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 السيرة الذاتية 
 

 أواًل: بيانات عامة
 دالي ِذّذ ِصطفٟ ػجذ اٌٙبدٞ اإلسم:

 ١ٔٛ٠7191ٛ  71 تاريخ الميالد:
 شبسع عؼذ صغٍٛي  32ِذطخ اٌشًِ  :العنوان

 4858566رقم التميفون:
 5156637113رقم الموبايل:

 lalabdelhadi@gmail.comdrda: البريد اإللكترونى
 أعزبر الزصبد٠بد اٌغ١بدخ ٚٚو١ً و١ٍخ اٌغ١بدخ ٚاٌفٕبدق ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب الوظيفة الحالية:

 اقتصادالتخصص:
 

 المؤهالت العممية: ثانياً:
 

 الجامعة/الكمية سنة الحصول عمى الدرجة الدرجة العممية
 دريةجامعة اإلسكن –كمية الحقوق  1981مايو  ليسانس الحقوق 

4891هايو  دبموم الدراسات العميا في العموم االقتصادية والمالية   جامعة اإلسكندرية –كمية الحقوق  

4884ديسوبر  دكتوراه في العلوم االقتصاديت   فرنسا  –جامعة باريس  
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 (:والخارجى الداخمي) األكاديمي الوظيفي التدرجثالثاً: 

 
 لمؤسسةإسم ا بها اإللتحاق سنة الوظيفة

  .4881اعتباراً هي هارس  هدرس بقسن الدراساث السياحيت 

 
 كمية السياحة والفنادق 

أستتتتتتتاد هستتتتتتاعد بقستتتتتتن الدراستتتتتتاث 

 السياحيت
. 4888هارس  اعتباراً هي   كمية السياحة والفنادق 

6002هارس  اعتباراً هي أستاد بقسن الدراساث السياحيت  كمية السياحة والفنادق 
بتتتيس قستتتن الدراستتتاث قتتتابن باعوتتتا  ر

 السياحيت 
 وحتى 6001خال  الفترة هي يوليو 

. 6009يناير   

 كمية السياحة والفنادق

 وحتى 6009خال  الفترة هي يناير  ربيس قسن الدراساث السياحيت

  6009 أغسطس

 كمية السياحة والفنادق

ىاآل وحتى6009 أغسطساعتباراً هي  العليا والبحوث  ثالكليت للدراساوكيل   كمية السياحة والفنادق 
 
 

 : األبحاث العممية المنشورة ومكان وتاريخ نشرهارابعاً 
  7111اٌّشأح فٟ ػشٛائ١بد اإلعىٕذس٠خ ,  -4

 

  7111د/ فؤاد ِشعٟ , 0أصش ٘جشح اٌمٛح اٌؼبٍِخ اٌّصش٠خ ٚاٌؼشث١خ , روشٞ أ -3

 

  7111( ,  فاٌٛضغ االلزصبدٞ ٌٍّشأح اٌغىٕذس٠خ ) دساعخ لذِذ ١ٌٙئخ ا١ٔٛ١ٌغ١ -2

 

و١ف١خ ٚضغ ِصش ػٍٟ خش٠طخ اٌغ١بدخ اٌج١ئ١خ ) اٌغ١بدخ اال٠ىٌٛٛج١خ (, ِجٍخ اٌذمٛق ٌٍجذٛس  -4

                          .  3003, ١ٔٛ٠ٛ اإلعىٕذس٠خاٌمب١ٔٛٔخ ٚااللزصبد٠خ رصذس٘ب و١ٍخ اٌذمٛق جبِؼخ 

(,ِجٍخ اٌذمٛق ٌٍجذٛس اٌمب١ٔٛٔخ  اٌغشث١خ ) اٌصؼٛد ٚاألصِخ أٚسٚثبدٚس اٌذٌٚخ فٟ الزصبد٠بد  -9

                               .  3003, ١ٔٛ٠ٛ اإلعىٕذس٠خٚااللزصبد٠خ, و١ٍخ اٌذمٛق جبِؼخ 
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ٔظشح فٟ األداء اٌجبسٞ فٟ صٕبػخ اٌغ١بدخ فٟ ِصش, ِجٍخ اٌذمٛق ٌٍجذٛس اٌمب١ٔٛٔخ  -6

.  3002, ٠ٕب٠شاإلعىٕذس٠خٚااللزصبد٠خ, و١ٍخ اٌذمٛق جبِؼخ   

جبِؼخ  -ع١بد١بً, ِجٍخ و١ٍخ اٌغ١بدخ ٚاٌفٕبدق  اإلعىٕذس٠خو١ف١خ رٛظ١ف اٌذالٌخ اٌذضبس٠خ ٌّىزجخ  -7

. 3002, د٠غّجشاإلعىٕذس٠خ  

اٌششوبد د١ٌٚخ إٌشبط فٟ االلزصبد اٌذٌٟٚ اٌّؼبصش, ِجٍخ اٌذمٛق ٌٍجذٛس اٌمب١ٔٛٔخ  -9

.  3009, ٠ٕب٠شاإلعىٕذس٠خٚااللزصبد٠خ,ا و١ٍخ اٌذمٛق جبِؼخ   

اٌم١ٛد ٚاٌغؼش ٚاٌزذبٌفبد,  ٚإصاٌخاٌّششٚع اٌغ١بدٟ اٌذٌٟٚ إٌشبط ث١ٓ رىٌٕٛٛج١ب اٌّؼٍِٛبد  -1

. 3009ِجٍخ لضب٠ب فىش٠خ اٌىزبة اٌذبدٞ ٚاٌؼشش٠ٓ, ٠ٕب٠ش   

رمش٠ش رم٠ّٟٛ اللزشاح ثشٔبِج اٌذساعخ فٟ ِشدٍخ اٌجىبٌٛس٠ٛط ٚرخصصزٙب األسثؼخ ثى١ٍخ  -70

, ِجٍخ اٌذمٛق ٌٍجذٛس اٌمب١ٔٛٔخ ٚااللزصبد٠خ, و١ٍخ اٌذمٛق, إلداسحٚااأل١ِش عٍطبْ ٌؼٍَٛ اٌغ١بدخ 

. 3009, اوزٛثشاإلعىٕذس٠خجبِؼخ   

 -ششطخ دثٟ  أوبد١ّ٠خا٢صبس االلزصبد٠خ ٌٍغ١بدخ اٌذ١ٌٚخ ٚآ١ٌبد اٌزؼشف و١ّبً ػٍٟ رٍه ا٢صبس, -77

. 3006اٌؼشث١خ اٌّزذذح, اثش٠ً  األِبساددٌٚخ  -ِشوض اٌجذٛس ٚاٌذساعبد   

, د٠غّجش اإلعىٕذس٠خ, ِجٍخ و١ٍخ اٌغ١بدخ ٚاٌفٕبدق جبِؼخ اإلعىٕذس٠خاٌزٛػ١خ اٌغ١بد١خ ثّذبفظخ  -73

3006  .  

, اٌىجشٜ اإلعىٕذس٠خِٕطمخ  إطبسع١بد١بً فٟ  اإلعىٕذس٠خرمش٠ش اٌٛضغ اٌشا٘ٓ ٌّشبوً ِذبفظخ  -72

.  ١٘3001ئخ اٌزخط١ظ اٌؼّشأٟ, اثش٠ً   

, اإلعىٕذس٠خ, ١٘ئخ اٌزخط١ظ اٌؼّشأٟ ثّذبفظخ اإلعىٕذس٠خخ رمش٠ش اٌٛضغ اٌغ١بدٟ ٌّذبفظ -41

. 3001ِب٠ٛ   

فأأٟ اٌّأأؤرّش اٌغأإٔٛٞ ٌٍّؼٙأأذ "اٌزأأيص١شاد االجزّبػ١أأخ ٚاٌضمبف١أأخ ٌٍغأأ١بدخ ػٍأأٟ اإللٍأأ١ُ اٌّضأأ١ف "  -79

  0  76/73/3001اإلعىٕذس٠خ إٌّؼمذ ثزبس٠خ  –اٌؼبٌٟ ٌٍغ١بدخ ٚاٌفٕبدق 

اٌّغزمجً ( , ِجٍخ و١ٍخ اٌغ١بدخ ٚاٌفٕبدق جبِؼخ اإلعىٕذس٠خ , عجزّجش  اٌغ١بدخ اٌج١ئ١خ ) اإلداسح , -76

3001 0  
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ِجٍخ و١ٍخ اٌغ١بدخ ٚاٌفٕبدق جبِؼخ  –اٌششوبد د١ٌٚخ إٌشبط فٟ االلزصبد اٌذٌٟٚ اٌّؼبصش  -71

  0 3001اإلعىٕذس٠خ عجزّجش 

" ٌاللزصبد اٌٛطٕٟ ١خ دٚس صٕبػخ اٌخذِبد فٟ رؼض٠ض اٌمذسح اٌزٕبفغ ثؼٕٛاْ"  شرذذ  إٌشش ثذ-71

اٌزم١١ُ االلزصبدٞ ٌغ١بدخ إٌّبعجبد  

  0 3070/3077فٟ اٌّؤرّش اٌؼٍّٟ اٌغٕٛٞ ٌى١ٍخ اٌزجبسح ٌٍؼبَ اٌجبِؼٟ 
 
 

 المؤتمرات المحمية والدولية التي شاركت بها خامساً:
ٛي اٌّشأبسوخ ثٛسلأأخ ثذض١أأخ ثأأبٌّذٛس االلزصأأبدٞ ٌّأأؤرّش أوبد١ّ٠أأخ شأأشطخ دثأأٟ اٌأأذٌٟٚ اٌضبٌأأش دأأ -1

دٌٚأخ  -ِشوض اٌجذأٛس ٚاٌذساعأبد  -اٌجٛأت اٌمب١ٔٛٔخ ٚاأل١ِٕخ ٌصٕبػخ اٌغ١بدخ, أوبد١ّ٠خ ششطخ دثٟ

االلزصأبد٠خ ٌٍغأ١بدخ اٌذ١ٌٚأخ ٚآ١ٌأبد اٌزؼأشف و١ّأبً ػٍأٟ رٍأه  ا٢صأبساٌؼشث١خ اٌّزذأذح ثؼٕأٛاْ  األِبساد

 .  3006اثش٠ً  -ا٢صبس 

  .3006اثش٠ً  - اإلعىٕذس٠خجبِؼخ  ِمشس اٌّؤرّش اٌخبِظ ٌى١ٍخ اٌغ١بدخ ٚاٌفٕبدق -6

  .3009اثش٠ً  - اإلعىٕذس٠خِٕغك اٌٍجٕخ اٌؼ١ٍّخ ٌٍّؤرّش اٌشاثغ ٌى١ٍخ اٌغ١بدخ ٚاٌفٕبدق جبِؼخ  -3

االشأأزشان ثٛسلأأخ ػّأأً ػأأٓ رذأأذ٠بد اٌغأأ١بدخ فأأٟ ِأأؤرّش " ِصأأش ٚرذأأذ٠بد اٌّغأأزمجً " ٚاٌّأإٔظُ  -1

ثٕأأبء ػٍأأٟ رى١ٍأأف ِأأٓ جبٔأأت اٌغأأ١ذ أ.د  I.S.Aِٚؤعغأأخ اٌؼٍّأأ١ٓ اٌذ١ٌٚأأخ  اإلعأأىٕذس٠خثٛاعأأطخ جبِؼأأخ 

ٚلأذِذ اٌٛسلأخ إٌأٟ ٚص٠أش اٌغأ١بدخ ضأّٓ  اإلعأىٕذس٠خِذّذ ػجذ اٌالٖ سئ١ظ اٌّؤرّش ٚسئ١ظ جبِؼأخ 

 . 3009أػّبي اٌّؤرّش 

اٌّشبسوخ فٟ فؼ١ٍبد ِؤرّش اٌؼٌّٛخ إٌّظُ ثٛاعطخ و١ٍأخ اٌذمأٛق جبِؼأخ إٌّصأٛسح ثزمأذ٠ُ ٚسلأخ  -5

 3003ػٓ اٌؼٌّٛخ 

 .3007 -جبِؼخ ث١شٚد اٌؼشث١خ  -االشزشان ثبٌذضٛس فٟ ِؤرّش و١ٍخ دمٛق ث١شٚد  -2

اٌجٙأأخ إٌّظّأأخ جّؼ١أأخ عأأ١ذاد  - اإلعأأىٕذس٠خاٌّشأأبسوخ فأأٟ ِأأؤرّش آفأأبق ِٚغأأزمجً االعأأزضّبس فأأٟ  -7

  0 3007ثٛسلخ ػًّ ِشزشوخ ِغ اٌغ١ذ اٌٍٛاء دبصَ أثٛ ش١ٍت ػبَ  ثبإلعىٕذس٠خ األػّبي
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فٟ  "اٌزيص١شاد االجزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ ٌٍغ١بدخ ػٍٟ اإلل١ٍُ اٌّض١ف " ٍّٟ ثؼٕٛاْاٌّشبسوخ ثجذش ػ -1

"ارجب٘بد دذ٠ضخ فأٟ اٌغأ١بدخ )  ْاإلعىٕذس٠خ ثؼٕٛا –اٌّؤرّش اٌغٕٛٞ ٌٍّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌٍغ١بدخ ٚاٌفٕبدق 

  0  76/73/3001إٌّؼمذ ثزبس٠خ  اٌغ١بدخ اٌضمبف١خ ِٓ ص٠بدح األصش إٌٟ ِؼشفخ اٌجشش ( "  

-7جبِؼخ إٌّصٛسح فأٟ اٌفزأشح ِأٓ  –االشزشان ثبٌذضٛس فٟ اٌّؤرّش اٌضبٌش ػشش ٌى١ٍخ اٌذمٛق  -8

 دٛي ِٛضٛع " اٌجٛأت اٌمب١ٔٛٔخ ٚااللزصبد٠خ ٌألصِخ اٌّب١ٌخ اٌؼب١ٌّخ " 3001أثش٠ً  3

ثؼٕأأٛاْ "  3001ِأأبسط  37-79االشأأزشان فأأٟ ِأأؤرّش أوبد١ّ٠أأخ شأأشطخ دثأأٟ خأأالي اٌفزأأشح ِأأٓ  -70

   0لزصبد٠خ ٚاأل١ِٕخ ٌألصِخ االلزصبد٠خ اٌؼب١ٌّخ " اٌجٛأت اال

 رذذ ػٕٛاْ  32/70/3001-71اٌّشبسوخ فٟ فؼب١ٌبد اٌّؤرّش اٌّمبَ ثبألوبد١ّ٠خ اٌؼشث١خ ِٓ  -77

     "productivity, quality Research and quality management  " .  

 .  3001أوزٛثش  20 -36اٌفزشح ِٓ  دضٛس دٚسح رذس٠ج١خ ثٍجٕبْ ثبٌٛوبٌخ اٌفشٔىٛف١ٔٛخ فٟ -73

اٌّشبسوخ ثجذش ػٍّأٟ فأٟ اٌٍّزمأٟ اٌؼٍّأٟ اٌأذٌٟٚ دأٛي اٌغأ١بدخ فأٟ) رّٕشاعأذ ثأبٌجضائش( فأٟ   -72

  0ثٕبًء ػٍٟ رى١ٍف ِٓ جّؼ١خ االلزصبد١٠ٓ اٌجضائش١٠ٓ 0 3001د٠غّجش  30-71ِٓ   اٌفزشح 

ذأذ ػٕأٛاْ " لضأب٠ب اٌطفأً فأٟ جبِؼأخ اإلعأىٕذس٠خ ر –اٌّشبسوخ فٟ ِأؤرّش و١ٍأخ س٠أبأل األطفأبي -74

  0 3070ِبسط  31/31اٌمشْ اٌذبدٞ ٚاٌؼشش٠ٓ " فٟ اٌفزشح ِٓ 

   خٚاٌفٕبدق ثزبس٠اٌّشبسوخ فٟ اٌّؤرّش اٌؼٍّٟ ٌمغُ اٌذساعبد اٌغ١بد١خ ثى١ٍخ اٌغ١بدخ -79

31 /1/3070 

د اٌغأ١بد١خ رطج١أك ٔظأُ اٌجأٛدح ثبٌّٕشأ  ثؼٕأٛاْ "اٌّشبسوخ ثذضٛس ٔذٚح ثمغُ اٌذساعبد اٌغ١بد١خ -76

  0 1/77/3070ثزبس٠خ  ٚاٌفٕذل١خ ٚريص١ش٘ب ػٍٝ أدائٙب "

االشأأشاف ػٍأأٝ سعأأبٌخ اٌّبجغأأز١ش ثؼٕأأٛاْ/ خطأأخ ِمزشدأأخ ٌزٕشأأ١ظ اٌغأأ١بدخ اٌش٠بضأأ١خ ثبٌغأأبدً   -71

 3074جّٙٛس٠خ ِصش اٌؼشث١خ  -اٌشّبٌٟ اٌغشثٟ

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 ج.م.ع. -اإلسكندرية -األزريطة -شارع الدكتور/ مصطفى مشرفة
  1545184تميفون/فاكس:   -  1518484/1544638تميفون: 

 h@hotmail.com-t-fac  /fth@alextourism.net البريد اإللكترونى: -  www.alextourism.net الموقع:

 

 جامعـة اإلسـكندرية كلية السياحة والفنادق

 
 

   سادسا: الدورات التدريبية التي حصمت عميها
مشااروع تنميااة قاادرات هدئااال دييااة التاادريس والريااادات  –ات تنميااة الراادرات اجتياااز داادد سااتة دور  -4

  8  4882-4881 مفي اتخاذ الررار وحل المشكالت دا  FLDPالجامعية التابع 
 هخالقيات وآداب المهنة  -
 الجوانب الرانونية بالجامعات  -
 الجوانب المالية  -
   44-5إدارة األفراد في  -
  8 3001أوزٛثش  20 -36ثٍجٕبْ ثبٌٛوبٌخ اٌفشٔىٛف١ٔٛخ فٟ اٌفزشح ِٓ  دضٛس دٚسح رذس٠ج١خ -4
 
 

 ختمفة األخرى التى تتعمق بالعممية التعميمية وخدمة المجتمع:األنشطة الم اً:بعسا
 أواًل: العممية التعميمية:

( ػٍأأٟ خش٠طأأخ  اٌىجأأشٜ اإلعأأىٕذس٠خػّأأً فأأ١ٍُ ٚصأأبئمٟ ػأأٓ اٌغأأبدً اٌشأأّبٌٟ اٌغشثأأٟ ) ِٕطمأأخ  -1

 اإلل١ّ١ٍأأخاٌجٙأخ اٌّغأأزف١ذحل ا١ٌٙئأأخ , ٚرمذ٠ّأٗ ثّأأب ف١أأٗ ِأٓ سم٠أأخ ػ١ٍّأأخ 3009بدخ اٌذ١ٌٚأأخ, اثش٠أأً اٌغأ١

ٚاػذاد اٌّأبدح اٌؼ١ٍّأخ ٚرمذ٠ّأٗ صأٛرب اإلعأىٕذس٠خٌزٕش١ظ اٌغ١بدخ ٚوأزا و١ٍأخ اٌغأ١بدخ ٚاٌفٕأبدق جبِؼأخ 

 . رغج١ٍ١بً 

د اٌّصشٞ فأٟ اٌأضِٓ اٌمصأ١ش ػٍٟ االلزصب ٚإصش٘باٌّشبسوخ ثٛسلخ ػًّ ػٓ ٘جشح اٌمٛح اٌؼبٍِخ  -6

ِصأش ٚاٌأٛطٓ اٌؼشثأٟ  ٚاٌضِٓ اٌط٠ٛأً فأٟ ٔأذٚح ثؼٕأٛاْ رطأٛس اٌشأعأّب١ٌخ ِٚغأزمجً االشأزشاو١خ فأٟ

ل ِشوض اٌجذأٛس اٌؼشث١أخ اٌمأب٘شح ٚوأزٌه ِشوأض اٌذساعأبد ٚاٌجذأٛس  اٌجٙخ اٌّغزف١ذح, 7113عجزّجش 

 . اإلعىٕذس٠خو١ٍخ اٌذمٛق جبِؼخ  -ٚاٌخذِبد اٌمب١ٔٛٔخ 
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س ٚسشأأخ ػّأأً " اٌزمش٠أأش اٌخزأأبِٟ إلصأأالح أٚضأأبع إٌغأأبء " ٚإٌّظّأأخ ثٛاعأأطخ ِؤعغأأخ دضأأٛ -3

 ٚاٌّشبسوخ فٟ ٚضغ اٌزمش٠ش االلزصبدٞ إٌٙبئٟ.  اٌّشآحفش٠ذس٠ش ا٠جشد ٚجّؼ١خ ٍِزمٟ 

ٛدأذح ثبٌرٕظ١ُ دٚسح ٌزذس٠ت ٚري١ً٘ ػذد ِٓ إِٔأبء اٌغأ١بدخ ثبٌجّب١٘ش٠أخ ا١ٌٍج١أخ ٚاألشأشاف ػ١ٍٙأب  -4

  0أالف ج١ٕٗ ِصش٠بً  261ثبٌى١ٍخ ٚرٌه ٌّذح ػبَ ٚإدخبي دخً ٌٍى١ٍخ ثذٛاٌٟ  راد طبثغ خبص

دساعأخ ِمبسٔأخ ثّأؤرّش اٌجضائأش فأٟ اٌفزأشح ِأٓ  –رمذ٠ُ ثذأش ػٍّأٟ ػأٓ رجشثأخ ِصأش اٌغأ١بد١خ   -1

  ثٕبء ػٍٟ دػٛح ِٓ سئ١ظ جّؼ١خ االلزصبد١٠ٓ اٌجضائش١٠ٓ . 3001د٠غّجش  71-71

 ١ٍTravel Solutionsخ اٌغ١بدخ ٚاٌفٕبدق ِغ والً ِٓ أػضبء ششوخ  اٌم١بَ ثزٕظ١ُ ٚسشخ ػًّ ثى -5

Egypt   ٚأػضأبء شأشوخComsys  ٚرٌأه ٌزأذس٠ت ٚري١٘أً أػضأبء ١٘ئأخ اٌزأذس٠ظ ٚا١ٌٙئأخ اٌّؼبٚٔأخ

 0  37/6/3070ٚرٌه فٟ  ثبٌى١ٍخ

   ػضأٛ ثٍجٕأخ اٌٍأٛائخ ثبٌجبِؼأأخ ٌزطأ٠ٛش اٌٍأٛائخ اٌخبصأخ ثى١ٍأأبد جبِؼأخ اإلعأىٕذس٠خ ػٍأٟ ِغأأزٛٞ -6

 0اٌذساعبد اٌؼ١ٍب 

 ػضٛ ثّجٍظ و١ٍخ اٌغ١بدخ ٚاٌفٕبدق  -7

 ػضٛ ثّجٍظ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثبٌجبِؼخ   -1
 

 ثانياً: خدمة المجتمع:
 

 5 3004سئبعخ ٌجٕخ األعش ثبٌى١ٍخ ػبَ  -7
  5 3009سائذح أعشح شجبة اٌّغزمجً ثبٌى١ٍخ ػبَ   -2
  0 3006ِمشس ٌجٕخ اٌؼاللبد اٌضمبف١خ ػبَ  -2
  0ٛ ٌجٕخ اٌزض١ّٓ ثبٌّذبفظخ ػض-4

  0خج١ش ع١بدٟ ١ٌٙئخ اٌزخط١ظ اٌؼّشأٟ ٌزط٠ٛش اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚ اعزشبسٞ-5

 3070 –اٌّشبسوخ فٟ ِشوض ثذٛس اٌطفٌٛخ ثجبِؼخ اإلعىٕذس٠خ  -6

 
 د/ دالل عبد الهادي5أ:االسم

 التوقيع:
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