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 األبحاث الفردية النهائية:

 بعنوان : ولالبحث األ

 "Mnh " القصاب وسيد الشياطين القباصين

"MNH, "The Butcher" and Lord of the 

Butcher Demons 

 

 بعنوان : ثانيالالبحث 

من كتاب الموتى وآلهة  721" دراسة للقسم األول من الفصل 

 الكهوف"

"Section One of Chapter 721 of the Book of the 

Dead and the Deities of the Cavern 

Investigated" 

 

 

 

 

للدكتور/ عمرو علي 

 علي جابر 

المدرس بقسم 

 اإلرشاد السياحي
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 البحث األول :

تقييم تنفيذ ممارسات اإلدارة اإلستراتيجية في فنادق الخمس "

 " : دراسة استكشافية المصريةنجوم 

"Evaluating the Implementation of Strategic 

Management Practices in Egyptian Five-star 

Hotels: An Exploratory Study" 

 

 البحث الثاني :

الريادية بين طالب السياحة  توجهاتلتفكير اإلبداعي وال"ا

 "ةئللبي تفاعلىوالضيافة: الدور ال

"Creative Thinking and Entrepreneurial 

Attitudes among Tourism and Hospitality 

Students: The Moderating Role of the 

Environment" 

 

 

 

 

 

للدكتور/ عثمان 
السعيد األستاذ 
المساعد بقسم 

 الفندقيةالدراسات 

 

 

 

 

International Journal 

of Heritage, Tourism 

and Hospitality, 

Volume 77, Issue 2, 

Page 12-25,2222 

 

 

Journal of Hospitality 

& Tourism 

Education. Vol. (17), 

No. (7), Pages 21-11 

 

 



 : ثالثالبحث ال

 

حجز العمالء لاإلنترنت على نية منصات التقييمات عبر "تأثير

الفندق الفنادق: الدور التفاعلى لصورة العالمة التجارية وفئة 

 "والسعر

"Impact of online reviews on hotel booking 

intention: The moderating role of brand image, 

star category, and price" 

 

 : رابعالبحث ال

 

 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" 

 

 
 

 

للدكتور/ عثمان 
السعيد األستاذ 
المساعد بقسم 

 الدراسات الفندقية

 

 
 
 
 

 

Tourism Management 

Perspectives, Volume 

11, January 2222, 

Pages 722522. 

 

Information and 

Communication 

Technologies in 

Tourism Book 2222, 

pp. 225-271. 

Springer, Cham, 

2222. Proceedings of 

the ENTER 2222 

International  



 

 : خامسالبحث ال

 

نهج تحليلي لسياحة البواخر كخيار للتنمية: دراسة حالة "

 "لسلطنة عمان

"An analytical approach to cruise tourism as an 

option for development: A case study of the 

Sultanate of Oman" 

 

 

 : دسالبحث السا

 

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  "?  

 
 
 

للدكتور/ عثمان 
السعيد األستاذ 
المساعد بقسم 

 الدراسات الفندقية

 
 
 
 
 
 
 

 

Conference in Surrey, 

United Kingdom, 

January 20–72, 2222 

 

 

 

Tourism in Marine 

Environments, 

Volume 72, Number 

2, 2222, pp. 52-725 

 



 

 : سابعالبحث ال

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" 

 
 
 
 

للدكتور/ عثمان 
السعيد األستاذ 
المساعد بقسم 

 الدراسات الفندقية

 

 

 

 

 

 

Zeitschrift für 

Tourismuswissenscha

ft (Journal of Tourism 

Science) 
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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" 

 

 :نيالبحث الثا

 -"داللة نخيل البلح كعنصر زخرفي في المعابد اليهودية بالقاهرة

 مصر"

"The Significance of the Date Palm as a 

Decorative Motif in the Synagogues of Cairo, 

Egypt" 

 

 

 

 

 

محمود للدكتور/ منال 

 عبد الحميد

األستاذ المساعد بقسم 

 اإلرشاد السياحي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journal of Association 

of Arab Universities 

for Tourism And 

Hospitality, V.75,No 

7, December, 2222 

 

 

 

International Journal 
of History and 
Cultural Studies, 
Volume 5- Issue 2, 
2222. 

 

 



 : ثالثالبحث ال

"استخدام تكنولوجيا الهولوجرام ثالثية األبعاد لتعزيز المهارات  

 المهنية لطالب اإلرشاد السياحي"

"Using 1D Hologram Technology (1DHT) 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

 

Journal of Association 
of Arab Universities 
for Tourism And 
Hospitality, 
V.70,Issue 1, June, 
2222 

4 
 

 

 

 الفردي : ولالبحث األ 

"تصوير كؤوس الكانثاروس على التوابيت المصرية اليونانية  

 المكتشفة في الدير البحري"

"The Iconography of Kantharos Cups on 

RomanPeriod Egyptian Coffins from Deir El – 

Bahari" 

 

 

 

للدكتورة/ سارة السيد 

 عبد السالم كتات 

األستاذ المساعد بقسم 

 اإلرشاد السياحي

 

 

Analecta 
Papyrologica, 

Vol.XXXII (2222)"" 
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 المشترك بعنوان : األول  البحث
مناظر اإلمبراطور الروماني تيبريوس نيرون قيصر في مصر "

 م( بمعبد دندرة " 72-11)

 "Scenes of the Roman Emperor Tiberius Nero 

Caesar in Egypt (72-11 AD) at the Temple of 

Dendera" 

 

 

 الفردي بعنوان: الثاني البحث

اسم " سانت كاترين" باإلسكندرية "األماكن المقدسة التي تحمل 

 وسيناء في عيون الرحالة الغربيين "

"Les lieux saints portant le nom de Sainte 

Catherine a Alexandrie et au Sinai aux yeux des 

voyageurs occidentaux" 

 

 

 

 

للدكتورة/ ميري 
مجدي أنور كامل 

األستاذ المساعد بقسم 
 اإلرشاد السياحي

 

 

 

 

 

 

 
 

لكلية " المجلة العلمية 

السياحة والفنادق جامعة 

العدد الثاني  -اإلسكندرية 

 "2222عشر 

 

 

 
"The Journal of Arab 
Christian inheritance 

(JACI-CCF), Issue 
no.5 July 2222 

 



 الفردى بعنوان : 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

 

Medievalista numero 
20, Juillet- decembre 

2222 

 

 البحث الفردي بعنوان: 6

 

 وإلهة" مجسد إقليم": "واست                           

"Wast: A Personified Locality and a  Goddess"  

 

 

 

 خيرى أحمد ريهام/ د
 المدرس الشيوى

 اإلرشاد بقسم
 السياحى

"المجلة العلمية لكلية  
جامعة  -السياحة والفنادق 

 اإلسكندرية" 

ISSN: 2172-1222, 

Online ISSN: 

 2502-2702- Vol. 71- 

2nd issue   

 -2222ديسمبر  
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 الفردي بعنوان :البحث األول 

 تأثير التمكين النفسي على التزام الموظفين في شركات السياحة"

 "( لألمن الوظيفي المدركModerator: الدور الوسيط )

 

"The Effect of Psychological Empowerment on 

Employees’ Commitment in Travel Agencies: 

The Moderating Role of Perceived Job 

Security" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للدكتور/ نهي أحمد 

 كامل محمد

المدرس بقسم 

 الدراسات السياحية

 

 

 

 

 

 

"African Journal of 

Hospitality, Tourism 

and Leisure, Vol 5(7), 

2222, pp.7-70" 

"Proceedings of the 

1rd International 

conference on 

Tourism Research 

(ICTR)", Universidad 

Europea de Valencia, 

21-20 March 2222, 

Spain, pp.222-225"  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المشترك بعنوان : ثانيالبحث ال

 في العمل لدى الموظفين دوران نية على التنظيمية الثقافة تأثير"

 "المصرية شركات السياحة

 

"Understanding the Influence of 

Organizational Culture on Turnover Intention 

in Egyptian Travel Agencies" 

 

 الفردي بعنوان :ثالث البحث ال

فى  المشاهير لتأييد (mediator) الوسيط الدور دراسة"

 األلفية جيلل النوايا السلوكية تحسينمن أجل  الخضراء إلعالناتا

 ة"السياحي المقاصد في البيئية السلوكيات تجاه

 

"Examining the mediating role of celebrity 

endorsement in green advertisements to 

improve the intention of Egyptian Millennials 

towards environmental behaviours in tourist 

destinations" 

 

 

 

للدكتور/ نهي أحمد 

 كامل محمد

المدرس بقسم 

 الدراسات السياحية

 

 

 

 

 

"Tourism & 

Management Studies, 

75(2), 2222, pp. 1-

27" 

 

 

 

 

"Journal of 

Association of Arab 

Universities for 

Tourism and 

Hospitality 

(JAAUTH), 2222, vol. 

75, issue 1, pp. 702-

225" 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفردي بعنوان : رابعالبحث ال

مؤسسات التعليم العالی للسياحى  فيدمج الطالب ذوی اإلعاقة "

 "(: منظور أکاديمیTHEIsفى مصر )

 

"Integration of Students with Disabilities in 

Egyptian Tourism Higher Education 

Institutions (THEIs): An Academic 

Perspective" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للدكتور/ نهي أحمد 

 كامل محمد

المدرس بقسم 

 الدراسات السياحية

 

ومنشور البحث مقبول 

 :الكترونياً 

"Journal of 

Association of Arab 

Universities for 

Tourism and 

Hospitality 

(JAAUTH), 2227, vol. 

22, issue 7, pp. 10-

772" 

ISSN: 2172-1222, 

Online ISSN: 

 2502-2702- Vol. 71- 

2nd issue    ديسمبر

2222- 
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 -: بعنوان المشترك األول البحث 

 القرن من القبطية المباخر على المعمارية والعناصر األشكال" 

 "الميالدى العاشر القرن حتى الميالدى الرابع

""Architectural forms and elements in the 
Coptic Censer from the fourth to the tenth 

century" 

 : بعنوان الثاني البحث

 نهضة في المسيحيين العلماء دور في الممثل القبطي التراث" 

 -(م7222-7717) األيوبي العصر في المصرية الحضارة

 .("ه 255-521)

"The Coptic heritage represented in the role of 
Christian scholars in the revival of Egyptian 

civilization in the Ayyubid period)" 7717-7222 
AD) - (255- "521 H) 

 

 

 مجدي ميري/ للدكتور

  كامل أنور

 بقسم المساعد األستاذ

 السياحي اإلرشاد

 

 لكلية العلمية المجلة" 
 جامعة -والفنادق السياحة

 ،71 العدد اإلسكندرية،
 "الثاني العدد -2222

 
 
 

 
 

 لكلية العلمية المجلة" 
 جامعة -والفنادق السياحة

 71 العدد اإلسكندرية،
 "األول اإلصدار -2222،
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 :اآلتية المشتركة األبحاث

 : بعنوان األول البحث

 الرحالت دور تحليل:  غاية لتحقيق وسيلة اإلفتراضية الرحالت" 

 "75-كوفيد بعد السياحة استعادة في اإلفتراضية

"Virtual Tours a Means to an End: An Analysis 

of Virtual Tours' Role in Tourism Recovery 

post Covid- 75"  

 : بعنوان الثاني البحث

 لنظرية تطبيق:  اإلناث توظيف تجاه الفنادق مديري نوايا" 

 "المخطط السلوك

""Hotels managers' intentions towards female 

hiring: An application to the theory of planned 

behavior" 

 

 

 

 

 احمد عثمان/ للدكتور

  السعيد

 سمبق المساعد األستاذ

الفندقية الدراسات  

 

 

 

 

 

 

"Journal of Travel 

Research, 

2221201227551251  

 

 

 
"Tourism 
Management 
perspectives, Volume 

15: 722127 
 

 



 : بعنوان الثالث البحث

 المطاعم في الطعام تناول تجربة عن الرضاء ونتائج محددات" 

 "الجديدة األطعمة تناول لرهبة التفاعلي الدور:  العرقية

"Antecedents and outcomes of dining 

experience satisfaction in ethnic restaurants: 

The moderating role of food neophobia" 

 

 احمد عثمان/ للدكتور

  السعيد

 سمبق المساعد األستاذ

الفندقية الدراسات  

 
"Journal of 

Hospitality Marketing 
& Management, 

Accepted" 

 

22 

 البحث الفردي بعنوان :

 اآلثار فى مصر المرتبطة بالبابا أثناسيوس" "

 

"Les monuments en Egypte en relation avec 

Saint Athanase" 

 مجدي ميري/ للدكتور

  كامل أنور

 بقسم المساعد األستاذ
 السياحي اإلرشاد

 
" المجلة العلمية لكلية 

جامعة  -السياحة والفنادق
 70اإلسكندرية، العدد 

 "اإلصدار األول -2227،

 



 

 

 
 

22 

 

 

 

 بعنوان : ) بحث مشترك ( ولالبحث األ

 

" 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" 

 

 بعنوان : ) بحث مشترك ( ثانيالبحث ال

 

 تمكين المرآة وتنمية السياحة : دراسة مقارنة " "

"Women's empowerment and tourism 

development: A cross – country study" 

 

 

 

 

 

 د/ مريم طه مناع

المدرس بقسم 
 الدراسات السياحية

" المجلة الدولية للتراث 
 والسياحة والضيافة"

"International Journal 

of Heritage, Tourism 

and Hospitality, Vol.  

72, No.7, 2222" 

 
 جامعة بغداد" -" مجلة اآلداب

"Al-Adab Journal- 

Vol. 712, 2222" 
"Tourism 
Management 
Perspectives, 11 
,(2227) 

 

 الثقافية العالقات قسم رئيس

                                                                                                                                                                     


