفيوم/ كلية  -جامعة القاهرة

ةسياحة وفنادق/ قسم دراسات فندقي  

 تخصص ادارة فنادق

 1 بكالوريوس 9009 مصر

 9 ماجيستير 9007 مصر ادق/جامعة الفيوم/ كلية السياحة والفن 

mailto:aaa17@fayoum.edu.eg
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 تخصص ادارة فنادق

دمة تقييم جودة خ برسالة تحت عنوان "

ق فناداالغذية و المشروبات بمطاعم ال

 الخمس نجوم بالقاهرة الكبرى"

 ادق/جامعة الفيوم/ كلية السياحة والفن

 تخصص ادارة فنادق

ات و تقييم سياسبرسالة تحت عنوان "

و التعيين  اجراءات االستقطاب

ربع فنادق الثالث و االالتطبيق علي ب

"القاهرةب نجوم  

1090 مصر  3 دكتوراه 

 البيانات الوظيفية -4

 جهة العمل
تاريخ الحصول علي 

 الدرجة
 م الدرجة الوظيفية

جامعة القاهرة / فرع الفيوم / كلية 

فندقيةالدراسات ال قسم السياحة والفنادق/  
 1 معيد 9003

دق/ جامعة الفيوم/ كلية السياحة والفنا

 قسم الدراسات الفندقية
 9 مدرس مساعد 9007

دق/ الفيوم/ كلية السياحة والفناجامعة 

 قسم الدراسات الفندقية
 3 مدرس 9010

دق/ جامعة الفيوم/ كلية السياحة والفنا

 قسم الدراسات الفندقية
 0 استاذ مساعد 9099

 

 و المؤاتمرات: التدريب وورش العمل -5

  المشاركة في المؤتمرات وورش العمل

  (: ورشة عمل2222)

The webinar titled Publish your Research Open Access with Springer Nature with 
Fees covered by STDF in collaboration with EKB – Egypt on Feb 16th planned by 
Springer Nature. 

 ."اتفاقية النشر في مجالت الوصول الحر لجمهورية مصر العربية" ورشة عمل (:2222)
 ديسمبر لمدة اسبوعين. 11المواطن الرقمي بتاريخ  (: المشاركة في منحة شهادة2222)
اثر جائحة كوروناا علاق قعاا  المشاركة في مؤتمر كلية السياحة و الفنادق, جامعة اليرموك, بعنوان " (:2222)

 ديسمبر. 11, السياحة والفنادق"، عبر تقنية اإلتصال المرئي عن بعد
 ,كلياااة الساااياحة والفناااادق ول  دارة الساااياحة و التااارا ,المشااااركة فاااي الماااؤتمر الااادولي ا فترا اااي اأ (:2222)

 نوفمبر. 2 –1جنوب الوادي، جامعة 
للساياحة واليايافة، كلياة الساياحة والفناادق جامعاة  الثااني عشارالماؤتمر الادولي المشاركة فاق تنياي  (: 2222) 

 .فبراير 21 –22الفيوم، مدينة ، المنعقد بالفيوم
نتدى خدمة المجتمع لكليات السياحة والفنادق وملتقق التدريب والتوظيا،، فنادق المشاركة فق تنيي  م(: 2222)
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 أبريل. 22ميركير سفنكس، 
 نوفمبر. 11, جامعة الفيوم, احتفالية اليوبيل الفيي لكلية السياحة والفنادق(: المشاركة في 2222)

والفناادق, نيمتا  كلياة الساياحة  الماؤتمر الادولي الحاادي عشار للساياحة واليايافة، الا ي المشاركة في (:2222)
 مارس. 11-8، ، المنعقد بمدينة اأقصرمع جامعة درهام البريعانية ن بالتعاو  الفيوم جامعة

 جامعاااة الفياااوم ،لكلياااة الساااياحة والفناااادق واليااايافة للساااياحة عاشااارالماااؤتمر الااادولي الفاااق لمشااااركة ا (:2222)
 11-8والمنعقااد بمدينااة شاارم الشااايخ،  ،ة المتحااادةالمملكاا، بالتعاااون ماااع جاااامعة بورنمااو  بالتعاااون مااع 

 فبراير.
 جامعاااة الفياااوم ،لكلياااة الساااياحة والفناااادق واليااايافة الماااؤتمر الااادولي التاساااع للساااياحةفاااق  لمشااااركة ا (:2222)

بالتعااون ماع جامعاة ساالنتو ا يعالياة،  بعنوان" السياحة المصرية والعربية في  او  المتييارات العالمياة"
 فبراير. 13-11ينة مرسق عل ، والمنعقد بمد

بعناوان" صاناعة  ،في المؤتمر السياحي الدولي الثامن لكلية السياحة والفنادق جامعة الفياوم لمشاركة ا (:2222)
 مارس. 33 –21المنعقد بالفيوم، في الفترة من و المصرية في ظل التحديات الراهنة"  السياحة والييافة

 .2331بجامعة الفيوم، أكتوبر ورشة عمل المكتبة الرقمية (: 2222)
جامعااة الفيااوم تحاان عنااوان "التنميااة ، كليااة السااياحة والفنااادقب السااياحق الثااانق مااؤتمراللمشاااركة فااق ا (:2222)

 . 2332مارس 23-18السياحية فق  و  التحديات العالمية"، والمنعقد بالكلية في 
جامعااة الفيااوم تحاان عنااوان "التعلااي   ،ا ول بكليااة السااياحة والفنااادقالسااياحق  لمشاااركة فااق المااؤتمرا (:2222)

والتدريب فق صناعتق السياحة واليايافة فاي ظال التكاتالت الدولياة ت لياات التعاوير وتحساين الجاودة("، 
 .مارس 23-18والمنعقد بالكلية في 

 ,Hygiene and HACCP course" ،"University of Wales instituteورشااة عماال  (:2222)

Cardiff 2333( ، سبتمبر بالمملكة المتحدة تإنجلترا              .  
. 

 دورات متخصصة
 .2312سبتمبر  FDI 3، مؤسسة  ISO9001-2008دورة تأهيلية  (: 2222)

دورات تم حضورها وإجتيازها بالمركز الدولي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات األكاديمية 
 امعة الفيوم(.واإلدارية )ج

 .برنامج " اعداد و كتابة البحو  العلمية" (:2222)

 برنامج " إدارة وحدات الجودة". (:2222)
 ".بنوك ا سئلة و مواصفات ا ختبار الجيدبرنامج " (:2222)
 ."ا ختبارات ا ليكترونية برنامج " (:2222)

 ."ا رشاد ا كاديمي و الدع  العالبيبرنامج " (:2222)
 ."مهارات التفكيربرنامج " (:2222)
 ."تنيي  المؤتمرات العلميةبرنامج " (:2222)
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 ."النشر العلمقبرنامج "  (:2222)
 "مشروعات البحو  التنافسية". برنامج (:2222)
 ."إدارة الفريق البحثق برنامج " (:2222)
 ."اخالقيات البحث العلميبرنامج " (:2222)
 ."يات المهنة سلوكبرنامج " (:2222)
 ."نيام الساعات المعتمدةبرنامج " (:2222)
   ."التعل  مدى الحياةبرنامج " (:2222)

 برنامج" مهارات ا تصال الفعال".(: 2222)
 برنامج" تقيي  التدريس".(: 2222)
 برنامج " التدريس باستخدام التكنولوجيا.(: 2222)
 ".برنامج "ادارة الوقن و ا جتماعات(: 2222)

 جامعة الفيوم-التدريبية بكلية السياحة والفنادقالدورات 
 .دورة "اإلدارة الجامعية"(: 2222)
  .دورة "تحسين تنافسية المؤسسات اأكاديمية"(: 2222)

 دورة "إدارة الوقن". (:2222)
 .”Google Forms“دورة  (:2222)
 .”Google Scholar“دورة  (:2222)
 تقوي  العالب". دورة "أساليب (:2222)
 دورة "متعلبات التقدم لإلعتماد". (:2222)

 والمهنية الوظيفيةالتدريبية الدورات 
 . الفيوم , بكلية ا ثار, جامعةICDL مركز, "Mobile Application"دورة التحول الرقمي (: 2222)
 .الفيوم ربية, جامعةالتكلية , ، جامعة الفيوم, مركز الليات والترجمة TOEFL Testشهادة  (:2222)

 .ICDLرخصة الكمبيوتر الدولية (: 2222)
 .الفيوم التربية, جامعةوحدة إعداد المعل  الجامعي بكلية ، الدورة التدريبية إلعداد المعل  الجامعي (:2222)
 .، جامعة القاهرة ، مركز الليات والترجمة TOEFL Testشهادة (: 2222)

 

 الب الماجستير و الدكتوراهبيان باالشراف العلمى على ط -6

 

 م اسم الطالب عنوان الرسالة

راء : تحديات تطبيق الممارسات المستدامة في ادارة عملية الش

هرة الخمس نجوم بالقااحدي سالسل الفنادق على  حالة  دراسة  

 أمنية مسعد احمد محمود
1 

 9 محمد يحي ليثي ادارة الصحة و السالمه المهنية في قطاع الفنادق
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في تحسين أداء  2001تأثير المبادئ االساسية لشهادة االيزو 

 مؤسسات االقامة: دراسة حالة

محمد عبد الحليم محمد فتحي  
3 

الميسرة متطلبات الفنادق في االعالم السياحي الجاذب للسياحة محمد رشا شوقي   0 

 6 منه الله محمد سعد العوامل المؤثرة علي جودة أغذية الشوارع بالقاهرة

ف دور ممارسات الموارد البشرية الخضراء في تحقيق األهدا

 البيئية للفنادق 

 رضا حسين السيد 
0 

 فندقيةدوافع وتحديات تطبيق الجدارات الوظيفية بالمدارس ال

 في جمهورية مصر العربية

 محمد ربيع عبد الوهاب ميهوب
8 

 

 االهتمامات البحثية: -7

- Green human resources 

- Food waste 

- E-learning 

- Crisis management 

- Sustainable purchasing 

- Food safety 

- Personal hygiene 

- Menu planing 

- Service quality 
 

 انشطة التعليم و الطالب: -7

 

 المشاركة في إعداد وتعوير وتفعيل أدوات وني  تقوي  العالب واإلمتحانات. -

 اإلشراف العلمي علق رسائل الماجستير والدكتوراه. -

 .قة الرابعة بقس  الدراسات الفندقيةعلق مشروعات التخرج بالفر اإلشراف  -

 المشاركة في تنيي  المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تنيمها الكلية. -

 التنيي  واإلشراف للزيارات العلمية التي تنيمها الكلية. -

 لرسائل الماجستير والدكتوراه. ت السمينار( المشاركة في لجان الحلقات النقاشية -

 المشاركة في لجان القبول لإللتحاق بالبرامج اأكاديمية بالكلية. -

 الدراسات العليا(. -عيوية الكنترو ت بالمراحل الجامعية المختلفة تالبكالوريوس -

 والممتحنين. ينحعيوية لجان المصح -

 المشاركة في أنشعة اأسر العالبية. -

 .المشاركة في أنشعة الريادة العلمية للمجموعات العالبية -

 و حتي ا ن.  2323انتداب بكلية السياحة و الفنادق جامعة السادس من أكتوبر من  -
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