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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.

 في موضوع ) بيان دراسة باللغة العربية٢٩على ( هذا العددوتحتوي النشرة في 
 عام خالل الفترة من ات عن مصروالمتاحة على قاعدة بيانات الدراس، المشروعات القومية

صدرت عن الجهات  كما تقدم النشرة خالصة توصيات هذه الدراسات التي، ٢٠٢٠ عام حتى ٢٠١٥
مركز األهرام للدراسات ، كلية اإلعالم بجامعة األزهر، صندوق النقد العربيالتالية: البحثية 

جارة بجامعة المنصورة، ، كلية الت، كلية اآلداب بجامعة عين شمساالجتماعية والتاريخية
المركز القومي كلية التجارة بجامعة قناة السويس، كلية التجارة بجامعة عين شمس، 

، معهد التخطيط القومي، كلية اإلعالم بجامعة القاهرة، للبحوث االجتماعية والجنائية
منظمة األقطار العربية الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع، 

المصدرة للبترول (أوابك)، مركز البديل للتخطيط والدراسات االستراتيجية، البنك المركزي 
المصري، الجمعية المصرية لالقتصاد الزراعي، المكتبة األكاديمية، الجمعية الجغرافية 

   .المصرية، كلية الحقوق بجامعة اإلسكندرية، كلية البنات بجامعة عين شمس

  

ر، ا (من األحدث إلى األقدم) وفقًا لتاريخ النشا زمنيفي النشرة ترتيبً وقد تمَّ ترتيب الدراسات
ا وفقًا السم المؤلف، ا هجائي بأسماء المؤلفين مرتَّبً  وتضم النشرة في نهايتها كشَّافًا

  .د رقم التسجيلة بالنشرةوترتبط كل دراسة برقم مسلسل يحدِّ 

*
 

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

  شكل دراسة بحثية أو أوراق مؤتمرات أو مقاالت بحثية أو غيرها.
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بمكتبة مركز  رةفاوالجدير بالذكر أن جميع الدراسات الواردة في هذه النشرة متو
 المعلومات 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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ـــــروعات محور قناة الســــــــويس، والتي تعد قيمة مضــــــــافة لقناة  بجميعاإلســــــــراع  - ١ مشـــ
الســويس وخاصــة الخدمات اللوجســتية، وذلك لتحقيق اإليرادات المتوقعة من مشــروع 

والتي تدعم االحتياطات الدولية، وبالتالي جذب المزيد من  ،توســـــعة ممر قناة الســـــويس
 )٥(رقم الدراسة: االستثمارات األجنبية. 

التركيز على المشـــــروعات كثيفة العمالة، وخلق كيانات ومجتمعات جديدة لجذب الكثافة  - ٢
السكانية إلعادة التمركز بمنطقة سيناء، واالستفادة من المزايا النسبية باإلقليم فيما 

ــــمكيــة والموارد الزراعيــةيتع ممــا يفتح  ؛لق بــالســــــــيــاحــة والثروة التعــدينيــة والثروة الســــ
 )٥(رقم الدراسة: مصدرًا لزيادة الصادرات. 

الترويج لمشــــــروعات محور قناة الســــــويس الجديدة، وذلك من خالل عرض مميزات تلك  - ٣
عير المناطق والفرص المتاحة لإلقليم، مع متابعة هيئة قناة الســويس لســياســة التســ

 )٥(رقم الدراسة: في قناة بنما، وذلك لتطبيق سياسة سعرية مرنة وتنافسية. 

ــاد الدائري، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة النظم الصــــــناعية لدعم  - ٤ تطبيق نموذج االقتصــــ
ـــــتخدام الفعال للموارد، عن  ـــــــاليب لزيادة االســـ النظم اإليكولوجية، من خالل اعتماد أسـ

ـــــتراتيجيــة طويلــة األجــل طريق إعــادة التــدوير وتقليــل اال نبعــاثــات والنفــايــات، واتبــاع اســـ
 )٥(رقم الدراسة: ، واالرتقاء بمهارات العمال، والتركيز على تحسين األداء. يللموان

حيث تساهم في إجهاض  ؛اإلسراع في إنهاء المنطقة االقتصادية الحرة بقناة السويس - ٥
البحر (البحر األحمر)، و –الميت  ، مثل: مشــــــــروع (البحرازالت أفكارً كل المحاوالت التي ما

البحر المتوســط)، ومشــروع العقبة إيالت، ألن كل هذه المناطق ســتنافس على  –الميت 
، وذلك باســـتغالل مميزات اإلقليم الصـــناعية امالحي اجذب االســـتثمارات وليس تنافســـً 

 )٥(رقم الدراسة: من بنية تحتية وموارد طبيعية متاحة. 

منطقتي (جبـــل علي وقنـــاة الســــــــويس) بتوفير طرق بريـــة بين  التعـــاون والتكـــامـــل بين - ٦
المنطقتين لتقصــير زمن الرحلة إلى الشــمال، كما أن التكامل في نظم التشــغيل يعظم 

 )٥(رقم الدراسة: في التجارة العالمية.  كبرىمن المزايا التنافسية، والحصول على حصة 

لجــذب االســــــــتثمــارات  اكون حــافزًإيجــاد طرق بــديلــة لنقــل التقنيــة واإلدارة الحــديثــة، لت - ٧
ــــطــة اإلنتــاجيـــة  ـــــكالت إقليم القنــاة، وتــدعم بعض األنشــــ األجنبيــة، والتي تعــد من مشـــ
ـــناعات اإللكترونية، واألجهزة  ــناعات الهندســـــــية والكهربائية، والصــــ الواعدة، مثل: الصـــــ

 )٥(رقم الدراسة: الطبية، والتي تدعم زيادة الصادرات وتغير هيكلها. 
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 مثل: مشروع، الكبرى االستثمارية الفرص من تزيد التي العمالقة بالمشروعات االهتمام - ٨    
 االهتمام بمشـــروعات وكذلك الجديدة، اإلدارية الســـويس، والعاصـــمة قناة محور تنمية

ـــــروع حقل ــــــبعة للطاقة ظهر للغاز، الطاقة، مثل: مشـــ ومحطة  النووية، ومشــــــــروع الضــ
أســـــوان (شـــــموس  بمحافظة الشـــــمســـــية الطاقة الرياح، ومشـــــروعات الزعفرانة لطاقة

 )٥(رقم الدراسة:  النوبة).

االستمرار في القيام بمشروعات تطوير للمجرى المالحي لقناة السويس، مع التركيز على  - ٩
عبر زيادة الغاطس والعرض المســـــموح به للســـــفن،  ىزيادة الطاقة االســـــتيعابية للمجر

قل البحري هو زيادة أحجام الســــفن لالســــتفادة من نحيث إن االتجاه الســــائد في ســــوق ال
 )٨(رقم الدراسة: اقتصاديات الحجم، وتخفيض تكلفة نقل البضائع. 

تقــديم خــدمــات للســــــــفن العــابرة للمجرى المالحي لقنــاة الســــــــويس، مثــل: خــدمــة تموين  - ١٠
الســـفن بالوقود، وصـــيانة وإصـــالح الســـفن، بهدف الحفاظ على العمالء الحاليين، وجذب 

ــــــري.                           ـــــاد المصــ المزيــــد من الســــــــفن لعبور القنــــاة، بمــــا يعود بــــالنفع على االقتصــــــ
 )٨(رقم الدراسة: 

وفير قنوات متنوعة لتعبئة المصـــادر الالزمة لتمويل مشـــروعات التنمية والبنية التحتية، ت - ١١
المحلية، وتنويع أدوات التمويل  ةويكون من المناسب التوجه نحو تعميق األسواق المالي

لتعبئة الموارد الالزمة للقيام بمشــــــــروعات التنموية والبنية التحتية، فيتم طرح األدوات 
لفة في األسواق المحلية، مثل: الصكوك وسندات المشروعات والسندات المالية المخت

 )١(رقم الدراسة: اإليرادية. 

طرح أدوات تمويــــل أطول عمرًا لتخفيض مخــــاطر إعــــادة التمويــــل، وتهيئــــة األســــــــواق  - ١٢
الســـــــتقبال األدوات طويلة األجل التي تصـــــــدر لتمويل التنمية والبنية التحتية، ويتم النظر 

ا إلى نســــــــبة ـــــً الدين الخارجي إلى إجمالي الدين العام، ليتم تحديد مدى االعتماد على  أيضـــ
ــــدارات المحلية، طبًقا لمدى القدرة على االلتزامات  ـــدارات الدولية في مقابل اإلصــــ اإلصـــــ

 )١(رقم الدراسة: الخارجية. 

متخصـــص في صـــناعات الغزل والنســـيج، يكون تحت قيادة  ضـــرورة إنشـــاء مجلس قومي - ١٣
مع وضع سياسة مرنة من قبل  رئيس الوزراء، ويضم الخبراء المختصين بهذه الصناعة،

البنك المركزي المصــــــري بالمشــــــاركة مع اتحاد بنوك مصــــــر، وذلك لتوفير التمويل الالزم 
 )١٨(رقم الدراسة: لمصانع الغزل والنسيج المحلية. 
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ـــــراكــة بين القطــاعين العــام والخــاص لالســــــــتفــادة من قنوات تمويــل القطــاع  - ١٤ تعزيز الشـــ
ـــي  الخاص لمشــــــــروعات التنمية والبنية التحتية، وتوفير اإلطار التشــــــــريعي والمؤســــــــســـــ
ــروعــات بين القطــاعين، والعالقــة التعــاقــديــة بينهمــا، وتنفيــذ تلــك  المالئم إلدارة المشــــــ

 )١(رقم الدراسة: المشروعات وتسليمها. 

وضـــــع اســـــتراتيجية واضـــــحة ومحددة لعملية التنمية، محدد بها مصـــــادر التمويل، وتوزيع  -١٥
ــؤوليات الالزمة للتنفيذ، والبحث عن وســــــــائل وطرق  األدوار، وتحديد الســــــــلطات والمســــــ
ــمن وجود مصــــادر للتمويل، وتوفير الودائع الالزمة من خالل ابتكار مجموعة من  جديدة تضــ

ــــرفيــــة وغيرهــــا،                       مثــــل: طــــابع التنميــــة، وحســـــــــــاب توفير لكــــل مولود.المنتجــــات المصــــ
 )٢٠(رقم الدراسة: 

اهتمام الدولة بتفعيل دراســــات الجدوى الخاصــــة بمشــــروعات اليورانيوم، وعدم قبول أي  - ١٦
ـــــــات جــدوى متكــاملــة، واالســــــــتعــانــة ببيوت الخبرة  مشــــــــروع تعــديني إال بعــد إعــداد دراســ

 )٧الدراسة:  (رقمالمتخصصة في هذا المجال. 

القيام بتشـــجيع تأهيل مجموعة من الكوادر البشـــرية المدربة على إعداد دراســـات الجدوى  - ١٧
مع تقييم المرتبطة بالمشــــــروع، مع وجود إدارة للتنبؤات ومؤشــــــرات أســــــواق اليورانيوم، 

االحتياطي المؤكد للخام في مشــــــــروعات تعدين وإنتاج اليورانيوم طبًقا لألكواد العالمية 
 )٧(رقم الدراسة: . للتعدين

ـــاج  - ١٨ االعتمــــاد على أحــــدث االبتكــــارات التكنولوجيــــة لالســــــــتفــــادة من التنوع القــــائم إلنتـ
البتروكيماويات، كاســـتخدام البترول الخام مباشـــرة، واســـتخدام نواتج التكرير الثانوية من 
ــة ذات مواصــــفات قياســـــية  الوقود المتبقي الثقيل، والمكثفات إلنتاج منتجات متخصــــصــ

ــة لصــــــقل صــــــناعة البتروكيماويات، عن طريق التوســــــع في بناء  مرتفعة، واعتبارها فرصــــ
 )١٧(رقم الدراسة: وتطوير قاعدتها من المنتجات التخصصية. 

تعظيم االســــــــتفــادة من توافر بنيــة تحتيــة وتجهيزات أســـــــــاســــــــيــة لوجســــــــتيــة على أعلى  - ١٩
ـــدير م ـــــويق، ونقل الكيماويات، والذي يتيح تصـــــ ــــتويات، لخدمة حركة التســـ ختلف المســــ

 )١٧رقم الدراسة: (بسهولة إلى األسواق العالمية. وتوريدها المنتجات 

البدء في صناعات البتروكيماويات الخضراء، والتي تعتمد على إنتاج كيماويات من مصادر  - ٢٠
متجددة من المواد غير الغذائية، ومن المخلفات الزراعية، مثل: قش األرز وقش القمح، 

ــة  ـــــة البرازيل وغيرها من المخلفات، ودراســــ تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال وخاصـ
 )١٧(رقم الدراسة: والتي تنتج الجيل الثاني من (اإليثانول) وتحوله إلى (إيثيلين حيوي). 
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أن تتوســـــع وســـــائل اإلعالم في التركيز على تناول المشـــــروعات القومية، وال تقتصـــــر على  - ٢١
نقــل المعلومــات فقط، ولكن أن توجــه الجمهور إلى دوره، ومــا يجــب أن يفعلــه تجــاه هــذه 

 )٤(رقم الدراسة: المشروعات، وكيفية مشاركته بما يحقق التنمية المنشودة من ورائها. 

الســياســية واالقتصــادية أن يدركوا أهمية وســائل اإلعالم في يجب على صــانعي القرارات  - ٢٢
التواصــــــــل مع الجمهور، وتوجيهه نحو ما يخدم الســــــــياســــــــة العامة والمشــــــــروعات التي 
ــدها الدولة، واســــــــتخدام وســــــــائل اإلعالم التقليدية والحديثة للوصــــــــول للجمهور  تنشــــــ

 )٤(رقم الدراسة: المستهدف في كل أنحاء الدولة. 

ــادية  - ٢٣ ـــع اســـــــتراتيجية إعالمية متكاملة ترتبط بخطط التنمية الســـــــياســـــــية واالقتصـــــ وضــــ
ـــائل  ــــــكل منفرد من جانب وســــ واالجتماعية المنشـــــــودة من قبل الدولة، وعدم العمل بشـ

 )٤(رقم الدراسة: اإلعالم المختلفة. 

االهتمام بزيادة المســاحة المخصــصــة بالبرامج التليفزيونية لعرض المعلومات المختلفة  - ٢٤
عن المشــــــــروعــات القوميــة التي تقوم بهــا الــدولــة وأهميتهــا للمواطن، والعــائــد اإليجــابي 

 )١٤(رقم الدراسة:  للفرد نتيجة االهتمام بهذه المشروعات.

إلقاء الضــوء على أهمية تحري الدقة والصــدق في نقل المعلومات بالصــوت والصــورة من  - ٢٥
لبناء جســــر من الثقة بين الفرد جانب القنوات الفضــــائية عن المشــــروعات القومية، وذلك 

ناحية، والقائمين على تطوير وبناء  والبرامج بالقنوات التليفزيونية التي تنقل الحدث من 
 )١٤(رقم الدراسة: المشروعات القومية بالدولة من ناحية أخرى. 

ــــــادقة لنقـل  - ٢٦ ــبح أداة صــ ـــة في التنمية لتصــــــ أهمية إنشــــــــاء بعض القنوات المتخصــــــــصـــــ
العتمــاد عليهــا من أفراد المجتمع، وااللتزام بمواثيق الشــــــــرف المعلومــات، وســــــــهولــة ا

اإلعالمي في نقـل المعلومـات، مع االلتزام بتقـاليـد المجتمع، وأهمهـا الجوانـب اإلخالقيــة 
 )١٤(رقم الدراسة: في تداول المعلومات. 

ــــــة في اإلعالم ومجاالت  - ٢٧ ضـــــــرورة االهتمام بتبني مراكز بحثية ومنظمات محلية متخصـــــــصـ
إمكانية رصــــــد تناول وســــــائل اإلعالم من صــــــحافة وإذاعة وتليفزيون، والمختلفة، التنمية 

وكذلك اإلعالم الجديد للمشـــروعات التنموية، وتقديم كل ما هو جديد، والتركيز على أهمية 
 )١٤(رقم الدراسة: معرفة الجمهور بالكثير من المعلومات عن هذه المشروعات. 

اإلعالم على شــباب الجامعات، وتعزيز مســتوى  تقديم أســس علمية لقياس تأثير وســائل - ٢٨
ــــــاســــــــيــة خــدمــة المجتمع.              االنتمــاء لــديهم، بــاعتبــار أنــه أداة للتغيير ومن أهــدافــه األســـ

 )١٤(رقم الدراسة: 
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ــــــوع المشـــــــروعات القومية التي تعبر عن المجاالت  - ٢٩   االســـــــتمرار في إعطاء األولوية لموضـ
مما يضمن النهوض واالستمرار في تطوير وبناء المستقبل  ؛المختلفة للتنمية بالمجتمع

 )١٤(رقم الدراسة: ألبناء الوطن. 

ــــائل اإلعالم عامة، والتليفزيون باألخص على نشـــــر مفاهيم االنتماء  - ٣٠ الحرص من جانب وسـ
 )١٤(رقم الدراسة: الوطني لألطفال الصغار، لكي ينشأ الفرد على حب الوطن واالنتماء له. 

ــراف والتقييم وإبداء اآلراء والمقترحات يجب إشـــــراك ال - ٣١ طالب في عملية التخطيط واإلشـــ
في البرامج الحواريــة، ومحــاولــة التعرف على االحتيــاجــات والرغبــات لــدى الطالب، ومن ثم 

 )٢(رقم الدراسة: تلبيتها. 

توعية الشــــــــباب بأهمية البرامج الحوارية التي تهتم بالتنمية القومية، وتوعيتهم بأهمية  - ٣٢
        متــابعتهــا، مع االهتمــام بوجود ضــــــــيوف في الفقرات التي تتحــدث عن قضـــــــــايــا تنمويــة. 

 )٢(رقم الدراسة: 

ـــــــايـا القوميــة،  - ٣٣ ــــــجيليـة عن مشــــــــروعـات الـدولـة الحـديثـة التي تهتم بـالقضــ عمـل أفالم تســ
ها على القنوات الفضــائية، وقيام وســائل اإلعالم المحلية بعمل ندوات وبث برامج وإذاعت

 )٢(رقم الدراسة: حوارية لشرح القضايا القومية وتوضيحها. 

التعاون مع المؤســســات الدولية المســاهمة في تطوير قطاع النقل في الدول المختلفة،  - ٣٤
ــات، وذلك من خالل تقديم قروض أو خدمات واســـــــتشـــــــارات وأبحاث م تعددة التخصـــــــصـــــ

ــة بالنقل، ومن هذه  ـــياغة الســـــــياســـــــات والبرامج الخاصـــــ ـــــاعدة الحكومات على صــــ ومســ
ـــســــــــــة الــدوليــة للتنميـــة ـــــاء والتعمير، والمؤســـــ ـــــــات: البنــك الــدولي لإلنشـــــ ــســـ                      . المؤســــــ

 )٦، ٣(رقم الدراسة: 

بجميع المحافظات، والعمل على تطوير البنية  والمراســي يعمل حصــر كامل لحالة الموان - ٣٥
التحتية لها، وتجهيزها الســــــتقبال البضــــــائع والحاويات، والعمل على زيادة نســــــبة النقل 

نقل الصادرات  الداخلي عن طريق الطرق النهرية، واستغاللها كعامل أساسي في عملية
معيارية حديثة،  تحديث أســــــــطول النقل النهري وتجهيزه بمعدات مالحيةمع والواردات، 

اة الفحص الفني للسـفينة وبمعدات السـالمة ووسـائل اإلنقاذ ومقاومة الحريق، مع مراع
 )٦، ٣(رقم الدراسة: . ومعداتها

العمل على تطوير نظم طرح مشــــــروعات إقامة وتشــــــغيل محطات الحاويات المصــــــرية؛   - ٣٦
ا المصـرية بالمنطقة، بدلً يلتكون على أسـس حقيقية تدعم من الموقف التنافسـي للموان

من االعتماد على العائد المالي الذي يعود من التشــغيل، وأن يتم تشــغيل محطات تداول 
ـــغلين عالميين تتوفر لديهم مقومات إنجاح ســــــــلســــــــلة اإلمداد  الحاويات من خالل مشـــــ
ــة الكبرى بــــالمنطقــــة. ــة العــــالميــ             العــــالميــــة، مع ارتبــــاطهم الجيــــد بــــالخطوط المالحيــ

  )٦، ٣(رقم الدراسة: 
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 )١١(رقم الدراسة:  مشروع شرق التفريعة: - ٣٧

  إجراء الدراسات العلمية المتخصصة بشأن اختيار أنسب األشكال التنظيمية للجهاز
اإلداري للمشروع، ووضع األنظمة الفنية والمالية واإلدارية التي تكفل النجاح، والقيام 
بالدور المرتقب، والعمل على ربط الميناء بنقاط التجارة الدولية، بما تتيحه من بيانات 

 تفادة منها.ومعلومات يمكن االس

 ــــــتخدام  االعتماد على إدراة الميناء على أحدث ــلت إليه علوم التكنولوجيا، واســ ما وصــــــ
لســـفن الحاويات، وجعل  ىنظام اإلدارة بالوقت لما يمثله عنصـــر الوقت من أهمية كبر

 عند رسم الخطوط المالحية. الميناء جاذبًا للشركات المالحية العالمية

  ــــــاء إدارة لألبحــاث والتطوير تكون مهمتهــا تقــديم المقترحــات حول العمــل على إنشـــ
أفضــــل ســــبل تشــــغيل وتطوير الميناء، ومتابعة نظم الحاويات على مســــتوى العالم، 

 المنافسة، وتقويم أثرها المستقبلي. يورصد عناصر التطوير التي تقوم بها الموان

 في المشـــروع، مع االهتمام بصـــقل  االهتمام بتوفير كوادر بشـــرية متخصـــصـــة للعمل
خبراتهم بشكل مستمر من خالل تنظيم الدورات التدريبية المتطورة، بما يتناسب مع 

ــهده مجال النقل البحري من تطوير وتحديث، ســــواء على مســــتوى الســــفن  أو   ما يشــ
 المعدات واآلالت التي تخدم السفن.

 )١١(رقم الدراسة:  مشروع وادي التكنولوجيا: - ٣٨

  ،التســـــويق الجيد للمشـــــروع عبر الوســـــائل العالمية المهتمة بالشـــــؤون االقتصـــــادية
 لتوضيح أهداف المشروع، والتسهيالت المقدمة للمستثمرين.

  إنشاء جامعة تكنولوجية إلعداد الكوادر العلمية المؤهلة، والتوسع في إنشاء مدارس
 للتكنولوجيا على غرار مدرسة اإلسماعيلية.

 لوطنية المتخصــصــة في العقود والتراخيص المتصــلة بالملكية الفكرية، إعداد الكوادر ا
حتى يمكنها اختيار وتقييم التكنولوجيا المناســـــبة للبالد، والتأكد من مالئمتها لطبيعة 

 مشروعات تنمية سيناء. 
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 )٢٨، ٢٦، ٢٥، ١١(رقم الدراسة:  المشروع القومي لتنمية سيناء: - ٣٩

 ـــتثمارية هيئة تكوين  ومحافظة القناة ومحافظات ســــــــيناء لمحافظات تابعة اســـــ
ـــحراء بلبيس؛ للقيــــام الظهير  اتعــــووالمشــــــــر التنســــــــيق بمهمــــة العمراني بصـــــ

ـــتثماريـة  قد التى والمصــــــــاعـب العقبات أعمالها، وتذليل المختلفة ومراقبـة االســـــ
 المتابعة في الهيئة للقيام بمهامها دائمة لتلك مكاتب تكون هناك أن على تواجهها،
 االتصاالت الممكنة.  وسائل طريق جميع عن االتصال تحقيق مع الخصوص،على وجه 

  ــــويس (بورســـــــعيد، إعادة التخطيط والتقســـــــيم اإلداري لمحافظات منطقة قناة الســـ
ــــيناء بشــــــــبكة قوية من الطرق  ـــويس)، وربطها بمحافظات ســــ اإلســــــــماعيلية، الســـــ

مدينة واألنفاق، وإنشــــــــاء محافظة جديدة في منطقة صــــــــحراء بلبيس وعاصــــــــمتها 
العاشر من رمضان، وذلك لزيادة درجة الترابط الجغرافي واالقتصادي بمنطقة سيناء 

 والقناة والدلتا. 

  خلق كيانات ومجتمعات عمرانية جديدة لجذب الكثافة السكانية إلعادة التمركز بمنطقة
ــع خريطـة اســــــــتثمـاريـة عبـارة عن دليـل جغرافي  ــينـاء والقنـاة، مع اإلســــــــراع بوضــــــ ســــــ

ــصــــة للمشــــروعات واالســــتثمارات ســــواء وتشــــريعي  وإجرائي، بوضــــع األماكن المخصــ
زراعية، وبوضع مشروعات الدولة للبنية التحتية، وذلك لتشجيع  وصناعية أ وسياحية أ

 االستثمار.

  إعادة النظر في تشــــــــكيل الجهاز الوطني لتنمية ســــــــيناء بحيث يتضــــــــمن كل األطراف
وإعطاء صــالحيات واســعة لتفعيل دوره من الفاعلة والشــريكة في تعميرها وتنميتها، 

ـــذ  ـــــيق بين الوزارات المعنيـــة بتنفي خالل التعرف على احتيـــاجـــات المواطنين، والتنســـ
 مشروعات سيناء، ومتابعة ورقابة المشروعات المنفذة في المحافظة.

 ـــنــاعــات االســــــــتخرا ميزة  دعــجيــة وخــاصـــــــــة في قطــاع البترول؛ حيــث تُالتركيز على الصـــــ
اقتصــاد مصــر، وتزخر جميع مدن المحافظة بمخزون من الثروات أســاســية في تحســين 

 الطبيعية والمعدنية مثل أبو رديس ورأس سدر وأبو زنيمة.

  أن يتولى الجهاز إنشـــــــاء صـــــــندوق تمويل تودع فيه كل األموال التي تخصـــــــص لتنمية
ســــيناء، ســــواء من الحكومة أو من جهات مانحة أخرى أو من المســــتثمرين، مع وضــــع 

ــــى مع متطلبات األمن ضـــــــوابط لد ـــــتثمارات غير المصـــــــرية بصـــــــورة تتماشـــ خول االســ
 القومي.

 لتقدير االحتياطي  ؛العمل على إجراء دراســــــــات دقيقة لكل منطقة على أرض ســــــــيناء
ــــــــاديـــا، ومتطلبـــات هـــذا  المخزون من الخـــامـــات، وتقـــدير مـــا يمكن اســــــــتغاللـــه اقتصــ

 االستغالل حتى تسهم المحافظة في تحقيق أهداف التصنيع.



  

١٢  
 

  ٢٠٢١ فبراير ) ١٧٦العدد رقم (        المشروعات القومية –لقاعدة القومية للدراسات ا

  

  ـــم جميع الــدراســـــــــات واألبحــاث األكــاديميــة والتطبيقيــة إنشـــــــــاء بنــك معلومــات يضـــــ
ـــــي لتنمية  المتعلقة بإقليم ســــــــيناء، وإتاحة هذه المعلومات كمنهج علمي أســــــــاســـ

 سيناء.

  ،التوقف عن تصــــدير الخامات التعدينية عالية الجودة مثل الرمال البيضــــاء والســــوداء
ـــــتراتيجية قومية لالســــــتفادة  ــــع اسـ من هذه الثروات، وتعظيم دورها في التنمية ووضــ

 المستدامة مثل صناعة الكريستال والخاليا الشمسية.

  إقامة منطقة صـــــناعية حرة في الشـــــمال والوســـــط؛ حيث إن ســـــيناء تزخر بالعديد من
ــــــنيع  الثروات المعدنية، مثل: النحاس وأحجار الزينة كالرخام والجرانيت والفحم، وتصــ

رمل والطفلة والجير واألســمنت، والتوســع في اســتخدام بعض الخامات التعدينية كال
 هذه الخامات المصنعة ونصف المصنعة في مجال اإلنشاء والتعمير.

  إنشاء هيئة عليا لتنشيط السياحة تتبع محافظ شمال سيناء شخصيا، وتقوم بحصر
ــة لتطوير  المشـــروعات الســـياحية المنفذة حاليا وتقييمها، وتحديد المؤشـــرات الخاصـ

لســياحة ومســتوياتها، وتحديد متطلبات اســتكمال منشــآت المشــروعات الســياحية ا
 الحالية.

  التعاون بين جامعة سيناء ومركز المعلومات في سيناء بهدف إعداد أبحاث ودراسات
ــــــيناء وخاصــــــــة في المناطق التي تحتاج إليها المشــــــــروعات مثل  ــــــة بســ تنموية خاصــ

 فية للسكان والدراسات البيئية.الدراسات الطوبوغرافية للمكان والديموجرا

  ــــــة متطورة للبحوث الزراعية لخدمة برامج التنمية الزراعية ذات إنشــــــــاء محطة رئيســ
ــــــمال وجنوب ســــــــيناء، وتحديد متطلبات  يفروع عديدة تغطي جميع مراكز محافظت شــ

ــروعات التكميلية، وفقً  ـــــية المســــــــاندة لقيام المشــــــ ا لمخطط زمني البنية األســــــــاســـ
 المتطلبات الفنية والبشرية والمادية الالزمة للتنفيذ.مناسب، مع تحديد 

  ،ــــــائص التربة والمناخ والموارد المائية ــــــولية في ضـــــــوء خصـ دراســـــــة التراكيب المحصـ
في ضوء التراكيب وصياغتها والبنية اإلساسية، وتخطيط مشروعات التنمية الزراعية 

متطلبات استثمارات األخذ في االعتبار والمحصولية المقترحة، مع تحديد المساحات، 
 القطاع الخاص.

  ،وضع برنامج للنهوض باإلنتاج النباتي، والتوسع في المساحات المخصصة للتجارب
ــــتالت متميزة طبقً  ا لطبيعة أرض ســــــــيناء وقلة المياه، وتتمثل في الزيتون وإنتاج شــــ

والخضـــر وزراعة أشـــجار النخيل، واســـتخدام تكنولوجيا زراعية حديثة مالئمة متمثلة في 
الميكنــة الزراعيــة لزيــادة اإلنتــاجيــة الزراعيــة، وكــذلــك تخفيض تكــاليف اإلنتــاج الزراعي، 

لالقتصــــاد في اســــتهالك  ؛واســــتخدام أســــاليب ري حديثة مثل الري بالتنقيط أو الرش
  المياه.



  

١٣  
 

  ٢٠٢١ فبراير ) ١٧٦العدد رقم (        المشروعات القومية –لقاعدة القومية للدراسات ا

   

  ا: الدراسات باللغة العربيةثانيً



  

١٤  
 

  ٢٠٢١ فبراير ) ١٧٦العدد رقم (        المشروعات القومية –لقاعدة القومية للدراسات ا

 

 

 

  

   

١                                                              
 العنوان  دور األسواق المالية في تمويل التنمية ومشروعات البنية التحتية في الدول العربية

 اسم المؤلِّف  ان يوسفرنو
 اسم الناشر العربيصندوق النقد 

 النشر ةسن ٢٠٢٠

 رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات  ص ٢٧

أهمية دور األسواق المالية، بالذات المحلية، في تمويل مشروعات  تبرز هذه الدراسة
لقي وتُ ،بالتالي مساندة تحقيق أهداف التنمية المستدامةو ،التنمية والبنية التحتية

متطلبات تمويل أنشطة والضوء على أبعاد تنامي الحاجة إلى تمويل البنية التحتية، 
التحديات التي  تعرضو ،التنمية ومشروعات البنية التحتية من خالل األسواق المالية

لتعبئة الموارد الالزمة لتمويل مشروعات  ،ألسواقاإلى تواجهها الدول العربية للتوجه 
لقي الضوء على بعض التوصيات التي من شأنها تا أخيرً و ،حتيةالتنمية والبنية الت

   .مجابهة تحديات تعبئة التمويل طويل األجل من األسواق المحلية
 

 المستخلص

٢  
[مجلة البحوث القومية  التنمية لخطط الشباب دراكإ تشكيل في الحوارية البرامج دور

  ]٢٠٢٠، يوليو ٧، ج٥٤اإلعالمية، ع
 العنوان

 اسم المؤلِّف  براهيمإ شوقي رفاعي محمد
 اسم الناشر كلية اإلعالم بجامعة األزهر

 النشر ةسن  ٢٠٢٠

 رقم الطلب ملف إلكتروني

  عدد الصفحات  ٥٠٠٠ – ٤٩٦٣ص ص 

 في ريةاالحو البرامج دور على التعرف هو رئيس هدف تحقيقإلى  الدراسة هذه ىتسع
 الشباب إدراك مدى عن القومية، والكشف التنمية خطط نحو الشباب إدراك تشكيل

 الحوارية البرامج قدرة على بمتابعتها، والتعرف واالهتمام القضايا لهذه الجامعي
 الحكومة، والتعرف تدعمها التي لقضايا القومية الوعي زيتعز في المصرية بالقنوات

 األكثر باعتبارهم الفئة ،الجامعي الشباب بين اشيوعً التنموية القضايا أكثر علىأيًضا 
 التنموية المشروعات من المصري الشباب استفادة ىمد، والتنمية بقضايا ااستهدافً

 الحوارية. البرامج المقدمة عبر

 المستخلص

 

  

 



  

١٥  
 

  ٢٠٢١ فبراير ) ١٧٦العدد رقم (        المشروعات القومية –لقاعدة القومية للدراسات ا

  

   ٣  
، ٥لقطاع النقل وفرص التنمية المستدامة [مجلة رؤى مصرية، س ٢٠٣٠استراتيجية 

  ]٢٠١٩، مايو ٥٢ع
 العنوان

 اسم المؤلِّف  كامل كمال
 اسم الناشر هرام للدراسات االجتماعية والتاريخيةمركز األ

 النشر ةسن  ٢٠١٩

  رقم الطلب د/رؤى مصرية

 عدد الصفحات  ١٩ – ١٥ص ص 

قطاع النقل من القطاعات المهمة التي تساعد على تحقيق محاور (استراتيجية  ُيعد
)، إذ يتعذر إنجاز أهداف المحور االقتصادي في ظل ٢٠٣٠التنمية المستدامة: رؤية مصر 

كفاءة وسائل النقل تعد أحد  أنسيما  منظومة نقل تجابه مشكالت متعددة، ال
ا، ن الصناعي، وتوسيع مساحة األرض المستغلة زراعيً يالمعايير األساسية للتوط

وتتناول هذه الدراسة التداعيات السلبية  ،وربط أماكن اإلنتاج بمناطق االستهالك
لقطاع النقل على التنمية المستدامة، ومشروعات النقل وفرص التنمية المستدامة، 

 .٢٠٣٠مستدام يدعم رؤية مصر  ونحو نقل

 المستخلص

  

٤  
 تنمية لمشروع حالة دراسة: المصرية القومية للمشروعات الصحفية المعالجة أطر

  ]٢٠١٩، مارس ٤٧[حوليات آداب عين شمس، مج السويس قناة محور
 العنوان

  اسم المؤلِّف غريب محمدسحر أحمد 
  اسم الناشر كلية اآلداب بجامعة عين شمس

 النشر ةسن ٢٠١٩

 رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات  ٣٠٦ – ٢٨٧ص ص 

عانت مصر من أزمات اقتصادية كبيرة في الفترة األخيرة، مما دفع النظام المصري إلى 
االقتصادي واالجتماعي، إطالق عدة مشروعات قومية في محاولة لتحسين الوضع 

وخلق مناخ جيد لالستثمار، وتستهدف الدراسة الحالية التعرف على أطر تقديم مواقع 
الصحف المصرية باختالف توجهاتها لهذه المشروعات القومية، عن طريق دراسة حالة 

  لمشروع محور قناة السويس الجديدة.

 المستخلص
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  ٢٠٢١ فبراير ) ١٧٦العدد رقم (        المشروعات القومية –لقاعدة القومية للدراسات ا

  

   ٥  
اآلفاق المستقبلية لمحور قناة السويس الجديدة: الفرص والتحديات [المجلة 

  ]٢٠١٩، ١، ع٤٣المصرية للدراسات التجارية، مج
 العنوان

 سم المؤلِّفا  عوض مدحمإيمان أحمد 
 اسم الناشر كلية التجارة بجامعة المنصورة

 النشر ةسن ٢٠١٩

  رقم الطلب إلكترونيملف 

 عدد الصفحات ٣٦٢ – ٣٣٠ص ص 

تهدف الدراسة إلى توضيح األهمية االستراتيجية لمنطقة محور قناة السويس، من 
خالل عمل حصر لنقاط القوة التي تميز اإلقليم من خالل المتاح من مشروعات (حالية 

تحديد التحديات الداخلية والخارجية التي تحول من ف أيًضا إلى دومستقبلية)، وته
االستفادة من محاور التنمية، وتحديد الفرص المتاحة ومدى االستفادة منها في وضع 

 SOWT Analysis استراتيجية تعمل على جذب المزيد من االستثمارات، وعمل تحليل
  .للكشف عن نقاط القوة والضعف الخاصة بالمشروع

  

 المستخلص

٦  
 العنوان ]٢٠١٩، مايو ٥٢، ع٥اقتصاديات النقل في مصر وضرورة التحديث [مجلة رؤى مصرية، س

 اسم المؤلِّف  يسمر الدسوق
 اسم الناشر هرام للدراسات االجتماعية والتاريخيةمركز األ

 النشر ةسن ٢٠١٩

  رقم الطلب د/رؤى مصرية

 عدد الصفحات ٢٧ – ٢٠ص ص 

يعد قطاع النقل والمواصالت أحد أهم القطاعات الخدمية في االقتصادات المتقدمة 
والنامية على حد سواء، وذلك لما له من دور مهم في تكملة حلقات اإلنتاج والتسويق 

 ،ومراكز االستهالكللمنتجات المختلفة والخدمات، عبر الربط بين مناطق اإلنتاج 
ا بالتحليل اإلحصائي على منظومة وتتناول هذه الدراسة بالتحليل االقتصادي مدعومً

ا: قراءة تحليلية لمفردات قطاع النقل في مصر، من خالل مناقشتها للمحاور اآلتية: أولً
 ٢٠١٤ا: الجهود الحكومية المبذولة في تحسين منظومة النقل خالل الفترة (النقل، وثانيً

 .ا أهم التوصيات الالزمة للنهوض بمنظومة النقل في مصر)، وأخيرً ٢٠١٨ -

 المستخلص
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  ٢٠٢١ فبراير ) ١٧٦العدد رقم (        المشروعات القومية –لقاعدة القومية للدراسات ا

  

   
٧  

أثر تفعيل دراسة الجدوى المالية على التكاليف الكلية لمشاريع إنتاج اليورانيوم 

  ]٢٠١٨، ٣، ع٩التجارية والبيئية، مج [المجلة العلمية للدراسات
 العنوان

 اسم المؤلِّف حسام عبد العزيز عمارة
 اسم الناشر  جامعة قناة السويسبكلية التجارة 

 النشر ةسن ٢٠١٨

  رقم الطلب يلكترونإملف 

 عدد الصفحات  ٧٩ – ٦١ص ص 

نظرًا ألهمية قطاع التعدين بصفة عامة في مصر، وأهمية التعدين في اليورانيوم بصفة 
خاصة، وكذلك االحتياجات المتوقعة لعنصر اليورانيوم، واألهمية االستراتيجية 

في هيئة  المشروعاتلصناعة اليورانيوم، ووجود خسائر أو انخفاض العائد لمعظم 
عتماد على دراسات الجدوى، وتهدف الدراسة المواد النووية المصرية بسبب عدم اال

إنتاج اليورانيوم،  لمشروعاتإلى زيادة االهتمام وتفعيل دراسة الجدوى المالية 
، ومحاولة تصميم المشروعاتوقياس تأثير الجدوى المالية على التكلفة الكلية لهذه 

ة، وبناء نموذج قابل للتطبيق على الواقع المصري في دراسات الجدوى المالي
  .إنتاج اليورانيوم والخامات النووية لمشروعاتوالتكاليف الكلية 

  
  

 المستخلص

٨  
 خالل بحراً  المنقولة العالمية التجارة حركة على السويس بقناة التطوير مشروعات أثر

  ]٢٠١٨، ٤، ع٩) [المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، مج٢٠١٧ – ١٩٧٥( الفترة
 العنوان

 اسم المؤلِّف  أحمد السيد محمد الشاذلي
 اسم الناشر كلية التجارة بجامعة عين شمس

 النشر ةسن ٢٠١٨

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات ٧٣٥ – ٧١٣ص ص 

مشروعات تطوير المجرى المالحي لقناة تهدف الدراسة إلى مناقشة وتحليل أثر 
السويس على التجارة العالمية المنقولة بحرًا، حيث ساعدت على استيعاب السفن 
العمالقة، والتي تحقق اقتصاديات الحجم في التشغيل بما يخفض تكلفة نقل 

 البضائع.

  المستخلص

 



  

١٨  
 

  ٢٠٢١ فبراير ) ١٧٦العدد رقم (        المشروعات القومية –لقاعدة القومية للدراسات ا

  

   
٩  

استخدام استراتيجية إدارة الوقت في إنشاء المشروعات القومية في مصر: دراسة 

[المجلة العلمية للدراسات  ميدانية بالتطبيق على مشروع قناة السويس الجديدة

  ]٢٠١٨، ٢، ج٣، ع٩التجارية والبيئية، مج
 العنوان

  اسم المؤلِّف  بسمة فؤاد سالم محمد
 اسم الناشر كلية التجارة بجامعة قناة السويس

 النشر ةسن ٢٠١٨

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات ٧٩٣ – ٧٧٣ص ص 

تظهر أهمية  وهنامن أهم دعائم التنمية،  يُعدإنَّ إنشاء المشروعات القومية في مصر 
وجود النظام اإلداري الكفء الذي يعمل على حسن التصرف واستغالل الموارد لتعظيم 
الفوائد، وتهدف الدراسة إلى التعرف على العالقة االرتباطية بين إدارة الوقت وأثره في 
إنجاز المشروعات، وأيًضا تحديد نقاط القوة والضعف من تطبيق استراتيجية إدارة 

  وع قناة السويس الجديدة.الوقت على مشر
  
 

 المستخلص

١٠  
استراتيجية اإلسكان مع التركيز على المشروعات القومية الكبرى [المسح االجتماعي 

(المؤتمر السنوي التاسع  ٢٠٣٠): الطريق إلى ٢٠١٥ – ٢٠١٠الشامل للمجتمع المصري (

  )]٢٠١٧فبراير  ٢٨ - ٢٦عشر، القاهرة، 
 العنوان

 اسم المؤلِّف  سعاد عبد الرحيم
 اسم الناشر للبحوث االجتماعية والجنائية يالمركز القوم

 النشر ةسن ٢٠١٨

  رقم الطلب ٦٨٢٩٦مؤتمر/

 عدد الصفحات ٧١٢ – ٦٧٣ص ص 

بوضع رؤية للنهوض بقطاع اإلسكان وتوفير المسكن المالئم لكل قامت الحكومة 
مواطن بما يحقق طموحاته االقتصادية واالجتماعية، وتسعى لتوفير نماذج مختلفة من 
برامج ومشروعات اإلسكان لمواجهة الطلب المتزايد على العمران في الريف والحضر 

 ،غير المخطط من ناحية أخرىمن ناحية، والحد من اآلثار السلبية للنمو العمراني 
)، ٢٠١٥ – ٢٠١٠وتتناول هذه الدراسة استراتيجية اإلسكان والسياسات المتبعة في الفترة (

مثل مشكلة العشوائيات  ،والمشكالت اإلسكانية، والوقوف على مشكالت بعينها
والعمل على الحد منها،  – ا غير عادية لمواجهتهاما زالت تبحث جهودً  –التي بذلت الدولة 

الدخل  يوركزت الدراسة على مشروعات اإلسكان االجتماعي الذي يخدم محدود
والفئات غير القادرة، وبعض المشروعات القومية الكبرى التي تعد ثروة قومية في حال 

 .االنتهاء منها

 المستخلص



  

١٩  
 

  ٢٠٢١ فبراير ) ١٧٦العدد رقم (        المشروعات القومية –لقاعدة القومية للدراسات ا

  

   

١١  
 العنوان  آفاق تنمية شبه جزيرة سيناء: المشروع القومي لتنمية مصر

 اسم المؤلِّف  معهد التخطيط القومي
 اسم الناشر معهد التخطيط القومي

  النشر ةسن ٢٠١٨

  رقم الطلب إلكترونيملف 

 الصفحاتعدد  ص ٢١٧

صياغة رؤية استراتيجية  فييتمثل الغرض الرئيس من دراسة آفاق تنمية سيناء 
ا لتنمية شبه جزيرة سيناء، مما يساهم في تحقيق ا واستراتيجيً متوافق عليها أمنيً 

التنمية المستدامة بأبعادها االقتصادية واالجتماعية والمؤسسية وانعكاساتها 
النهاية وبالتناسق مع األهداف المجتمعية تطوير العمرانية، والتي تستهدف في 

ا من التكامل بين عناصرها ا عاليً ا، تحقق قدرً كيانات شبه إقليمية متزنة داخليً
ومكوناتها المختلفة، وذلك في إطار سياسات وضوابط واضحة المعالم للتنمية 

يم اإلقليمية، وتوافق تام مع تطلعات وتوجهات ممثلي المجتمع المحلي باإلقل
  .باعتبارهم شركاء أساسيين في عملية التنمية

 

 المستخلص

١٢  
: الخدمية القومية بالمشروعات المجتمعية للمشاركة العامة التوعية حمالت تخطيط

 المجلة[ الصحي والصرف المياه بقطاع الدولي البنك مشروع على تطبيقية دراسة
  ]٢٠١٨، يونيو ١٤، عواإلعالن العامة العالقات لبحوث العلمية

 العنوان

 اسم المؤلِّف  السيد السعيد
 اسم الناشر كلية اإلعالم بجامعة القاهرة

 النشر ةسن ٢٠١٨

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات ٤٣٣ – ٣٨٩ص ص 

تقديم رؤيته  علىحرص البنك الدولي خالل تنفيذ المشروعات القومية حيز التمويل 
وخططه مع جهات التنفيذ الرسمية بالدولة، وكان المشروع القومي للمياه والصرف 
الصحي من أهم المشروعات التي مولها البنك، وقد قدم البنك حملة التوعية العامة، 

مجتمعية واالتصال المؤسسي والجماهيري، وأضاف مفاهيم جديدة في المشاركة ال
وتم تنفيذها على مستوى الدولة، وبالمشاركة مع معظم المؤسسات المحلية 
واإلعالمية بالمحافظات، وتهدف هذه الدراسة إلى رصد وتحليل وتقويم اإلجراءات 

ة تم دراست)، بحيث ٢٠١٨ – ٢٠١٦التنظيمية واالتصالية والتنفيذية لهذا المشروع من عام (
اإلجراءات التي اتخذتها األجهزة الرسمية المعنية بالمشروع من المؤسسات 

 الحكومية بمصر والبنك الدولي.

 المستخلص

 



  

٢٠  
 

  ٢٠٢١ فبراير ) ١٧٦العدد رقم (        المشروعات القومية –لقاعدة القومية للدراسات ا

  

   
١٣  

ومراعاة البعد البيئي عند تمويل المشروعات [مجلة مصر  دور البنوك في تقيييم
 ]٢٠١٨، أكتوبر ٥٣١/٥٣٢، ع١٠٩المعاصرة، س

 العنوان

 اسم المؤلِّف ياسر عوض عبد الرسول
 اسم الناشر حصاء والتشريعواإل يالجمعية المصرية لالقتصاد السياس

 النشر ةسن ٢٠١٨

  رقم الطلب د/مصر المعاصرة

 الصفحاتعدد  ١٣٠ – ٤٣ص ص 

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة مدى التزام البنوك بتقييم األثر البيئي عند التمويل، 
ومردود ذلك على تنمية البيئة وحمايتها للحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية الالزمة 

ا إلى عرض أهم تجارب البنوك في بعض لعملية التنمية المستدامة، كما تهدف أيضً
بعض البنوك الدولية في مجال التمويل البيئي، ومراعاة البعد البيئي والدول المتقدمة، 

  .عند منح التمويل، وقروض التنمية البيئية
  
 

 المستخلص

١٤  
 وعالقتها القومية المشروعات تغطيةي ف المصرية الفضائيات برامج مصداقية

، عدد اإلعالم لبحوث المصرية المجلة[ الجامعات شباب لدى والطموح االنتماء بتعزيز
 ]٢٠١٨خاص، مايو 

  العنوان

 اسم المؤلِّف  مروى عبد اللطيف محمد عبد العزيز
 اسم الناشر كلية اإلعالم بجامعة القاهرة

 النشر ةسن ٢٠١٨

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات ١٣٠ – ٨٣ص ص 

أساسي إلى التعرف على درجة مصداقية برامج الفضائيات تهدف الدراسة بشكل 
المصرية في تغطية المشروعات القومية، وعالقتها بتعزيز االنتماء والطموح لدى 
شباب الجامعات، وذلك من خالل التعرف على مدى اهتمامهم بالتعرض على هذه 

ن البرامج، ومعرفة حجم تعرضهم، ودرجة الثقة في ما تقدمه هذه البرامج ع
المشروعات القومية، والكشف عن مدى متابعتهم لما ينشر أو يذاع عن تلك 
المشروعات، وأهم المصادر التي يحصل عن طريقها على المعلومات، ومدى نجاح 

  التليفزيون ببرامجه في تعزيز مستوى الطموح لديهم.

 المستخلص

 



  

٢١  
 

  ٢٠٢١ فبراير ) ١٧٦العدد رقم (        المشروعات القومية –لقاعدة القومية للدراسات ا

  

   

١٥  
[المسح  ٢٠٣٠منظومة النقل واستراتيجية التنمية المستدامة: الواقع ورؤية مصر 

(المؤتمر السنوي  ٢٠٣٠): الطريق إلى ٢٠١٥ - ٢٠١٠االجتماعي الشامل للمجتمع المصري (
  )]٢٠١٧فبراير  ٢٨ – ٢٦التاسع عشر، القاهرة، 

 العنوان

 اسم المؤلِّف  كامل كمال
 اسم الناشر للبحوث االجتماعية والجنائية يالقومالمركز 

 النشر ةسن ٢٠١٨

  رقم الطلب ٦٨٢٩٦مؤتمر/

 عدد الصفحات  ٧٦٢ – ٧١٣ص ص 

قطاع النقل من القطاعات المهمة التي تساعد على تحقيق محاور استراتيجية  يُعد
، السيما أن كفاءة وسائل النقل تعد أحد المعايير األساسية ٢٠٣٠التنمية المستدامة 

ماكن اإلنتاج أا، وربط للتوطن الصناعي وتوسيع مساحة األرض المستغلة زراعيً 
وتهدف هذه الدراسة  ،لتجاري بين األقاليمبمناطق االستهالك، وتساعد على التبادل ا

إلى رصد واقع قطاع النقل وتداعياته السلبية على استدامة التنمية، والوقوف على 
والكشف عن دورها في تعزيز استراتيجية التنمية المستدامة،  ،المشروعات المنفذة

راتيجية ا من التدابير لتحقيق نقل مستدام يدعم استوصياغة تصور مقترح يتضمن عددً
  .٢٠٣٠التنمية المستدامة 

  

 المستخلص

١٦  
 الجمهور اتجاهات تشكيلفي  ياالجتماع التواصل ومواقع اإللكترونية الصحف دور
، سبتمبر ١١، عالصحافة لبحوث العلمية المجلة[ المصرية القومية المشروعات نحو
٢٠١٧[  

 العنوان

 اسم المؤلِّف أمنية عبد الرحمن أحمد
 اسم الناشر بجامعة القاهرةكلية اإلعالم 

 النشر ةسن ٢٠١٧

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات ٧٤ – ٣٩ص ص 

من الصحف اإللكترونية ومواقع  تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على دور كلٍّ
التواصل االجتماعي في تشكيل اتجاهات الجمهور المصري نحو المشروعات القومية 
المصرية، وتحديد أهم الوسائل التي يستقي منها الجمهور معلوماته عن المشروعات 
القومية المصرية، ودرجة ثقته في هذه الوسيلة، والتعرف أيًضا على تقييم الجمهور 

  ي نحو تغطية الصحف اإللكترونية ومواقع التواصل لهذه المشروعات.المصر

 المستخلص

 



  

٢٢  
 

  ٢٠٢١ فبراير ) ١٧٦العدد رقم (        المشروعات القومية –لقاعدة القومية للدراسات ا

  

   

١٧  

 العنوان  صناعة البتروكيماويات في الدول العربية

 اسم المؤلِّف قطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)منظمة األ
 اسم الناشر قطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)منظمة األ

 النشر ةسن ٢٠١٧

  رقم الطلب يلكترونإملف 

 عدد الصفحات  ص ١٧١

استطاعت صناعة البتروكيماويات في الدول العربية أن تنمو وتحتل مكانة مهمة في 
وتأتي هذه ظل المنافسة القوية على المستوى العالمي خالل العقدين الماضيين، 

الدراسة لتسلط الضوء على أهم تطورات هذه الصناعة، وأهم التحديات التي تواجهها، 
وتستعرض أهم تطوراتها منذ نشأتها، والمشروعات القائمة، وخطط التطوير 

ا مكانة صناعتها في الدول العربية على والتوسعات المستقبلية بها، وتستعرض أيضً
 .البتروكيماويات األساسية، وأهم البوليمرات الحراريةالصعيد العالمي من حيث إنتاج 

 المستخلص

 

١٨  
مصر:  أثر التحالفات االستراتيجية على الحد من تدهور أداء صناعة الغزل والنسيج فى

دراسة ميدانية بالتطبيق على شركات الغزل والنسيج التابعة لجمعية المستثمرين 

  ]٢٠١٦، يناير ١والمصدرين [المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، ع
 العنوان

 اسم المؤلِّف  هاني محمد السعيد عبده
 اسم الناشر كلية التجارة بجامعة عين شمس

 النشر ةسن ٢٠١٦

  رقم الطلب يلكترونإملف 

 عدد الصفحات ٢٦٩ – ٢٠٩ص ص 

صناعة الغزل والنسيج من الصناعات الوطنية ذات التاريخ العريق واألهمية  ُتعد
االستراتيجية لالقتصاد المصري، وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أسباب تدهور 
صناعة الغزل والنسيج في مصر، كما هدفت إلى تحليل أثر التحالفات االستراتيجية على 

ع البحث في المديرين والعاملين بشركات الغزل الحد من هذا التدهور، وقد تمثل مجتم
والنسيج التابعة لجمعية المستثمرين والمصدرين بالمحلة الكبرى، هذا باإلضافة إلى 
عرض بعض التحديات التي تواجهها شركات الغزل والنسيج في مصر سواء كانت 

اك عالقة ا وفي ضوء هذه التحديات توصلت الدراسة إلى أن هنقطاع عام أو خاص، وأخيرً
معنوية ذات داللة إحصائية بين التحالفات االستراتيجية والحد من تدهور صناعة الغزل 

 .والنسيج

 المستخلص

 



  

٢٣  
 

  ٢٠٢١ فبراير ) ١٧٦العدد رقم (        المشروعات القومية –لقاعدة القومية للدراسات ا

   

١٩  
 العنوان  ]٢٠١٦، ٣، ع١استراتيجية جديدة إلعادة هيكلة سكك حديد مصر [مجلة رؤيتنا لمصر، س

 اسم المؤلِّف يشيماء هشام زغلول، رحاب الزياد
 اسم الناشر مركز البديل للتخطيط والدراسات االستراتيجية

 النشر ةسن ٢٠١٦

  رقم الطلب د/رؤيتنا لمصر

 عدد الصفحات ٣١ – ١٠ص ص 

إن تطوير منظومة النقل بصورة شاملة يؤدي إلى تطوير كفاءة شبكة الطرق وشبكة 
يمثل قاعدة أساسية لتطوير والسكك الحديدية، إضافة إلى المراكز اللوجستية، 

منظومة النقل بشكل عام، يتكامل معها تطوير منظومة النقل النهري والجوي 
وتسعى هذه الدراسة إلى تقديم رؤية كاملة لتطوير منظومة سكك حديد  ،والبحري

مصر، والتي تتناول ضروريات التطوير، والتعرف على سلبياتها في محاولة لتجنبها 
والتي تهدف إلى تقديم رؤية فعلية قابلة  ،للنهوض بالهيئة، واستراتيجية التطوير

ا ا وإداريوتنظيمي  األبعاد فنياعددة للتطبيق على أرض الواقع من خالل استراتيجية مت
 اواقتصادي.  

 

 المستخلص

  

٢٠  
 العنوان  تمويل المشروعات القومية الكبرى وإدارة المخاطر المالية بالبنوك

 اسم المؤلِّف  حمد عبد الرحمن عبد الحكيمأ
 اسم الناشر يالمصر يالمركزالبنك 

 النشر ةسن ٢٠١٦

  رقم الطلب ٦٨٠٦٢دراسات/

 عدد الصفحات ص ١٢٢

التي شهدها العالم في أطوارها ها تذالم تعد البنوك في وقتنا المعاصر هي الوحدات 
ا ما كانت األولى وال أدوارها التقليدية، بل تخطت واجتازت هذه الكيانات المصرفية حدودً 

ببال مؤسسيها، فأصبح من الثوابت كونها أحد مكونات النظام االقتصادي للدولة تؤثر 
السؤال األساسي:  عنفي هذا النظام وتتأثر به، لذا تهدف هذه الدراسة إلى اإلجابة 

ا أداء البنوك المصرية وما تمتلكه من وسائل مادية ومالية وبشرية كافيً  يُعدهل 
القومية التي قد تسند إليها؟ كما تهدف إلى إيجاد الطريقة لتمويل المشروعات 

المناسبة لتمويل المشروعات التي يحتاجها االقتصاد المصري في ظل الظروف 
االقتصادية الراهنة دون المساس باعتبارات الكفاءة للبنوك، وذلك من خالل تطوير 

 .نموذج متكامل يتضمن استراتيجيات بديلة للتمويل

 المستخلص

 



  

٢٤  
 

  ٢٠٢١ فبراير ) ١٧٦العدد رقم (        المشروعات القومية –لقاعدة القومية للدراسات ا

 

   
٢١  

 العنوان  ٢٠٣٠فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة: الرؤية المصرية  يدور الجهاز المصرف

 اسم المؤلِّف  حمد صالحأمحمد عبد الرؤوف 
 اسم الناشر يالمصر يالبنك المركز

 النشر ةسن ٢٠١٦

  رقم الطلب ٦٨٠٦٥دراسات/

 عدد الصفحات ص ١٣٠

دول العالم المتقدمة  لجميععملية التنمية المستدامة هي الهدف المحوري  ُتعد
والنامية، وتسعى كل دول العالم بما فيها مصر إلى وضع وتطبيق استراتيجية واضحة 

 ٢٠٣٠لتحقيق التنمية المستدامة، وقد وضعت مصر استراتيجية للتنمية المستدامة 
لذا تسعى هذه الدراسة إلى  ،وحددت األهداف والمقاييس المطلوب تحقيقها بوضوح

لمستدامة، وأهميتها وأبعادها، ودور الجهاز المصرفي في تحقيقها، تعريف التنمية ا
  .ومؤشرات ومقاييس التنمية المستدامة

 

 المستخلص

٢٢  
 العنوان  مكانيات التحسينإكفاءة االستثمار العام في مصر: المحددات والفرص و

 اسم المؤلِّف يالتخطيط القوممعهد 
 اسم الناشر يمعهد التخطيط القوم

 النشر ةسن ٢٠١٦

  رقم الطلب ملف إلكتروني

 عدد الصفحات ص ١٢٨

 رة االستثمار العام في مصر بهدفداإدراسة وتحليل كفاءة و الدراسة هتناول هذت
ساسية العمليات األن تحسين أا من فكرة انطالقً ،لى توصيات عملية محددةإ الوصول

 تهاومتابع هاوتنفيذ هاواختيارالمشروعات العامة عداد إدارة االستثمار العام في إل
 .كبر في تحسين كفاءة االستثمار العامثر األله األ هاوتشغيل

 المستخلص

 



  

٢٥  
 

  ٢٠٢١ فبراير ) ١٧٦العدد رقم (        المشروعات القومية –لقاعدة القومية للدراسات ا

   

٢٣  
أثر صناديق الثروة السيادية على تمويل المشروعات فى مصر: دراسة مقارنة بين حيي 

  ]٢٠١٥، يناير ٥١٧، ع١٠٦كيبيرا فى نيروبى ومصر القديمة فى القاهرة [مصر المعاصرة، س
 العنوان

 اسم المؤلِّف  دهشان يأحمد إبراهيم متول
 اسم الناشر حصاء والتشريعواإل يالجمعية المصرية لالقتصاد السياس

 النشر ةسن ٢٠١٥

  رقم الطلب د/مصر المعاصرة

 عدد الصفحات ٤٤٢ – ٣٥٧ص ص 

ا في التخفيف من حدة األزمات االقتصادية، فقد ا جوهريًتلعب الصناديق السيادية دورً 
في  ٢٠٠٨ساهمت تلك الصناديق في التخفيف من حدة األزمة المالية العالمية في عام 

وتتناول هذه الدراسة تعريف صناديق الثروة السيادية وأنواعها  ،معظم دول العالم
وأهدافها، ومبادئ سانتياغو المنظمة لعمل هذه الصناديق، ودور الصناديق في 
االقتصاد الكلي، وفرص ومجاالت االستثمار في مصر، ومدى فعالية صناديق الثروة 

  .السيادية لتمويل المشروعات في مصر
 

 المستخلص

٢٤  
[المجلة المصرية لمشروع الخدمات الزراعية بشرق الدلتا  يواالقتصاد يالتقييم المال

  ]٢٠١٥، مارس ١، ع٢٥، مجيلالقتصاد الزراع
 العنوان

 اسم المؤلِّف  خديجة محمد األعسر، رشا سامح عيسى حسن
 اسم الناشر يالمصرية لالقتصاد الزراعالجمعية 

 النشر ةسن ٢٠١٥

  رقم الطلب يالمجلة المصرية لالقتصاد الزراع/د

 عدد الصفحات ٣٨٦ – ٣٥٩ص ص 

أحد أهم  يُعدتستهدف الدراسة مشروع الخدمات الزراعية بشرق الدلتا، وهو 
المشروعات التنموية في القطاع الزراعي والممولة بتمويل أجنبي، وتقوم بتقييم آثاره 
المباشرة وغير المباشرة على القطاع الزراعي واالقتصاد القومي، وذلك من خالل 
دراسة األساليب المالية واالقتصادية لتقييم المشروعات الزراعية، وحساب مؤشرات 

تصادي، وتحليل اآلثار المباشرة وغير المباشرة للمشروع، ودراسة التقييم المالي واالق
 العوائق المختلفة التي أثرت على أدائه ومعدالت تنفيذه.

 المستخلص

 



  

٢٦  
 

  ٢٠٢١ فبراير ) ١٧٦العدد رقم (        المشروعات القومية –لقاعدة القومية للدراسات ا

  

  

٢٥  
 ي[مؤتمر التنمية الريفية فا التنمية الزراعية ومستقبل سيناء: وسط سيناء نموذجً 

مصر: عقبات قديمة وآفاق جديدة (المؤتمر السابع والثالثون لإلحصاء وعلوم الحاسب 

  )]٢٠١٢أبريل  ٢٤ – ٢٣اآللي وتطبيقاتها، 
 العنوان

 اسم المؤلِّف  أحمد عبد الموجود
 اسم الناشر للبحوث االجتماعية والجنائية يالمركز القوم

 النشر ةسن ٢٠١٥

  رقم الطلب ٦٠٨٢٩مؤتمر/

 عدد الصفحات  ١٦٨ – ١٣٧ص ص 

بالبشر المنتجين هي  وتعميرهاال شك أن تنمية سيناء وزيادة الكثافة السكانية بها 
ا الركيزة األساسية لنجاح الدفاع عنها، ويمكن لالهتمام بتنمية سيناء أن يخلق مجتمعً 

ا للعمالة، مشروعات توفر فرصًا في المنطقة يستوعب ماليين المواطنين في جديدً
وتتناول هذه الدراسة التنمية  ،وتجعل من المنطقة قاعدة اقتصادية تصديرية قوية

البيانات األساسية الخاصة بوسط  :االزراعية في وسط سيناء بالتحديد، فتتناول أولً 
أهم مشروعات التنمية الزراعية  :اواقع الزراعة في وسط سيناء، وثالثً  :اسيناء، وثانيً 

ا أهم تقدم معالم مهمة للتنمية في وسط سيناء، وأخيرً  :عافي وسط سيناء، ورابً 
  .األفكار والمقترحات لتنمية وسط سيناء

 

 المستخلص

٢٦  
 العنوان سيناء بين الواقع واألمل يالتنمية الشاملة ف

 اسم المؤلِّف  وفاء محمد حجاج، محمد السيد أرناؤوط
 اسم الناشر كاديميةالمكتبة األ

 النشر ةسن ٢٠١٥

  رقم الطلب ٦١٥١٠دراسات/

 عدد الصفحات ص ٣٢٨

ا، والرباط التاريخي بين مصر تمثل شبه جزيرة سيناء العمق االستراتيجي لمصر شرقً
بد من اإلسراع في تنمية وتعمير سيناء، والتوسع واالستثمار  وأشقائها العرب، لذا ال

الزراعي والصناعي واإلنتاجي والسياحي لتوطين أهلها، وزيادة أعدادهم وتعميرهم لها 
المحاصيل  جميعا على أراضينا، وزيادة اإلنتاج لتحقيق االكتفاء الذاتي من حفاظً 

وتتناول هذه الدراسة التنمية الشاملة في سيناء  ،تيجيةستراا المحاصيل االوخصوصً
المجاالت، وطرق التنمية وتنفيذ المشروعات الالزمة لتحقيق ذلك، على ضوء  جميعفي 

 .الدراسات والبحوث العلمية في هذا الشأن

 المستخلص

 



  

٢٧  
 

  ٢٠٢١ فبراير ) ١٧٦العدد رقم (        المشروعات القومية –لقاعدة القومية للدراسات ا

  

  

٢٧  
: دراسة فى جغرافية الطاقة [المجلة الجغرافية يبين دول الوطن العرب يالربط الكهربائ

  ]٢٠١٥، ٦٦، ع٤٦العربية، س
 العنوان

 اسم المؤلِّف  أحمد موسى محمود خليل
 اسم الناشر الجمعية الجغرافية المصرية

 النشر ةسن ٢٠١٥

  رقم الطلب د/المجلة الجغرافية العربية

 عدد الصفحات ٢٦٠ – ٢٠٧ص ص 

ــة الربط الكهربـــائي بين دول الوطن العربي من منظور  ـــ ــــ ــة إلى دراسـ ــ ــ ــ تهـــدف الـــدراســ
جغرافي، وذلك من خالل أهمية هذا الربط، وتطور الطاقة الكهربائية في هذه الدول، 
ــا،  ـــــتهالكهــ ــا وتوزيعهــــا واســـ ــائيــــة، ونقلهــ ــة الكهربــ ــاقــ والتوزيع الجغرافي إلنتــــاج الطــ

تلك الدول، والمشـــروعات الحالية الموجودة بالفعل، وخصـــائص شـــبكات الكهرباء في 
ـــتقبلي للطاقة الكهربائية في  ـــروع، والتوقع المســـــ ــ ـــــادية لهذا المشـــ ــ والفوائد االقتصـ

 الوطن العربي.

 المستخلص

٢٨  
تنمية شمال سيناء [مجلة الحقوق  إنجاز مشروعات يفاعلية السياسات الحكومية ف

  ]٢٠١٥، ٢االقتصادية، عوللبحوث القانونية 
 العنوان

 اسم المؤلِّف  مها محمود عبد الرازق
 اسم الناشر سكندريةجامعة اإلب كلية الحقوق

 النشر ةسن ٢٠١٥

  رقم الطلب إلكترونيملف 

 عدد الصفحات ١٣٦٥ – ١٢٩٠ص ص 

ــرية من خالل ـــعت الدولة المصــــ ـــياغة  لقد ســـ ــــيناء إلى صـــ ــروع القومي لتنمية ســ ــ المشــ
ـــوابط، تم تحديدها اعتمادً ــ ا على المقومات عملية التنمية في إطار مجموعة من الضـــ

ــيناء، وقد اعتمدت الدولة لتحقيق  ـــبه جزيرة ســـ ــرية في شــ واإلمكانات الطبيعية والبشـــ
ت ذلك على أدوات الســياســات الحكومية من قوانين خاصــة بتنمية ســيناء إلى ســياســا

ــاســــية  ــياســــة اإلنفاقية من أجل إعداد البنية األســ ــاس على الســ مالية تعتمد في األســ
ـــروع ــ ـــة بالمشــ ــ ـــيناء، وفاعلية  ،الخاصــ ــ ـــمال ســ ــ ـــــة أهمية تنمية شــ وتتناول هذه الدراســ

الســـياســـات الحكومية الخاصـــة بتنمية ســـيناء من تحقيق أهدافها، وكيفية اســـتغالل 
  اإلمكانات والموارد االقتصادية المتاحة.

 

 المستخلص

 



  

٢٨  
 

  ٢٠٢١ فبراير ) ١٧٦العدد رقم (        المشروعات القومية –لقاعدة القومية للدراسات ا

  

  

٢٩  
نشأة الطرق الرابطة بين مدينتي القاهرة واإلسماعيلية وتطورها: دراسة في جغرافية 

  ]٢٠١٥، ١، ج١٦النقل [مجلة البحث العلمي في اآلداب، ع
 العنوان

 اسم المؤلِّف  ريهام محمد عز الدين عبد الستار
 اسم الناشر كلية البنات بجامعة عين شمس

 النشر ةسن ٢٠١٥

  رقم الطلب إلكترونيملف 

 عدد الصفحات ١٥ – ١ص ص 

 يتهدف هذه الدراسة إلى دراسة تطور ونشأة كل أنواع الطرق الرابطة بين مدينت
كانت هذه الطرق سواء برية أو مائية، ولذا تم دراسة التطور  االقاهرة واإلسماعيلية أيً 

بشكل مفصل عن طريق تقسيمه إلى خمس مراحل وهي: مرحلة العصر الفرعوني، 
ومرحلة العصر البطلمي والروماني، ومرحلة العصر اإلسالمي، ومرحلة العصر 

لها، فقد تم في  ا مرحلة العصر الحديث، فكل مرحلة لها الطابع المميزالعثماني، وأخيرً 
كل مرحلة دراسة الطرق البرية والطرق المائية والنقل بالسكك الحديدية (مرحلة 

ا في كل مرحلة، وتناولت في دهارً ازكذلك تم التعرف على أي الوسائل العصر الحديث)، و
من التفصيل جميع وسائل النقل، فقد تم تقسيم كل من  يءالعصر الحديث بش

لكي يسهل دراستهما من عمليات  ،راوي إلى عدة قطاعاتالطريقين الزراعي والصح
 .الرصف والتوسيع التي شهدها كل قطاع حتى وقتنا الحالي

 المستخلص

 
   

  

 
  

  

   

   

  

 



  

٢٩  
 

  ٢٠٢١ فبراير ) ١٧٦العدد رقم (        المشروعات القومية –لقاعدة القومية للدراسات ا

 

 

 

  

  

 كشَّـاف المؤلِّف

 



  

٣٠  
 

  ٢٠٢١ فبراير ) ١٧٦العدد رقم (        المشروعات القومية –لقاعدة القومية للدراسات ا

  

  اسم المؤلف للدراسةالرقم المسلسل 

 



  

٣١  
 

  ٢٠٢١ فبراير ) ١٧٦العدد رقم (        المشروعات القومية –لقاعدة القومية للدراسات ا

 

  

  اسم المؤلف الرقم المسلسل للدراسة

 

 

 



  

٣٢  
 

  ٢٠٢١ فبراير ) ١٧٦العدد رقم (        المشروعات القومية –لقاعدة القومية للدراسات ا

 


