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 سعير الصبءن شر ف/ د. أ

 

 :البيءنءت الشخصية

 .شريف محمد سعيد الصبان/ د. ا :اإلسم

 .قسم اإلرشاد السياحي, كلية السياحة والفنادق, جامعة المنيا :ضعنوان العمل

 .متزوج :الحءلة االجدمءضعية

 07007610010: الهاتف المحمول:  وسءئل االتصءل 

 yahoo.com2000sherifelsabban909@: البريد االلكتروني                       

 .القاهرة, مصر الجديدة, النزهة, أبو العالء المعري 8 :العنوان

 1/0/7667: تءي خ الميالد

 

 

 :المؤيالت الرياسية
من اللجنة  6006: كلية السياحة والفنادق جامعة المنيا, أستاذ بقسم اإلرشاد السياحي -7

 جامعة حلوان, العلمية الدائمة للسياحة

من  6000:كلية السياحة والفنادق جامعة المنيا, السياحيأستاذ مساعد بقسم اإلرشاد  -6

 جامعة حلوان, اللجنة العلمية الدائمة للسياحة

 7666: ماجستير ودكتوراه علم االثار واالرشاد السياحي -0

 المملكة المتحدة –جامعة ليفربول  –كلية اآلداب  -قسم الكالسيكيات والدراسات الشرقية  

الي 7660جامعة المنيا في الفترة من  ,  كلية اآلداب ,مدرس بقسم اإلرشاد السياحي -0

7661. 

جامعة المنيا في الفترة من  ,  كلية السياحة والفنادق, مدرس بقسم اإلرشاد السياحي -1

 .6000الي 7661

كلية السياحة  –قسم اإلرشاد السياحي  7686: بكالوريوس اإلرشاد السياحي  -6

 . جامعة حلوان -والفنادق 

 

 

 :الوظيفيالدريج 
 .حتي اآلن 6071رئيس قسم االرشاد السياحي في الفترة من  .7

 .2015حتي  6077في الفترة من  , جامعة المنيا, كلية السياحة والفنادقعميد  .6

الي  6070في الفترة من  , جامعة المنيا, وكيل كلية السياحة والفنادق لشؤن الدراسات العليا والبحوث .0

6077. 

 .6077الي  6070في الفترة من , جامعة المنيا, كلية السياحة والفنادق, السياحيرئيس قسم اإلرشاد  .0

 .6006الي  6000في الفترة من  , جامعة المنيا, وكيل كلية السياحة والفنادق لشؤن التعليم والطالب .1

 .6006الي  6000في الفترة من , جامعة المنيا, كلية السياحة والفنادق, رئيس قسم اإلرشاد السياحي .6

المملكةالعربية السعودية خالل الفترة من , أبها, أستاذ مشارك بكلية األمير سلطان للسياحة والفندقة .1

 .6001الي  6006

 . 6070وحتي  6001جامعة البحرين من , قسم السياحة واالعالم والفنون, أستاذ مشارك بكلية اآلداب .8

  التحكيم المحلي إلدارة الجودة والتطوير: ثالثا .6

, قسم اإلرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق, تحكيم مشاريع التميز, معتمد إلدارة الجودةالتحكيم ال .70

 .جامعة الفيوم

جامعة السادس من , لقسم اإلرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق, التحكيم المعتمد إلدارة الجودة .77

 .أكتوبر
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 :الدحكيم الرولي للكدب والمقءالت والنشرات الرولية 

 :المحكمين لكدءب أحر -1

 ""Tourism and Islam, by Jafar Jafery and Noel Scott 6070  .Sydney 

University Press 

  :أحر المحكمين لكدءب -2

Heritage Tourism by Dallen Timothy and Stephen  Boyd" " 

 المملكة العربية السعودية, الرياض, مركز الترجمة بجامعة الملك سعود 6070

  :المحكمين لبحث بعنوانأحر  -3

"The Role of the Tour guide in taking a good Memorial Photograph in the 

Heritage sites.  

 المملكة العربية السعودية, السياحة واآلثار, مجلة جامعة الملك سعود6070 

 

 :أحر المحكمين لبحث بعنوان -4

Religious Tourism in Jordon  

 .المملكة العربية السعودية, السياحة واآلثار, الملك سعودمجلة جامعة 6077

  :أحر المحكمين لبحث بعنوان -5

 تقو م أدا  المرشر السيءحي

 .المملكة العربية السعودية, السياحة واآلثار, مجلة جامعة الملك سعود6077

 

  :أحر المحكمين لبحث بعنوان -6

 الفينيقية السءحلية" جبيل"أسفءي المصر ين القرمء  إلى مر نة بيبلوس 

 .المملكة العربية السعودية, السياحة واآلثار, مجلة جامعة الملك سعود6077

 :أحر المحكمين لبحث بعنوان -7

 الطقوس اليومية إللة أمون

 6071 جامعة الفيوم, مجلة كلية السياحة والفنادق

 

 :أحر المحكمين لبحث بعنوان -8

 .المملكة العربية السعودية ,السياحة واآلثار, مجلة جامعة الملك سعود6071

  

أحر المحكمين للجنة الرائمة لقطءع السيءحة والفنءدق بءلمجلس األضعلي للجءمعءت المصر ة لدرقيءت  -9

 األسءتذة واألسءتذة المسءضعر ن

 

 :الدورات الحاصل عليها وعضوية مجالس إدارة المعاهد التي تخدم المجتمع

 .6070القدرات بجامة المنيا دورة اإلدارة الجامعية من مركز تنمية  (7

 6006دورة الجوانب القانونية بالجامعات من مركز تنمية القدرات بجامة المنيا   (6

 6070دورة إدارة الوقت من مركز تنمية القدرات بجامة المنيا  (0

 6001دورة إتخاذ القرارات وحل المشكالت من مركز تنمية القدرات بجامعة المنيا  (0

 6001الفعال من مركز تنمية القدرات بجامعة المنيا دورة تنمية مهارات العرض  (1

 6006دورة إعداد مشروع بحثي من مركز تنمية القدرات بجامعة المنيا   (6
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 6006دورة إعداد كتابة البحوث العلمية من مركز تنمية القدرات بجامعة المنيا  (1

 للسياحة والفنادق, األقصر" إيجوث"عضوية مجلس إدارة معهد  (8

 للسياحة والفنادق, الجيزة" الفراعنة"معهد  عضوية مجلس إدارة (6

 6070-6076, محافظة المنيا" لجنة التنمية السياحية واآلثار"عضوية  (70

للسياحة , األقصر" إيجوث"قطاع المعاهد العليا الخاصة علي معهد , مراجع من وزارة التعليم العالي (77

 والفنادق

 

 :النشءط العلمي

 2212الي  1996بيءن بءإلندءج العلمي منذ ضعءم : أ

The stela of Ptah and Hathor in Cairo Museum(1 

 Journal of Arts and Human Sciences 25, 1997, Egypt: المنشور في

6 )The Stela of the Stablemaster of Ramesses in Cairo Museum 

 Journal of Arts and Human Sciences 26, 1997, Egypt:  المنشور في

0 )The Cat's coffin of Dghewty-ms in Cairo Museum 

 Discussions in Egyptology 45, 2000, UK: المنشور في

0 )I in the Cairo Museum. Part of a Lintel of Psmatik  

 ,UK Discussions in Egyptology, 54, 2002:المنشور في

1 )Base and Lower Part of the Statue of Ankh-Osorkon 

 Göttinger Miszellen, 192, 2003,Germany :المنشور في

6 )The Statue of Serjehouty, son of Wennefer 

 XV, 2004, France & Egypt  Memnonia:المنشور في

1 ). Nesptah: The Heir to Power 

 Discussions in Egyptology 62, 2005, UK: المنشور في

8 )Statue of Kery, son of Seremamun in Cairo Museum. 

 BEM, 2005, Egypt: مجلد  المنشور في

6 )Coffin of Hor-Uza in Cairo Museum 

 Egypt6006,ASAE 80 ,: المنشور في مجلد

70 )Statue of Pa di en aset in Cairo Museum- 

 Discussions in Egyptology 61, 2005, UK :المنشور في

An Unpublished Stela from Madinet Habu in the Egyptian Museum 

 . Journal of Arts and Human Sciences 19, 1996, Egypt :المنشور في( 77

  :المؤلفءت العلمية والكدب الرياسية: ب
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7) Ancient Egyptian History , Part I 

Ghar Herak publishing, 1994. 

6) Ancient Egyptian History , Part II 

Ghar Herak publishing, 1995. 

0) Ancient Egyptian Archaeology, Part III. 

Dar Abou Helal publisher, 1997. 

0)Calendars of Ancient Egypt. 

Liverpool University Press, 2000 

 .دينيا وإقتصاديا,تاريخيا, المجتمع المصري عبر التاريخ (1

 6070دار أبو هالل 
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 سماح عبدالرحمن محمود /د.أ

 

 :البيءنءت الشخصية
 سماح عبد الرحمن محمود إسماعيل : االســــــــــــــــــــــــــم

 جمهورية مصر العربية-محافظه المنيا - 71/8/7616 : تءي خ الميـــــــــــالد

 ,محافظة المنياشارع طه حسين أرض سلطان  06 : العنــــــــــــــــــــــوان

 67777 : الرقــــم البر ــــري

 تليفـــــــــــــــــــــــون
: 

 المنيا6068071/086: منــزل

 

 00607070776600:   محمول : موبء ـــــــــــــــــــــل 

 البر ر اإللكدروني  
: 

samah_mahmood2000@yahoo.com 

 وكيل الكليه لخدمه المجتمع وتنميه البيئه, كليه السياحة والفنادق, جامعه المنيا : الوظيفـــــــــــــــــــــة

 

 :المؤهالت العلمية

  61/1/7660بكالوريوس اإلرشاد السياحي, كليه اآلداب, جامعه المنيا . 

  66/6/6000السياحة والفنادق, جامعه المنيا, ماجستير اإلرشاد السياحي, كليه. 

  ,61/76/6001دكتوراه اإلرشاد السياحي, كليه السياحة والفنادق, جامعه المنيا. 

 

  :التاريخ  الوظيفي

 السياحة والفنادق جامعة المنيا  عميد كلية   : حتى اآلن 6071

 وكيل الكليه لخدمه المجتمع وتنميه البيئه بكلية السياحة والفنادق جامعة المنيا    : 6071-6071

 .رئيس قسم اإلرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق جامعة المنيا:  6076-6071

 .أستاذ تاريخ الفن المشارك بكلية السياحة وإدارة الفنادق بجامعة ماردين أرتوكلو بتركيا:  6077-6076

 .كلية السياحة والفنادق جامعة المنيا,أستاذ مشارك بقسم اإلرشاد السياحي      6077

 .السياحة والفنادق جامعة المنيا مدرس بقسم اإلرشاد السياحي ,كلية    6070

 

 :اإلنتاج العلمي 

 Dating A Collection Of Bronze Trays )A Study on an Unpublished Collection) From 

Bamberg Museum of Islamic Art). 

 (             دراسه عن مجموعه لم يسبق نشرها من متحف بامبرج للفن اإلسالمي) تأريخ مجموعه  متحفيه من الصواني البرونزيه

 Accepted for publication and forthcoming in  the International journal of Studi  Di  

Egittologia E Di Papriologia,Salento University, Italy, Vol. 12, 2015. 

 

 A Study on Five Copper Artquids Dirhams of Prince Kutpeddin -Ilgazi II 

 تنشر ألول مرة( م7780-7716/ هـ180-116)خمسة دراهم نحاسية أرتقية لألمير قطب الدين ايلغازى الثانى 

 76العربيه للسياحه والضيافه, كليه السياحه والفنادق , جامعه قناه السويس, المجلد مقبول للنشر في مجلة إتحاد الجامعات 

 .          6071, العدد الثاني ديسمبر 

 

 An Archeological study on a Glass object "Published in the Journal of the Faculty of 

Tourism and Hotels, Fayyoum University, Vol.8,Issue 1, Mars, 2014 

  6070منشور في مجلة كلية السياحة والفنادق , جامعة الفيوم, المجلد الثامن,العدد األول,مارس ,
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 An Evaluation  Of  Spa  Websites And  Perceptions  Of thermal  Hotels Guests To 

Develop  Historical Regions In South-East Of Turkey  

 Published in the International Journal of "Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi", 

Turkey 

 Fırat University Journal of Social Science, Cilt: 24, Sayı: 2, Sayfa: 345-360, 

ELAZIĞ-2014 

 

 A Study  On A French  Manufacture Royal  Glassware And Crystal  From Al_Manial  

Palace Museum  

منشور في مجلة إتحاد الجامعات العربيه للسياحه والضيافه, كليه السياحه والفنادق , جامعه قناه السويس, عدد خاص في 

, الجزء 6070ديسمبر  6-0إطار فاعليات المؤتمر الدولي الرابع لجانعه قناة السويس المنعقد في  شرم الشيخ في الفترة من 

  6070الثاني ديسمبر 
 

• -The Employment of Technology in Enhancing Heritage Tourism for Tourists with 

Special Needs  
 توظيف التكنولوجيا فى دعم السياحة الثقافية لذوى اإلحتياجات الخاصة  

 6076لسنة 7رقم -المجلد الحادى عشر-بحث منشور فى المجلة المصرية للدراسات السياحية

 

• "A Multi-Cultural Collection from the Coptic Museum" 
  6076منشور في مجلة العصور,  دار المريخ للنشر  ,

 

• "An Oil Lamp of Multicultural Design", the Bulletin of Australian Centre for  

Egyptology,(BACE 22),2011 , An article published in the BACE (Bulletin of the 

Australian Centre for Egyptology), 22, 2011 "Dating an Oil Lamp with a Multi-

cultural Design  ."  

 

 An article published in the Journal of Czech Institute of Egyptology, Faculty of Arts, 

Charles University in Prague "The Iconography of Caricature Scenes in  

 (                  منذ مصر القديمه حتي مصر المعاصرة) يرية في مصر المناظر الكاريكات

حمهوريه التشيك, المنشور ‘ منشور في مجلة المعهد التشيكي لآلثار المصرية, كليه اآلداب ,  جامعة تشارلز ,مدينه براغ 

و المنعقدة بجامعه تشارلز (ديثه أصداء قديمة في الثقافه المصرية الح) في إطار فاعليات ورشه العمل الدوليه  بعنوان 
 .6077يونيو سنة  1-6ببراغ في الفترة من 

 

 A Multi Cultural Collection from the Coptic Museum in Cairo 

مجلة علمية لنشر  -مجموعة متحفية متعددة الثقافات من المتحف القبطى فى القاهرة, بحث منشور فى مجلة العصور

عدد فبراير  -ية و الحضارية تصدر في المملكه العربيه السعوديه ولندن , دار المريخ للنشرالبحوث التاريخية و األثر

6077  
 

 The Iconography of Christian Imagery Prior to and after the Crusader Era منشور في مجلة

   6070كلية السياحة والفنادق ,جامعة الفيوم , عدد مارس  

 
 

 An article Published in the BJMES (British Journal of Middle Eastern 

Studies),August ,2010.Vol.37,22  A book review of "The Iconography of Islamic Art: 

Studies in Honour of Robert Hillenbrand", Bernard O’Kane (ed.), Edinburgh 

University Press ( Dr. Samah A. Mahmood). 
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 Employing the Seven Cultural Routes of Alexandria in Tourism Development 

, مدرج ضمن فاعليات "تسويق اإلسكندرية من مزار سياحي إلي مقصد دولي"المؤتمر الدولي األول للسياحة اإلسكندرية 
ر في مجلة إتحاد كليات ومعاهد السياحة العربية والبحث منشو.  6070احتفالية اإلسكندرية عاصمة السياحة العربية لعام 

 .6070,عدد سنة 

 

• A book review Published in the BJMES (British Journal of Middle Eastern 

Studies),August ,2010.Vol.37,22  A book review of "The Iconography of Islamic Art: 

Studies in Honour of Robert Hillenbrand", Bernard O’Kane (ed.), Edinburgh 

University Press. 

 

Produced an e-learning book on Coptic Tourist Guidance "Coptic Art and Architecture in 

Cairo; Coptic Museum, Monasteries and Churches of Egypt" for al-Minia University e-

learning project 2009. 

  إنتاج مقرر تعليم إلكتروني في الفنون والعمارة القبطية جار تفعيلة لمدة أربع سنوات في إطار أنشطة مركز

. 6077-6070التعليم اإللكتروني بجامعة المنيا وحاز علي المركز األول في التفعيل علي مستوي الجامعة لعام   

• "Tattoo as an Intercultural Enduring Tradition" 

 .  6006مجلة  كلية اآلثار, قنا,جامعة جنوب الوادي,عدد سنة  منشور في

 

 A Wooden Panel with Animal Representations from the Coptic Museum in Cairo" 

   سماح عبد الرحمن محمود.,د6008مجلة  كلية اآلثار بقنا ,جامعة جنوب الوداي, تحت الطبع , عدد سنة   .  

 

- Corbel Design in Egypt , The Third Tourism Conference, (The Image 

of the Tourism  Destination in Egypt and all over the world 2008.) 

 , هبه إبراهيم .سماح عبد الرحمن محمود,د. , د 6008منشور في مجلة  كلية السياحة والفنادق , جامعة الفيوم

.والفنادق, جامعة المنيامحمد , مدرس بقسم اإلرشاد السياحي ,كلية السياحة   

  

      :المؤتمرات

 The Third Tourism Conference of Fayoum University, Faculty of Tourism and Hotels 

(The Image of the Tourism Destination in Egypt and all over the world, Hurgada, 19-

22 March 2007. 

 

 The sixth Annual University of Leeds Learning & Teaching Conference, Leeds, UK,  

January, 2009. 

 The Fifth Tourism Conference of Fayoum University, Faculty of Tourism and Hotels 

(Mutual Impact between Tourism and Host Community),Luxor,3-5 March 2010 

 The First International Conference of the Alexandrian Tourism, Alexandria, 1-2 April 

2010.  

 The International workshop of Czech Institute of Egyptology, Faculty of Arts, 

Charles University in Prague June 7, 2011 "The Heritage of Ancient Egypt In The 

Culture Of Islamic and Modern Egypt".  

 

 The 14
th
 International Congress of Turkish Art,19-21 September 2011, College de 

France ,  Paris.  

 

 I Uluslararası Diyarbakaır Sağlık Tursimi Kongresi, 11-13 Mayıs 2012, 

Diyarbakaır.A co-author paper on" The impact of Thermal Spa Culture and Service 
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quality on developing Thermal regions , case study from South-east Turkey";A  co-

author paper on A Turizmin Yükselen Trendi: Sağlık Turizmi 

  ديسمبر  6-0المؤتمر الدولي الرابع لجمعيات وأقسام ومعاهد السياحة العربية بمدينة شرم الشيخ في الفترة من

6070 

 

- :العلميةالعضوية بالجمعيات 

 ضعاو بجمعية يابطة وخبرا  كليءت السيءحة والفنءدق بءلفيوم. 

 ضعاو بءلمركز األسدرالي لعلم المصر ءت الدءبع لجءمعة مءكو ر بسيرني بأسدراليء. 

Member of ACE (Australian Centre for Egyptology, Macquarie university , Sydney)  
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 ابراهيم محمد مهرانهبه / د.أ

 :البيانات الشخصية

 هبه ابراهيم محمد مهران : االســــــــــــــم       

 تءي ــــخ الميــــالد       

 وسءئل االتصءل       

: 

: 

 

 

: 

61/76/7610 

 20774412210محمول 

 2177022210منزل 

 :البريددددددددددددددددددددددددد االلكترونددددددددددددددددددددددددي

hebaibrahim2001@yahoo.com 

 

 :التاريخ الوظيفي

 .المملكة العربية السعودية -جامعة حائل-أستاذ مشارك بعمادة الجودة و التطوير: حاليا .7

2. 1996-2222: 
 .المنياجامعة  -كلية اآلداب ثم كلية السياحة و الفنادق -معيد بقسم اإلرشاد السياحي

3. 2221-2225: 
 .جامعة المنيا -كلية السياحة و الفنادق-مدرس مساعد بقسم اإلرشاد السياحي

4. 2226-2212: 
 .مدرس بقسم االرشاد السياحي

5. 2211-2212: 

 .جامعة المنيا -كلية السياحة و الفنادق–أستاذ مساعد و القائم بأعمال رئيس قسم اإلرشاد السياحي 

. 

 :التعليم و المهارات 

 .7661جامعة المنيا  -كلية اآلداب–بكالوريوس اإلرشاد السياحي  -

 .6000جامعة المنيا  -كلية السياحة و الفنادق –ماجستير اإلرشاد السياحي  -

 .6006سيدني استراليا –جامعة المنيا باالشتراك مع جامعة ماكويري  –كلية السياحة و الفنادق  –دكتوراه اإلرشاد السياحي  -

 .تامة للغة االنجليزيةإجادة  -

 .6000حاصلة علي شهادة التويفل في اللغة االنجليزية  -

  .6000حاصلة علي رخصة القيادة الدولية في الكمبيوتر  -

 

 :الخبرات في مجال الجودة

 .6070-6006مصر ,  -جامعة المنيا -مدير وحدة ضمان الجودة بكلية السياحة و الفنادق  -

 .6077-6070مصر,   -جامعة المنيا -برنامج االرشاد السياحي بكلية السياحة و الفنادق مدير مشروع اعتماد -

 .6006 -مراجع لنظم الجودة في التعليم ما قبل الجامعي في الهيئة القومية لضمان الجودة و االعتماد -

 .6070-6006عضو في فريق إعداد و تحديث الخطة االستراتيجية لجامعة المنيا ,-

 .6077-6070مصر,   -جامعة المنيا -فريق البوابة االلكترونية بكلية السياحة و الفنادق عضو في  -

 .6071-6070المملكة العربية السعودية, -جامعة حائل  -عضو لجنة إعداد وثيقة التقويم الذاتي و الدراسة الذاتية-

 .6071-6070العربية السعودية المملكة  -جامعة حائل -عضو لجنة اإلعداد لمتطلبات اعتماد مركز التدريب -
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المملكدة العربيدة  -جامعدة حائدل -عضو لجنة متابعة تحويدل المقدررات الدراسدية إلدي حقائدب تدريبيدة بعمدادة السدنة التحضديرية -

 .6076-6071السعودية 

 

 :التدريب الخاص بالجودة و التطوير

  جامعة المنيا –6001أبريل  1-0دورة توكيد الجودة من. 

  الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد –6008مارس  6-6المراجعة الداخلية وصياغة التقارير من دورة. 

  الهيئة القومية لضمان جودة التعلديم و  - 6008نوفمبر  61-60دورة المراجعون الخارجيون لمؤسسات التعليم العالي من

 .االعتماد

 الهيئدة القوميدة لضدمان جدودة التعلديم و  - 6008ديسمبر  78-71لعالي مندورة التخطيط االستراتيجي لمؤسسات التعليم ا

 .االعتماد

 الهيئدة القوميدة لضدمان  - 6006ابريدل  66-66نماذج المحاكداة مدن -الدورة المتقدمة للمراجعين الخارجيين للتعليم العالي

 .جودة التعليم و االعتماد

 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم  - 6006يونيو  61-67امعي من دورة المراجعون الخارجيون لمؤسسات التعليم قبل الج

 .و االعتماد

  الهيئدة القوميدة  - 6006أكتدوبر  67-78نمداذج المحاكداة مدن -الدورة المتقدمة للمراجعين الخارجيين للتعليم قبل الجامعي

 .لضمان جودة التعليم و االعتماد

 "Program Learning outcomes", Riyadh 20-21 April 2013, held by the National Commission 

For Academic Accreditation & Assessment (NCAAA). 

 "External Reviewer Training", Riyadh 17-20 November 2013, held by NCAAA in 

association with the British Council . 

 

 :الخاص بالجودة و التطوير التدريب
 

 جامعة المنيا –6001أبريل  1-0ودة من دورة توكيد الج. 

  الهيئددة القوميددة لضدددمان جددودة التعلددديم  –6008مدددارس  6-6دورة المراجعددة الداخليددة وصدددياغة التقددارير مددن

 .واإلعتماد

  الهيئة القومية لضمان جدودة  - 6008نوفمبر  61-60دورة المراجعون الخارجيون لمؤسسات التعليم العالي من

 .التعليم و االعتماد

 الهيئدة القوميدة لضدمان جدودة  - 6008ديسمبر  78-71دورة التخطيط االستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي من

 .التعليم و االعتماد

 الهيئدة القوميدة  - 6006ابريدل  66-66نماذج المحاكاة مدن -الدورة المتقدمة للمراجعين الخارجيين للتعليم العالي

 .لضمان جودة التعليم و االعتماد

 الهيئدة القوميدة لضدمان  - 6006يونيدو  61-67لمراجعون الخارجيون لمؤسسات التعليم قبل الجامعي من دورة ا

 .جودة التعليم و االعتماد

  الهيئدة  - 6006أكتدوبر  67-78نماذج المحاكاة مدن -الدورة المتقدمة للمراجعين الخارجيين للتعليم قبل الجامعي

 .القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد

 "Program Learning outcomes", Riyadh 20-21 April 2013, held by the National 

Commission For Academic Accreditation & Assessment (NCAAA). 

 "External Reviewer Training", Riyadh 17-20 November 2013, held by NCAAA in 

association with the British Council . 
 

 : العمل في مجال الجودة و التطوير وورش المؤتمرات

المعايير القياسية و الطريق نحو الجودة :"المؤتمر الدولي األول للهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد بعنوان (7

لديم و برعاية الهيئدة القوميدة لضدمان جدودة التع -مركز األزهر للمؤتمرات  - 6008يونيو  66-67من ". و االعتماد

 .االعتماد

 66-61ه الموافدق 7000جمدادي اآلخدر  76-71الددمام  -المؤتمر الدولي الثالث للجودة في التعليم مدا فدوق الثدانوي  (6

 .م6070ابريل 

 .6070ابريل  6جامعة حائل  -الجودة و االعتماد االكاديمي للجامعات السعودية" حلقة نقاش بعنوان (0

 71جامعة حائل  -"االستراتيجي للجامعات السعودية في ضوء متطلبات مجتمع المعرفةالتخطيط " حلقة نقاش بعنوان  (0

 .ه 7006صفر 

 

 



 
 

12 
 

 

 :الخبرات في مجال التدريب

 6077-6070جامعة المنيا -عضو مجلس إدارة مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس-

فدرع شدمال إفريقيدا و الشدرق األوسدط  -القيدادات مدرب دولي معتمدد بدالمركز القدومي لتنميدة قددرات أعضداء هيئدة التددريس و -

(IBCT)   و حتي تاريخه 6077من. 

 .6076مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القيادات بجامعة المنيا حتي مايو -

تطدوير الدراسدات  مدرب معتمد بمشروع الطرق المؤدية للتعليم العالي لتنمية مهارات التفكير و اإلدارة للطالب, التابع لمركز -

 .و حتي تاريخه 6001جامعة القاهرة –كلية الهندسة -العليا و البحوث في العلوم الهندسية

 :ـتصميم الحقائب التدريبية

 مهارات التميز الوظيفي. 

 تنظيم المؤتمرات العلمية. 

 مهارات التفاوض. 

 
 

 :2102إلي  2102الدورات التدريبية التي قدمتها في الفترة من 

  المملكة العربية السعودية -جامعة حائل -ه6/7/7000-1التميز الوظيفي في الفترة من مهارات. 

  المملكة العربية السعودية -جامعة حائل -ه00/77/7000-66مهارات التميز الوظيفي في الفترة من. 

  عوديةالمملكة العربية الس -جامعة حائل -ه 61/0/7000-60التأهيل للمشروعات التنافسية في الفترة من. 

  المملكة العربية السعودية -جامعة حائل -م  6/1/6070-8مهارات تخطيط و تنظيم العمل في الفترة من. 

  المملكة العربية السعودية -جامعة حائل -60/0/6070-60النشر العلمي الدولي في الفترة من. 

  كة العربية السعوديةالممل -جامعة حائل -60/6/6070-76إدارة و بناء الفرق البحثية في الفترة من. 

  المملكة العربية السعودية -جامعة حائل -70/77/6070-6تنظيم المؤتمرات العلمية في الفترة من. 

  المملكة العربية السعودية -جامعة حائل -6/76/6070-7التخطيط االستراتيجي في الفترة من. 

  العربية السعوديةالمملكة  -جامعة حائل 8/0/6071-1إدارة األزمات في الفترة من. 

  المملكددة العربيددة  -جامعددة حائددل 60/8/6071-76ه الموافددق 77/7006/ 1-0صددقل المهددارات التدريبيددة فددي الفتددرة مددن

 .السعودية

 

 :المؤتمرات وورش العمل في التخصص العلمي

المعهدد  - 6008ديسدمبر  76" إتجاهات حديثة في السياحة الثقافية من زيارة األثر إلدي معرفدة البشدر: "ورشة عمل بعنوان .7

 .اإلسكندرية -السيوف -العالي للسياحة والفنادق و الحاسب اآللي

المعهد العلمي الفرنسي  –6008ديسمبر  66" منهجية البحث وإعداد العمل العلمي في علم المصريات: "ورشة عمل بعنوان .6

 .القاهرة –لآلثار الشرقية 

 
مدارس  67-78مدن  " السدياحة و التنميدة فدي مصدر و الددول الناميدة" عدة الفيدومجام-المؤتمر الرابع لكلية السياحة و الفنادق .0

 .جامعة الفيوم -برعاية كلية السياحة و الفنادق -شرم الشيخ  - 6006

المعهدد العدالي  - 6006ابريدل  1, " إدارة مقومات السياحة الثقافيدة بدالتطبيق علدي مديندة اإلسدكندرية: "ورشة عمل بعنوان .0

 .اإلسكندرية -السيوف -ادق و الحاسب اآلليللسياحة و الفن

 :ورشة عمل بعنوان .1

“Social and Religious Development of Egypt in the First Millennium BCE”  

 .جمهورية التشيك -جامعة تشارلز ببراغ -كلية اآلداب -المعهد التشيكي للمصريات - 6006سبتمبر  0-7من

المعهد العدالي لحضدارات الشدرق األدندى  - 6070مارس  77-6رق األدنى القديم من المؤتمر الدولي األول لحضارات الش .6

 .جامعة الزقازيق -القديم

 

ابريدل  6-7" تسدويق اإلسدكندرية مدن مدزار سدياحي إلدي مقصدد دولدي: " المؤتمر الدولي األول للسدياحة السدكندرية بعندوان .1
 .اإلسكندرية -السيوف -المعهد العالي للسياحة و الفنادق و الحاسب اآللي - 6070

 .المعهد العلمي الفرنسي لآلثار الشرقية -6077ديسمبر  0 -"منهجية البحث و النشر العلمي" ورشة عمل بعنوان  .8

 .المملكة العربية السعودية -جامعة حائل -6070ابريل  77-6السياحة البيئية و التنمية المستدامة  .6

 

 :األبحاث و المؤلفات
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1. "Selected Pieces from the Egyptian Museum'', Dar Alhoda for Publishing, Minia, 2008 (ISBN 977-
397-170-8). 

2. Produced an e-learning course on Tourist Guidance in the Egyptian Museum, Collections of 

Akhenaten and Tutankhamen, in addition to pieces from the Greco-Roman Museum in Alexandria, 

under the title "Tourist Guidance III" for Minia University e-learning project 2008.  

3. ''The Naos of King Darius'', The Bulletin of the Australian Centre for Egyptology 19(2008), pp. 
111-118. 

 

4. ''Corbel Design in Egypt'', Journal of Faculty of Tourism & Hotels- Fayoum University, Vol.3, No. 
1-March 2008, pp.54-69. 

 

5. '' Evaluating Visitor Management Techniques in Egyptian Heritage Open Sites; Case Study: 

Karnak Temples, Part 1.'', Egyptian Journal of Tourism Studies, Vol.7 (No.2) , 2008, pp.1-18. 

 

6. '' Evaluating Visitor Management Techniques in Egyptian Heritage Open Sites; Case Study: 
Karnak Temples, Part 2.'' ,  Journal of Faculty of Tourism & Hotels- Fayoum University, Vol.3, 

No. 2-September  2008, pp.36-50. 

 

7. '' A Talatat Block from Mallawi Museum'', The Bulletin of the Australian Centre for Egyptology 
20 (2009), pp.107-113. 

 

8. ''The Goddess Heret-Kau'', Journal of Faculty of Tourism & Hotels- Fayoum University, Vol.4, 

No. 1-March 2009, pp.5-17. 
 

, مجلددة اتحداد الجامعددات العربيدة للسددياحة و الضديافة, المجلددد " ادارة مقومدات سددياحة التدراث, تطبيقددا علدي مدينددة االسدكندرية"  .6

 .6006يونيو  –خاص عدد  -السادس

 

10. '' The Pseudo- Naos of the Late Period, A Comparative Study'', Egypt in Transition, Social and 
Religious Development of Egypt in the First Millennium BCE, Proceedings of an International 

Conference, Prague, Charles University, 2010. 

 

11. ''An Animal Behavior from the Predynastic Period'', Proceedings of the First International 
Conference of Near Eastern Studies, 9-11 March 2010. 

 

12.  ''Employing the Seven Cultural Routes of Alexandria in Tourism Development'', Journal of 

Association of Arab Universities for Tourism and Hospitality, Vol. 7, Special edition, June 2010. 

 

13. "The Iconography of Caricature Scenes in Egypt (From Ancient Egypt to Modern Times)", Journal 

of Czech Institute of Egyptology 2011, Faculty of Arts, Charles University in Prague, pp. 64-87. 

 

14.  "The Employment of Technology in Enhancing Heritage Tourism for Tourists with Special 
Needs", Egyptian Journal of Tourism Studies, Vol.1 (No.1)  2012, pp.71-100. 

 

15. "The Beja Herdsmen from Meir", Journal of Association of Arab Universities for Tourism and 

Hospitality Vol.10, Issue 1, June 2013, pp.1-14. 
 

16.  "Ptah- Sokar- Osiris Statuettes from Mallawi Museum", The Bulletin of the Australian Centre for 

Egyptology 24 (2013), pp.21-30. 

 

17. "Scenes of  Overseers of Wooden Boat Construction in the Tombs of the Old Kingdom", Sixteenth 
Congress of the General Union of Arab Archaeologists Studies, The Effects of the Arab World, 

Scientific Symposium XV, Sharm El Sheikh 15-18 November 2013, In Collaboration with " Arab 

Organization of Science and Culture "ALECSO" and the Union of Arab Advisors, pp.36-56. 
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18. " Clay Coffin Masks from Zagazig University Museum, Adumatu, Issue No. 31, January 2015, pp. 
7-18. 

 

19. " Washing Hands: A Protocol of Cleanliness from Ancient Egypt" Journal of Faculty of Tourism 

& Hotels - Fayoum University, Vol.9, No. 1-March 2015,  

 

20. "A Papyrus-carrying scene from the Tomb of Ukhhotep son of Senbi (B 2) at Meir", Journal of 
Association of Arab Universities for Tourism and Hospitality Vol.11, Issue 2, December 2014, pp. 

53- 62 

 

21. "What Lies Under the Chair! A Study in Ancient Egyptian Private Tomb Scenes  Part I: Animals" 
JARCE 51 (2015), pp. 243- 264. 

 

  

 :عضوية الجمعيات األثرية

 .استراليا-سيدني -جامعة ماكويري -عضو دائم في المركز االسترالي لعلم المصريات, التابع لمؤسسة راندال - 

 .لآلثاريين العربعضو االتحاد العام -
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 انجي يحيي الكيالني/ د.أ

 :البيانات الشخصية

 انجي محمد يحيي محمد امام الكيالني : االســــــــــــــم

 68/6/7617 : تءي ــــخ الميــــالد

 Jenneykilany@hotmail.com :    وسءئل االتصـــءل

 القاهرة-مصر الجديدة -ميدان تريومف -أحمد فهيم بيومي 72 : العنوان

 .جامعة المنيا-كلية السياحة والفنادق-استاذ بقسم االرشاد السياحى -  :                   الوظيفة الحءلية
 

 :الدءي خ الوظيفي

 مرشد سياحي بشركة بستورز  1993-1994

 .جامعة المنيا -كلية اآلداب ثم كلية السياحة و الفنادق -معيد بقسم اإلرشاد السياحي :2222أكدوبر -1994

 .جامعة المنيا -كلية السياحة و الفنادق-مدرس مساعد بقسم اإلرشاد السياحي :2227ابر ل -222

 .مدرس بقسم اإلرشاد السياحي : 2212 وليو  -2227

 .السياحيالمنسق المساعد لبرنامج اإلرشاد 

 .مقرر لجنة الطالب و الخريجين ببرنامج اإلرشاد السياحي

 .عضو في لجنة اعضاء هيئة التدريس ببرنامج اإلرشاد السياحي

 .أستاذ مساعد بقسم اإلرشاد السياحي  تاريخهحتى  2212 وليو 

 .المدير التنفيذي لمشروع تطوير  لبرنامج اإلرشاد السياحي: 6070مايو -6076يوليو 

 منسق برنامج اإلرشاد السياحي :6071حتى  6071اكتوبر 

 أستاذ بقسم االرشاد السياحي 6071نوفمبر

 :الدعليم و المهءيات

 .7660جامعة المنيا  -كلية اآلداب–بكالوريوس اإلرشاد السياحي  -

 .6000جامعة المنيا  -كلية السياحة و الفنادق –ماجستير اإلرشاد السياحي  -

 "مناظر تأسيس المعبد في مصر القديمة ومصر اليونانية الرومانية"تحت عنوان       

Scenes of  Temple  Foundation in Ancient Egypt and Greco- Roman Period 

 .6001جامعة المنيا  –كلية السياحة و الفنادق  –دكتوراه اإلرشاد السياحي  -

 "مناظر المهن النسائية في مصر القديمة"تحت عنوان      

Scenes of Female Occupations in Ancient Egypt from the Old Kingdom to the End of the 

mailto:Jenneykilany@hotmail.com
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New Kingdom. 

 .6000حاصلة علي شهادة التويفل في اللغة االنجليزية  -

 Internet-Windows-Power point-Word6001 - فى  ICDLاجتزت اختبارات  -

 UWICفي جامعة  6006الحصول على مهمة علمية لمدة ستة أشهر من يونيو الى نوفمبر -

 المملكة المتحدة-ويلز-كارديف   

 .6070مايو  -6076خبير في إدارة تطوير المشروعات بوزارة التعليم العالي من ديسمبر -

 .6070احة و الفنادق عضو في لجنة اختيار المتقدمين للحصول على منحة الفولبرايت في مجال السي-

 .6071مراجع خارجي في الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد فبراير -

 IBCTمدرب معتمد في البورد الدولي للمدربين المعتمدين -

TOT 1  October 2012    وTOT2 (CPT) May 2015 

 .االمراجع الداخلي لبرنامج اإلرشاد السياحي بكلية السياحة جامعة المني

 .المراجع الخارجي لبرامج اإلرشاد السياحي بكلية السياحة و الفنادق جامعة الفيوم

 .وحتى تاريخه 6076مدرب معتمد في مركز جامعة المنيا لتطوير مهارات و قدرات أعضاء هيئة التدريس من -

الددولي بمركددز تنميدة قدددرات دورة عددن معدايير الجددودة و التخطديط االسدتراتيجي و النشددر  71القيدام بالتددريب ألكثددر مدن -

 .أعضاء هيئة التدريس

ورش عمل لطالب برنامج اإلرشاد السياحي عدن مهدارات االتصدال و العدرض الفعدال و  70القيام بالتدريب في أكثر من -

 .إذابة الجليد و الثقة بالنفس و المقابلة الشخصية و إعداد السيرة الذاتية 

 :في برنامج اإلرشاد السياحيأهم األنشطة التي شاركت في اعدادها  ـ

 . إعداد دراسة عن احتياجات الطالب و عمل نظام لمواجهتها -

 .عمل نظام اإلرشاد والدعم الطالبي -

 .إعداد دراسة عن مواصفات الخريج المطلوبة في سوق العمل -

 .نالكتيب السنوي للخريجي إصدارو المساهمة في  والملتقى التوظيفي تنظيم الحفلة السنوية للخريجين -

 .تنظيم السوق الخيري بالكلية -

 .تنظيم يوم اليتيم داخل الكلية -               

 :الدري ب

 .  6000أكتوبر  0-6دورة أساليب البحث العلمي من– FLDP- جامعة المنيا. 

  6000أكتوبر  70-6دورة مهارات التدريس الفعال من- FLDP- جامعة المنيا. 

 6001أبريل  60-71مهارات االتصال الفعال من  دورة تنمية– FLDC- جامعة المنيا. 

  6006يناير  61-60دورة أخالقيات المهنة من– FLDC-جامعة المنيا. 
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  6001يونيو  61-66دورة إعداد وكتابة البحوث العلمية من– FLDC- جامعة المنيا. 

   6001يونيو  61-66دورة تنمية مهارات العرض الفعال من– FLDC- جامعة المنيا. 

  جامعة المنيا –6008أبريل  1-0دورة توكيد الجودة من. 

 الهيئدة القوميدة لضدمان جدودة التعلديم و -6006-دورة التخطيط االسدتراتيجي لمؤسسدات التعلديم مدا قبدل الجدامعي

 .مركز جامعة عين شمس -االعتماد

  6076يونيو  0-6دورة نظم االمتحانات و تقويم الطالب من-FLDC- عة القاهرةجام. 

  6076يونيو  61-60دورة تنظيم المؤتمرات العلمية من -  FLDC- جامعة القاهرة. 

  6076يونيو  68-66دورة ادارة فريق البحث من -  FLDC- جامعة القاهرة. 

  6076يوليو  6-1دورة أخالقيات البحث العلمي من -  FLDC- جامعة القاهرة. 

  6076و يونيو يولي 6-1دورة التخطيط اإلستراتيجى من -  FLDC- جامعة القاهرة. 

  جامعة عين شمس – 6076الدورة التنشيطية للمدربين المعتمدين للنشر الدولي للبحث العلمي مايو. 

 :المؤتمرات وورش العمل

مارس " الصورة الذهنية للمقصد السياحى فى مصر والعالم"جامعة الفيوم -المؤتمر الثالث لكلية السياحة و الفنادق .7

 .جامعة الفيوم  –برعاية كلية السياحة والفنادق  –الغردقة  6008
مدارس "  السدياحة و التنميدة فدي مصدر و الددول الناميدة" جامعدة الفيدوم-المؤتمر الرابع لكليدة السدياحة و الفندادق .6

 .جامعة الفيوم -برعاية كلية السياحة و الفنادق -شرم الشيخ  - 6006

المعهدد  - 6006,  ابريل " السياحة الثقافية بالتطبيق علي مدينة اإلسكندريةإدارة مقومات : "ورشة عمل بعنوان .0
 .اإلسكندرية -السيوف -العالي للسياحة و الفنادق و الحاسب اآللي

"  تسدويق اإلسدكندرية مدن مدزار سدياحي الدي مقصدد دولدي: " المدؤتمر الددولي األول للسدياحة السدكندرية بعندوان .0

 .اإلسكندرية -السيوف -لسياحة و الفنادق و الحاسب اآلليالمعهد العالي ل - 6070ابريل 

التابع لجمعية كليات و معاهد و أقسام السياحة  6077ديسمبر  71-70" نحو آفاق جديدة للسياحة العربية"مؤتمر  .1
 .شرم الشيخ-العربية

االلمانية بالقاهرة المشاركة بالقاء بحث في المؤتمر الولي لكلية السياحة و الفنادق جامعة حلوان و الجامعة  .6

 بعنوان 6071ديسمبر 
1.   The Resurrection of Ancient Egyptian Dream Therapy as Heritage Tourism 

Attraction in the Temple of Amun at Siwa 

- بعنوان 6076قبول بحث لاللقاء في مؤتمر كلية السياحة و الفنادق جامعة المنيا في اكتوبر .8
 

 

 :ملالمؤتمرات وويش الع

مارس " الصورة الذهنية للمقصد السياحى فى مصر والعالم"جامعة الفيوم -المؤتمر الثالث لكلية السياحة و الفنادق .0
 .جامعة الفيوم  –برعاية كلية السياحة والفنادق  –الغردقة  7221

مؤؤارس "  الناميؤؤةالسؤؤياحة و التنميؤؤة فؤؤي مصؤؤر و الؤؤدول " جامعؤؤة الفيؤؤوم-المؤؤؤتمر الرابؤؤل لكليؤؤة السؤؤياحة و الفنؤؤادق .7
 .جامعة الفيوم -برعاية كلية السياحة و الفنادق -شرم الشيخ  - 7222

المعهؤد  - 7222،  ابريؤل " إدارة مقومؤات السؤياحة الثقافيؤة بؤالتطبيق علؤي مدينؤة اإلسؤكندرية: "ورشة عمل بعنؤوان .0
 .اإلسكندرية -السيوف -العالي للسياحة و الفنادق و الحاسب اآللي

ابريؤل "  تسويق اإلسكندرية من مزار سياحي الؤي مقصؤد دولؤي: " األول للسياحة السكندرية بعنوان المؤتمر الدولي .4
 .اإلسكندرية -السيوف -المعهد العالي للسياحة و الفنادق و الحاسب اآللي - 7202

التؤؤؤابل لجمعيؤؤؤة كليؤؤؤات و معاهؤؤؤد و أقسؤؤؤام  7200ديسؤؤؤمبر  05-00" نحؤؤؤو قفؤؤؤاق جديؤؤؤدة للسؤؤؤياحة العربيؤؤؤة"مؤؤؤؤتمر  .5
 .شرم الشيخ-السياحة العربية

المشاركة بالقاء بحث في المؤتمر الولي لكلية السياحة و الفنادق جامعة حلوان و الجامعة االلمانية بالقاهرة  .7
 بعنوان 7205ديسمبر 

7.   The Resurrection of Ancient Egyptian Dream Therapy as Heritage Tourism 
Attraction in the Temple of Amun at Siwa 

 -بعنوان 7207قبول بحث لاللقاء في مؤتمر كلية السياحة و الفنادق جامعة المنيا في اكتوبر .8
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The Role of the Tourist Guide and Sustainable Tourism in Egypt                               

 :األبحاث المنشورة

1-“Protection and Restitution of Egyptian Antiquities through International Conventions 

 7221مارس  -ا لعدد األول    -المجلد الثالث -جامعة الفيوم -مجلة كلية السياحة والفنادق 

2- “Assessing the Intercultural Communication Performance of Egyptian 

 Tourist guides with UK Tourists” 

 7202يونيو  -العدد االول الجزء الثاني -المجلد السابل للسياحة و الضيافةاتحاد الجامعات العربية مجلة 

3-“Challenges of Cultural Differences between Egyptian Tourist Guides and UK Tourists” 

  7202ديسمبر -العدد الثاني -المجلد السابل اتحاد الجامعات العربية للسياحة و الضيافة ةمجل

4-“Sound of Music in Egypt , The Musicians of Ancient, Greco- Roman and  Byzantine 

Egypt”, a comparative study 

 7200-المجلد السابل عشر -المصرية للسياحة و الضيافة جلةالم

 

5-“Fantastic Animals Scenes at Beni Hassan” 

  2111ديسمبر  -الثامن -المجلد -اص بالمؤتمرفي  عدد خ اتحاد الجامعات العربية للسياحة و الضيافةمجلة 

6-“Scenes of Monkeys in the Daily Life Scenes of Ancient Egypt” 

 :   مجلة

Redaktion der Göttinger Miszellen Seminar für Ägyptologie und Koptologie  (GM vol. 234, 

2012) 

 

7-“The Role and Depiction of Peasant Children in Ancient Egypt” (Old and New Kingdoms) 
a Comparative study 

 7207لسنة  0المجلد الحادى عشر رقم المجلة المصرية للدراسات السياحية 

8-What Lies Under the Chair! A Study in Ancient Egyptian Private Tomb Scenes 

 Part I: Animals, 2015, (JARCE 51). 

9- Psychiatrists in Ancient Egypt, 2015, (PCCT, Jordan). 

10-What Lies Under the Chair! A Study in Ancient Egyptian Private Tomb Scenes 

 Part II: Objects, 2016, (JARCE 52).  
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11-Foot Care, Uncommon Scenes in Ancient Egypt, 2016, (Fayoum Journal) 

 

 :أهم السمات الشخصية و الهوايات    

 العالقات اإلجتماعية -القراءة -المرونة -التسامح -االلتزام -الموضوعية. 

 مساعدة الطالب على تطوير شخصياتهم و تقبل اآلخر المختلف. 

  

 : أيم األنشطة الدي شءيكت في اضعراديء في برنءمج اإليشءد السيءحي

 إعداد دراسة عن احتياجات الطالب و عمل نظام لمواجهتها . 

 عمل نظام اإلرشاد والدعم الطالبي. 

 إعداد دراسة عن مواصفات الخريج المطلوبة في سوق العمل. 

 تنظيم الحفلة السنوية للخريجين والملتقى التوظيفي و المساهمة في إصدار الكتيب السنوي للخريجين. 

 يةتنظيم السوق الخيري بالكل. 

 تنظيم يوم اليتيم داخل الكلية 

 :أيم البالد الدي قمت بز ءيتهء 

 .اليونان -المملكة المتحدة -لبنان -سوريا -العراق -األردن -السعودية–الكويت ـ 
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 سمر مصطفي كمءل/ د.م.أ 

 :البيانات الشخصية

 سمر مصطفى كمال يوسف : االســــــــــــــم

 71/7/7616 : تءي ــــخ الميــــالد

 Drsamar72@hotmail.com :    وسءئل االتصـــءل

 شارع عدلى يكن بمحافظة المنيا 02 : العنوان

 .جامعة المنيا-كلية السياحة والفنادق-استاذ مساعد بقسم االرشاد السياحى -   :                   الوظيفة الحءلية

 .جامعة المنيا-مدرب معتمد بمركز تطويراعضاء هيئة التدريس والقيادات ـ              

 .عضو اكاديمى معتمد بمؤسسة أثينا للتعليم والبحث العلمىـ              

 

 :التاريخ الوظيفي

 :2222-1993نوفمبر 
 .جامعة المنيا -كلية اآلداب ثم كلية السياحة و الفنادق -معيد بقسم اإلرشاد السياحي 

2221-2226: 

 .جامعة المنيا -كلية السياحة و الفنادق-مدرس مساعد بقسم اإلرشاد السياحي 

 

 :2212-2226سبدمبر 

 .جامعة المنيا -كلية السياحة و الفنادق -مدرس بقسم االرشاد السياحي 

 

 2212-2212أبر ل 

 المنسق العام لقسم االرشاد السياحي 

 .عضو في لجنة اعضاء هيئة التدريس و البحث العلمى بمشروع تطوير برنامج االرشاد السياحي 
 .مقرر لجنة المعايير األكاديمية و المقررات الدراسية بمشروع تطوير برنامج اإلرشاد السياحى 

 

2227-2212   

 .جامعة المنيا-كلية السياحة والفنادق-دة واالعتمادوحدة ضمان الجو عضوبفريق عمل

 

 وحدى اآلن 2212اغسطس 

 .جامعة المنيا-كلية السياحة والفنادق-استاذ مساعد بقسم االرشاد السياحى
 .رئيس قسم االرشاد السياحي كلية السياحة والفنادق جامعة المنيا 6071

 .كلية السياحة والفنادق جامعة المنياوكيل  6071

 

 :التعليم و المهارات

 .7660جامعة المنيا  -كلية اآلداب–بكالوريوس اإلرشاد السياحي  -

 .6000جامعة المنيا  -كلية السياحة و الفنادق –ماجستير اإلرشاد السياحي  -

 .6006جامعة المنيا  –كلية السياحة و الفنادق  –دكتوراه اإلرشاد السياحي  -
 .6000غة االنجليزية حاصلة علي شهادة التويفل في الل -

 .6006جامعة المنيا  – ICDLحاصلة على ستة مستويات من الرخصة الدولية للحاسب اآللى  -

 6076 -المركز القومى لتنمية قدرات هيئة التدريس والقيادات-(المستوى التمهيدى)حاصلة على برنامج تدريب المدربين  -

 .جامعة المنيا-قياداتـ مدرب معتمد بمركز تطويراعضاء هيئة التدريس وال

 .ـ عضو اكاديمى معتمد بمؤسسة أثينا للتعليم والبحث العلمى

 

 :الدري ب
  جامعة المنيا –6000دورة تكنولوجيا التعليم عام. 

  جامعة المنيا –6000أكتوبر  0-6دورة أساليب البحث العلمى من. 

mailto:Drsamar72@hotmail.com
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  جامعة المنيا –6000أكتوبر  70-6دورة مهارات التدريس الفعال من. 

  جامعة المنيا –6001أبريل  60-71دورة تنمية مهارات اإلتصال الفعال من.. 

  جامعة المنيا - 6006عام  –دورة اعداد مشروع بحثى. 

 جامعة المنيا –6077أغسطس  71-70من  -دورة تنظيم المؤتمرات العلمية. 

 ياجامعة المن -6077سبتمبر  76-77من  -دورة معايير الجودة فى العملية التدريسية. 

 جامعة المنيا-6076يوليو  70-6من  -دورة الساعات المعتمدة. 

 جامعة القاهرة-6076يوليو  76-70من  -دورة نظم االمتحانات وتقويم الطالب. 

 جامعة القاهرة-6076يوليو  76-70من  -دورة أخالقيات البحث العلمى. 

  اهرةجامعة الق-6076يوليو  76-71من  –دورة الجوانب المالية والقانونية. 

  77-1من  -المركز القومى لتنمية قدرات هيئة التدريس والقيادات -(المستوى التمهيدى)برنامج تدريب المدربين 

 .6076أكتوبر 

 جامعة المنيا-6070مارس  76-77من-دورة التخطيط االستراتيجى . 

 جامعة المنيا-0076يوليو  66-67من -دورة االدارة الجامعية. 

 
 

 :المؤتمرات وورش العمل

 .بباريس -6008سبتمبر  67-71المؤتمر السابع عشر لألكاديمية األوربية لألمراض الجلدية فى الفترة من  .6
فى الفترة من  -"السياحة و التنمية في مصر و الدول النامية" جامعة الفيوم-المؤتمر الرابع لكلية السياحة و الفنادق .70

 .جامعة الفيوم -الفنادق برعاية كلية السياحة و -بشرم الشيخ  6006مارس  78-67

المعهد  - 6006ابريل  1, " إدارة مقومات السياحة الثقافية بالتطبيق علي مدينة اإلسكندرية: "ورشة عمل بعنوان .77
 .اإلسكندرية -السيوف -العالي للسياحة و الفنادق و الحاسب اآللي

السياحة البينيدة اإلندماجيدة لددول حدوض "-بايطالياالمؤتمر العلمى الدولى الثالث لجامعة حلوان و جامعة باليرمو  .76

 .جامعة حلوان -6006أكتوبر  66-60فى الفترة من  -"البحر المتوسط

  6-7"تسويق اإلسكندرية من مدزار سدياحي الدي مقصدد دولدي: " المؤتمر الدولي األول للسياحة السكندرية بعنوان .70
 .اإلسكندرية -السيوف -اسب اآلليالمعهد العالي للسياحة و الفنادق و الح - 6070ابريل 

برعاية اتحاد الجامعات العربية لكليات  -"نحو آفاق جديدة للسياحة العربية"–مؤتمر السياحة العربية الدولى الثانى  .70

 .شرم الشيخ -6077ديسمبر  71-70فى الفترة من  -و معاهد السياحة والفنادق العربية
مدينددة بددراغ بجمهوريددة التشدديك إللقدداء  -جامعددة تشددارلز -اآلدابالسددفر الددى المعهددد التشدديكى للمصددريات بكليددة  .71

فدى الفتدرة  -محاضرة عن منطقة بنى حسن فى ضوء اتفاقية التعاون المشترك بين جامعة المنيا و جامعة تشدارلز

 .براغ -6076أبريل  76-6من 
فدى –يم والبحدث العلمدى تحدت رعايدة مؤسسدة أثيندا للتعلد–المؤتمر الدولى السادس لدراسات دول البحر المتوسط  .76

 .اليونان-أثينا -6070مارس  66-66الفترة من 

 -برعاية اتحاد الجامعات العربية لكليات و معاهد السياحة والفنادق العربية -مؤتمر السياحة العربية الدولى الثالث .71

 .شرم الشيخ -6070ديسمبر  6-0فى الفترة من 
تحت رعاية مؤسسة أثينا  -العصور القديمة حتى العصور الحديثة المؤتمر الدولى الثانى عشر للتاريخ واآلثار من .78

 .اليونان-أثينا -6070يوليو 07-68فى الفترة من –للتعليم والبحث العلمى 

 
 

 :اإلنتاج العلمي

    1- A New Concept of Tattoo in Ancient Egypt. 

  6006مارس  -ا لعدد األول    -لرابعالمجلد ا-جامعة الفيوم -بحث منشور في مجلة كلية السياحة والفنادق 
2- Taboos in Ancient Egypt. 

بحث منشور في مجلد المؤتمر العلمى الدولى الثالث للسياحة البينية اإلندماجية لجامعة حلوان و جامعة باليرمو بايطاليا فى  

6006-أكتوبر 66الى  60الفترة من   
3- Employing the Seven Cultural Routes of Alexandria in Tourism     Development. 

  7202يونيو -العدد الثاني -عدد خاص المجلد السابل-اتحاد الجامعات العربية للسياحة و الضيافة ةبحث منشور فى مجل

4- A Multi Cultural Collection from the Coptic Museum in Cairo 
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عدد -دار المريخ للنشر-البحوث التاريخية و األثرية و الحضاريةمجلة علمية لنشر -مجلة العصوربحث مقبول للنشر في 
7200فبراير   

5-Fantastic Animals Scenes at Beni Hassan 

  6077ديسمبر  -المجلد الثامن -في  عدد خاص  اتحاد الجامعات العربية للسياحة و الضيافةبحث منشور بمجلة 

 
6-The Role and Depiction of Peasant Children in Ancient Egypt (Old and New Kingdoms) A 

Comparative study. 

 

  7207لسنة  0رقم -المجلد الثانى-المجلة المصرية للدراسات السياحيةفي منشور بحث 

 

7- The Employment of Technology in Enhancing the Heritage Tourism for Tourists with 

Special Needs. 

7207لسنة  0رقم -المجلد الثانى–مجلة المصرية للدراسات السياحة ال فىبحث منشور   

8- Physical Disability in Old Kingdom Tomb Scenes. 
العدد  -المجلد الثانى -مجلة علمية محكمة لمؤسسة اثينا للتعليم والبحث العلمى باليونان -بحث منشور فى مجلة اثينا للتاريخ

.6076الثالث يوليو   

9- Brides of the Dead in Ancient Egypt. 

.6076العدد االول يونيو  -المجلد االول -بحث منشور فى مجلة جامعة المنيا للبحوث فى السياحة والفنادق  
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احمر محمر ابوالمجر/ د.م.أ  
 

 :البيءنءت الشخصية

 .احمد محمد ابوالمجد عبدالمقصود : االســــــــــــــم

 71/1/7610 : تءي ــــخ الميــــالد

aboelmagd777@yahoo.com  :    وسءئل االتصـــءل
ahmed.aboelmagd@mu.edu.eg 

 .الجيزة –الحوامدية  –خلف العطور  –ش الجزار  0 : العنوان

 .جامعة المنيا-كلية السياحة والفنادق-استاذ مساعد بقسم االرشاد السياحى -  :                   الوظيفة الحءلية

 

 

 :التاريخ الوظيفي

  3002 - 5991اكتوبر: 
 .جامعة المنيا -كلية اآلداب ثم كلية السياحة و الفنادق -معيد بقسم اإلرشاد السياحي

 3002- 3007ابريل: 
 .جامعة المنيا -كلية السياحة و الفنادق-بقسم اإلرشاد السياحيمدرس مساعد 

 2227 -  2213 وليو: 

 مدرس بقسم االرشاد السياحي

  حدي االن 2213 وليو: 

 .استاذ مساعد بقسم االرشاد السياحي

 . مدير مشروع تطوير قسم االرشاد السياحي التابع لهيئة ضمان جودة التعليم القومية

 التعلم و التسهيالت المادية الداعمة ببرنامج االرشاد السياحي مقرر لجنة التعليم و

 .عضو لجنة الطالب و الخرييجين ببرنامج االرشاد السياحي

 

  :الدعليم و المهءيات

   كلية –شعبة اإلرشاد السياحي  7661بكالوريوس اإلرشاد السياحي بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف دور مايو 

 .المنياجامعة  -اآلداب 

  تحت  6000يناير  –جامعة المنيا  –كلية السياحة و الفنادق  –ماجستير في االرشاد السياحي من قسم االرشاد السياحي

 ".أبيدوس في االلف االولي قبل الميالد"عنوان 

  تحت  6001مايو  –جامعة المنيا  –كلية السياحة و الفنادق  –دكتوراه في االرشاد السياحي من قسم االرشاد السياحي

 ".في عصر الدولة الحديثةالتمحو من خالل المصادر المصرية القديمة "عنوان 

  6070استاذ مساعد في االرشاد السياحي يوليو. 

  6000في اللغة االنجليزية الدولي حاصل علي شهادة التويفل. 

 

 

 :التدريب

  6070ابريل  70الشرقية يوم دورة مناهج البحث في المصريات التي نظمها المعهد الفرنسي للدراسات. 

mailto:aboelmagd777@yahoo.com
mailto:ahmed.aboelmagd@mu.edu.eg
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 ياحيين علدي محاضر في الدورات التي تعقدها وزارة السياحة و نقابة المرشدين السياحيين العداد المرشدين الس

 .اعوام 1مدار اكثر من 

 

 :المؤتمرات 

 ن قنوات االتصال بين الشعوب في الفترة مد: حوار الحضارات: المؤتمر الدولي االول لجامعة المنيا بعنوان

 .  6008نوفمبر  0-1

  التدابع لجمعيدة كليدات ومعاهدد و أقسدام  6077ديسدمبر  71-70" نحو آفاق جديدة للسدياحة العربيدة"مؤتمر

 .شرم الشيخ-السياحة العربية

 السدياحة المصدرية والعربيددة فدي ضددوء : جامعددة الفيدوم بعنددوان -المدؤتمر السدادس لكليددة السدياحة و الفندادق

 .6076مارس  66-68الفترة من المتغيرات العالمية في 

 

 :اإلنتاج العلمي

1) “Tattoo as an intercultural enduring tradition”, in Proceedings of Cultures 

Dialogue: Communications Channels among Peoples, First International 

Conference of Minia University, 3 - 5 November 2008. 

 

2) “Impalement in ancient Egypt”, in Journal of the Faculty of Archaeology, 

South Valley University, vol. 5, July 2010. 

 

3) “Death Without Dishonour: Suicide as punishment in the judicial sources 

of the New Kingdom”, in the Proceedings of “Towards New Horizons of 

Arabic Tourism” Association of Arab Universities for Tourism and 

Hospitality, Sharm El Sheikh 13 – 15 December 2011, JAAUTH, Vol. 8, 

December 2011, also available: 

https://www.academia.edu/4749930/Death_Without_Dishonour_Suicide_as_Punishme

nt_in_the_Judicial_Sources_of_the_New_Kingdom 

4) “Places in the heart: Temple Reuse as burial place for elite Theban 

women in the Third Intermediate and Late Periods”, in the Proceedings of 

“Egyptian and Arabic Tourism in the light of new International Changes”, 6
th

 

International Conference of the Faculty of Tourism and Hotels, Fayoum 

University, 28 - 29 March 2012. 

5) “Prisoners’ Cage in ancient Egypt”, in the Proceedings of First Scientific 

Conference of Archaeology Department, Faculty of Arts, Minia University, 

October, 2012, also available:   

https://www.academia.edu/20320233/Prisoners_Cage_in_ancient_Egypt 

 

https://www.academia.edu/4749930/Death_Without_Dishonour_Suicide_as_Punishment_in_the_Judicial_Sources_of_the_New_Kingdom
https://www.academia.edu/4749930/Death_Without_Dishonour_Suicide_as_Punishment_in_the_Judicial_Sources_of_the_New_Kingdom
https://www.academia.edu/20320233/Prisoners_Cage_in_ancient_Egypt
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6) “Animal imagery in expressing royal and divine rage in ancient Egyptian 

Texts”, in the Proceedings of “Future Vision for Development of Arabic 

Tourism”, 3
rd

 International Conference of Arabic Tourism, Association 

of Arab Universities for Tourism and Hospitality, Library of Alexandria, 13 – 

15 November 2012, also available:    

https://www.academia.edu/20320246/Animal_imagery_in_expressing_royal_and_d

ivine_rage_in_ancient_Egyptian_Texts 

 

7) “Red Colour in expressing anger in ancient Egyptian Texts”, Journal of 

History and Future, January, 2013, also available: 

https://www.academia.edu/4749918/Red_Colour_in_expressing_anger_in_ancient_Egy

ptian_Texts 

8) “Bound by words: Oath in Egyptian international relations of the New 

Kingdom”, Proceedings of the 1
st
 International Conference of the Faculty of 

Tourism and Hotels, South Valley University, Luxor, 19-21 April, 2016. 

9) “Mind then Heart Control: Psychological Warfare as an element of Egyptian 

strategy of war during New Kingdom. I. Terror of the king as an element of 

Psychological Warfare”, 1
st
 conference of the Faculty of Tourism and Hotels, 

Minia University. 

10) “Dehumanization of the “Other”: Animal metaphor of defeated enemies in the 

New Kingdom military texts”, Accepted paper JARCE 52 (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.academia.edu/20320246/Animal_imagery_in_expressing_royal_and_divine_rage_in_ancient_Egyptian_Texts
https://www.academia.edu/20320246/Animal_imagery_in_expressing_royal_and_divine_rage_in_ancient_Egyptian_Texts
https://www.academia.edu/4749918/Red_Colour_in_expressing_anger_in_ancient_Egyptian_Texts
https://www.academia.edu/4749918/Red_Colour_in_expressing_anger_in_ancient_Egyptian_Texts
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 الطيب سير ضعبءس/ د.م.أ

 :البيانات الشخصية

 .الطيب سيد عباس ادريس : االســــــــــــــم

 6/1/7616 : تءي ــــخ الميــــالد

 eltayeb.abbas@mu.edu.eg :    وسءئل االتصـــءل
 

 .األقصر : محل الميالد

 .جامعة المنيا-كلية السياحة والفنادق-استاذ مساعد بقسم االرشاد السياحى -  :                   الحءليةالوظيفة 

 .ـ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                         

 

 

 :التاريخ الوظيفي

  6000-6000نيا في الفترة من جامعة الم-كلية السياحة والفنادق-معيد بقسم االرشاد السياحي-1

  6006-6000جامعة المنيا في الفترة من -كلية السياحة والفنادق-مدرس مساعد بقسم االرشاد السياحي -6

 2015حتي  6006جامعة المنيا في الفترة من -كلية السياحة والفنادق-مدرس بقسم االرشاد السياحي -3

حتي  6071جامعة المنيا في الفترة من مارس -السياحة والفنادقكلية -استاذ مساعد بقسم االرشاد السياحي -0

 االن

 .حتى اآلن6071لشئون التعليم والطالب في الفترة من  جامعة المنيا-كلية السياحة والفنادقوكيل  -1
 

  :التعليم و المهارات

 6000-المنياجامعة -كلية السياحة والفنادق-قسم االرشاد السياحي-بكالوريوس السياحة والفنادق

 

 :وعنوان الرسالة 6000-جامعة المنيا-كلية السياحة والفنادق-ماجستير في االرشاد السياحي-6

Isla+nd of Fire in Ancient Egyptian Texts from the Old Kingdom until the End of the 

Late Period 

 

-School of Archaeology, Classics, and Egyptology-دكتوراة في األدب الديني المصري القديم-0

 :وعنوان الرسالة 6006-جامعة ليفربول

  The Lake of Knives and the Lake of Fire 

Studies in the Topography of Passage in Ancient Egyptian Religious Literature. 

 
 

 :المهام االدارية

جامعة المنيا في الفترة -ية اليساحة والفنادقكل-المدير التنفيذي لمشروع تطوير برنامج االرشاد السياحي .7

 6076الي  6077من 

 6076الي 6077جامعة المنيا في الفترة من -كلية اليساحة والفنادق -مدير البوابة االليكترونية .6

حتي  6070جامعة المنيا في الفترة من يناير -كلية السياحة والفنادق-مدير وحدة الخدمات االليكترونية .0

6071  

 .حتي اآلن 6071الكلية لشئون التعليم والطالب من وكيل  .0

 

 

 

mailto:eltayeb.abbas@mu.edu.eg
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 :المؤتمرات 

1-The 10
th
 International Congress of Egyptologists, Aegean University, Rhodes 22-29 

May 2008. 

2- Second British Egyptology Congress, University of Liverpool, 14-16
th
 March 2008. 

3- The Tenth Annual Symposium of Current Research in Egyptology, Liverpool 

2009. 

4-The Third International Congress on the Mutual Influence between the Ancient 

Civilizations, Center of Papyrological Studies and Inscriptions, Ain Shams University 

26
th
 to the 28

th
 of March 2012. 

 

 :المنح الدراسية

 
Fulbright Visiting Scholar, Brown University, USA, September 2012-July2013 

 

 :اإلنتاج العلمي

1- Eltayeb Abbas, 'Crossing of the Lake Ritual', In: J. Corbeli, D. Boatright and C. 

Malleson (eds), Current Research in Egyptology 2009: Proceedings of the Tenth 

Annual Symposium, University of Liverpool, Oxbow Books, Oxford, 2010, pp. 1-14. 

 

2- Eltayeb Abbas, The Lake of Knives and the Lake of Fire: Studies in the 

Topography of Passage in Ancient Egyptian Religious Literature, British 

Archaelogical Reports International Series 2144, Oxford, 2010. 

 

3- Eltayeb Abbas, "The Seven Gatekeepers, Guardians, and Reporters in the Book of 

the Two Ways and in P. MMA 35.9.21", Abgadiyat, Issue 6, 2011, pp. 68-75. 

 

4-Eltayeb Abbas, "CT Spell 1099 (CT VII, 386a-391a) as Evidence for the Solar- 

Osirian Parallelism in Coffin Texts", Abgadiyat, Issue 7, 2012, pp. 26-31. 

5-Cherine Abou Zeid Ragueh and Eltayeb Abbas, "Origines et importance du 

Reliquaire "Insou" abritant la Tête d'Osiris á Abysos", Proceedings of the Third 

International Congress on the Mutual Influence between the Ancient Civilizations 

which was held at the  Center of Papyrological Studies and Inscriptions( ACPSI), 

March 26-28, 2012, Bulletin of the Ain-Shams, Part 3, 2012, pp. 1-9.  

6-Eltayeb Abbas, "The Tale of the Shipwrecked Sailor and the Rite of Passage", 

Journal of the American Research Center in Egypt, volume 49, 2013, pp. 9-18. 

7- Eltayeb Abbas, "The Exterior Decorations on the Outer Coffin of PA-dj-jmn 

(CG 6080-6081) as Representation of the Funeral Procession", Journal of the 

Association of Arab Universities for Tourism and Hospitality, volume 10, Issue 2, 

December 2013. 

 

8- The Significance of A ritual Scene on the Floor Board of Some Coffin Cases in the 

Twenty-First Dynasty", in: Pischikova, Elena, Budka, Julia., and Griffin, Kenneth 

(eds), Thebes in the First Millennium BC, Cambridge Scholar Publishing, Newcastle 

Upon Tyne, 2014, pp. 419-437. 
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9- Eltayeb Abbas and Yousry Abdelwahed, "The Domestic Pylon in the Light of 

Greek Papyri", Rosetta: Papers of the Department of Classics, Ancient History and 

Archaeology at the University of Birmingham, Issue 15, Spring 2014. 
 

10- Eltayeb Abbas and Yousry Abdelwahed, "The Exterior Decorations on the Inner 

coffin of PA-dj-jmn in Cairo Museum (CG 6082 and CG 6079) and the Judgment 

of the Dead",  Journal of the Association of Arab Universities for Tourism and 

Hospitality, June 2014 (forthcoming). 
 
11-Eltayeb Abbas, "Coffin Text spell 823 and the Rites of Passage: The 

Archeological Context of the Coffin of Mentuhotep", in: P. Kousolis (ed), 

Proceedings of the 10
th

 International Congress of Egyptologists, University of the 

Aegean, Rhodes 22-28 May 2008, Orientalia Lovaniensia Analecta 2014 

(forthcoming). 

 

76- Eltayeb Abbas, Ritual scenes on the Two Coffins of PA-dj-jmn in Cairo Museum, 

British archeological Reports 2603, 2014. 

13-Eltayeb Abbas, The Tomb of Osiris and Skyscapes in the Book of the Two Ways, 

Blackwell Religious Studies 2015 (forthcoming). 

 
 

  ويش العمل والرويات الدري بية:

  
6001ابريل  60-71-جامعة المنيا-مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس-دورة العرض الفعال-7  

اكتوبر  76-78-جامعة المنيا-مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس-دورة معايير الجودة في العملية التدريسية-6
6006 

6006اكتوبر  8-1-جامعة المنيا-اعضاء هيئة التدريسمركز تنمية قدرات  -دورة استخدام التكنواوجيا في التدريس-0  

6006اكتوبر 66-67-جامعة المنيا-مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس -دورة التخطيط االستراتيجي-0  

6006اكتوبر 66-67-جامعة المنيا-مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس -دورة تنمية اساليب البحث العلمي -1  

-71-70-جامعة المنيا-مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس -االتصال في انماط التعليم المختلفة دورة مهارات-6
6006 

 71/76/6070-76-جامعة المنيا-مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس -دورة مشروعات البحوث التنافسية-1

 67/77/6070-60-جامعة المنيا-ريسمركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التد -دورة تنظيم المؤتمرات العلمية-6

 
 0/76/6070-6-جامعة المنيا-مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس -النشر العلمي -70

مركز تدريب اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم علي نظم وتكنولوجيا المعلومات -جامعة المنيا-end noteدورة ال -77

 6/6070-6/1-0-جامعة المنيا-واالتصاالت
76-Advanced Word- مركز تدريب اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم علي نظم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-

 60/77/6070-71-جامعة المنيا

70-Advanced Excel - مركز تدريب اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم علي نظم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-

 -جامعة المنيا
67-66/77/6070 

70-Advanced Power Point -  مركز تدريب اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم علي نظم وتكنولوجيا المعلومات

 6/67/6070الي  61/77-جامعة المنيا-واالتصاالت
 68/1/6076-61دورة االدارة الجامعية -71
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 شير ن أبوز ر ياجح/ د

 :البيانات الشخصية

 .شيرين أبوزيد حسن راجح : االســــــــــــــم

 70/6/7660 : تءي ــــخ الميــــالد

 sondos642@hotmail.com  :    وسءئل االتصـــءل
 

 .القاهرة –المقطم  – 7بلوك  16فيال  –مدينة التجاريين  : العنوان

تخصص )جامعة المنيا -ة السياحة والفنادقكلي-مدرس بقسم االرشاد السياحى  :                   الوظيفة الحءلية

 (.ديانة مصرية قديمة

 

  :التعليم و المهارات

 7681جامعة حلوان عام  –قسم اإلرشاد السياحى  –بكالوريوس اإلرشاد السياحى بكلية السياحة و الفنادق  -

 

 7660جامعة حلوان عام  –ماجستير فى اإلرشاد السياحى بكلية السياحة و الفنادق  -

 :الموضوع 

 ". دراسة مقارنة لتطور أهم مقابر أشراف الدولة الوسطى بمنطقة المنيا بهدف تطوير تلك المنطقة سياحيا"

 

 6000جامعة المنيا عام  –دكتوراه فى اإلرشاد السياحى بكلية السياحة و الفنادق  -

 :الموضوع 

 ".األهمية الدينية لمدينة أبيدوس من خالل النصوص المصرية القديمة"

 

 :التاريخ الوظيفي

 7660إلى عام  7681مرشدة سياحية منذ عام  -

  7666جامعة المنيا منذ عام  –مدرس مساعد بكلية السياحة و الفنادق  -

  6000جامعة المنيا منذ عام  –مدرس بكلية السياحة و الفنادق  -

 

 :الرويات الدري بية بجءمعة المنيء 

 6006يوليو  –مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القيادات  –(  D3) توكيد الجودة و اإلعتماد  -

 6006يوليو  –مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القيادات  –(  R2) إعداد كتابة البحوث العلمية  -

 6006يوليو  –ية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القيادات مشروع تنم –(  T4) تصميم المقرر  -

 6006يوليو  –مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القيادات  –(  R3) إعداد مشروع بحثى  -

 : اللغءت

 .اإلنجليزية –الفرنسية  

 : النشاط التطوعى

 .فرع المقطم  -نشاط دروس التقوية  –" رسالة"بجمعية  هعضو -

-  

mailto:sondos642@hotmail.com
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مءجر ياضي / د   
 

 :البيانات الشخصية

 ماجد محمد عبدالحليم راضي : االســــــــــــــم

 76/76/7666 : تءي ــــخ الميــــالد

  magedrady@yahoo.com : وسءئل االتصـــءل   

                  maged.radi@mu.edu.eg 

 ش يوسف فهمي عثمان ـ كامب شيزار ـ اإلسكندرية ـ مصر 17 : العنوان

 .جامعة المنيا-كلية السياحة والفنادق-مدرس بقسم االرشاد السياحى  :                      الوظيفة الحءلية

 

 :التاريخ الوظيفي

 .مدرس بقسم اإلرشاد السياحي, كلية السياحة والفنادق, جامعة المنيا: الي اآلن2212مء و 

 .مدرس مساعد بقسم االرشاد السياحي ,كلية السياحة والفنادق ,جامعة المنيا:2228ـ 2222

 .معيد بقسم اإلرشاد السياحي , كلية السياحة والفنادق ,جامعة المنيا:2222ـ 1994

 :التعليم و المهارات

 7667 -جامعة اإلسكندرية -كلية السياحة والفنادق-يقسم االرشاد السياح-بكالوريوس السياحة والفنادقـ7 

 :عنوان الرسالةو 6000-جامعة المنيا-كلية السياحة والفنادق-ماجستير في االرشاد السياحي-6

“The Sarcophagi of birds and animals in ancient Egypt” 

 :وعنوان الرسالةاالرشاد الساحي دكتوراة في -0

“The Influence of woman in ancient Egypt” Tour Guiding curricula and the development of 

tour guiding competences 

 

 

 الدورات التدريبية

 م1997نوفمبر 
 

 الدورة التدريبية في شبكة المعلومات 

 
 جامعة المنيا

 
 طرق البحث م2116

“Research Methods” 

 
 جامعة ويلز، كاردف

 المملكة المتحدة
 

  العرض الفعال 

mailto:magedrady@yahoo.com
mailto:maged.radi@mu.edu.eg
mailto:maged.radi@mu.edu.eg
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مركز تنميه قدرات اعضاء  "Effective presentation skills"  م2111

هيئه التدريس و القيادات 

 جامعه المنيا

 (FLDP). 
 

 م2111

 استخدام التكنولوجيا في التدريس

"Using technology in education" 

 
مركز تنميه قدرات اعضاء 

هيئه التدريس و القيادات 

 جامعه المنيا

 (FLDP). 
 

 م2111

 اداره الفريق البحثي

"Managing research team" 

 
مركز تنميه قدرات اعضاء 

هيئه التدريس و القيادات 

 جامعه المنيا

 (FLDP). 
 

 
 م2111
مهارات االتصال في انماط التعليم  

 المختلفة

"Effective communication skills" 

 
مركز تنميه قدرات اعضاء 

هيئه التدريس و القيادات 

 جامعه المنيا

 (FLDP). 
 

 م2111

 معايير الجودة في العملية التدريسية

"Quality standards in teaching" 
 

 
اعضاء  مركز تنميه قدرات

هيئه التدريس و القيادات 

 جامعه المنيا

 (FLDP). 
 

 
 م2111

 نظام الساعات المعتمدة

Credit hours system 

 
مركز تنميه قدرات اعضاء 

هيئه التدريس و القيادات 

 جامعه المنيا

 (FLDP). 
 

 
 م2114

 النشر الدولي

International Publication   

 
مركز تنميه قدرات اعضاء 

التدريس و القيادات هيئه 

 جامعه المنيا

 (FLDP). 
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 م2114

 التخطيط اإلستراتيجي
Strategic Planing   

 
مركز تنميه قدرات اعضاء 

هيئه التدريس و القيادات 

 جامعه المنيا

 (FLDP). 
 

 م2114
 االرشاد االكاديمي

Academic Advising and Student 
Support 

 
مركز تنميه قدرات اعضاء 

التدريس و القيادات ه هيئ

 جامعه الفيوم

 (FLDP). 
 

 
 م2114

 توصيف المقرر

Course Specifications   

 
مركز تنميه قدرات اعضاء 

ه التدريس و القيادات هيئ

 جامعه الفيوم

 (FLDP). 
 

 

 

 :المؤتمرات 

1-The 10
th
 International Congress of Egyptologists, Aegean University, Rhodes 22-29 May 

2008. 

2- Second British Egyptology Congress, University of Liverpool, 14-16
th
 March 2008. 

3- The Tenth Annual Symposium of Current Research in Egyptology, Liverpool 2009. 

4-The Third International Congress on the Mutual Influence between the Ancient 

Civilizations, Center of Papyrological Studies and Inscriptions, Ain Shams University 26
th
 to 

the 28
th
 of March 2012. 

 

 :اإلنتاج العلمي

التغلب علي القلق لدي اللحظات االولي و تطوير ناجح لكسر الحاجز  , مجلة كلية السيءحة والفنءدق جءمعة اإلسكنري ةـ 1

 للمرشد السياحي

Overcoming anxiety at the first moments and developing successful ice break for tour 

guides 

 –ءمعة اإلسمءضعيلية ج -منظم من كلية السيءحة والفنءدق  " السيءحة العربية"المؤتمر الرولي الرابع تحت ضعنوان ـ 2

 6070ديسمبر  6 – 0مصر ـ 
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القواعد المصرية "جءمعة اإلسكنري ة مصر  –ـ المؤتمر العلمي الرولي السءدس منظم من كلية السيءحة والفنءدق 3

  2214" المنظمة لسلوك المهنة وتزوير المرشدين السياحيين

Egypt's code of conduct and tour guides' fabrication 

الذكاء العاطفي و 2214سبدمبر   -8جءمعة الفيوم مصر ضعرد  –لمجلة العلمية المحكمة لكلية السيءحة والفنءدق ـ ا4

 (جامعة المنيا -دراسة حالة لقسم االرشاد السياحي) المرشديين السياحيين المحتملين في مصر

Emotional Intelligence and Potential Tour Guides in Egypt (Case Study of Tour 

Guiding Department - El Minia University 

 م مصر2215جءمعة المنيء ضعرد مءيس  –ـ مجلة كلية اآلداب 5

 المرشد السياحي االلكتروني و مهنة اإلرشاد السياحي بمناطق التراث بمصر

Electronic tour guide and man-made heritage tour guides profession in Egypt 
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 دعاء عبدالمتعال/ د

 :البيانات الشخصية

 .دعاء عبدالمتعال احمد : االســــــــــــــم

 70/77/7618 : تءي ــــخ الميــــالد

 abdelmotaal@gmail.com doaa. :    وسءئل االتصـــءل

 .المنيا ـ شارع طه حسين ـ عمارات الجامعة : العنوان

 .جامعة المنيا-كلية السياحة والفنادق-مدرس بقسم االرشاد السياحى  :                   الوظيفة الحءلية

 

 

 :التاريخ الوظيفي

 2116ىوحت 1999جامعة المنيا منذ  –كلية السياحة والفنادق  – عيدم  

 2112وحتى  2116جامعة المنيا منذ   –والفنادق  كلية السياحة –مساعد مدرس 

 2112جامعة المنيا منذ -كلية السياحة و الفنادق-مدرس 
 

 

 :التدريسية  مهامال

 :المنيا وهذه المقررات مثل جامعةالقيام بتدريس عدة مقررات فى 

 تاريخ مصر القديم 

 األثار فى العصر اليونانى الرومانى 

 المجتمع المصرى 

  السياحى التطبيقىاآلرشاد 

 

 :المؤلفات العلمية

 (منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى دخول المسيحية مصر)مدخل الى تاريخ مصر القديم 

 عمارة معابد ومقابر العصر اليونانى الرومانى فى مصر 

 (1952منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى )المجتمع المصرى 

 

 :الرويات الدري بية

 :ومنها.العديد من دورات تنمية مهارات أعضاء التدريس فى المركزالمعتمدة بجامعة المنيا تم اجتياز التدريب على  

 مهارات األتصال الفعال 

 مهارات العرض الفعال 

 أساليب البحث العلمى 
 االتجهات الحديثة فى التدريس 

 مهارات التفكير 

 مهارات االتصال الفعال 
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  سري ضعزت/ د

 
 :البيانات الشخصية

 ضعزت حسين ضعبرالواحر سرى  : االسم

 1981أكدوبر  18: تءي خ الميالد

 

   01009405670 – 02موبايل   :وسءئل االتصءل

 youssri.abdelwahed@mu.edu.eg: البريد االلكترونى :                  

كلية السياحة  –قسم االرشاد السياحي  -العصرين اليونانى والرومانى مدرس تاريخ واثار مصر فى  :الوظيفة الحءلية

 (.6070تاريخ التعيين فبراير )جامعة المنيا  –والفنادق 

 

 :التاريخ الوظيفي

 (.6070تاريخ التعيين فبراير )المنيا  جامعة –كلية السياحة والفنادق  –مدرس بقسم االرشاد السياحي 

 (.6006تاريخ التعيين فبراير )جامعة المنيا  –كلية السياحة والفنادق  –السياحي مدرس مساعد بقسم االرشاد 

 (.6006تاريخ التعيين نوفمبر )جامعة المنيا  –كلية السياحة والفنادق  –معيد بقسم االرشاد السياحي 

 

 :االدارية مهامال

 (.6071ديسمبر  –مارس )جامعة المنيا  -مدير وحدة ضمان الجودة بكلية السياحة والفنادق

 (.6076ا أغسطس )جامعة المنيا  -مدير وحدة ضمان الجودة بكلية السياحة والفنادق

 

  :التعليم و المهارات

 فى موضوع( 6076ديسمبر )جامعة درام بالمملكة المتحدة  -دكتوراة الفلسفة من قسم كالسيك والتاريخ القديم -

Egyptian Cultural Identity in the Architecture of Roman Egypt (30 BC-AD 325) 

 –كلية السياحة والفنادق  - ماجستير االثار المصرية فى العصرين اليونانى والرومانى من قسم االرشاد السياحى -

 (.6006يناير )جامعة المنيا 

 

 :البعثءت والمهمءت العلمية

 6076الى ديسمبر  6008من ابريل  مصر فى الفترة -وزارة التعليم العالى-بعثة دكتوراة ممولة من قطاع البعثات -

 .جامعة درام بالمملكة المتحدة -بقسم كالسيك والتاريخ القديم

مصر  -وزارة التعليم العالى-الجراء أبحاث ما بعد الدكتوراة ممولة من قطاع البعثات( ستة أشهر)مهمة علمية قصيرة  -

 .يدنج بالمملكة المتحدةجامعة ر -بقسم كالسيك  6076الى يونية  6071فى الفترة من ديسمبر 

 

 :التدريسية امالمه

mailto:youssri.abdelwahed@mu.edu.eg
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 (.6008-6000)ارشاد سياحى تطبيقى  -7

 (.6070-6070)اثار مصر القبطية  -6

 (.6076-6070)تاريخ مصر فى العصر اليونانى الرومانى  -0

 (.6076-6070)المجتمع المصري القديم  -0

 (.6071-6076)البيئة المصرية  -1

 

 :المؤتمرات العلمية

- Searching for Egyptian identity in the Roman Period: the Association of Architectural and 

Spatial Features and Rituals, in Mediterranean Identities: Formation and Transformation, 

the University of Leicester (26/28 Mar 2010). 

- Architecture, Space, Rituals, and Egyptian Religious Identity in the Roman Period, in 

Religion and Identity in the Ancient World, the University of Durham (22/23 Apr 2010).  

 

 :الكتب المنشورة

Abdelwahed, Y. (2015). Egyptian Cultural Identity in the Architecture of Roman Egypt (30 

BC-AD 325), Archaeopress Roman Archaeology 6, Oxford. 

Abdelwahed, Y. (2016). Houses in Graeco-Roman Egypt: Arenas for Ritual Activity, 

Archaeopress, Oxford. 

 

 :المقءالت المنشوية

Abbas, E. and Abdelwahed, Y. (2014). ‘The Domestic Pylon in the Light of Greek Papyri’, 

Rosetta 15, 1-27.  

Abbas, E. and Abdelwahed, Y. (2014). ‘The Exterior Decorations on the Inner coffin of PA-

dj-jmn in Cairo Museum (CG 6082 and CG 6079) and the Judgment of the Dead’, JAUTH 

11:1. 

Abdelwahed, Y. (2016). ‘Two Festivals of the God Serapis in Greek Papyri’, Rosetta 18, 1-

15. 

Abdelwahed, Y. (2016). ‘The Illumination of Lamps (Lychnocaia) for Athena/Neith in 

Graeco-Roman Egypt, Rosetta 19. 

 :الرويات الدري بية بءلمملكة المدحرة

1) Programme for the Induction of Postgraduates engaged in Teaching and Supporting 

Learning (Apr 2008) 

2) Finding and Managing Information for your PhD (including Endnote): the Basics, 

Durham University (28 Apr 2008) 

3) The Basis of Thesis Writing (7 May 2008) 
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4) Effective Writing in Arts and Humanities and Social Sciences (2 Jun 2008). 

5) Punctuation Workshop (5 Jun 2008) 

6) Postgraduate Research Student Induction (6 Oct 2008) 

7) International Student Induction (6 Oct 2008) 

8) Introduction to the Postgraduate Researcher Training Programme - Faculty of Arts and 

Humanities (6 Oct 2008) 

9) Teaching Induction for Postgraduates Session 2 Preparing to Teach - Assessment in the 

Arts and Humanities (9 Oct 2008) 

10) Teaching Induction for Postgraduates Session 2 Preparing to Teach – Small Group 

Teaching in the Arts and Humanities (9 Oct 2008) 

11) Introduction to Postgraduate Training and Development (21 Oct 2008) 

12)  Managing Your Research Project – 1 (13 Nov 2008) 

13) Managing Your Research Project – 2 (17 Nov 2008) 

14) Improve Your Memory (14 May 2009) 

15) Common Language Errors (29 May 2009) 

16) Introduction to Speed Reading (1 Jul 2009) 

17)  Developing Interpersonal Skill for Professional Relationships (12 Nov 2009) 

18) Effective Reading in Arts & Humanities and Social Sciences (13 Nov 2009) 

19) Completing your doctorate (23 Nov 2009) 

20) Motivation Versus Procrastination: Making Your Doctorate Happen (24 Nov 2009) 

21) Introduction to Giving Presentations: Planning and Preparing (3 Dec 2009) 

22) Introduction to Giving Presentations: Delivering (4 Dec 2009) 

23) Writing Literature Review in Arts and Humanities and Social Sciences (15 Dec 2009) 

24) Giving Presentations: Dealing with Questions (4 Feb 2010) 

25) Lateral Thinking (26 Feb 2010) 

 

 :الرويات الدري بية بمصر

1) How to Conduct a Research, FLDP, Minia University (Mar  2004) 

2) Academic Research: Basic Skills, FLDP, Minia University (Apr 2005) 

3) Academic Research: the Ethics, FLDP, Minia University (May 2005) 

4) New Trends in Teaching, FLDP, Minia University (16/18 Jan 2006) 

5) Toefl IBT, Amid East Centre, Cairo (12 May 2007) 

6) Gurndftufe I, German Language Centre, Assiut University (16 May 2007) 

7) Gurndftufe II, German Language Centre, Assiut University (25 May 2007) 

8) Windows, ICTP, Minia University (19/23 Aug 2007) 

9) Microsoft Word, ICTP, Minia University (26/29 Aug 2007) 
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10) Microsoft PowerPoint, ICTP, Minia University (2/5 Sep 2007) 

11) Microsoft Excel, ICTP, Minia University (2/5 Sep 2007) 

12) PC Maintenance, ICTP, Minia University (9/10 Sep 2007) 

13) Internet, ICTP, Minia University (9/11 Sep 2007) 

14) International Computer Driving Licence, Computer Centre, Minia University (14 Nov 

2007) 

15) Strategic Planning, FLDP, Minia University (8/9 Jan 2013) 

16) Advanced Word, ICTP, Minia University (8/13 Jan 2013) 

17) Effective Presentation, FLDP, Minia University (14/15 Jan 2013) 

18) Advanced Excel, ICTP, Minia University (15/20 Jan 2013) 

19) Quality Academic Standards in Teaching, FLDP, Minia University (21/22 Jan 2013) 

20) Advanced PowerPoint, ICTP, Minia University (21/27 Jan 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

39 
 

 ينر محمر ضعبرالرحمن/د

 
 : ةشخصيالبيءنءت ال
 

 هند محمد عبد الرحمن  :االسم

 

  7610-76-1 :تءي خ الميالد
 

 ةجمهورية مصر العربي -أسيوط  :الميالد محل

 

  07001066001  محمول :جهءت االتصءل
  hendhurghada@gmail.com:البريد األلكترونى                   

 

 ( 6070منذ يناير )جامعة المنيا-كلية السياحة و الفنادق–مدرس التاريخ الحديث و العاصر  :الوظيفة الحءلية
 

 

 :الدعليم والمهءيات
 

 جامعة حلوان -كلية السياحه و الفنادق -فى اإلرشاد السياحى ديجة الركدوياه. 

 68/76/6070اعتمد مجلس الجامعه منح الدرجه بتاريخ 

 "67و حتى القرن  76خروج آثار مصر و إستردادها فى العصر الحديث منذ القرن "عنوان الرساله

 حلوانجامعة  -كلية السياحه و الفنادق -فى اإلرشاد السياحى ديجة المءجسدير 

  07/1/6000اعتمد مجلس الجامعه منح الدرجه بتاريخ 

 "تطور الملكيات الزراعيه الكبيره فى المنيا"عنوان الرساله

 بتقدير عام جيد جدا  - 7666جامعة المنيا عام  –كلية اآلداب   -فى اإلرشاد السياحى  ديجة البكءلوي وس 

 

 

 :ةالوظءئف السءبق

 
 6070 -6077  وزارة التعليم العالى بالغردقه -بالمعهد العالى للسياحه و الفنادق -السياحىمدرس بقسم اإلرشاد. 

 
 

 :المهام التدريسية

إرشاد  -اريخ مصر اإلسالمى ت– آثار مصر اإلسالميه -تاريخ مصر الحديث و المعاصر  -معالم مصر الحديثه

 .ةالبيئه المصري -آثار مصر الفرعونيه -سياحي تطبيقي 
 

 

 :المؤتمرات
 6076-الجامعة االمريكية  -سيمينار التاريخ 

  م6070-المؤتمر الدولي التراث الحضاري بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل كلية اآلداب جامعة المنيا. 

 6070جامعة جنوب الوادى -المؤتمر الدولى الثانى للدراسات البيئية. 

  6070" في الوطن العربي و مواجهة التحديات لبيئيةااألفاق المستقبلية للتنمية " المؤتمر الـدولي الحادى عشر-

 .عين شمسجامعة 

  مستقبل السياحة فى الوطن العربى والشرق األوسط التحديات "المؤتمر األول لكلية السياحة والفنادق

 .جامعة المنيا  -6076"والتوقعات
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 :ةاألنشطة العلمي
 

  بالغردقهإلقاء محاضرات تثقيفية بنقابة المرشدين السياحيين. 

  مجلة أيام زمان "اإلشراف على". 

 

  :المقءالت و األبحءث 

 

 "Egypt's Heritage as gifts" Ancient Egypt magazine,April-May2012 

 Safari under the reign of Muhamed Ali family in Egypt(1805-1952)(2
nd

 Conference 

of Environmental Studies 2014 ) 

 Dawn of oil Production in Modern Egypt (1850-1950) Minia Journal of Tourism and 

Hospitality Research , Volume 1, No. 1, June, 2016 

 The Relation between the Egyptians &their Heritage (ICOMOS 

Symposium,Turkey,2016) 

 Political Role of Minia Large Land owners (1805-1969) ( قسم -مجلة التاريخ و المستقبل

( يناير 6071جامعة المنيا -كلية االداب-التاريخ (Magazine of History& Future –Faculty of Arts-

History Dept. Minia Univ. Vol. Jan. 2017) 

 Resurrection of Egyptian mummies in Modern epoch (1835-1970s) (Minia Journal of 

Tourism and Hospitality Research, Volume2, No.2, Dec., 2016.  

 Exchanged gifts between Empress Eugenie & Khedive Ismail(in progress)  
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 إ نءس فءيس/ د

 
 :البيانات الشخصية

 ايناس فارس يحيى على احمد مشالى :االسم

 2891 /21 /12 :تءي خ الميالد

 Inas.fares@mu.edu.eg: البريد االلكترونى :وسءئل االتصءل

 11211152466116/  11211193898897 :يقم الهءتف

 ، عبير الند،  المنيا الجديدة،   المنيا ، جمهورية مصر العربية12، عمارة 7شقة  :العنوان

 .جامعة المنيا -والفنادقكلية السياحة  -مدرس التاريخ الحديث والمعاصر بقسم االرشاد السياحى :الوظيفة الحءلية

 

 :التاريخ الوظيفي

  .المنيا جامعة –كلية السياحة والفنادق  –مدرس بقسم االرشاد السياحي : 6070

  .جامعة المنيا –كلية السياحة والفنادق  –مدرس مساعد بقسم االرشاد السياحي : 6008

 .جامعة المنيا –كلية السياحة والفنادق  –معيد بقسم االرشاد السياحي : 6000

 

 :التعليم و المهارات

  بعنوان  (6076)في االرشاد السياحي من قسم االرشاد السياحي  ـ كلية السياحة والفنادق ـ جامعة حلواندكتوراة

" Anglo-Egyptian Relations from 1945 to 1954" 

  بعنوان  (6008)جامعة المنيا – كلية السياحة والفنادق - من قسم االرشاد السياحىفي االرشاد السياحي ماجستير

" The French Occupation Efforts towards Upper Egyptian Archeology 

 (6000) بكالريوس االرشاد السياحي ـ كلية السياحة والفنادق جامعة المنيا. 

 

 :األبحاث العلمية

 السنة المؤلفون المجلة ضعنوان البحث

Prince Mohammed Ali Tewfik after July 

Revolution and the journey for the Lost 

Journal of the American 

Research Center In Egypt 

(JARC) 

 6071 ايناس فارس يحيى. د

Vol.51 

German Archeological Missions during the 

Era of Khedive Ismail 1863-1879 

 

Journal of   Association 

of Arab Universities for 

Tourism and Hospitality 

 6071 ايناس فارس يحيى. د

Vol.12, 

issue 2 

Mallawi, Did it Deserve to be the Capital of 

Elfaroukia? 

Journal of Tourism and 

Hotels Faculty, Fayoum 
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 :كدبال

 .  2116الهيئة المصرية العامة للكتاب،  ،(النشرتحت )الحملة الفرنسية واثار مصر العليا ـ 

  

 :المؤتمرات

اليونان في  -المشاركة وإلقاء بحث في المؤتمر الرابع عشر للتاريخ واآلثار من القديم إلي الحديث بمدينة أثينا -

 6076يونيه  00-61الفترة من 
 

Athens 14
th

 Annual Conference of History and Archeology from Ancient to Modern 27-30 

June 2016 
 6076بحث مقبول للنشر في المؤتمر األول لكلية السياحة والفنادق جامعة المنيا أكتوبر  -

 

 الرويات الدري بية 
 تاريخ ال موضوع الدورة

 6001 العرض الفعال

 6001 الجودة واالعتماد

 6006 التدريس الفعال

 6006 استخدام التكنولوجيا فى التعليم

 6006 آداب وأخالقيات المهنة 

 6076 االدارة الجامعية

 6076 نظم االمتحانات وتقويم الطالب

 6076 تنظيم المؤتمرات 

 6076 سلوكيات المهنة

 6076 ادارة الوقت واالجتماعات

 6076 نظام الساعات المعتمدة

 6071 الدولىالنشر 
 

 

 

 الدري س
 لغة التدريس الفرقة اسم المقرر

Sources and Documents of 

Modern and Contemporary 

History 

 االنجليزية تمهيدى الماجستير

Contemporary History of Egypt االنجليزية الفرقة الرابعة 
Modern History of Egypt 

 
 االنجليزية الفرقة الرابعة

Egypt's Tourist Regions 

 
 االنجليزية الفرقة الرابعة

Practical Tourist Guidance held 

at the Egyptian Museum (Art 

and Culture of Ancient 

Egypt) 

 االنجليزية الفرقة الثالثة
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Practical Tourist Guidance of 

Islamic Monuments in Egypt 
 االنجليزية الرابعة

Practical Tourist Guidance of 

Coptic Monuments in Egypt 
 اإلنجليزية الرابعة

Practical Tourist Guidance of 

Greco-Roman Monuments in 

Egypt 

 االنجليزية الثالثة

Field trips to Coptic, Islamic, and 

Modern sites in Egypt 
 االنجليزية 

Practical Tourist Guidance held 

at the Egyptian Museum (Art and 

Culture of Ancient Egypt) 

 االنجليزية الفرقة الثانية

 

 المهءيات
UNESCO International Computer Driving 

Licence (ICDL) 

 

 مهارات الحاسب االلى

Local Toefl      مهارات اللغة 
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 وال  محمر ضعبرالحكيم/ د

 
 :البيانات الشخصية

   والء محمد عبد الحكيم محمد حسن: االسم
 جامعة المنيا -كلية السياحة والفنادق -مدرس بقسم االرشاد السياحي: الوظيفة

 60/77/7680:تءي خ الميالد

 محافظة المنيا -مركز أبوقرقاص -الفكرية -خلف االدارة التعليمية: العنوان
  07077860606 -07660086001: المحمول يقم

 transpirity@yahoo.com          walaa.abdelhakeem@mu.edu.eg  ,  :             االلكدروني البر ر

     

 

 :التعليم و المهارات
 جامعة المنيا -كلية السياحة والفنادق -االرشاد السياحيقسم  -م6001دور مايو  -بكالوريوس السياحة والفنادق. 

  جامعة المنيا, في موضوع -كلية السياحة والفنادق -60/7/6077درجة الماجستير في االرشاد السياحي بتاريخ 

 ("دراسة تحليلية)مناظر التطهير بمقابر النبالء بطيبة خالل عصر الدولة الحديثة "

“Purification Scenes in Theban Private Tombs during the New Kingdom (An 

Analytic Study)” 

  جامعة المنيا, في موضوع -كلية السياحة والفنادق -70/6071/ 70درجة الدكتوراه في االرشاد السياحي بتاريخ 

 "دراسة مقارنة لمناظر الثدييات بمقابر أفراد الدولة القديمة بسقارة والدولة الحديثة بطيبة"  

 “A comparative Study of Scenes of Mammals in Private Tombs of the Old Kingdom 

at Saqqara and the New Kingdom at Thebes” 

 

 

 :الجوائز العلمية واألبحءث المنشوية
 جامعة األستاذ المتفرغ بكلية الحقوق  -هاب اسماعيل يا/ الحصول علي الجائزة المقدمة من المرحوم األستاذ الدكتور

 .للطالب المتفوقين الحاصلين علي درجة الماجستير أوالدكتوراه -القاهرة ورئيس جامعة المنيا األسبق

 جامعة المنيا في العدد الصادر في  -كلية اآلداب -نشر بحثان علميان بمجلة التاريخ والمستقبل التابعة لقسم التاريخ

 .6070, يوليو 6070يوليو 

 بعنوان 6076اكتوبر 61كلية السياحة و الفنادق جامعة المنيا في لي األول لالدومؤتمر الفي بحث لقاء ا 

The Theme of Extracting the Last Drops of Juice in the Manufacture of Wine in the Old and 

Middle Kingdom Private Tombs) 

 

 :الدورات التدريبية
  68/6/6006الي  66/6بجامعة المنيا في الفترة من دورة مهارات العرض الفعال بمركز تنمية القدرات. 

  71/0/6001الي  70/0دورة مهارات االتصال الفعال بمركز تنمية القدرات بجامعة المنيا في الفترة من. 

  الي  61/0دورة استخدام التكنولوجيا في التدريس بمركز تنمية القدرات بجامعة المنيا في الفترة من

66/0/6001. 

  66/0/6001الي  61/0التفكير بمركز تنمية القدرات بجامعة المنيا في الفترة من دورة مهارات. 

  1/0/6001الي  6/0دورة التدريس الفعال بمركز تنمية القدرات بجامعة المنيا في الفترة من. 

  76/0/6001الي  71/0دورة أساليب البحث العلمي بمركز تنمية القدرات بجامعة المنيا في الفترة من. 

 منهجية البحث "بعنوان  78/0/6001اركة في ورشة عمل نظمها المعهد العلمي الفرنسي لآلثار الشرقية في المش

 ".واعداد العمل العلمي في علم المصريات

  الي  0/6دورة معايير الجودة في العملية التدريسية بمركز تنمية القدرات بجامعة المنيا في الفترة من

1/6/6008. 

 6070ج الثقافي بمركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لمكتبة االسكندرية عام المشاركة في البرنام . 

  61/0-67و من  66/6/6006-78المشاركة في الدورات التخصصية لكليات السياحة والفنادق في الفترة من /

6070. 

mailto:transpirity@yahoo.com
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  الي  6/77/6070دورة تدريبية في االنترنت من مركز الحاسب اآللي بجامعة المنيا في الفترة من

70/77/6070. 

  شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب"ICDL " 2/11/6077بأكاديمية المنارة الدولية بمحافظة المنيا بتاريخ. 

  6/7/6070الي  8/7دورة نظام الساعات المعتمدة بمركز تنمية القدرات بجامعة المنيا في الفترة من. 

 67/7/6070الي 60/7كز تنمية القدرات بجامعة المنيا في الفترة من دورة نظم االمتحانات وتقويم الطالب بمر. 

  8/0/6070الي  1/0دورة أخالقيات البحث العلمي بمركز تنمية القدرات بجامعة المنيا في الفترة من. 

  0/6/6070الي  6/6دورة النشر العلمي بمركز تنمية القدرات بجامعة المنيا في الفترة من. 

  دورةEndnote ة مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين علي نظم وتكنولوجيا بادار

 .6/6/6070الي  0/6المعلومات واالتصال بجامعة المنيا في الفترة من 

  دورة التخطيط االستراتيجي(L1 ) 6071بمركز تنمية القدرات بجامعة المنيا عام. 
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 ضعبرالرازقشعبءن سمير /د

 :البيءنءت الشخصية

 

 شعبان سمير عبد الرازق محمد : االســــــــــــــم

 71/0/7686 : تءي ــــخ الميــــالد

 07686100116:موبيل - : وسءئل االتصـــءل

 0866001160: عمل -

 :البريد االلكتروني

 : Drshaban2011@yahoo.com 

Shaaban.samir@mu.edu.eg 

 

 

 -:الدءي خ الوظيفي

 

 (6077-6070)جامعة المنيا        -كلية السياحة والفنادق -معيد بقسم اإلرشاد السياحي

 (6070-6070) المنيا جامعة -كلية السياحة والفنادق -مدرس مساعد بقسم اإلرشاد السياحى

 (6071-6076)جامعة المنيا        -كلية السياحة والفنادق –مدرس بقسم االرشاد السياحى 

 (6076-6071)جامعة المنيا             -نائب مدير وحدة الجودة بكلية السياحة والفنادق

 (6071-6076)منسق الكلية لمركز االبتكار وريادة االعمال بجامعة المنيا                

 

 -:الدعليم و المهءيات
 .بدرجة أمتياز مع مرتبة الشرف 6070جامعة المنيا  -كلية السياحة والفنادق –بكالوريوس اإلرشاد السياحي -

 (.6076-6077) حاصل على تمهيدى ماجستير بتقدير جيد جدا  

ة الجامعددة وتبادلهددا مددع الجامعددات حاصددل علددى الماجسددتير فددى األثددار اإلسددالمية مددع التوصددية بطبددع الرسددالة علددى نفقدد

 (6070-6070.)االخرى

 (.6070)حاصل على تأهيلى دكتوراة بتقدير جيد جدا  

حاصل على درجة الدكتوراة فدى األثدار االسدالمية بقسدم اإلرشداد السدياحى مدع التوصدية بطبدع الرسدالة علدى نفقدة الجامعدة 

 (.6071-6076. )وتبادلها مع الجامعات االخرى

 

 -:تمراتالمؤ

من شهر  66-66المشاركة فى موتمر المنيا الدولى للزراعة والرى فى دول حوض النيل فى الفترة من بين  -

 .بكلية الزراعة جامعة المنيا 6076مارس 

المشاركة فى الموتمر الدولى للتراث الحضارى بين تحديات الحاضر وأفاق المستقبل بكلية األداب جامعة المنيا  -

 .6070من شهر نوفمبر  66-60فى الفترة من بين 

 .6076المشاركة فى الموتمر الدولى االول لإلبتكار وريادة االعمال بجامعة المنيا فى شهر مايو  -

 6076اكتوبر  66-61الموتمر الدولى االول لكلية السياحة والفنادق جامعة المنيا خالل الفترة من المشاركة في  -

 ".التحديات والتوقعات" والشرق االوسط تحت عنوان مستقبل السياحة فى المنطقة العربية 
 

 :الرويات الدري بية والمهءي ة

.01/2/7207الي  02/2دورة مهارات االتصال الفعال في الفترة من        ·  

.72/2/7207الي 02/2دورة معايير الجودة في العملية التدريسية في الفترة من        ·  

.75/2/7207الي  74/2الفترة من دورة مهارات العرض الفعال في        ·  
4/7205/ 07الى  4/ 05دورة أخالقيات البحث العلمى فى الفترة من .        

mailto:Drshaban2011@yahoo.com
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 ) Word-power point - Excel) Ictp advanced دورات فى  .        

 .74/5/7207الى  70/5دورة الجوانب المالية والقانونية فى الفترة من .     
دارة المراجل العلمية فى الفترة من .       .77/0/7207الى  72/0دورة البحث فى قواعد البيانات العالمية وا 
 00/7/7207الى  00/7فى الفترة من   Advanced Word Processingدورة .     
 00/02/7205الى  07/02دورة النشر الدولى وذلك فى الفترة من .     
 05/0/7207الى  04/0وتقويم الطالب وذلك فى الفترة من  دورة نظم االمتحانات.    
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 فرج ضعبير زكي/ د

 :البيانات الشخصية

 فرج عبيد زكي شحاته : االســــــــــــــم  

 71/70/7681 : تءي ــــخ الميــــالد  

 -الفندادقكليدة السدياحة و  –مدرس مساعد بقسدم اإلرشداد السدياحي  : الوظيفة  

 جامعة المنيا

 0861607010: منزل - : وسءئل االتصـــءل  

 07666118180:موبيل -

  farag.shehata@mu.edu.eg :ـ البريد االكتروني

 العنوان  

 الوظيفة الحءلية                            

 

  : 

: 

 المنيا -سمالوط -اطسا -عزبة بشري

جامعة  السياحة والفنادقمدرس بقسم االرشاد السياحي ـ كلية 

 .تخصص اثار يوناني روماني ـ المنيا

 

 

 :الدءي خ الوظيفي

 :2213اكدوبر  - 2229

 . جامعة المنيا -كلية السياحة و الفنادق -معيد بقسم اإلرشاد السياحي 

 .جامعة المنيا -السياحة و الفنادقكلية  -مدرس مساعد بقسم اإلرشاد السياحي :  2217- 2213

 .جامعة المنيا -السياحة و الفنادقكلية  -بقسم اإلرشاد السياحي درسم: حدى اآلن 2217

   

 :الدعليم و المهءيات

 .6008جامعة المنيا  -كلية السياحة و الفنادق  –بكالوريوس اإلرشاد السياحي  -

 .6070جامعة المنيا  -كلية السياحة و الفنادق –ماجستير اإلرشاد السياحي  -

 "مناظر تقديم باقات الزهور في المعابد المصرية في العصر اليوناني الروماني"تحت عنوان       

 "اراضي العطاء في مصر البطلمية" تحت عنوان: مسجل لدرجة الدكتوراه في اإلرشاد السياحي -

 :التدريبية الدورات

  7222نوفمبر  01-00دورة اعداد القادة بمعهد اعداد القادة بحلوان  من. 
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  7202اغسطس  1-2معايير الجودة في العملية التدريسية من- FLDP- جامعة المنيا. 

  7200يونيو  4-0دورة مهارات اإلتصال الفعال من– FLDC- جامعة المنيا. 

  7200يونيو  75-74دورة العرض الفعال من– FLDC-جامعة المنيا. 

 7204يونيو  2-4ل العلمية من دورة البحث في قواعد البيانات العالمية وادارة المراجITC- - جامعة المنيا. 

  7205ابريل  07-05دورة أخالقيات البحث العلمي من -  FLDC- جامعة المنيا. 

  7205اكتوبر  00-07دورة النشر الدولي من– FLDC- جامعة المنيا. 

  2116مارس  15-14دورة نظم االمتحانات و تقويم الطالب من-FLDC- جامعة المنيا. 

 2116مايو  24-23الجوانب القانونية والمالية بالجامعات  من  دورة– FLD  - جامعة المنيا. 

  دورات تدربيبية في مهارات الحاسب االلي من وحدةICTP   بالجامعة 

 (Windows, Database, Word, Powerpoint, Excel , Access, Concept of  IT, Internet, 

Maintenance and Protection  

 رشة عمل للمعهد الفرنسي لالثار الشرقية حضور وIFAO بالكلية. 

 :أيم األنشطة الدري سية والطالبية وأنشطة الجودة 

  6070-6006القيام باإلرشاد في المناطق األثرية لرحالت الوفد السوري صيف. 

  67/7/6070القيام باإلرشاد في المناطق األثرية لوفد مكتبة اإلسكندرية . 

  6070مارس  60-67الدورة التخصصية لكليات السياحة والفنادق بجامعة المنيا من المشاركة في. 

   بجامعدة المنيدا  6076مدارس  66-66المشاركة في تنظيم مؤتمر المنيا الدولي للزراعة والري في دول حوض النيل

 .والمشاركة في اإلرشاد للرحالت لمعالم محافظة المنيا المنظمة علي هامش المؤتمر

  ركة في الرحالت العلمية والزيارات الميدانية للمناطق األثريةالمشا. 

 المشاركة في تفعيل المقررات االلكترونية بقسم اإلرشاد السياحي. 

 عضو بلجنة األنشطة الطالبية والتواصل الطالبي بالكلية. 

 المشاركة في تدريس مقررات اإلرشاد التطبيقي بقسم اإلرشاد السياحي. 

  6076-6070الجودة الخاصة برنامج اإلرشاد السياحي من المشاركة في أنشطة. 

 المشاركة في تنظيم اليوم البيئي ويوم اليتيم وحفالت التخرج التي تعقد كل عام بالكلية 

 المشاركة في تنظيم الملتقي التوظيفي بالكلية 

 المشاركة في أعمال الجودة بالكلية, عضو بلجنة القيادة والحوكمة 

 وتنظيم ( التنظيم ,اإلقامة ,المطبوعات)الدولي األول لكلية السياحة والفنادق ـ جامعة المنيا بلجان  المشاركة في المؤتمر

 .الجلسات العلمية وورش عمل المعهد الفرنسي لآلثار الشرقية واالرشاد لضيوف المؤتمر بالمناطق اآلثرية بالمنيا
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 حمر محمر خلفأ/ د

 :البيءنءت الشخصية

 .أحمد محمد خلف محمد :اإلسم

 .الصوامعة شرق -أخميم -سوهاج:العنوان

 66/7/7660:تءي خ الميالد

 07000606660:المحمول  :وسءئل االتصءل

 Ahmad.khalaf@mu.edu.eg:ِ البريد اإللكتروني                    

 .فنون قبطيةعمارة وتخصص , نياجامعة الم, كلية السياحة والفنادق, مدرس بقسم اإلرشاد السياحي :الوظيفة الحءلية

 

 -:الدعليم و المهءيات

  بتقدير عام ممتاز , م6070/6077عام , جامعة المنيا, قسم اإلرشاد السياحي, بكالريوس كلية السياحة والفنادق

 .مع مرتبة الشرف

 م6070ماجستير في اإلرشاد السياحي عام درجة ال. 

 م6071 درجة الدكتوراه في اإلرشاد السياحي. 

 :أهم األنشطة التدريسية والطالبية وأنشطة الجودة 

 المشاركة في تدريس مقررات اإلرشاد التطبيقي بقسم اإلرشاد السياحي. 

 المشاركة في تفعيل المقررات االلكترونية بقسم اإلرشاد السياحي. 

  برنامج اإلرشاد السياحيبالمشاركة في أنشطة الجودة الخاصة. 

  ناطق األثريةالعلمية والزيارات الميدانية للمالمشاركة في الرحالت. 

 المشاركة في تنظيم اليوم البيئي ويوم اليتيم وحفالت التخرج التي تعقد كل عام بالكلية 

 المشاركة في تنظيم الملتقي التوظيفي بالكلية. 

  المنياوالذي أقيم بجامعة  2116القيام باالرشاد في المناطق األثرية في أسبوع فتيات الجامعات. 

 م6076والمنعقد في اكتوبر , جامعة المنيا, المشاركة بالمؤتمر الدولي األول لكلية السياحة والفنادق. 
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 بيشوي نءجي

 :البيءنءت الشخصية

 .بيشوي ناجي صادق حنا : اإلسم

 .المنيا :العنوان

 77/7667/ 60ـ :تءي خ الميالد

  012886988054:المحمول ـ :وسءئل االتصءل

   beshoy.2014@mu.edu.eg: ـ البريد االلكتروني                  

 

 .تخصص عمارة وفنون قبطيةـ  معيد بقسم االرشاد السياحي ـ كلية السياحة والفنادق ـ جامعة المنيا: الوظيفة الحالية
 
 

 -:الدعليم و المهءيات

  بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف,  2112بكالوريوس كلية السياحة والفنادق ـ قسم االرشاد السياحي ـ مايو. 

  جامعة المنيا  -كلية السياحة و الفنادق  –تمهيدي ماجستير بقسم االرشاد السياحي. 

 في تخصص الفنون القبطية لماجستيرمسجل لدرجة ا. 

 :الرويات الدري بية

 EndNote. 

 العرض الفعال. 

 معايير الجودة في العملية التدريسية. 

 مهارات التواصل في أنماط التعليم المختلفة. 

  6070ميكروسوفت وورد. 

  6070ميكروسوفت باوربوينت. 

  6070ميكروسوفت اكسل. 

 

 :أهم األنشطة التدريسية والطالبية وأنشطة الجودة 

  اإلرشاد السياحيالمشاركة في تدريس مقررات اإلرشاد التطبيقي بقسم. 

 المشاركة في تفعيل المقررات االلكترونية بقسم اإلرشاد السياحي. 

  برنامج اإلرشاد السياحيبالمشاركة في أنشطة الجودة الخاصة. 

 المشاركة في الرحالت العلمية والزيارات الميدانية للمناطق األثرية. 

 المشاركة في تنظيم الملتقي التوظيفي بالكلية. 

 والذي أقيم بجامعة المنيا 2116شاد في المناطق األثرية في أسبوع فتيات الجامعات القيام باالر. 

  المشاركة في المؤتمر الدولي األول لكلية السياحة والفنادق ـ جامعة المنيا. 
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 محمر سهرى برشءوى

 :البيءنءت الشخصية

 .محمد سهري برشاوي عبدالعظيم : االســــــــــــــم  

 7/7/7666 : تءي ــــخ الميــــالد  

   0706760881: لايموب : وسءئل االتصـــءل  

  mohamed.sahri@mu.edu.eg : البر ر االلكدروني  

 محل الميالد  

 الوظيفة الحءلية                    

: 

: 

 .االقصر

نيدا السياحي ـ كلية السياحة والفنادق ـ جامعة الممعيد بقسم االرشاد 

 .سالميةإـ تخصص عمارة وفنون 

 :التاريخ الوظيفي

 . جامعة المنيا -سياحة و الفنادقكلية ال -معيد بقسم اإلرشاد السياحي :الي اآلن 3052يناير 59

 :التعليم و المهارات

  ر ممتاز مل مرتبة الشرفيبتقد 7204جامعة المنيا  -كلية السياحة و الفنادق  –بكالوريوس اإلرشاد السياحي. 
  7207جامعة المنيا  -كلية السياحة و الفنادق  –تمهيدي ماجستير بقسم االرشاد السياحي. 
  القاهرة المملوكيةرعاة الفن والعمارة في "تحت عنوان : في اإلرشاد السياحيالماجستير مسجل لدرجة". 

 :أهم األنشطة التدريسية والطالبية وأنشطة الجودة 

 المشاركة في تدريس مقررات اإلرشاد التطبيقي بقسم اإلرشاد السياحي. 

 المشاركة في تفعيل المقررات االلكترونية بقسم اإلرشاد السياحي. 

  برنامج اإلرشاد السياحيبالمشاركة في أنشطة الجودة الخاصة. 

 المشاركة في الرحالت العلمية والزيارات الميدانية للمناطق األثرية. 

 المشاركة في تنظيم الملتقي التوظيفي بالكلية. 

  والذي أقيم بجامعة المنيا 6076القيام باالرشاد في المناطق األثرية في أسبوع فتيات الجامعات. 

 ( التنظيم ,اإلقامة ,المطبوعات)جامعة المنيا بلجان  المشاركة في المؤتمر الدولي األول لكلية السياحة والفنادق ـ

 .وتنظيم الجلسات العلمية وورش عمل المعهد الفرنسي لآلثار الشرقية

  (.التنظيم ,اإلقامة)بلجان  6071المشاركة في مؤتمر رؤية مستقبلية لمتحدي اإلعاقة والذي أقيم بجامعة المنيا 

 : المهارات اللغوية
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 ة كتابة وتحدثا  إجادة اللغة اإلنجليزي. 

   إلمام جيد باللغة األلمانية كتابة وتحدثا. 

 : مهارات الحاسب اآللي

 برامج ميكروسوفت ويندوز. 

  (.اكسل -باوربوينت -وورد)برامج ميكروسوفت أوفيس 

 برامج االنترنت. 

 : الدورات التدريبية

  6070ميكروسوفت وورددورة. 

  6070ميكروسوفت باوربوينتدورة. 

  6070اكسيل ميكروسوفتدورة. 

  عالفاإلتصال الدورة. 

 دورة العرض الفعال. 

  6دورة تدريبية أقامتها وزارة البيئة بجامعة المنيا في الفترة من )دورة المراجعة البيئية على المنشآت-

 (.م0/1/6071

 


