
م
اسم عضو هيئة  

التدريس

الدرجة 

العلمية
الجهةQRلينك البحثعنوان البحثالقسم العلمى

سنة 

النشر

1
أمل عثمان رشوان .د

محمد خليف
مدرس

األقسام المساندة 

إدارة- 

دور إستراتيجيات 

إدارة الصراع فى الحد 

من السلوکيات 

: المضادة لإلنتاجية

دراسة مقارنة بين أراء 

الطالب والعاملين فى 

المعاهد العليا الخاصة

https://scholar.google

.com/citations?view_o

p=view_citation&hl=ar

&user=zQwtHEMAAA

AJ&citation_for_view

=zQwtHEMAAAAJ:d1g

kVwhDpl0C

مجلة جامعة 

اإلسکندرية للعلوم 

اإلدارية تم تقديم 

البحث 

، متم 17/2/2019في

قبوله للنشر 

.2/3/2019في

2019

2
سناء محمد .د

عبدالغنى
مدرس

األقسام المساندة 

اقتصاد- 

اقتصاديات االنتاج 

الحيوانى فى جمهورية 

اللحوم )مصر العربية 

اللحوم – الحمراء 

خالل الفترة  (البيضاء

(2017-2008)بين 

https://jsec.journals.e

kb.eg/article_111007.h

tml

اقتصاديات االنتاج 

الحيواني فى جمهورية 

مصر العربية سناء 

محمد عبد الغني تاريخ 

قبول 

2020/8/10النشر

2020

مدرسمحمود احمد نور.د3

األقسام المساندة 

الرياضة و - 

التامين

نموذج مقترح بدخول 

كبار السن فى ظل 

معدالت استبدال 

العمالة للعاملين 

بالقطاع الحكومى فى 

مصر

https://com.tanta.edu.

eg/caf-journals.aspx

مجلة التجارة و 

كلية التجارة - التمويل 

جامعة طنطا العدد 

2020الثالث سبتمبر 

2020

/                                             المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية                           كود

 (6نموذج )األبحاث و النشرات العلمية 

1
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التدريس

الدرجة 

العلمية
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النشر

/                                             المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية                           كود

 (6نموذج )األبحاث و النشرات العلمية 

مدرسمحمود احمد نور.د4

األقسام المساندة 

الرياضة و - 

التامين

التحول الديمغرافى فى 

مصر فى الفترة من 

2060 الى 2020

https://com.tanta.edu.

eg/caf-journals.aspx

مجلة التجارة والتمويل 

كلية التجارة جامعة -

طنطا العدد الرابع 

2020ديسمبر 

2020

5
شريف  محمود .د

حمدى

أستاذ 

مساعد

األقسام المساندة 

إدارة- 

نموذج مقترح إلدارة 

االزمات فى ظل تفشى 

 19-وباء كوفيد

بالتطبيق على قطاع 

السياحة بجمهورية 

مصر العربية

https://jpsa.journals.e

kb.eg/

المنظمة العربية  

للتربية و الثقافة و 

معهد البحوث  -العلوم 

والدراسات  العربية 

القاهر ة

2020

6
أمل عثمان رشوان .د

محمد خليف
مدرس

األقسام المساندة 

إدارة- 

أثر رأس المال 

الفکري وتکنولوجيا 

المعلومات على 

الخصائص الريادية 

للمنظمات بالتطبيق 

على البنوک التجارية 

الحکومية في مصر

https://scholar.google

.com/citations?view_o

p=view_citation&hl=ar

&user=zQwtHEMAAA

AJ&citation_for_view

=zQwtHEMAAAAJ:Tyk

-4Ss8FVUC

مجلة جامعة 

اإلسکندرية للعلوم 

-1، (6) 58اإلدارية 

36 2021

2021

2
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التدريس

الدرجة 

العلمية
الجهةQRلينك البحثعنوان البحثالقسم العلمى

سنة 

النشر

/                                             المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية                           كود

 (6نموذج )األبحاث و النشرات العلمية 

7
أمل عثمان رشوان .د

محمد خليف
مدرس

األقسام المساندة 

إدارة- 

تأثير أساليب إدارة 

اإلنطباعات التنظيمية 

على الشعور 

باإلغتراب الوظيفي 

لدى العاملين بمصلحة 

الضرائب المصرية

https://scholar.google

.com/citations?view_o

p=view_citation&hl=ar

&user=zQwtHEMAAA

AJ&citation_for_view

=zQwtHEMAAAAJ:9yK

SN-GCB0IC

مجلة جامعة 

اإلسکندرية للعلوم 

-1، (4) 58اإلدارية 

36 2021

2021

8
أمل عثمان رشوان .د

محمد خليف
مدرس

األقسام المساندة 

إدارة- 

تأثير الثقافة التنظيمية 

کمتغير وسيط في 

العالقة بين اإلدارة 

اإللکترونية و جودة 

بالتطبيق : حياة العمل

على مصلحة 

الضرائب المصرية

https://scholar.google

.com/citations?view_o

p=view_citation&hl=ar

&user=zQwtHEMAAA

AJ&citation_for_view

=zQwtHEMAAAAJ:u5

HHmVD_uO8C

المجلة العلمية 

لإلقتصاد و التجارة 

51 (3) ،209-270- 

  2021

2021
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التدريس

الدرجة 

العلمية
الجهةQRلينك البحثعنوان البحثالقسم العلمى

سنة 

النشر

/                                             المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية                           كود

 (6نموذج )األبحاث و النشرات العلمية 

9
أمل عثمان رشوان .د

محمد خليف
مدرس

األقسام المساندة 

إدارة- 

أثر الذکاء اإلستراتيجي 

في مکافحة الفساد 

دراسة : اإلداري

تطبيقية على العاملين 

بوزارة المالية بمدينة 

اإلسکندرية

https://scholar.google

.com/citations?view_o

p=view_citation&hl=ar

&user=zQwtHEMAAA

AJ&citation_for_view

=zQwtHEMAAAAJ:u-

x6o8ySG0sC

مجلة جامعة 

اإلسکندرية للعلوم 

، (1) 58اإلدارية 

297-343 -2021

2021

مدرساحمد محمد ناجى.د10
األقسام المساندة 

إدارة- 

The mediating role of 

Customer Engagement in 

the relationship between 

Content Marketing and 

Electronic Word of Mouth: A 

case of online food ordering 

and delivery applications in 

Egypt

https://search.mandu

mah.com/Record/1138

779

مجلة الدراسات 

التجارية المعاصرة 

جامعة – كلية التجارة 

كفرالشيخ المجلد 

العدد الحادي . السابع 

الجزء الثالث - عشر

م2021يناير 

2021

4



م
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التدريس

الدرجة 

العلمية
الجهةQRلينك البحثعنوان البحثالقسم العلمى

سنة 

النشر

/                                             المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية                           كود

 (6نموذج )األبحاث و النشرات العلمية 

مدرساحمد محمد ناجى.د11
األقسام المساندة 

إدارة- 

العالقة بين أبعاد الذکاء 

األستراتيجي وإتخاذ 

القرارات االستراتيجية 

الرشيدة فى ضوء 

الخبرة الدولية لمتخذ 

القرار کمتغير معٌدل 

دراسة تطبيقية علي 

شرکــــــات

https://jces.journals.e

kb.eg/article_218367_

edbe325b7e3b932960

cb76a225e2a832.pdf

-جامعة قناة السويس

كلية التجارة 

المجلة -باالسماعيلية 

العلمية للدراسات 

التجارية والبيئية

2021

12
شريف  محمود .د

حمدى

أستاذ 

مساعد

األقسام المساندة 

إدارة- 

 19-تاثير وباء كوفيد 

على نجاح واستقرار 

المشروعات الصغيرة 

و المتوسطة فى 

جمهورية مصر العربية

https://jpsa.journals.e

kb.eg/

كلية االقتصاد و العلوم 

السياسية المجلد الثانى 

و العشرون العدد 

2021االول يناير 

2021

5



م
اسم عضو هيئة  

التدريس

الدرجة 

العلمية
الجهةQRلينك البحثعنوان البحثالقسم العلمى

سنة 

النشر

/                                             المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية                           كود

 (6نموذج )األبحاث و النشرات العلمية 

13
سناء محمد .د

عبدالغنى
مدرس

األقسام المساندة 

اقتصاد- 

أثر دعم المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة 

المتعلقة بصناعة 

التمور بواحة سيوة 

وأثارها على تحسين 

نسبة البطالة والدخل 

القومى

https://www.google.com/url

?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&so

urce=web&cd=&cad=rja&ua

ct=8&ved=2ahUKEwjcgoSh

15n4AhXFh_0HHfoIDGcQFn

oECAcQAQ&url=https%3A

%2F%2Fjes.journals.ekb.eg

%2Farticle_165897_3f8a56e

bd4a9381041ac141fb725771

7.pdf&usg=AOvVaw1XnFoR

lyVKhux5qBrokgW0

مجلة العلوم البيئية 

معهد الدراسات 

– والبحوث البيئية 

جامعة عين شمس

2020

14
سناء محمد .د

عبدالغنى
مدرس

األقسام المساندة 

اقتصاد- 

اثر اتفاقية البريكست 

على الميزان التجارى 

للمملكة  المتحدة

https://www.bbc.com/arabic

/world-55399326

مجلة العلوم البيئية 

معهد الدراسات 

– والبحوث البيئية 

جامعة عين شمس

2021

15
سناء محمد .د

عبدالغنى
مدرس

األقسام المساندة 

اقتصاد- 

دور االلتزام 

باالشتراطات البيئية 

الدولية علي تحسين 

القدرة التنافسية 

لصادرات المنسوجات 

المصرية

https://journals.ekb.eg/artic

le_212840.html

مجلة كلية السياسة 

واالقتصاد جامعة بنى 

سويف

2022

6
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التدريس

الدرجة 

العلمية
الجهةQRلينك البحثعنوان البحثالقسم العلمى

سنة 

النشر

/                                             المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية                           كود

 (6نموذج )األبحاث و النشرات العلمية 

16
سناء محمد .د

عبدالغنى
مدرس

األقسام المساندة 

اقتصاد- 

أثر تحرير سعر 

الصرف في مصر عام 

 على معدل 2016

التضخم في األجل 

.القصير 

https://aja.journals.ekb.eg/a

rticle_222833_0.html

المجلة العربية 

 )ع 45لإلدارة، مج  ،

مارس  (-تحت النشر1

 2

2022

17
سناء محمد .د

عبدالغنى
مدرس

األقسام المساندة 

اقتصاد- 

دور الشمول المالى فى 

الحد من الفقر
https://jces.journals.ekb.eg/

المجلة العلمية 

للدرسات التجارية و 

البيئية جامعة قناة 

السويس

2022

18
سناء محمد .د

عبدالغنى
مدرس

األقسام المساندة 

اقتصاد- 

انعکاسات التحول 

الرقمي علي تعزيز 

النمو االقتصادي في 

مصر

https://jocu.journals.ekb.eg/

article_229977.html

مجلة كلية السياسة 

المجلد – واالقتصاد 

العدد - الخامس عشر 

ابريل - الرابع عشر

2022

2022

19
أمل عثمان رشوان .د

محمد خليف
مدرس

األقسام المساندة 

إدارة- 

أثر رأس المال النفسي 

في الحد من التهكم 

التنظيمي و اإلحتراق 

الوظيفي لدى العاملين 

بالبنوك الحكومية 

المصرية

https://scholar.google.com/

citations?view_op=view_cit

ation&hl=ar&user=zQwtHE

MAAAAJ&citation_for_view

=zQwtHEMAAAAJ:eQOLeE2

rZwMC

جامعة عين شمس، 

کلية التجارة المجلة 

العلمية لإلقتصاد و 

التجارة

2022

7
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الدرجة 

العلمية
الجهةQRلينك البحثعنوان البحثالقسم العلمى

سنة 

النشر

/                                             المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية                           كود

 (6نموذج )األبحاث و النشرات العلمية 

20
أمل عثمان رشوان .د

محمد خليف
مدرس

األقسام المساندة 

إدارة- 





تأثير
عدم
األمان
الوظيفي


والصمت
التنظيمي
على


اإلستغراق
الوظيفي:


دراسة
تطبيقية
على


العاملين
في
مجموعة
فاکو

لألدوية

https://scholar.google.com/

citations?view_op=view_cit

ation&hl=ar&user=zQwtHE

MAAAAJ&citation_for_view

=zQwtHEMAAAAJ:eQOLeE2

rZwMC

جامعة عين شمس، 

کلية التجارة المجلة 

العلمية لإلقتصاد و 

التجارة

2023

مدرسرفيق وجدى.د21
األقسام المساندة 

إدارة- 


العالقة
بين
تكامل
سلسة


التوريد
و
القيمة
المدركة


للخدمة
التعليمية
من
قبل



العميل-
دراسة
ميدانية


على
المعاهد
التجارية


العليا
بمدينة
القاهرة

الكبرى

https://msca.journals.ekb.e

g/2022جامعة دمنهور

مدرسرفيق وجدى.د22
األقسام المساندة 

إدارة- 


تحليل
العالقة
بين
الشمول


المالى
و
التنمية
المجتمعية



المستدامة-
دراسة


ميدانية
على
بنك
ناصر

االجتماعى

https://msca.journals.ekb.e

g/

-جامعة قناة السويس

كلية التجارة 

باالسماعيلية

2023

8
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التدريس

الدرجة 

العلمية
الجهةQRلينك البحثعنوان البحثالقسم العلمى

سنة 

النشر

/                                             المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية                           كود

 (6نموذج )األبحاث و النشرات العلمية 

مدرسرفيق وجدى.د23
األقسام المساندة 

إدارة- 


دور
تطبيق
نظام
تخطيط


موارد
المؤسسة
فى


تحسين
االداء
التشغيلى-


دراسة
تطبيقية
على


شركات
قطاع
الدواء

بالقاهرة

https://msca.journals.ekb.e

g/

-جامعة قناة السويس

كلية التجارة 

باالسماعيلية

2023

مدرسشريف سمير.د24
األقسام المساندة 

إدارة- 


أثر
تطبيق
ادارة
الجودة


الشاملة
لتحسين
االبتكار


االداري
للمؤسسات



التعليمية-
الجامعات


الحكومية
و
الجامعات

الخاصة

https://jsec.journals.ekb.eg/

جامعة عين شمس، 

کلية التجارة المجلة 

العلمية لإلقتصاد و 

التجارة

2022

مدرسشريف سمير.د25
األقسام المساندة 

إدارة- 


أثر
تاثير
محددات
ادارة


الجودة
الشاملة
على


المؤسسات
التعليمية



لتحسين
التميز
االداري-


دراسة
مقارنة
بين


الجامعات
الحكومية
و

الجامعات
الخاصة

https://jsec.journals.ekb.eg/

جامعة عين شمس، 

کلية التجارة المجلة 

العلمية لإلقتصاد و 

التجارة

2022

26
رغدة رضوان .د

سعيد
مدرس

األقسام المساندة 

إدارة- 


أثر
تطبيق
الجودة
على

تحسين
الخدمة
المقدمة
https://jsec.journals.ekb.eg/

جامعة عين شمس، 

کلية التجارة المجلة 

العلمية لإلقتصاد و 

التجارة

2022
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التدريس

الدرجة 

العلمية
الجهةQRلينك البحثعنوان البحثالقسم العلمى

سنة 

النشر

/                                             المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية                           كود

 (6نموذج )األبحاث و النشرات العلمية 

27
رغدة رضوان .د

سعيد
مدرس

األقسام المساندة 

إدارة- 


العالقة
بين
االبتكار
التقنى


و
تحسين
جودة
الخدمة


دراسة
ميدانية
على


مستشفيات
جامعة
عين

شمس

https://jsec.journals.ekb.eg/

جامعة عين شمس، 

کلية التجارة المجلة 

العلمية لإلقتصاد و 

التجارة

2022
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