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وليد عبدالقوى زايد  حاصل على درجة الدكتوراه فى إدارة الفنادق   -

جامعة حلوان، وكانت بعنوان )) تقييم  –ية السياحة كل – 2013عام 

وية جسالمة الغذاء أثناء االستالم والتخزين والتحضير فى الخدمات ال

جامعة فاروس –(( ويعمل حاليا مدرس إدارة الفنادق بكلية السياحة 
 االسكندرية.ب

فى مطار ، بدأ رحلة العمل  2003ية السياحة عام بعد تخرجه من كل -

وظيفة الى  ترقى 2005ابط حركة طائرات ثم فى القاهرة كض

عمل فى  2008ضابط عمليات جوية ومرحل طائرات، وفى عام 

مركز عمليات شركة مطار القاهرة الجوى قبل أن يلتحق بشركة 
 .2009مصر للطيران فى عام 

 . 2014عام  بالجامعة العمالية  قام بالتدريس فى شعبة إدارة الفنادق -
مدرب معتمد من سلطة الطيران المدنى  وليد زايد حاصل على -

برامج تدريبية فيما يخص  7ومؤلف لعدد  ، 2015المصرى عام 

الضيافة الجوية والخدمات الفندقية المرتبطة بالطيران، وقد إعتمدت 

هذه البرامج من سلطة الطيران المدنى المصرى لتدريسها فى 

 السيرة الذاتية :

 



د د/ اإعتم تم . كما 2013أكاديمية مصر للطيران للتدريب، فى عام 

 القومى للجودة. كمدرب لسالمة وجودة الغذاء من المعهدوليد 
إجتاز د/ وليد التدريب التأهيلى لكبير مراجعى  2012فى ديسمبر  -

ولقد  ISO22000:2005الجودة طبقا للمواصفة القياسية العالمية 

لعدد  HACCPعمل كإستشارى نظم الجودة وسالمة الغذاء وبرنامج 

 من شركات الطيران المصرية.
 والمستشفياتيعمل د/وليد زايد كمراجع على الفنادق والمطاعم  -

 والنوادى المصرية فيما يخص جودة وسالمة الخدمات الفندقية 

 

a. Employees as an Important Factor Affecting 
Food Safety in In-Flight Catering (2013), Walid 
A.Elkawy Zayed, Lamia Hosny Saleh and 
Mohamed A.Elmenam Saleh. Faculty of Tourism 
and Hotel Management, Helwan Univesity 

 
b. An analysis of the Egyptian economic policies and 

their impact on hotel investment in the aftermath 
of the 2011 revolution, (2014) Walid A.Elkawy 
Zayed, Hany Atef. 

 
c. Food Allergy Management on Nile Cruises in 

Luxor, Egypt: A Qualitative Study, (2016) Walid 
A.Elkawy Zayed, Hany Atef, Ayman Safi. 

 
d. Assessing food safety of airlines' meals depending 

on the microbial analysis results, (2016). Walid 
A.Elkawy Zayed, Lamia Hosny Saleh and 
Mohamed A.Elmenam Saleh. Faculty of Tourism 
and Hotel Management, Helwan Univesity 

 : رالنش تحت األبحاث



 

 
e. Food safety and hygiene knowledge of cabin 

crew: An interventional study, (2017). Walid 
A.Elkawy Zayed 

 

القيادة والعلوم  –الضيافة الجوية  –سالمة الغذاء  –الجودة  -ة الفنادقإدار
 االدارية

: اإلهتمامات البحثية األكاديمية  


