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يهاب محمد عبد إلمنعم يونس 2010  1 ل إلبيت  إ 
 
ثرية سياحية –بالدلتا مزإرإت إ

 
 درإسة إ

ثرية سياحيةسوها  وحيد عطية محمد عمرإن 2010  2
 
 "ج فى إلعصر إليونانى وإلرومانى "درإسة إ

فرإدإلمناظرة إلنادرة فى مقابر  منى عز على إلسيد إلبكر 2010  3
 
 خالل إلدولتين إلوسطى وإلحديثة إل

برإهيم 2011  4 حمد إ 
 
برإهيم عبد إلباسط إ  "تقديم إلقرإبين في معابد إلدولة إ لحديثة  إلنوبة إلسفلى "درإسة مقارنةمناظر  إ 

فرإد في إلدولة إلقديمة في مصر إلوسطى وإلعليا جيهان إحمد ماهر عبدإلحلـيم 2011  5  درإسة مقارنة لمناظر إلحياة إليومية() جبانات إل 

حمد عبيد على حامـــد 2011  6
 
 إلحديثة ـ درإسة فنية تحليليـة إلدولةإلمناظر إلدنيوية في معابد  إ

برإهـيم 2011  7 قدإس وإلطقوس إلدينية إلتي تؤدى فيه في معابد مصر إ محمد رإغب دردير إ 
 
 لعليا في عصر إلدولة إلحديثـــة قدس إل

ثرية" إلموإقع  حسن رفعت حسن بــدوى 2012  8
 
ثري بمحافظة سوهاج بين إلوإقع  إل

 
ثريةوإلرؤية إلسياحية ـ درإسة تطبيقية على إلموإقع  إل

 
سالمية إل  إلمسيحية وإل 

حمد محمـــود 2012  9
 
سامة نجيب إ

 
سوإن فى إلعصرين إلمسيحى و  إ

 
ثار مدينة إ

 
سالميإلبعد إلسياحى ل  إل 

ثرية  تامر مجـدى عيسى فهيــــم 2012  10
 
خر درإسة إ

 
فرإد وإلملوك حتى  نهاية إلعصر إلمتا

 
زياء تماثيل إل

 
 تحليليةإ

مرإء وإلباشوإت في  منطقتى إلمطرية وإلمرج درإسة تاريخية سياحية هانى محمد رشدى محمود 2012  11
 
 قصور إل

 إلدولة إلحديثةمناظر إلمعارك إلحربية فى إلمعابد إلمصرية فى عصر  طاهر حسن محمد عبد إلحميد 2013  12

 الدكتوراه: الةلمية الدرجة السياحة والفنادق:  كليةال



 

 

 م
 القسم

 الةلمى

 الةا 

 اجلامةى

 عنوان الرسالة اسم الباحث

فرإد عصر إلرعامسة بطيبة إلغربية عبد إلرحيم محمد عبد إلمحسن 2013  13
 
 إلسمات إلفنية وإلمعمارية لمقابر إ

حمد على إلبدرى  2014  14
 
حمد إ

 
ثرية سياحية" وإلتشكيليةإلعناصر إلمعمارية  ناصر إ

 
 وإلزخرفية بمعالم إلمدينة فى إلقاهرة إلعثمانية "درإسة إ

تدرإسة عن  رإندإ وجدى نصر حنا 2015  15
 
 إلدينية وإلخدمية للطوإئف إلمسيحية بالقاهرة منذ بدإية إلعصر إلعثمانى حتى نهاية إلقرن إلتاسع عشر إلميالدى إلمنشا

ثريةإلموإقع إلسياحية  حنان صالح عبد إلرؤف 2015  16
 
 ( درإسة تاريخية سياحية1970-1954فى عهد إلرئيس جمال عبد إلناصر ) وإل

حمد عبد إلعال 2010  1
 
دإةنظم وتكنولوجيا إلمعلومات  محمد على إ

 
 إسترإتيجية فى مجال إلسياحة وإلفنادق : مقترحات لشركات إلسياحة فى مصر كا

قليم  شمال يجى فى تعزيز إلقدرة إلتنافسية )دور إلتسويق إلسياحى إلسترإت محمد سليمان عبد إلحميد 2010  2  إلصعيد(ل 

حمد محمد رجب محمد 2010  3
 
 إ

حصاءإت سوق إلعمل في صناعة إلسياحة  دإة لتحسين إ 
 
تطبيقية على قطاع إلسياحة درإسة  –نظام إلحسابات إلتابعة للسياحة كا

 إلمصري 

 قليم إلفيومإ  درإسة حالة : جودة إلخدمات إلسياحية فى مصر تقييم سالي شريف محمد فاضل 2011  4

 منظومة إلتعليم عن بعد فى قطاع إلسياحة فى مصر إلسيد حسين إلسيدإسالم  2012  5

 إلربط بين نظامى إلحساب إلفرعى للسياحة وإلبيئة لتقوية إلبيانات وإثره على إلقتصاد إلمصرى  محمد عنتر محمد إبرإهيم 2012  6

لى مصر محمد عزت محمد محمد 2013  7 ثيرها على درجة رضاء إلسائحين إلوإفدين إ 
 
 تقييم جودة إلخدمات إلسياحية إللكـترونية وتا

حدإثدور تنمية إلموإرد إلبشرية فى تحقيق تنافسية سياحة  محمد محمد فرإج عبد إلسميع 2013  8
 
 فى مصر إل

قليم شمال إلصعيددرإسة تحليلية للوضع إلسياحي إلحالي  مروة صالح قاعود سالم 2013  9  وإلمستقبلي ل 

لكـترونيةتقييم جودة إلخدمات  محمود معوض تمام 2014  10  فى شركات إلسياحة إلمصرية من وجهة نظر إلعمالء إل 
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سماء 2014  11
 
 إلسياحة إلموإلية للفقرإء: درإسة تحليلية بالتطبيق على محافظات شمال إلصعيد عبد إلرءوف خلف إ

دإرة إلمنتج إلسياحى إلمصرى بالتطبيق على إلهيائت إلسياحية إلرسمية عبد إلرحمن عبد إلرحمن إحمد 2014  12  دور إلثقافة إلرقمية فى تطوير إ 

ثير إلتغيرإت إلمناخية على إلنشاط إلسياحى فى مصر هبه هللا إحمد مختار طه 2014  13
 
 درإسة تا

 فى إلمجال إلسياحى لبناء نموذج لقطاع إلسياحة فى مصردرإسة تطبيقات مستودعات إلبيانات  تامر إحمد عبد إلعزيز 2015  14

حمد محمد 2015  15
 
سماء محمد إ

 
دإرة  إ زماتدور إلتسويق إلسياحى فى إ 

 
 فى مصر إل

 دور إلتسويق إلسياحى فى تحقيق ميزة تنافسية لمصر كمقصد عالجى مروة سيد وهبة محمود 2015  16

ددور بحوث  شيماء عبد إلقوى عبد إلتوإب 2015  17
 
عمالإء قطاع إلتسويق فى تطوير إ

 
 إلسياحى فى مصر إل

 فى تطوير إلقطاع إلسياحى فى مصردور إلمنظمات إلسياحية إلدولية  سهام عبد إلنبى عبد إلعظيم 2015  18

حمد خليفة 2010  1
 
لكـترونيإلتسويق  جمال سيد إ  : درإسة موإقع إلفنادق إلمصرية على شبكة إلنترنتإل 

دإة تسويقية  مجدى عبد إلعليم عبد إلعاطى 2010  2
 
 إلخمس نجوم بالقاهرة وإلجيزة  إطار عملي  بالتطبيق على إلفنادق -إستخدإم تكنولوجيا إلمعلومات كا

حمد بدرإن 2010  3
 
دإرة إلتنوع كوسيلة لتحديد سياسات إل نبيل على على إ  "على فنادق إلخمس نجوم بالقاهرة  التطبيقبموإرد إلبشرية وتقنيات إلتدريب "إ 

لى فى مشتريات إلضيافة فى فنادق إلقاهرة إلكبرى  محمد شديد حسن جاد إلرب 2010  4
 
 تطبيقات إلحاسب إل

دإرة فعالة لموإجهة  هانى صالح صادق كامل 2010  5 زماتنحو إ 
 
 فى فنادق جنوب سيناء مصر إل
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برإهيم عبد إلسالم 2012  6 دإء   محمد عبد إلمنعم إ 
 
ثير إلسلوك إلفردي على إ

 
تتا

 
ربعإلفندقية بالتطبيق على فنادق  إلمنشا

 
 وإلخمس نجوم فى منطقة مصر إلوسطى ومنطقة إلقصر إل

حمد قورة 2012  7
 
 "إلوجبات إلسريعة فى سالسل إلمطاعم إلعالمية و إلمحلية بالقاهرة "درإسة مقارنة عمر إلسيد إ

دإرة إلحسين معوض سعيد على 2012  8  تحليل إلمخاطر فى فنادق إلخمس نجوم إ 

يرإدإت إلفنادق بالتطبي عصام على عبدإلمهيمن علـى 2012  9 ثيرها على إ 
 
قصر إلتشريعات إلغذإئية وتا

 
 ق على فنادق مصر إلوسطى وإل

ربع وإلخمس نجوم في منطقة مص محمد عادل إحمد عطيــة 2012  10
 
قصـر قوإئم إلطعام كميزة تنافسية في فنادق إل

 
 ر إلوسطى مقارنة بمنطقة إل

حمد محمود محمد علــى 2012  11
 
سالميةلخاصة فى ضوء إلشريعة تقييم قوإئم إلطعام إ إ   إل 

 جامعة إلفيوم –دور برإمج إلتدريب فى تحسين جودة إلخدمات إلفندقية: درإسة تطبيقية على فندق كلية إلسياحة وإلفنادق مايسة فتحى عبد إللطيف 2013  12

ثر تطبيق بعض إلنظم إل   درإسة على مروة جمال عبد إلوهاب 2013  13
 
 دإرية إلحديثة على ربحية قطاع إلغرف بالفنادق إلخمس نجوم بالقاهرةإ

حمد رإضى عبد إلجوإد 2012  14
 
ثرها على تسعير إلخدمات بالتطبيق على إلفنادق إلمستقلة إ

 
 تقييم إسترإتيجيات إلرقابة على إلتكاليف وإ

سالم 2014  15 حمد فتحى فتحى إ 
 
ثر تنفيذ نمط إلقيادة إلتحويلية فى  إ

 
دإءإ

 
ماميةموظفى إلمكاتب  إ

 
ربعةفى فنادق  إل

 
 وإلخمس نجوم بمدينة إلقاهرة إل

نتاجية إلعاملين في صناعة إلفنادق. محمد زكى ةكرم جمع 2014  16 دإرة إلموإرد إلبشرية علي إ  ثير ممارسات إ 
 
 تا

جرإءإت  إلعاطيعزة عبد إلمنعم عبد  2014  17 ربع نجوم بالقاهرةوإلتعيين بالتطبيق علي فنا إلختيارسياسات وإ 
 
 دق إلثالث وإل

بو إلقاسم عبد إلوهاب عبد هللا 2014  18
 
ثرها على عائدإت إلفنادق بالتطبيق على فنادق إلقاهرة إ

 
ت إلفندقية و إ

 
دإرة فترإت إنخفاض إلطلب على إلمنشا  إ 

 درإسة مقارنة بين سلوك وإتجاهات إلمرإهقين وكبار إلسن و إلرجال وإلسيدإت نحو إلوجبات إلسريعة محمدعلياء مختار جابر  2015  19
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 محمد عمر  2015  20
 
غذيةخدمات  حمد سيدإ

 
فضل إلممارسات فى مستشفيات إلقطاع إلخا إل

 
 ص: درإسة حالة ل

 


