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ىةـــذاتوـورةىالــالد
ى:ةـــامــأواًل:ىبوـاناتىر

   حسـام سعـيد شحاته محمد رمضان م:ـــــــــــــــــــاالدــ

            د ـدرس مساعـم ة:الوظوفةىالحالو

  قسم الدراسات الفندقية مىىبالكلوة:ـمىالعلـالقد

  ة.ـندريـكـجامعـة اإلس –السياحة والفنادق كلية  ة:ــــــــــــــــوـلـالك

 62/01/0791 الد:ــوـخىالمـاروـت

 اإلسكندرية -اإلبراهيمية  –ش األندلس  61 وان:ـــــــــــــــنـالع

 (15) 175 01 60 ون:ـمىالتلوفـــرق

  106 011 12 79 ل:ـمىالموباوـــرق

 hossam_said2001@yahoo.com     /hossam.said1@gmail.comىىىىىالبرودىاإللوكترونى:

ىى:ةــلموـالتىالعــا:ىالمؤهــًوثان

 الجامعة / الكلية سنة الحصول على الدرجة الدرجة العلمية

 6111 الماجيستير في إدارة الفنادق -0
 – اإلسكندريةجامعة 

 كلية السياحة والفنادق

 بكالوريوس السياحة والفنادق -6

 قسم الدراسات الفندقية
0777 

 – اإلسكندريةجامعة 

 نادقكلية السياحة والف

ى:(يــيىوالخارجــيى)الداخلــوفيىاألكادومـالتدرجىالوظىا:ثـًــلثا

 سةــاسم المؤس سنة االلتحاق بها الوظيفة
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جامعة اإلسكندرية –كلية السياحة والفنادق  6110 معيد  

جامعة اإلسكندرية –كلية السياحة والفنادق  6111 مدرس مساعد  

ىى:ودةــمىإدارةىالجـــنظىالـدوراتىالتدروبوةىفىىمجـا:ىالـًـرابع
ز ـمرك – والقٌادات تدرٌسـٌئة الـاء هـدرات أعضــز تنمٌة قـمرك –دورة معاٌٌر الجودة فً العملٌة التدرٌسٌة 

 ندرٌة.ـكـسإلة اـجامع –المإتمرات 

ىى:ودةــمىإدارةىالجــالىنظــفةىفىىمجـطةىالمختلـا:ىاألنذـخامًد
   :يـًامحل

 :جامعة اإلسكندرٌة –مان الجودة بكلٌة السٌاحة والفنادق المشاركة فً أعمال وحدة ض

والجدول الزمنً لتنفٌذها،  ودة بالكلٌةـلى للجام داخـنظإلنشاء االشتراك فً إعداد الخطة االستراتٌجٌة  .1
ا بالوحدةوتم  -2002دورة ٌناٌر فً تقدٌمها لالعتماد م ـوالتً ت ًٌ  ،اعتمادها وٌتم العمل بمقتضاها حال

 شهًرا(. 12فترة التعاقد ) أثناءتطبٌقها والمستمر 

 العمل كعضو فً اللجنة التنفٌذٌة للوحدة. .2

المتابعة المستمرة لتنفٌذ المهام المختلفة الموكلة إلى السادة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة وذلك  .3
 كلٌة.بالتنسٌق مع المدٌر التنفٌذي للوحدة، وبخاصة مهام إعداد األهداف االستراتٌجٌة لل

 ورش عمل بالوحدة.عقد وحدة ضمان الجودة وللكلٌة، من خالل لاالشتراك فً إعداد الرإٌة والرسالة  .4

نقولٌن للفرقة الثانٌة الطالب الجدد بالكلٌة؛ والطالب المموجهة إلى وتحلٌل استبٌانات  االشتراك فً تصمٌم .5
 .وعمل التقارٌر الخاصة بهااستخالص النتائج إعداد النماذج و، وكذلك الكلٌة الثالثة قسامؤب

)بٌن السادة أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم شعار الحول استطالع للرأي ، وإدارة شعار الوحدةتصمٌم  .6
 .(هاخرٌجٌالكلٌة و ومجموعة من طالب

 حاضر.رر وتقٌٌم الم  ـقاالشتراك فً تصمٌم وتوزٌع استبٌان تقٌٌم الم   .7

 

 

 :ودةـعـن ضمان الج ورش عملوندوات  ةعـدحضور  .2

 ود عبد القادرـاروق محمـلألستاذ الدكتور/ ف لالعتمادهٌل المستمر والتؤ رٌندوة مشروع التطو– 
 جامعة االسكندرٌة. –مركز المإتمرات 
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 اإلسكندرٌة توكٌد الجودة بجامعةمركز رئٌس نائب  –عمل لألستاذة الدكتورة/ هالة مندور ةورش– 
توصٌف وتقرٌر كذلك و ،عداد توصٌف وتقرٌر المقررعن كٌفٌة إ –ة التربٌة الرٌاضٌة بنات ـكلٌ

 البرنامج.

 المدٌر التنفٌذي األسبق لوحدة ضمان الجودة بالكلٌة –عمل لألستاذة الدكتورة/ حنان قطارة ورش– 
 .تقدٌمها لالعتمادالزمنً، و هاوجدوللى للجودة بالكلٌة نظام داخإلنشاء الخطة االستراتٌجٌة إلعداد 

 اإلسكندرٌة  توكٌد الجودة بجامعةرئٌس مركز نائب  –الدكتورة/ هالة مندور عمل لألستاذة  ةورش
رٌر ـتوصٌف وتق كذلكو، عن كٌفٌة إعداد توصٌف وتقرٌر المقرر –بمقر الوحدة بالكلٌة  –

 البرنامج.

 بمقر  –اإلسكندرٌة  ودة بجامعةـتوكٌد الجز ـرئٌس مرك –ور ـنٌة جافس  تاذة الدكتورة/ ـلألس دوةـن
 .بالجامعة معاٌٌر ومتطلبات إدارة الجودةعن  –بالكلٌة  الوحدة

 بالكلٌة وحدة ضمان الجودة لاألسبق المدٌر التنفٌذي  –ألستاذة الدكتورة/ حنان قطارة ورشة عمل ل
 .لكلٌةاوحدة ضمان الجودة وبالخاصة الرإٌة والرسالة إلعداد  –بمقر الوحدة بالكلٌة  –

  لوحدة ضمان الجودة األسبق المدٌر التنفٌذي –نان قطارة ستاذة الدكتورة/ حألمع اورشة عمل
التعلٌمات و ،إلعداد النماذج الخاصة بتوصٌف وتقرٌر المقرر –بمقر الوحدة بالكلٌة  –بالكلٌة

 .الخاصة بها

  لوحدة ضمان الجودة بالكلٌة السـابق المدٌر التنفٌذي  –ورشة عمل للدكتورة/ أمنٌة الشرقاوي– 
 .والتعلٌمات الخاصة بها ،إلعداد النماذج الخاصة بتوصٌف وتقرٌر البرنامج –ة بمقر الوحدة بالكلٌ

  األهداف تنسٌق وإعداد بهدف  –بمقر الوحدة بالكلٌة  –ورشة عمل لألستاذة الدكتورة/ حنان قطارة
 .االستراتٌجٌة للكلٌة

  /بمقر  –بالكلٌة ودة ـدة ضمان الجـالمدٌر التنفٌذي لوح –مصطفى أبو العٌنٌنورشة عمل للدكتور
 .لمتابعة وتنسٌق العمل بالوحدة –الوحدة بالكلٌة 

 بجامعةالمدٌر التنفٌذي لوحدة إدارة المشروعات نائب  –خالد السعدنً عمل للدكتور/  ةورش 

 كل قسم علمً.بعن كٌفٌة إعداد البرنامج الخاص  – بمقر الوحدة بالكلٌة – اإلسكندرٌة

 ورئاسة لجنة فحص واستالم للوحدة،الالزمة ٌة ألجهزة الحاسب اآللً ك فً تحدٌد المواصفات الفناالشترا .9
 .األجهزة

بمقر  –ودة بالكلٌة ـدة ضمان الجـلوحالسابق ر التنفٌذي ـالمدٌ –اوي ـدكتورة/ أمنٌة الشرقمع الاالشتراك  .10
إلى  1/4/2002لفترة من )عن المرحلة األولى للوحدة أثناء ا رٌر األولـإعداد التقفً  –الوحدة بالكلٌة 

 التقرٌر المالً وتقرٌر األنشطة التً تم إنجازها(. - 30/6/2002

ى:التيىتتعلقىبالعملوةىالتعلوموةىوخدمةىالمجتمعىىرـطةىالمختلفةىاألخـا:ىاألنذـدادًد
 :ةـة التعليميـالعملي

 (.2/11/2001 –20/10/2001جامعة اإلسكندرٌة ) –كلٌة التربٌة  –علم الجامعًة إعداد الم  دوراجتٌاز  .4

 .(2002) مرحلة البكالورٌوس – السٌاحة والفنادق لكلٌةئحة الداخٌلة الترح الـمقالمشاركة فً إعداد  .2
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 ”Certified Hospitality Department Trainer-CHDT“ المشاركة فً برنامج تنمٌة المهارات الفندقٌة .8
ة المنشآت الفندقٌة المصرٌة بالتعاون مع منظمة تم تنظٌمه بواسطة غرفوالذي  –ة( ـساع 42دة البرنامج ـم)

The Educational Institute of the American Hotel & Lodging Association (AH&LA) – 
قد   .2003ماٌو  -بفندق بالزا باإلسكندرٌة والذي ع 

)مشروع  Tempus Meda Joint European Project (JEP 31084 – 2003)المشاركة فً مشروع  .4
جامعة  – السٌاحة والفنادق اتبكلٌ –فً مجال السٌاحة والفنادق حاد األوروبً لتطوٌر الدراسات العلٌا االت

 .(2002-2004) (جامعة اللبنانٌة بلبنانالاإلسكندرٌة بمصر، وجامعة تشرٌن بسورٌا، و

 بواسطة امهتنظٌ والذي تم –ان ـونـبالٌ ”Trainer’s Training Program“ المدربين دورة تدريباز ـاجتٌ .5
اد ـ)مشروع االتح Tempus Meda Joint European Project (JEP 31084 – 2003)روع ـمش

قد فً ،(ادقـٌاحة والفنـفً مجال السً لتطوٌر الدراسات العلٌا ـاألوروب  theتسالونٌكً فً والذي ع 

Alexadreion Technological Educational Institute (A.T.E.I.) of Thessaloniki, Department 

of Tourism Management  2007-7-14إلى  2007-7-1فً الفترة من. 

 .السٌاحة والفنادق الساعات المعتمدة بكلٌةنظام لا وفقـً  الدراسات العلٌا ئحةالمشاركة فً إعداد ال .6

 .السٌاحة والفنادق لكلٌةالتعلٌم المفتوح ئحة المشاركة فً إعداد ال .7

 –مركز المإتمرات  –اء هـٌئة التدرٌس والقٌادات درات أعضنمٌة قـمركز تب –ات دوردة ـعاز ـاجتٌ .8

 :الًـا كالتـوبٌانه، جامعـة اإلسـكـندرٌة

 دورة مهارات االتصال الفعال  دورة اخالقٌات وآداب المهنة 

 دورة استخدام التكنولوجٌا فً التدرٌس  دورة مهارات العرض الفعال 

 دورة الساعات المعتمدة  واالجتماعات دورة إدارة الوقت 

 دورة تنظٌم المإتمرات العلمٌة  

ر كلٌة ـمإتم  –" INFOS 2007"الدولً السنوي للنظم والمعلومات ر ـمإتمالفً  المشاركة ببحث .9

 رسما 26-24فً الفـترة مـن   - جامعة القاهرةقاعة مإتمرات  -الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة 
2007. 

مإتمر كلٌة الحاسبات   –" INFOS 2008للنظم والمعلومات "لسادس المإتمر الدولً السنوي حضور ا .48
 .2002 رسما 29-27فً الفترة من   - جامعة القاهرةقاعة مإتمرات  -والمعلومات جامعة القاهرة 

امج نالبر –" RDI  "Mobility Dayكارـوث والتنمٌة واالبتـج البحـً ببرنامـر التعرٌفـحضور المإتم .44

رات ـة مإتمـقاع –اد األوروبً ـاون مع االتحـبالتعً والبحث العلمً بمصر ـلٌم العالـعوزارة التـع لـالتاب
 .2002 أكتوبر 21  -كندرٌة ـاإلسة ـب جامعـكلٌة الط

 و حتى تارٌخه. 2001من الدراسٌة المشاركة فً تدرٌس مختلف المقررات  .42
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مجال و المكاتب األمامٌةإدارة ً مجال طالب قسم الدراسات الفندقٌة ف بتدرٌوتنفٌذ برامج تدرٌبٌة لإعداد  .48
 .إدارة المطاعم

 :عـة المجتمـدمـخ
 -"التعلٌم واالستثمار وفرص العمل فً صناعة السٌاحة"الكلٌة الثالث بعنوان المشاركة فً تنظٌم مإتمر  .1

 .2004ماٌـو  6-4فً الفـترة مـن   -قاعة المإتمرات بمكتبة اإلسكندرٌة 

 .2004دٌسمبر   - مركز اإلبداع  - "جً الكلٌة ومعرض فرص العملحفل خرٌ"المشاركة فً تنظٌم  .2

"الساحل الشمالً الغربً المصري على خرٌطة السٌاحة الكلٌة الرابع بعنوان مإتمر المشاركة فً تنظٌم  .3
 .2005 أبرٌـل 19-17فً الفـترة مـن  -قاعة المإتمرات بمكتبة اإلسكندرٌة  -الدولٌة"

دور الوعً السٌاحً فً تحسٌن الصورة السٌاحٌة "بعنوان  خامسلكلٌة الاالمشاركة فً تنظٌم مإتمر  .4

أبرٌـل  19-17فً الفـترة من  -كندرٌة ـقاعة المإتمرات بمكتبة اإلس -على خرٌطة السٌاحة الدولٌة"لمصر 
2006. 

ندرٌة المشاركة فً تنظٌم مإتمر غرفة الفنادق المصرٌة بالتعاون مع كلٌة السٌاحة والفنادق جامعة اإلسك .5
والم نعقد فً اإلسكندرٌة  -بعنوان  "األزمة االقتصادٌة وتداعٌاتها على القطاع السٌاحً: المشكلة والحل"

 .2009فبراٌر  15 -بفندق هٌلتون جرٌن بالزا 

ادق العالمٌة )مثل: ـالسل الفنـبس لـرص عمـفاءات والندوات لتوفٌر ـعدد من اللقالمشاركة فً تنظٌم  .6
مٌرا(  – هٌلتون -فورسٌزون  قدت   -ج   .اإلسكندرٌةمإتمرات جامعة مركز  أوبالكلٌة والتً ع 

 

 ه محمد رمضانتحسام سعيد شحا سـم:اال
 التوقيع:

 

             


