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مقدﱢمة
ﺗﻤﺜﱢﻞ القاعدة القومية للدراسات عﻦ مﺼﺮ ﺛﻤﺮة رﺻد وﺗﺠﻤيﻊ وﺗوﺛيﻖ للدراسات)*( الﺘﻲ
ﺗﺘﻨاول موﺿوعات وﺑﺤوﺛًا ﺗﺘﻌلﻖ ﺑﻤﺠاﻻت الﺘﻨﻤية اﻻﻗﺘﺼادﻳة واﻻﺟﺘﻤاعية ﻓﻲ مﺼﺮ ،سواء
ﺻدرت عﻦ ﻫيﺌات أو مﺆسﺴات أو مﺮاﻛﺰ ﺑﺤوث مﺼﺮﻳة أو إﻗليﻤية أو دولية.
وﻧﺸﺮة القاعدة القومية للدراسات عﻦ مﺼﺮ ﻫﻲ ﺷﻜﻞ مﻦ أﺷﻜال اﻹعﻼم الﺠاري ،ﺗﻬدف إلﻰ
إمداد الﻤﺴﺘﻔيد ﺑﺼﻔة دورﻳة ﺑﺤاﺟﺘﻪ مﻦ الدراسات الﺘﻲ ﺗدﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻧﻄاق اﻫﺘﻤامﻪ.
وﺗﺼدر الﻨﺸﺮة ﺷﻬﺮﻳا ،وﺗﻀﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ عدد موﺿوعًا مﻦ الﻤوﺿوعات الﻤﺘﻌلقة ﺑقﻀاﻳا دعﻢ
القﺮار والﺘﻨﻤية ،والﻤوﺿوعات الﻤﻬﻤة الﺘﻲ ﺗﻜون مﺤﻞ اﻫﺘﻤام مﺘﺨﺬي القﺮار داﺧﻞ ﺟﻤﻬورﻳة
مﺼﺮ الﻌﺮﺑية.
وﺗﺤﺘوي الﻨﺸﺮة ﻓﻲ ﻫﺬا الﻌدد علﻰ ) (٣٤ﺑيان دراسة ﺑاللﻐة الﻌﺮﺑية ﻓﻲ موﺿوع
الﺴياﺣة ،والﻤﺘاﺣة علﻰ ﻗاعدة ﺑياﻧات الدراسات عﻦ مﺼﺮ ﺧﻼل الﻔﺘﺮة مﻦ عام  ٢٠١٧ﺣﺘﻰ عام
 ،٢٠٢١ﻛﻤا ﺗقدم الﻨﺸﺮة ﺧﻼﺻة ﺗوﺻيات ﻫﺬه الدراسات الﺘﻲ ﺻدرت عﻦ الﺠﻬات الﺒﺤﺜية
الﺘالية :ﻛلية الﺴياﺣة والﻔﻨادق ﺑﺠامﻌة مﻄﺮوح ،ﻛلية الﺴياﺣة والﻔﻨادق ﺑﺠامﻌة الﻤﻨﺼورة،
ﻛلية الﺴياﺣة والﻔﻨادق ﺑﺠامﻌة الﻔيوم ،الﺠﻤﻌية الﺠﻐﺮاﻓية الﻤﺼﺮﻳة ،ﻛلية اﻵداب ﺑﺠامﻌة
القاﻫﺮة ،ﻛلية الﺴياسة واﻻﻗﺘﺼاد ﺑﺠامﻌة ﺑﻨﻲ سوﻳﻒ ،ﻛلية الﺘﺮﺑية الﺮﻳاﺿية ﺑﺠامﻌة
أسوان ،ﻛلية الﺘﺠارة ﺑﺠامﻌة الﺴادات ،ﺻﻨدوق الﻨقد الﻌﺮﺑﻲ ،مﻌﻬد الﺘﺨﻄيﻂ القومﻲ ،ﻛلية
الدراسات اﻹﻧﺴاﻧية ﺑﺠامﻌة اﻷزﻫﺮ ،ﻛلية الﺘﺠارة ﺑﺠامﻌة اﻷزﻫﺮ ،ﻛلية الﺒﻨات ﺑﺠامﻌة عيﻦ
ﺷﻤﺲ.
ﻢ ﺗﺮﺗيﺐ الدراسات ﻓﻲ الﻨﺸﺮة ﺗﺮﺗيﺒًا زمﻨي ا )مﻦ اﻷﺣدث إلﻰ اﻷﻗدم( وﻓقًا لﺘارﻳﺦ الﻨﺸﺮ،
وﻗد ﺗ ﱠ
وﺗﻀﻢ الﻨﺸﺮة ﻓﻲ ﻧﻬاﻳﺘﻬا ﻛﺸﱠاﻓًا ﺑﺄسﻤاء الﻤﺆلﻔيﻦ مﺮ ﱠﺗ ًﺒا ﻫﺠاﺋ يا وﻓقًا ﻻسﻢ الﻤﺆلﻒ،
دد رﻗﻢ الﺘﺴﺠيلة ﺑالﻨﺸﺮة.
وﺗﺮﺗﺒﻂ ﻛﻞ دراسة ﺑﺮﻗﻢ مﺴلﺴﻞ ﻳﺤ ﱢ

* ﺗﻀﻢ ﻛﻞ ﻧﺘاج ﺑﺤﺜﻲ ﻳﺤﺼﺮه الﻤﺮﻛﺰ ﺑﺸﺮط أن ﻳﺘﺒﻊ أسلوﺑًا علﻤ يا مﻤﻨﻬﺠًا ،وﻳﺼﻞ إلﻰ عدد مﻦ الﻨﺘاﺋﺞ والﺘوﺻيات سواء عُﺮض ﻓﻲ
ﺷﻜﻞ دراسة ﺑﺤﺜية أو أوراق مﺆﺗﻤﺮات أو مقاﻻت ﺑﺤﺜية أو ﻏيﺮﻫا.
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ﻞ دراسة علﻰ الﻌﻨاﺻﺮ الﺘالية:
وﺗﺸﺘﻤﻞ الﺒياﻧات الوﺻﻔية لﻜ ﱢ
الﺮﻗﻢ الﻤﺴلﺴﻞ
الﻌﻨوان
اسﻢ الﻤﺆلﱢﻒ
اسﻢ الﻨاﺷﺮ
سﻨة الﻨﺸﺮ
رﻗﻢ الﻄلﺐ
عدد الﺼﻔﺤات
الﻤﺴﺘﺨلﺺ

والﺠدﻳﺮ ﺑالﺬﻛﺮ أن ﺟﻤيﻊ الدراسات الواردة ﻓﻲ ﻫﺬه الﻨﺸﺮة مﺘوﻓﺮة ﺑﻤﻜﺘﺒة مﺮﻛﺰ الﻤﻌلومات
ودعﻢ اﺗﺨاذ القﺮار لﻤﻦ ﻳُﻬﻤﱡﻪ اﻻﻃﻼع عليﻬا.
اﻹدارة العامة للمﻜﺘبة
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 -١ﻳﺠﺐ ﺗﻜﺜيﻒ الﺠﻬود الﺘﺮوﻳﺠية والﺘﺴــوﻳقية لقﻄاع الﺴــياﺣة ،وذلﻚ مﻦ ﺧﻼل اســـﺘﻤﺮار
الﺤﻀــور ﻓﻲ الﺘﺠﻤﻌات والﻤﺆﺗﻤﺮات اﻹﻗليﻤية والدولية الﺨاﺻــة ﺑالﺘﻌاون اﻻﻗﺘﺼــادي.
)دراسة رﻗﻢ(٦ :

 -٢ﺿــﺮورة الﺘﻨﺴــيﻖ مﻊ مﻜاﺗﺐ الﺘﻤﺜيﻞ الﺘﺠاري والﺒﻌﺜات الدﺑلوماســية ﺑالﺨارج؛ لﻀــﻤان
اﻻسـ ــﺘﺨدام اﻷمﺜﻞ لﻺمﻜاﻧات الﻤﺘاﺣة مﻨﻬا ،وإعﻼم الﺴ ـــوق الدولية لﺮأس الﻤال ﺑﻜﻞ
أﻧﺸﻄة اﻻسﺘﺜﻤار الﺴياﺣﻲ ﻓﻲ مﺼﺮ) .دراسة رﻗﻢ(٦ :
 -٣ﻳﺠﺐ ﺗوﺣيد الﺠﻬات الﻤﻌﻨية ﺑﺸـــﺆون اﻻســـﺘﺜﻤار الﺴـــياﺣﻲ ﻓﻲ ﺟﻬاز موﺣد ،وﺗﺘﺮﻛﺰ ﻓيﻪ
ﻛﻞ اﻹﺟﺮاءات والﺘﺮاﺧيﺺ الﻤﺘﻌلقة ﺑﺄﻧﺸـ ــــﻄة اﻻس ـ ـــﺘﺜﻤار الﺴـ ــــياﺣﻲ الﻤﺨﺘلﻔة؛ وذلﻚ
ﺗيﺴيﺮًا علﻰ الﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ القﻄاع الﺴياﺣﻲ) .دراسة رﻗﻢ(٦ :
 -٤ﻳﺠﺐ علﻰ م ﺴﺆولﻲ القﻄاع ال ﺴياﺣﻲ الﻤﺼﺮي القيام ﺑﺘﻄوﻳﺮ اسﺘﺮاﺗيﺠيات الﺴـياسـة
الﺴـــياﺣية الﻤﺼـــﺮﻳة ،وذلﻚ لﺘدعيﻢ وﺿــــﻌﻬا الﺘﻨاﻓﺴـــﻲ وزﻳادة الﻌواﺋد الﻤﺮﺟوة مﻨﻬا،
وأن ﺗﺴــﻌﻰ ﺟاﻫدة لﻤواﺟﻬة الﺼــﻌوﺑات والﻤﻌوﻗات الﺘﻲ ﺗقﻒ أمام الﺘﻨﻤية الﺴــياﺣية
ﻓﻲ مﺼﺮ) .دراسة رﻗﻢ(٦ :
 -٥وﺿﻊ ﺧﻄة ﻃوﻳلة اﻷﺟﻞ لﺘدرﻳﺐ الﻌﻤالة الﺴياﺣية ﺑﻤﺨﺘلﻒ ﺗﺨﺼﺼاﺗﻬا ومﺴﺘوﻳاﺗﻬا،
وﺗﻜليﻒ اﻻﺗﺤاد الﻤﺼﺮي للﻐﺮف الﺴياﺣية ﺑالﻤﺸارﻛة ﻓﻲ ﺗﻨﻔيﺬﻫا) .دراسة رﻗﻢ(٦ :
 -٦ﺿ ـ ـــﺮورة وﺿ ـ ـــﻊ س ــ ــياس ـــــة عامة مﺘﻜاملة ﻹدارة وﺗﻨﻤية الﻤﻨاﻃﻖ الﺴــــــاﺣلية ،أﺧﺬًا ﻓﻲ
اﻻعﺘﺒار اﺣﺘﻤال ارﺗﻔاع سﻄﺢ الﺒﺤﺮ ،مﻊ مﺮاﻗﺒة ﺗﻨﻔيﺬ ﻫﺬه الﺴياسة ﺑالﺮﺻد الﻤﺴﺘﻤﺮ،
وأﻳ ﻀًا ﺿﺮورة وﺿﻊ اسﺘﺮاﺗيﺠية عامة ﻻسﺘﺨدامات اﻷراﺿﻲ ﻓﻲ ﺗلﻚ الﻤﻨاﻃﻖ ،ﺑﺤيﺚ
)دراسة
ﻻ ﺗُﺒﻨﻰ الﻤﺸﺮوعات الﺴياﺣية ﻓﻲ الﻤﻨاﻃﻖ الﺘﻲ ﻗد ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑارﺗﻔاع سﻄﺢ الﺒﺤﺮ.
رﻗﻢ(١ :

 -٧ﺗﻔﻌيــﻞ وﺗﻄﺒيﻖ اﻹﺟﺮاءات القــاﻧوﻧيــة لﺤﻤــاﻳــة الﻤﺤﻤيــات الﻄﺒيﻌيــة الﺒﺤﺮﻳــة والﺒﺮﻳــة،
وإﻧﺸ ـــاء ﻧﻈام ﺣﺼـ ــﺮ اﻧﺒﻌاﺛات وﻃﻨﻲ لﻐازات اﻻﺣﺘﺒاس الﺤﺮاري مﻦ مﺨﺘلﻒ مﺼــــادرﻫا
ﺑالﺘﻌاون والﺘﻨﺴيﻖ مﻊ ﺟﻤيﻊ الﺠﻬات الﻤﻌﻨية) .دراسة رﻗﻢ(١ :
 -٨ﺷـ ــﻤول اﻹدارة الﻤﺘﻜاملة للﺴــــواﺣﻞ علﻰ إﺟﺮاءات للﺘﻜيﻒ مﻊ آﺛار ﺗﻐيﺮ الﻤﻨاخ لﺤﻤاﻳة
الﺴياﺣة الﺒيﺌية والﻤﻨاﻃﻖ الﺴاﺣلية الﺴياﺣية مﻦ ﻫﺬه اﻵﺛار) .دراسة رﻗﻢ(١ :
 -٩إﻧﺸاء وﺗﻔﻌيﻞ دور الﻬيﺌات الﻤﺘﺨﺼﺼة ﻓﻲ إدارة اﻷزمات الﺼﺤية ﻓﻲ مﺠال الﺴياﺣة،
وﻳﻜون لﻬا القدرة علﻰ اﺣﺘواء ووﺿــــــــﻊ ﺗﺼـــــــور لﻶﺛار الﻤﺘﺮﺗﺒة علﻰ ﺗلﻚ اﻷزمات ،مﺜـﻞ
ﺟاﺋﺤة "ﻛوروﻧا" ،وﻛﺬلﻚ اﻻســـــــﺘﻔادة مﻦ اﻷزمات الﻤﻔاﺟﺌة وﺗﺤوﻳلﻬا إلﻰ ﻓﺮص للﺘﻨﻤية
الﺴ ــ ـــياﺣية الﻤﺴـ ـ ـــﺘدامة ،مﻦ ﺧﻼل ﺗوﻗﻊ ﺗﻐيﺮ الﻄلﺐ الﺴـــــــياﺣﻲ والﺘﺮوﻳﺞ اﻹلﻜﺘﺮوﻧﻲ
للﻤﺰارات واﻷماﻛﻦ الﺴياﺣية) .دراسة رﻗﻢ(٤ :
٥
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 -١٠اﺗﺒاع اﻹﺟﺮاءات والﺘداﺑيﺮ اﻻﺣﺘﺮازﻳة ﻓﻲ الﺘﺒاعد اﻻﺟﺘﻤاعﻲ ﺑدءًا مﻦ الﻤﺼـ ـ ـــدر الﺴــــــــياﺣﻲ
ﺣﺘﻰ الوﺟﻬة الﺴ ــياﺣية ،وﺗوﻓيﺮ ﻓﺮق ﻃﺒية لﺘﺤقيﻖ الﺼـــﺤة والﺴـــﻼمة الﻌامة للﻤقيﻤيﻦ
والﻤوﻇﻔيﻦ والﺰوار ،وإﺟﺮاء اﺧﺘﺒــارات مﻨﺘﻈﻤــة للﺴ ـــ ــــاﺋﺤيﻦ مﻨــﺬ دﺧولﻬﻢ ﺣﺘﻰ عودﺗﻬﻢ.
)دراسة رﻗﻢ(٤ :

 -١١ﺗقدﻳﻢ الدعﻢ الﻼزم للﻤﺆســـ ـﺴـــــات الﺴ ــــياﺣية والﻌامليﻦ ﻓﻲ ﻗﻄاع الﺴ ــــﻔﺮ والﺴـــــياﺣة
والﻀـــ ـــياﻓة والﻔﻨدﻗة ،مﺜﻞ :اﻹعﻔاءات الﻀــــــــﺮﻳﺒية ،ﺧاﺻــــــــة اﻹعﻔاءات الﺘﻲ ﺗﺴــــــــﺘﻬدف
الﺸﺮﻛات الﺼﻐيﺮة والقﺮوض الﻤيﺴﺮة والﻤﻨﺢ) .دراسة رﻗﻢ(٤ :
 -١٢الﺘﺮﻛيﺰ علﻰ ﺗﻄوﻳﺮ الﺒﻨية الﺘﺤﺘية لقﻄاع الﺴـــــــياﺣة مﻦ ﺧﻼل ﺿـــــــﻤان ﺗﺤﺴــــــــيﻦ وﺗﻄوﻳﺮ
ﺷــﺒﻜة الﻄﺮق ،وﺗﺤدﻳﺚ الﻤﻨﺸــﺂت الﺴــياﺣية والﻤﺮاﻓﻖ ،ﺑاﻹﺿــاﻓة إلﻰ ﺗﺸــﺠيﻊ الﺴــياﺣة
الﺒيﻨية ﺑيﻦ الدول الﻌﺮﺑية ،وﺗﻔﻌيﻞ اﻻﺗﻔاﻗيات الﺴـــياﺣية ،وإﻃﻼق مﺸــﺮوعات ســـياﺣية
مﺸﺘﺮﻛة ﺑيﻦ الدول الﻌﺮﺑية) .دراسة رﻗﻢ(١٣ :
 -١٣الﻌﻤﻞ علﻰ ﺗﻜﺜيﻒ الﺤﻤلة اﻹعﻼمية عﺒﺮ القﻨوات الﻤﺴﻤوعة والﻤﺮﺋية ﻓﻲ الدول الﻌﺮﺑية
ووســ ـــاﺋﻞ اﻹعﻼم اﻷﺧﺮى ،وذلﻚ ﻹﺑﺮاز مﻨاﻃﻖ الﺠﺬب الﺴـــــــياﺣﻲ ،والﺘﺮﻛيﺰ علﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ دور
الﺴـياﺣة الداﺧلية ،وﺗقوﻳة مﺴـاﻫﻤﺘﻬا ﻓﻲ إﺟﻤالﻲ عدد الليالﻲ واﻹﻳﺮادات الﺴـياﺣية ،مﻊ
ﺗﺸﺠيﻊ الﻄيﺮان مﻨﺨﻔﺾ الﺘﻜلﻔة لﺠﺬب أﻛﺒﺮ عدد مﻦ الﺴاﺋﺤيﻦ) .دراسة رﻗﻢ(١٣ :
 -١٤ﺗقييﻢ اﻷﺛﺮ الﻜﻤﻲ ﻷزمة ﻓيﺮوس "ﻛوروﻧا" علﻰ ﻗﻄاعات الﺴياﺣة الﻌﺮﺑية ﻛﻨقﻄة اﻧﻄﻼق
مﻦ ﺷـ ـ ــﺄﻧﻬا مﺴ ـ ـــاعدة الﺤﻜومات علﻰ ﺑلورة ﺗدﺧﻼت موﺟﻬة ﺑاﻷســــــاس إلﻰ اﻷﻧﺸ ـــــﻄة
والﺸﺮﻛات اﻷﻛﺜﺮ ﺣاﺟة للدعﻢ) .دراسة رﻗﻢ(١٣ :
 -١٥ﻗيام اﻻﺗﺤاد الﻌام للﻜﺸــــاﻓة والﻤﺮﺷ ـــدات ﺑدعوة ﻛﺸــــاﻓﻲ الﻌالﻢ للﻤﺸــــارﻛة ﻓﻲ ﺑﺮامﺞ
ســياﺣية ﺑالﺘﻨﺴــيﻖ مﻊ وزارة الﺴــياﺣة واﻵﺛار ،وذلﻚ لﺰﻳادة مﺸــارﻛة الﺴــاﺋﺢ الﻜﺸـــﻔﻲ،
مﻊ ﻧﺸــــﺮ الﺨﻄة الﺴـ ــﻨوﻳة لﻼﺗﺤاد علﻰ الﺠﻤﻌيات الﻜﺸــــﻔية ﻓﻲ الﻌالﻢ ،والقيام ﺑدعوة
الﻤﻨﻈﻤة الﻜﺸـ ـــﻔية الﻌالﻤية للﻤﺸـــــارﻛة ﺑﺄﻓواج مﻨﺘﻈﻤة مﻦ ﺧﻼل ﺑﺮامﺞ ســـــياﺣية ﻳﺘﻢ
اﻻﺗﻔاق عليﻬا ،وعﻤﻞ مﻬﺮﺟاﻧات ﻛﺸـــــــﻔية ســــــــﻨوﻳة والﺘﺮوﻳﺞ لﻬا عالﻤيا ،وإﺻـــــــدار دليﻞ
إرﺷادي ﻷماﻛﻦ الﺘﺨييﻢ والﻤﻌﺴﻜﺮات ﻓﻲ مﺼﺮ) .دراسة رﻗﻢ(٢٢ :
 -١٦اﻻﻫﺘﻤام ﺑالﺴــياﺣة الﺸــﺒاﺑية مﻊ ﺗﻄﺒيﻖ ســياســات ﺧاﺻــة لﺘﻨﻤيﺘﻬا ،وﺗﺴــﻬيﻞ إﺟﺮاءات
الﺘﺄﺷــيﺮات للﺸــﺒاب الﻤﺴــاﻓﺮﻳﻦ ،وعﻤﻞ ﺑﺮامﺞ للﺴــياﺣة الﺸــﺒاﺑية ﺑالﺘﻌاون مﻊ اﻻﺗﺤاد
الﻌام للﻜﺸـاﻓة والﻤﺮﺷـدات لﺨدمة اﻷﻧﻤاط الﺴـياﺣية الﻤﺨﺘلﻔة ،ﻛالﺴـياﺣة الﺘﻄوعية،
وسياﺣة الﻤﺨيﻤات ،وسياﺣة الﻤﻐامﺮات وﻏيﺮﻫا) .دراسة رﻗﻢ(٢٢ :
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 -١٧اسﺘﺨدام الﺘقﻨيات واﻷﺟﻬﺰة الﺤدﻳﺜة لﺘﺄميﻦ الﻤﻨﺸﺂت والﻤﺰارات الﺴياﺣية ،مﻊ ﺿﺮورة
الﺘﻨﺴـــيﻖ ﺑيﻦ اﻷﺟﻬﺰة اﻷمﻨية وﺑاﻗﻲ اﻷﺟﻬﺰة الﻤﺴــﺆولة عﻦ الﺘﺨﻄيﻂ اﻷمﻨﻲ ﻓﻲ مﺠال
الﺴياﺣة) .دراسة رﻗﻢ(١٧ :
 -١٨ﺿﺮورة ﺗﻄوﻳﺮ وﺗﺤﺴيﻦ ﺧدمات الﺒﻨية اﻷساسية )ﺻﺮف ﺻﺤﻲ – مياه الﺸﺮب – ﺧدمات
الﻄﺮق( ﻓﻲ مﻨﻄق ــة مﺮســــــــﻰ علﻢ ،وذلـــﻚ مﻦ ﺧﻼل ﺗﻄوﻳﺮ الﻄﺮق الﺒﺮﻳـــة الﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﻬــــا
ﺑﻤﺤــاﻓﻈــات وادي الﻨيــﻞ ،وﺧــاﺻــــ ــــة ﻃﺮﻳﻖ إدﻓو/مﺮســـــــﻰ علﻢ ،والﻄﺮﻳﻖ اﻹﻗليﻤﻲ الــﺬي
ﻳﺮﺑﻄﻬا ﺑﺒاﻗﻲ مدن الﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ) .دراسة رﻗﻢ(٢٣ :
 -١٩إﻧﺸـــ ـــاء عدد مﻦ الﻔﻨادق الﺴـــــــياﺣية ) ٥ﻧﺠوم –  ٤ﻧﺠوم( ،إﺿـــــــاﻓة إلﻰ القﺮى الﺴــــــــياﺣية
لﺘﺴ ـ ــﺘوعﺐ الﺰﻳادة الﻤﺴـــــﺘقﺒلية للﺴــــاﺋﺤيﻦ اﻷﺟاﻧﺐ الواﻓدﻳﻦ إلﻰ مﺮس ــــﻰ علﻢ ،وﻛﺬلﻚ
الﺘوســﻊ ﻓﻲ إﻧﺸــاء ﺑيوت الﺸــﺒاب لﺰﻳادة الﻄلﺐ عليﻬا مﻦ ﺟاﻧﺐ الﺴــاﺋﺤيﻦ الﻤﺼــﺮﻳيﻦ،
مﻊ إﻧﺸاء الﻤﺮاﻛﺰ الﺘﺮﻓيﻬية والﻨوادي الﺮﻳاﺿية) .دراسة رﻗﻢ(٢٣ :
 -٢٠إﻧﺸ ـ ـ ـــاء ﺑﻨﻚ ســ ـ ــياﺣﻲ لﺘﻤوﻳﻞ الﻤﺴـــــــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺄسـ ـــــﻌار ﻓاﺋدة ﺑﺴـ ـــــيﻄة ﺣﺘﻰ ﺗﻨﺘﺸـــــــﺮ
الﻤﺸــﺮوعات الﺴــياﺣية ﺑﻤﻨﻄقة مﺮســﻰ علﻢ ،وإﻧﺸــاء ﻓﺮوع الﺒﻨوك الﺤﻜومية والﺨاﺻــة،
وعدد مﻦ الﻤدارس والﻤﻌاﻫد الﻤﺘﺨﺼﺼة ﻓﻲ مﺠال الﺴياﺣة والﻔﻨادق ،لﺘوﻓيﺮ الﻌﻤالة
الﺴياﺣية الﻤدرﺑة والﻤﺆﻫلة) .دراسة رﻗﻢ(٢٣ :
 -٢١الﺤﻔاظ علﻰ اﻵﺛار الﻤوﺟودة ﺑﻤﻨﻄقة مﺮســـــــﻰ علﻢ مﻦ ﺧﻼل أعﻤال الﺘﺮميﻢ ،وإﻧﺸـــــــــاء
مﺘﺤﻒ ﻗومﻲ علﻰ ﻏﺮار مﺘﺤﻒ الﻨوﺑة ﺑﺄس ــــوان ،وذلﻚ لﻜﻲ ﺗﺴ ــــﻬﻢ ﻓﻲ الﺠﺬب الﺴـــــياﺣﻲ،
مﻊ اﻻﻫﺘﻤــام ﺑﺴـــ ـ ـيــاﺣــة الﻤﺤﻤيــات الﻄﺒيﻌيــة ،ﺣيــﺚ ﺗوﺟــد ﺛﻼث مﺤﻤيــات ﺗﺘﻤيﺰ ﺑوﺟود
الﺤيواﻧات الﺒﺮﻳة والﻨﺒاﺗات الﻄﺒيﻌية ﺑالﻤﻨﻄقة) .دراسة رﻗﻢ(٢٣ :
 -٢٢اﻻﻫﺘﻤـــام ﺑﺘﻨﺸـــ ـــيﻂ سـ ـــ ـيــــاﺣــــة الﻤﺆﺗﻤﺮات ﺑــــالﻤﻨﻄقــــة ،مﻦ ﺧﻼل إﻗـــامـــة مﺮﻛﺰ ﻗومﻲ
للﻤﺆﺗﻤﺮات ،والــدعوة لﻤﻨــاﻗﺸـــــــــة الﺒﺤوث الﻌلﻤيــة ﻓﻲ مﺠــال الﺴــــــ ـيــاﺣــة ،والﻤﺤﻤيــات
الﻄﺒيﻌية ،وعلوم الﺒﺤﺮ ،والﻤواﻗﻊ اﻷﺛﺮﻳة) .دراسة رﻗﻢ(٢٣ :
 -٢٣ﺿــﺮورة ﺗوﻓيﺮ ﺟﻤيﻊ اﺣﺘياﺟات الﺴــاﺋﺢ مﻦ وســاﺋﻞ الﺘﺮﻓيﻪ وﻏيﺮﻫا ﺑالﻤﻨﻄقة ،واﻻﻫﺘﻤام
ﺑﻤﻨاﻃﻖ اﻻسـ ـــﺘﺸ ـ ــﻔاء والﺴ ــــياﺣة الﻌﻼﺟية ،واســـــﺘﺤداث أﻧﻤاط س ــــياﺣية ﺟدﻳدة ،مﺜﻞ:
الﺴياﺣة الﺠيولوﺟية ،والﻌلﻤية ،وسياﺣة الﺴﻔاري) .دراسة رﻗﻢ(٢٣ :
 -٢٤وﺿــﻊ ﺧﻄة مﺘﻜاملة ﻹدارة مﻨﻄقة القاﻫﺮة الﺘارﻳﺨية ،ﺗﺸــﺘﻤﻞ علﻰ اســﺘﺮاﺗيﺠية الﺤﻔاظ
الﻌﻤﺮاﻧﻲ والﺘﻨﻤية الﺴــ ـ ــياﺣية ،وآليات ﺗﻨﻔيﺬﻫا ،وﺗﺤدﻳد الﻤﺴـــــــﺆوليات الﺨاﺻــــــــة ﺑﻜﻞ
ﺟواﻧﺒﻬا ،علﻰ أن ﻳﺘﻢ اعﺘﻤادﻫا واﻻلﺘﺰام ﺑﺘﻨﻔيﺬﻫا رسﻤيا) .دراسة رﻗﻢ(٢٥ :
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 -٢٥ﺗﺸ ــ ـــﻜيﻞ ﺑﻨاء مﺆسـ ـ ـــﺴ ــــــﻲ ﻳﺘولﻰ عﻤلية الﺘﺨﻄيﻂ واﻹدارة واﻹﺷـــ ـــﺮاف علﻰ الﺘﻨﻔيﺬ ﻓﻲ
مﻨـــاﻃﻖ الﺘﺮاث الﺜقـــاﻓﻲ ﺑﻤﻨﻄقـــة القـــاﻫﺮة الﺘـــارﻳﺨيـــة ،وﺗﻔﻌيـــﻞ دور الﻤﺠلﺲ اﻷعلﻰ
للﺴـ ـــياﺣة ﻓﻲ الﺘﻨﺴ ـ ــيﻖ ﺑيﻦ الوزارات الﻤﻌﻨية ﻓيﻤا ﻳﺨﺺ الﺘﺮوﻳﺞ لﻼﻛﺘﺸ ــــاﻓات اﻷﺛﺮﻳة
والﻤﻬﺮﺟاﻧات والﻤﻌارض الدولية ﺑﻬﺬه الﻤﻨاﻃﻖ) .دراسة رﻗﻢ(٢٥ :
 -٢٦القيام ﺑﻌﻤﻞ ﺣﺼﺮ ﺷامﻞ لﻤﺒاﻧﻲ مﻨﻄقة القاﻫﺮة الﺘارﻳﺨية وﻃاﺑﻌﻬا الﻤﻌﻤاري ،وﺗوﺛيﻖ
ﻫﺬه الﻤﻌلومات ﻓﻲ ﻗاعدة ﺑياﻧات مﺘﻄورة ،ووﺿــــــﻊ ﺗوﺻـ ـــيات لﻜﻞ مﻨﺸــــــﺄة ،مﻊ وﺿــــــﻊ
الﻤﺰﻳد مﻦ اﻹﺟﺮاءات القاﻧوﻧية لﺤﻤاﻳة الﻤﺒاﻧﻲ الﺘقليدﻳة مﻦ الﻬدم أو اﻹزالة) .دراســـــــة رﻗﻢ:
(٢٥

 -٢٧إﻧﺸـاء ﻫيﺌة مﺴـﺘقلة للﺴـياﺣة الﻌﻼﺟية لﺘﻨﻈيﻢ الﺘﻌاون ﺑيﻦ وزارات الﺴـياﺣة والﺼــﺤة
واﻻسﺘﺜﻤار والداﺧلية والﺨارﺟية ،وﻳﻤﺜﻞ ﺑﻬا ﻛﻞ الﺠﻬات الﻤﻌﻨية ،وإﻧﺸاء عيادات ﻃﺒية
ﻓﻲ الﻤﻄارات الدولية والﻤواﻧﻲ اﻷساسية) .دراسة رﻗﻢ(٢٨ :
 -٢٨ﺗﺬليﻞ الﻌقﺒات لﺘﺴ ـ ــﻬيﻞ الﺴـــــياﺣة الﻌﻼﺟية ﺑيﻦ مﺨﺘلﻒ الدول ،مﺜﻞ :إﺟﺮاءات الﺴـــــﻔﺮ
والﻄيﺮان والﺘﺄﺷ ـــيﺮات وﺗﻌﺰﻳﺰ الﺘﻌاون ،وﻛﺬلﻚ ﺗوﻓيﺮ ﺧﻄوط ﻃيﺮان مﺒاﺷ ـــﺮة مﻦ الدول
الﻌﺮﺑية إلﻰ الﻐﺮدﻗة وﺷﺮم الﺸيﺦ مﺒاﺷﺮة) .دراسة رﻗﻢ(٢٨ :
 -٢٩أﻫﻤية الﺘوسﻊ ﻓﻲ الﻌﻼج ﺑاﻷعﺸاب ،وﺿﺮورة إﻧﺸاء مﻨﺘﺠﻊ اسﺘﺸﻔاﺋﻲ عالﻤﻲ للﻌﻼج
ﺑاﻷعﺸ ــ ــاب ﻓﻲ مدﻳﻨة س ـ ـــاﻧﺖ ﻛاﺗﺮﻳﻦ ،وإﻧﺸ ـــــاء مﺼـ ــــﻨﻊ ﺑيﺌﻲ لﺘﺼـ ــــﻨيﻊ اﻷدوﻳة مﻦ ﻫﺬه
اﻷعﺸاب) .دراسة رﻗﻢ(٢٨ :
 -٣٠دعوة اﻷﻃﺒاء الﻤﺘﺨﺼـ ـ ـ ـﺼــــ ــيﻦ والﻤﺴـــــــﺆوليﻦ ﻓﻲ الﺠﻤﻌيات والﻬيﺌات الﻌالﻤية لﺰﻳارة
مﺼ ـــﺮ ،وأﻫﻤية اﻻﺷـ ــﺘﺮاك ﻓﻲ الﺠﻤﻌيات واﻻﺗﺤادات الﻤﺘﺨﺼ ـــﺼ ـــة ﻓﻲ مﺠال الﺴــــياﺣة
الﻌﻼﺟية) .دراسة رﻗﻢ(٢٨ :
 -٣١الﻌﻤﻞ علﻰ ﺗﻨﻤية اﻷﻧﺸ ــــــﻄة والﺨدمات الﺘﻲ ﺗﺨدم الﺴـ ـــــياﺣة الﺒيﺌية ﻓﻲ واﺣة ســــــــيوة،
وذلﻚ ﺑﻌﻤﻞ الﺠوﻻت الﺴـــــــياﺣية إلﻰ مﻨاﻃﻖ الﻤﺤﻤية الﻤﺘﻔﺮﻗة ،وزﻳارة أماﻛﻦ الﺘﺮاث
إعﻼميـ ا ،وﺗﺤــدﻳــد أمــاﻛﻦ وﺟودﻫــا ،وﺗﺤــدﻳــد
ـ
الﺒيﺌﻲ والﺤﻀـــــــــاري ،والﻌﻤــﻞ علﻰ إﻇﻬــارﻫــا
الﻔﺘﺮات الﺰمﻨية لﻤﺮور الﻄيور الﻤﻬاﺟﺮة؛ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ الﺴـــ ـــاﺋﺢ مﻦ رؤﻳﺘﻬا واﻻســـــــﺘﻤﺘاع
ﺑﻬا) .دراسة رﻗﻢ(٣٣ :
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 -٣٢اﻻﻫﺘﻤام ﺑﻤﻨﻄقة واﺣة ﻗارة أم الﺼـــــﻐيﺮ مﻦ الﻨاﺣية اﻻﻗﺘﺼ ــــادﻳة واﻻﺟﺘﻤاعية ،والﻌﻤﻞ
علﻰ ﺗوﻓيﺮ الﺨدمات والﺒﻨية اﻷساسية ،واﻹﺑقاء علﻰ الﻄاﺑﻊ الﻌﻤﺮاﻧﻲ لﻬا ،والﻌﻤﻞ علﻰ
ﺣﻤاﻳة الﺜﺮوات الﻄﺒيﻌية والﺜقاﻓية ﺑالواﺣة؛ مﻤا ﻳﺆﻫلﻬا لﺘﺼــــﺒﺢ مﻨﻄقة ﺟﺬب ســـــياﺣﻲ.
)دراسة رﻗﻢ(٣١ :

 -٣٣اﻻﻫﺘﻤام ﺑالﺴــ ــــياﺣة الﻌﻼﺟية ﺑواﺣة ﻗارة أم الﺼـــ ــــﻐيﺮ ،ومﻨﻬا عيون الﻤياه الﻄﺒيﻌية،
ووﺿـ ـ ـــﻊ ﺧﻄﻂ ﺗﺴــ ـ ــوﻳقية للواﺣة داﺧل يا وﺧارﺟ يا ،ومﻨﻬا وﺿـ ـــــﻊ الﻄﺮﻳﻖ الﺬي ســــــــلﻜﻪ
اﻹسـ ـــﻜﻨدر اﻷﻛﺒﺮ ،ومﺮ ﺑواﺣة ﻗارة أم الﺼـــــﻐيﺮ أﺛﻨاء رﺣلﺘﻪ مﻦ اﻹســـــﻜﻨدرﻳة إلﻰ مﻨﻒ علﻰ
ﺧﺮﻳﻄة الﻄﺮق الﺘارﻳﺨية الﻌالﻤية) .دراسة رﻗﻢ(٣١ :
 -٣٤إﻧﺸـــ ـ ــاء إدارة مﺘﺨﺼـ ـ ـــﺼــــ ـــة ﺑــالﺴــــــــيــاﺣــة الــدﻳﻨيــة ،وﺗﻬﺘﻢ ﺑﻜــﻞ مــا ﻳﺘﻌلﻖ ﺑﻬــا وﺗﻨﻤيﺘﻬــا
وﺗﻨﺸيﻄﻬا ،ومﻨﻬا أماﻛﻦ الﺴياﺣة الدﻳﻨية ﻓﻲ ﺟﻨوب سيﻨاء ،وذلﻚ عﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻسﺘﻔادة
مﻦ وﺟود الﺘ ـــدﻓﻖ الﻜﺒيﺮ مﻦ زوارﻫــــا ﺧﻼل الﻤواس ـــ ـــﻢ الــــدﻳﻨي ـــة للﻜﻨــــاﺋﺲ واﻷدﻳﺮة.
)دراسة رﻗﻢ(٣٢ :

 -٣٥دعﻢ وﺗقوﻳة الﺒﻨية الﺘﺤﺘية ﺑﻤﺤاﻓﻈة ﺟﻨوب ســـــيﻨاء ،وﺻـــــياﻧة وﺗﻄوﻳﺮ مﻨاﻃﻖ الﺴ ــــياﺣة
الــدﻳﻨيــة ﺑﻬــا ،مﻊ إﺑﺮاز عﻨــاﺻـــ ــــﺮ ﻫــﺬه الﺴـــــــيــاﺣــة مﻦ ﺧﻼل الﺒﺮامﺞ الــدعــاﺋيــة والﻤﺆﺗﻤﺮات
والﻤﻌارض الﻌالﻤية ،واســـــــﺘﺨدام الوســــــــاﺋﻞ اﻹلﻜﺘﺮوﻧية الﻨاﻃقة ﺑاللﻐات الﻤﺨﺘلﻔة
للﺘﺮوﻳﺞ لﻬا) .دراسة رﻗﻢ(٣٢ :
 -٣٦إعداد ﻗاعدة ﺑياﻧات ﺗﺘﻀ ــﻤﻦ ﺣﺼـــﺮًا ﺑﺠﻤيﻊ الﻤوالد ،مﻊ ﺑيان أﻫﻤيﺘﻬا ،ومواﻗﻌﻬا ،والﺘﻲ
ﻳﻤﻜﻦ اسـ ــﺘﻐﻼلﻬا سـ ــياﺣيا ،مﻊ دراس ـــة الﻌﻨاﺻ ـــﺮ الﺘﺮاﺛية والﻔﻨية الﻤقدمة علﻰ ﻫامﺶ
الﻤولــد ،والﻌﻤــﻞ علﻰ الﺤﻔــاظ عليﻬــا ودعﻤﻬــا وﺗﻨﻤيﺘﻬــا وعﺮﺿـ ـ ـــﻬــا ﻓﻲ ﻗــالــﺐ ســـــــيــاﺣﻲ
مﻨاسﺐ) .دراسة رﻗﻢ(٢٩ :
 -٣٧ﻳﺠﺐ علﻰ وزارة الﺴــ ـ ــياﺣة واﻵﺛار ﻧﺸـــــــﺮ مﺠلة دورﻳة مﺘﺨﺼـــــــﺼـ ـ ـــة ﻓﻲ مﺠال ســــــــياﺣة
الﻤﺆﺗﻤﺮات مﺘﺮﺟﻤة لﻌدد مﻦ اللﻐات ،وﻳﺘﻢ ﺗوزﻳﻌﻬا علﻰ ﻛﻞ الﻤﺆسﺴات والﺸﺨﺼيات
الدولية الﻤﻬﺘﻤة ﺑﺈﻗامة الﻤﺆﺗﻤﺮات ومﻨﻈﻤﻲ الﻤﺆﺗﻤﺮات ﺑالﺨارج ،علﻰ أن ﺗﺘﻀـــــــﻤﻦ ﻫﺬه
الﻤﺠلة القدرات والﺘﺴــــﻬيﻼت الﻤﺘاﺣة ﻓﻲ مﺼــــﺮ ﻓﻲ مﺠال ســــياﺣة الﻤﺆﺗﻤﺮات ،وﺑﻌﺾ
اﻷﺧﺒــار الﻤﺘﻌلقــة ﺑـالﻤﺆﺗﻤﺮات الﻨــاﺟﺤــة الﺘﻲ ﺗﻢ عقــدﻫــا ﺑــالﻔﻌــﻞ ﻓﻲ الــدولــة والﻤﺆﺗﻤﺮات
الﻤﺴﺘقﺒلية) .دراسة رﻗﻢ(٣٤ :
 -٣٨الﻤﺴــاﻫﻤة الﻔﻌالة ﻓﻲ الﻤﻌارض الدولية والﻤﺆﺗﻤﺮات الﻤﺘﺨﺼـــﺼــة ﻓﻲ مﺠال ﺻـــﻨاعة
الﻤﺆﺗﻤﺮات ،ﺑﻬدف عﺮض اﻷﻓﻼم و الﻨﻤاذج ﻓيﻤا ﻳﺨﺺ مﻜوﻧات الﻤﻨﺘﺞ الﺬي ﻳﺘﻢ ﺗوﻓيﺮه
ﺑواسﻄة مﺼﺮ ﻓﻲ مﺠال سياﺣة الﻤﺆﺗﻤﺮات) .دراسة رﻗﻢ(٣٤ :
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 -٣٩ﺗﺼــﻤيﻢ موﻗﻊ إلﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑلﻐات مﺘﻌددة ﻳﺒيﻦ ﻗدرات مﺼــﺮ ﻓﻲ مﺠال ســياﺣة الﻤﺆﺗﻤﺮات،
وﻳﻌﺮض مﻌلومات موﺿـــــــوعية ﻓيﻤا ﻳﺨﺺ الﻤﻨﺘﺞ الﻤقدم ﺑواســـ ـــﻄة الدولة ،والﺘﺮوﻳﺞ
لﻬﺬا الﻤوﻗﻊ ﺑﻤواﻗﻊ دولية مﺨﺘلﻔة مﻌﻨية ﺑالﺴﻔﺮ) .دراسة رﻗﻢ(٣٤ :
 -٤٠وﺿــﻊ ﺗﺼــور ﺟدﻳد وﺗﺨﻄيﻂ ﺣدﻳﺚ للﻤواﻗﻊ اﻷﺛﺮﻳة الﻤوﺟودة ﺑﻤﺤاﻓﻈة ســوﻫاج ،علﻰ أن
ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺼـ ـ ـــيﺺ مﻨﻄقة ﺗﺠارﻳة للﺒازارات والﻤﺤﻼت لﺒيﻊ الﻤﻨﺘﺠات والﺤلﻲ ،وﺗﺨﺼــــــــيﺺ
مﻨﻄقة ﺣﻤامات ﻳﺮاعﻰ ﻓيﻬا أﻫﻤية الﻤﻨﻄقة اﻷﺛﺮﻳة والﺒﻌد اﻷﺛﺮي لﻬا) .دراسة رﻗﻢ(٢٦ :
 -٤١ﺗﻨﻤي ــة وﺗﺮميﻢ الﻤواﻗﻊ اﻷﺛﺮﻳـــة ﺑـــالﻤﺤـــاﻓﻈـــة ،وﺗﻤﻬيـــد الﻄﺮق الﻤﺆدﻳـــة إليﻬـــا ،وإزالـــة
الﻌﺸ ـــواﺋيات الﻤوﺟودة ﺑالقﺮب مﻦ ﻫﺬه الﻤواﻗﻊ ،وﺗﺤدﻳد ارﺗﻔاع اﻷﺑﻨية القﺮﻳﺒة للﺤﻔاظ
علﻰ الﻄﺮاز الﻌﻤﺮاﻧﻲ وعلﻰ ﺟﻤال الﻤوﻗﻊ اﻷﺛﺮي) .دراسة رﻗﻢ(٢٦ :
 -٤٢إﻧﺸ ـ ـ ـــاء ﻫيﺌة ﺗﺘﺒﻨﻰ عﻤليات الﺘﻨﻤية الﺴــــــــياﺣية الﻤﺴـــــــﺘدامة ﺑﻤﻨﻄقة وادي الﻨﻄﺮون،
وعﻤﻞ دراسـ ـ ـــات وأﺑﺤاث عﻦ إمﻜاﻧية اســــــــﺘﻐﻼل الﻤﻨﻄقة ﻓﻲ الﺴــــ ـــياﺣة الﻌﻼﺟية ،مﻊ
ﺿـ ـ ـــﺮورة إﻧﺸ ـ ـ ـــاء ﻓﻨدق ﺑيﺌﻲ ﻳﻌﺘﻤد علﻰ الﺨامات الﻤﺤلية والﻄﺮاز الﻤﻌﻤاري الﺘارﻳﺨﻲ
للﻤقومات اﻷﺛﺮﻳة ﺑالﻤﻨﻄقة) .دراسة رﻗﻢ(٢٤ :
 -٤٣إﻧﺸ ـ ـ ــاء مﻨﺘﺠﻊ ﺑدوي ﺗﻜون وس ـ ــــاﺋﻞ اﻹﻗامة ﺑﻪ مﻦ الﻤﺨيﻤات الﺒدوﻳة والﻔﻨادق الﺒيﺌية،
وعﻤﻞ ﺑﺮامﺞ لﻸﻧﺸ ـ ـــﻄة واﻷﻧﻤاط الﺴــــــياﺣية الﺘﻲ مﻦ الﻤﻤﻜﻦ اســــــﺘﻐﻼلﻬا ﻓﻲ مﻨﻄقة
وادي الﻨﻄﺮون) .دراسة رﻗﻢ(٢٤ :
 -٤٤وﺿـ ــﻊ مﻌاﻳيﺮ ومﺆﺷـ ــﺮات لقياس مﺴـــــﺘوى إﻧﺠاز الﺨﻄﻂ الﺘﻨﻤوﻳة الﺒيﺌية ،والﺘﻲ ﺗﻬدف
إلﻰ ﺗﻨﻤية الﺴـــ ـــياﺣية الﺒيﺌية وﺗﻌﻈيﻢ الﻌاﺋد مﻨﻬا ،وﻛﺬلﻚ ﺗقييﻢ ﺗﺄﺛيﺮﻫا علﻰ الﻤﻨاﻃﻖ
ذات الﻄﺒيﻌة الﻬﺸة وإدارﺗﻬا علﻰ ﻧﺤو مﺴﺘدام) .دراسة رﻗﻢ(١٤ :
 -٤٥الﺘوســــﻊ ﻓﻲ اسـ ــﺘﺨدام ﻧﻈﻢ الﻤﻌلومات الﺠﻐﺮاﻓية وﺗقﻨيات اﻻســــﺘﺸــــﻌار عﻦ ﺑﻌد ﻓﻲ
رﺻـ ـ ــد وﺗﺤليﻞ الﺘﻐيﺮات الﺘﻲ ﺗﺤدث ﻓﻲ مواﻗﻊ الﺴــــــياﺣة الﺒيﺌية ،وﺗقييﻤﻬا وﺗﺘﺒﻊ آﺛارﻫا
علﻰ الﻤوارد الﻄﺒيﻌيــة والﻤﺠﺘﻤﻊ ،واســــــــﺘﺨــدامﻬــا ﻛــﺄدوات ﺗــدعﻢ الﺘﺨﻄيﻂ الﺴــــــــيــاﺣﻲ
الﺒيﺌﻲ) .دراسة رﻗﻢ(١٤ :
 -٤٦إﻧﺸ ــاء ﺷ ــﺮﻛات س ــياﺣة مﺘﺨﺼ ــﺼـــة ﻓﻲ مﺠال الﺴ ــياﺣة الﺮﻳاﺿـــية ﻓقﻂ ﺗقوم ﺑﺘﻨﻈيﻢ
الﺒﺮامﺞ الﺴـــياﺣية الﺮﻳاﺿـــية ،وﺗﺴـــﻬيﻞ اﻹﺟﺮاءات للﺴـــاﺋﺤيﻦ ﻓﻲ مﻤارســـة اﻷﻧﺸـــﻄة
الﺮﻳاﺿـــية ،وﺗﻨﻈيﻢ اﻷﺣداث الﺮﻳاﺿـــية الﺘﻲ ﺗقام ﻓﻲ مﺼ ــﺮ عامة وﺷـــﺮم الﺸـــيﺦ ﺧاﺻـــة.
)دراسة رﻗﻢ(١٨ :

 -٤٧الﺘﺴـــوﻳﻖ للﺮﻳاﺿـــات الﺘﻲ ﺗقام ﻓﻰ ﺷـــﺮم الﺸـــيﺦ مﻦ ﺧﻼل عﻤﻞ ﺷـــاﺷـــات عﺮض ﻓﻲ
الﻤيادﻳﻦ الﻌامة ﻓﻲ الﺸــــــوارع الﺸـــ ـﻬيﺮة ،علﻰ ﻏﺮار ما ﻳﺤدث ﻓﻲ ﺑﻌﺾ الدول اﻷوروﺑية
وأمﺮﻳﻜا) .دراسة رﻗﻢ(١٨ :
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 -٤٨الﺘﺨﻄيﻂ الﺠيد لﻤﻨﻄقة الﻨوﺑة عﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻇﻬار الﻄاﺑﻊ الﺨاص للﻔﻨون الﻨوﺑية ،واﺧﺘيار
أﻓﻀــ ـ ــﻞ اﻷماﻛﻦ ﻹﻗامة مﺮاﻛﺰ الﺨدمات واﻷﻧﺸـــــــﻄة اﻹﻧﺘاﺟية ،وإعداد ﺧﻄة ﺗﻔﺼـــــــيلية
لﻼسﺘﺜﻤار الﺴياﺣﻲ ﺑﻬا) .دراسة رﻗﻢ(٣ :
 -٤٩مﺤــاولــة إﺣيــاء الﺘﺮاث الﻨوﺑﻲ مﻦ ﺧﻼل إعــادة الﻤﻬﺮﺟــاﻧــات الﺘﻲ ﺗﻀـــ ــــﻢ الﻔﻨون واﻷلﻌــاب
الﻨوﺑية القدﻳﻤة ،وإﻗامة مﻌارض للﻤﺸﻐوﻻت اليدوﻳة) .دراسة رﻗﻢ(٣ :
 -٥٠اﻻس ـ ـــﺘﻔادة مﻦ الﺘﻨﻤية الﺴــــــياﺣية ﺑقﺮﻳة ﻏﺮب س ـــــﻬيﻞ؛ ﺣيﺚ إﻧﻬا مﺸ ـــــﻬورة ﺑﺘﺼــــــﻨيﻊ
مﻨﺘﺠات الﺨوص والقﻤاش والﻤﻌادن الﺘﻲ ﺗﺴــــــــﺘﺨدم ﻓﻲ ﺻـــــــﻨاعة الﺤلﻲ والﺒﻼســــــــﺘيﻚ
ومﻨﺘﺠات الﻨﺨيﻞ والﻔﻨون الﺸﻌﺒية) .دراسة رﻗﻢ(٣ :
 -٥١ﺿـ ـ ــﺮورة ﺗوﺟيﻪ ﻧﺴ ـ ـــﺒة ﺟيدة مﻦ الﺤﻤﻼت الﺘﻨﺸ ـــــيﻄية للدول اﻹسـ ــــﻜﻨدﻧاﻓية ،مﻦ ﺧﻼل
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ وو ساﺋﻞ الﺘواﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤاعﻲ؛ ﺣيﺚ إن مﻌدل اﻻسﺘﺠاﺑة لﻸﻓﺮاد الﺬﻳﻦ ﻳقومون
ﺑالﺴياﺣة للﺨارج مﺮﺗﻔﻌة ﺟدا مقارﻧة ﺑﺒاﻗﻲ اﻷسواق الﺴياﺣية) .دراسة رﻗﻢ(١٩ :
 -٥٢ﺿ ـ ـــﺮورة إعادة ﻓﺘﺢ الﻤﻜﺘﺐ الﻤﺼــــــﺮي ﺑالﺴ ـــــوﻳد مﺮة أﺧﺮى ﺣﺘﻰ ﻳقوم ﺑﻤﻤارسـ ــــة أعﻤالﻪ
ﺑالﻜيﻔية الﻤﻄلوﺑة؛ ﺣيﺚ إن الﻌﻤﻞ مﻦ ﺧﻼل الوﺣدة الﻤﺮﻛﺰﻳة ﻷســـــــواق ﺷـــ ــــﻤال أوروﺑا
ﺑالقاﻫﺮة ﻻ ﺗﻔﻲ ﺑﺈﻧﺠاز ﻛﻞ اﻷعﻤال الﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﻧﺠازﻫا علﻰ أرض الواﻗﻊ) .دراسة رﻗﻢ(١٩ :
-٥٣الﻌﻤﻞ مﻊ ﺷـ ـ ـــﺮﻛات الﻄيﺮان لﺤﺜﻬا علﻰ ﺗﺴــــــــييﺮ الﻌدﻳد مﻦ الﺮﺣﻼت مﻦ دول الﺴــــــــوق
اﻹســــﻜﻨدﻧاﻓية إلﻰ مﺼــــﺮ ،وليﺲ اﻻعﺘﻤاد علﻰ الﺮﺣﻼت الﺸـــــارﺗﺮ ﻓقﻂ الﺘﻲ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓيﻬا
مﻨﻈﻤو الﺮﺣﻼت ،واﻻسـ ـ ـــﺘﻌــاﻧــة ﺑ ـالﻤﺮﺷ ـــ ــــدﻳﻦ الﺴــــــــيــاﺣييﻦ الﻤﺘﺤــدﺛيﻦ ﺑلﻐــات الــدول
اﻹسﻜﻨدﻧاﻓية )الﺴوﻳدﻳة ،الﻨﺮوﻳﺠية ،الﻔﻨلﻨدﻳة ،الدﻧﻤارﻛية() .دراسة رﻗﻢ(١٩ :

١١

العدد رقم ) (١٨٦ديسمبر ٢٠٢١

القاعدة القومية للدراسات – السياحة

ﺛاﻧيًا :الدراسات ﺑاللﻐة الﻌﺮﺑية

١٢

العدد رقم ) (١٨٦ديسمبر ٢٠٢١

القاعدة القومية للدراسات – السياحة

١
العنوان

أﺛﺮ الﺘﻐيﺮات الﻤﻨاﺧية علﻰ الﻨﺸاط الﺴياﺣﻲ ﻓﻲ مﺼﺮ :دراسة لدور الﻤﺆسﺴات
الﺮسﻤية ][Journal of Tourism, Hotels and Heritage, Vol.2, No.1, 2021

اسم المؤلﱢف

هبة اﷲ أحمد مختار طه

اسم الناشر

كلية السياحة والفنادق بجامعة مطروح

سنة النشر

٢٠٢١

رقم الطلب

ملف إلكتروني

عدد الصفحات

ص ص ١٣١ – ١١٥

المستخلص

ﺗﻌد ﻇاﻫﺮة الﺘﻐيﺮات الﻤﻨاﺧية ﻇاﻫﺮة عالﻤية ،إﻻ أن ﺗﺄﺛيﺮاﺗﻬا الﻤﺤلية ﺗﺨﺘلﻒ مﻦ مﻜان
إلﻰ آﺧﺮ علﻰ الﻜﺮة اﻷرﺿية؛ ﻧﻈﺮًا لﻄﺒيﻌة وﺣﺴاسية الﻨﻈﻢ الﺒيﺌية ﻓﻲ ﻛﻞ مﻨﻄقة ،ﻛﻤا
ﺗﻌد الﻤﻨاﻃﻖ الﺴاﺣلية أﻛﺜﺮ الﻤﻨاﻃﻖ ﺗﺄﺛﺮًا ﺑالﺘﻐيﺮات الﻤﻨاﺧية؛ ﻓﻬﻲ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑارﺗﻔاع
سﻄﺢ الﺒﺤﺮ ،ﻛﻤا ﻳﺘﺄﺛﺮ الﻨﺸاط الﺴياﺣﻲ ﻓيﻬا والﺤﺮﻛة الﺴياﺣية الواﻓدة إليﻬا ،وﺗقدم
ﻫﺬه الدراسة مﻔﻬوم ﻇاﻫﺮة الﺘﻐيﺮات الﻤﻨاﺧية وآﺛارﻫا علﻰ مقومات الﺠﺬب الﺴياﺣية
وأﻧﻤاط الﺴياﺣة الﻤﺨﺘلﻔة ﻓﻲ مﺼﺮ ،ﺛﻢ مدى اﻻﻫﺘﻤام الدولﻲ واﻹﻗليﻤﻲ ﺑالﻈاﻫﺮة،
وﻛﺬلﻚ دور مﺼﺮ ،والوﺿﻊ الﺬي وﺻلﺖ إليﻪ ﻓﻲ الﺘﻌامﻞ مﻊ ﻫﺬه الﻈاﻫﺮة ،مﻦ ﺧﻼل
ﺑﺤﺚ دور الﻤﺆسﺴات الﺮسﻤية الﻤﻌﻨية ﺑالﺘﻐيﺮات الﻤﻨاﺧية ﻓﻲ مﺼﺮ.

٢
العنوان

أﺛﺮ ﺗﻔﻌيﻞ ﻧﻈﻢ اﻹدارة الﺒيﺌية لﻤﺤﻤيﺘﻲ الﺠلﻒ الﻜﺒيﺮ ووادي الﺠﻤال ﻓﻲ ﺗﻨﺸيﻂ
الﺴياﺣة الﺒيﺌية ]مﺠلة ﻛلية الﺴياﺣة والﻔﻨادق ،ع ،٩ﻳوﻧيو [٢٠٢١

اسم المؤلﱢف

أمنية ناصر أمين عرام ،رانيا محمد بهاء الدين بدر الدين ،نهاد محمد كمال يحيى

اسم الناشر

كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة

سنة النشر

٢٠٢١

رقم الطلب

ملف إلكتروني

عدد الصفحات

ص ص ٤٣١ – ٣٩١

المستخلص

ﺗﻤﺜﱢﻞ الﺴياﺣة الﺒيﺌية أﺣد أﻫﻢ أﻧواع الﺴياﺣة ،إن لﻢ ﺗﻜﻦ أﻫﻤﻬا علﻰ اﻹﻃﻼق ،ليﺲ
ﻓقﻂ للﻌاﺋد اﻻﻗﺘﺼادي ،ولﻜﻦ للﻤﺮدود الﺴياسﻲ واﻻﺟﺘﻤاعﻲ والﺜقاﻓﻲ ،وﺗﻔاعلﻬا
اﻹﻧﺴاﻧﻲ والﺤﻀاري ،وﺗواﺟﻪ الﻤﺤﻤيات الﻄﺒيﻌية ﻓﻲ مﺼﺮ ﺗﻌدﻳات وﺗﺤدﻳات مﺨﺘلﻔة
ﺗﺆﺛﺮ علﻰ ﻗيﻤﺘﻬا الﺴياﺣية ،وﺧﺼوﺻًا مﺤﻤيﺘﻲ وادي الﺠﻤال والﺠلﻒ الﻜﺒيﺮ ،وﺗﻬدف
ﻫﺬه الدراسة إلﻰ الﺘﻌﺮف علﻰ ماﻫية اﻹدارة الﺒيﺌية وأﻫﻤيﺘﻬا ،والﻤﺘﻄلﺒات الﻌامة
لﺘﻄﺒيقﻬا ،ودراسة الﻌﻼﻗة ﺑيﻦ اﻹدارة الﺒيﺌية وﺗﻨﺸيﻂ الﺴياﺣة الﺒيﺌية ،والﺘﻌﺮف علﻰ
القواﻧيﻦ والﺘﺸﺮﻳﻌات الﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬا الﻤﺤﻤيات الﻄﺒيﻌية للﻤﺤاﻓﻈة علﻰ ﺣقوﻗﻬا ﺿد
عﻤليات الﺘﻌدي عليﻬا ،والﺘﻌﺮف علﻰ الﻨﺘاﺋﺞ اﻹﻳﺠاﺑية الﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ مﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﻌيﻞ
اﻹدارة الﺒيﺌية ،وأﺛﺮﻫا علﻰ ﺗﻨﺸيﻂ الﺴياﺣة الﺒيﺌية ﺑالﻤﺤﻤيﺘيﻦ.

١٣

العدد رقم ) (١٨٦ديسمبر ٢٠٢١

القاعدة القومية للدراسات – السياحة

٣
العنوان

أﺛﺮ الﺘﻨﻤية الﺴياﺣية علﻰ مﻨﻄقة الﻨوﺑة :دراسة ﺣالة علﻰ ﺟﺰﻳﺮة سﻬيﻞ الﻨوﺑية ]الﻤﺠلة
الدولية للﺘﺮاث والﺴياﺣة والﻀياﻓة ،مﺞ ،١٥ع ،١ﻳوﻧيو [٢٠٢١

اسم المؤلﱢف

مصطفى أحمد سوكارنو ،عائشة عبد العزيز التهامي ،إبراهيم عبد الباسط

اسم الناشر

كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم

سنة النشر

٢٠٢١

رقم الطلب

ملف إلكتروني

عدد الصفحات

ص ص ٤٨ – ٢٣

المستخلص

ﺗﻌد الﺴياﺣة الﺜقاﻓية مﻦ سﻤات الﺴياﺣة ﻓﻲ الﻌﺼﺮ الﺤدﻳﺚ وأﺣد أرﻛاﻧﻬا الﻤﻬﻤة؛
لﺬلﻚ ﻓﺈن دعﻤﻬا وﺗﺸﺠيﻌﻬا ﻗد ﻳﻀﻊ ﺣلولًا للﻜﺜيﺮ مﻦ الﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤاعية الﺘﻲ
ﺗﻌاﻧﻲ مﻨﻬا ﻗﺮى الﻨوﺑة ،وﺧاﺻة الﺒﻄالة الﺘﻲ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ مﺤيﻂ الﺸﺒاب ،ولﻌﻞ اﺧﺘيار
ﺟﺰﻳﺮة سﻬيﻞ الﻨوﺑية ﻛﻨﻤوذج لﺘﻄﺒيﻖ الﺘوﻇيﻒ الﺴياﺣﻲ ﻗد ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺸﺠيﻊ
الﻤﻨاﻃﻖ الﻨوﺑية اﻷﺧﺮى ﻓﻲ الﻤﻀﻲ ﻗُدمًا ﻓﻲ ﻫﺬا الﻄﺮﻳﻖ ،وﺗﻬدف ﻫﺬه الدراسة إلﻰ
الﺘﻌﺮف علﻰ موارد الﺠﺬب الﺜقاﻓية واﻻﺟﺘﻤاعية للﻨوﺑة ﻓﻲ الﻌﺼﺮ الﺤدﻳﺚ ،والﻤﺸﻜﻼت
الﺘﻲ ﺗﻌوق ﻫﺬا الﺠﺬب ﺑﺠﺰﻳﺮة سﻬيﻞ ،واسﺘﻄﻼع آراء الﺴﻜان؛ للوﻗوف علﻰ اﺗﺠاﻫاﺗﻬﻢ
ﺣول ﻛيﻔية الﺘوﻇيﻒ الﺴياﺣﻲ للﻤﻨﻄقة ،ووﺿﻊ مقﺘﺮح لﻼسﺘﺨدام الﺴياﺣﻲ لﻬا.

٤
العنوان

أﺛﺮ ﺟاﺋﺤة  COVID-19واﻧﻌﻜاساﺗﻬا علﻰ الﺴياﺣة الﻌالﻤية :دراسة ﺟﻐﺮاﻓية ﺑالﺘﻄﺒيﻖ
علﻰ مﺼﺮ ]الﻤﺠلة الﺠﻐﺮاﻓية الﻌﺮﺑية ،مﺞ ،٥٢ع ،٧٧ﻳوﻧيو [٢٠٢١

اسم المؤلﱢف

مصطفى هاشم عبد العزيز فتح الباب

اسم الناشر

الجمعية الجغرافية المصرية

سنة النشر

٢٠٢١

رقم الطلب

ملف إلكتروني

عدد الصفحات

ص ص ٤٧٠ – ٤٥٢

المستخلص

ﺗﺘﻨاول ﻫﺬه الدراسة أﺛﺮ اﻧﺘﺸار ﻓيﺮوس "ﻛوروﻧا" الﻤﺴﺘﺠد علﻰ ﻗﻄاع الﺴياﺣة
ﻌا
الﻌالﻤية ،ﻛﻤا ﺗﻨاولﺖ الدراسة أﺛﺮ "ﻛوروﻧا" علﻰ الﺴياﺣة الﻤﺼﺮﻳة الﺘﻲ ﺷﻬدت ﺗﺮاﺟ ً
ﻓﻲ أعداد الﺴاﺋﺤيﻦ واﻹﻳﺮادات الﺴياﺣية ﺑﻌد أن ﺣققﺖ أعلﻰ مﻌدﱠﻻﺗﻬا عام ،٢٠١٩/٢٠١٨
ﻛﻤا ﺗﻨاولﺖ الﺴيﻨارﻳوﻫات الﻤﺤﺘﻤلة للﻨﺸاط الﺴياﺣﻲ الﻤﺼﺮي عام  ٢٠٢٠ﻓﻲ ﺿوء
سيﻨارﻳوﻫات مﻨﻈﻤة الﺴياﺣة الﻌالﻤية.

١٤

العدد رقم ) (١٨٦ديسمبر ٢٠٢١

القاعدة القومية للدراسات – السياحة

٥
العنوان

أﺛﺮ ﻓيﺮوس ﻛوروﻧا )ﻛوﻓيد (١٩-علﻰ الﺴياﺣة الﻌالﻤية :دراسة ﺟﻐﺮاﻓية ]مﺠلة ﻛلية
اﻵداب ،ﺟامﻌة القاﻫﺮة ،مﺞ ،٨١ع ،٣أﺑﺮﻳﻞ [٢٠٢١

اسم المؤلﱢف

عدلي أنيس

اسم الناشر

كلية اﻵداب بجامعة القاهرة

سنة النشر

٢٠٢١

رقم الطلب

ملف إلكتروني

عدد الصفحات

ص ص ٢٧٤ – ٢٢١

المستخلص

واﺟﻬﺖ الﺴياﺣة الﻌالﻤية أزمة ﻃاﺣﻨة ﻏيﺮ مﺴﺒوﻗة وﻫﻲ اﻷولﻰ مﻦ ﻧوعﻬا ﺑﺴﺒﺐ
ﺟاﺋﺤة )ﻛوﻓيد ،(١٩-وﻳﻌد ﻗﻄاعا الﺴياﺣة والﻄيﺮان ﻫﻤا القﻄاعان اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻀﺮ ًرا مﻦ
اﻷزمة وﻓقًا لﺘوﻗﻌات مﻨﻈﻤة الﺴياﺣة الﻌالﻤية ،وﺗﺘﻨاول ﻫﺬه الدراسة رﺻد ودراسة
اﻵﺛار الﻨاﺗﺠة عﻦ ﻓيﺮوس "ﻛوروﻧا" علﻰ الﺴياﺣة الﻌالﻤية ،مﻦ ﺣيﺚ ﺣﺠﻢ الﺴياﺣة
واﻹﻳﺮادات الﺴياﺣية وﻗﻄاع الﻄيﺮان والﻔﻨادق والﻌﻤالة وﻏيﺮ ذلﻚ مﻦ اﻵﺛار
اﻻﻗﺘﺼادﻳة علﻰ دول الﻌالﻢ ﻓﻰ ﻇﻞ ﻫﺬه الﺠاﺋﺤة الﻌالﻤية ،ﻛﻤا ﺗلقﻲ الﻀوء علﻰ
مﺴﺘقﺒﻞ الﺴياﺣة علﻰ دول الﻌالﻢ ،والﺴيﻨارﻳوﻫات الﻤﺘوﻗﻌة ،وإﺟﺮاءات الﺘﻌاﻓﻲ مﻦ
آﺛار ﻫﺬه اﻷزمة.

٦
العنوان

اﻻسﺘﺜﻤارات الﺴياﺣية ومﺴاﻫﻤﺘﻬا ﻓﻲ الدﺧﻞ القومﻲ لﻤﺼﺮ ]مﺠلة ﻛلية الﺴياسة
واﻻﻗﺘﺼاد ،ع ،١١ﻳوليو [٢٠٢١

اسم المؤلﱢف

رانيا محمد عبد الحميد

اسم الناشر

كلية السياسة واﻻقتصاد بجامعة بني سويف

سنة النشر

٢٠٢١

رقم الطلب

ملف إلكتروني

عدد الصفحات

ص ص ٢٦ – ١

المستخلص

ﺗلﻌﺐ الﺴياﺣة دورًا ﺑارزًا ﻓﻲ اﻗﺘﺼادات الﻜﺜيﺮ مﻦ دول الﻌالﻢ؛ ﺣيﺚ ﺗﻌد مﺼدرًا مﻬﻤًا
مﻦ مﺼادر الدﺧﻞ القومﻲ ،وﻫﻨاك دول ﻛﺜيﺮة ﺗﻤﻜﻨﺖ مﻦ ﺗﺤقيﻖ مﻌدﱠﻻت ﻧﻤو مﺮﺗﻔﻌة
للﻨاﺗﺞ الﺴياﺣﻲ ﺑﻬا؛ مﻤا ﻳﻨﻌﻜﺲ أﺛﺮه علﻰ ﺗﺤقيﻖ الﺘوازن ﻓﻲ ميﺰان الﻤدﻓوعات،
والﺘﻐلﺐ علﻰ ﺑﻌﺾ الﻤﺸﻜﻼت اﻻﻗﺘﺼادﻳة واﻻﺟﺘﻤاعية الﺘﻲ ﺗواﺟﻬﻬا ﻫﺬه الدول،
وﺗﻬدف ﻫﺬه الدراسة إلﻰ ﻗياس أﺛﺮ اﻻسﺘﺜﻤارات الﺴياﺣية علﻰ الﺘﻨﻤية اﻻﻗﺘﺼادﻳة ﻓﻲ
مﺼﺮ ﺧﻼل الﻔﺘﺮة مﻦ ) ،(٢٠١٦ – ١٩٨٠مﻦ ﺧﻼل اسﺘﻌﺮاض الوﺿﻊ الﺮاﻫﻦ لقﻄاع الﺴياﺣة
ﻓﻲ مﺼﺮ ،وﺗﺤدﻳد الﻤﻌوﱢﻗات الﺘﻲ ﺗواﺟﻪ ﻫﺬا القﻄاع.

١٥

العدد رقم ) (١٨٦ديسمبر ٢٠٢١

القاعدة القومية للدراسات – السياحة

٧
العنوان

ﺗﺼور مقﺘﺮح لﺘﻨﺸيﻂ الﺴياﺣة الﺮﻳاﺿية والﻌﻼﺟية ﺑﻤدﻳﻨة سﻔاﺟا ﺑﻤﺤاﻓﻈة الﺒﺤﺮ
اﻷﺣﻤﺮ ]مﺠلة أسوان لﻌلوم الﺘﺮﺑية الﺒدﻧية والﺮﻳاﺿية الﻤﺘﺨﺼﺼة ،ع ،٣مارس [٢٠٢١

اسم المؤلﱢف

عادل محمد عبد المنعم مكي ،وليد رزق بدر ،محمد حامد فتحي ،نسرين قرشي شلتوت خليفة

اسم الناشر

كلية التربية الرياضية بجامعة أسوان

سنة النشر

٢٠٢١

رقم الطلب

ملف إلكتروني

عدد الصفحات

ص ص ٢٢٧ – ١٩٥

المستخلص

ﺗﻬدف ﻫﺬه الدراسة إلﻰ وﺿﻊ ﻧﻤوذج مقﺘﺮح لﺘﻔﻌيﻞ إمﻜاﻧات الﺴياﺣة الﺮﻳاﺿية
والﻌﻼﺟية ﺑﻤدﻳﻨة سﻔاﺟا ﺑﻤﺤاﻓﻈة الﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ ،مﻦ ﺧﻼل الﺘﻌﺮف علﻰ إمﻜاﻧات
الﺴياﺣة الﺮﻳاﺿية ﺑالﻤدﻳﻨة ،ومﻌﺮﻓة مﻌوﻗات ومﺸﻜﻼت ﻫﺬا الﻨوع مﻦ الﺴياﺣة،
واﻹمﻜاﻧات الﺒﺸﺮﻳة والﻤادﻳة ﻓﻲ ﻫﺬا الﻤﺠال ،والﺘﺤدﻳات الﻤﻌاﺻﺮة الﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ علﻰ
الﺴياﺣة الﺮﻳاﺿية مﺤل يا وعالﻤ يا.

٨
العنوان

ﺗﻔﻌيﻞ دور الﻤﻜاﺗﺐ الﺨارﺟية لﻬيﺌة ﺗﻨﺸيﻂ الﺴياﺣة ﻓﻲ اسﺘﻌادة الﺼورة الﺬﻫﻨية
للﻤقﺼد الﺴياﺣﻲ ﺧﻼل اﻷزمات ]مﺠلة ﻛلية الﺴياﺣة والﻔﻨادق ،ع ،٩ﻳوﻧيو [٢٠٢١

اسم المؤلﱢف

أحمد حسن علي اﻷسمر ،دعاء سمير محمد حزة ،عزة سعد محمد عطية

اسم الناشر

كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة

سنة النشر

٢٠٢١

رقم الطلب

ملف إلكتروني

عدد الصفحات

ص ص ٤٣ – ٣

المستخلص

ﺗقوم الﻤﻜاﺗﺐ الﺨارﺟية ﺑدور ﻓﻌﱠال ﻓﻲ ﺗدﻓﻖ ﺣﺮﻛة الﺴياﺣة الدولية لﻤﺼﺮ ﺑﺼﻔة عامة،
إلﻰ ﺟاﻧﺐ دراسة اﻷسواق الﺴياﺣية وﺗﺤليلﻬا للوﻗوف علﻰ ﻧقاط القوة والﻀﻌﻒ،
وﻛيﻔية اﺧﺘيار اﻻسﺘﺮاﺗيﺠية الﻤﻨاسﺒة لﻜﻞ سوق علﻰ ﺣدة ،وﺗﻬدف ﻫﺬه الدراسة إلﻰ
ﺗﺤدﻳد الدور الﺘﺮوﻳﺠﻲ الﺬي ﺗقوم الﻤﻜاﺗﺐ الﺨارﺟية للﻬيﺌة الﻤﺼﺮﻳة الﻌامة للﺘﻨﺸيﻂ
الﺴياﺣﻲ ﻓﻲ اسﺘﻌادة الﺼورة الﺬﻫﻨية للﻤقﺼد الﺴياﺣﻲ ﺧﻼل اﻷزمات ،وﺗﺤدﻳد
اﻹمﻜاﻧات الﻤادﻳة الﻤﻄلوﺑة ،ومﻌﺮﻓة مﻬارات وﻗدرات الﻤوارد الﺒﺸﺮﻳة ،والوﻗوف علﻰ
الﺼﻌوﺑات والﻤﻌوﻗات الﺘﻲ ﺗواﺟﻪ ﺗلﻚ الﻤﻜاﺗﺐ أﺛﻨاء عﻤلﻬا.

١٦

العدد رقم ) (١٨٦ديسمبر ٢٠٢١

القاعدة القومية للدراسات – السياحة

٩
العنوان

دراسة ﺗﺄﺛيﺮ الﺘﺴوﻳﻖ اﻹلﻜﺘﺮوﻧﻲ علﻰ اﻷزمات الﺴياﺣية ﻓﻲ مﺼﺮ ]مﺠلة ﻛلية الﺴياﺣة
والﻔﻨادق ،ع ،٩ﻳوﻧيو [٢٠٢١

اسم المؤلﱢف

منة اﷲ صﻼح الدين سراج ،أحمد عادل حماد ،غادة علي حمود

اسم الناشر

كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة

سنة النشر

٢٠٢١

رقم الطلب

ملف إلكتروني

عدد الصفحات

ص ص ٣٦٦ – ٣١٩

المستخلص

ﺗﻜﻤﻦ أﻫﻤية الدراسة ﻓﻲ إﻳﺠاد اسﺘﺮاﺗيﺠية لﺘﺴوﻳﻖ الﺴياﺣة إلﻜﺘﺮوﻧيا؛ ﺑﻬدف ﺗﻔﻌيﻞ
دور الﺘﺴوﻳﻖ اﻹلﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ مواﺟﻬة اﻷزمات الﺴياﺣية والﺤد مﻨﻬا؛ مﻤا ﻳﻨﺘﺞ عﻨﻪ زﻳادة
الﺤﺮﻛة الﺴياﺣية ،وﺗﻬدف الدراسة إلﻰ دراسة وﺗﺤليﻞ مدى ﺗﺤﻤﻞ الﺒﻨية الﺘﺤﺘية
لﺘﻄﺒيﻖ ﺗقﻨيات الﺘﺴوﻳﻖ اﻹلﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ مواﺟﻬة اﻷزمات الﺴياﺣية ،ودراسة ﺗﺠارب
ﺑﻌﺾ الدول لﻤواﺟﻬة ﺗلﻚ اﻷزمات ،وﺗﺤليﻞ الﻌقﺒات الﺘﻲ ﺗﻌوق ﺗﻄﺒيﻖ الﺘﺴوﻳﻖ
اﻹلﻜﺘﺮوﻧﻲ ،وﺗقييﻢ دوره ﻓﻲ مواﺟﻬة اﻷزمات الﺴياﺣية ﻓﻲ مﺼﺮ.

١٠
العنوان

دور الﺒورﺻات الﺴياﺣية ﻓﻲ الﺘﺮوﻳﺞ للﻤﻨﺘﺞ الﺴياﺣﻲ ]مﺠلة ﻛلية الﺴياﺣة والﻔﻨادق،
ع ،٩ﻳوﻧيو [٢٠٢١

اسم المؤلﱢف

يمنى مصطفى عبد الفضيل ،رانيا محمد بهاء الدين بدر الدين ،دعاء سمير محمد حزة

اسم الناشر

كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة

سنة النشر

٢٠٢١

رقم الطلب

ملف إلكتروني

عدد الصفحات

ص ص ٤٦٩ – ٤٣٣

المستخلص

ﺗﻌد الﺒورﺻات الﺴياﺣية واﺣدة مﻦ أﻫﻢ أساليﺐ الﺘﺮوﻳﺞ الﺴياﺣﻲ ،وﺗﺘﻤﺜﻞ مﺸﻜلة
ﻫﺬه الدراسة ﻓﻲ ﺗوﺿيﺢ دور ﻫﺬه الﺒورﺻات ﻓﻲ الﺘﺮوﻳﺞ للﻤﻨﺘﺞ الﺴياﺣﻲ الﻤﺼﺮي،
ﺑاﻹﺿاﻓة إلﻰ إﺑﺮاز أﻫﻢ اﻹﻳﺠاﺑيات والﺴلﺒيات لﻬا ،وﺗﻬدف الدراسة إلﻰ مﻌﺮﻓة أﻫﻢ
الﺒورﺻات الﺴياﺣية الﻌالﻤية ﺑﺸﻜﻞ عام ،والﺘﻲ ﺗﺸارك ﻓيﻬا مﺼﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺧاص،
والوﻗوف علﻰ الﺘﺄﺛيﺮات اﻹﻳﺠاﺑية الﻨاﺗﺠة عﻦ الﻤﺸارﻛة ﻓﻲ ﺗلﻚ الﺒورﺻات ،وإدراك مدى
اﻫﺘﻤام الدولة ﺑالﻤﺸارﻛة ﻓيﻬا ،وﺗﺤدﻳد ﺗﺄﺛيﺮﻫا علﻰ الﺘﺮوﻳﺞ للﻤقاﺻد الﺴياﺣية،
وﺗﺴليﻂ الﻀوء علﻰ الﻤﻌوﻗات الﺘﻲ ﺗﺤد مﻦ الﻤﺸارﻛة الﻔﻌﱠالة ﻓيﻬا.

١٧

العدد رقم ) (١٨٦ديسمبر ٢٠٢١

القاعدة القومية للدراسات – السياحة

١١
العنوان

الﺴياﺣة الﺒيﺌية ودورﻫا ﻓﻲ ﺗﺤقيﻖ الﺘﻨﻤية الﻤﺴﺘدامة ]الﻤﺠلة الﻌلﻤية للدراسات
والﺒﺤوث الﻤالية واﻹدارﻳة ،مﺞ ،٩ع ،١ﻳوﻧيو [٢٠٢١

اسم المؤلﱢف

شريف محمد علي ،جهاد أحمد نور الدين ،آية عدلي عبد القادر

اسم الناشر

كلية التجارة بجامعة السادات

سنة النشر

٢٠٢١

رقم الطلب

ملف إلكتروني

عدد الصفحات

ص ص ٢٢٧ – ١٩٧

المستخلص

ﻧﻈﺮًا ﻷﻫﻤية الﻌﻼﻗة الﻤﺘﺒادلة ﺑيﻦ الﺴياﺣة والﺒيﺌة ﻛان ﻻ ﺑد مﻦ ﺗﺤقيﻖ الﺘوازن ﺑيﻨﻬﻤا
لﺘﺤقيﻖ الﻤﺼالﺢ اﻻﻗﺘﺼادﻳة واﻻﺟﺘﻤاعية ،ولﺬا ﺑدأ اﻻﻫﺘﻤام ﺑﻤﺒدأ اﻻسﺘدامة ﻓﻲ
الﺴياﺣة ،وﺗﺄﺛيﺮ اﻧﻌﻜاساﺗﻬا علﻰ الﺒيﺌة الﻄﺒيﻌية ،وﺗﻬدف ﻫﺬه الدراسة إلﻰ ﺗوﺿيﺢ
مﻔﻬوم الﺴياﺣة الﺒيﺌية وأﻧواعﻬا وأﻫﻤيﺘﻬا ،وأﺛﺮﻫا علﻰ الﺘﻨﻤية الﻤﺴﺘدامة ،ودراسة
الﺘﻨﻤية الﺴياﺣية الﻤﺴﺘدامة ﻓﻲ الﻤﺤﻤيات الﻄﺒيﻌية.

١٢
العنوان

أﺛﺮ اﻧﺘﺸار اﻷوﺑﺌة الﻌالﻤية علﻰ ﺻﻨاعة الﺴياﺣة ﻓﻲ مﺼﺮ ﺑالﺘﻄﺒيﻖ علﻰ ﻓيﺮوس
"ﻛوروﻧا" الﻤﺴﺘﺠد )ﻛوﻓيد] (١٩-الﻤﺠلة الﻌلﻤية لﻜلية الﺴياﺣة والﻔﻨادق ،ع ،١٧ج[٢٠٢٠ ،١

اسم المؤلﱢف

باسم محمود أبو العﻼ هريدي

اسم الناشر

كلية السياحة والفنادق بجامعة مطروح

سنة النشر

٢٠٢٠

رقم الطلب

ملف إلكتروني

عدد الصفحات

ص ص ٤٦ – ٢٧

المستخلص

ﺗُﻌدﱡ الﺴياﺣة واﺣدة مﻦ القﻄاعات اﻻﻗﺘﺼادﻳة الﺮاﺋدة ﻓﻲ الﻌالﻢ ،ﻛﻤا أﻧﻬا مﺤﺮك
رﺋيﺲ للﺘﻨﻤية الﻤﺴﺘدامة؛ لﺬا ﻓﺈن ﻇﻬور اﻷوﺑﺌة 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،
واﻻسﺘﻔادة مﻦ الﺘﺠارب الﺴياﺣية الدولية الﻤﺘقدمة ،ﺑاﻹﺿاﻓة إلﻰ الﺠﻬود الﺘﻲ ﺗﺒﺬلﻬا
اﻷﺟﻬﺰة الﺴياﺣية الﺮسﻤية وﻏيﺮ الﺮسﻤية لﻤواﺟﻬة آﺛار ﻫﺬه اﻷزمة.

١٨

العدد رقم ) (١٨٦ديسمبر ٢٠٢١

القاعدة القومية للدراسات – السياحة

١٣
العنوان

أﺛﺮ ﻗﻄاع الﺴياﺣة علﻰ الﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼادي ﻓﻲ الدول الﻌﺮﺑية

اسم المؤلﱢف

محمد إسماعيل ،جمال قاسم

اسم الناشر

صندوق النقد العربي

سنة النشر

٢٠٢٠

رقم الطلب

ملف إلكتروني

عدد الصفحات

 ٣١ص

المستخلص

ﻧﻈ ًﺮا ﻷﻫﻤية ﻗﻄاع الﺴياﺣة ﺑالﻨﺴﺒة لﻼﻗﺘﺼادات الﻌﺮﺑية ،ﺗﺴﺘﻬدف ﻫﺬه الدراسة
ﺑﺸﻜﻞ أساسﻲ رﺻد اﻷﻫﻤية اﻻﻗﺘﺼادﻳة لقﻄاع الﺴياﺣة ﻓﻲ الدول الﻌﺮﺑية مﻦ ﺧﻼل
ﺗقدﻳﺮ ﻧﻤوذج ﻛﻤﻲ ﺑاسﺘﺨدام الﺴﻼسﻞ الﺰمﻨية الﻤقﻄﻌية لﺴﺖ عﺸﺮة دولة عﺮﺑية
ﺧﻼل الﻔﺘﺮة )  ( ٢٠١٨ – ١٩٩٥لقياس أﺛﺮ عدد مﻦ الﻤﺘﻐيﺮات ذات الﺼلة ﺑقﻄاع الﺴياﺣة
مﺜﻞ اﻹﻧﻔاق علﻰ ﻗﻄاع الﺴياﺣة ،والﻌاﺋدات الﺴياﺣية علﻰ الﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼادي ،وأﺧي ًﺮا
ﺧلﺼﺖ الدراسة إلﻰ عدد مﻦ الﺘوﺻيات علﻰ ﺻﻌيد الﺴياسات الﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﻬﻢ
ﻓﻲ ﺗﺤﺴيﻦ أداء ﻗﻄاع الﺴياﺣة ﻓﻲ الدول الﻌﺮﺑية.

١٤
العنوان

الﺘﺨﻄيﻂ الﺴياﺣﻲ الﺒيﺌﻲ ﻛﺂلية لﺘﻨﻤية الﺴياﺣة الﺒيﺌية الﻤﺴﺘدامة :ﺑالﺘﻄﺒيﻖ علﻰ
ﻗﻄاع مﺮسﻰ علﻢ الﺴياﺣﻲ ]الﻤﺠلة الﻌلﻤية لﻜلية الﺴياﺣة والﻔﻨادق ،ع ،١٧ج[٢٠٢٠ ،٢

اسم المؤلﱢف

أسماء سعيد أحمد اﻷسرج

اسم الناشر

كلية السياحة والفنادق بجامعة مطروح

سنة النشر

٢٠٢٠

رقم الطلب

ملف إلكتروني

عدد الصفحات

ص ص ٦٩ – ٤٧

المستخلص

ﻳُﻌدﱡ الﺘﺨﻄيﻂ الﺴياﺣﻲ الﺒيﺌﻲ أﺣد اﻵليات الوﻗاﺋية الﻤﻌاﺻﺮة لﺤﻤاﻳة الﺒيﺌة ﺑﺄسلوب
مﺤﻜﻢ ومقﺘﺼد ،ﻳﻤﻜﻦ مﻦ ﺧﻼلﻪ ﺗﺤقيﻖ الﻌدﻳد مﻦ اﻷﻫداف الﺘﻨﻤوﻳة اﻻﻗﺘﺼادﻳة
واﻻﺟﺘﻤاعية ،والﺬي ﻳﻤﻜﻦ مﻦ ﺧﻼلﻪ 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
الﻤﻨوﻃة ﺑوﺿﻊ ﺧﻄﻂ الﺘﻨﻤية لﺘﺤدﻳد الﻤﺸﻜﻼت الﺘﻲ ﺗﻌوق ﺗﺤقيﻖ ﻫﺬه الﺘﻨﻤية.

١٩

العدد رقم ) (١٨٦ديسمبر ٢٠٢١

القاعدة القومية للدراسات – السياحة

١٥
العنوان

ﺗداعيات أزمة ﻓيﺮوس "ﻛوروﻧا" الﻤﺴﺘﺠد علﻰ القﻄاع الﺴياﺣﻲ الﻤﺼﺮي

اسم المؤلﱢف

سلوى محمد مرسي ،زينب محمد الصاوي

اسم الناشر

معهد التخطيط القومي

سنة النشر

٢٠٢٠

رقم الطلب

ملف إلكتروني

عدد الصفحات

 ٢٥ص

المستخلص

ُﻳﻌدﱡ ﻗﻄاع الﺴياﺣة والﺴﻔﺮ الﻌالﻤﻲ واﺣدًا مﻦ أﻛﺜﺮ القﻄاعات اﻻﻗﺘﺼادﻳة الﺘﻲ ﺗﻜﺒدت
ﺧﺴاﺋﺮ ﻓادﺣة ﻧﺘيﺠة اﻧﺘﺸار ﻓيﺮوس "ﻛوروﻧا" الﻤﺴﺘﺠد. ،وﺗﻬدف ﻫﺬه الدراسة إلﻰ رﺻد
ﺗداعيات اﻧﺘﺸار ﻫﺬا الﻔيﺮوس علﻰ القﻄاع الﺴياﺣﻲ الﻤﺼﺮي؛ لﻤا لﻬﺬا القﻄاع مﻦ دور
مﻬﻢ ﻛﺄﺣد القﻄاعات اﻻﻗﺘﺼادﻳة الﺮﺋيﺴة علﻰ الﻤﺴﺘوى القومﻲ ،وﺗﺘﻨاول الدراسة
عدة ﻧقاط أساسية ،مﻨﻬا دراسة أﺛﺮ الﻔيﺮوس علﻰ الﺴياﺣة الﻌالﻤية ﺧﻼل عام ،٢٠٢٠
ﻛﻤا ﺗﻌﺮض ما ﻗامﺖ ﺑﻪ الﺤﻜومة الﻤﺼﺮﻳة مﻦ إﺟﺮاءات للﺤد مﻦ ﺗﺄﺛيﺮات اﻧﺘﺸار ﻓيﺮوس
ﻌا ﺑﻌد اﻧﺘﻬاء
"ﻛوروﻧا" علﻰ القﻄاع الﺴياﺣﻲ الﻤﺼﺮي ،ومﺴاعدﺗﻪ علﻰ الﻨﻬوض سﺮﻳ ً
ﻫﺬه اﻷزمة ،وأﺧي ًﺮا ﺗقدم الﻌدﻳد مﻦ الﻤقﺘﺮﺣات الﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ مﻌالﺠة آﺛار ﻫﺬه اﻷزمة.

١٦
العنوان

ﺗﺴوﻳﻖ الﻤﺘاﺣﻒ اﻷﺛﺮﻳة ﻓﻲ مﺼﺮ ﺑالﺘﻄﺒيﻖ علﻰ مﺘﺤﻒ الوادي الﺠدﻳد ]الﻤﺠلة الدولية
للﺘﺮاث والﺴياﺣة والﻀياﻓة ،مﺞ ،١٤ع ،٢دﻳﺴﻤﺒﺮ [٢٠٢٠

اسم المؤلﱢف

حسناء حسن أحمد حامد

اسم الناشر

كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم

سنة النشر

٢٠٢٠

رقم الطلب

ملف إلكتروني

عدد الصفحات

ص ص ٢٨٨ – ٢٧٥

المستخلص

ﺗﻌد واﺣة الﺨارﺟة واﺣدة مﻦ أﻫﻢ الواﺣات الﻤوﺟودة ﺑﻤﺤاﻓﻈة الوادي الﺠدﻳد الﺘﻰ ﺗﻀﻢ
الﻌدﻳد مﻦ الﻤقومات اﻷﺛﺮﻳة والﺘﺮاﺛية والﺴياﺣية الﺘﻰ ﺗﺠﻌلﻬا ﺗﺤﺘﻞ مﻜاﻧة مﺮموﻗة،
وﺗﻬدف ﻫﺬه الدراسة إلﻰ وﺿﻊ مقﺘﺮح ﺷامﻞ لﺘﻄوﻳﺮ الﻤﺘاﺣﻒ ﻓﻰ مﺼﺮ ،ﺑالﺘﻄﺒيﻖ علﻰ
مﺘﺤﻒ الوادى الﺠدﻳد مﻦ مﻨﻈور اﻻسﺘﻔادة مﻦ الﺘقﻨيات الﺤدﻳﺜة الﻤﺘﻤﺜلة ﻓﻲ الﻤﺘاﺣﻒ
الﺨﻀﺮاء والﻤﺘاﺣﻒ الﺬﻛية والﻤﺘاﺣﻒ اﻻﻓﺘﺮاﺿية ،ﺑﻤا ﻳﺤقﻖ درﺟة اﻻسﺘﻔادة الﻤﺜلﻰ،
دا
وﺗﻌﺮض الدراسة ﺑﻌﺾ اﻻﻗﺘﺮاﺣات الﺘﻲ ﻗد ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻰ ﺗﻨﻤية وﺗﻄوﻳﺮ الﻤﻨﻄقة؛ ﺗﻤﻬي ً
لوﺿﻌﻬا علﻰ الﺨﺮﻳﻄة الﺴياﺣية لﻤﺼﺮ ،وذلﻚ مﻦ ﺧﻼل إلقاء الﻀوء علﻰ الﻤﻨاﻃﻖ
اﻷﺛﺮﻳة والﺴياﺣية ﺑالﻤﺤاﻓﻈة ﺑﺸﻜﻞ عام.

٢٠

العدد رقم ) (١٨٦ديسمبر ٢٠٢١

القاعدة القومية للدراسات – السياحة

١٧
العنوان

ﺗقييﻢ الﺘﺨﻄيﻂ اﻷمﻨﻲ للﻤﺰارات الﺴياﺣية ﻓﻲ مﺼﺮ )دراسة ﺗﻄﺒيقية علﻰ الﻤﺘاﺣﻒ
القومية ﺑﻤدﻳﻨة القاﻫﺮة( ]مﺠلة ﻛلية الﺴياﺣة والﻔﻨادق ،مﺞ ،٨ع ،٨دﻳﺴﻤﺒﺮ [٢٠٢٠

اسم المؤلﱢف

رضوى السيد حسن محمد ،رانيا محمد بهاء الدين بدر الدين ،سها محمد عبد الوهاب

اسم الناشر

كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة

سنة النشر

٢٠٢٠

رقم الطلب

ملف إلكتروني

عدد الصفحات

ص ص ١٠٨ – ٨٨

المستخلص

ﺗﻜﻤﻦ مﺸﻜلة الدراسة ﻓﻲ أن الﺘﺨﻄيﻂ ﻓﻲ مﺨﺘلﻒ الﻤﺠاﻻت ،وﺧاﺻة ﻓﻲ مﺠال
الﺴياﺣة ،أﺻﺒﺢ أمام ﺗﺤد ﻛﺒيﺮ ﻛﺸﻒ عﻦ أوﺟﻪ القﺼور ﻓﻲ الﺘﻌامﻞ مﻊ الﻤﺴﺘﺠدات
ﻓﻲ ﻇﻞ الﻔﻜﺮ اﻹداري الﺤالﻲ ،وما ﻳقوم عليﻪ مﻦ آليات ﺗﺨﻄيﻂ ﺗقليدﻳة ﻻ ﺗﺴﺘﻄيﻊ
مواﻛﺒة ما ﻳﺤدث ﻓﻲ الﺒيﺌة الﺨارﺟية ،ومﻦ ﻫﻨا أﺻﺒﺢ مﻦ الﻀﺮوري إعادة الﻨﻈﺮ ﻓﻲ
مﻌاﻳيﺮ وﺿواﺑﻂ الﺨﻄﻂ الﻤﻌدة؛ اعﺘﻤادًا علﻰ ﺗﺤليﻞ الﻤﺨاﻃﺮ ،وﺗﺤليﻞ مﺴﺘوﻳات
الﺘﻬدﻳدات الﻤﺤﺘﻤلة لﺘلﻚ الﻤﻨﺸﺂت ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻐيﺮات الﺒيﺌة ،وﺗﻬدف ﻫﺬه الدراسة إلﻰ
ﺗﺤدﻳد مﺘﻄلﺒات الﺨﻄة ﻷمﻦ وسﻼمة اﻵﺛار والﻤﻨﺸﺂت الﺴياﺣية ،والﺘﻌﺮف علﻰ
الﻤﺒادئ الواﺟﺐ مﺮاعاﺗﻬا عﻨد إعداد الﺨﻄة ﻷمﻦ اﻵﺛار والﻤﻨﺸﺂت الﺴياﺣية ،والﻜﺸﻒ
عﻦ أﻧواع الﺨﻄﻂ الﻤﻤﻜﻦ اسﺘﺨدامﻬا ،والﺘﻄﺮق إلﻰ مﻌوﻗات الﺘﺨﻄيﻂ ،وﺗﺤدﻳد سﺒﻞ
الﺘﻐلﺐ علﻰ ﻫﺬه الﻤﻌوﻗات.

١٨
العنوان

ﺗقييﻢ الﺘﺴﻬيﻼت والﺘﺠﻬيﺰات الﻼزمة للﺴياﺣة الﺮﻳاﺿية ﺑﺠﻨوب سيﻨاء ]الﻤﺠلة
الدولية للﺘﺮاث والﺴياﺣة والﻀياﻓة ،مﺞ ،١٤ع ،٢دﻳﺴﻤﺒﺮ [٢٠٢٠

اسم المؤلﱢف

غادة عبد اﷲ محمد ،نيفين جﻼل عيد ،رشا أحمد خليل ،إيمان رضا السحيلي

اسم الناشر

كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم

سنة النشر

٢٠٢٠

رقم الطلب

ملف إلكتروني

عدد الصفحات

ص ص ١٥٨ – ١٣٥

المستخلص

ﺗﻬدف ﻫﺬه الدراسة إلﻰ ﺗقييﻢ الﺘﺴﻬيﻼت والﺘﺠﻬيﺰات الﻼزمة للﺴياﺣة الﺮﻳاﺿية ﻓﻲ
مﺤاﻓﻈة ﺟﻨوب سيﻨاء ،مﻦ ﺧﻼل الﺘﻌﺮف علﻰ اﻹمﻜاﻧات الﻤادﻳة والﺒﺸﺮﻳة الﻤﺘوﻓﺮة
ﺑالﻤﺤاﻓﻈة ،والﺘﻌﺮف علﻰ الﻤﻌوﻗات الﺨاﺻة ﺑﺘلﻚ الﺘﺠﻬيﺰات ،وﺗقدﻳﻢ الﺘوﺻيات
الﻼزمة لﻤواﺟﻬة مﻌوﻗات الﺴياﺣة الﺮﻳاﺿية ،وذلﻚ ﻷﻫﻤيﺘﻪ ﻛﻨﻤﻂ سياﺣﻲ عالﻤﻲ
مﻬﻢ ،لﻤا لﻪ مﻦ أﺛﺮ مﻀاعﻒ ﻓﻲ زﻳادة الدﺧﻞ الﺴياﺣﻲ.

٢١

العدد رقم ) (١٨٦ديسمبر ٢٠٢١

القاعدة القومية للدراسات – السياحة

١٩
العنوان

ﺗﻨﺸيﻂ الﺤﺮﻛة الﺴياﺣية الواﻓدة إلﻰ مﺼﺮ مﻦ سوق الدول اﻹسﻜﻨدﻧاﻓية ]الﻤﺠلة
الدولية للﺘﺮاث والﺴياﺣة والﻀياﻓة ،مﺞ ،١٤ع ،١ﻳوﻧيو [٢٠٢٠

اسم المؤلﱢف

محمود محمد بكري ،سوزان بكري حسن ،إسﻼم السيد حسن

اسم الناشر

كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم

سنة النشر

٢٠٢٠

رقم الطلب

ملف إلكتروني

عدد الصفحات

ص ص ٧١ – ٤٣

المستخلص

ﺗلقﻲ ﻫﺬه الدراسة الﻀوء علﻰ سوق سياﺣية واعدة ﺗﻌد ﺛالﺚ أﻛﺒﺮ سوق سياﺣية
مﺼدرة للﺴاﺋﺤيﻦ ﻓﻲ أوروﺑا ،وﻫﻲ سوق الدول اﻹسﻜﻨدﻧاﻓية ،ولﻜﻦ ﻧﺼيﺐ مﺼﺮ مﻨﻬا
مﺤدود ﺟدا ،ﺗﻬدف ﻫﺬه الدراسة إلﻰ ﺗﺤليﻞ الﺤﺮﻛة الﺴياﺣية الواﻓدة إلﻰ مﺼﺮ مﻦ سوق
الدول اﻹسﻜﻨدﻧاﻓية ،ودراسة وﺗﺤليﻞ أسﺒاب ﺿﻌﻒ اﻹﻗﺒال الﺴياﺣﻲ مﻦ ﻫﺬه الدول،
والﺘﻌﺮف علﻰ ﻛيﻔية ﺟﺬب ساﺋﺤﻲ ﻫﺬه الدول ،ودراسة ﻛيﻔية ﺗﻨﺸيﻂ الﺤﺮﻛة الواﻓدة
مﻨﻬا ،وﺧﺼوﺻًا ﻓيﻤا ﻳﺘﻌلﻖ ﺑدور الﻤﻜاﺗﺐ والﻬيﺌات الﺴياﺣية الﻤﺼﺮﻳة ﻓﻲ ﻫﺬه
الﺴوق.

٢٠
العنوان

دور الﺠدوى الﺘﺴوﻳقية ﻓﻲ ﻧﺠاح الﻤﺸﺮوعات الﺴياﺣية ]مﺠلة ﻛلية الﺴياﺣة والﻔﻨادق،
مﺞ ،٨ع ،٨دﻳﺴﻤﺒﺮ [٢٠٢٠

اسم المؤلﱢف

جمال علي محمد بكير

اسم الناشر

كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة

سنة النشر

٢٠٢٠

رقم الطلب

ملف إلكتروني

عدد الصفحات

ص ص ٢٥٦ – ٢٢٧

المستخلص

علﻰ الﺮﻏﻢ مﻦ اﻷﻫﻤية الﻜﺒﺮى لدراسة الﺠدوى الﺘﺴوﻳقية ﻓﻲ ﻧﺠاح الﻤﺸﺮوع الﺴياﺣﻲ،
ﻓﺈن الﻜﺜيﺮ مﻦ الﻤﻤوليﻦ والﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻻ ﻳدرﻛون ﻫﺬه اﻷﻫﻤية ،ﻛﻤا ﺗقوم الﻜﺜيﺮ مﻦ
الﻤﻜاﺗﺐ الﺴياﺣية واﻻسﺘﺜﻤارﻳة ﺑﺈﻫﻤال الﺠاﻧﺐ الﺘﺴوﻳقﻲ لدراسة الﺠدوى ﻓﻲ الﻜﺜيﺮ
مﻦ اﻷﺣيان ﻧﻈﺮًا ﻻرﺗﻔاع الﺘﻜاليﻒ ،وﺗﻬدف ﻫﺬه الدراسة إلﻰ الﺘﻌﺮف علﻰ أﻫﻤية دراسة
الﺠدوى الﺘﺴوﻳقية ﺑالﻨﺴﺒة للﻤﺸﺮوع الﺴياﺣﻲ ،ووﺿﻊ ﺗوﺻيات لﺘﺸﺠيﻊ
الﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ علﻰ إﺟﺮاء دراسة الﺠدوى الﺘﺴوﻳقية ﻗﺒﻞ الﺒدء ﻓﻲ الﻤﺸﺮوع؛ لﺘﺠﻨﺐ
الﺨﺴارة ،وﺗﺤدﻳد الﻤﺸﻜﻼت الﺘﻲ ﺗواﺟﻪ عﻤﻞ دراسة الﺠدوى الﻨاﺟﺤة ،ووﺿﻊ مقﺘﺮﺣات
لﺘﺠﻨﺐ الﻤﺸﻜﻼت الﺘﻲ ﺗﺤدث أﺛﻨاء القيام ﺑالدراسة الﺘﺴوﻳقية للﻤﺸﺮوع.

٢٢

العدد رقم ) (١٨٦ديسمبر ٢٠٢١

القاعدة القومية للدراسات – السياحة

٢١
العنوان

دور الﺴياﺣة الﺸﺒاﺑية ﻓﻲ ﺗﻨﻤية الﺴياﺣة الواﻓدة إلﻰ مﺼﺮ ]مﺠلة ﻛلية الﺴياﺣة
والﻔﻨادق ،مﺞ ،٨ع ،٨دﻳﺴﻤﺒﺮ [٢٠٢٠

اسم المؤلﱢف

محمد عبد الفتاح منصور ،صابرين جابر عبد الجليل ،دعاء سمير محمد حزة

اسم الناشر

كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة

سنة النشر

٢٠٢٠

رقم الطلب

ملف إلكتروني

عدد الصفحات

ص ص ٣٣ – ٣

المستخلص

ﺗﻜﻤﻦ أﻫﻤية الدراسة ﻓﻲ أن الﻤﻨﻈﻤات والﺤﺮﻛات الﺸﺒاﺑية ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻤﺜﻞ موردًا
سياﺣيًا وسوﻗًا مﺤﺘﻤلة ﺗﻨﺸﻂ الﺤﺮﻛة الﺴياﺣية ﻓﻲ مﺼﺮ ،والﺘﻲ ﻻ ﺗﻀﺮ ﺑاﻷﺻول
الﺴياﺣية ،ﺑﻞ وﻳﺴﻬﻢ أعﻀاؤﻫا الﻤﺤليون مﻤﺜﱠليﻦ ﻓﻲ اﻻﺗﺤاد الﻌام للﻜﺸاﻓة
والﻤﺮﺷدات ﺑﻤﺼﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻤية ﺑﻌﺾ اﻷﻧﻤاط الﺴياﺣية للﺴاﺋﺤيﻦ مﻦ ﺧارج الﻤﻨﻈﻤة
الﻜﺸﻔية ،وﻧدرة اﻷﺑﺤاث الﺘﻲ ﺗﺘﻨاول دور الﻤﻨﻈﻤات الﺸﺒاﺑية الدولية ﻓﻲ ﺗﻨﻤية
الﺴياﺣة ،وﺗلقﻲ ﻫﺬه الدراسة الﻀوء علﻰ ﺑﻌﺾ الﻤﻨﻈﻤات الﺸﺒاﺑية الﻌﺮﺑية
والﻌالﻤية ،ودراسة ﻓﺮص ﺗﻨﺸيﻂ الﺴياﺣة مﻦ ﺧﻼل الﻤﻨﻈﻤة الﻜﺸﻔية الﻌالﻤية،
والﺘﻌﺮف علﻰ ﻛيﻔية مﺴاﻫﻤة أعﻀاء الﺤﺮﻛة الﻜﺸﻔية مﻦ مﺼﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻤية ﺑﻌﺾ
اﻷﻧﻤاط الﺴياﺣية.

٢٢
العنوان

دور الﻤدن الﺸﺒاﺑية ﻓﻲ ﺗﻨﺸيﻂ الﺴياﺣة الداﺧلية ﻓﻲ مﺼﺮ ]مﺠلة ﻛلية الﺴياﺣة
والﻔﻨادق ﺑﺠامﻌة الﻤﻨﺼورة ،ع ،٧ﻳوﻧيو [٢٠٢٠

اسم المؤلﱢف

مصطفى سيد أبو الحسن عبد اﷲ ،أحمد عادل حماد ،دعاء سمير محمد حزة

اسم الناشر

كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة

سنة النشر

٢٠٢٠

رقم الطلب

ملف إلكتروني

عدد الصفحات

ص ص ٣٦١ – ٣٤٣

المستخلص

ﺗﻜﻤﻦ مﺸــﻜلة الدراســة ﻓﻲ عدم اﻻســﺘﻔادة مﻦ الﻤدن الﺸــﺒاﺑية ﻓﻲ اﻻرﺗقاء ﺑالﺴــياﺣة
الداﺧلية ﻛﻤﺤور مﻦ الﻤﺤاور الﺮﺋيﺴــة لﺘﻨﻤية الﺴــياﺣة الداﺧلية ﻓﻲ مﺼــﺮ ،وﺗﻬدف ﻫﺬه
الدراســة إلﻰ مﻌﺮﻓة دور ﻫﺬه الﻤدن ﻓﻲ ﺗﻨﺸــيﻂ الﺴـــياﺣة الداﺧلية ،ومدى رﺿــا روادﻫا
عﻤا ﺗقدمﻪ مﻦ ﺧدمات ،والﺘﻌﺮف علﻰ مﻤيﺰاﺗﻬا ﺑالﻤقارﻧة ﺑوس ــ ـ ــاﺋﻞ اﻹﻗامة اﻷﺧﺮى،
والوﻗوف علﻰ الﻤﻌوﻗات الﺘﻲ ﺗواﺟﻬﻬا ،ووﺿﻊ مقﺘﺮﺣات للﺘﻐلﺐ علﻰ ﺗلﻚ الﻤﻌوﻗات.

٢٣

العدد رقم ) (١٨٦ديسمبر ٢٠٢١

القاعدة القومية للدراسات – السياحة

٢٣
العنوان

الﻤقومات الﺠﻐﺮاﻓية للﺘﻨﻤية الﺴياﺣية ﻓﻲ مﺮسﻰ علﻢ ]مﺠلة ﻗﻄاع الدراسات
اﻹﻧﺴاﻧية ،ع ،٢٦دﻳﺴﻤﺒﺮ [٢٠٢٠

اسم المؤلﱢف

راوية محسوب النبي عبد الجليل الشوربجي

اسم الناشر

كلية الدراسات اﻹنسانية بجامعة اﻷزهر

سنة النشر

٢٠٢٠

رقم الطلب

ملف إلكتروني

عدد الصفحات

ص ص ٥٣٤ – ٤٣٧

المستخلص

ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺻـ ـ ــﻨاعة الﺴــ ـــياﺣة ﺑﻤﻼمﺢ الﺒيﺌة الﻄﺒيﻌية الﻤﺤيﻄة ،والﺘﻲ ﺗلﻌﺐ دورًا مﻬﻤًا ﻓﻲ
ﺗوزﻳﻊ مواﻗﻊ وأماﻛﻦ الﻤﻨاﻃﻖ الﺴ ـــياﺣية وﺗﺤدﻳد أﻧﻤاط الﺴـ ــياﺣة ،ﻛﻤا ﺗﻌﺘﻤد الﺘﻨﻤية
الﺴ ـ ـ ــياﺣية علﻰ دور اﻹﻧﺴ ـ ـ ــان ﻓﻲ اس ـ ـ ــﺘﻐﻼل الﻤوارد الﻄﺒيﻌية وﺗﻄوﻳﺮ اسـ ـ ـــﺘﺨدامﻬا
ﺑالﺸـ ـ ـــﻜﻞ الﺬى ﻳﺠﻌلﻬا ﺻـ ـ ـ ــالﺤة لﺨدمة الﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﺗﻬﺘﻢ ﻫﺬه الدراس ـ ــ ــة ﺑدراسـ ـ ـ ــة
الﻤقومات الﺠﻐﺮاﻓية للﺘﻨﻤية الﺴـ ــياﺣية ﺑﻤﻨﻄقة مﺮســـﻰ علﻢ ،ﺣيﺚ ﺗﻨاولﺖ الﻤقومات
الﻄﺒيﻌية والﺒﺸــ ــﺮﻳة للﺴـ ـــياﺣة ﻓﻲ الﻤﻨﻄقة ،ومﺮاﻛﺰ اﻹﻳواء الﺴــ ــياﺣﻲ ،ودراســ ــة أﻫﻢ
الﻤﺸﻜﻼت الﺘﻲ ﺗواﺟﻪ الﺘﻨﻤية الﺴياﺣية ومﺴﺘقﺒلﻬا ﻓﻲ الﻤﻨﻄقة.

٢٤
العنوان

ﺗﻄﺒيﻖ مﺒادئ الﺘﻨﻤية الﺴياﺣية الﻤﺴﺘدامة ﺑﻤﻨﻄقة وادي الﻨﻄﺮون ]مﺠلة ﻛلية
الﺴياﺣة والﻔﻨادق ،ع ،٥ﻳوﻧيو [٢٠١٩

اسم المؤلﱢف

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

اسم الناشر

كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة

سنة النشر

٢٠١٩

رقم الطلب

ملف إلكتروني

عدد الصفحات

ص ص ١٢٦ – ٩٩

المستخلص

ﺗﻌد الﺘﻨﻤية الﻤﺴﺘدامة ﻫدﻓًا أساسيا ﻻسﺘﺮاﺗيﺠيات وﺧﻄﻂ الدول ،ﺧاﺻة الﻤﺘﻌلقة
ﺑالﺘﻨﻤية الﺴــ ـ ــياﺣية ،ﻫﺬا وﺗﺸــ ـ ــﻜﻞ ﺗﻨﻤية القﻄاع الﺴــ ـ ــياﺣﻲ ﺑﻤﻨﻄقة وادي الﻨﻄﺮون
أﻫﻤية ﻛﺒيﺮة للﻤﻨﻄقة ،ﺣيﺚ ﺗﻨﻔﺮد ﺑوﻓﺮة الﻤقومات الﺴــ ـ ــياﺣية الﻄﺒيﻌية والﺘارﻳﺨية،
وﺗﻬدف ﻫﺬه الدراسة إلﻰ ﺗقييﻢ الوﺿﻊ الﺤالﻲ للﺴياﺣة ﺑﻤﻨﻄقة وادي الﻨﻄﺮون ،وإﺑﺮاز
الﻤقومات الﺴـ ــياﺣية الﻤﺨﺘلﻔة ﺑﻬا ،وﺗﺤدﻳد الﻤﻌوﻗات الﺘﻲ ﺗواﺟﻪ الﺘﻨﻤية الﺴــــياﺣية،
ووﺿﻊ مقﺘﺮح لﻬا.

٢٤

العدد رقم ) (١٨٦ديسمبر ٢٠٢١

القاعدة القومية للدراسات – السياحة

٢٥
العنوان

سياﺣة الﺘﺮاث الﺜقاﻓﻲ الﻤﺴﺘدامة مﻊ الﺘﻄﺒيﻖ علﻰ القاﻫﺮة الﺘارﻳﺨية

اسم المؤلﱢف

معهد التخطيط القومي

اسم الناشر

معهد التخطيط القومي

سنة النشر

٢٠١٩

رقم الطلب

ملف إلكتروني

عدد الصفحات

 ١٦٩ص

المستخلص

ﺗلقﻲ ﻫﺬه الدراس ــة الﻀ ــوء علﻰ أﻫﻤية اســـﺘدامة ســـياﺣة الﺘﺮاث الﺜقاﻓﻲ )اﻻﻗﺘﺼ ــادﻳة
واﻻﺟﺘﻤاعية والﺒيﺌية( ،ودعﻢ وﺣﻤاﻳة الﺘﺮاث الﺜقاﻓﻲ ﺑالﻤﻨاﻃﻖ الﺘﺮاﺛية )وﺧاﺻة مﻨﻄقة
القاﻫﺮة الﺘارﻳﺨية( ،وزﻳادة الﻌاﺋد اﻻﻗﺘﺼــ ـ ــادي واﻻﺟﺘﻤاعﻲ والﺒيﺌﻲ مﻦ سـ ـ ـــياﺣة الﺘﺮاث
الﺜقـــاﻓﻲ علﻰ الﻤﺠﺘﻤﻌـــات الﻤﺤليـــة ،والﺤﻔـــاظ علﻰ ﺗﺮاﺛﻬـــا والﺤﺮص علﻰ ﺗقـــاليـــدﻫـــا
ومﻌﺘقداﺗﻬا ،ﻫﺬا ﺑاﻹﺿــاﻓة إلﻰ زﻳادة اﻷﻧﺸــﻄة الﺜقاﻓية والﺸــﻌﺒية ﻓﻲ ﻫﺬه الﻤﻨاﻃﻖ،
وﻛﺬلﻚ دراس ـ ــ ــة الﺘﺤدﻳات الﻤﺨﺘلﻔة الﺘﻲ ﺗواﺟﻪ سـ ـ ـــياﺣة الﺘﺮاث الﺜقاﻓﻲ ﻓﻲ الﻤﻨاﻃﻖ
الﺘﺮاﺛية الﻤﺨﺘلﻔة ،ومﺤاولة إﻳﺠاد الﺤلول الﻤﻨاسﺒة لﻬا ،وﺗﻬدف أﻳ ﻀًا إلﻰ أﻫﻤية وﺟود
إدارة ﻓﻌالة ﻓﻲ مﻨاﻃﻖ الﺘﺮاث الﺜقاﻓﻲ الﻤﺨﺘلﻔة لﻼرﺗقاء ﺑالﻨﻄاﻗات الﺘﺮاﺛية ،والﺤﻔاظ
علﻰ مﺤﺘواﻫا الﻌﻤﺮاﻧﻲ والﺘارﻳﺨﻲ.

٢٦
العنوان

الﻤواﻗﻊ اﻷﺛﺮﻳة اﻹسﻼمية ﺑﻤﺤاﻓﻈة سوﻫاج وﺗﻨﺸيﻄﻬا سياﺣيا ]مﺠلة ﻛلية الﺴياﺣة
والﻔﻨادق ،ع ،٥ﻳوﻧيو [٢٠١٩

اسم المؤلﱢف

محمود محيي عبد الحميد العوضي ،رفعت صبحي عبد الرحمن عجﻼن ،صبحي عطية أحمد يونس

اسم الناشر

كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة

سنة النشر

٢٠١٩

رقم الطلب

ملف إلكتروني

عدد الصفحات

ص ص ٣٢٢ – ٣٠١

المستخلص

ﺗﻌــد مﺤــاﻓﻈــة سـ ــ ــوﻫــاج مﻦ أﻫﻢ الﻤﺤــاﻓﻈــات الﺘﻲ ﻳﺘوﻓﺮ ﺑﻬــا الﻜﺜيﺮ مﻦ اﻷﻧﺸـــ ـ ـﻄــة
واﻷﻧﻤاط الﺴــــياﺣية الﻤﺨﺘلﻔة ،ومﻨﻬا اﻵﺛار اﻹســــﻼمية ،وﺗﺘﻨاول ﻫﺬه الدراســــة ﺑﻌﺾ
اﻵﺛار اﻹ سﻼمية الﺒاﻗية ﺑالﻤﺤاﻓﻈة ،ودراسة الوﺿﻊ الﺮاﻫﻦ لﻬا ،وإﻇﻬار الﺘﻨوع اﻷﺛﺮي
والﺜقاﻓﻲ والﺤﻀاري ﺑالﻤﺤاﻓﻈة ،وﺗلقﻲ الﻀوء علﻰ مﺸﺮوعات ﺗﻨﻤية وﺗﺮميﻢ الﻤواﻗﻊ
اﻷﺛﺮﻳة اﻹسﻼمية ﺑالﻤﺤاﻓﻈة ،وﺗﻄوﻳﺮ الﻤﺮاﻓﻖ والﺨدمات والﺒﻨية اﻷساسية.

٢٥

العدد رقم ) (١٨٦ديسمبر ٢٠٢١

القاعدة القومية للدراسات – السياحة

٢٧
العنوان

مواﻗﻊ الﺘواﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤاعﻲ وأﻫﻤيﺘﻬا ﻓﻲ الﺘﺴوﻳﻖ الﺴياﺣﻲ ]مﺠلة ﻛلية الﺴياﺣة
والﻔﻨادق ،ع ،٥ﻳوﻧيو [٢٠١٩

اسم المؤلﱢف

محسن عبد الحسين مهدي الصخني ،شريف جمال سعد سليمان ،أحمد حسن متولي محمد

اسم الناشر

كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة

سنة النشر

٢٠١٩

رقم الطلب

ملف إلكتروني

عدد الصفحات

ص ص ١٥٤ – ١٣١

المستخلص

ﺗﻌد مواﻗﻊ الﺘواﺻـــﻞ اﻻﺟﺘﻤاعﻲ أداة مﻬﻤة ﻓﻲ الﺘﺴـــوﻳﻖ الﺴـــياﺣﻲ اﻹلﻜﺘﺮوﻧﻲ ،ﻛوﻧﻬا
ﺗﺴــ ــﻬﻢ ﻓﻲ الوﺻ ـ ــول إلﻰ الﻌﻤﻼء الﻤﺮﺗقﺒيﻦ ،ﻛﻤا ﺗﻌد ﺗﻌﺘﺒﺮ رسـ ـــالة إعﻼمية للﺠﻤﻬور
الﻤﺴــ ـ ــﺘﻬدف ،ﻓﻀــ ــ ـ لًا عﻦ أﻫﻤيﺘﻬا الﻜﺒيﺮة ﻓﻲ الﻤﻨﻈﻤات الﺴــ ـ ــياﺣية ،وﺗﻬدف ﻫﺬه
الدراسة إلﻰ إﺑﺮاز دور ﻫﺬه الﻤواﻗﻊ ﻓﻲ ﺗﺴوﻳﻖ الﻤﻨﺘﺞ الﺴياﺣﻲ ﻛﺄداة ﺗﺴوﻳقية ﺟدﻳدة،
وﺗﻌد أﺣد امﺘدادات الﺘﺴـ ــوﻳﻖ اﻹلﻜﺘﺮوﻧﻲ الﺴ ـــياﺣﻲ ،ومدى ﻧﺠاﺣﻬا ﻓﻲ ﺗﺤقيﻖ أﻫداﻓﻬا
الﻤﻨﺸودة.

٢٨
العنوان

اﻵﺛار اﻻﻗﺘﺼادﻳة لﺘﻨﻤية الﺴياﺣة الﻌﻼﺟية ﻓﻲ مﺼﺮ :دراسة ميداﻧية ]الﻤﺠلة الﻌلﻤية
لقﻄاع ﻛليات الﺘﺠارة ﺑﺠامﻌة اﻷزﻫﺮ ،ع ،١٩ﻳﻨاﻳﺮ [٢٠١٨

اسم المؤلﱢف

هيام سالم زيدان أحمد

اسم الناشر

كلية التجارة بجامعة اﻷزهر

سنة النشر

٢٠١٨

رقم الطلب

ملف إلكتروني

عدد الصفحات

ص ص ١٠٥ – ٦٧

المستخلص

ﺗﺘواﻓﺮ ﺟﻤيﻊ مقومات ﻧﺠاح ﺻـ ـ ــﻨاعة الﺴـــ ــياﺣة الﻌﻼﺟية ﻓﻲ مﺼـــ ــﺮ ،ولﻜﻨﻬا ﺑالﺮﻏﻢ مﻦ
ذلﻚ لﻢ ﺗﺤﺘﻞ مﻜاﻧﺘﻬا الﻤﺴــﺘﺤقة علﻰ ﺧﺮﻳﻄة الﺴــياﺣة الﻌﻼﺟية علﻰ مﺴــﺘوى الﻌالﻢ؛
ﺑﺴـ ـ ـــﺒــﺐ عــدم الﺘﺮوﻳﺞ الﻜــاﻓﻲ لﻬــا ،وعــدم وﺟود ﻛيــان مﺴـ ـ ـ ـﺘقــﻞ لﺘــﺬليــﻞ الﻌقﺒــات الﺘﻲ
ﺗواﺟﻬﻬا؛ ﻓﺤﺠﻢ اﻹﻧﻔاق ﻓﻲ مﺠال الﺴياﺣة الﻌﻼﺟية وﺻﻞ عام  ٢٠١٦إلﻰ  ١٠٠مليار دوﻻر،
وﻧﺼيﺐ الوﻃﻦ الﻌﺮﺑﻲ مﻨﻪ  ٢٧مليار ﻓقﻂ ،ومﻦ الﻤﺘوﻗﻊ أن ﻳﺼﻞ إلﻰ  ٣٥مليار ،وﺗﻬدف
ﻫﺬه الدراسة إلﻰ الﺘﻌﺮف علﻰ مﻔﻬوم الﺴياﺣة الﻌﻼﺟية وأﻫﻤيﺘﻬا ،وإلقاء الﻀوء علﻰ
مدى مﺴــاﻫﻤة الﺴــياﺣة الﻌﻼﺟية ﻓﻲ ﺣﻞ الﻤﺸــﻜﻼت اﻻﻗﺘﺼـــادﻳة ﻓﻲ مﺼــﺮ ،ودراســـة
اﻵﺛار اﻻﻗﺘﺼادﻳة لﺘﻨﻤيﺘﻬا ،والﺨﺮوج ﺑﻨﺘاﺋﺞ وﺗوﺻيات ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﺸيﻄﻬا.

٢٦

العدد رقم ) (١٨٦ديسمبر ٢٠٢١

القاعدة القومية للدراسات – السياحة

٢٩
العنوان

إمﻜاﻧية اسﺘﺨدام الﻤوالد الدﻳﻨية ﻛﻌﻨﺼﺮ ﺟﺬب لﺘﻨﺸيﻂ الﺴياﺣة )الﻤقومات –
الﻤﺸاﻛﻞ – الﺘوﺻيات( ]الﻤﺠلة الدولية للﺘﺮاث والﺴياﺣة والﻀياﻓة ،مﺞ ،١٢ع[٢٠١٨ ،٣/١

اسم المؤلﱢف

مروة أحمد علي حمزة ،هناء عبد القادر فايد ،مصطفى محمود أبو حمد

اسم الناشر

كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم

سنة النشر

٢٠١٨

رقم الطلب

ملف إلكتروني

عدد الصفحات

ص ص ٣٨ – ٢١

المستخلص

ﺗﻌد الﻤوالد الدﻳﻨية عﻨﺼﺮ ﺟﺬب سياﺣﻲ )واعد( ﺣيﺚ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ الﻤﺤاﻓﻈات ،وﺗﺘﻜﺮر
إﻗامﺘﻬا ﻓﻲ مواعيد ﺛاﺑﺘة سﻨوﻳا ،وﻫﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﻌاليات ﺗقدم ﺧﻼلﻬا اﺣﺘﻔاﻻت ومواﻛﺐ
ذات ﺻـ ـ ـ ـلـــة ﺑــالــدﻳﻦ والﺘﺮاث ،وﺗقـــدﱠم علﻰ ﻫـــامﺸـ ـ ـ ـﻬـــا عﺮوض مﻦ الﻔﻨون الﺸـ ـ ـــﻌﺒيـــة
والﻤﺴ ـ ـــاﺑقات الﺮﻳاﺿـ ـ ــية ،ومﻌارض وأس ـ ـــواق للﻤﻨﺘﺠات الﻤﺤلية والﺘﺬﻛارات ،وﺗﻬدف
ﻄا
ﻫﺬه الدراس ــة إلﻰ ﺗوﺟيﻪ اﻷﻧﻈار إلﻰ ﻃقﺲ دﻳﻨﻲ ﻳقام س ــﻨوﻳا ،وﻳﺼ ــلﺢ ﻷن ﻳﻜون ﻧﻤ ً
أﻳﻀ ـ ـ ـ ـا إلﻰ الﺘﻌﺮف علﻰ أﻫﻤية ﻫﺬه
ً
سـ ــ ــياﺣ يا ﺟاذ ًﺑا ﻳﺜﺮي الﺴــ ـ ــياﺣية الدﻳﻨية ،وﺗﻬدف
الﻤوالد ﻛﻌﻨﺼـ ــ ــﺮ ﺟﺬب سـ ـ ـــياﺣﻲ داعﻢ للﺘﻨﻤية اﻻﻗﺘﺼ ـ ـ ـــادﻳة ،وإﺑﺮاز وﺗﻄوﻳﺮ اﻹمﻜاﻧات
الﻤﺘوﻓﺮة ،والﻌﻤﻞ علﻰ ﺗﻄوﻳﺮ وﺗﻨﻤية موﻗﻊ الﻤﺰار وﺧﻂ الﺴـ ــيﺮ الﻤوﺻـ ــﻞ إليﻪ ،ودعﻤﻪ
ﺑالﺨدمات وإعداده للﺰﻳارة.

٣٠
العنوان

الﺘﻨﻤية الﺴياﺣية لﻤﻨﻄقة الﻤﻌاﺑد الﻤﻄلة علﻰ ﺑﺤيﺮة ﻧاﺻﺮ ]الﻤﺠلة الدولية للﺘﺮاث
والﺴياﺣة والﻀياﻓة ،مﺞ ،١٢ع[٢٠١٨ ،٣/١

اسم المؤلﱢف

شروق محمد أحمد عاشور ،فرج اﷲ أحمد يوسف

اسم الناشر

كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم

سنة النشر

٢٠١٨

رقم الطلب

ملف إلكتروني

عدد الصفحات

ص ص ١٧٥ – ١٦٣

المستخلص

ﺗقدم ﻫﺬه الدراسـ ــة ﺧﻄة للﺘﻨﻤية الﺴـ ــياﺣية لﻤﻌاﺑد الﻨوﺑة الﺘﻲ ﻻ ﻳﺮﺗادﻫا الﺴـ ــاﺋﺤون،
وﻳﻤﻜﻦ لﻬﺬه الﺘﻨﻤية أن ﺗﺘﻢ علﻰ أﻳدي الﻨوﺑييﻦ ﺑﻤا لﻬﻢ مﻦ دور ﻓﻲ ﻧﻬﻀــة مﺼــﺮ ،ﻳﺘﺮﻛﺰ
علﻰ مﺸــﺮوعات للﺘﻨﻤية الﻤﺴــﺘدامة ﻓﻲ الﻨوﺑة القدﻳﻤة ،مﻦ ﺧﻼل ﺧﻄة الدولة ﺑﺈﻧﺸـــاء
مﺠﺘﻤﻌات عﻤﺮاﻧية ﺗﺘﻜون مﻦ ﺧﻤﺲ وأرﺑﻌيﻦ ﻗﺮﻳة علﻰ ﺿ ـــﻔاف ﺑﺤيﺮة ﻧاﺻ ـــﺮ ،وإﻧﺸ ـــاء
عدد مﻦ الﺼﻨاعات ،وﻛﺬلﻚ إﻧﺸاء عدد مﻦ الﻤﻨﺘﺠﻌات الﺴياﺣية.

٢٧

العدد رقم ) (١٨٦ديسمبر ٢٠٢١

القاعدة القومية للدراسات – السياحة

٣١
العنوان

دارسة إمﻜاﻧية إدارج واﺣة ﻗارة أم الﺼﻐيﺮ علﻰ ﺧﺮﻳﻄة الﺴياﺣة الﺒيﺌية ]الﻤﺠلة الدولية
للﺘﺮاث والﺴياﺣة والﻀياﻓة ،مﺞ ،١٢ع[٢٠١٨ ،٣/١

اسم المؤلﱢف

دعاء فتحي علي محمد

اسم الناشر

كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم

سنة النشر

٢٠١٨

رقم الطلب

ملف إلكتروني

عدد الصفحات

ص ص ٢١١ – ١٩٤

المستخلص

ﺗﻌد الﺴـ ـ ـــياﺣة الﺒيﺌية ﻫﻲ اﻷداة اﻷســ ـ ــاســ ـ ــية للﺤﻔاظ علﻰ الﺒيﺌة والﺒقاء علﻰ ﻃﺒيﻌة
الﻤﻜان ﻛﻤا ﻫو دون ﺗﻐييﺮ ،والوﺻ ــ ــول إلﻰ اسـ ـ ــﺘدامﺘﻪ ،وﺗﻤﺘاز مﺼ ـ ـــﺮ ﺑوﺟود الﻌدﻳد مﻦ
مقومات الﺴــ ـ ــياﺣة الﺒيﺌية ﺑﻬا ،ﺣيﺚ ﻳوﺟد ﺑﻬا  ٣٠مﺤﻤية ﻃﺒيﻌية ،وﻳوﺟد ﺑﻬا الواﺣات
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
الﺘﻲ ﺗﻤﺘاز ﺑﺘلﻚ الﻄﺒيﻌة ،ومازالﺖ ﺗﺤﺘﻔظ ﺑﻬا إلﻰ وﻗﺘﻨا ﻫﺬا ،وﺗﻬدف ﻫﺬه الدراسة إلﻰ
دراسـ ـ ـ ــة اﻹمﻜاﻧات الﺒيﺌية ﺑالواﺣة ،وﻛيﻔية ﺗوﻇيﻒ ﺗلﻚ الﻤقومات للﺴـ ـ ـــياﺣة الﺒيﺌية،
ودراســة ﻧقاط القوة والﻀــﻌﻒ ﺑﻬا ،والﻔﺮص والﺘﻬدﻳدات الﺘﻲ ﺗواﺟﻬﻬا؛ لﺠﻌلﻬا مﻜا ًﻧا
مﻦ أﻫﻢ أماﻛﻦ الﺴياﺣة الﺒيﺌية ﻓﻲ مﺼﺮ.

٣٢
العنوان

دور الﻤقومات الﺴياﺣية الدﻳﻨية ﻓﻲ ﺗﻨﺸيﻂ الﺤﺮﻛة الﺴياﺣية ﻓﻲ مﺼﺮ ﺑالﺘﻄﺒيﻖ علﻰ
مﺤاﻓﻈة ﺟﻨوب سيﻨاء ]الﻤﺠلة الدولية للﺘﺮاث والﺴياﺣة والﻀياﻓة ،مﺞ ،١٢ع[٢٠١٨ ،٣/١

اسم المؤلﱢف

مروة أحمد علي حمزة ،هناء عبد القادر فايد ،مصطفى محمود أبو حمد

اسم الناشر

كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم

سنة النشر

٢٠١٨

رقم الطلب

ملف إلكتروني

عدد الصفحات

 ٢٠ص

المستخلص

ﺗﻬدف ﻫﺬه الدراســــة إلﻰ ﺗوﺟيﻪ أﻧﻈار الﻤﺴ ـــﺆوليﻦ وﺻـ ــﻨاع القﺮار والﻤﺴ ـ ـوﱢﻗيﻦ إلﻰ ما
ﺗﺬﺧﺮ ﺑﻪ مﺼ ـ ـــﺮ مﻦ ﺛﺮوة ﻓﻲ مﺠال الﺴـ ـ ــياﺣة الدﻳﻨية ،وﺗدعو إلﻰ ﺗﺨﻄيﻂ وﺗﻬيﺌة وﺗﻨﻤية
مﻨاﻃﻖ الﺴ ـ ـــياﺣة الدﻳﻨية وإعدادﻫا للﺰﻳارة؛ لﺘلﺤﻖ ﺑﺴ ــ ــوق الﺴـ ـ ــياﺣة الدﻳﻨية الﻌالﻤية
ﺗﻔوﻗ ـا ﻓﻲ ﺟــﺬب الﺮاﻏﺒيﻦ ﻓﻲ ﻫــﺬا الﻨﻤﻂ ،وﺗﻔﻌيــﻞ دور
ً
ﻛﻤﻨــاﻓﺲ ﻗــادر علﻰ أن ﻳﺤقﻖ
الﺴ ـ ــــياﺣة الدﻳﻨية ﻓﻲ دعﻢ اﻻﻗﺘﺼـ ـ ـــاد الوﻃﻨﻲ ،ﻓﻀـ ـ ـــلًا عﻦ أﻧﻬا ﺗﻬدف إلﻰ ﺗوﺟيﻪ أﻧﻈار
الﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ والﻤﺴوﱢﻗيﻦ الﺴياﺣييﻦ واﻹعﻼميﻦ والﻤﻬﺘﻤيﻦ ﺑالﺴياﺣة الدﻳﻨية ﺿﻤﻦ
ﺧﻄة الوزارات الﻤﺨﺘﺼة ﻓﻲ مﺠال الﺘﻨﻤية واﻻسﺘﺜﻤار والﺘﻨﺸيﻂ الﺴياﺣﻲ ﺑﻤا ﻳﺘﻼءم
مﻊ أﻫﻤيﺘﻬا ،والﻤﻌالﻢ الدﻳﻨية الﺘﻲ ﺗﻨﻔﺮد ﺑﻬا.

٢٨

العدد رقم ) (١٨٦ديسمبر ٢٠٢١

القاعدة القومية للدراسات – السياحة

٣٣
العنوان

الﺴياﺣة الﺒيﺌية ﻓﻲ واﺣة سيوة )مﺼﺮ( ]مﺠلة الﺒﺤﺚ الﻌلﻤﻲ ﻓﻲ اﻵداب ،ع ،١٩ج[٢٠١٨ ،٣

اسم المؤلﱢف

أمل جمال الدمرداش

اسم الناشر

كلية البنات بجامعة عين شمس

سنة النشر

٢٠١٨

رقم الطلب

ملف إلكتروني

عدد الصفحات

 ١٩ص

المستخلص

ﺗﺘﻤﺘﻊ واﺣة سيوة ﺑﻤقومات ﻃﺒيﻌية وﺑﺸﺮﻳة مﺘﻤيﺰة ﺗُﻌدﱡ مﻦ عوامﻞ الﺠﺬب الﺴياﺣﻲ
ﻃوال الﻌام ،وﻗد ﺷــ ـ ــﻬدت ﻫﺬه الﻤﻨﻄقة ﺗﻄوﻳﺮًا وﺗﻨﻤية؛ مﻤا ﻳﺴـــ ـ ـﻬﻢ ﻓﻲ دﻓﻊ عﺠلة
الﺘﻨﻤية الﺴـ ــ ــياﺣية ﺑﻬا ،وﺗﻬدف ﻫﺬه الدراس ـ ـ ـــة إلﻰ عﻤﻞ مﺴـ ـ ـــﺢ ﺟﻐﺮاﻓﻲ للﻤقومات
الﺴـ ـ ـــياﺣية ﺑالواﺣة ،ودراسـ ـ ـــة اﻹمﻜاﻧات الﺴـ ـ ـــياﺣية ﺑﻬا؛ ﺑﻬدف ﺗﺤدﻳد ﺷـ ــ ــﺨﺼـ ـ ـــيﺘﻬا
ﻛﻤﻨﻄقة ســياﺣية مﺘﻤيﺰة ،وﺗقييﻢ الوﺿـــﻊ الﺤالﻲ لﻼﻃﻼع لﻤﺴـــﺘقﺒﻞ ســياﺣﻲ أﻓﻀـــﻞ،
ودراسة ﺧﺮﻳﻄة اﻷماﻛﻦ واﻷﻧﻤاط الﺴياﺣية الﺒيﺌية الﻤوﺟودة ﺑﻬا ،ودراسة ﺣالة لﻔﻨدق
)أدرﻳﺮ أمﻼل( ﻛﺄﺣد الﻔﻨادق الﺒيﺌية.

٣٤
العنوان

ﺗﻨﻤية سياﺣة الﻤﺆﺗﻤﺮات ﻓﻲ مﺼﺮ ﺑاﻻسﺘﺮﺷاد ﺑالﺘﺠﺮﺑة اﻹماراﺗية ]الﻤﺠلة الدولية
للﺘﺮاث والﺴياﺣة والﻀياﻓة ،مﺞ ،١١ع ،٢/١سﺒﺘﻤﺒﺮ [٢٠١٧

اسم المؤلﱢف

أسماء فكري مكاوي ،نرمين الشحات نصر ،مروة علي عبد الوهاب

اسم الناشر

كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم

سنة النشر

٢٠١٧

رقم الطلب

ملف إلكتروني

عدد الصفحات

ص ص ٢٤ – ١

المستخلص

ﺗلقﻲ ﻫـﺬه الـدراســ ـ ـــة الﻀـ ــ ــوء علﻰ أﻫﻤيــة ســـ ـ ـيــاﺣـة الﻤﺆﺗﻤﺮات والﻌــاﺋـد اﻻﻗﺘﺼـ ـ ـ ــادي
والﺴـ ـ ــياسـ ـ ــﻲ واﻻﺟﺘﻤاعﻲ مﻨﻬا ﺑالﻨﺴـ ـ ــﺒة لﻤﺼـ ـ ــﺮ ،وذلﻚ للﺘﻌﺮف علﻰ الوﺿـ ـ ــﻊ الﺤالﻲ
لﺴــ ـ ــياﺣة الﻤﺆﺗﻤﺮات ﻓﻲ الدولة ،واﻻسـ ـ ـــﺘﻔادة مﻦ الﺘﺠﺮﺑة اﻹماراﺗية ﻓﻲ مﺠال ﺗﻨﻤية
سـ ـ ــياﺣة الﻤﺆﺗﻤﺮات ،ووﺿ ـ ـ ــﻊ ﺧﻄة ﻻسـ ـ ــﺘﺮاﺗيﺠية وﻃﻨية لقﻄاع الﻤﺆﺗﻤﺮات ﺗﻬدف إلﻰ
ﺗﻨﻤيﺘﻪ وﺗﻄوﻳﺮه ﻓﻲ مﺼﺮ ،واﻗﺘﺮاح ﺑﻌﺾ الﺤلول والﺘوﺻيات.
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القاعدة القومية للدراسات – السياحة

ﻛﺸﱠـاف الﻤﺆلﱢﻒ
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الﺮﻗﻢ الﻤﺴلﺴﻞ للدراسة

اسﻢ الﻤﺆلﻒ
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الرقم المسلسل للدراسة

اسم المؤلف
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الرقم المسلسل للدراسة
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الرقم المسلسل للدراسة
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