
 
 
 
 

 .غادة محمد عبدالفتاح بسيونى السيرة الذاتية للدكتورة :
 

  :البيانات الشخصية 

 غادة محمد عبدالفتاح بسيونى اإلسم:
  بقسم الدراسات السياحية استاذ مساعد الوظيفة:

 االسكندرية محل الميالد:                              6/3/1971 :تاريخ الميالد
 مسلمة . الديانة :               متزوجة. الحالة اإلجتماعية:          مصرية. الجنسية :

 العالي للسياحة و الفنادق و الحاسب اآللي ، سيوف ، االسكندرية . المعهد محل العمل :
 2013/2014جامعة فاروس منذ الفصل الدراسى الربيع  –معارة لدى كلية السياحة وادارة الفنادق 

  ghada.bassiony@pua.edu.eg /gbassiony@hotmail.com:البريد اإللكتروني 
 01099555061 /01002228341التليفون الخلوي: 

 
 :المؤهالت العلمية 

 التدرج العلمي:

: } واإلرشاد السياحي و الفندقة ، وموضوعها   حاصلةعلى درجة دكتوراه الفلسفة في السياحة     (2009)
 رضا العمالء "دراسة ميدانية بالتطبيق على منشآت اإلقامة فى مصر" تقييم اثر مكونات التقابل الخدمى على

كلية السياحة  -2009اغسطس  25مجلس جامعة بتاريخ ،  2009أغسطس  17 مجلس كلية بتاريخ –{ 
 .(1)مرفق  جامعة االسكندرية-والفنادق

                                                                          
 : وموضوعها حاصلةعلى درجة الماجيستير في السياحة واإلرشاد السياحي و الفندقة      (2000)
مجلس   {، قياس جودة الخدمات السياحية فى مصر "جراسة ميدانية بالتطبيق على خدمة النقل الجوى"}  

-كلية السياحة و الفنادق -2000 نوفمبر 28، مجلس الجامعة بتاريخ  2000 نوفمبر 12كلية بتاريخ 
 . (2)مرفق  جامعة االسكندرية



 -حاصلة على درجة بكالوريوس السياحة واالرشاد السياحي و الفندقة ، بتقدير عام جيد جدا     (1992) 
 . (3)مرفق  جامعة االسكندرية-كلية السياحة و الفنادق-1992دور مايو 

 
 .تسويق سياحى: التخصص الفرعي         .دراسات سياحيةالتخصص الرئيسي : 

 التدرج الوظيفي :
 جامعة فاروس –استاذ مساعد كلية السياحة وادارة الفنادق      (2016-2018)

مدرس بقسم الدراسات السياحية بالمعهد العالي للسياحة و الفنادق والحاسب اآللي    ( 2009-2016)
  .2009 سبتمبر 27بتاريخ   3036،سيوف ، قرار وزاري 

 
مدرس مساعد بقسم الدراسات السياحية بالمعهدالعالي للسياحة و الفنادق والحاسب اآللي         (2001)

  2001 ابريل 22بتاريخ  33،سيوف ، قرار وزاري رقم 
 
معيدة بقسم الدراسات السياحية بالمعهدالعالي للسياحة و الفنادق و الحاسب اآللي ،سيوف        (1995)

 .12/6/5199بتاريخ  781،قرار وزاري رقم 
 النشاط في مجال التدريس. 

 :االنتدابات الداخلية
بكلية السياحة وادارة الفنادق قسم السياحة ب مدرس اعارة كاملة لوظيفة     حتى تاريخه( -2014فبراير 1)

 بتاريخ باالعاره الكاملة لجامعة فاروسادارة المعهد ، االسكندرية ، بناء على قرار مجلس جامعة فاروس
                                                                          .   فبراير1
 اإلشراف العلمي: 
 –االشراف على المشاريع الميدانية لطالب كلية السياحة وادارة الفنادق ( 2017/2018 – 2014/2015)

  سجامعة فارو 
مادة : مناهج  –االشراف على بحوث طالب الفرقة الرابعة ، قسم الدراسات السياحية(   2010/2014)  

 ،االسكندرية.البحث ، كأحد مصوغات التخرج من المعهدالعالي للسياحة و الفنادق و الحاسب اآللي ،سيوف 
–حيةاإلشراف على مشروع التخرج المشترك بين طالب الفرقة الرابعة، قسم الدراسات السيا(    2011)

، الثقافي تراثالقسم  -جامعة سنجورو طلبة  –المعهدالعالي للسياحة و الفنادق و الحاسب اآللي ،سيوف 
 .ابريل24 "،  باالسكندرية سياحيا كوم الدكةتطوير حى تحت عنوان : " 



 لمشاريع الدوليها  
عضو مشارك فى مشروع دولى تحت عنوان "المسارات الساحلية للمقاصد السياحية المستدامة   (2010)

  ENBI-CBCضمن برنامج  MedRoutSTD بالبحر المتوسط" 

 المهام االدارية فى مجال الجودة واالعتماد
ودة و حتى تاريخة عضو فى لجنة مراجعة ملفات المعاييرالتى يتم التقدم بها لهيئة ضمان الج( 2014)

 االعتماد
حتى تاريخة  عضو فى لجنة اعداد ملف معيار المعايير االكاديمية المقررات والبرامج التعليمية  (2014) 

 كلية السياحة وادارة الفنادق جامعة فاروس االسكندرية
حتى تاريخة  عضو فى لجنة اعداد الخطة االستراتيجية لكلية السياحة وادارة الفنادق جامعة  (2014) 

 فاروس االسكندرية
حتى تاريخة  عضو فى لجنة متابعة االداء التابعة لمركز ضمان الجودة من خالل فحص ملف  (2014)

 جامعة فاروس االسكندرية –المقرر 
 ة فى ادارة الجودة بالمعهد.عضو ممثل عن قسم السياح (2014 /2013)
للسياحة  ىالعالعضو مشارك فى لجنة تقويم االداء وتأهيل المعهد لالعتماد بوحدة الجودة بالمعهد  (2010)

 .،االسكندريةو الفنادق و الحاسب اآللي ،سيوف 
 و العلمية األنشطة الطالبية

كلية السياحة وادارة  -قائم بعمل وكيل الكلة لشئون التعليم و الطالب(  2017/2018 -2016/2017)
 جامعة فاروس –الفنادق 

 ( المنسق االكاديمى و المشرف على قسم سياحة  2016/2017 – 2015/2016)
 بكلية السياحة وادارة الفنادق جامعة فاروس االسكندرية رائد االنشطة الطالبية (2014/2015)
 رائد اللجنة الفنية بكلية السياحة وادارة الفنادق جامعة فاروس االسكندرية  (2014/2015)
 رائد لجنة االسر بكلية السياحة وادارة الفنادق جامعة فاروس االسكندرية. ( 2013/2014)
 .سيوفال،اآللي والحاسب قمعهد العالي للسياحةوالفنادبال االجتماعيةلجنة ال رائد(2014- 2006)
 -سيوف لسياحة و الفنادق والحاسب اآللي بالمعهد العالي ل  الثقافيةاللجنة  رائد ( 2004-2005)

 . االسكندرية
 
 



 الدورات التدريبية:
 :ةدورات تنمية الموارد البشرية كلية السياحة وادارة الفنادق جامعة فاروس االسكندري

-  (2014/2015) Syllabus construction and design in 21 April 

- (2014/2015) Student Assessment part (2)  in 28 April 

- (2014/2015) Managing lectures in 10 April 

-  (2014/2015) Student Assessment part (1) in  31 March 

                                             (2014/2015) Stress & Anger Management 10 December  

- (2014/2015) Learning styles in 7October  

- (2014/2015) Interactive modalities in 29 September 

- (2013/2014) Motivation strategies and feedback in 5 May 

- (2013/2014) Secrets of success& Self development in 8 April 

- (2013/2014) Common teaching in 25 March 

 ة :دورات متعلقة بالجود
)الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و   توصيف البرامج والمقررات وتقويم نواتج التعلمدورة  (2015)

 مارس 12 –مارس  10االعتماد( من 
 نوفمبر 24-( التخطيط االستراتيجى، جامعة فاروس 2014)
 نوفمبر 26 -( الطالب و الخريجون، جامعة فاروس 2014)
 نوفمبر 27-،جامعة فاروس ( التعليم والتعلم 2014)
  ديسمبر 1-( ادارة الجودة ،جامعة فاروس 2014)
  ديسمبر 7-( المعايير االكاديمية البرامج و المقررات ،جامعة فاروس 2014)

 دورات خاصة بتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس:
  يونية.13-11( دورة تقويم التدريس 2005)
 يونية9-7من( دورة تصميم المناهج و تطورها 2005)
 مايو.5-3( دورة مهارات البحث العلمى من  2005)
فى -%100بمجموع درجات  -مصر للطيران  –( دورة االسعار و حجز تذاكر الطيران 2005)

 ابريل27-16الفترة  

 :العلمية وورش العمل المؤتمراتالمشاركة ب
السياحى بين مصر وافريقيا " المؤتمر العلمى الثانى "افاق التعاون  المشاركة بالحضور فى( 2015)

 فبراير 12- 10المعهد العالى للسياحة والفنادق والحاسب اآللى ،السيوف،اإلسكندرية ،فى الفترة من 



جامعة االسكندرية ،تحت  – كليـــــة السيـــــاحة والفنـــــــادقل العلمى السادسالمؤتمر  ىف المشاركة (2014)
،فى سكندرية مكتبة اال–مركز المؤتمرات  عنوان : "السياحة فى عالم متغير : الفرص و التحديات" ،

 Measurement of“       ،بالقاء بحث تحت عنوان  2014ابريل  30مارس إلى  28الفترة من 
Customer Satisfaction for Airport Travel Services”                                         

جـــامعة الفيــوم - كليـــــة السيـــــاحة والفنـــــــادقالسادس ل السياحىفي المؤتمر  بالحضور المشاركة  ( 2012)
 مارس 29-مارس  28،تحت عنوان :" السياحة المصرية والعربية في ضوء المتغيرات العالمية "،من 

  .جـــامعة الفيــوم- السيـــــاحة والفنـــــــادقكليـــــة ب-2012
جامعة قناة السويس بالتعاون -المشاركة في المؤتمر الدولي الثالث للسياحة لكلية السياحة و الفنادق (2012)

مع المعهد العالي للسياحة و الفنادق والحاسب اآللي ، سيوف ، تحت عنوان " رؤية مستقبلية  للسياحة 
 "بإلقاِء بحث تحت عنوان : ، 2012نوفمبر  15-13سكندرية ،من مكتبة اال–،مركز المؤتمرات العربية " 

 .دور البرامج التدريبية فى تحسين آداء العاملين فى شركات السياحة"
نحو   جامعة قناة السويس ، تحت عنوان " -المشاركة في المؤتمر الدولي لكلية السياحة و الفنادق(2011)

بإلقاِء بحث تحت عنوان  ،2011ديسمبر 15-13،من  مدينة شرم الشيخ" ، ياحة العربيةآفاق جديدة للس
 "دراسة تحليلية لوضع واحة سيوة على خريطة السياحة العالمية". 

المؤتمر الدولي الثاني للمعهد العالي للسياحة و الفنادق والحاسب اآللي ، سيوف ،  المشاركة في (2010)
مكتبة االسكندرية –اإلسكندرية من مزار سياحي الى مقصد دولي"، مركز المؤتمرات تحت عنوان " تسويق 

 The Preservation & development of theبإلقاء بحث تحت عنوان :    "  2010ابريل  2-1،من
."Qir-cultural and social environment of Abu  
سياحى عربى عالمى، آليات بناءالسياحة مؤتمر"اإلسكندرية مقصد  المشاركة بالحضور فى( 2010) 

  .  2010ابريل 22-21المستدامة،مكتبة االسكندرية، قاعة المؤتمرات ،فى الفترة من 
فى أعمال ملتقى السياحة السكندرية ،المعهد العالى للسياحة والفنادق والحاسب المشاركة بالحضور ( 2009)

 7مقومات السياحة الثقافية بالتطبيق على مدينة اإلسكندرية" ،اآللى ،السيوف،اإلسكندرية ،تحت عنوان "إدارة 
  .2009ابريل 

 The Cities as“فى المؤتمر الدولى لجامعة بوجازتشى باسطنبول  بالحضور المشاركة (2009)
Creative Spaces for Cultural Tourism “  ,Bogazici University 19، والمنعقد فى الفترة من-

                                                                       نوفمبر. 21



،المعهد العالى للسياحة والفنادق والحاسب ورشة عمل السياحة السكندرية فى أعمال  المشاركة  (2008)
هد العالى المع -"السياحة الثقافية من زيارة األثر الى معرفة البشر" اآللى ،السيوف،اإلسكندرية ،تحت عنوان 

  .ديسمبر 16، مكتبة االسكندرية –للسياحة والفنادق والحاسب اآللى 

المعهد العالى  –ورشة عمل السياحة السكندرية "الواقع والطموحات"  فى أعمال المشاركة  (2007) 

  ديسمبر. 17-16، مكتبة االسكندرية –للسياحة والفنادق والحاسب اآللى 

مشاركة بالحضور فى المؤتمر الرابع لكلية السياحة والفنادق جامعة االسكندرية تحت  (2005) 

 .ابريل 19-17 ،االسكندرية  مكتبةعنوان:"الساحل الشمالى الغربى على خريطة السياحة العالمية"  

عنوان المؤتمر الثالث لكلية السياحة والفنادق جامعة االسكندرية تحت مشاركة بالحضور فى  (2004)

 .مايو 6-4،االسكندرية  مكتبة :"التعليم واالستثماروفرص العمل فى صناعة السياحة"

المشاركة بالحضور و التنظيم للمؤتمر السنوى االول لكلية السياحة و ادارة الفنادق جامعة  (2017)

ة للتنمية فاروس تحت عنوان " ريادة االعمال فى صناعة السياحة و الضيافة و التراث ، رؤية مستقبلي

 المستدامة"

 

 النشاط التنظيمي للمؤتمرات العلمية:
المشاركة بالحضور و التنظيم للمؤتمر السنوى االول لكلية السياحة و ادارة الفنادق جامعة فاروس  (2017)

 تحت عنوان " ريادة االعمال فى صناعة السياحة و الضيافة و التراث ، رؤية مستقبلية للتنمية المستدامة"
 جامعة فاروس –المشاركة فى تنظيم الملتقى التوظيفى و التدريبى لكلية السياحة و ادارة الفنادق  (2015)
 جامعة فاروس –المشاركة فى تنظيم المؤتمر العلمى الرابع لكلية السياحة و ادارة الفنادق  (2014)
جامعة قناة السويس -المؤتمر الدولي الثالث لكلية السياحة و الفنادق ى تنظيم أعمالالمشاركة ف (2012)

بالتعاون مع المعهد العالي للسياحة و الفنادق والحاسب اآللي ، سيوف ، تحت عنوان " رؤية مستقبلية  
 .2012نوفمبر  15-13سكندرية ،من مكتبة اال–للسياحة العربية " ،مركز المؤتمرات 

المؤتمر الدولي الثاني للسياحة للمعهد العالي للسياحة و الفنادق  أعمال تنظيم المشاركة في     (2010)
والحاسب اآللي ، سيوف ، تحت عنوان " تسويق اإلسكندرية من مزار سياحي الى مقصد دولي"، مركز 

  .2010ابريل  2-1مكتبة االسكندرية ،من–المؤتمرات 

أعمال ملتقى السياحة السكندرية للمعهد العالي للسياحة و الفنادق والحاسب  تنظيم المشاركة في   (2009)
 2009ابريل7اآللي ، سيوف ،تحت عنوان :" إدارة السياحة الثقافية بالتطبيق على مدينة اإلسكندرية"، بتاريخ 

 .مكتبة االسكندرية.–مركز المؤتمرات 
 المؤلفات العلمية:

 االيداعرقم  اسم المؤلف عنوان المصنف
 17362/2014 د. غادة محمد بسيونى مدخل الى علم السياحة

 17364/2014 د. غادة محمد بسيونى اعمال وشركات ووكاالت السفر

 17364/2014 د. غادة محمد بسيونى شركات السياحة



 19409/2014 د. غادة محمد بسيونى 1شركات الطيران 

 17365/2014 د. غادة محمد بسيونى 2شركات الطيران 

 21419/2014 د. غادة محمد بسيونى التسويق السياحى

                                                                                        
                                                              

 النشاط فى مجال التدربس
 جامعة فاروس -وادارة الفنادق التدريس فى كلية السياحة

 :تم تدريس المقررات التالية  (-2018/2019 2015/2016)خريف 

- Introduction in Tourism and Hospitality Management 

- Tourism Transportation 

- Advertising and Public Relations 

-   Customer service in Tourism and Hospitality         

- Attraction planning and development 

 

 

 :تم تدريس المقررات التالية  (2016/2017 -2014/2015)ربيع 

- Tourism impacts and sustainability 

- Travel agency and Front Desk management 

- Event Management   

-  Consumer behavior in tourism and hospitality 

- Tourism and hospitality business ethics 

- Resort and condominium  

 النشاط فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة
دورات التثقيف السياحى التى ينظمها مركز االعالم بمحافظة االسكندرية لتنمية الوعى  (2010/2013)

 والتعريف بدور السياحة فى زيادة الدخل القومى وتعريف الشباب باحتياجات سوق العمل . السياحى
 .زيارة دار الهنا للمسنين وتقديم مساعدات عينية ومادية( 2014/2015)
 .زيارة جمعية ايادى المستقبل لمرضى السرطان وتقديم مساعدات عينية ومادية (2014/2015)
و زيارات لدور واق خيرية لتوزيع مأكوالت ومالبس و بطاطين تنظيم اس( 2017/2018 – 2016 /2015)

 ايتام و مسنين و تنظيم قوافل الخير فى رمضان
 األبحاث العلمية المقدمة 

  الحفاظ على البيئة الثقافية و االجتماعية لمنطقة أبي قير"" (2010) - 1 
"The  Preservation & development of the cultural and social environment of Abu-Qir." 

 A Study on Tourist and دراسه عن المقومات السياحية والفندقية بواحة سيوة.(  2011)  -2
Hotel Resources in Siwa Oasis 



  ، دور البرامج التدريبية فى تحسين آداء العاملين فى شركات السياحة ( 2011) -3

Role of Training Programs in Improving the Performance of Employees in Travel 

Agencies 

  التواجد االعالنى لشركات السياحة على شبكات التواصل االجتماعى( 2012) -4

- Advertising presence of tourism corporations on social networks            
         

5- (  2013 ) A Suggested Plan for Applying the City Bus Tour to Alexandria   خطة "
   مقترحة لتطبيق اتوبيس المدينة السياحى فى مدينة االسكندرية

6- (2014 )             Measurement of Customer Satisfaction for Airport 
Travel Services         "قياس رضا العميل للخدمات السياحية بالمطار " 

7- (2015) A Proposal for Revitalizing Some Ancient Egyptian Festivals 

for Tourists’ Attraction                                                                                

       

 مقترح العادة إحياء بعض األحتفاالت المصرية القديمة من أجل الجذب السياحى

التطوع  لدوافع مقارنة دراسة :الضيافة و السياحة بصناعه المتعلقة الخاصة األحداث(  2015) -8

 الجامعة     طالب لدى

 
 
 


