كلية السياحة والفنادق

جامعـة اإلسـكندرية

الدــورةىالـذاتوـــة

ى

أوالً:ىبوـاناتىرــامـــة :ى
االدـــــــــــــــــــــم :حسـام سعـيد شحاته محمد رمضان
الوظوفةىالحالوة :مـدرس مساعـد
القدـمىالعلـمىىبالكلوة :قسم الدراسات الفندقية
الكـلـوــــــــــــــــة :كلية السياحة والفنادق – جامعـة اإلسـكـندريـة.
تـاروـخىالمـوــالد0791/01/62 :
العـنـــــــــــــــوان 61 :ش األندلس – اإلبراهيمية  -اإلسكندرية
رقـــمىالتلوفـون)15( 175 01 60 :
رقـــمىالموباوـل106 011 12 79 :
البرودىاإللوكترونى:ىىىىىhossam.said1@gmail.com / hossam_said2001@yahoo.com

ثانوـًـا:ىالمؤهــالتىالعـلموــة:ى ى
الدرجة العلمية

سنة الحصول على الدرجة

 -0الماجيستير في إدارة الفنادق

6111

 -6بكالوريوس السياحة والفنادق
قسم الدراسات الفندقية

الجامعة  /الكلية
جامعة اإلسكندرية –
كلية السياحة والفنادق
جامعة اإلسكندرية –

0777

كلية السياحة والفنادق

ثالـثـًـا:ىالتدرجىالوظـوفيىاألكادومــيى(الداخلــيىوالخارجــي) :ى
الوظيفة

سنة االلتحاق بها

اسم المؤســسة
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كلية السياحة والفنادق

جامعـة اإلسـكندرية

معيد

6110

كلية السياحة والفنادق – جامعة اإلسكندرية

مدرس مساعد

6111

كلية السياحة والفنادق – جامعة اإلسكندرية

رابعـًـا:ىالـدوراتىالتدروبوةىفىىمجـالىنظـــمىإدارةىالجــودة:ى ى
دورة معاٌٌر الجودة فً العملٌة التدرٌسٌة – مركـز تنمٌة قــدرات أعضـاء هـٌئة الـتدرٌس والقٌادات – مركـز
المإتمرات – جامعـة اإلسـكـندرٌة.

دـا:ىاألنذـطةىالمختلـفةىفىىمجــالىنظــمىإدارةىالجــودة:ى ى
خام ً
محليـًا:

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

 .1االشتراك فً إعداد الخطة االستراتٌجٌة إلنشاء نظـام داخلى للجـودة بالكلٌة والجدول الزمنً لتنفٌذها،
والتً تـم تقدٌمها لالعتماد فً دورة ٌناٌر  -2002وتم اعتمادها وٌتم العمل بمقتضاها حالًٌا بالوحدة،
والمستمر تطبٌقها أثناء فترة التعاقد ( 12شهرً ا).
 .2العمل كعضو فً اللجنة التنفٌذٌة للوحدة.
 .3المتابعة المستمرة لتنفٌذ المهام المختلفة الموكلة إلى السادة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة وذلك
بالتنسٌق مع المدٌر التنفٌذي للوحدة ،وبخاصة مهام إعداد األهداف االستراتٌجٌة للكلٌة.
 .4االشتراك فً إعداد الرإٌة والرسالة لوحدة ضمان الجودة وللكلٌة ،من خالل عقد ورش عمل بالوحدة.
 .5االشتراك فً تصمٌم وتحلٌل استبٌانات موجهة إلى الطالب الجدد بالكلٌة؛ والطالب المنقولٌن للفرقة الثانٌة
بؤقسام الكلٌة الثالثة ،وكذلك إعداد النماذج واستخالص النتائج وعمل التقارٌر الخاصة بها.
 .6تصمٌم شعار الوحدة ،وإدارة استطالع للرأي حول الشعار (بٌن السادة أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم
ومجموعة من طالب الكلٌة وخرٌجٌها).
 .7االشتراك فً تصمٌم وتوزٌع استبٌان تقٌٌم المقـرر وتقٌٌم المحاضر.

 .2حضور عـدة ندوات وورش عمل عـن ضمان الجـودة:
 ندوة مشروع التطوٌر المستمر والتؤهٌل لالعتماد لألستاذ الدكتور /فـاروق محمـود عبد القادر –
مركز المإتمرات – جامعة االسكندرٌة.
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 ورشة عمل لألستاذة الدكتورة /هالة مندور – نائب رئٌس مركز توكٌد الجودة بجامعة اإلسكندرٌة–
كلٌـة التربٌة الرٌاضٌة بنات – عن كٌفٌة إعداد توصٌف وتقرٌر المقرر ،وكذلك توصٌف وتقرٌر
البرنامج.
 ورش عمل لألستاذة الدكتورة /حنان قطارة – المدٌر التنفٌذي األسبق لوحدة ضمان الجودة بالكلٌة –
إلعداد الخطة االستراتٌجٌة إلنشاء نظام داخلى للجودة بالكلٌة وجدولها الزمنً ،وتقدٌمها لالعتماد.
 ورشة عمل لألستاذة الدكتورة /هالة مندور – نائب رئٌس مركز توكٌد الجودة بجامعة اإلسكندرٌة
– بمقر الوحدة بالكلٌة – عن كٌفٌة إعداد توصٌف وتقرٌر المقرر ،وكذلك توصٌف وتقـرٌر
البرنامج.
 نـدوة لألسـتاذة الدكتورة /سنٌة جافـور – رئٌس مركـز توكٌد الجـودة بجامعة اإلسكندرٌة – بمقر
الوحدة بالكلٌة – عن معاٌٌر ومتطلبات إدارة الجودة بالجامعة.
 ورشة عمل لألستاذة الدكتورة /حنان قطارة – المدٌر التنفٌذي األسبق لوحدة ضمان الجودة بالكلٌة
– بمقر الوحدة بالكلٌة – إلعداد الرإٌة والرسالة الخاصة بوحدة ضمان الجودة والكلٌة.
 ورشة عمل مع األستاذة الدكتورة /حنان قطارة –المدٌر التنفٌذي األسبق لوحدة ضمان الجودة
بالكلٌة– بمقر الوحدة بالكلٌة – إلعداد النماذج الخاصة بتوصٌف وتقرٌر المقرر ،والتعلٌمات
الخاصة بها.
 ورشة عمل للدكتورة /أمنٌة الشرقاوي – المدٌر التنفٌذي السـابق لوحدة ضمان الجودة بالكلٌة –
بمقر الوحدة بالكلٌة – إلعداد النماذج الخاصة بتوصٌف وتقرٌر البرنامج ،والتعلٌمات الخاصة بها.
 ورشة عمل لألستاذة الدكتورة /حنان قطارة – بمقر الوحدة بالكلٌة – بهدف إعداد وتنسٌق األهداف
االستراتٌجٌة للكلٌة.
 ورشة عمل للدكتور /مصطفى أبو العٌنٌن– المدٌر التنفٌذي لوحـدة ضمان الجـودة بالكلٌة – بمقر
الوحدة بالكلٌة – لمتابعة وتنسٌق العمل بالوحدة.
 ورشة عمل للدكتور /خالد السعدنً – نائب المدٌر التنفٌذي لوحدة إدارة المشروعات بجامعة
اإلسكندرٌة – بمقر الوحدة بالكلٌة – عن كٌفٌة إعداد البرنامج الخاص بكل قسم علمً.
 .9االشتراك فً تحدٌد المواصفات الفنٌة ألجهزة الحاسب اآللً الالزمة للوحدة ،ورئاسة لجنة فحص واستالم
األجهزة.
 .10االشتراك مع الدكتورة /أمنٌة الشرقـاوي – المدٌـر التنفٌذي السابق لوحـ دة ضمان الجـودة بالكلٌة – بمقر
الوحدة بالكلٌة – فً إعداد التقـرٌر األول للوحدة أثناء المرحلة األولى (عن الفترة من  2002/4/1إلى
 - 2002/6/30التقرٌر المالً وتقرٌر األنشطة التً تم إنجازها).

داددًـا:ىاألنذـطةىالمختلفةىاألخـرىىالتيىتتعلقىبالعملوةىالتعلوموةىوخدمةىالمجتمع :ى
العمليـة التعليميـة:
 .4اجتٌاز دورة إعداد المعلم الجامعً– كلٌة التربٌة – جامعة اإلسكندرٌة (.)2001/11/2 –2001/10/20
 .2المشاركة فً إعداد مقـترح الالئحة الداخٌلة لكلٌة السٌاحة والفنادق – مرحلة البكالورٌوس (.)2002
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 .8المشاركة فً برنامج تنمٌة المهارات الفندقٌة ”“Certified Hospitality Department Trainer-CHDT

(مـدة البرنامج  42ساعـة) – والذي تم تنظٌمه بواسطة غرفة المنشآت الفندقٌة المصرٌة بالتعاون مع منظمة
)– The Educational Institute of the American Hotel & Lodging Association (AH&LA
والذي عقد بفندق بالزا باإلسكندرٌة  -ماٌو .2003

 .4المشاركة فً مشروع )( Tempus Meda Joint European Project (JEP 31084 – 2003مشروع
االتحاد األوروبً لتطوٌر الدراسات العلٌا فً مجال السٌاحة والفنادق – بكلٌات السٌاحة والفنادق – جامعة
اإلسكندرٌة بمصر ،وجامعة تشرٌن بسورٌا ،والجامعة اللبنانٌة بلبنان) (.)2002-2004
 .5اجتٌـاز دورة تدريب المدربين ” “Trainer’s Training Programبالٌـونـان – والذي تم تنظٌمها بواسطة
مشـروع )( Tempus Meda Joint European Project (JEP 31084 – 2003مشروع االتحـاد
األوروبـ ً لتطوٌر الدراسات العلٌا فً مجال السـٌاحة والفنـادق) ،والذي عقد فً تسالونٌكً فً the
Alexadreion Technological Educational Institute (A.T.E.I.) of Thessaloniki, Department
 of Tourism Managementفً الفترة من  2007-7-1إلى .2007-7-14

 .6المشاركة فً إعداد الئحة الدراسات العلٌا وفق ًـا لنظام الساعات المعتمدة بكلٌة السٌاحة والفنادق.
 .7المشاركة فً إعداد الئحة التعلٌم المفتوح لكلٌة السٌاحة والفنادق.

 .8اجتٌـاز عـدة دورات – بمركز تنمٌة قـدرات أعضاء هـٌئة التدرٌس والقٌادات – مركز المإتمرات –
جامعـة اإلسـكـندرٌة ،وبٌانهـا كالتـالً:
 دورة مهارات االتصال الفعال

 دورة اخالقٌات وآداب المهنة

 دورة استخدام التكنولوجٌا فً التدرٌس

 دورة مهارات العرض الفعال

 دورة الساعات المعتمدة

 دورة إدارة الوقت واالجتماعات

 دورة تنظٌم المإتمرات العلمٌة
 .9المشاركة ببحث فً المإتمـر الدولً السنوي للنظم والمعلومات " – "INFOS 2007مإتمـر كلٌة
الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة  -قاعة مإتمرات جامعة القاهرة  -فً الفـترة مـن  26-24مارس
.2007
 .48حضور المإتمر الدولً السنوي السادس للنظم والمعلومات " – "INFOS 2008مإتمر كلٌة الحاسبات
والمعلومات جامعة القاهرة  -قاعة مإتمرات جامعة القاهرة  -فً الفترة من  29-27مارس .2002
 .44حضور المإتمـر التعرٌفـً ببرنامـج البحـوث والتنمٌة واالبتـكار  – "Mobility Day" RDIالبرنامج
التابـع لـوزارة التعـلٌم العالـً والبحث العلمً بمصر بالتعـاون مع االتحـاد األوروبً – قاعـة مإتمـرات
كلٌة الطـب جامعـة اإلسـكندرٌة  21 -أكتوبر .2002
 .42المشاركة فً تدرٌس مختلف المقررات الدراسٌة من  2001و حتى تارٌخه.
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 .48إعداد وتنفٌذ برامج تدرٌبٌة لتدرٌب طالب قسم الدراسات الفندقٌة فً مجال إدارة المكاتب األمامٌة ومجال
إدارة المطاعم.

خـدمـة المجتمـع:
 .1المشاركة فً تنظٌم مإتمر الكلٌة الثالث بعنوان "التعلٌم واالستثمار وفرص العمل فً صناعة السٌاحة"-
قاعة المإتمرات بمكتبة اإلسكندرٌة  -فً الفـترة مـن  6-4ماٌـو .2004
 .2المشاركة فً تنظٌم "حفل خرٌجً الكلٌة ومعرض فرص العمل"  -مركز اإلبداع  -دٌسمبر .2004
 .3المشاركة فً تنظٌم مإتمر الكلٌة الرابع بعنوان "الساحل الشمالً الغربً المصري على خرٌطة السٌاحة
الدولٌة" -قاعة المإتمرات بمكتبة اإلسكندرٌة  -فً الفـترة مـن  19-17أبرٌـل .2005
 .4المشاركة فً تنظٌم مإتمر الكلٌة الخامس بعنوان " دور الوعً السٌاحً فً تحسٌن الصورة السٌاحٌة
لمصر على خرٌطة السٌاحة الدولٌة" -قاعة المإتمرات بمكتبة اإلسـكندرٌة  -فً الفـترة من  19-17أبرٌـل
.2006
 .5المشاركة فً تنظٌم مإتمر غرفة الفنادق المصرٌة بالتعاون مع كلٌة السٌاحة والفنادق جامعة اإلسكندرٌة
بعنوان "األزمة االقتصادٌة وتداعٌاتها على القطاع السٌاحً :المشكلة والحل" -والمنعقد فً اإلسكندرٌة
بفندق هٌلتون جرٌن بالزا  15 -فبراٌر .2009
 .6المشاركة فً تنظٌم عدد من اللقـاءات والندوات لتوفٌر فـرص عمـل بسـالسل الفنـادق العالمٌة (مثل:
فورسٌزون  -هٌلتون – جمٌرا)  -والتً عقدت بالكلٌة أو مركز مإتمرات جامعة اإلسكندرٌة.
االسـم :حسام سعيد شحاته محمد رمضان
التوقيع:
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