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عبيؼخ اإلعكُذسٌخ /هٍخ انغٍبؽخ ٔانفُبدقك 2016 يؾبعجخ فُذلٍخ دكزٕساِ انفهغفخ فً إداسح انفُبدق

عبيؼخ اإلعكُذسٌخ /كهٍخ انغٍبؽخ ٔانفُبدق 2012 يؾبعجخ فُذلٍخ يبعغزٍش إداسح انفُـــبدق

 عبيؼخ اإلعكُذسٌخ كهٍـــخ انزغـــبسح /  2012 يؾـــبعـــجخ ثكبنـــٕسٌٕط رغـــبسح

عبيؼخ اإلعكُذسٌخ /ٍخ انغٍبؽخ ٔانفُبدقكه 2007 دساعبد فُذلٍخ ثكبنـٕسٌٕط انغٍبؽـخ ٔانفُـبدق

 عبيؼخ اإلعكُذسٌخ /كهٍخ انغٍبؽخ ٔانفُبدق 2016-12-27 يـــــــــــــذسط

 سٌخعبيؼخ اإلعكُذ /كهٍخ انغٍبؽخ ٔانفُبدق 2012-09-30 يـذسط يغبػـذ

 عبيؼخ اإلعكُذسٌخ /كهٍخ انغٍبؽخ ٔانفُبدق 2008-04-03 ـٍــذــــــــــــيؼ

 خ انجكبنٕسٌٕط هاإلَزذاة نزذسٌظ يمشساد يشؽ

  فُذلٍخعٍبؽٍخ ٔيؾبعجخ  

 إداسح اإلٌشاداد 

  انزخشطيششٔع 

 

2019-2021 

 

 

 داسح انفُذلٍخاإلانغٍبؽخ ٔكهٍخ 

 اإلعكُذسٌخ – فبسٔطعبيؼخ 

 خ انجكبنٕسٌٕطهاإلَزذاة نزذسٌظ يمشساد يشؽ

 َظى انشلبثخ انفُذلٍخ 

 إداسح انُمبط انؾشعخ 

 يششٔع انزخشط 

 ٍخ ٔانفُذلٍخاإلؽصبء انغٍبؽ 

 

2019-2021 

 

 

فُبدق انانًؼٓذ انؼبنً نهغٍبؽخ ٔ

 اإلعكُذسٌخ – ٔرشيٍى اَصبس

 

االَزــذاة نزــذسٌظ يمـــشساد يشؽهـــخ 

 انجكبنـــٕسٌٕط

 

 و2016 - 2012

 

 داسح انفُذلٍخكهٍخ اإل

 فشع يغشٔػ – عبيؼخ اإلعكُذسٌخ
 

رذسٌت انغالة ػهى ثشَبيظ سٌبدح األػًبل 

 ٔانًششٔػبد انصغٍشح
يبٌٕ   –يٍ فجشاٌش

2018 

  كهٍخ انغٍبؽخ ٔانفُبدق

خعبيؼخ اإلعكُذسٌ
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رذسٌت يؾبضشح )اإلػذاد نهزغٍٍش( ضًٍ ثشَبيظ 

 أػضبء انٍٓئخ انًؼبَٔخ 

  
 و2017/ 03 /09

بء ــذساد أػضــخ لـض رًٍُــيشك

 بدادــظ ٔانمٍــخ انزذسٌــٍْئ

رذسٌت عالة يشؽهخ انجكبنٕسٌٕط ػهى َظـــبو 

HACCP ٔانغاليـــخ ٔانصؾـــخ انًٍُٓـــخ ،

 ثبنفُـــبدق

 

ؽزى  2012يُز 

 و2016

 

 كهٍخ انغٍبؽخ ٔانفُبدق

عبيؼخ اإلعكُذسٌخ

هكهٍخ نهؼبو نانخغخ انزذسٌجٍخ ٔفك إلداسٌٍٍ رذسٌت ا

و، ٔانزً رؼذ ضًٍ 2015–2016انغبيؼً

 :يـكالتال وهييزغهجبد رشلٍبرٓى 

 

 و2016

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 كهٍخ انغٍبؽخ ٔانفُبدق

 عبيؼخ اإلعكُذسٌخ

 ًو 30/11/2016 ‘‘ انًؾبعجخ اَنٍـخ’’انجشَبيظ انزذسٌجـ 

 ًو 01/03/2016 ‘‘ داءرمٍٍى األلٍبط ٔ’’انجشَبيظ انزذسٌج 

  ًو2016 /02/ 29 ‘‘ إداسح انٕلــذ’’انجشَبيظ انزذسٌجـ 

  ًو2016/ 02/ 23 ‘‘ يٓبساد انزؾفٍض’’ انجشَبيظ انزذسٌجـ 

  ًو2016 /22/02  ‘‘ ـبساد انمٍـبدحيٓ’’انجشَبيظ انزذسٌجـ 

  يغؤٔل يزبثؼخ انغذأل انزذسٌغٍخ ثمغى انذساعبد انفُذلٍخ

2020 

 

 

 

 – كهٍخ انغٍبؽخ ٔانفُبدق

 عبيؼخ اإلعكُذسٌخ

 

 

 انًُغك اإلػاليً نمغى انذساعبد انفُذلٍخ

 2020-2019 ٍخثبنكه انًذٌش انزُفٍزي نٕؽذح انخذيخ انؼبيخ

  2018يُز  سٌبدح األػًبل ٔانًششٔػبد انصغٍشحدٔنً فً يذسة 

 2017-2018 خـبد انفُذلٍـى انذساعـٕدح نمغــك انغــيُغ

2020-2021 

يغؤٔل ػٍ ثُٕن االعئهخ ثًششٔع رغٌٕش انمٍبط ٔانزمٌٕى 

 ثبنكهٍخ

2020-2021 
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Examining customers' 

intention and attitude 

towards reading 

restaurants' menu labels 

by using the theory of 

planned behaviour

 

Shawky, I. Abo-El-

Enen, M., & Fouad 

A.

 

09/2019 

 

International Tourism 

and Hospitality Journal 

2(4) : 1-14 

 

 

Assessing the 

Implications of Work-

life Balance Practices 

on Employees' 

Performance in the 

Hospitality Sector  
 

 

 
Ashraf Tag-Eldeen  

& 

Iman Shawky 
 

 
 

10/2013 

 

EuroCHRIE Conference 

in Freiburg, Germany 

16
th
 –19

th
 October 2013 

 

Applying the Budgetary 

Control System and its 

Impact on Hotel 

Performance (Applied 

Study in Some five-star 

Hotels) 

 

Mostafa, Abo-El-

Enen;  

Naser N. Abd Ellatif;  

Mahmoud A. Hamza 

&  

Iman Shawky 
 

 

 

 

03/2013

 

 انغبثغ نهغٍبؽخ انًؤرًش انذٔنً

  ثكهٍخ انغٍبؽخ ٔانفُبدق

 ٕوـخ انفٍـعبيؼ
 

 يغهخ كهٍخ انغٍبؽخ ٔانفُبدق

 انؼذد األٔل–  انًغهذ انغبثغ
 

 

 

 

  انغالثٍــخش ــعاألػذد يٍ ذ ــسائ
 

ؽزى  و2017يُز ػبو 

 اٌَ

 

كهٍخ انغٍبؽخ ٔانفُبدق

عبيؼخ اإلعكُذسٌخ
 

انًشبسكخ فً رُظٍى انًؤرًشانؼهًً انذٔنً انغبدط 

 عبيؼخ اإلعكُذسٌخ– نكهٍخ انغٍبؽخ ٔانفُبدق 
 لبػـــخ انًؤرًـــشاد  و2014 28–30 /04/

يكزجـــخ اإلعكُذسٌـــخ
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يبٌٕ  -يٍ فجشاٌش  4 

2018 

عكُذسٌخاإل عبيؼخ

يشكــض رًٍُـخ لــذساد  و08/07/2017 

أػضــبء ٍْئــخ 

 و02/07/2017  انزذسٌــظ ٔانمٍــبداد
 

)ٔسشــخ ػًــم(

 يجُى أَشغخ انغٕدح  و09/04/2017

 عبيؼخ –كهٍخ انُٓذعخ 

عكُذسٌخاإل

)ٔسشخ ػًم(
انًؼٓذ انؼبنً نهغٍبؽخ  و12/03/2017 

ٔانفُبدق ٔانؾبعت 

اَنً عٍٕف ثبنزؼبٌٔ 

يغ عًؼٍخ انغٓبِ 

 انًصشٌٍٍ

انًؼــبٌٍــش األكبدٌـًٍــخ ٔخــشائظ 

 انًُٓـــظ   )ٔسشــخ ػًــم(

 

 و23/12/2014

 

 يجُى أَشغخ انغٕدح 

 عبيؼخ –كهٍخ انُٓذعخ 

عكُذسٌخاإل

 و10/09/2014  انزؼهــى اإلنكزــشَٔــً
 

 
 

يشكــض رًٍُـخ لــذساد 

أػضــبء ٍْئــخ 

انزذسٌــظ ٔانمٍــبداد

 و08/09/2014  انزخغٍظ اإلعزشارٍغً

 و06/09/2014  يؼبٌٍش انغٕدح فً انؼًهٍخ انزؼهًٍٍخ

 و03/09/2014  إداسح انفـــشٌك انجؾضــً

إداسح انؾًبٌخ انًذٍَخ  و24/05/2014 أٌـــبو 6 أػًـــبل اإلعفـــبء ٔاإلَمـــبر

 ثبإلعكُذسٌخ

ػذاد انمٕائى إانذٔسح انًؾبعجٍخ ٔ

 ثبنهغخ اإلَغهٍضٌخ انًبنٍخ
 

 

 و26/08/2012
ًؼٍخ انؼهًٍخ انغ

 نهًؾبعجخ

عبيؼخ  –كهٍخ انزغبسٌخ

 عكُذسٌخاإل

انغٕاَت انًبنٍخ ٔانمبٍََٕخ فً األػًبل 

 انغبيؼٍخ

 أٌـــبو 3
 

 و10/11/2009

خ فً انؼًم ــٕن انًُٓـآداة ٔعه

 ًــانغبيؼ

 و26/09/2009 أٌـــبو 3
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  و18/08/2009 أٌـــبو 3 بلــشض انفؼـــبساد انؼـــيٓ

يشكــض رًٍُـخ لــذساد 

أػضــبء ٍْئــخ 

انزذسٌــظ ٔانمٍــبداد

 و15/08/2009 أٌـــبو 3 انُشش انذٔنً نهجؾٕس انؼًهٍخ

 و08/08/2009 أٌـــبو 3 ذحـبد انًؼزًـبو انغبػـَظ

 و04/08/2009 أٌـــبو 3 رُظٍى انًؤرًشاد انؼهًٍخ

يٓبساد االرصبل فً أًَبط انزؼهٍى 

 انًخزهفخ

 و14/07/2009 أٌـــبو 3

 

 التدريــس-أ

 :هرحلة البكالــوريـوس 
 

 

و2016 يُز

 يؾبعجخ عٍبؽٍخ ٔفُذلٍخ -

 اؽصبء عٍبؽً ٔفُذلً -

 انفُذلٍخزكبنٍف اإلداسٌخ ٔانًؾبعجخ ان -

 فً صُبػخ انضٍبفخ دادإداسح اإلٌشا -

 انشلبثخ انذاخهٍخ ػهى انؼًهٍبد انفُذلٍخ -

 رششٌؼبد عٍبؽٍخ ٔفُذلٍخ -

 ؽمٕق اإلَغبٌ -

كهٍخ انغٍبؽخ 

 ٔانفُبدق

عبيؼـــخ 

 اإلعكُذسٌـــخ

 :هرحلة الدراسات العليا 

 

 

 و2016 يُز
 

 

 تيرسـاجـالو 
 رششٌؼبد عٍبؽٍخ ٔفُذلٍخ يزمذيخ -

 يؾبعجخ عٍبؽٍخ ٔفُذلٍخ -

 ثؾشلبػخ  -

 الدكتــــوراه 

 يزمذيخإداسح يغبػى  -

 رغٌٕك فُذلً يزمذو -
 

 

الوشاركة في اإلشراف العلوي -ب

 على طالب الدراسات العليا:

  تيرسـاجـالو 

دساعخ انًؼٕلبد ٔانزؾذٌبد انزً  -

رٕاعّ انًغبػى انصؾٍخ ٔأصشْب ػهى 

  .إَزشبسْب

ًَٕرط يمزشػ نُظبو انمٍبط  -

 انًزٕاصٌ نألداء نزؾغٍٍ أداء

 غبػى ثبإلعكُذسٌخ.انً

16-06-2019 

 
 

15-11-2018 
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 نًشؽهخ انجكبنٕسٌٕطػضــٕ ثهغُخ يُبلشخ يشبسٌغ انزخشط 

 

2020 
 

داسح اإلانغٍبؽخ ٔكهٍخ 

 انفُذلٍخ

 – فبسٔطعبيؼخ 

اإلعكُذسٌخ

 

 

 

 كهٍخ انغٍبؽخ ٔانفُبدق

عبيؼـــخ اإلعكُذسٌـــخ

 2019  خـانذساعبد انفُذلٍيُغك ثشَبيظ انجكبنٕسٌٕط ثمغى 
 
 

2012يُز  نًشؽهخ انجكبنٕسٌٕط  ػضــٕ ثهغبٌ يُبلشخ يشبسٌغ انزخشط 

ػضٕ ٔسئٍظ كُزشٔل انزصؾٍؼ اإلنكزشًَٔ ثٕؽذح انمٍبط 

ٌى ثبنكهٍخٔانزمٕ

 2018يُز 

 

 2012يُز  ػضـٕ ثًغهظ لغى انذساعبد انفُذلٍخ

 2012يُز  ثٕؽذح انمٍبط ٔانزمٌٕى ثبنكهٍخػضٕ 

ػضٕ ثفشٌك يششٔع رغٌٕش انمٍبط ٔانزمٌٕى ٔيغؤٔل ػٍ ثُٕن 

 األعئهخ
2020 

 

‘‘ انًشبسكخ انًغزًؼٍخ ٔرًٍُخ انجٍئخ’’ػضـٕ ثبنهغُخ انفٍُخ 

 انًُجضمخ ثبنكهٍخ
 

 و2017

 كهٍخ انغٍبؽخ ٔانفُبدق

عبيؼـــخ اإلعكُذسٌـــخ
 

 و2018ؽزى  2014يُز  انًشبسكـخ فً رُظٍـى انغـٕق انخٍـشي انغُــٕي ثبنكهٍخ 

 ؽزى اٌَ 2014يُز  ‘‘ًشبسكخ انًغزًؼٍخ ٔرًٍُخ انجٍئخان’’ػضـٕ ثًؼٍبس انغٕدح 


