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د .حسام محمد درويش

االمين العام املساعد للتدريب والسياحه االلكترونيه
املنظمه العربيه للسياحه –جامعة الدول العربيه –
خبيرالتسويق اإللكتروني لكل القطاعات
بيانات شخصية:
امليالد .1963/1/20:
الجنسية :مصري
هاتف (عمل) 00966126942233
فاكس عمل00966126941818 :
جوال السعودية00966541125276 :
جوال السعودية 2:00966561112110
جوال مصروواتساب 00201223293909 :
بريد إلكتروني drhossamdarwish@gmail.com :
@Hossamdarwish /Twitter
Drhossamdarwish / Linkedin
Drhossamdarwish / Facebook Business

املؤهالت العلمية:
دكتوراه في االعمال اإللكترونية جامعة نورث هامبتون  2007 ،م
ماجستيرإدارة االعمال ،السياحية تخصص تسويق ،جامعه بل فورد 2005 ،م.
ماجستيرادارة السياحه والسفر – الجامعه االمريكيه – القاهرة 2002
دبلوم التسويق من جامعة كورنيل 2010
 22دورة تدريبيههه وكههورب ودبلومههه فههال ههل ميههاالت التسههويق الر ه مههن عههدة جهههات ومعاهههد متعههدده حههول
العالم
حضروحاضروساهم في اوراق عمل فال العشرات من الفعاليات بالوطن العربى والغربى
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ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس –مصر1985
الخبرات العملية:
 االم ههين الع ههام املس ههاعد للت ههدريب والس ههياحه والتس ههويق االلكترون ههى باملنظم ههه العربي ههه للس ههياحه –
جامعة الدول العربية – -2011حت اليوم.
 االمين العام للمنظمة الدوليه للسياحه والتسويق اإللكتروني بإيطاليا 2012-2008
 مؤسس ومديرعام االتحاد الدولال للسياحه االلكترونيه والتسويق اإللكتروني مصر2012-2006
 مستش ههارالتس ههويق االلكترون ههى الكم ههرم ههن  112مؤسس ههه دولي ههه وعربي ههه ف ههال مي ههال التس ههويق الر ه
.2014-2000
 مؤسس ورئيس االتحاد العاملي للتسويق الر

-2011االن

 عضو ميلس ادارة الجمعيه االمريكيه للتسويق االلكترونى -2007االن












محاضرومدرب وعضو االتحاد العاملى ملدربى التسويق الر بلندن
مؤسس ومنظم املؤتمرالدولال لتكنولوجيا السياحه والسياحه االلكترونيه السنوى
مستشارالتسويق االلكتروني لهيئة تنشيط السياحة املصرية 2008 – 2015
محاضر معتمد بملتقى السفر واالستثمار السياحي السعودي من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطن
باململكة العربية السعودية.
مستشار التسويق الر بميموعة فنادق جراند هوتيل وصن رايز وستاروود الشرق األوسط من
2005-1999
مستشارالتسويق التقليدي وااللكتروني لشركة مصرللسياحة  2007و رية مياويش السياحية – 2009
مستشار التسويق الر لسلسله مطاعم برجر كنج – اوتار – نهاوند – زاد الخير بيروت – زعتر وزيت -
2005-2000
مستشار التسويق االلكترونى ومنفذ خطة التسويق االلكترونى ملو ع يوجا جورنال YOGAJOURNAL.COM
منذ عام  2003وحت .2009
مستشار التسويق االلكترونى بمعهد الجوده باال اديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى –
جامعة الدول العربية – .2014-2012
مؤسس علم التسويق االلكتروني بالوطن العربي منذ عام  1998مع نخبة من رواد هذا العلم بالوطن
العربي.
منا بتدريب  2500متدرب بمعاونة نخبة من اهم املدربين العرب والعامليين بالتنسيق وتحت رعاية
املنظمة العربية للسياحة بالتعاون مع اهم الجامعات واملعاهد العربية والعاملية.

املشرف األ ادي علال أكمرمن خمسة عشربحث ورسالة ماجستيرودكتوراه في التسويق اإللكتروني
والسياحة اإللكترونية بلبنان ومصروالسعودية وتونس
أهم اإلنيازات واملسئوليات في ميال التدريب مع املنظمة العربية للسياحة:
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 تكههوين برنههامج تههدرين بمعاونههة فريههق عملههال فههال ههل ميههاالت التسههويق الر ه ههوي جههدا وذو سههمعة
ممتازة في السوق العربي والعاملي.
 إع ههداد خط ههط واس ههتراتيييات الت ههدريب للمنظم ههة مل ههدة الخم ههس س ههنوات القادم ههة  40دورة تدريبي ههة
متنوعة.
 إ امة عدد كبير من الدورات التدريبية في هل ميهاالت السهياحة بكهل انحهاط الهوطن العربهي بالتعهاون
مع نخبة من اهم املدربين من مختلف الجنسيات العربية والعاملية.
 ا ام ههة أكم ههرم ههن  57ورش ههة عم ههل وحلق ههه دراس ههيه ودوره تدريبي ههه وم ههؤتمربرعاي ههة واش ههراف املنظم ههة
العربيه للسياحه فال معظم انحاط الوطن العربى فال ل مياالت التسويق الر
 تقه ههديم واعه ههداد خطه ههط واسه ههتراتيييات التسه ههويق الر ه ه لعه ههدد كبيه ههرمه ههن املؤسسه ههات والشه ههر ات
الحكومية والقطاع الخاص بالعالم برعاية املنظمة العربيه للسياحه
 اعتماد املقررات واملالزم التدريبية للدورات والدبلومات والحلقات الدراسيه
 اعداد ملف الفعاليهات واملهؤتمرات واملهرجانهات واالشهراف علهال ملهف التعهاون العربهي التر هي لتبهادل
السائحين بين الدول العربية وتركيا وبين تركيا والدول العربية.
 اختيههار وتقيههيم املههدربين فههي ميههال التسههويق االلكترونههي للتعههاون مههع املنظمههة العربيههة للسههياحة
وتكوين فريق من أ وى املدربين في ل مياالت التسويق التقليدي والر لكل القطاعات.
اإلنيازات واملسئوليات في ميال التعاون مع معاهد التدريب العربية والعاملية:
 املسهاهمة فهي رسهم اسهتراتيييات التسهويق ووضههع خطهط صهيرة وطويلهة اججهل وخصوصها للمعاهههد
الجديدة واملستحدثة واستعدادا للمنافسة الشديدة في السوق.


بناط اعدة عمالط والتفاوض معهم لالنضمام للمستفيدين من الخدمة املتطورة للمعاهد.



بناط وإعداد الهيكل التنظي للمعاهد واملراكزالتدريبية.
االختياروالتعيين لفرق التسويق مع وضع برامج تدريبية وتقديمها للعاملين في هذا املجال.



 إعههداد حقائههب تدريبيههة وتنفيههذ عههدد مههن الههدورات فههي ميههاالت التسههويق التقليههدي والر ه والبيههع
واإلدارة.
مستشارالتسويق والتسويق اإللكتروني ملجموعة فنادق عربية وعاملية من مختلف املستويات ذات
الخمسة نيوم وأربعة نيوم وثالثة نيوم.
اإلنيازات واملسئوليات:


املساهمة في رسم استراتيييات التسويق ووضع خطط صيرة وطويلة األجل.

 املتابع ههة واإلش ههراف عل ههال تص ههميم املوا ههع اإللكتروني ههة للفن ههادق وتهيئله هها لتك ههون ص ههالحه للتس ههويق
اإللكتروني مع امل الصالحيات التخاذ أي رارمن شأنه مصلحة العمل دون الرجوع للمديرالعام


بناط اعدة عمالط سواط اونالين او اوفالين



املساهمة في تطويرأنظمة الحاسب اجلي في ميال التسويق.
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 وضع سياسات االختيار والتعيين لفريق التسويق مع وضع برامج تدريبية وتقديمها للعاملين في ههذا
املجال.


اإلشراف والتخطيط للحملة اإلعالنية الر مية الخاصة بميموعة الفنادق

الدورات التدريبية:
حصل علال  19دبلومة ودورة تدريبيه فال ل مياالت التسويق االلكترونى والتسويق العام
حاضرفال معظم الدول العربيه ودرب أكمرمن  2500متدرب فال ل مياالت التسويق الر والسياحه
االلكترونيه ونظم حوالي  47فعاليه من اهم الفعاليات فال ميال التسويق الر .
الدروع والتكريم:
حصل علال عدد من الدروع والشهادات التقديرية لتفو ه األ ادي أو العملي من مسؤولين فال معظم
الدول العربيه واالوربيه واختير عام  2013 – 2012رجل العام فال ميال السياحه االلكترونيه لنشاطه فال
نشرعلم وثقافة السياحه االلكترونيه فال الوطن العربى من ميله ترافل ديلال نيوز اسيا واوروبا.
هوايات خاصه:
 ممارسة اليوجا “رئيس االتحاد العربي لليوجا ومديرعام املهرجان الدولال لليوجا " السفرحيث سافرت الال حوالي  40دوله عربيه وغربيه. القراطه فال ل ما ينشرفال ل انحاط العالم فال ميال التسويق الر بكل انواعه مساعدة الشباب العربي في ل مياالت السياحة اإللكترونية.كتب ستصدر ريبا:
أحدث تكنولوجيا تسويق الوجهات السياحية عبراالنترنت
معاييرالجودة في املوا ع االلكترونية السياحية
معاييرالجودة في املحتوى االلكتروني لكل القطاعات
خبرات خاصه:
SEO- SEM-SMO-VSEO- SEA- PPC - Online PR-WCW-
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