
 بيان بالمؤتمرات العلمية للسادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية
 9102/0202للعام الجامعي  

 

عنوان البحث المشارك  الفترة عنوان المؤتمر االسم م
 بالمؤتمر
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 دينا مصطفي محمد وهيبةد /    
األستاذ المساعد بقسم الدراسات 

 الفندقية
 

سياحي الدولي ال المؤتمر" 
عشر بماديرا الحادي 

 "بالبرتغال

"CITUR Center for 
TOURISM Research, 
Development And 

Innovation" 

 
:  من

5/11/1019 
 : إلي

7/11/1019 

 
المدينة األقرب إليك، " 

 " اإلسكندرية، مصر

"The City Next Door, 
Alexandria, Egypt" 

 
 
2 
 
 
 

 
 أ.د/ هبة محمود سعد 

 السياحياألستاذ بقسم اإلرشاد 

 
 " حماية التراث المعماري"

"Internation 
Conference on 

Conservation of 
Architectural Heritage 

Edition" th4(CAH) 

 
11/1/1010  

حتي 
1/1/1010 

 
" المحافظة علي التراث اإليطالي 

باإلسكندرية : مدرسة الدون 
 بسكو كمثال"

" Preserving the Italian 
Heriage in Alexandria: 

TheDon Bosco school as 
an Example" 

 
 

1 
 
 
 

 
 

 ميري مجدي أنور كامل /  د
األستاذ المساعد بقسم اإلرشاد 

 السياحي

 
مؤتمر الطبيعة اآللهية " 

 والبشرية واإلجتماعية"
 

 
:  من

8/1/1010   
:  إلي

15/1/1010 

 
" الدور اإلجتماعي للمرآة في 

وحوض العصور القديمة بمصر 
 البحر المتوسط"

 
 
 
4 

 
 

 
 الدكتور/ نرمين عبد الحميد مرسي
األستاذ المساعد بقسم الدراسات 

 السياحية
 
 

 
"المؤتمر الدولي الواحد 

والعشرون للضيافة والمتعة 
والرياضة والسياحة" بمدينة 

 تركيا -أسطنبول

 
:  من

14/1/1019 
:  إلي

15/1/1019 

 
'' The Impact of Website 
Quality on Customers' 
Usage and Purchasing 
Intentions; the case of 

Airlines and Online 
travel Agencies" 
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 نبيل هالة/ الدكتور األستاذ

 هاللى المنعم عبد

 خدمة لشئون الكلية وكيل

 واألستاذ والبيئة المجتمع

 السياحية الدراسات بقسم

 

 
 

 لتوظيف الدولى المؤتمر
 فى االجتماعى التواصل مواقع

(  ICSMT)  السياحة صناعة

   هوالندا – بامستردام

 
 
:  من

6/7/1010  
 : إلي

7/7/1010 

 
" التسويق كآداة مستحدثة 

لتعزيز الصورة الذهنية لمصر 
 كمقصد سياحي"

 

" Influence Marketing as 
an emerging tool to 
promote Egypt as a 
travel destination" 



 
 
 
6 

 

 هبة مجدى خليل محمدد/

 بقسم االستاذ المساعد

  السياحى االرشاد

 

 
المؤتمر الدولى الثانى عشر "

 "لعلماء المصريات بالقاهرة

 th11"The 
International Congress 

of Egyptologists" 

 
:  من

1/11/1019  
 : إلي

9/11/1019 

 
" رقص الملك أمام اإلله علي 
 المعابد المصرية خالل العصر 

 اليوناني الروماني" 
" Dancing of the King 
before the god in The 

Egyptian Temples during 
The Graeco-Roman 

period" 
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 0202/0902للعام الجامعي  

 

البحث المشارك عنوان  الفترة عنوان المؤتمر االسم م
 بالمؤتمر

 
 
 

 

1 
 
 
 

  
/ الدكتور األستاذ لسيدةا

وكيل  نشوي فؤاد عطا هللا
الكلية للدراسات العليا 

 بقسم واألستاذ والبحوث
 السياحية الدراسات

 
المؤتمر الدولي 

السادس للدراسات 
السياحية والترفيه 

(Online) 
 
 

The Sixth 
International 

Conference on 
Tourism and 
Leisure Studies" 

72/5/7271 
 حتى

 72/5/7271  
 (Online ) 

 

ياحة الس " إستكشاف ظاهرة
المفرطة في االسكندرية، 

 مصر"
 

"Exploring the Over-
tourism Phenomenon 
in Alexandria,Egypt" 

  
 : والذي تم نشره في

  
المؤتمر الدولي السادس 

 للدراسات السياحية والترفيه 
"The fifth 
International 
Conference on 
Tourism and Leisure 

Studies",7272 
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/ الدكتور األستاذ لسيدةا
 عميد عطية أحمد عبير
 بقسم واألستاذ الكلية

 السياحية الدراسات

 

المؤتمر الدولي 
السادس للدراسات 
السياحية والترفيه 

(Online) 
The Sixth 

International 
Conference on 
Tourism and 
Leisure Studies" 

حتى 72/5/7271
72/5/7271  

 ) اون الين (
 
 

" استكشاف ظاهره السياحة 
المفرطة في االسكندرية، 

 مصر.
Exploring the Over-

tourism Phenomenon 
in Alexandria,Egypt  

 والذي تم نشره في :
 

المؤتمر الدولي السادس 
للدراسات السياحية والترفيه 

(Online) 
The fifth 

International 
Conference on 

Tourism and Leisure 
Studies",7272 

 
 
 
 



 0202/9002أبحاث اعضاء هيئة التدريس بالكلية للعام الجامعي 
 

  تاريخال اسم عضو هيئة التدريس عنوان البحث م
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 البحث األول بعنوان:

 استكشافية دراسة سيوة ) واحة في الجيولوجية السياحة "

 والمعوقات(" للمنافع

 

"Geo- tourism in Siwa Oasis (An Exploratory 

Study of Benefits and Constraints)" 

 

 بعنوان: ثانيالبحث ال
  ةاستكشافي دراسة: والفقراء السياحة في المشاركة "اقتصاد

والتهديدات" للفرص  

 

"Sharing Economy in Tourism and the Poor: 

An Explorative Study of Opportunities and 

Threats " 

 بعنوان: ثالثالبحث ال

 األسهم وأداء الفائدة سعر بين الديناميكي "اإلرتباط 

المصرية" البورصة أدلة تطبيقية من:السياحية  

  

"Dynamic Relationship between Interest Rate 

and Tourism Stock Performance: Empirical 

Evidence from Egyptian Exchange" 

 بعنوان: رابعالبحث ال

: يةالسياح األسهم أسعار على الصرف أسعار تقلبات "أثر

  دراسة حالة مصر"

 

"Exchange Rate Volatility and Tourism Stock 

Prices: Evidence from Egypt" 

 بعنوان: خامسالبحث ال

"السندات المستدامة: خارطة طريق لتمويل المشروعات  

 السياحية المستدامة في مصر"

"Sustainable  Bonds: Mapping  The  Future  

Of  Sustainable  Tourism  Projects  Finance  

In  Egypt" 

 بعنوان:البحث السادس 

 في الخاص السياحي لالستثمار الكلية االقتصادية "المحددات

ARDL  " قياسية دراسة: مصر نموذج   بإستخدام    

 

"Macroeconomic Determinants of Tourism  

Private Investment in Egypt: An ARDL 

Model" 

 

 

 

 

 

 

 د/ نجالء حرب سيد أحمد 

األستاذ المساعد بقسم 

 الدراسات السياحية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د/ نجالء حرب سيد أحمد 

بقسم األستاذ المساعد 

 الدراسات السياحية

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تاريخ مجلس القسم

7272/6/12 

الكلية مجلس تاريخ  

9/2/7272  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تاريخ مجلس القسم

7272/6/12 

الكلية مجلس تاريخ  

9/2/7272  

 

 



 

 

0 

 البحث المشترك بعنوان : 
 هل لممارسات: السياحية  للمؤسسات المالية "االستدامة 

دوراً؟" الخضراء البشرية الموارد إدارة  
"Perceived Financial Sustainability of 

Tourism Enterprises: Do Green Human 

Resource Management Practices Really 

Matter? 

 

 د/ نجالء حرب سيد أحمد 

األستاذ المساعد بقسم 

 الدراسات السياحية

 

 

 

 تاريخ مجلس القسم

7272/6/12 

الكلية مجلس تاريخ  

9/2/7272  
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 لبحث الفردي بعنوان :ا

 " " غرابيل الغالل في مصر القديمة           

 

" A study about grain sieves of ancient Egypt" 

                    

 

/ دينا عز الدين األستاذ د

الدكتور بقسم اإلرشاد 

 السياحي

 

 تاريخ مجلس القسم

12/6/7272  

الكلية مجلس تاريخ  

7272/2/9 
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 البحث المشترك بعنوان :

الل الطبيعة الشمسية والقمرية للمعبود مندوليس الطفل خ"

"العصرين اليوناني والروماني  

"The Solar and Lunar Aspects of God 

Mandulis the Child during the Graeco-Roman 

Period" 

 

 

ذ للدكتور/ سارة كتات األستا

المساعد بقسم اإلرشاد 

، السياحي  

، الطالبة/  أ.د/ مروة القاضي

 نورهان رمزي

 

 تاريخ مجلس القسم

/2/7272 72 

الكلية مجلس تاريخ  

15/9/7272  
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 لبحث الفردي بعنوان :ا

 "تفسير لمناظر اإلله آمون في مقابر جبل الموتى بسيوة"

"Interpretation of the scenes of Amun in the 

tombs of Gebel El- Mawta at Siwa" 

 

 

 للدكتور/ هبة مجدي خليل     

األستاذ المساعد بقسم اإلرشاد 

 السياحي

 

 تاريخ مجلس القسم

/2/7272 72 

الكلية مجلس تاريخ  

15/9/7272  
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 لبحث المشترك بعنوان :ا

" السبحة وأحبال الصالة في الفن القبطي في سياق التراث 

 القبطي المعاصر"

"Praying Beads and Praying Ropes in Coptic 

Art in the Context of Contemporary Coptic 

Heritage" 

 

للدكتور/ سارة كتات األستاذ 

المساعد بقسم اإلرشاد 

 السياحي، 

 الطالبة/ زينب حنفي حسن

 

 تاريخ مجلس القسم

/2/7272 72 

الكلية مجلس تاريخ  

15/9/7272  
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 البحث األول بعنوان : 

 

 بغاء إلهي""التحقيق في قضية 

"A Case of Divine Adultery Investigated" 

 البحث الثاني بعنوان : 

 

 الخيرين والخبيثين" Mnhw " الشياطين

The Mnhw Demons: Benevolent and 

Malevolent"" 

 البحث الثالث بعنوان :

 
 "معبودات معبد دندرة العشر المتوفاة"

"The Ten Dead Deities of the Temple of 

Dandera" 

 البحث الرابع بعنوان :

 
 " دراسة إلله الثعبان الحارس المسمى "حنب""

"A Guardian Snake Deity Called Heneb Revealed" 

 البحث الخامس بعنوان : 

 
 " لوحة ألم الثور بوخيس"

 

"A Stele of the Mother of the Buchis Bull" 

 البحث السادس بعنوان :

 
 "Mnh الشياطين القباصين" القصاب وسيد 

"MNH, "The Butcher" and Lord of the Butcher 

Demons 

 البحث السابع بعنوان :

 
 من كتاب الموتى وآلهة الكهوف" 172" دراسة للقسم األول من الفصل 

"Section One of Chapter 172 of the Book of 

the Dead and the Deities of the Cavern 

Investigated" 

 

 

 

 

 

 

 

 

للدكتور/ عمرو علي علي 

 جابر 

المدرس بقسم اإلرشاد 

 السياحي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ مجلس القسم

/2/7272 72 

الكلية مجلس تاريخ  

15/9/7272  
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 البحث األول :
تقييم تنفيذ ممارسات اإلدارة اإلستراتيجية في فنادق الخمس "

 "المصرية: دراسة استكشافية نجوم

"Evaluating the Implementation of Strategic 

Management Practices in Egyptian Five-star 

Hotels: An Exploratory Study" 

 بحث منشور:

International Journal of Heritage, Tourism 

and Hospitality, Volume 11, Issue 7, Page 55-

56 
 الثاني :البحث 

الريادية بين طالب السياحة  توجهاتلتفكير اإلبداعي وال"ا  

 

 

للدكتور/ عثمان السعيد 

المساعد بقسم  األستاذ

 الدراسات الفندقية

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ مجلس القسم

/2/7272 75 

الكلية مجلس تاريخ  

15/9/7272  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 "ةئللبي تفاعلىوالضيافة: الدور ال

"Creative Thinking and Entrepreneurial 

Attitudes among Tourism and Hospitality 

Students: The Moderating Role of the 

Environment" 

 بحث منشور:

Journal of Hospitality & Tourism Education. 

Vol. (51), No. (1), Pages 75-55 
 البحث الثالث :

 

 سمات بين للعالقة تجريبية دراسة :لمصر التنافسية لقدرة"ا

 "الفنادق نزالء بين السلوكية والنوايا السياح ورضاء الوجهة

 

"Egypt’s competitiveness: Empirical 

examination of the relationship between 

destinations attributes, tourist satisfaction, 

and behavioral intentions among the hotel 

guests" 

 بحث منشور:

Journal of Tourism and Hospitality 

Management, Vol. 75, No. 1, 7219, Pages 55-

25 
 البحث الرابع :

 

حجز العمالء لاإلنترنت على نية منصات التقييمات عبر "تأثير

الفنادق: الدور التفاعلى لصورة العالمة التجارية وفئة الفندق 

 "والسعر

"Impact of online reviews on hotel booking 

intention: The moderating role of brand 

image, star category, and price" 

 بحث منشور:

Tourism Management Perspectives, Volume 

55, January 7272, Pages 122622 
 البحث الخامس :

 جهزةأ الستخدام العمالء نيةدراسة العوامل التي تؤثر على "

 "الخدمة الذاتية في مطاعم الوجبات السريعة

"Studying the Factors Influencing Customers’ 

Intention to Use Self-service Kiosks in Fast 

Food Restaurants" 

 بحث منشور:

Information and Communication 

Technologies in Tourism Book 7272, pp. 726-

712. Springer, Cham, 7272. Proceedings of 

the ENTER 7272 International Conference in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Surrey, United Kingdom, January 22–12, 

7272 
 البحث السادس :

 

لسياحة البواخر كخيار للتنمية: دراسة حالة نهج تحليلي "

 "لسلطنة عمان

"An analytical approach to cruise tourism as 

an option for development: A case study of the 

Sultanate of Oman" 

 بحث منشور:

Tourism in Marine Environments, Volume 

15, Number 7, 7272, pp. 95-129 
 السابع :البحث 

 

ما الدور الذي يمكن أن تلعبه  -تأثير المعرفة على فهم االسالم "

 "السياحة الثقافية؟

"Understanding the impact of knowledge on 

Perception of Islam- what role cultural 

tourism can play  "?  

 بحث مقبول للنشر:

Zeitschrift für Tourismuswissenschaft 

(Journal of Tourism Science) 

 

 البحث الثامن :

دراسة تجريبية لمتنبئات نقل التدريب في الفنادق: الدور "

 "التفاعلى لدعم المشرفين

 

"An Empirical Examination of the 

Antecedents of Training Transfer in Hotels: 

The Moderating Role of Supervisor Support" 

 

 بحث مقبول للنشر:
International Journal of Contemporary Hospitality 

Management 

للدكتور/ عثمان السعيد 

المساعد بقسم  األستاذ

 الدراسات الفندقية

 تاريخ مجلس القسم

/2/7272 75 

الكلية مجلس تاريخ  

15/9/7272  

 

 البحث األول : 1

ف "نحو اإلستدامة اإلجتماعية للمتاحف : تطبيق علي المتح

 النوبي في مصر"

 "Towards the Social Sustainability of 

Museums: Application on the Nubian 

Museum in Egypt"  

 بحث منشور:
"Journal of Tourism Research, Tourism Research 

Institute, Vol.22, June 2102" 

 البحث الثاني :

ية مع "العالقة التبادلية بين )جيل األلفية( والسياحة اإلبداع

تطبيق في مصر"ال  

 

  للدكتور/ نشوي فؤاد عطا هللا

يا للدراسات العلوكيل الكلية 

والبحوث واألستاذ بقسم 

 الدراسات السياحية

 

 

 

 

 

 

  للدكتور/ نشوي فؤاد عطا هللا

 

 تاريخ مجلس القسم

/9/7272 77 

الكلية مجلس تاريخ  

12/12/7272  

 

 

 

 

 

 

 تاريخ مجلس القسم



"The Reciprocal Relationship between 

Generation Y (MILLENNIALS) and Creative 

Tourism with Application on Egypt" 

 بحث منشور:
Journal of Tourism Research, Tourism Research 

Institute, Vol.21, July 2102 

يا وكيل الكلية للدراسات العل

والبحوث واألستاذ بقسم 

 الدراسات السياحية

 

 

  

/9/7272 77 

الكلية مجلس تاريخ  

12/12/7272  

 لبحث المشترك بعنوان :ا 92

"تطوير تطبيق نظم المعلومات الجغرافية المستند إلي الويب 

للترويج السياحي بإستخدام برنامج المصدر المفتوح : دراسة 

 حالة: واحة البحرية، مصر"

 

"Developing AWEB-BASED GIS Application 

for Tourism Promotion Using Open Source 

Software: The Case Study of BAHARIYA 

Oasis, Egypt" 

 بحث منشور:
"Journal of Tourism Research, Tourism Research 

Institute, Vol.22, December 2102" 

 

 

 للدكتور/ دالل عبد الهادي 

األستاذ بقسم الدراسات 

 السياحية 

 

 

 

 تاريخ مجلس القسم

/2/7272 77 

الكلية مجلس تاريخ  

12/12/7272  

 البحث األول : 99

"العوامل الُممّكنِة إلعتماد تبادل المعرفة الناجح من قبل شركات 

 السياحة المصرية"

"Supporting the Enabling Factories for 

Successful Knowledge Sharing Adoption by 

the Egyptian Tourism Companies" 

 بحث منشور:
"Journal of Tourism Research, Tourism Research 

Institute, Vol.22, June 2102" 
 البحث الثاني:

 

"العوائق التنظيمية لتبادل المعرفة : أدلة من شركات السياحة 

 المصرية

"Organizational Barriers to Knowledge- 

Sharing: Evidence from Egyptian Tourism 

Companies" 

 بحث منشور:
"IGI Global, 2102 

 
 

 

 

 

للدكتور/ هالة هاللي وكيل 

الكلية لشئون خدمة المجتمع 

األستاذ بقسم  والبيئة و

 الدراسات السياحية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ مجلس القسم

/9/7272 77 

الكلية مجلس تاريخ  

12/12/7272  

 

 

 

 

 

 البحث األول : 90

أفروديت في التراث  -تماثيل حربوقراط الفارس وإيزيس"

 الثقافي المصري"

 "Figurines of Harpocrates the Horseman and Isis-

Aphrodite in Egyptian Cultural Heritage "  

 

للدكتور/ مروة القاضي األستاذ 

 ورئيس قسم اإلرشاد السياحي

 

 تاريخ مجلس القسم

/9/7272 72 

الكلية مجلس تاريخ  

12/11/7272 



 

93 

 البحث األول :

 الطيور في العصر المملوكي: إستخداماتها وتصويرها في الفن اإلسالمي""

"Birds in Egypt during the Mamluk Period: Its Usage 

and Representation in Islamic Art" 

للدكتورة/ هبة محمود سعد  

 األستاذ بقسم اإلرشاد السياحي

 تاريخ مجلس القسم

/9/7272 72 

الكلية مجلس تاريخ  

12/11/7272 
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 البحث األول :

"األغاني الروحية للحج المسيحي إلي القدس: ملمح غير مادي لطقس 

 قبطي"

"Spiritual Songs of Christian Pilgrimage to Jerusalem, 

an Intangible Feature of Coptic Ritual" 

 البحث الثاني :

 تصوير الستارة الوهمية في الجداريات القبطية وداللته "" 

"Iconography of the Illusory Curtain in Coptic Mural 

and its Significance" 

 البحث الثالث :

 مصر" -"داللة نخيل البلح كعنصر زخرفي في المعابد اليهودية بالقاهرة

"The Significance of the Date Palm as a Decorative 

Motif in the Synagogues of Cairo, Egypt" 

 البحث الرابع :

"استخدام تكنولوجيا الهولوجرام ثالثية األبعاد لتعزيز المهارات المهنية  

 لطالب اإلرشاد السياحي"

"Using 5D Hologram Technology (5DHT) in 

the Distance LEARNING Program to Enhance 

the Professional Skills of Tour Guidance 

Undergraduate Students" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للدكتور/ منال محمود عبد الحميد

األستاذ المساعد بقسم اإلرشاد 

 السياحي
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 البحث األول : 95

 سياق التراث ة في الفن القبطي في"السبحة وأحبال الصال

 "القبطي

"Praying Beads and Praying Ropes in Coptic Art in 

the Context of Coptic Heritage" 

 بحث منشور:

، 2121"مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة والضيافة ، ديسمبر،

 "02، مجلد 0عدد

 البحث الثاني : 

اليونانية المكتشفة "تصوير كؤوس الكانثاروس على التوابيت المصرية  

 في الدير البحري"

"The Iconography of Kantharos Cups on 

RomanPeriod Egyptian Coffins from Deir El – 

 

 

 

للدكتور/ سارة السيد عبد السالم 

 كتات 

األستاذ المساعد بقسم اإلرشاد 

 السياحي
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Bahari" 

 بحث منشور:

Analecta Papyrologica, Vol.XXXII (2121) 

 

96 

 : البحث االول

 52-12مناظر اإلمبراطور الروماني تيبريوس نيرون قيصر في مصر )"

 م( بمعبد دندرة "

 "Scenes of the Roman Emperor Tiberius Nero Caesar 

in Egypt (12-52 AD) at the Temple of Dendera" 

 منشور:بحث 

العدد  -" المجلة العلمية لكلية السياحة والفنادق جامعة اإلسكندرية 
 "7272الثاني عشر 

 البحث الثاني:

 
"األماكن المقدسة التي تحمل اسم " سانت كاترين" باإلسكندرية وسيناء 

 في عيون الرحالة الغربيين "

"Les lieux saints portant le nom de Sainte Catherine a 

Alexandrie et au Sinai aux yeux des voyageurs 

occidentaux" 

 بحث منشور:

"The Journal of Arab Christian inheritance (JACI-

CCF), Issue no.6 July 7272"  

 الثالث: البحث 

 "تطور لبعض األحواض بالكنيسة القبطية عبر العصور المختلفة" 

"The Evolution of different Fonts in the Coptic 

Churches through the centuries" 

  

للدكتورة/ ميري مجدي أنور 

 كامل األستاذ المساعد بقسم

 اإلرشاد السياحي

 تاريخ مجلس القسم
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 : البحث االول 97

:  كورونا جائحة اثناء العالى التعليم مرحلة فى المدمج التعليم كفاءة "تقييم

  األسكندرية" جامعة – والفنادق السياحة كلية حالة دراسة

"Assessing The Efficiency of Blended Learning on 

Higher Education During COVID-19 Pandemic:              

 The Case of Tourism and Hotels Faculty- Alexandria 

University" 

 بقسم سالمدر الفتاح عبد سارة/ د

 السياحية الدراسات

 بذات طه المدرس محمد شيماء/ د 

 القسم
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الكلية مجلس تاريخ  

11/7/7271  



 وإلهة" مجسد إقليم": "واست                            98

"Wast: A Personified Locality and a  Goddess"  

 بحث منشور:

 جامعة اإلسكندرية"  -"المجلة العلمية لكلية  السياحة والفنادق 

ISSN: 7512-2272, Online ISSN: 

 7627-7122- Vol. 12- 7nd issue    7272ديسمبر- 

 الشيوى خيرى أحمد ريهام/ د

 اإلرشاد بقسم المدرس

 السياحى
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 الثقافي التراث مقاصد على الحفاظ في االجتماعي التواصل منصات "فعالية 91

 سيوة" واحة حالة دراسة: لها والترويج لمصر المادي غير

"The Effectiveness of Social Media Platforms in 

Preserving and Promoting Egyptian Intangible 

Cultural Heritage Destinations: The Case of Siwa 

Oasis" 

 رجب حسن مصطفى سارة/ د

 األرشاد السياحى بقسم المدرس

 بقسم المدرس طه محمد شيماء/ د 

 السياحية الدراسات

 تاريخ مجلس القسم
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02     
"إستعداد مسافري جيل األلفية المصري لتبني وإستخدام روبوتات الدردشة 

 استكشافية("للسفر ) دراسة 

 

"Egyptian Millennial travellers' willingness to adopt 

and use Travel Chatbots (An Exploratory Study)" 

 

 للدكتور/ رضوي علي حامد سامي

 المدرس بقسم الدراسات السياحية
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 بعنوان :البحث األول الفردي  -1 09

 "تقييم المخاطر المحتملة للمشروعات السياحية فى مصر: نموذج مقترح"

"Assessing potential risks in tourism projects in 

Egypt: A proposed Model" 

 البحث منشور: 

تصدرها كلية السياحة  –المجلة الدولية للتراث والسياحة والضيافة "

،ص.ص  7219 ( ،1، العدد )15 جامعة الفيوم، المجلد –والفنادق 
722-772" 

 
 

 البحث الثاني الفردي بعنوان :

تقييم الوعي الثقافي تجاه المواقع التراثية لدى المجتمعات المحلية من "

 أجل تنمية سياحية مستدامة "قلعة قايتباي باإلسكندرية"

  

"Assessing Cultural Awareness towards Heritage sites 

among Local Communities for Sustainable Tourism 

Development "The case of Qaitbay Castle in 

Alexandria" 

 

 

 

 للدكتور/ نهي أحمد كامل محمد

ةالمدرس بقسم الدراسات السياحي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ مجلس القسم
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 البحث منشور:

"International Journal of Heritage and Museum 

Studies (IJHMS), Vol 1(1), 7219, pp.191-725" 

 
 البحث الثالث الفردي بعنوان :

: الدور  تأثير التمكين النفسي على التزام الموظفين في شركات السياحة"

 "( لألمن الوظيفي المدركModeratorالوسيط )

 

"The Effect of Psychological Empowerment on 

Employees’ Commitment in Travel Agencies: The 

Moderating Role of Perceived Job Security" 

 البحث منشور:

"African Journal of Hospitality, Tourism and 

Leisure, Vol 9(1), 7272, pp.1-12" 

 البحث الرابع المشترك بعنوان :

شركات  في العمل لدى الموظفين دوران نية على التنظيمية الثقافة تأثير"

 "المصرية السياحة

 

"Understanding the Influence of Organizational 

Culture on Turnover Intention in Egyptian Travel 

Agencies" 

 البحث منشور:

"Proceedings of the 5rd International conference 

on Tourism Research (ICTR)", Universidad 

Europea de Valencia, 72-72 March 7272, Spain, 

pp.752-759" 

 خامس الفردي بعنوان :البحث ال

 إلعالناتفى ا المشاهير لتأييد (mediator) الوسيط الدور دراسة"

 السلوكيات تجاه األلفية جيلل النوايا السلوكية تحسينمن أجل  الخضراء

 ة"السياحي المقاصد في البيئية

 

"Examining the mediating role of celebrity 

endorsement in green advertisements to improve the 

intention of Egyptian Millennials towards 

environmental behaviours in tourist destinations" 

 :نشورم  البحث

"Tourism & Management Studies, 16(2), 7272, pp. 

2-71" 

 البحث السادس الفردي بعنوان :

مؤسسات التعليم العالی للسياحى فى مصر  فيدمج الطالب ذوی اإلعاقة "

(THEIsمنظور أکاديمی :)" 

 

"Integration of Students with Disabilities in Egyptian 

 

 

 

 للدكتور/ نهي أحمد كامل محمد

ةالمدرس بقسم الدراسات السياحي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للدكتور/ نهي أحمد كامل محمد

ةالمدرس بقسم الدراسات السياحي  
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Tourism Higher Education Institutions (THEIs): An 

Academic Perspective" 

 

 منشور:البحث 

"Journal of Association of Arab Universities for 

Tourism and Hospitality (JAAUTH), 7272, vol. 19, 

issue 5, pp. 122-726" 

 البحث السابع الفردي بعنوان :

دور المرشدين السياحيين في الترويج السياحي وأثره على صورة "

 PLS-SEM "المقصد ونية إعادة الزيارة بالتطبيق على مصر: نموذج 

 

"Role of Tour Guides in Tourism Promotion and 

Impact on Destination Image and Tourist Revisit 

Intention in Egypt: A PLS-SEM Model" 

 

 :ومنشور الكترونياً البحث مقبول 

"Journal of Association of Arab Universities for 

Tourism and Hospitality (JAAUTH), 7271, vol. 72, 

issue 1, pp. 22-112" 

ISSN: 7512-2272, Online ISSN: 

 7627-7122- Vol. 12- 7nd issue    7272ديسمبر- 

 

 

 

11/5/7271  

 

 الرابع القرن من القبطية المباخر على المعمارية والعناصر األشكال"  00

 "الميالدى العاشر القرن حتى الميالدى

""Architectural forms and elements in the Coptic 

Censer from the fourth to the tenth century" 

 :منشور البحث

 العدد اإلسكندرية، جامعة -والفنادق السياحة لكلية العلمية المجلة" 

 "الثاني العدد -7272 ،12

 

 

  كامل أنور مجدي ميري/ للدكتور

 اإلرشاد بقسم المساعد األستاذ

 السياحي
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 : بعنوان األول البحث 03

 " القبطى التراث فى الحمار" 

 "L’âne dans l'héritage copte " 

 :منشور البحث 

"Bulletin de la société d'archéologie copte au 

Caire- (BSAC)"52- 7219  

 : بعنوان الثاني البحث

 الحضارة نهضة في المسيحيين العلماء دور في الممثل القبطي التراث" 

 

  كامل أنور مجدي ميري/ للدكتور

 اإلرشاد بقسم المساعد األستاذ

 السياحي

 تاريخ مجلس القسم
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 .("ه 622-566) -(م1752-1121) األيوبي العصر في المصرية

"The Coptic heritage represented in the role of 

Christian scholars in the revival of Egyptian 

civilization in the Ayyubid period)" 1121-1752 AD) - 

(566- "622 H) 

 :منشور البحث

 العدد اإلسكندرية، جامعة -والفنادق السياحة لكلية العلمية المجلة" 

 "األول اإلصدار -7272 12
 : بعنوان األول البحث 04

 الثقافية األهمية يخدم بما اآلثار لحماية التشريعية البنية " تعديل

 "لألثر والسياحية واالقتصادية

"Modification of archaeology protection legislation to 

display the cultural, economic and touristic 

importance of monuments" 

 :منشور البحث

 ديسمبر ، والضيافة للسياحة العربية الجامعات اتحاد مجلة"

 "األول الجزء -خاص عدد -7212

 

 : بعنوان الثاني البحث

 إنشاء خالل من)  الثقافي التراث علي القائمة العالجية السياحة إحياء" 

 ("اإلستشفائي اإلسكليبيا مجمع

"Revivification of therapeutic tourism based on 

cultural heritage (through establishing Asclepia 

therapeutic complex)" 

 :منشور البحث

 -والفنادق السياحة كلية -والضيافة والسياحة للتراث المجلة الدولية" 

 "Volume  9, September, ( 7215)الفيوم، جامعة

 

 : بعنوان الثالث البحث

 السياحية للجرائم دراسة)  السياح سالمة ضمان في التشريعات دور" 

 كوجهة الشيخ شرم علي بالتطبيق -مصر في السياح أمان علي المؤثرة

 "سياحية 

"The role of legislation in assuring touristic' 

 safety (A study of violent touristic crimes affecting 

touristic' security in Egypt- applying on Sharm El-

Sheikh as a tourist destination") 

 :منشور البحث

 العدد اإلسكندرية، جامعة -والفنادق السياحة لكلية العلمية المجلة" 

  "الثاني الجزء -7215 عشر الثاني

 

 

 

 

 أحمد محمد سابرينا/ للدكتور

 بقسم المدرس رفعت

 السياحية الدراسات
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 : بعنوان األول البحث 05

 السياحية التنمية لتحقيق البيئي األداء تطوير في 12221 األيزو دور" 

 "مصر في المستدامة

12221 "The Role of ISO in improving the 

Environmental performance to Achieve sustainable 

tourism development in Egypt" 

 :منشور البحث

 " Journal of tourism research, May 7216 Volume  "15  

 : بعنوان الثاني البحث

 – األوسط الشرق طيران سوق في التكاليف منخفضة الطيران شركات دور

 "للطيران العربية شركة علي بالتطبيق

"The Impact of Low- Cost Carries in the Middle East 

Aviation Market- With an Application on Air Arabia" 

 :منشور البحث

 "Journal of tourism research, October – Volume" 12  

"7216 

 

 

 

 أحمد محمد سابرينا/ للدكتور

 بقسم المدرس رفعت

 السياحية الدراسات
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 : بعنوان األول البحث 06

 الرحالت دور تحليل:  غاية لتحقيق وسيلة اإلفتراضية الرحالت" 

 "19-كوفيد بعد السياحة استعادة في اإلفتراضية

"Virtual Tours a Means to an End: An Analysis of 

Virtual Tours' Role in Tourism Recovery post Covid- 

19"  

 :منشور البحث

Journal of Travel Research," 2222722571992562 " 

 

 : بعنوان الثاني البحث

 السلوك لنظرية تطبيق:  اإلناث توظيف تجاه الفنادق مديري نوايا" 

 "المخطط

""Hotels managers' intentions towards female hiring: 

An application to the theory of planned behavior" 

 

 :منشور البحث

 " Tourism Management perspectives, Volume56 : 

122221" 

 

 : بعنوان الثالث البحث

:  العرقية المطاعم في الطعام تناول تجربة عن الرضاء ونتائج محددات" 

 "الجديدة األطعمة تناول لرهبة التفاعلي الدور

 

 

  السعيد احمد عثمان/ للدكتور

 الدراسات بقسم المساعد األستاذ

 الفندقية
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"Antecedents and outcomes of dining experience 

satisfaction in ethnic restaurants: The moderating role 

of food neophobia" 

 :منشور البحث

 Journal of Hospitality Marketing & Management, 

Accepted 

 

 

07 

 

 

 اآلثار فى مصر المرتبطة بالبابا أثناسيوس" "

 
"Les monuments en Egypte en relation avec Saint 

Athanase" 

 البحث منشور:

جامعة اإلسكندرية، العدد  -المجلة العلمية لكلية السياحة والفنادق" 

 "اإلصدار األول -7271 12

  كامل أنور مجدي ميري/ للدكتور

 اإلرشاد بقسم المساعد األستاذ

 السياحي
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08 

 

 البحث األول بعنوان :

مع أو ضد ممارسة السياحة؟ السياحة الحالل : المفهوم هل اإلسالم " 

 " والمتطلبات

"Is Islam with or against Tourism? Hala Tourism 

Perception; Definition and Requirements" 

 البحث منشور:

عدد  -7212"مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة والضيافة، 
 الجزء األول" -خاص

"Journal of Association of Arab Universities for 

Tourism and Hospitality, Vol 12, No1" 

 
 البحث الثاني بعنوان :

  " تحديد سمات سفر الشباب اإلمارتي : تطبيق نظرية الشد والجذب"

"Profiling UAE Youth Travel: Application of Push and Pull 

Theory" 

 البحث منشور:

 المجلة الدولية للتراث والسياحة والضيافة"" 
International Journal of Heritage, Tourism and 

Hospitality, Vol. 17, No. (7-7), 7212 
 

 البحث الثالث بعنوان :

مصادر معلومات السفر والسياحة التي يعتمد عليها السائحون  "

 اإلماراتيون"

"Travel  Information Sources among United Arab 

Emirates Travellers" 

 البحث منشور:

 

 " المجلة الدولية للتراث والسياحة والضيافة
International Journal of Heritage, Tourism and 

Hospitality, Vol. 15, No. (1), 7219 

 

للدكتور/ مريم طه مناع 

المدرس بقسم الدراسات 

 السياحية
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 البحث الرابع بعنوان :

 المسلمين"الطعام الحالل في الوجهة السياحية واهميته للمسافرين  "

"Halal food in the tourist destination and its 

importance for Muslim travellers" 

 

 البحث منشور:

"Current Issues in Tourism, vol.75, No.12, 7272" 

 
 البحث الخامس بعنوان :

 

تصورات السكان لتآثيرات التنمية السياحية : دراسة تطبيقية علي دولة  "

 العربية المتحدة "اإلمارات 

"Residents' Perceptions of the Impacts of Tourism 

Development: Empirical Evidence from UAE"  

 

 البحث منشور:

 " المجلة الدولية للتراث والسياحة والضيافة"
"International Journal of Heritage, Tourism and 

Hospitality, Vol. 12, No.1, 7272" 

 
 السادس بعنوان : ) بحث مشترك ( البحث

 

تصورات الطالب تجاه العمل في صناعة السياحة والضيافة في دولة " 

  اإلمارات العربية المتحدة "

"Students' Perceptions towards Working in the Tourism 

and Hospitality Industry in United Arab Emirates" 

 

 البحث منشور:

 جامعة بغداد" -" مجلة اآلداب
"Al-Adab Journal- Vol. 155, 7272" 

 

 

 البحث السابع بعنوان : ) بحث مشترك (

 

 تمكين المرآة وتنمية السياحة : دراسة مقارنة " "

"Women's empowerment and tourism development: A 

cross – country study" 

 البحث منشور:

"Tourism Management Perspectives, 52 (7271 

 

للدكتور/ مريم طه مناع 

المدرس بقسم الدراسات 

 السياحية
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المدرس بقسم الدراسات 

 السياحية
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