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  مقدِّمة
 

التي  (*)تمثِّل القاعدة القومية للدراسات عن مصر ثمرة رصد وتجميع وتوثيق للدراسات
 صادية واالجتماعية في مصر، سواءا تتعلق بمجاالت التنمية االقتتتناول موضوعات وبحوثً

  صدرت عن هيئات أو مؤسسات أو مراكز بحوث مصرية أو إقليمية أو دولية.
ونشرة القاعدة القومية للدراسات عن مصر هي شكل من أشكال اإلعالم الجاري، تهدف إلى 

  إمداد المستفيد بصفة دورية بحاجته من الدراسات التي تدخل ضمن نطاق اهتمامه.
ضوعًا من الموضوعات المتعلقة بقضايا دعم ا، وتضم في كل عدد مووتصدر النشرة شهري

القرار والتنمية، والموضوعات المهمة التي تكون محل اهتمام متخذي القرار داخل جمهورية 
  مصر العربية.

     موضوع في ) بيان دراسة باللغة العربية٣٤على ( هذا العددوتحتوي النشرة في 
 عام حتى ٢٠١٧ عام خالل الفترة من مصروالمتاحة على قاعدة بيانات الدراسات عن ، السياحة

البحثية صدرت عن الجهات  كما تقدم النشرة خالصة توصيات هذه الدراسات التي، ٢٠٢١
 كلية السياحة والفنادق بجامعة مطروح، كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة،التالية: 

كلية اآلداب بجامعة  المصرية،كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم، الجمعية الجغرافية 
كلية السياسة واالقتصاد بجامعة بني سويف، كلية التربية الرياضية بجامعة  القاهرة،

، كلية يمعهد التخطيط القوم أسوان، كلية التجارة بجامعة السادات، صندوق النقد العربي،
البنات بجامعة عين الدراسات اإلنسانية بجامعة األزهر، كلية التجارة بجامعة األزهر، كلية 

   شمس.

  

ر، ا (من األحدث إلى األقدم) وفقًا لتاريخ النشزمني بًاوقد تمَّ ترتيب الدراسات في النشرة ترتي
ا وفقًا السم المؤلف، ا هجائي بأسماء المؤلفين مرتَّبً  وتضم النشرة في نهايتها كشَّافًا

  .ةد رقم التسجيلة بالنشروترتبط كل دراسة برقم مسلسل يحدِّ 
  
  

  

  

  

*
 

ا ممنهًجا، ويصل إلى عدد من النتائج والتوصيات سواء ُعرض في لمركز بشرط أن يتبع أسلوبًا علمي تضم كل نتاج بحثي يحصره ا

  شكل دراسة بحثية أو أوراق مؤتمرات أو مقاالت بحثية أو غيرها.
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بمكتبة مركز المعلومات رة فوالجدير بالذكر أن جميع الدراسات الواردة في هذه النشرة متو
 ودعم اتخاذ القرار لمن ُيهمُّه االطالع عليها.

 اإلدارة العامة للمكتبة

  وتشتمل البيانات الوصفية لكلِّ دراسة على العناصر التالية:

  

 الرقم المسلسل

 العنوان

 اسم المؤلِّف

 اسم الناشر

 سنة النشر

 رقم الطلب

 عدد الصفحات

 المستخلص
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 ا: خالصة توصيات الدراساتأولً
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يجب تكثيف الجهود الترويجية والتســـويقية لقطاع الســـياحة، وذلك من خالل اســـتمرار  - ١
الحضــور في التجمعات والمؤتمرات اإلقليمية والدولية الخاصــة بالتعاون االقتصــادي. 

 )٦(دراسة رقم: 

ضــرورة التنســيق مع مكاتب التمثيل التجاري والبعثات الدبلوماســية بالخارج؛ لضــمان  - ٢
لرأس المال بكل  الدوليةاالســــتخدام األمثل لإلمكانات المتاحة منها، وإعالم الســــوق 

 )٦(دراسة رقم: أنشطة االستثمار السياحي في مصر. 

موحد، وتتركز فيه يجب توحيد الجهات المعنية بشـــؤون االســـتثمار الســـياحي في جهاز  - ٣
ـــطة االســــــتثمار الســــــياحي المختلفة؛ وذلك  كل اإلجراءات والتراخيص المتعلقة بأنشـــ

 )٦(دراسة رقم: تيسيرًا على المستثمرين في القطاع السياحي. 

يجب على مسؤولي القطاع السياحي المصري القيام بتطوير استراتيجيات السـياسـة  - ٤
نافســــي وزيادة العوائد المرجوة منها، الســــياحية المصــــرية، وذلك لتدعيم وضــــعها الت

وأن تســعى جاهدة لمواجهة الصــعوبات والمعوقات التي تقف أمام التنمية الســياحية 
 )٦(دراسة رقم: في مصر. 

وضع خطة طويلة األجل لتدريب العمالة السياحية بمختلف تخصصاتها ومستوياتها،  - ٥
  )٦(دراسة رقم: يذها. وتكليف االتحاد المصري للغرف السياحية بالمشاركة في تنف

ــرورة وضــــــع ســــــياســــــة عامة  متكاملة - ٦ إلدارة وتنمية المناطق الســــــاحلية، أخذًا في  ضــــ
االعتبار احتمال ارتفاع سطح البحر، مع مراقبة تنفيذ هذه السياسة بالرصد المستمر، 
وأيًضا ضرورة وضع استراتيجية عامة الستخدامات األراضي في تلك المناطق، بحيث 

(دراسة ح البحر.       ال تُبنى المشروعات السياحية في المناطق التي قد تتأثر بارتفاع سط

 )١رقم: 

تفعيــل وتطبيق اإلجراءات القــانونيــة لحمــايــة المحميــات الطبيعيــة البحريــة والبريــة،  - ٧
وإنشــــاء نظام حصــــر انبعاثات وطني لغازات االحتباس الحراري من مختلف مصــــادرها 

 )١(دراسة رقم: بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية. 

ــمول اإلدارة المتكاملة  - ٨ ـــواحل على إجراءات للتكيف مع آثار تغير المناخ لحماية شـــ للســ
 )١(دراسة رقم: السياحة البيئية والمناطق الساحلية السياحية من هذه اآلثار. 

إنشاء وتفعيل دور الهيئات المتخصصة في إدارة األزمات الصحية في مجال السياحة،  - ٩
على تلك األزمات، مثـل ويكون لها القدرة على احتواء ووضــــــــع تصــــــــور لآلثار المترتبة 

جائحة "كورونا"، وكذلك االســــــــتفادة من األزمات المفاجئة وتحويلها إلى فرص للتنمية 
الســــــــياحية المســــــــتدامة، من خالل توقع تغير الطلب الســــــــياحي والترويج اإللكتروني 

 )٤(دراسة رقم: للمزارات واألماكن السياحية. 
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ـــــياحي  - ١٠ اتباع اإلجراءات والتدابير االحترازية في التباعد االجتماعي بدءًا من المصــــــــدر الســـ

حتى الوجهة الســـياحية، وتوفير فرق طبية لتحقيق الصـــحة والســـالمة العامة للمقيمين 
ـــــائحين منــذ دخولهم حتى عودتهم.        والموظفين والزوار، وإجراء اختبــارات منتظمــة للســــ

 )٤(دراسة رقم: 

ــــفر والســـــياحة تقدي - ١١ ــــياحية والعاملين في قطاع السـ ــــات السـ م الدعم الالزم للمؤســـــسـ
ـــــتهدف  ــة اإلعفاءات التي تســـ والضــــــــيافة والفندقة، مثل: اإلعفاءات الضــــــــريبية، خاصــــــ

 )٤(دراسة رقم: الشركات الصغيرة والقروض الميسرة والمنح. 

ــــياحة من خالل ضــــــــمان تحســــــــي - ١٢ ن وتطوير التركيز على تطوير البنية التحتية لقطاع الســــ
شــبكة الطرق، وتحديث المنشــآت الســياحية والمرافق، باإلضــافة إلى تشــجيع الســياحة 
البينية بين الدول  العربية، وتفعيل االتفاقيات الســـياحية، وإطالق مشـــروعات ســـياحية 

 )١٣(دراسة رقم: مشتركة بين الدول العربية. 

عبر القنوات المسموعة والمرئية في الدول العربية  اإلعالميةالعمل على تكثيف الحملة  - ١٣
على تعزيز دور  التركيزو، براز مناطق الجذب الســـــــياحيإل األخرى، وذلك اإلعالم ووســـــــائل

مع  ،السـياحية واإليراداتعدد الليالي  وتقوية مسـاهمتها في إجمالي، السـياحة الداخلية
 )١٣(دراسة رقم:  السائحين.من عدد تشجيع الطيران منخفض التكلفة لجذب أكبر 

 انطالقعلى قطاعات السياحة العربية كنقطة  "كورونا"فيروس  ألزمةالكمي  األثرتقييم  - ١٤
ـــاست موجهة من شــــــأنها مســــــاعدة الحكومات على بلورة تدخال ــــطةإلى  باألســـ  األنشــ

 )١٣(دراسة رقم: . حاجة للدعم األكثروالشركات 

قيام االتحاد العام للكشــــافة والمرشــــدات بدعوة كشــــافي العالم للمشــــاركة في برامج  - ١٥
ســياحية بالتنســيق مع وزارة الســياحة واآلثار، وذلك لزيادة مشــاركة الســائح الكشـــفي، 
مع نشـــــر الخطة الســـــنوية لالتحاد على الجمعيات الكشـــــفية في العالم، والقيام بدعوة 

ــفية العالمية للمشـــــار كة بأفواج منتظمة من خالل برامج ســـــياحية يتم المنظمة الكشـــ
ــــــدار دليل  ــــــفية ســــــــنوية والترويج لها عالميا، وإصــ االتفاق عليها، وعمل مهرجانات كشــ

 )٢٢(دراسة رقم: إرشادي ألماكن التخييم والمعسكرات في مصر. 

االهتمام بالســياحة الشــبابية مع تطبيق ســياســات خاصــة لتنميتها، وتســهيل إجراءات  - ١٦
ت للشــباب المســافرين، وعمل برامج للســياحة الشــبابية بالتعاون مع االتحاد التأشــيرا

العام للكشـافة والمرشـدات لخدمة األنماط السـياحية المختلفة، كالسـياحة التطوعية، 
 )٢٢(دراسة رقم: وسياحة المخيمات، وسياحة المغامرات وغيرها. 
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استخدام التقنيات واألجهزة الحديثة لتأمين المنشآت والمزارات السياحية، مع ضرورة  - ١٧
التنســـيق بين األجهزة األمنية وباقي األجهزة المســـؤولة عن التخطيط األمني في مجال 

 )١٧(دراسة رقم: السياحة. 

خدمات  –مياه الشرب  –ضرورة تطوير وتحسين خدمات البنية األساسية (صرف صحي  - ١٨
ــة مرســــــــى علم، وذلـــك من خالل تطوير الطرق البريـــة التي تربطهــــا  الطرق) في منطقـ
ـــــة طريق إدفو/مرســــــــى علم، والطريق اإلقليمي الــذي  بمحــافظــات وادي النيــل، وخــاصــــ

 )٢٣(دراسة رقم: يربطها بباقي مدن البحر األحمر. 

ــــياحية ( - ١٩ ـــــاء عدد من الفنادق الســــ ــــياحية نجوم)، إضــــــــافة إلى القر ٤ –نجوم  ٥إنشـــ ى الســــ
لتســـــتوعب الزيادة المســـــتقبلية للســـــائحين األجانب الوافدين إلى مرســـــى علم، وكذلك 
التوســع في إنشــاء بيوت الشــباب لزيادة الطلب عليها من جانب الســائحين المصــريين، 

 )٢٣(دراسة رقم: مع إنشاء المراكز الترفيهية والنوادي الرياضية. 

ــــــتثمرين بأ - ٢٠ ــــــاء بنك ســــــــياحي لتمويل المســ ــــــر إنشــ ســــــــعار فائدة بســــــــيطة حتى تنتشــ
المشــروعات الســياحية بمنطقة مرســى علم، وإنشــاء فروع البنوك الحكومية والخاصــة، 
وعدد من المدارس والمعاهد المتخصصة في مجال السياحة والفنادق، لتوفير العمالة 

 )٢٣(دراسة رقم: السياحية المدربة والمؤهلة. 

علم من خالل أعمال الترميم، وإنشـــــــــاء  الحفاظ على اآلثار الموجودة بمنطقة مرســــــــى - ٢١
متحف قومي على غرار متحف النوبة بأســـــوان، وذلك لكي تســـــهم في الجذب الســـــياحي، 
مع االهتمــام بســــــــيــاحــة المحميــات الطبيعيــة، حيــث توجــد ثالث محميــات تتميز بوجود 

 )٢٣(دراسة رقم: الحيوانات البرية والنباتات الطبيعية بالمنطقة. 

ـــــ - ٢٢ ــيط ســـ يــــاحــــة المؤتمرات بــــالمنطقــــة، من خالل إقــــامــــة مركز قومي االهتمــــام بتنشــــــ
ـــــيــاحــة، والمحميــات  ـــة البحوث العلميــة في مجــال الســـ للمؤتمرات، والــدعوة لمنــاقشــــــ

 )٢٣(دراسة رقم: الطبيعية، وعلوم البحر، والمواقع األثرية. 

ضــرورة توفير جميع احتياجات الســائح من وســائل الترفيه وغيرها بالمنطقة، واالهتمام  - ٢٣
طق االســـــتشـــــفاء والســـــياحة العالجية، واســـــتحداث أنماط ســـــياحية جديدة، مثل: بمنا

 )٢٣(دراسة رقم: السياحة الجيولوجية، والعلمية، وسياحة السفاري. 

وضــع خطة متكاملة إلدارة منطقة القاهرة التاريخية، تشــتمل على اســتراتيجية الحفاظ  - ٢٤
ــــــؤوليات الخاصــــــــة بكل  العمراني والتنمية الســــــــياحية، وآليات تنفيذها، وتحديد المســ

 )٢٥(دراسة رقم: جوانبها، على أن يتم اعتمادها وااللتزام بتنفيذها رسميا. 
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ــــســـــــي يتولى عملية التخطيط واإلدارة واإلشـــــــراف على التنفيذ في  - ٢٥ تشـــــــكيل بناء مؤســـ

منــــاطق التراث الثقــــافي بمنطقــــة القــــاهرة التــــاريخيــــة، وتفعيــــل دور المجلس األعلى 
للســـــياحة في التنســـــيق بين الوزارات المعنية فيما يخص الترويج لالكتشـــــافات األثرية 

 )٢٥(دراسة رقم: اطق. والمهرجانات والمعارض الدولية بهذه المن

القيام بعمل حصر شامل لمباني منطقة القاهرة التاريخية وطابعها المعماري، وتوثيق  - ٢٦
ــــيات لكل منشــــــأة، مع وضــــــع  هذه المعلومات في قاعدة بيانات متطورة، ووضــــــع توصــ

(دراســـــــة رقم: المزيد من اإلجراءات القانونية لحماية المباني التقليدية من الهدم أو اإلزالة. 

٢٥( 

إنشـاء هيئة مسـتقلة للسـياحة العالجية لتنظيم التعاون بين وزارات السـياحة والصــحة  - ٢٧
واالستثمار والداخلية والخارجية، ويمثل بها كل الجهات المعنية، وإنشاء عيادات طبية 

 )٢٨(دراسة رقم:  في المطارات الدولية والمواني األساسية.

ختلف الدول، مثل: إجراءات الســـــفر تذليل العقبات لتســـــهيل الســـــياحة العالجية بين م - ٢٨
والطيران والتأشــــيرات وتعزيز التعاون، وكذلك توفير خطوط طيران مباشــــرة من الدول 

 )٢٨العربية إلى الغردقة وشرم الشيخ مباشرة. (دراسة رقم: 

أهمية التوسع في العالج باألعشاب، وضرورة إنشاء منتجع استشفائي عالمي للعالج  - ٢٩
ـــنيع األدوية من هذه باألعشــــــاب في مدينة  ــــانت كاترين، وإنشــــــاء مصــــــنع بيئي لتصـــ ســ

 )٢٨(دراسة رقم:  األعشاب.

ــــــؤولين في الجمعيات والهيئات العالمية لزيارة  - ٣٠ ـــين والمســ دعوة األطباء المتخصــــــــصـــــ
ـــصــــة في مجال الســــياحة  مصــــر، وأهمية االشــــتراك في الجمعيات واالتحادات المتخصـ

 )٢٨(دراسة رقم:  العالجية.

ــــياحة البيئية في واحة ســــــــيوة، العمل على تنم - ٣١ ــطة والخدمات التي تخدم الســــ ية األنشــــــ
ياحية إلى مناطق المحمية المتفرقة، وزيارة أماكن التراث  ــــــ وذلك بعمل الجوالت الســ
ا، وتحــديــد أمــاكن وجودهــا، وتحــديــد  البيئي والحضـــــــــاري، والعمــل على إظهــارهــا إعالميــ

ــــــتمتاع الفترات الزمنية لمرور الطيور المهاجرة؛ حتى يتم ــــائح من رؤيتها واالســ كن الســــ
 )٣٣(دراسة رقم:  بها.
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االهتمام بمنطقة واحة قارة أم الصـــــغير من الناحية االقتصـــــادية واالجتماعية، والعمل  - ٣٢
على توفير الخدمات والبنية األساسية، واإلبقاء على الطابع العمراني لها، والعمل على 

مما يؤهلها لتصـــــبح منطقة جذب ســـــياحي.  ؛بالواحةحماية الثروات الطبيعية والثقافية 
 )٣١(دراسة رقم: 

ــــياحة العالجية بواحة قارة أم الصــــــــغير، ومنها عيون المياه الطبيعية،  - ٣٣ االهتمام بالســــ
ـــــويقية للواحة داخ ــــع الطريق الذي ســــــــلكه ا وخارجي ي لووضــــــــع خطط تســـ ا، ومنها وضــــ

ــغير أثناء ر حلته من اإلســـــكندرية إلى منف على اإلســـــكندر األكبر، ومر بواحة قارة أم الصـــ
 )٣١(دراسة رقم: خريطة الطرق التاريخية العالمية. 

ــــة بــالســــــــيــاحــة الــدينيــة، وتهتم بكــل مــا يتعلق بهــا وتنميتهــا  - ٣٤ ــــــاء إدارة متخصــــــــصـــــ إنشـــ
وتنشيطها، ومنها أماكن السياحة الدينية في جنوب سيناء، وذلك عن طريق االستفادة 

ــــم الــــدينيــــة للكنــــائس واألديرة.من وجود التــــدفق الكبير من زوارهــــا                خالل المواســــ
 )٣٢(دراسة رقم: 

دعم وتقوية البنية التحتية بمحافظة جنوب ســـــيناء، وصـــــيانة وتطوير مناطق الســـــياحة  - ٣٥
ــــــيــاحــة من خالل البرامج الــدعــائيــة والمؤتمرات  ـــر هــذه الســ الــدينيــة بهــا، مع إبراز عنــاصـــــ
ـــــــائل اإللكترونية الناطقة باللغات المختلفة  والمعارض العالمية، واســــــــتخدام الوسـ

 )٣٢(دراسة رقم: للترويج لها. 

د قاعدة بيانات تتضـــمن حصـــرًا بجميع الموالد، مع بيان أهميتها، ومواقعها، والتي إعدا - ٣٦
ــر التراثية والفنية المقدمة على هامش  يمكن اســــتغاللها ســــياحيا، مع دراســــة العناصــ
ــــــيــاحي  ــــهــا في قــالــب ســ المولــد، والعمــل على الحفــاظ عليهــا ودعمهــا وتنميتهــا وعرضــــ

 )٢٩(دراسة رقم: مناسب. 

ــــــر مجلة دورية متخصــــــــصــــــــة واآلثار الســــــــياحة جب على وزارةي - ٣٧ ســــــــياحة  في مجال نشــ
 ويتم توزيعها على كل المؤسسات والشخصيات ،المؤتمرات مترجمة لعدد من اللغات

ضـــــــمن هذه تالمؤتمرات بالخارج، على أن ت يالدولية المهتمة بإقامة المؤتمرات ومنظم
ـــر في مجال ســـــياحة القدرات والتســـــهيال المجلة وبعض  ،المؤتمراتت المتاحة في مصــ
مؤتمرات الالمؤتمرات النــاجحــة التي تم عقــدهــا بــالفعــل في الــدولــة والمتعلقــة بــ األخبــار

 )٣٤(دراسة رقم:  .مستقبليةال

فعالة في المعارض الدولية والمؤتمرات المتخصـــصـــة في مجال صـــناعة المســـاهمة ال - ٣٨
فيما يخص مكونات المنتج الذي يتم توفيره  و النماذج األفالمبهدف عرض  ،المؤتمرات

 )٣٤(دراسة رقم:  .مجال سياحة المؤتمرات في بواسطة مصر
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 ،بين قدرات مصــر في مجال ســياحة المؤتمراتيتصــميم موقع إلكتروني بلغات متعددة  - ٣٩
ــــطة الدولة، والترويج يو عرض معلومات موضــــــــوعية فيما يخص المنتج المقدم بواســــ

 )٣٤(دراسة رقم: ر. بمواقع دولية مختلفة معنية بالسفلهذا الموقع 

وضــع تصــور جديد وتخطيط حديث للمواقع األثرية الموجودة بمحافظة ســوهاج، على أن  - ٤٠
ـــيص ويتم تخصــــــــيص منطقة تجارية للبازارات والمحالت لبيع المنتجات  الحلي، وتخصـــــ

 )٢٦(دراسة رقم: ا. منطقة حمامات يراعى فيها أهمية المنطقة األثرية والبعد األثري له

ــد الطرق المؤديـــة إليهـــا، وإزالـــة  - ٤١ تنميـــة وترميم المواقع األثريـــة بـــالمحـــافظـــة، وتمهيـ
ـــوائيات الموجودة بالقرب من هذه المواقع، وتحديد ارتفاع األبنية القريبة للحفاظ  العشـ

  )٢٦(دراسة رقم: على الطراز العمراني وعلى جمال الموقع األثري. 

ــــــاء هيئة تتبنى عمليات التنمية الســــــــياحية المســــــــتدامة بمنطقة وادي النطرون،  - ٤٢ إنشــ
ــــياحة العالجية، مع  ــــتغالل المنطقة في الســــ وعمل دراســــــــات وأبحاث عن إمكانية اســــ
ـــاء فندق بيئي يعتمد على الخامات المحلية والطراز المعماري التاريخي  ضــــــــرورة إنشـــــ

 )٢٤(دراسة رقم: للمقومات األثرية بالمنطقة. 

ـــــائل اإلقامة به من المخيمات البدوية والفنادق البيئية،  - ٤٣ ــــــاء منتجع بدوي تكون وســ إنشـ
ــــطة واألنماط الســــــياحية التي من الممكن اســــــتغاللها في منطقة  وعمل برامج لألنشــ

 )٢٤(دراسة رقم: وادي النطرون. 

ــرات لقياس مســـــتوى إنجاز الخطط التنموية البيئية، والتي تهدف  - ٤٤ وضـــــع معايير ومؤشـــ
ــــياحية البيئية وتعظيم العائد منها، وكذلك تقييم تأثيرها على المناطق  إلى تنمية الســــ

 )١٤(دراسة رقم: ذات الطبيعة الهشة وإدارتها على نحو مستدام. 

التوســـــع في اســـــتخدام نظم المعلومات الجغرافية وتقنيات االســـــتشـــــعار عن بعد في  - ٤٥
ئية، وتقييمها وتتبع آثارها رصـــــــد وتحليل التغيرات التي تحدث في مواقع الســـــــياحة البي

على الموارد الطبيعيــة والمجتمع، واســــــــتخــدامهــا كــأدوات تــدعم التخطيط الســــــــيــاحي 
 )١٤(دراسة رقم: البيئي. 

 بتنظيم تقوم فقط الرياضـــية الســـياحة مجال في متخصـــصـــة ســـياحة شـــركات نشـــاءإ - ٤٦
 نشـــطةاأل ممارســـة في ســـائحينلل ءاتاجراإل يلهوتســـ ،الرياضـــية الســـياحية مجاالبر

 .خاصـــة الشـــيخ وشـــرم عامة مصـــر يف تقام يالت الرياضـــية حداثاأل وتنظيم ،الرياضـــية
 )١٨(دراسة رقم: 

 يف عرض شــــاشــــات عمل لخال منالشــــيخ  شــــرم فى تقام يالت رياضــــاتلل التســــويق - ٤٧
ـــوارع يف العامة الميادين ، على غرار ما يحدث في بعض الدول األوروبية يرةهالشــــــ الشـــ
 )١٨(دراسة رقم: وأمريكا. 
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التخطيط الجيد لمنطقة النوبة عن طريق إظهار الطابع الخاص للفنون النوبية، واختيار  - ٤٨
أفضــــــــل األماكن إلقامة مراكز الخدمات واألنشــــــــطة اإلنتاجية، وإعداد خطة تفصــــــــيلية 

 )٣(دراسة رقم: لالستثمار السياحي بها. 

ـــم الفنون واأللعــاب  - ٤٩ محــاولــة إحيــاء التراث النوبي من خالل إعــادة المهرجــانــات التي تضـــــ
 )٣(دراسة رقم: النوبية القديمة، وإقامة معارض للمشغوالت اليدوية. 

االســــــتفادة من التنمية الســــــياحية بقرية غرب ســــــهيل؛ حيث إنها مشــــــهورة بتصــــــنيع  - ٥٠
منتجات الخوص والقماش والمعادن التي تســــــــتخدم في صــــــــناعة الحلي والبالســــــــتيك 

 )٣(دراسة رقم: ومنتجات النخيل والفنون الشعبية. 

 لخال من اإلســــــكندنافية، للدولشــــــيطية نالت التمالح منســــــبة جيدة ن هجيوت رةوضــــــر - ٥١
 ومونيق ند الذيارألفلاالستجابة  معدل نإحيث ؛ االجتماعي لاصوالتل سائوو اإلنترنت

 )١٩(دراسة رقم: . السياحية األسواق بباقية نقارما جد مرتفعةخارج لبالسياحة ل

ـــــ يصــــــرمكتب المرة إعادة فتح الوضــــــر - ٥٢  أعمالهارســــــة ممب ومحتى يق ىرة أخرميد وبالسـ
ـــــألســــــــواق ركزية محدة الوال لخال من ملالع نإحيث  ؛بةلوطمبالكيفية ال با وروأ لامشـــ

  )١٩(دراسة رقم:  اقع.وى أرض اللا عهجازنإ ميت التي ألعمالا كل جازإنب يال تف هرةبالقا

ــيير العديد لع هالحث انع شــــــــركات الطيرم ملالع - ٥٣ ـــــ ولد منالرحالت  منى تســــــ  وقالســـ
 فيها كميتح التيفقط  الشـــــارترى الرحالت لع االعتمادليس و ،صـــــرم إلى يةافندناإلســـــك

ــــتعــانــةالرحالت ومظمن ـــــديمالبــ ، واالســــ  ولغــات الــدلب نتحــدثيمال نالســــــــيــاحيي نرشــــ
 )١٩(دراسة رقم: . )اركيةنمالد ،ديةنلنالف النرويجية، ،يديةوالس (اإلسكندنافية
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١                                                              
 المؤسسات لدور مصر: دراسة في السياحي النشاط على المناخية التغيرات أثر

  [Journal of Tourism, Hotels and Heritage, Vol.2, No.1, 2021]الرسمية 
 العنوان

 اسم المؤلِّف  هبة اهللا أحمد مختار طه
 اسم الناشر كلية السياحة والفنادق بجامعة مطروح

 النشر ةسن  ٢٠٢١

 رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات  ١٣١ – ١١٥ص ص 

تعد ظاهرة التغيرات المناخية ظاهرة عالمية، إال أن تأثيراتها المحلية تختلف من مكان 
إلى آخر على الكرة األرضية؛ نظرًا لطبيعة وحساسية النظم البيئية في كل منطقة، كما 
تعد المناطق الساحلية أكثر المناطق تأثًرا بالتغيرات المناخية؛ فهي تتأثر بارتفاع 

 تقدمسطح البحر، كما يتأثر النشاط السياحي فيها والحركة السياحية الوافدة إليها، و
السياحية  الجذب مقومات على وآثارها المناخية التغيرات ظاهرة مفهوم الدراسةهذه 

بالظاهرة،  قليميواإل الدولي االهتمام مدى ثم مصر، في المختلفة السياحة وأنماط
خالل  من الظاهرة، هذه مع التعامل في إليه وصلت الذي والوضع ،مصر دور وكذلك

  مصر. في المناخية بالتغيرات المعنية الرسمية المؤسسات دور بحث
  
  

 المستخلص

٢  
أثر تفعيل نظم اإلدارة البيئية لمحميتي الجلف الكبير ووادي الجمال في تنشيط 

  ]٢٠٢١، يونيو ٩السياحة البيئية [مجلة كلية السياحة والفنادق، ع
 العنوان

 اسم المؤلِّف  رانيا محمد بهاء الدين بدر الدين، نهاد محمد كمال يحيى أمنية ناصر أمين عرام،
 اسم الناشر كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة

 النشر ةسن  ٢٠٢١

 رقم الطلب ملف إلكتروني

  عدد الصفحات  ٤٣١ – ٣٩١ص ص 

اإلطالق، ليس تمثِّل السياحة البيئية أحد أهم أنواع السياحة، إن لم تكن أهمها على 
فقط للعائد االقتصادي، ولكن للمردود السياسي واالجتماعي والثقافي، وتفاعلها 
اإلنساني والحضاري، وتواجه المحميات الطبيعية في مصر تعديات وتحديات مختلفة 
تؤثر على قيمتها السياحية، وخصوصًا محميتي وادي الجمال والجلف الكبير، وتهدف 

على ماهية اإلدارة البيئية وأهميتها، والمتطلبات العامة هذه الدراسة إلى التعرف 
لتطبيقها، ودراسة العالقة بين اإلدارة البيئية وتنشيط السياحة البيئية، والتعرف على 
القوانين والتشريعات التي تتبعها المحميات الطبيعية للمحافظة على حقوقها ضد 

ية التي تظهر من خالل تفعيل عمليات التعدي عليها، والتعرف على النتائج اإليجاب
 اإلدارة البيئية، وأثرها على تنشيط السياحة البيئية بالمحميتين.

 المستخلص
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   ٣  
[المجلة أثر التنمية السياحية على منطقة النوبة: دراسة حالة على جزيرة سهيل النوبية 

  ]٢٠٢١، يونيو ١، ع١٥الدولية للتراث والسياحة والضيافة، مج
 العنوان

 اسم المؤلِّف  مصطفى أحمد سوكارنو، عائشة عبد العزيز التهامي، إبراهيم عبد الباسط
 اسم الناشر كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم

 النشر ةسن  ٢٠٢١

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 الصفحاتعدد   ٤٨ – ٢٣ص ص 

 ؛مةهالم اهأركان وأحد الحديث العصر في السياحة سمات من الثقافية السياحة تعد
 التي االجتماعية تالمشكال من كثيرلل اولًلح يضع قد اهوتشجيع اهدعم فإن لذلك
 اختيار لعل، والشباب محيط في تنتشر التي البطالة وخاصة ،النوبة قرى اهمن يتعان

 تشجيع في مهيس قد السياحي التوظيف لتطبيق كنموذج النوبية يلهس جزيرة
، وتهدف هذه الدراسة إلى الطريق ذاه في ي قُدمًاالمض في األخرى النوبية المناطق

التعرف على موارد الجذب الثقافية واالجتماعية للنوبة في العصر الحديث، والمشكالت 
للوقوف على اتجاهاتهم التي تعوق هذا الجذب بجزيرة سهيل، واستطالع آراء السكان؛ 

  حول كيفية التوظيف السياحي للمنطقة، ووضع مقترح لالستخدام السياحي لها. 

 المستخلص

  

٤  
وانعكاساتها على السياحة العالمية: دراسة جغرافية بالتطبيق  COVID-19 ثر جائحةأ

  ]٢٠٢١، يونيو ٧٧، ع٥٢[المجلة الجغرافية العربية، مج على مصر
 العنوان

  اسم المؤلِّف  مصطفى هاشم عبد العزيز فتح الباب
  اسم الناشر الجمعية الجغرافية المصرية

 النشر ةسن  ٢٠٢١

 رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات  ٤٧٠ – ٤٥٢ص ص 

المستجد على قطاع السياحة  "كورونا"تتناول هذه الدراسة أثر انتشار فيروس 
ا على السياحة المصرية التي شهدت تراجعً  "كورونا"العالمية، كما تناولت الدراسة أثر 

، ٢٠١٨/٢٠١٩التها عام في أعداد السائحين واإليرادات السياحية بعد أن حققت أعلى معدَّ
ء في ضو ٢٠٢٠كما تناولت السيناريوهات المحتملة للنشاط السياحي المصري عام 

 .ةناريوهات منظمة السياحة العالميسي

 المستخلص
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٥  

 كلية مجلة[ جغرافية دراسة: العالمية السياحة لى) ع١٩-(كوفيد كورونا فيروس أثر

 ]٢٠٢١، أبريل ٣، ع٨١القاهرة، مج جامعة اآلداب،
 العنوان

 اسم المؤلِّف أنيس عدلي
 اسم الناشر القاهرة جامعةب اآلداب كلية

 النشر ةسن ٢٠٢١

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات  ٢٧٤ – ٢٢١ص ص 

 بسبب نوعها من األولى يوه مسبوقة غير طاحنة أزمة العالمية السياحة واجهت
 من اتضررً  األكثر القطاعان هما ناوالطير السياحة اقطاع )، ويعد١٩-(كوفيد جائحة
 سةاودر رصد هذه الدراسة تناولمنظمة السياحة العالمية، وتت لتوقعا اوفقً األزمة
 السياحة حجم حيث من ،العالمية السياحة على"كورونا"  فيروس عن الناتجة اآلثار
 اآلثار من ذلك وغير والعمالة والفنادق نالطيرا وقطاع السياحية داتاواإلير

 على الضوء يلقت كما العالمية، الجائحة هذه ظل فى العالم دول على االقتصادية
 من التعافي ءاتاجرإو ،المتوقعة والسيناريوهات على دول العالم، السياحة مستقبل

  .األزمة هذه آثار

 المستخلص

٦  
االستثمارات السياحية ومساهمتها في الدخل القومي لمصر [مجلة كلية السياسة 

 ]٢٠٢١، يوليو ١١واالقتصاد، ع
 العنوان

 اسم المؤلِّف رانيا محمد عبد الحميد
 اسم الناشر سويف يجامعة بنب كلية السياسة واالقتصاد

 النشر ةسن ٢٠٢١

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 الصفحاتعدد   ٢٦ – ١ص ص 

مصدًرا مهمًا  تعدحيث  ؛تلعب السياحة دورًا بارزًا في اقتصادات الكثير من دول العالم
الت نمو مرتفعة من مصادر الدخل القومي، وهناك دول كثيرة تمكنت من تحقيق معدَّ

مما ينعكس أثره على تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات،  ؛للناتج السياحي بها
شكالت االقتصادية واالجتماعية التي تواجهها هذه الدول، والتغلب على بعض الم

وتهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر االستثمارات السياحية على التنمية االقتصادية في 
)، من خالل استعراض الوضع الراهن لقطاع السياحة ٢٠١٦ – ١٩٨٠مصر خالل الفترة من (

 .قطاعهذا القات التي تواجه في مصر، وتحديد المعوِّ
  

 المستخلص
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   ٧  
 البحر بمحافظة سفاجا بمدينة والعالجية الرياضية السياحة لتنشيط مقترح تصور

  ]٢٠٢١، مارس ٣األحمر [مجلة أسوان لعلوم التربية البدنية والرياضية المتخصصة، ع
 العنوان

 اسم المؤلِّف يفةلخ توتلش قرشي فتحي، نسرين حامد بدر، محمد رزق وليد، مكي المنعم عبد محمد عادل
 اسم الناشر كلية التربية الرياضية بجامعة أسوان

 النشر ةسن  ٢٠٢١

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات ٢٢٧ – ١٩٥ص ص 

 الرياضية السياحة مكاناتإ لتفعيل مقترح نموذجتهدف هذه الدراسة إلى وضع 
 مكاناتإاألحمر، من خالل التعرف على  بمحافظة البحر سفاجا بمدينة والعالجية

السياحة، هذا النوع من بالمدينة، ومعرفة معوقات ومشكالت  الرياضية ةحالسيا
واإلمكانات البشرية والمادية في هذا المجال، والتحديات المعاصرة التي تؤثر على 

  ا.ا وعالمي محلي السياحة الرياضية 
  
 

 المستخلص

٨  
تفعيل دور المكاتب الخارجية لهيئة تنشيط السياحة في استعادة الصورة الذهنية 

  ]٢٠٢١، يونيو ٩للمقصد السياحي خالل األزمات [مجلة كلية السياحة والفنادق، ع
 العنوان

 اسم المؤلِّف أحمد حسن علي األسمر، دعاء سمير محمد حزة، عزة سعد محمد عطية
 اسم الناشر كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة

 النشر ةسن  ٢٠٢١

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات ٤٣ – ٣ص ص 

بصفة عامة، تقوم المكاتب الخارجية بدور فعَّال في تدفق حركة السياحة الدولية لمصر 
إلى جانب دراسة األسواق السياحية وتحليلها للوقوف على نقاط القوة والضعف، 
وكيفية اختيار االستراتيجية المناسبة لكل سوق على حدة، وتهدف هذه الدراسة إلى 
تحديد الدور الترويجي الذي تقوم المكاتب الخارجية للهيئة المصرية العامة للتنشيط 

صورة الذهنية للمقصد السياحي خالل األزمات، وتحديد السياحي في استعادة ال
اإلمكانات المادية المطلوبة، ومعرفة مهارات وقدرات الموارد البشرية، والوقوف على 

 الصعوبات والمعوقات التي تواجه تلك المكاتب أثناء عملها.

  المستخلص
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٩  

[مجلة كلية السياحة مصر  في السياحية األزمات على اإللكتروني التسويق تأثير دراسة

  ]٢٠٢١، يونيو ٩والفنادق، ع
 العنوان

 اسم المؤلِّف  منة اهللا صالح الدين سراج، أحمد عادل حماد، غادة علي حمود
 اسم الناشر كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة

 النشر ةسن  ٢٠٢١

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات ٣٦٦ – ٣١٩ص ص 

تكمن أهمية الدراسة في إيجاد استراتيجية لتسويق السياحة إلكترونيا؛ بهدف تفعيل 
دور التسويق اإللكتروني في مواجهة األزمات السياحية والحد منها؛ مما ينتج عنه زيادة 

دراسة وتحليل مدى تحمل البنية التحتية الحركة السياحية، وتهدف الدراسة إلى 
لتطبيق تقنيات التسويق اإللكتروني في مواجهة األزمات السياحية، ودراسة تجارب 
بعض الدول لمواجهة تلك األزمات، وتحليل العقبات التي تعوق تطبيق التسويق 

  اإللكتروني، وتقييم دوره في مواجهة األزمات السياحية في مصر.
  
  

 المستخلص

١٠  
دور البورصات السياحية في الترويج للمنتج السياحي [مجلة كلية السياحة والفنادق، 

  ]٢٠٢١، يونيو ٩ع
 العنوان

 اسم المؤلِّف  يمنى مصطفى عبد الفضيل، رانيا محمد بهاء الدين بدر الدين، دعاء سمير محمد حزة
 اسم الناشر كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة

 النشر ةسن  ٢٠٢١

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات ٤٦٩ – ٤٣٣ص ص 

تعد البورصات السياحية واحدة من أهم أساليب الترويج السياحي، وتتمثل مشكلة 
هذه الدراسة في توضيح دور هذه البورصات في الترويج للمنتج السياحي المصري، 

الدراسة إلى معرفة أهم باإلضافة إلى إبراز أهم اإليجابيات والسلبيات لها، وتهدف 
البورصات السياحية العالمية بشكل عام، والتي تشارك فيها مصر بشكل خاص، 
والوقوف على التأثيرات اإليجابية الناتجة عن المشاركة في تلك البورصات، وإدراك مدى 
اهتمام الدولة بالمشاركة فيها، وتحديد تأثيرها على الترويج للمقاصد السياحية، 

 ء على المعوقات التي تحد من المشاركة الفعَّالة فيها.وتسليط الضو

 المستخلص

 



  

١٨  
 

  ٢٠٢١ ديسمبر ) ١٨٦العدد رقم (        السياحة –لقاعدة القومية للدراسات ا

   
١١  

السياحة البيئية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة [المجلة العلمية للدراسات 

  ]٢٠٢١ ، يونيو١، ع٩والبحوث المالية واإلدارية، مج
 العنوان

 اسم المؤلِّف شريف محمد علي، جهاد أحمد نور الدين، آية عدلي عبد القادر
 اسم الناشر كلية التجارة بجامعة السادات

 النشر ةسن ٢٠٢١

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات  ٢٢٧ – ١٩٧ص ص 

تحقيق التوازن بينهما  نظًرا ألهمية العالقة المتبادلة بين السياحة والبيئة كان ال بد من
لتحقيق المصالح االقتصادية واالجتماعية، ولذا بدأ االهتمام بمبدأ االستدامة في 
السياحة، وتأثير انعكاساتها على البيئة الطبيعية، وتهدف هذه الدراسة إلى توضيح 
مفهوم السياحة البيئية وأنواعها وأهميتها، وأثرها على التنمية المستدامة، ودراسة 

  مية السياحية المستدامة في المحميات الطبيعية.التن
  
  

 المستخلص

  

١٢  
أثر انتشار األوبئة العالمية على صناعة السياحة في مصر بالتطبيق على فيروس 

  ]٢٠٢٠، ١، ج١٧السياحة والفنادق، ع) [المجلة العلمية لكلية ١٩-"كورونا" المستجد (كوفيد
 العنوان

 اسم المؤلِّف باسم محمود أبو العال هريدي
 اسم الناشر كلية السياحة والفنادق بجامعة مطروح

 النشر ةسن ٢٠٢٠

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات  ٤٦ – ٢٧ص ص 

العالم، كما أنها محرك تُعدُّ السياحة واحدة من القطاعات االقتصادية الرائدة في 
رئيس للتنمية المستدامة؛ لذا فإن ظهور األوبئة العالمية سيؤثر بشكل كبير على 
صناعة السياحة؛ فهو من أكثر القطاعات تضررًا من تفشي فيروس "كورونا"، وتهدف 
هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير تفشي هذا الفيروس على صناعة السياحة في مصر، 

من التجارب السياحية الدولية المتقدمة، باإلضافة إلى الجهود التي تبذلها واالستفادة 
  األجهزة السياحية الرسمية وغير الرسمية لمواجهة آثار هذه األزمة.

 المستخلص

 



  

١٩  
 

  ٢٠٢١ ديسمبر ) ١٨٦العدد رقم (        السياحة –لقاعدة القومية للدراسات ا

 

 

   

١٣  
 العنوان  في الدول العربية أثر قطاع السياحة على النمو االقتصادي

 اسم المؤلِّف محمد إسماعيل، جمال قاسم
 اسم الناشر يصندوق النقد العرب

 النشر ةسن ٢٠٢٠

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات ص ٣١

ا ألهمية قطاع السياحة بالنسبة لالقتصادات العربية، تستهدف هذه الدراسة نظرً 
بشكل أساسي رصد األهمية االقتصادية لقطاع السياحة في الدول العربية من خالل 
تقدير نموذج كمي باستخدام السالسل الزمنية المقطعية لست عشرة دولة عربية 

المتغيرات ذات الصلة بقطاع السياحة  ) لقياس أثر عدد من ٢٠١٨ – ١٩٩٥خالل الفترة ( 
ا مثل اإلنفاق على قطاع السياحة، والعائدات السياحية على النمو االقتصادي، وأخيرً 

خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات على صعيد السياسات التي يمكن أن تسهم 
  .في تحسين أداء قطاع السياحة في الدول العربية

  
 

 المستخلص

١٤  
التخطيط السياحي البيئي كآلية لتنمية السياحة البيئية المستدامة: بالتطبيق على 

 ]٢٠٢٠، ٢، ج١٧قطاع مرسى علم السياحي [المجلة العلمية لكلية السياحة والفنادق، ع
 العنوان

 اسم المؤلِّف  أسماء سعيد أحمد األسرج
 اسم الناشر كلية السياحة والفنادق بجامعة مطروح

 النشر ةسن ٢٠٢٠

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات ٦٩ – ٤٧ص ص 

يُعدُّ التخطيط السياحي البيئي أحد اآلليات الوقائية المعاصرة لحماية البيئة بأسلوب 
االقتصادية محكم ومقتصد، يمكن من خالله تحقيق العديد من األهداف التنموية 

واالجتماعية، والذي يمكن من خالله تنظيم وإدارة النشاط السياحي البيئي بجميع 
عناصره وأنشطته، وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة دور التخطيط السياحي البيئي في 
التنمية السياحية البيئية المستدامة، وقد تم استخدام عينة من العاملين بالجهات 

 مية لتحديد المشكالت التي تعوق تحقيق هذه التنمية.المنوطة بوضع خطط التن

 المستخلص

 



  

٢٠  
 

  ٢٠٢١ ديسمبر ) ١٨٦العدد رقم (        السياحة –لقاعدة القومية للدراسات ا

 

   
١٥  

 العنوان  المستجد على القطاع السياحي المصري "كورونا"تداعيات أزمة فيروس 

 اسم المؤلِّف  سلوى محمد مرسي، زينب محمد الصاوي
 اسم الناشر يمعهد التخطيط القوم

 النشر ةسن ٢٠٢٠

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات ص ٢٥

ا من أكثر القطاعات االقتصادية التي تكبدت قطاع السياحة والسفر العالمي واحدً عدُّيُ 
وتهدف هذه الدراسة إلى رصد  .،المستجد "كورونا"خسائر فادحة نتيجة انتشار فيروس 

لما لهذا القطاع من دور  ؛انتشار هذا الفيروس على القطاع السياحي المصريتداعيات 
وتتناول الدراسة  ،كأحد القطاعات االقتصادية الرئيسة على المستوى القومي مهم

، ٢٠٢٠عدة نقاط أساسية، منها دراسة أثر الفيروس على السياحة العالمية خالل عام 
إجراءات للحد من تأثيرات انتشار فيروس  كما تعرض ما قامت به الحكومة المصرية من

ا بعد انتهاء ومساعدته على النهوض سريعً  ،على القطاع السياحي المصري "كورونا"
  .األزمةهذه سهم في معالجة آثار تا تقدم العديد من المقترحات التي هذه األزمة، وأخيرً 

  
 

 المستخلص

١٦  
 الدولية الجديد [المجلة الوادي متحف على بالتطبيق مصر في األثرية المتاحف تسويق

  ]٢٠٢٠، ديسمبر ٢، ع١٤والضيافة، مج والسياحة للتراث
 العنوان

 اسم المؤلِّف حامد أحمد حسن حسناء
 اسم الناشر كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم

 النشر ةسن ٢٠٢٠

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات  ٢٨٨ – ٢٧٥ص ص 

 تضم التى الجديد يالواد بمحافظة الموجودة الواحات مهأ من واحدة الخارجة واحة تعد
، مرموقة مكانة تحتل الهتجع التى والسياحية ثيةاوالتر األثرية المقومات من العديد

 ىلع بالتطبيق ،مصر فى المتاحف لتطوير شاملوتهدف هذه الدراسة إلى وضع مقترح 
 متاحفي الف ةلالمتمث الحديثة التقنيات من ستفادةاال منظور من الجديد الوادى متحف
ى، لالمث ستفادةاال درجة يحقق بما ،ضيةاراالفت والمتاحف الذكية والمتاحف ءاالخضر

 ايدً هتم ؛المنطقة وتطوير تنمية فى مهتس قد يالت حاتاالقترا بعض وتعرض الدراسة
 المناطق ىلع الضوء إلقاء لخال من وذلك لمصر، السياحية الخريطة ىلع اهلوضع
 .عام بشكل لمحافظةبا والسياحية األثرية

 المستخلص

 



  

٢١  
 

  ٢٠٢١ ديسمبر ) ١٨٦العدد رقم (        السياحة –لقاعدة القومية للدراسات ا

  

١٧  
تطبيقية على المتاحف تقييم التخطيط األمني للمزارات السياحية في مصر (دراسة 

  ]٢٠٢٠، ديسمبر ٨، ع٨القومية بمدينة القاهرة) [مجلة كلية السياحة والفنادق، مج
 العنوان

 اسم المؤلِّف  محمد عبد الوهاب ارضوى السيد حسن محمد، رانيا محمد بهاء الدين بدر الدين، سه
 اسم الناشر بجامعة المنصورة كلية السياحة والفنادق

 النشر ةسن ٢٠٢٠

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات  ١٠٨ – ٨٨ص ص 

مختلف المجاالت، وخاصة في مجال في تكمن مشكلة الدراسة في أن التخطيط 
السياحة، أصبح أمام تحد كبير كشف عن أوجه القصور في التعامل مع المستجدات 

تستطيع  في ظل الفكر اإلداري الحالي، وما يقوم عليه من آليات تخطيط تقليدية ال
مواكبة ما يحدث في البيئة الخارجية، ومن هنا أصبح من الضروري إعادة النظر في 

وتحليل مستويات  ،اعتماًدا على تحليل المخاطر ؛معايير وضوابط الخطط المعدة
التهديدات المحتملة لتلك المنشآت في ظل تغيرات البيئة، وتهدف هذه الدراسة إلى 

مة اآلثار والمنشآت السياحية، والتعرف على تحديد متطلبات الخطة ألمن وسال
والكشف  ،المبادئ الواجب مراعاتها عند إعداد الخطة ألمن اآلثار والمنشآت السياحية

عن أنواع الخطط الممكن استخدامها، والتطرق إلى معوقات التخطيط، وتحديد سبل 
  .التغلب على هذه المعوقات

 

 المستخلص

١٨  
تقييم التسهيالت والتجهيزات الالزمة للسياحة الرياضية بجنوب سيناء [المجلة 

  ]٢٠٢٠، ديسمبر ٢، ع١٤الدولية للتراث والسياحة والضيافة، مج
 العنوان

 اسم المؤلِّف خليل، إيمان رضا السحيليغادة عبد اهللا محمد، نيفين جالل عيد، رشا أحمد 
 اسم الناشر كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم

 النشر ةسن ٢٠٢٠

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات  ١٥٨ – ١٣٥ص ص 

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم التسهيالت والتجهيزات الالزمة للسياحة الرياضية في 
التعرف على اإلمكانات المادية والبشرية المتوفرة محافظة جنوب سيناء، من خالل 

بالمحافظة، والتعرف على المعوقات الخاصة بتلك التجهيزات، وتقديم التوصيات 
الالزمة لمواجهة معوقات السياحة الرياضية، وذلك ألهميته كنمط سياحي عالمي 

 مهم، لما له من أثر مضاعف في زيادة الدخل السياحي.

 المستخلص

 



  

٢٢  
 

  ٢٠٢١ ديسمبر ) ١٨٦العدد رقم (        السياحة –لقاعدة القومية للدراسات ا

  

١٩  
تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من سوق الدول اإلسكندنافية [المجلة 

  ]٢٠٢٠، يونيو ١، ع١٤الدولية للتراث والسياحة والضيافة، مج
 العنوان

 اسم المؤلِّف محمود محمد بكري، سوزان بكري حسن، إسالم السيد حسن
 اسم الناشر كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم

 النشر ةسن ٢٠٢٠

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات  ٧١ – ٤٣ص ص 

تلقي هذه الدراسة الضوء على سوق سياحية واعدة تعد ثالث أكبر سوق سياحية 
نصيب مصر منها مصدرة للسائحين في أوروبا، وهي سوق الدول اإلسكندنافية، ولكن 

محدود جدا، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من سوق 
الدول اإلسكندنافية، ودراسة وتحليل أسباب ضعف اإلقبال السياحي من هذه الدول، 
والتعرف على كيفية جذب سائحي هذه الدول، ودراسة كيفية تنشيط الحركة الوافدة 

ما يتعلق بدور المكاتب والهيئات السياحية المصرية في هذه منها، وخصوًصا في
  السوق.

  
 

 المستخلص

٢٠  
دور الجدوى التسويقية في نجاح المشروعات السياحية [مجلة كلية السياحة والفنادق، 

  ]٢٠٢٠، ديسمبر ٨، ع٨مج
 العنوان

 اسم المؤلِّف  جمال علي محمد بكير
 اسم الناشر بجامعة المنصورة كلية السياحة والفنادق

 النشر ةسن ٢٠٢٠

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات  ٢٥٦ – ٢٢٧ص ص 

على الرغم من األهمية الكبرى لدراسة الجدوى التسويقية في نجاح المشروع السياحي، 
والمستثمرين ال يدركون هذه األهمية، كما تقوم الكثير من فإن الكثير من الممولين 

المكاتب السياحية واالستثمارية بإهمال الجانب التسويقي لدراسة الجدوى في الكثير 
من األحيان نظًرا الرتفاع التكاليف، وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أهمية دراسة 

ع توصيات لتشجيع الجدوى التسويقية بالنسبة للمشروع السياحي، ووض
لتجنب  ؛المستثمرين على إجراء دراسة الجدوى التسويقية قبل البدء في المشروع

الخسارة، وتحديد المشكالت التي تواجه عمل دراسة الجدوى الناجحة، ووضع مقترحات 
 .لتجنب المشكالت التي تحدث أثناء القيام بالدراسة التسويقية للمشروع

 المستخلص

 



  

٢٣  
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٢١  
دور السياحة الشبابية في تنمية السياحة الوافدة إلى مصر [مجلة كلية السياحة 

  ]٢٠٢٠، ديسمبر ٨، ع٨والفنادق، مج
 العنوان

 المؤلِّفاسم   محمد عبد الفتاح منصور، صابرين جابر عبد الجليل، دعاء سمير محمد حزة
 اسم الناشر بجامعة المنصورة كلية السياحة والفنادق

 النشر ةسن ٢٠٢٠

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات  ٣٣ – ٣ص ص 

تكمن أهمية الدراسة في أن المنظمات والحركات الشبابية يمكن أن تمثل مورًدا 
تضر باألصول نشط الحركة السياحية في مصر، والتي ال ت لةسياحًيا وسوقًا محتم

لين في االتحاد العام للكشافة ثَّن مموها المحليؤة، بل ويسهم أعضاالسياحي
والمرشدات بمصر في تنمية بعض األنماط السياحية للسائحين من خارج المنظمة 
الكشفية، وندرة األبحاث التي تتناول دور المنظمات الشبابية الدولية في تنمية 

وء على بعض المنظمات الشبابية العربية السياحة، وتلقي هذه الدراسة الض
والعالمية، ودراسة فرص تنشيط السياحة من خالل المنظمة الكشفية العالمية، 
والتعرف على كيفية مساهمة أعضاء الحركة الكشفية من مصر في تنمية بعض 

  .األنماط السياحية
  
 

 المستخلص

٢٢  
دور المدن الشبابية في تنشيط السياحة الداخلية في مصر [مجلة كلية السياحة 

  ]٢٠٢٠، يونيو ٧والفنادق بجامعة المنصورة، ع
 العنوان

 اسم المؤلِّف مصطفى سيد أبو الحسن عبد اهللا، أحمد عادل حماد، دعاء سمير محمد حزة
 اسم الناشر كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة

 النشر ةسن ٢٠٢٠

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات ٣٦١ – ٣٤٣ص ص 

تكمن مشــكلة الدراســة في عدم االســتفادة من المدن الشــبابية في االرتقاء بالســياحة 
الداخلية كمحور من المحاور الرئيســـة لتنمية الســـياحة الداخلية في مصـــر، وتهدف هذه 

المدن في تنشـــيط الســـياحة الداخلية، ومدى رضـــا روادها  الدراســـة إلى معرفة دور هذه
ــائل اإلقامة األخرى،  ــــ عما تقدمه من خدمات، والتعرف على مميزاتها بالمقارنة بوســـ
 والوقوف على المعوقات التي تواجهها، ووضع مقترحات للتغلب على تلك المعوقات.

 المستخلص

 



  

٢٤  
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٢٣  
المقومات الجغرافية للتنمية السياحية في مرسى علم [مجلة قطاع الدراسات 

  ]٢٠٢٠، ديسمبر ٢٦اإلنسانية، ع
 العنوان

 اسم المؤلِّف  راوية محسوب النبي عبد الجليل الشوربجي
 اسم الناشر زهرجامعة األاإلنسانية بلية الدراسات ك

 النشر ةسن ٢٠٢٠

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات  ٥٣٤ – ٤٣٧ص ص 

ــياحة بمالمح البيئة ال ــ ــناعة الســـ ـــ في  امهمً اطبيعية المحيطة، والتي تلعب دورًتتأثر صــ
ــياحية وتحديد أنماط الســـــياحة،   التنمية تعتمد ماكتوزيع مواقع وأماكن المناطق الســـ

ـــياحية ـــــان دور على الســــ ــتغالل في اإلنســ ـــ ــتخدامها وتطوير الطبيعية الموارد اســ ــ  اســـ
ـــكل ـــالحة يجعلها الذى بالشـــــ ــ ــ ــــة وتهتم هذه المجتمع، لخدمة صــ ــ ـــة الدراســـ ــ  بدراســــ
ــى بمنطقة الســــياحية للتنمية الجغرافية المقومات قومات الم تتناولحيث  علم، مرســ
ــرية الطبيعية  ــياحة في والبشــــ ــ ــياحي، ومنطقة، الللســ ــةومراكز اإليواء الســــ ــ  أهم دراســ

  .منطقةالفي  هامستقبلو السياحية التنمية تواجه التي المشكالت
  
 

 المستخلص

٢٤  
 كلية مجلة[ النطرون وادي بمنطقة امةالمستد السياحية التنمية مبادئ تطبيق

  ]٢٠١٩، يونيو ٥والفنادق، ع السياحة
 العنوان

 المغازي، سيد البديع عبد الدين، منى بدر الدين بهاء محمد رانيا، المنعم عبد السيد علي طارق
 موسى علي

 اسم المؤلِّف
 اسم الناشر المنصورة بجامعة والفنادق السياحة كلية

 النشر ةسن ٢٠١٩

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 الصفحاتعدد  ١٢٦ – ٩٩ص ص 

تعد التنمية المستدامة هدفًا أساسيا الستراتيجيات وخطط الدول، خاصة المتعلقة 
ـــــياحي بمنطقة وادي النطرون  ـــكل تنمية القطاع الســـ ــ ـــياحية، هذا وتشـــ ــ بالتنمية الســـ
ــــياحية الطبيعية والتاريخية،  أهمية كبيرة للمنطقة، حيث تنفرد بوفرة المقومات الســــ

تقييم الوضع الحالي للسياحة بمنطقة وادي النطرون، وإبراز وتهدف هذه الدراسة إلى 
ـــياحية،  ــياحية المختلفة بها، وتحديد المعوقات التي تواجه التنمية الســ المقومات الســـ

 ووضع مقترح لها.

 المستخلص

 



  

٢٥  
 

  ٢٠٢١ ديسمبر ) ١٨٦العدد رقم (        السياحة –لقاعدة القومية للدراسات ا

  

٢٥  
 العنوان  المستدامة مع التطبيق على القاهرة التاريخيةسياحة التراث الثقافي 

 اسم المؤلِّف معهد التخطيط القومي
 اسم الناشر معهد التخطيط القومي

 النشر ةسن ٢٠١٩

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات ص ١٦٩

ــادية  ــتدامة ســـياحة التراث الثقافي (االقتصـ ــوء على أهمية اسـ ــة الضـ تلقي هذه الدراسـ
التراث الثقافي بالمناطق التراثية (وخاصة منطقة  وحمايةواالجتماعية والبيئية)، ودعم 

ـــياحة التراث  ـــادي واالجتماعي والبيئي من ســـــ ــ القاهرة التاريخية)، وزيادة العائد االقتصـــ
ــة، والحفــــاظ على تراثهــــا والحرص على تقــــاليــــدهــــا الثقــــافي على المجتمعــــات  المحليــ

ومعتقداتها، هذا باإلضــافة إلى زيادة األنشــطة الثقافية والشــعبية في هذه المناطق، 
ــياحة التراث الثقافي في المناطق  ــ ــــة التحديات المختلفة التي تواجه ســــ ــ وكذلك دراســ

ف أيًضا إلى أهمية وجود التراثية المختلفة، ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها، وتهد
إدارة فعالة في مناطق التراث الثقافي المختلفة لالرتقاء بالنطاقات التراثية، والحفاظ 

  .على محتواها العمراني والتاريخي
  
 

 المستخلص

٢٦  
 السياحة كلية مجلةسوهاج وتنشيطها سياحيا [المواقع األثرية اإلسالمية بمحافظة 

  ]٢٠١٩، يونيو ٥والفنادق، ع
 العنوان

 اسم المؤلِّف  يونس أحمد عطية عجالن، صبحي الرحمن عبد صبحي رفعت، العوضي الحميد عبد محيي محمود
 اسم الناشر المنصورة بجامعة والفنادق السياحة كلية

 النشر ةسن ٢٠١٩

  الطلبرقم  ملف إلكتروني

 عدد الصفحات  ٣٢٢ – ٣٠١ص ص 

ـــــطــة  تعــد ــــوهــاج من أهم المحــافظــات التي يتوفر بهــا الكثير من األنشـــ ــ محــافظــة ســ
ـــة بعض  ـــالمية، وتتناول هذه الدراســ ـــياحية المختلفة، ومنها اآلثار اإلســ واألنماط الســ

األثري ة الوضع الراهن لها، وإظهار التنوع سالمية الباقية بالمحافظة، ودراساآلثار اإل
والثقافي والحضاري بالمحافظة، وتلقي الضوء على مشروعات تنمية وترميم المواقع 

 األثرية اإلسالمية بالمحافظة، وتطوير المرافق والخدمات والبنية األساسية.

 المستخلص

 



  

٢٦  
 

  ٢٠٢١ ديسمبر ) ١٨٦العدد رقم (        السياحة –لقاعدة القومية للدراسات ا

  

٢٧  
 السياحة كلية مجلةاالجتماعي وأهميتها في التسويق السياحي [مواقع التواصل 

  ]٢٠١٩، يونيو ٥والفنادق، ع
 العنوان

 اسم المؤلِّف  محمد متولي حسن أحمدمان، سلي سعد جمال الصخني، شريف مهدي الحسين عبد محسن
 اسم الناشر المنصورة بجامعة والفنادق السياحة كلية

 النشر ةسن ٢٠١٩

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات  ١٥٤ – ١٣١ص ص 

ــياحي اإللكتروني، كونها  تعد ــويق الســ ــل االجتماعي أداة مهمة في التســ مواقع التواصــ
ــهم في الوصـــــول إلى العمالء المرتقبين،  ــ ــالة إعالمية للجمهور كما تعد تسـ ــ تعتبر رسـ

ـــــياحية، وتهدف هذه  ًلا عن أهميتها الكبيرة في المنظمات الســـ ـــ ــ ـــتهدف، فضـــ ــ المســـ
الدراسة إلى إبراز دور هذه المواقع في تسويق المنتج السياحي كأداة تسويقية جديدة، 

ــياحي، ومدى نجاحها في تحقيق أهدافها  أحد وتعد ـــويق اإللكتروني الســ امتدادات التسـ
  ة.المنشود

  
  
 

 المستخلص

٢٨  
اآلثار االقتصادية لتنمية السياحة العالجية في مصر: دراسة ميدانية [المجلة العلمية 

  ]٢٠١٨، يناير ١٩لقطاع كليات التجارة بجامعة األزهر، ع
 العنوان

 المؤلِّفاسم   هيام سالم زيدان أحمد
 اسم الناشر بجامعة األزهر كلية التجارة

 النشر ةسن ٢٠١٨

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات  ١٠٥ – ٦٧ص ص 

ــــر، ولكنها بالرغم من  ــياحة العالجية في مصـــ ــ ــناعة الســـ تتوافر جميع مقومات نجاح صـــــ
 ؛العالمذلك لم تحتل مكانتها المســتحقة على خريطة الســياحة العالجية على مســتوى 

ــ ــ ـــبــب عــدم الترويج الكــافي لهــا، وعــدم وجود كيــان مســــ ـــ تقــل لتــذليــل العقبــات التي بســ
 ،مليار دوالر ١٠٠إلى  ٢٠١٦فحجم اإلنفاق في مجال السياحة العالجية وصل عام  ؛تواجهها

وتهدف  ،مليار ٣٥مليار فقط، ومن المتوقع أن يصل إلى  ٢٧ونصيب الوطن العربي منه 
ف على مفهوم السياحة العالجية وأهميتها، وإلقاء الضوء على هذه الدراسة إلى التعر

ودراســـة مدى مســـاهمة الســـياحة العالجية في حل المشـــكالت االقتصـــادية في مصـــر، 
 ها.هم في تنشيط، والخروج بنتائج وتوصيات تستهااآلثار االقتصادية لتنمي

 المستخلص

 



  

٢٧  
 

  ٢٠٢١ ديسمبر ) ١٨٦العدد رقم (        السياحة –لقاعدة القومية للدراسات ا

  

٢٩  
 –جذب لتنشيط السياحة (المقومات  إمكانية استخدام الموالد الدينية كعنصر

  ]٢٠١٨، ١/٣، ع١٢التوصيات) [المجلة الدولية للتراث والسياحة والضيافة، مج –المشاكل 
 العنوان

 اسم المؤلِّف  مروة أحمد علي حمزة، هناء عبد القادر فايد، مصطفى محمود أبو حمد
 اسم الناشر جامعة الفيومب كلية السياحة والفنادق

 النشر ةسن ٢٠١٨

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات ٣٨ – ٢١ص ص 

الموالد الدينية عنصر جذب سياحي (واعد) حيث تنتشر في كل المحافظات، وتتكرر  تعد
احتفاالت ومواكب ا، وهي تتضمن فعاليات تقدم خاللها إقامتها في مواعيد ثابتة سنوي

ــــلـــة بـــالـــدين والتراث، وتقـــدَّ ــ ــعبيـــة ذات صــ ــ ــهـــا عروض من الفنون الشــــ ــ م على هـــامشــــ
ـــواق للمنتجات المحلية والتذكارات ــية، ومعارض وأســـ ـــ ـــابقات الرياضـ وتهدف  ،والمســـ

ا ن يكون نمطً ويصـــلح أل ،اوجيه األنظار إلى طقس ديني يقام ســـنويتهذه الدراســـة إلى 
 ــــياحي ــ ــياا جاذبً ســ ــــ ــً ا يثري الســ ــ ا إلى التعرف على أهمية هذه حية الدينية، وتهدف أيضــــ

ـــادية، وإبراز وتطوير اإلمكانات  ـــ ــياحي داعم للتنمية االقتصــ ــ ــــر جذب ســــ ــ الموالد كعنصــ
ــير الموصــــل إليه، ودعمه  المتوفرة، والعمل على تطوير وتنمية موقع المزار وخط الســ

  .بالخدمات وإعداده للزيارة
  
 

 المستخلص

٣٠  
التنمية السياحية لمنطقة المعابد المطلة على بحيرة ناصر [المجلة الدولية للتراث 

  ]٢٠١٨، ١/٣، ع١٢والسياحة والضيافة، مج
 العنوان

 اسم المؤلِّف شروق محمد أحمد عاشور، فرج اهللا أحمد يوسف
 اسم الناشر جامعة الفيومب كلية السياحة والفنادق

 النشر ةسن ٢٠١٨

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات ١٧٥ – ١٦٣ص ص 

ــة خطة للتنمية الســــياحية لمعابد النوبة التي ال يرتادها  ـــائحونتقدم هذه الدراســ ، السـ
ويمكن لهذه التنمية أن تتم على أيدي النوبيين بما لهم من دور في نهضــة مصــر، يتركز 

مشــروعات للتنمية المســتدامة في النوبة القديمة، من خالل خطة الدولة بإنشـــاء على 
ـــاء  مجتمعات عمرانية تتكون من خمس وأربعين قرية على ــر، وإنشـ ــفاف بحيرة ناصــ ضــ

 .من الصناعات، وكذلك إنشاء عدد من المنتجعات السياحية دعد

 المستخلص

 



  

٢٨  
 

  ٢٠٢١ ديسمبر ) ١٨٦العدد رقم (        السياحة –لقاعدة القومية للدراسات ا

  

٣١  
دارسة إمكانية إدارج واحة قارة أم الصغير على خريطة السياحة البيئية [المجلة الدولية 

  ]٢٠١٨، ١/٣، ع١٢للتراث والسياحة والضيافة، مج
 العنوان

 اسم المؤلِّف دعاء فتحي علي محمد
 اسم الناشر بجامعة الفيوم كلية السياحة والفنادق

 النشر ةسن ٢٠١٨

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات ٢١١ – ١٩٤ص ص 

ــية للحفاظ على البيئة والبقاء على طبيعة  تعد ــــ ـــــاســ ــياحة البيئية هي األداة األســـ ــ الســــ
ـــر بوجود العديد من ،المكان كما هو دون تغيير  ـــــتدامته، وتمتاز مصـــ ــــول إلى اسـ والوصــ

ــياحة البيئية بها، حيث يوجد بها  ـــ محمية طبيعية، ويوجد بها الواحات  ٣٠مقومات الســـ
التي تمتاز بالطبيعة البكر الخالية من التلوث التي مازالت تحتفظ بطبيعتها، ومن هنا 
جاءت فكرة الدراسة في اختيار واحة قارة أم الصغير كواحة من أقدم الواحات المصرية 

ه الدراسة إلى وتهدف هذ ،التي تمتاز بتلك الطبيعة، ومازالت تحتفظ بها إلى وقتنا هذا
ــياحة البيئية،  ــ ـــــة اإلمكانات البيئية بالواحة، وكيفية توظيف تلك المقومات للســــ ــ دراسـ

 الجعلها مكانً  ؛والضــعف بها، والفرص والتهديدات التي تواجهها ةودراســة نقاط القو
  .من أهم أماكن السياحة البيئية في مصر

 

 المستخلص

٣٢  
دور المقومات السياحية الدينية في تنشيط الحركة السياحية في مصر بالتطبيق على 

  ]٢٠١٨، ١/٣، ع١٢محافظة جنوب سيناء [المجلة الدولية للتراث والسياحة والضيافة، مج
 العنوان

 المؤلِّف اسم  مروة أحمد علي حمزة، هناء عبد القادر فايد، مصطفى محمود أبو حمد
 اسم الناشر بجامعة الفيوم كلية السياحة والفنادق

 النشر ةسن ٢٠١٨

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات  ص ٢٠

ــوِّت ــناع القرار والمســـ ــؤولين وصـــ ـــة إلى توجيه أنظار المســـ قين إلى ما هدف هذه الدراســ
ـــياحة الدينية، وتدعو إلى تخطيط  ــ ـــر من ثروة في مجال السـ وتهيئة وتنمية تذخر به مصـــ

ـــياحة الدينية وإعدادها للزيارة ـــياحة الدينية العالمي ؛مناطق الســـ ــوق الســـ ــ  ةلتلحق بســ
في جـــذب الراغبين في هـــذا النمط، وتفعيـــل دور  اكمنـــافس قـــادر على أن يحقق تفوقًـــ 

ــاد الوطني،  ــ ــ ـــياحة الدينية في دعم االقتصـ ــ ـــلًالســ ـــ عن أنها تهدف إلى توجيه أنظار  افضـ
قين السياحيين واإلعالمين والمهتمين بالسياحة الدينية ضمن المستثمرين والمسوِّ

م ءخطة الوزارات المختصة في مجال التنمية واالستثمار والتنشيط السياحي بما يتال
  .مع أهميتها، والمعالم الدينية التي تنفرد بها

 

 المستخلص

 



  

٢٩  
 

  ٢٠٢١ ديسمبر ) ١٨٦العدد رقم (        السياحة –لقاعدة القومية للدراسات ا

  

٣٣  
 العنوان  ]٢٠١٨، ٣، ج١٩السياحة البيئية في واحة سيوة (مصر) [مجلة البحث العلمي في اآلداب، ع

 اسم المؤلِّف  أمل جمال الدمرداش
 اسم الناشر بجامعة عين شمس كلية البنات

 النشر ةسن ٢٠١٨

  رقم الطلب إلكترونيملف 

 عدد الصفحات  ص ١٩

من عوامل الجذب السياحي  عدُّتتمتع واحة سيوة بمقومات طبيعية وبشرية متميزة تُ
ــهدت هذه المنطقة تطويرً ــــ ـــــمما ي ؛ا وتنميةطوال العام، وقد شــ هم في دفع عجلة ســـ

ــياحية بها، وتهدف هذه ــ ــ ــح جغرافي للم التنمية الســ ــ ــة إلى عمل مســــ ــ ومات قالدراســــ
ــياحية ب ــ ــياحية بهاواحةالالســــ ــ ــ ـــة اإلمكانات الســ ـــيتها  ؛، ودراســـــ ــــخصـــــ ــ بهدف تحديد شــ

مســـتقبل ســـياحي أفضـــل، لطالع وتقييم الوضـــع الحالي لال كمنطقة ســـياحية متميزة،
 لفندقودراسة حالة  بها،السياحية البيئية الموجودة واألنماط ودراسة خريطة األماكن 

  .كأحد الفنادق البيئية )أدرير أمالل(
 

 مستخلصال

٣٤  
تنمية سياحة المؤتمرات في مصر باالسترشاد بالتجربة اإلماراتية [المجلة الدولية 

  ]٢٠١٧، سبتمبر ١/٢، ع١١للتراث والسياحة والضيافة، مج
 العنوان

 اسم المؤلِّف علي عبد الوهابسماء فكري مكاوي، نرمين الشحات نصر، مروة أ
 اسم الناشر جامعة الفيومب كلية السياحة والفنادق

 النشر ةسن ٢٠١٧

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات ٢٤ – ١ص ص 

ــادي ت ــــ ـــــيــاحـة المؤتمرات والعــائـد االقتصـــ ــــوء على أهميــة ســـ ــ ــة الضــ ــ لقي هـذه الـدراســـــ
ــي واال ــياســـــ ــر، والســــ ـــ ـــبة لمصـ ــع الحالي ل وذلكجتماعي منها بالنســـ ـــ لتعرف على الوضـ

ــتفادة من التجربة اإلماراتية في مجال تنمية  ــ ــ ــــياحة المؤتمرات في الدولة، واالســ ــ لســ
ــــع  ــياحة المؤتمرات، ووضـــ ـــ ــتراتيجية وطنية لقطاع المؤتمرات تهدف إلى  خطةســ ـــ الســ

 .تنميته وتطويره في مصر، واقتراح بعض الحلول والتوصيات

 المستخلص

 



  

٣٠  
 

  ٢٠٢١ ديسمبر ) ١٨٦العدد رقم (        السياحة –لقاعدة القومية للدراسات ا

 

 

  

  

اف المؤلِّف  كشـَّ

 



  

٣١  
 

  ٢٠٢١ ديسمبر ) ١٨٦العدد رقم (        السياحة –لقاعدة القومية للدراسات ا

 

 

   

  اسم المؤلف الرقم المسلسل للدراسة

   

   

 

 



  

٣٢  
 

  ٢٠٢١ ديسمبر ) ١٨٦العدد رقم (        السياحة –لقاعدة القومية للدراسات ا

 

  

  اسم المؤلف الرقم المسلسل للدراسة

    

  

   

   

    

    

 



  

٣٣  
 

  ٢٠٢١ ديسمبر ) ١٨٦العدد رقم (        السياحة –لقاعدة القومية للدراسات ا

  
  اسم المؤلف الرقم المسلسل للدراسة

 

    

  

    

 



  

٣٤  
 

  ٢٠٢١ ديسمبر ) ١٨٦العدد رقم (        السياحة –لقاعدة القومية للدراسات ا

   

  اسم المؤلف الرقم المسلسل للدراسة

   

   

  

 

 

 



  

٣٥  
 

  ٢٠٢١ ديسمبر ) ١٨٦العدد رقم (        السياحة –لقاعدة القومية للدراسات ا

  

  

 


