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 لفنادقا إدارةقسم 
 

            
 :الخبرات العلمية والعملية الشهادات والدورات

 
 .المغرب – وجدة - جامعة محمد األول -الفنادق إدارة دكتوراهطالب   *
 

 .2010 إربد  - جامعة اليرموك - إدارة سياحية -ماجستير  *

 

 .   2006عمان  -كلية األردن الجامعية التطبيقية  -إدارة فنادق  -بكالوريوس *

  

 .2000 عمان - الكلية الجامعية المتوسطة - إدارة طعام وشراب - دبلوم   *

 

 .2011  (Amadues Systemدبلوم نظام تطبيقات الحاسوب في السياحة )*  

 

 .إدارة الطعام والشراب معد ومصمم لخطط دراسية لتخص إدارة الفنادق، * 

 

 

 . ( Fideilio ,Opera System: )استخدام أنظمة تطبيقات الحاسوب في الفندقة   *

mailto:Momani123@yahoo.com


 

  . ( Unesco Cairo Office) على شهادة رخصة قيادة الحاسوب حاصال *

 

 .  خبرة عملية في فنادق الخمسة نجوم لمدة خمس سنوات *

 

 .والمؤتمرات  *معدا ومدربا لدورات متخصصة في خدمة األطعمة واألشربة في الفنادق ،خدمة الحفالت   

 

 .ا في وزارة التربية والتعليم للدورات الصيفية للتعليم الفندقي والسياحي لمدة سبع سنواتمشرفا ومدرب*  

 

     *مشرفا على العشرات من مشاريع تخرج طلبة البكالوريوس في الفندقة والسياحة في الجامعة األردنية 

 .جامعة البلقاء التطبيقية و

 

  .كالة جايكا للتدريب و -هيوغو -اليابان  -دورة في القيادات الشابة * 

 

 . 2007  -ساعة65 عمان ، لمدة  -فندق شيراتون  -شراف لجميع أقسام الفنادقإدورة *  

 

 . 2010  -ساعة  20لمدة  -عمان  -كلية القدس -دورة التدبير واالستقبال الفندقي *  

 

 . 2010  -ساعة  60لمدة   -عمان  -كلية القدس  - دورة إنتاج الطعام وخدمته*   

 

 

 :الوظائف التي شغلها   



 ولغاية اآلن .  -2014من في الجامعة األردنية  والفندقه كلية السياحةمدرس في  *  

 ولغاية اآلن . 2018الجامعة األردنية من  –مشرف التدريب العملي في كلية السياحة والفندقه *   

              .2014 - 2011كلية العقبة من  -طبيقيةجامعة البلقاء الت -مدرس في قسم العلوم الفندقية والسياحية *   

 .2011  - 2004تخصص الفندقة والسياحة من  -مدرس في وزارة التربية والتعليم* 

 .2011ولغاية    2008  مدرسة الملك عبد هللا الثاني بن الحسين  من  -رئيس قسم الفندقة *   

 :  لغاتال  

 * اللغة العربية   

  جليزيةاللغة اإلن *    

 البحوث المنشورة:

- The Use of Information Systems in Aqaba Hotels: An Integration of TAM 

with Task Technology Fit and Self-Efficacy.  2018 

- The Effect of Environmental Preservation, Advanced Technology, Hotel 

Image, and Service Quality on Guest Loyalty . 2017 

      -  Using Financial Analysis Method in the Hotel System for the Purposes 

of Planning and Monitoring Case Study Alzaitona Hotel.  2017       

     -  Measuring Local Tourists Perceptions in Petra City as One of seven 

Wonders of The world.  2017          

      -  Factors Affecting Domestic Tourism Promotion in Jordan: A case Study   

        of t the Official Media .  2016 


