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المؤهالت والدرجات العلمية :
-

البكـــالوريوس كليـــة الســـياحة والفنـــاد
1984د

الماجســـتير ـ كليـــة الســـياحة والفنـــاد

ـ جامعـــة حلـــوا -مصـــر
ـ جامعـــة حلـــوا -مصـــر

1988د
-

الدكتوراه ـ جامعة ليفربول إنجلت ار و جامعة حلوا
زمالة اآلداب ـ جامعة ليفربول ـ إنجلت ار1996 -د

1993 -

الوظيفة الحالية :
 رئيس جامعة حلواالتدرج الوظيفي :

-

معيد بكلية السياحة والفناد ـ جامعة حلوا 1984ـ 1988د
مدرس مساعد بكلية السياحة والفنـاد
1993

ـ جامعـة حلـوا  1988ـ

د

مدرس بكلية السياحة والفناد ـ جامعة حلوا 1993ـ1998د

أستاذ مشـار بكليـة السـياحة والفنـاد

ـ جامعـة حلـوا -1998

 2004د

-

أستاذ بكلية السياحة والفناد ـ جامعة حلوا أعتبا ار م 2004د

-

وكيــل كليــة الســياحة والفنــاد لشــئو التعلــيم وال ــالب ـ جامعــة

-

حلوا م  2010- 2008د

عميد كلية السياحة والفناد ـ جامعة حلوا د 2012-2010
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تنمية البيئة

نائب رئيس جامعة حلوا

لشئو خدمة المجتمع و

2015- 2012
 -نائب رئيس جامعة حلوا

للدراسات العليا و البحوث  2015حتى

2017
األعارات الداخلية و الخارجية
-

قائم بعمل عميد كلية السياحة والفناد جامعة  6أكتوبر -مصر

2000 /1999د

رئيس قسم السياحة ـ جامعة السل ا قابوس ـ سل نة عما مـ

-

-1ســــبتمبر 2001حتــــى 2008-8-31دو متعاقــــد مــــع جامعــــة
الســـل ا قـــابوس مـــ ســـبتمبر  2000كمؤســـس لقســـم الســـياحة
ومصمم لبرامج القسم و المقرراتد
الوظائف األستشارية:

 خبيـر العالقـات الخارجيـة -جامعــة السـل ا قـابوس مـ أكتــوبر 2007و حتى أغس س .2008

المهمات والمنح العلمية :
مهمــة علميــة م ـ قبــل جامعــة حل ـوا منجلت ـ ار ـ جامعــة ليفربــول

-

 1996إنجلتراد

-

منحة م قبل معهد جريفز ـ جامعة اكسفورد 1996ـ1997د

-

محاضر زائر بجامعة ليفربول ـ إنجلت ار 1996ـ1997د

خبرات التدريس الجامعي:
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تدريس علوم السياحة وامرشاد السياحي  ,و االشراف على رسائل

-

الماجســـتير و الـــدكتوراة ةباللرـــة العربيـــة واألنجليزيـــة بالجامعـــات
األكاديميات والكليات والمعاهد اآلتية :

-

كلية السياحة والفناد ـ جامعة حلوا ةمصر

-

كلية اآلداب ـ جامعة عي شمس ةمصر

-

أكاديمية السادات للعلوم امدارية ةمصر

-

كلية السياحة والفناد ـ جامعة 6أكتوبر ةمصر

-

Faculty of Arts, Liverpool University (UK).

-

قسم السياحة-كلية اآلداب و العلوم األجتماعية-جامعة السـل ا

كلية السياحة والفناد -جامعة القاهرة-فرع الفيوم ةمصر

-

قابوسد ةسل نة عما د

الدورات التدريبية المتخصصة:

 -دورة تنميــة مهــارات االدارة العليــا-المعهــد القــومى لــالدارة ةوزارة الدولــة للتنميــة

االدارية و جامعة روتجـرز-الواليـات المتحـدة االمريكيـة -شـرم الشـيخ-جمهوريـة مصـر
العربية-27-17-أبريل-د 2010د شهادة إكمال الدورة بنجاح
المهارات اللروية و الحاسوب:
اللرة األنجليزية :اجادة تامة كتابة ومحادثةداللرة الفرنسية :مستوى متقدم داجادة تامة الستخدامات الحاسب اآللىدريادة وعضوية اللجا :
 رائـــد النشـــا الثقـــافى ال البـــى -كليـــة الســـياحة و الفنـــاد  -جامعـــة حلـــوا -19931995د
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 رائــد نشــا الجوالــة و الخدمــة العام ـة ال البيــة  -كليــة الســياحة و الفنــاد  -جامعــةحلوا  1996-1995د
رائـــد النشـــا االجتمـــاعى و الـــرحالت ال البيـــة العلميـــة و الترفيهيـــة -كليـــة الســـياحة والفناد  -جامعة حلوا  2000-1997د
 عضو مجلس إدارة السو التجارى -جامعة حلوا د 2000-1997د -مؤســس وواضــع الخ ـ الد ارســية -قســم الســياحة ـ جامعــة الســل ا قــابوس ـ ســل نة

عما د2001-2000د

عضــو اللجنــة التيسيســية لالكاديميــة العمانيــة للســياحة و الضــيافة ةحاليــا كليــة عمــاللسياحة د سبتمبر 2001د
عضــو لجنــة الســياحة-غرفــة تجــارة و صــناعة عمــا منــذ يونيــو 2002حتــى أغس ـ س2008د
عضو لجنة حماية اآلثار و كيفية أستثمارها-مجلس الشورى المصرى -يونيو-أغسـ س2002د
مقــرر لجنــة األمتحانــات-كليــة اآلداب و العلــوم األجتماعيــة-جامعــة الســل ا قــابوس-مسق  -سل نة عما 2003-د2008-د
عضو لجنة منح تراخيص امرشاد السياحي-وزارة السياحةالعمانية -مو حتى 2008د
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أكتـوبر2003

عضــو لجنــة ضــما الجــودة و الت ــوير المســتمر -كليــة اآلداب و العلــوم األجتماعيــة-جامعة السل ا قابوس -سل نة عما د 2008-2006د
 الرائد العام التحاد الب كلية السياحة و الفناد  -جامعة حلوا 2010-2008 - عضو هيئة التحكيم -اللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة و األساتذة المساعديفى ق اع السياحة و الفناد – جمهورية مصر العربية  2008للدورة الحالية المنتهية
عام 2011د
 عضــو لجنــة التقيــيم-ص ـندو العلــوم و التنميــة التكنولوجيــة-وزارة التعلــيم العــالى-جمهورية

مصر العربية  2008و حتى اآل د

 عضو لجنة معادالت مقـررات السـياحة بشـهادة  IGCSEللتيهـل للجامعـات المصـرية-المجلس األعلى للجامعات -جمهورية مصر العربية 2009د
 عضو مجلس إدارة المشروع التنافسى "ت وير نظـم التقـويم" -كليـة السـياحة و الفنـاد -جامعةحلوا 2009-د
 عضو لجنة إعداد الخ ةاألستراتيجية لجامعة حلوا ديسمبر -2009يناير 2010د-مســــئول ملــــف الــــدورات التدرييــــة بمشــــروع

جامعةحلوا 2010-د

QAP

 -CIكليــــة الســــياحة و الفنــــاد -

 -مدير مشروع  -CI- QAPكلية السياحة و الفناد -جامعةحلوا 2012-2010-د

6

 عضـــو لجنـــة ق ـــاع الســـياحة-المجلـــس األعلـــى للجامعـــات-جمهوريـــة مصـــر العربيـــةدم  2010و حتى اآل
عضو مجلس إدارة السو التجارى -جامعة حلوا د2010د عضو مجلس إدارة دار الضيافة -جامعة حلوا د2010د--عضـــــو لجنـــــة مـــــنح تـــــراخيص امرشـــــاد الســـــياحي-وزارة الســـــياحة المصـــــرية -مـــــ

أكتوبر 2010و حتى اآل د

 رئيس مجلس إدارة المركز التجارى -جامعة حلوا د 2012د رئيس مجلس إدارة دار الضيافة -جامعة حلوا د 2012دعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية االساتذة و االساتذة المساعدي  -المجلـس االعلـىللجامعات -مارس  2013و حتى اال د
عضوية المنظمات و الجمعيات المحلية و الدولية:
عضـو مجلــس الخبـ ار و البــاحثي السـياحيي العــربCouncil of Experts and -Researchers on Tourism in Arab Countries. Centre international de

–formation et de recherche en tourisme .منتريال -كنداد منذ أبريل2011-د
 عضــو الجمعيــة الدوليــة لعلمــا المصــرياتدلند -المملكــة المتحــدة منــذ 1993وحتــىاآل د
-عضو الجمعية المصرية لخب ار السياحة العلميي  -مصر -منذ  1993وحتى اآل د
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 عضو معهد اآلثار االلمانى -المانيا -منذ ديسمبر2013- -نائب رئيس منظمه الجامعات الفرانكفونيه منذ أكتوبر2017-

االستشارات:

 تنظيم و تنسي دورة المرشدي السياحيي  -وزارة السياحة العمانية2002-د تصميم أستمارة أستبيا بتكليف م غرفة تجارة و صناعة عما للتعرف علىمعوقات التنمية السياحية بالسل نة ةباللرة امنجليزية دديسمبر 2002د

 اعداد دراسة ع األم السياحي بتكليف م غرفة تجارة و صناعة عما د فبراير2003د

 دراسة تحليلية الستمارات استبيا السياحة غرفة تجارة و صناعة عما ةباللرةامنجليزية  -مارس2003د
 إعداد برنامج دبلوم في امرشاد السياحي لدائرة السياحة و التسوي التجارى-حكومةدبى-دولة األمارات العربية المتحدة فبراير 2007د
 التعلي العلمي على الجز المتعل بالسياحة ضم مسودة "حوارالتعاو األسيوى"-بتكليف م وزارة الخارجية العمانيةد مايو2007-د
 تنظيم و تنسي دورة المرشدي السياحيي  -وزارة السياحة العمانية2008-د-مخ

و منس الحمله القوميه للوعى السياحى بالتعاو 0مع الهيئه 0المصريه0

العامه 0للتنشي السياحى منذ 2016د
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األتفاقيات الدولية
 منس أتفاقية التعاو والتبادل ال البى بي جامعة السل ا قابوس-سل نة عما وجامعة ويلز -المملكة المتحدة منذ أبريل  2005وحتى أغس س 2008د

-منس أتفاقية التعاو والتبادل ال البى بي جامعة السل ا قابوس-سل نة عما و

جامعة ريكيو اليابانية في مجال السياحة منذمايو 2006د وحتى أغس س 2008د

برامج الشراكة المحلية واألقليمية و الدولية:
بي

قابوس-سل نة عما

جامعة السل ا

و دائرة السياحة و

-منس

أتفاقية التعاو

التسوي

التجارى-حكومة دبى-دولة األما ارت العربية المتحدة منذ مارس  2007وحتى

أغس س 2008د
 م نس المنح الدراسية المقدمة م الحكومة االي الية للحصول على درجة الماجستير فىالسياحة االندماجية بالتعاو مع جامعة باليرمو حتى 2010د

 منس عام لبرنامج ماجستي اردارة النقل الجوى بالتعاو مع االتحاد العربى للنقل الجوى وشركة مصر لل ي ار حتى اال د

-م نس

عام للمنح التى يقدمها االتحاد العام للررف السياحية ل الب كلية السياحة و

الفناد -تخصص إدارة الضيافة حتى اال د
-مدير برنامج الماجستير المشتر

فى الحفاظ على التراث و ادارة المواقع بي جامعة حلوا

–مصر و جامعة براندبورج-كوتبس-المانيا2013-د

الفعاليات السياحية والحلقات الدراسية والندوات والمؤتمرات العلمية :
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 عضو اللجنة التنظيميةةمسئول المشاركة ال البية ألوب ار عايدة-الجيزة-مصر 1987د محاضر بالدورات التنشي ية لقدامى المرشدي السياجي -القاهرة1990-1987-2000-1993د  2009حتى اآل د
 المشاركة بالندوات الخاصة بمنظمة السياحة العالمية و المنعقدة فى مصر 1993وحتى عام 2000د وم عام  2008حتى اآل د
المشاركة سنويا فى اليوم العالمي للسياحة و الذى يعقد بالقاهرة مصرحتى عام2000د

 -مسئول لجنة امرشادالسياحى و المشاركة ال البية-مهرجا

القاهرة السينمائى-

ديسمبر،1989ديسمبر1990د
 عضو اللجنة التنظيمية ة المشاركة ال البية فى المؤتمرالدولى لمنظمة UFTAو الذىعقد بالقاهرة –

مصر-سبتمبر1990د

 -المشاركة فى المؤتمرالدولى لمنظمة ASTA

و الذى عقد بالقاهرة –مصر-سبتمبر

1992د
 المشاركة فى"مؤتمر الخليج وجهة سياحية واحدة" مسق  -سل نة عما أبريل2001د -المشاركة فى "ندوة مستقبل السياحة فى عما " –مسق  -سل نة عما -مايو2001د
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 تنظيم و ادارة ندوة "إدارة األزمات فى الق اع السياحى" –جامعة السل ا قابوس –مسق  -سل نة عما -مارس 2002د
 المشاركة ببحث فى المنتدى السياحى العربى الرابع –القاهرة-جامعة الدول العربية-سبتمبر 2002د
المشاركة ببحث فى ندوة التراث الثقافى لتنمية السياحة الثقافية فى سل نة عما -مسق  -سل نة عما -ديسمبر2002د
المشاركة فى ندوة أم المراف السياحية-مسق  -سل نة عما -يناير 2003دالمشاركة فى عروض التخ ي السياحي للسل نة -غرفة تجارة و صناعة عما -مسق  -سل نة عما  -أبريل 2003د
المشاركة فى ندوة”“Oman Tourism Opportunities & Potential

أكتوبر 2003د أسبوع الصداقة العمانية البري انيةد
المشاركة ببحث فى مؤتمر First Combined CHME Hospitality and CHMELearning and Teaching Conference- Cardiff, UK, 14-16-April-2004.
-

المشاركة فى الموسم الثقافي لل ي ار العماني /مايو-يونيو2004-دا لمشاركة ببحث و عضو اللجنة التنظيمية في ندوة وورشة عمل الق اع السياحيالعماني ةالتحديات واآلفا
ُ
22سبتمبر 2004د

–غرفة تجارة و صناعة عما  -مسق  -سل نة عما -21
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المشاركة في مؤتمر "رؤى معمارية لسياحة مستدامة " وزارة السياحة العمانية ومنظمةالسياحة العالمية و منظمة اليونسكو -مسق -سل نة عما –فبراير2005د
-المشاركة ببحث في المؤتمر الدولى "السياحة و التنمية في المنا

الساحلية"-وزارة

امسكا و التعمير و المجتمعات العمرانية الجديدة-جمهورية مصر العربية و منظمة

المد العربية و منظمة األنتا -شرم الشيخ-مصر-مارس2005د

المشاركة فى المؤتمرالدولى للحكومات المحلية و السالم-الحكومة التركية-نشهير-تركيا-سبتمبر2005د

المشاركة ببحث في مؤتمر عما الدولى للسياحة البيئية –وزارة البلديات األقليمية وموارد المياة-مسق -سل نة عما  -فبراير2006د

 -المشاركة ببحث في ملتقى صناعة السياحة في الو

العربى م منظور استراتيجى

وادارى و تنموى-تونس-المنظمة العربية للتنمية األدارية ووزارة السياحة التونسية-
تونس-يوليو2006د

-المشاركة في المؤتمر الدولى الثانى عشر لإلتحاد الدولى للمرشدي

-WFTGAالقاهرة-مصر-يناير2007د

السياحيي -

-المشاركة ببحث في الملتقى العربى الثانى-المنظمة العربية للتنمية األدارية-شرم

الشيخ-مصر-يناير2007د
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 المشاركة في حلقة العمل األقليمية حول "امحصا ات السياحية و إعداد حسابالسياحة الفرعى" –وزارة السياحة العمانية و منظمة السياحة العالمية  -مسق  -سل نة

عما مارس2007،د

-المشاركة ببحث في مؤتمر الواحات العمانية –جامعة السل ا قابوس و مجموعة م

الجامعات األلمانية  -مسق -سل نة عما –مايو2007د

المشاركة ببحث في ملتقى السياحة و األستثمار الخليجى –GITOFجدة-المملكةالعربية السعودية-فبراير 2008د
المشاركة ببحث في ملتقى السياحة و المجتمع الخليجى األولد المدينة المنورة -المملكةالعربية السعودية-أبريل 2008د
 المشاركة في المؤتمر الدولى األول للسياحة األلكترونية و التسوي – شرم الشيخ-مصر -ديسمبر2008 -د
-المشاركة ببحث في المؤتمر الدولى الثالث عشر لإلتحاد الدولى للمرشدي السياحيي -

-WFTGAبالى-أندونسيا-يناير2009د

 -المشاركة ببحث في األجتماع األول للخب ار و الباحثي

المملكة المرربية-أبريل2011-د

السياحيي

العرب-مراكش-

 المشاركة في المؤتمر الدولى السابع السياحة فى القر الحادى و العشري "رؤيةاجتماعية اقتصادية" رأس سدر-مصر -مايو2011-د

13

-  سل نة عما-  مسق- المشاركة في المؤتمر الدولى الثالث للسياحة الجيولوجيةد2011 أكتوير
- تنظيم و إدارة "المؤتمر الدولى األول للحفاظ على التراث و إدارة المواقع" األقصرد2013 ديسمبر

- تنظيم و إدارة "المؤتمر الدولى الثالث للحفاظ على التراث و إدارة المواقع" االقاهرهد2015 ديسمبر
- تنظيم و إدارة "المؤتمر الدولى الخامس للحفاظ على التراث و إدارة المواقع" األقصرد2017 ديسمبر
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ندوة وورشة عمل الطالاا السلياحي العملاني (التحلديا واآفـا
د2004 سبتمبر22-21 مسق- عما

- Negm, M “Towards Tourism Development at Ras Al-Had Region in the
Sultanate of Oman”

15

الساحلية"-وزارة امسكا و التعمير و

المؤتمر الدولى "السياحة و التنمية في المنا

المجتمعات العمرانية الجديدة-جمهورية مصر العربية و منظمة المد العربية و منظمة
األنتا -شرم الشيخ-مصر-مارس2005د

- Negm, M “Sports Tourism in Gulf Cooperation Council Countries” .

الملتقى العربى الثانى-المنظمة العربية للتنمية األدارية-شرم الشيخ-مصر-يناير2007د
”- Negm, M “Omani Oases: A Heritage and Tourism Resources

ندوة الواحات العمانية جامعة السل ا قابوس و مجموعة م الجامعات اال لمانية-مسـق -
سل نة عما -مايو2007 -د

- Negm, M “Bringing a Place to Life” .

المــؤتمر الــدولى الثالــث عشــر لإلتحــاد الــدولى للمرشــدي الســياحيي -WFTGA-بــالى-
أندونسيا-يناير2009د

العقود البحثية:

االنتهــا م ـ بحــث علمــى ممــول بعن ـوا " :مســتقبل ســياحة المــؤتمرات فــى ســل نة عمــا "
وذل فى ديسمبر  2007د بحث ممول م قبل جامعة السل ا قابوس لمدة عامي د
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 -منحــة م ـ قبــل معهــد جريفــز ـ منحــة  -A.H. Gardinerجامعــة اكســفورد -1996

ـ1997د
 زمالة اآلداب ـ جامعة ليفربول ـ إنجلت ار1997 -د -خ اب شكرم

قبل معالى األمي

العام المساعد لجامعة الدول العربية بمناسبة

المشاركة وانتها أعمال المنتدى السياحي العربي الرابع –القاهرة-جامعة الدول العربية-

 24-22سبتمبر 2002د
خ ــاب شــكر م ـ قبــل ســعادة الــدكتور /رئــيس جامعــة الســل ا قــابوس بمناســبة توقيــعمذكرة تفاهم مع المعهد العالى الدولى للسياحة و الفناد بالرردقة-جمهورية مصر العربية
و عقد برنامج تدريبى ل الب قسم السياحة بمنتجع الرردقة -مايو 2003د
 شهادة تقدير م قبل غرفة تجارة و صناعة عما -بمناسبة إنتها أعمال ندوة وورشةالعماني ةالتحديات واآلفا
عمل الق اع السياحي ُ
22-21سبتمبر 2004د
-خ اب شكر م

–غرفة تجارة و صناعة عما -مسق

قبل سعادة رئيس لجنة السياحة -غرفة تجارة و صناعة عما -

بمناسبة إنتها أعمال دورة غرفة تجارة و صناعة عما -ة 2007-2003
 -شكر م قبل صاحب السمو الملكى األمير-خالد الفيصل ب

عبد العزيز أمير مكة

المكرمة -بمناسبة أعمال ملتقى السياحة و األستثمار الخليجى –جدة المملكة العربية
السعودية-فبراير 2008د
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 خ اب شكر م قبل سعادة  /وكيل وزارة السياحة -سل نة عما بمناسبة تنظـيم الـدورةالثانية لتنمية مهارات المرشدي السياحيي  -مسق -مايو 2008د

 خ ــاب شــكر م ـ قبــل صــاحبة الســمو الســيدة مســاعد رئــيس جامعــة الســل ا قــابوسللتعـــاو الخـــارجىد ســـل نة عمـــا
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