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بو عجيلة 2010  1
 
ثرية سياحية -م 19هـ /13منذ بداية العصر الفاطمى حتى نهاية القرن  –دراسة لخطط جنوب شرق القاهرة الباطلية وحارة الروم  هبة محسن عبد المنعم ا

 
 دراسة تاريخية ا

براهيم 2010  2  دراسة مقارنة للمنابر المسيحية واالسالمية بالتطبيق على المنابر الباقية بمدينة القاهرة داليا محمد فكرى ا 

ثار المصرية القديمة بمحافظة قنا منذ القرن  عماد محروس عبد المالك غالى 2011  3
آ
ولاالضافات القبطية على اال

 
لى السابع الميالدى اال  ا 

لي الرابع الهجرى   احمد نبيل على مغربى 2011  4 ول ا 
 
هل الذمة في ضوء نصوص البرديات العربية من القرن اال

 
ثرية حضارية""ا

 
  دراسة ا

مون فى  عطية محمد زاهرياسر  2011  5
آ
 الدلتامراكز عبادة ا

سماعيلريهام  2011  6 خشيدي نهاية الدولةدراسة المسكوكات بمصر منذ الفتح العربي حتى  عبد المولى ا   ةاال 

طفال علي جدران مقابر نورا صبرى عبدالفتاح محمد 2011  7
 
فراد الدولتين  مناظر اال

 
 والوسطى القديمةا

حمد  2011  8
 
 ما بين نباتا ومروى ) دراسة  فنية مقارنة( النوبة محمود سنوسيمحمد ا

ثار محمد عبيد نجار محمد 2011  9
آ
سالمية اال ثرية سياحية( اال 

 
 فى محافظة قنا ) دراسة ا

ثريةبط محمد فايق اسماعيل على فايق 2012  10
 
 ليموس الثامن دراسة حضارية ا

 اف طيبة خالل االسرة الثامنة عشرلمناظر مقابر اشراف تل العمارنة ومقابر اشر دراسة مقارنة  محمد مصطفى امين زحير 2012  11

 منها في الترويج السياحي لمصر االستفادةالسياحة والسفر عند قدماء المصريين وكيفية   محمد يحيــى زكريا زكريا احمد 2012  12

 املاجستري: الةلمية الدرجة السياحة والفنادق:  كليةال



 

 

 م
 القسم

 الةلمى

 الةا 

 اجلامةى

 عنوان الرسالة اسم الباحث

لقاب والوظائف من خالل شواهد الق هانى حليم جورجى ميخائيل 2012  13
 
 بور بمتحف النوبة والمتحف القبطىاال

يفان 2013  14 دوار ا   ةتماثيل ملوك الرعامس دبولس بسادة ا 

مين نجا 2013  15
 
جنبيةالجاليات  داليا محمد ا

 
 فى مصر فى العصرين اليونانى والرومانى اال

دوات سحر سيد على محمد دنيال 2013  16
 
 الصيد فى مصر القديمة حتى نهاية الدولة الحديثة بالتطبيق على مقتنيات المتحف المصرى  ا

حمد 2014  17
 
سماء بهجت محمد ا

 
ثيرات  ا

 
سالميةالتا شغالعلى  اال   م 19الخشب فى كنائس منطقة مصر القديمة والمتحف القبطي منذ الفتح االسالمي حتى نهاية القرن  ا 

حمد راغب  2014  18
 
 قدس اقداس معبد ادفو )دراسة لغوية حضارية( قطقاطمجدى ا

سماعيل 2014  19  م 1848-1805عمائر محمد على الباقية بمدينة القاهرة )دراسة اثرية سياحية(  عمرو عبد الهادى محمد ا 

بو القاسم 2014  20
 
دريس محمد ا سماء ا 

 
ثريةدراسة  -الجركسيلنصوص الكـتابية على العمائر الدينية فى القاهرة في العصر المملوكي ا ا

 
 سياحية  ا

سماعيلالمقتنيات الخاصة بالخديوى  رمضان احمد محمد السيد 2014  21  فى ضوء مجموعة متاحف قصر عابدين دراسة فنية سياحية ا 

ثريةفي العصر الحديث "دراسة  القاهرةميادين  عبد الجيد محمد عبد القوىسالم  2014  22
 
 "سياحية ا

يناس رجائي عبد  2015  23 ة المصرية القديمة فى تقديم القرابين فى مقابر االفراد حتى نهاية الدولة الحديثة المنعما 
 
 دور المرا

سالمية في مصر الوسطى " الفيوم  ريم عبد الرحمن عبد هللا ابو حامد 2015  24 ثار اال 
آ
ثرية سياحية". -بني سويف  -اال

 
 المنيا " دراسة ا

سالمى  شيماء عمر عبد الفتاح عبد هللا 2015  25 وانيها في العصر اال 
 
ثريةدراسة  –العطور وا

 
 سياحية ا
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عادة توزيع بعض االثار االسالمية لمدنية محمد سيد توفيق حافظ 2015  26  القاهرة على خريطة مصر السياحية ا 

 مناخ االستثمار السياحى فى مصر: الفرص والتحديات مروة صالح قاعود سالم 2010  1

 التسويق البيىئ : دراسة تحليلية الستراتيجيات التسويق السياحى فى مصر نرمين وصفى جرجس حنين 2010  2

لكـترونيةالمواقع  حنان ماهر على محمد 2010  3  للوضع الراهن" تقييميةدراسة لشركات السياحة فى مصر " اال 

سماء 2011  4
 
 كدراسة حالة" مصرلعالم الثالث "التنمية السياحية في دول ا الروف خلف عبد ا

ثره علي القطاع السي رشا احمد عبدهللا 2011  5
 
 احي دراسة حالة علي محفظة المنياالنقل النهرى وا

حمد 2011  6
 
ثره علي الجذب السياحي  سامى ابراهيم احمد ا

 
 حالة علي محافظة الجيزة دراسةالوعي السياحي وا

 اسة تطبيقية عي منطقة جنوب سيناء( در )الفرص والتحدياتعالجية في مصر السياحة ال مروة سيد وهبة محمود 2010  7

عالن  احمد عبدالشافى سالم 2011  8 داةتقييم دور اال 
 
 ويقية في تنشيط السياحة الداخليةتس كا

 صناعة السياحة والصناعات المغزيةبين  التشابكيةالعالقات  هبة يسرى محمد سليط 2012  9

 مية السياحة البيئية في مرسى علمتن عبدهللا احمد عبدهللا 2012  10

 بمصر بالتطبيق على واحة سيوة  -ةترويج السياحة البيئية فى الصحراء الغربي رانيا عبد المنصف عبد الجواد احمد 2012  11

دارةتفعيل مفهوم  احمد عادل سيف النصر مرزوق 2012  12  السفرعلى شركات السياحة ووكاالت دراسة تطبيقية  –الجودة الشاملة  ا 
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يمان 2012  13 زماتدور التخطيط فى التغلب على  سرحان مندراوى شاكر ا 
 
 التى تواجه السياحة المصرية اال

ثر التحالفات بين رغدة محمد بدر الدين ابو العز 2012  14
آ
داءشركات الطيران على تحسين  ا

 
 اال

ثر صناعة العاديات والصناعات البيئ شيماء ممدوح عبد الوهاب يوسف 2012  15
 
 والفيوم( -)دراسة حالة على محافطتى الجيزة ية الصغيرة على االقتصاد السياحىا

ثره على صناعة السياحة دراسة حالة على محافظة االسكندرية ايناس على فهمى علي 2013  16
 
 "السلوك البشرى وا

ية محمد مجدى احمد عبد العظيم 2013  17
 
داء العمالة السياحية على الصورة الذهنية  ا

 
ثر ا

 
 لمصر كمقصد سياحىا

ز  احمد محمود محمد حسن 2013  18
 
 مات التي يتعرض لها قطاع السياحةديناميكية شركات الطيران لمواجهة اال

دارة الجودة المتكاملةتقييم منطقة الغردقة كمقصد للسياحة الشاطئي انجى فوزى عزيز سمعان 2013  19  ة في ضوء ا 

بعاددراسة تحليلية  دولت عز الدين شكرى محمد 2014  20
 
 ضيف بالتطبيق على مدينة الغردقة االجتماعية والثقافية للنشاط السياحى فى المجتمع الم لال

عادة سمر على طلعت عبد اللطيف 2014  21 داةالهيكلة  ا 
 
داءلتحسين  كا

 
عمالقطاع  ا

 
 السياحى فى مصر اال

داءدور برامج التدريب السياحى فى تحسين  سالى محمد الجندى عبد القادر 2014  22
 
 الشركات السياحية فى مصر ا

ت السيد مرتضى 2015  23
 
داة التسويق السياحى فى مصر الشيماء نشا

 
 مواقع التواصل االجتماعى كا

 الناجحة فى بعض الدولدراسة مقارنة للتجارب  –الفرص والتحديات  –السياحة الشبابية فى مصر  زينب عبد الحميد عبد الرحمن 2015  24
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 تنمية السياحة العالجية فى الصحراء الغربية بالتطبيق على واحة سيوة محمد نادى محمد عبد العظيم 2015  25

ثره على نمو الحركة السياحية فى مصر عبد التواب عبد الفتاح عبد التواب  2015  26
 
 االستثمار فى قطاع النقل البحرى وا

براهيم العدوى 2010  1 لى فى تطوير التعليم الفندقى فريدة مصطفى ا 
آ
 استخدام المحاكاة بالحاسب اال

هدار الطاقة في فنادق الثالث واالربع نجوم باسم عزمي سعد بطرس 2011  2 دارة تسرب وا   ا 

 خدمة التموين في بعض الجامعات المصرية دراسة تحليلية علياء مختار جابر النجار 2011  3

حمد الصادق عبد هللا سيد 2011  4
 
 تقييم خدمات تنظيم الحفالت والمؤتمرات في الفنادق الخمس نجوم بالقاهرة ا

 اكـتوبر 6جودة خدمات االمتداد والتموين للعاملين بمصانع  عزت ابو السعود محمد عبد الواحد 2012  5

ثيرها علي جودة الغذاء في الفنادق عمليات يوسف ابراهيم محمود عجوه 2012  6
 
 الشراء والتخزين وتا

7  2013  
 
دارة الحفالت والمناسبات االجتماعية المختلفة فى فنادق الخمس نجوم يمن حاتم محمد الندافا  الجودة الشاملة فى ا 

ربع ياسر محمود سيد مصطفى 2013  8
 
مامية بفنادق اال

 
داء العاملين بقسم المكاتب اال

 
 والخمس نجوم بمحافظة البحر االحمر وسائل تقييم ا

دم 2013  9
 
سوان وعالقتها بسالم العاملة العائمةفي الفنادق  المتبعةعلي نظم وطرق التغذية  دراسة صفوت محمد عبيد ا

 
قصر وا

 
 الغذاء ةبين اال

 فى منطقة القناة المقدمةتقييم خدمات الضيافة  محمد عيد عبد العزيز 2013  10

 عالقة جودة الخدمة فى المطاعم برضاء العمالء بمدينة االقصر محمد عبد السالم محمود 2014  11
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حمد صالح 2014  12
 
شراقجودة خدمات  زايد على ا  الداخلى وعالقتها برضاء العمالء فى فنادق الثالث نجوم اال 

 تطبيقية على فنادق خمس نجوم بالقاهرةتقييم طرق تسعير الوظائف الفندقية دراسة  سيد مصطفى عبد اللطيف مطاوع 2014  13

حمد غيث عبد الحليم عبد الفتاح 2014  14
 
 تطبيقية على محافظة جنوب سيناءالفنادق البيئية بين النظرية والتطبيق: دراسة   ا

 


