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 دور الجامعات في تنشيط السياحة الداخلية دراسة حالة جامعة قناة السويس

عيدجاللنيفين
1

محمدعلىفتحيدعاء
2


1
السويسقناةجامعةوالفنادقالسياحةكلية

2
والفنادقللسياحةالعاليالمصريالمعهد

 ملخص البحث 

السياحيفيمصرتعتمدعلىالجهازالحكوميالخاصبالتنشيطوهوالهيئةالمصريةإنعمليةالتنشيط

العامةللتنشيطالسياحي،فالسياحةالمصريةتعتمدعلىالسياحةالوافدةكمصدرأساسيللدخلالسياحي

منمصادر الداخليةكمصدرهام السياحة يحدثفيالدولاالخرىمناالعتمادعلى علىغرارما

الدخلالسياحي،لذاظهرتاألزماتالحاليةفيالسياحةالمصريةبسببقلةالسياحةالوافدةاليها،مما

 والمجتمع الحكومية وغير الحكومية المؤسسات تناشد الدولة الداخليةالمدنيجعل السياحة لتنشيط

ويسموضوعالدراسة.،فبادرتالجامعاتبدورهالتنشيطالسياحةالداخليةمنضمنهاجامعةقناةالس

فيتنشيطالسياحة الجامعة مساهمة في المعوقاتالتيتؤثر إلىالوقوفعلىأهم وهدفتالدراسة

الداخلية،والتعرفعلىمدىوعىالطالبوالعاملينبأهميةقطاعالسياحةفيدعماالقتصادالمصري،

الدورالذىتلعبهالجامعةفيالمساهمةفيتنشيطالس تنفذهمنخططوتقييم ياحةالداخليةمنخاللما

لتنشيطها،وأوصتالدراسةبزيادةالمخصصاتالماليةللرحالتالطالبيةالمقدمةمنقبلوزارةالشباب

 بكليةالسياحةوالفنادقوالعملواالستفادةوجمعيةبيوتالشباب، منالرسائلالعلميةالتييتمإجازتها

لتنشيطالسياحةالداخلية،يالسياحتنشيطالمصريةالعامةللهيئةالياحةوعلىتطبيقهامنقبلوزارةالس

و السياحة وزارة قبل من السياحية للمؤتمرات الموجة الدعم الوزيادة للهيئة العامة تنشيطالمصرية

.يالسياح

الجامعة–التنشيطالسياحي–السياحةالداخلية: الكلمات المفتاحية

 مقدمة 

ياحةمنأهمالصناعاتالمؤثرةفياالقتصادالقوميالمصريومصدرارئيسياللعملةتعتبرصناعةالس

األكبر،وفىظلاالزمةاالهتمامأساسياعلىالسياحةالوافدةحيثتوليهاعتمادااالصعبة،وتعتمدمصر

السياحةالمصريةمنذثورة م،أدىلىمصرمنمعظمدولالعالإينايروحظرالسفر25التيتمربها

مليونسائح9.3إلى،2010مليونسائحعام14.7الحركةالسياحيةإلىمصرمننخفاضالىإذلك

(.2016)بوابةالمعلوماتالمصرية،2015عام

بالسياحةالداخلية،وتشجيعالمواطنينعلىهتمامهااففيظلهذهاألوضاعالمتأزمةبدأتالدولةتولى

 السياحةوهيئةتنشيطالسفروالسياحةداخلمصر، منالمبادراتمنقبلوزارة وبدأتتنطلقالعديد

السياحةلتحفيزالسياحةالداخليةوتخفيضاألسعار،واهتمتالعديدمنالمؤسساتبالسياحةالداخليةالتي

باوثقافيا،كماهوالحالفيالعديدمندولأوروجتماعيااوقتصاديااالتقلأهميةعنالسياحةالدولية

التيتولىاالهتمامبالسياحةالداخلية،التيتعتبرحصناالمانوخطالدفاعالثانيفيحالةركودالسياحة

 الدولية،وتعتمدعليهاكمصدرأساسيللدخلالسياحيليسفقطفيأوقاتاالزمات.

المبادراتمثلأماعندورالمؤسساتالتعليميةالجامعيةوهىمحلالبحث،فبادرتبإطالقالعديدمن

ماقامتبهجامعةقناةالسويسإيمانامنهابأهميةتنشيطالسياحةالداخليةمنإطالقآلياتمبادرةتنشيط

البرنامجندواتحولالتحدياتالتيتواجهتضمن،و2016السياحةالداخليةمنمدينةشرمالشيخفي

 وأن السياحية، لألماكن وزيارات المصري القومي سياحيةاألمن برامج لتنفيذ خطط لديها الجامعة

أسوانوغيرها–الغردقة،االقصر-وترفيهيةلمدينةشرمالشيخوالمدنالسياحيةللطالبمثلمدنالقناة

 ، السياحية المدن من مواجهةوذلك على منها وحرصا المجتمع خدمة دعم في الجامعة بدور إيمانا
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 مصر في السياحة تواجه التي األنشطةاالزمات مختلف في  الداخلية السياحة تنشيط بمبادرة قامت

(.http://alwafd.orgللطالبوالعاملينبالجامعة)

"تعالوا مبادرة والتراث، تنشيطالسياحةومركزالحضارة بالتعاونمعهيئة الفيوم أطلقتجامعة كما

 ).http://www.elwatannews.comاليومالعالميللسياحة)زورواالفيوم"،بمناسبة

وأسوةبتلكالمبادراتتسيرجامعاتأخرىعلىهذاالنهجمثلجامعةعينشمسحيثبدأتبإطالق

ملتقىبعنوان) للتنشيطالسياحيبعمل  والذىينظمهقطاعخدمةأيدينافيإبدكتوجه ) نبنىبلدنا .

شركةسياحيةوالتعاونمعبنكمصر،وقدبدأتالجامعةبعملسلسلة17ةبمشاركةالمجتمعوتنميةالبيئ

 السياحية االماكن بأبرز وتعريفالطالب السياحة لتنشيط المصرية الجامعات تجوب القوافل فيمن

قامتhttp://www.shorouknews.comمصر) جامعةاسيوطبعملفيلمعنآثارالمحافظة(،كما

إلىتنشيطالسياحةالداخلية.فيهتدعو

إنطالبالجامعاتهمأهمالمواردالبشريةالرئيسيةللدولةوعدتهاللمستقبلوأملكلالدول،وهنايبدأ

إ خالل من طالبها لدى السلبية السياحية الصورة بتصحيح أهدافها تحقيق في الجامعة عدادهمدور

أكاديميا،وتوفيرالفرصإلكسابهمالمهاراتالخاصةلقضاءاوقاتالفراغوممارسةاالنشطةالترويحية

بالتنشيط ربطها خالل من واالجتماعية والفنية والترفيهية والرياضية الثقافية االنشطة مثل المفضلة

(.2011اخرون،،حتىيمكنهمالعملبشكلفعالودعماالقتصادالمصري)مطروالسياحي

 مشكلة البحث 

حركةالسياحةالداخليةوالوعىبأهميةالسياحةوالدورالرئيسيالذىانخفاضتتمثلمشكلةالبحثفي

تساهمبهفيميزانالمدفوعاتالمصري،ونقصالوعىالثقافيالسياحيلدىطالبالجامعةوالعاملين

تنشيطها في المجتمع ومساهمة السياحة بأهمية فيبها، االقتصاد في اساسية كركيزة عليها لالعتماد

الوقتالراهنوخاصةفيظلاالزماتالتيتواجهالسياحةالمصرية.

 -ومن هنا تطرق البحث الى العديد من التساؤالت منها :

 ماهياهمالمشكالتالتيتواجهتنشيطالسياحةالداخليةفيالجامعة؟ 

 يتنشيطالسياحةالداخلية؟ماهوالدورالذىتلعبهالجامعةف 

 ماهوالدورالذىتلعبهالجامعةفينشرالوعىالسياحيبينطالبهاوعامليها؟ 

 تنشيط على للعمل الرسمية وغير الرسمية السياحية واالجهزة الجامعة بين اتصال هناك هل

؟السياحةبها

 أهمية البحث  

تنشي  في الجامعة دور إبراز في البحث أهمية السياحيةتكمن الصورة إعادة و الداخلية السياحة ط

الصحيحةللسياحةالمصرية،ونشرالثقافةالسياحيةفيالمجتمعالجامعيوالذىبدورةيؤثرعلىزيادة

تقومبهاالجامعةحركةالسياحةالداخلية،لمواجهةاالزماتالسياحيةالمصريةمنخاللاالنشطةالتي

.للطالب

 أهداف البحث

أهدافالبحثفي:تتمثل

 .الوقوفعلىأهمالمعوقاتالتيتؤثرفيمساهمةالجامعةفيتنشيطالسياحةالداخلية 

 المصريالتعرفعلىمدىوعىالطالبوالعاملينبأهميةقطاعالسياحةفيدعماالقتصاد. 

http://alwafd.org/%25D
http://www.shorouknews.com/news/view
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 تنفذهمنتقييمالدورالذىتلعبهالجامعةفيالمساهمةفيتنشيطالسياحةالداخليةمنخاللم ا

خططلتنشيطها.

 منهجية البحث

وهى مصادرها من البياناتاالولية تجميع فتم  التحليلي الوصفي المنهج على معتمدة قامتالدراسة

)الكتبواالبحاثوالرسائلالعلميةومواقعاالنترنتوالجامعة(،وعنالبياناتالثانويةفتمجمعهاعن

سئولينوالطالببالجامعة.طريقاالستبياناتالتيتمتمعالم
 

فروض البحث
-:فيتتمثلفروضالبحث

o بينالوعىالسياحيللطالبوتنشيط السياحةتوجدعالقةجوهريةذاتداللةاحصائية حركة

.الداخلية

o توجدعالقةجوهريةذاتداللةاحصائيةبينالخططالجامعيةلألنشطةالطالبيةوتنشيطالسياحة

  الداخلية.
 

 ار النظري للبحثاالط

 تعريف التنشيط السياحي

المزيج عناصر أحد فهو ، السياحة عليةصناعة الرئيسيالذىتقوم المحور التنشيطالسياحيهو إن

 المستخدمة فيالتسويقي المنتج بالالسياحيتسويق السائح تعريف لمحاولة  األول السبيل مقاصدو

نالحاليينوالمرتقبينللسفرلتلكالمقاصد،منخاللنشروتشجيعالسائحيالسياحيةوعناصرالجذببها

يتمالتخطيطلهاواختيارافضلالطرقلتفعيلعمليةالتيالمعلوماتوالبياناتوالدعايةوالعالقاتالعامة

التي التنشيط السياحية بالرحلة للقيام المناسب القرار التخاذ الفرصة يريدواختيارتهيئ التي الدولة

زيارته Abul,2015ا) )( الية انشطةبأنه(Ghaleb,2015وأشارت من لمزيج الوصفي المصطلح

االتصاالتالتيتنفذعنطريقالمنظماتوالمجالسالسياحيةللتأثيرعلىجمهورالسائحينالذينتعتمد

 توضيحتلكالجهودالمبذولةالتيتهدفالىبانة"(2007كماعرفه)عبدالسميع،،عليهمفىمبيعاتها

إلشباع الدولة الى سياحية برحلة للقيام دوافعهم وإثارة السائحين على للتأثير للدولة السياحية الصورة

رغباتهموتحقيقأهدافهمالسياحية".
 

 العوامل  التي أدت إلى ظهور التنشيط السياحي   

تعددالبدائلالمتاحة-ةالعالميةتعقدعمليةاالتصالبالسوقالسياحي-البعدالجغرافيبينالسائحوالمنتج

(2001أبورحمة،؛2015,رشديازديادالطلبالسياحيالمستقبلي)–أمامالسائح

 

 أهمية التنشيط السياحي

-تتمثلمهامالتنشيطللمنتجالسياحيفيثالثرسائلأساسيةهي:

 ميلوتحفيزهعلىشرائها.الهدفمنهاتوضيحفوائدالخدمةالسياحيةإلقناعالعمهمة إقناعيه:

خصائصالمنتجوالخدمةمهمة اخبارية: عن بالحقائقوالمعلوماتالكافية السائح وتهدفإلىإمداد

 السياحيةقبلالسفراليهاوهىتعدمفيدةللمقاصدالسياحيةالحديثة.

امهمة تذكيرية: السياحية تجربته  تكرار الحاليعلى السائح تشجيع الهدفمنه ودعوتهإن إليجابية

(Kolb,2006؛2012بتكرارالزيارةمرةاخرى)عبدالوهاب،
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 أهداف التنشيط السياحي 

:(يمكنإجمالهافيمايلي2016)حسان,تشيراليهاهناكالعديدمناألهدافالعامةللتنشيطالسياحى

الخططوالبرامجالخاصةزيادةالنصيبالسوقىوتقويةالمركزالتنافسيللدولالسياحيةمنخالل -1

 بالتنشيطالسياحيوزيادةالطلبالسياحي.

بالمنتج -2 السائح  معرفة عدم مشكلة على للتغلب السوقية القطاعات من معين بقطاع االتصال

السياحيومميزاته

معلومات -3 تقديم طريق عن السائح لدى السياحية الصورة وخلق السياحى المنتج عن االعالم

دالسياحيةوتوليدالرغبةلديةلشراءالمنتجالسياحيسواءمنالمنتجمباشرةأوصحيحةعنالمقاص

منخاللقنواتالتوزيع.

الوعى -4 مستوى ورفع السياحية الحركة نمو تعترض التي والمعوقات المشكالت على التغلب

 .ينطناالسياحيبينالمو

ويلالطلبمنسلعةإلىأخرىممازيادةالطلبعلىالخدمةفالتنشيطالناجحهوالذىيمكنهتح -5

يؤدىإلىزيادةالمبيعات.

 

 تعريف السياحة الداخلية 

هيعمليةانتقالاألفرادمنمكاناإلقامةالدائمةإلىمكانآخرداخلالدولةلفترةزمنيةمؤقتةلممارسة

(2011،بكر؛2011أومشاهدةاألنشطةالسياحيةواالغراضالسياحيةالمختلفة)مطرواخرون،

-وتنقسمالسياحةالداخليةبناءاعلىنوعالسائحفيمصرإلى:

هوذلكالشخصالذىيقيمبالدولةويتركمكانةالمعتادلإلقامةالىمكاناخرفينفسالسائح الداخلي:

-الدولةألىغرضمناالغراضماعداالعملاوالدراسةوينقسمالسائحونالداخليونفيمصرالى:

زوار وساعة24هماالشخاصالذينيقضونفيالمنطقةالسياحيةمدةالتقلعنحون المحليون:السائ

اليوم الواحد عن تقل مدة السياحية المزارات منطقة في يقضون الذين االشخاص هم ساعة24:

  (.2006وحيد؛2008)عبدالسميع،

%من5.6حوالى يضاأ وتشكلحةالدوليةخمسةاضعافالسياتمثلالسياحةالداخليةفيالدولالمتقدمة

سكانالعالم،فعلىالصعيدالدولىمنحيثحجماالنفاقتمثلالسياحةالداخليةبالوالياتالمتحدةسبعة

في العربية فيالدول أما الوافدة السياحة منضعفين أكثر وفرنسا وفىكندا الوافدة أضعافالسياحة

%مندخل1الوافدةوفىمصرفاناالنفاقعلىالترفيةيمثلالسعوديةتمثلضعفونصفالسياحة

(. (http://www.ahram.org.egاالسرة
 

 

 أنماط السياحة الداخلية

 بالزيارة المعنية غيرالطبيعية الطبيعيةوالموارد الموارد علىمواقع الداخلية السياحة حركة تعتمد

-(منها:مرجعسابقشيراليها)رشدى،كماتالدولةوهناكعدةتياراتللسياحةالداخليةداخل

 تياررئيسييخرجمنالمناطقالحضريةالىالشواطئوغالبامايتجهالىاقربالشواطئواسهلها

 وصوال.

 .تياريخرجمنالمدنالىالريفوالجبال 

 ىالمناطقالحضريةلمالهامنجذبخاص.تياريخرجفياالتجاهالمضادمنالريفال 

 تياريأخذموقعةمنالمدن،ويتمثلفيسفراألعمالوالسياحةالثقافيةوزيارةاالصدقاءواألقارب
 

http://www.ahram.org.eg)/


 ، جامعة الفيوم –كلية السياحة  والفنادق  تصدرها -الدولية للتراث والسياحة والضيافة  مجلةال

  (3/1العدد ) ،الحادي عشرالمجلد 

  2017فبراير  11-8مر الدولي العاشر للسياحة والضيافة، شرم الشيخ خاص بأبحاث المؤتعدد 

 

191  

 

 نشأة الجامعات المصرية

العاشر ( الهجري الرابع القرن منذ مصر أنشئتفي التي الجامعات أولى هي االزهر جامعة تعتبر

المناضلينhttp://www.azhar.edu.eg)الميالدي) قبل من اخرى جامعة إنشاء في التفكير وبدأ ،

الجامعة بأنشاء النور الى الفكرة خرجتتلك ما وسرعان أمثالمصطفىكامل فيمصر والوطنيين

منمايو23،وفي1908فىالحاديوالعشرينمنديسمبرالمصريةوهىاولجامعهاهليةفيمصر

 إس1940عام األولتغير فؤاد جامعة إلى ثمها في  القاهرة جامعة إلى 28م عام ،1953سبتمبر

الجامعاتفىربوعمصر) إنشاء فكرة بدأتتنتشر ما (https://cu.edu.egوسرعان وكانت      

 -بدايتها ب:

جامعةاالسكندرية-جامعةفاروقاالول

 عينشمس–جامعةابراهيمباشاالكبير

جامعةاسيوط–ىباشاالكبيرجامعةمحمدعل

إلىأنوصلتإلى ويوضح.جامعةخاصة20جامعةحكوميةو25وتوالىإنشاءالجامعاتالمصرية

2009/2016(بيانبأعدادالجامعاتالحكوميةمنذ1الجدولوالشكلالبيانىرقم)

2009/2016منذوالخاصةبيانبأعدادالجامعاتالحكومية:1جدول
 عددالجامعاتالخاصة عددالجامعاتالحكومية نةالس

30/6/2009 17 16 

30/6/2010 1819 

30/6/2011 1919 

30/6/2012 21 19 

30/6/2013 23 19 

30/6/2014 23 19 

30/6/2015 23 20 

30/6/20162522

(2016المصرية،المعلوماتالمصدرمناعدادالباحثتينباالستعانةببوابةالمعلوماتالمصرية)بوابة


2009/2016منذوالخاصةبيانبأعدادالجامعاتالحكومية:1شكل




مناعدادالباحثتينباالستعانةببوابةالمعلوماتالمصريةالشكل

الطالبونشرالعلموالمعرفةفيومناألهدافاألساسيةللجامعاتبشقيهاالحكوميوالخاصهوخدمة

(بيانبإجمالي2ويوضحالجدولرقم)جميعربوعمصرومنهنابدأينتشرالعلمويزدادعددالطالب

.2009/2015الحكومىوالخاصخاللالفترةمنالجامعيعددالطالبالمقيدينبالتعليم
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الحكومىوالخاصخاللالفترةمنمعيالجابيانبإجماليعددالطالبالمقيدينبالتعليم:2جدول

2009/2015.
عددالطالببالجامعاتالخاصةعددالطالببالجامعاتالحكوميةالسنة

30/6/20091431469 53125 

30/6/20101402938 71715 

30/6/20111081215 67426 

30/6/20121120935 71582 

30/6/20131148805 88358 

30/6/20141220065103535 

30/6/20151760047 105785 

 (2016المصدرمناعدادالباحثتينباالستعانةببوابةالمعلوماتالمصرية)بوابةالمعلوماتالمصرية،

 

 مبادرات الجامعات المصرية لتنشيط السياحة ونشر الوعى السياحي

اخذتا المصرية الوعىالسياحيوتنشيطالسياحة لنشر الدولة لجامعاتالمصريةومنمنطلقسياسة

الوعىالطالبي،وبدأت زيادة منخالله الذىيتم المنار لتكون ، المصرية تنشيطالسياحة علىعاتقها

مايلىجدول2013/2016تطلقالعديدمنالمبادراتلتنشيطالسياحةالداخليةومنهذهالمبادراتمنذ

-(:3رقم)

مبادراتتنشيطالسياحةالداخلية:3جدول
التنفيذالمبادرةالسياحيةةالجامع

جامعة

القاهرة

)مصرفىعيونك(

30الى15خاللالفترةمن

–)كليةاالعالم2015اغسطس

كليةاالقتصادوالعلومالسياسية

ادارةرعايةالطالب–

 ندواتلزيادةالوعىالسياحة

تنظيمرحالتمدعمةللطالبالىاالقصرواسوان(

http://masscomm.cu.edu.eg/ 



جامعة

عين

شمس

السياحة لتنشيط األول الملتقي

بلدنا()ايدكفيايدنا..نبني

 من الفترة 5خالل من9إلى

2016ديسمبر

وشركةسياحية17بمشاركةقطاعشئونخدمةالمجتمعوتنميةالبيئةبالجامعة.

مصر، بنك مع بزيارةبالتعاون الجامعة طالب من القوافل من سلسلة وتقوم

 http://news.asu.edu.egجامعاتمصرالمختلفةلتنشيطالسياحة





جامعة

االسكندر

ية

مبادرةلتنشيطالسياحةالداخلية

2016اغسطس21

والعاملينشئونخدمةالمجتمعوتنميةالبيئة)دعوةأعضاءهيئةالتدريسوالطالب

السياحية المعالم وزيارة الداخلية السياحة تنشيط فى للمشاركة الكليات بجميع

 http://www.alexu.edu.egواألثريةالتىتتميزبهاشبةجزيرةسيناء)



جامعة

حلوان

بروتوكولتعاونمعوزارة

السياحة،إلطالقحملةقومية

ستهدفاالرتقاءبالوعىت

3/1/2016السياحي

 حلوان السياحة–جامعة -وزارة السياحة للتنشيط العامة السياحة–الهيئة كلية

(http://www.helwan.edu.eg) قوالفناد

جامعة

بنها

مجلسالجامعة

29/11/2015

ةدعو–مؤتمراتوندواتلتنشيطالسياحة-عقدمجلسالجامعةبمدينةشرمالشيخ

المجتمعالخارجيالذىلهعالقةبالجامعةللمشاركةفيزيارةمصروكذلكالطلبة

 http://www.elwatannews.comالوافدينواسرهم

جامعة

الزقازيق

تكريمالمتفوقين

 2016 اغسطس23-26

ايام)3ينةشرمالشيخلمدةتنظيمرحلةترفيهيةالىمد

http://www.zu.edu.egتنظيمرحالتالىالقاهرةوالفيوم

جامعة

 المنصورة

الشيخ بشرم المؤتمرات عقد

والمدنالسياحية

( رقم اهالمبادر(1المبادرة ة

 وسهالفيمحافظةالدقهليه

و(مبادرهطوف2المبادرهرقم)

الجامع السياحيةخطة والمدن الشيخ شرم لمدينة وترفيهية سياحية برامج لتنفيذ ة

للطالبالوافدينبأسعارمخفضة،إيمانابدورالجامعةفيدعمالطالبالوافدينفي

مختلفاألنشطةوأوجهالرعايةوقامتبهامنخاللكليةالسياحةوالفنادق

(http://thfac.mans.edu.eg)

http://masscomm.cu.edu.eg/ShowNews.aspx?NewsId=556
http://www.alexu.edu.eg/
http://www.elwatannews.com/news/details/847498
http://www.zu.edu.eg/
http://www.zu.edu.eg/
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حافظةالدقهليهشوففىم

( رقم مطاعم3المبادره مبادره )

آمنه و نظيفه و محلياتصحيه

 فىمحافظةالدقهليه

(مبادرهلونمع4المبادرهرقم)

بمحافظة السياحيه المناطق

الدقهليه

( رقم إدارة5المبادرة مبادرة )

محليات لفنادق محافظةرشيدة

2016نوفمبر6الدقهلية

جامعةقناة

السويس

نحققمع )بايدينا بعنوان رض

امانينا(

2013يونيو24فى



مبادرةالجامعةلتنشيطالسياحة

2016اغسطس6

الوطن فى السياحة مؤتمر

العربىبينالنظريةوالتطبيق

2016نوفمبر29االحد

فى المشتركة والفنادق)تقديمعروضوبرامجمنشركاتالسياحة السياحة كلية

و العروض وهذه الداخليةالمعرض السياحة لجماهير مناسبة بأسعار البرامج

الوعى-للمصريين منخاللزيادة الداخلية رؤىلتنشيطالسياحة السياحيتقديم

 (https://www.masress.com/youm7/1111045)للجماهير

السياحة لتنشيط الشيخ شرم يزور السويس قناة جامعة من طالبي وفد

(http://tourism.scuegypt.edu.eg 

(scuegypt.edu.eg/ar/2016/11كليةالسياحةوالفنادق)

جامعة

الفيوم

تعالوازورواالفيوم"

2016سبتمبر29بتاريخ

مؤتمراتسياحيةدوليةسنوية

كليةالسياحةوالفنادق--تحترعايةمركزحضارةوتراثالفيومبالجامعة

http://www.fayoum.edu.eg) )

جامعة

اسيوط

دعوةإلىتنشيطالسياحةالداخلية

تسجيلي فيلم عرض خالل من

واألثرية السياحية لألماكن

وبالمحافظة شوف)طوف

واعرفبلدك(

مع المشترك التعاون بروتوكول

السياحة تنشيط هيئة 13بتاريخ

2016سبتمبر

ةاسيوطمحافظ–الشبابرعاية–جامعةاسيوط









تنظيمرحالتلطالبوطالباتالجامعةلزيارةاألماكناألثريةبالمحافظةمنأجل

بتلك الثقافية التوعية فى ورغبة االستمتاع

(http://assayta.weladelbalad.com)اآلثار

جامعةبنى

سويف

وزارة مبادرة تفعيل

السياحة"مصرفىقلوبنا"

2015ديسمبر

باسعارمخفضةالىالمدنالسياحيةلتحفيزطالبالجامعةتنظيمرحالتسياحية

(www.youm7.com/story2لالستفادةمنتلكالمبادرةلتشجيعالسياحة)

جامعة

المنيا

فى السياحة صناعة مستقبل

والشرق العربية المنطقة

الفترةخالاألوسط)مؤتمرات( ل

2016اكتوبر29-27من

 (http://www.minia.edu.egكليةالسياحةوالفنادق

جامعة

المنوفية

مهرجان  بلدك اعرف حملة

الجامعات شباب فية يشارك

لزيارةاالماكنالسياحيةواالثرية

محافظة بكل بتاريخالموجودة

2014اغسطس31

تنظيمرحالتباسعارمخفضة

اتحادطالبالجامعة

رعايةالطالب

(https://www.almasryalyoum.com/news)



جامعة

جنوب

الوادى

السياحةخالل تنشيط مهرجان

2016مارس7-5الفترةمن

للسياحة االول الدولى المؤتمر

خالل الوادي جنوب بجامعة

2016ابريل21-19الفترةمن

 الوادى جنوب –جامعة االقصر السياحة-محافظة تنشيط  هيئة

(http://www.svu.edu.eg) 



كليةالسياحةوالفنادق

http://www.svu.edu.egl 

لتنشيطجامعة الجامعات جامعةاسوانتحترعايةوزارةالتعليمالعالىوالشبابوالرياضةماراثون

http://tourism.scuegypt.edu.eg/
http://www.youm7.com/story/2519696/2016/1/2
https://www.almasryalyoum.com/news/details/512370
http://www.svu.edu.eg/faculties/tourism-ar/News/news623.html
http://www.svu.edu.eg/faculties/tourism-ar/News/news623.html
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السياحاسوان بمشاركة جامعة19ة

مصرية.

10 الملتقى2016فبراير

الخامسلشبابالباحثينبمشاركة

جامعة14 من الفترة -7خالل

2016فبراير10

http://agr.aswu.edu.eg 



w.youm7.comhttps://ww  

جامعة

سوهاج

األمنواألمان"“ماراثون

 فيه وطالبة،500شارك طالب

 الى في50باإلضافة موظف

الجامعة من الفترة 23خالل

2015نوفمبر

نائبرئيسالجامعةلشئونالتعليموالطالب

(www.dotmsr.com/) 

جامعة

دمياط

مصر حب في أجلمبادرة من

الداخلية السياحة خاللتنشيط

من حتى2013يناير31الفترة

فبراير.7

 (http://www.du.edu.eg)معهداعدادالقادةللطلبةالمتميزيين

جامعة

طنطا

سياحي بلد الغربية منمبادرة

بالغربية السياحة شركات احدى

وشاركتفيهاالجامعة

2016فبراير2

((www.youm7.comشركاتالسياحة–محافظةالغربية



 6جامعة

اكتوبر

مؤتمراتلتنشيطالسياحةوزيادة

السياحي) دورالوعى مؤتمر

التعليمالجامعيفيتنميةالسياحة

المنعقدبتايالند

اكتوبر6كليةالسياحةوالفنادقجامعة

http://www.ahram.org.eg 



 

 دور جامعة قناة السويس في تنشيط وزيادة الوعى السياحي 

سويسموضعالدراسةفتقعبمحافظةاالسماعيليةوجاءتنشأتهانتيجةلقرارالقيادةاماعنجامعةقناةال

السياسيةبعدحرباكتوبرإلعادةاعمارمنطقةالقناةوفىاطارنشرالعلموالمعرفةفيكلربوعمصر

فدانفينطاقمحافظةاالسماعيلية1300علىمساحة1975.وتموضعحجراالساسفياكتوبرعام

 القانونرقم صدر 93ثم توجيها1976لعام هي الجامعة وكانتفلسفة السويس، قناة جامعة بإنشاء

للمجتمعوالتياختلفتبهاعنباقيالجامعاتالمصريةفالهدفهناتعليميمجتمعيوكانتتضمثالثة

-فروعهم:

مستقلةعنالجامعةفرعالعريشوأصبحتكلهذهالفروعجامعات–فرعالسويس–فرعبورسعيد

معهدللدراسات2كليةباإلضافةالىعدد15اماعنكلياتالجامعةبعدانفصالهافأصبحتتضماالم.

.العليا

قناةالسويسكلياتجامعة:4جدول

الكليةمالكليةم

طباالسنان10العلوم1

الحاسباتوالمعلومات11الزراعة2

االنسانيةاآلدابوالعلوم12التربية3

التمريض13الطبالبشرى4

معهداالستزراعالسمكي14الطبالبيطري5

التربيةالرياضية15التجارة6

معهدالتقنيةالحيوية16الصيدلة7

االلسن17السياحةوالفنادق8

الهندسة9

(2015/2020ةالسويسالمصدرمنإعدادالباحثتينباإلستعانةبالخطةاإلستراتيجيةلجامعةقنا)

http://www.masralarabia.com/
http://www.masralarabia.com/
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لتصنيف السويسطبقا قناة حصلتجامعة علىالمركز( times higher education 2015وقد )

.(2الشكل)التاسععلىمستوىقارةافريقياالعاشرعلىمستوىالعالمالعربىوالمركز

2011/2015عددالطالبالمستجدينوالخريجينبالجامعةمنذ:2شكل




(2015/2020)المصدرمنإعدادالباحثتينباإلستعانةبالخطةاإلستراتيجيةلجامعةقناةالسويس

ويتضحمنالجدولالسابقزيادةعددالطالبالملتحقينبالجامعةممايدلعلىجودةالتعليمبهاوزيادة

العديدمنالمساب سنويا الجامعاتالمصريةالمهاراتلدىالطالب،حيثيعقدبها قاتالتيتشاركبها

تقومالجامعةبتنشيطالسياحةالداخليةوعملوزياراتألهماألماكنالسياحيةبمدنالقناة وعنطريقها

وسيناء.

 

 ها الجامعة لتنشيط السياحة الداخليةتالتي أعد المجاالتوعن 

 ففى مجال السياحة الرياضية

(5جدولرقم)ديدمنالمسابقاتالتىتشاركفيهاالجامعاتالمصريةتقومجامعةقناةالسويسبتنظيمالع

،2015/2016إجماليالمسابقاتالتيقامتالجامعةبتنظيمهالعام:5جدول
عددالجامعاتالمشاركةالمسابقة

25اسبوعشبابالجامعاتالمصريةالعاشر

24دورةالشهيدالرفاعي)كرةقدم(

20ي)خماسيقدمبنات(دورةالشهيدالرفاع

28دورةالشهيدالرفاعي)تنسطاولة(

)2015/2020)المصدرمنإعدادالباحثتينباالستعانةبالخطةاالستراتيجيةللجامعة

جامعةبلغعددالطالبالمشاركينفيفاعليات25وإستضافتالجامعةخاللأسبوعشبابالجامعات

ةتمتنظيمرحالتلهمإلىالمناطقالسياحيةباإلسماعيليةومنطقةطالبوطالب7500االسبوعحوالى

(.2017القناةوقناةالسويسالجديدة)ادارةاالعالم,

وقدقامتالجامعةبعملالعديدمنالمسابقاتلألنشطةالطالبيةسواءداخلالجامعةاوخارجها

2015/2016المختلفةلعامبيانباألنشطةالطالبيةفيالمسابقاتالجامعية:6جدول
العددملخصاالنشطةالطالبيةفيالمسابقاتالجامعية

60عددالمسابقاتالداخليةالتيشاركتفيهاالجامعة

13038عددالطالبالمشاركينفيكلالمسابقاتالداخلية

61عددالمسابقاتالخارجيةالتيشاركتفيهاالجامعة

1294كلالمسابقاتالخارجيةعددالطالبالمشاركينفي

(2015/2020)المصدرمنإعدادالباحثتينباالستعانةبالخطةاالستراتيجيةللجامعة
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ويتمخاللتلكالمسابقاتتنظيمرحالتللسياحةالداخليةسواءداخلمدنالقناةوسيناءلتنشيطالسياحة

الترفيهيةوالثقافية.

االسياحة الترفيهية  فى مجال للطالبعلىمستوىتقوم الرحالتالجامعية من العديد بتنظيم لجامعة

.الكلياتالمختلفةعلىمدارالعام

2016حتى2013بيانبالرحالتالتيقامتإدارةرعايةالطالببالجامعةبتنظيمهامنذ:7جدول
مكانالرحلة2013عام

األقصروأسوان)مرةواحدة(

الغردقة)مرتان(

خ)ثالثمرات(شرمالشي

رحالت6اإلجمالي

شرمالشيخ2014

األقصروأسوان

رحلة2اإلجمالي

الغردقة)رحلةواحدة(2015

شرمالشيخ)رحلتان(

األقصروأسوان)رحلةوحدة(

دريمبارك)رحلةواحدة(

رحالت5اإلجمالي

الغردقة)رحلةواحدة(2016

رحالت(2األقصروأسوان)

رمالشيخ)رحلة(ش

اإلسكندرية

بورسعيد

رحلة6اإلجمالي

بانوراماحربأكتوبر2017

رحلة2األقصروأسوان

رحلة3اإلجمالي

)منإعدادالباحثتينباالستعانةبإدارةرعايةالطالب(

عاالسرسبوألبوطالبةخاللاط1000وتستقبلالجامعةخاللشهرفبرايرمنالعامالحاليحوالى

الطالبيةوتقومبعملرحالتسياحيةلهمالىاهماالماكنالسياحيةبمحافظةاالسماعيليةوسيناءكماان

طالبوطالبةيشاركونفي2000اللجامعةلجنةثابتةمنشبابالجامعةتسمى)تحيامصر(يبلغعدده

(.2017رحالتإعرفبلدكلجميعأنحاءمصر)إدارةاالعالم،

.نالعاملينبالجامعةفتقومالجامعةبتنظيمرحالتلهمعلىمدارالعاموع

الرحالتالتيقامتالجامعةبتنظيمهاللعاملينباألماكنالمختلفةبمصر:8جدول
جمعيةالحجوالعمرةإدارةرعايةالعامليننقابةالعامليننادىالعاملينبالجامعة

بورسعيدسكندريةاالاالقصرواسواناالقصرواسوان

القاهرةشرمالشيخشرمالشيخالغردقة

المحلةالكبرىشرمالشيخ

القاهرةاالسكندرية

القاهرة

ابوسلطانوفايد

المختلفةبالجامعة(تباإلدارا)المصدرمنإعدادالباحثتينباالستعانة
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 دور الجامعة في تنشيط السياحة الداخلية.   

رالجامعةمنارةالعلمالتييستمدالطالبمنهاالمعرفةوالثقةوالثقافةوتسعىالجامعةالىرفعالوعىتعتب

السياحيلدىطالبهامنخاللماتقومبهمنمؤتمراتومهرجاناتوندواتسياحية

 

 اوال: المؤتمرات السياحية التي تنظمها الجامعة 

-لمؤتمراتمنها:تنظمكليةالسياحةوالفنادقالعديدمنا

 )2012مؤتمرالسياحةالعربيةالدوليالثالث)رؤيةمستقبليةللسياحةالعربية 

 "2013مؤتمرالسياحةالعربيةالدوليالرابع"مستقبلالسياحةالبينيةفيالوطنالعربي 

 لوطنمؤتمرالسياحةالعربيةالدوليالخامساإلتجاهاتالحديثةلصناعةالسياحةوالضيافةفيا

 .2014العربي

 )مؤتمرالسياحةالعربيةالدوليالسادس"السياحةفيالوطنالعربيبينالنظريةوالتطبيق 

(http://tourism.scuegypt.edu.eg) 

 

  التى اعدتها الجامعة ثانيا: الندوات

 : وهى عن طريق كلية السياحة والفنادق أقامت الجامعة العديد من الندوات  لزيادة الوعى السياحي

 دورخريجيكلياتالسياحةوالفنادقفيالترويجالسياحيلمصر 

 مدىإستفادةالقطاعالسياحيمنالتراثالحضاريالمصري 

 فاعلياتبرنامججامعةالطفل 

 االزمةالسياحيةوتأثيرهاعلىالصناعةوسوقالعمل......الحلولوالمقترحات 

 االزماتاستراتيجياتالتسويقالسياحيفيأوقات 

 السياحةواآلثارالتحدياتوالتطلعات 

 تنميةالوعىاألثري 

 التأهيلللعملالفندقي 

 السياحي المرشد اعداد                   

 (:2017http://tourism.scuegypt.edu.eg )وحدةمتابعةالخريجين،

لمشاركةالمجتمعالمحلىاحتفاالتهالسياحية2015أعدتكليةالسياحةمهرجانالفراولةعام


 ثالثا: البروتوكوالت 

تقومالجامعةعنطريقكليةالسياحةوالفنادقبعقدالعديدمنالبروتوكوالتمعالجامعاتسواءداخل

-ةبينالجانبينومنأهمها:مصراوخارجهايكونمنهدفهادعمالطالبوتنشيطالسياح

 تعاونبينسياحةالقناةوبوروندي 

 تعاونبينكليةالسياحةوكورياالجنوبيةفيإطارالتنميةالمستدامة 

 بولندا(،تشتركوسياحةالقناةفيتنشيطالسياحة-التشيك-المجر-مجموعةالفيشجراد)سلوفاكيا

 البيئية

 يبينسياحةالقناةوالسياحةفيالتشيكوتنزانياوبنجالدشبرنامجتنفيذيجديدللتعاونالثقاف 

(http://tourism.scuegypt.edu.eg) 

ومنالمالحظهناأنالدورالتوعويوالثقافيمقتصرفقطعلىكليةالسياحةوالفنادقداخلالجامعةدون

الوعىالسياحيلدىغيرهامنالكلياتاالخرىفيجبأنيكونهناكتنسيقبينكلياتالجامعةلزيادة
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لتنشيط المستقبل في المجتمع يستغلها التي األداة ليكونوا السياحية المسابقات في وإشراكهم الطالب

 السياحةوإنماءالوعىالسياحيلدىالمواطنين.
 

رابعا: فرص اإلقامة بالجامعة
بعرضتلكاألماكنللطالبتحتوىالجامعةعلىالعديدمنأماكناإلقامةالتىتمتلكهاوتقومالجامعة

وبالجامعات بها وأعضاءهيئةالتدريسوالعاملينوتدعمهالطالبوالعاملينوأعضاءهيئةالتدريس

-المصريةالمختلفةومنأهمها:

 للتدريبوإدارة العامة مركزالخدمة باإلسماعيلية/ إستراحةكبارالزواربالقاهرة/دارالضيافة

)ويحت السياحية العريش(/المنشآت الشيخ/ بشرم إقامة أماكن على الجامعيةوى المدن

مبنىالوافدين)إدارةاالعالم/مركزالدراساتالبيئيةوعلومالبحاربسانتكاترين/باإلسماعيلية

 (.2017بالجامعة،

 (بمقرالجامعةباإلسماعيليةيحتوىعلىفندقسيكونعلى4وجارىإنشاءفندقسياحي)نجوم

 غرفةلخدمةالمحافظةوالجامعة)إدارةاالعالم،101جدًابطاقةاستيعابيةمستوىعال 

2017)
 

 امسا: الدعاية واإلعالم بالجامعةخ

تقومإدارةاالعالمبالجامعةبوسائلالدعاياالتالية:

 الربطوالتنسيقبينالوفودالقادمةللجامعةوالهيئاتالخارجيةللتنسيقمعهمفيجوالتالطالب

ضاءهيئةالتدريسواع

 تسليطالضوءعلىالمؤتمراتوالمهرجاناتالتيتقيمهاالجامعة 

 السياحية والمقاصد األخبار أهم تحوى اإلعالم إدارة موقع من وجريدة ونشرة مجلة إصدار

 والمؤتمرات

 تستغلشاشتيالعرضالموجدتينبالجامعةلعرضالمعالمالسياحيةباإلسماعيليةوأماكناإلقامة

 2017واألخبارالمتعلقةبالمهرجاناتوالمسابقاتالجامعية)إدارةاإلعالمبالجامعة،

المسابقاتال عنطريقاإلعالنعن لها سياحية دعاية السويسبعمل قناة جامعة تقوم سياحيةوأيضا

-:األتية

 توعيةالمسابقةالسياحيةفيموضوعيالسياحةوالبيئةوجهانلعملةواحدة،وموضوعدورال

السياحيةفيالتنميةالسياحية

  السياحية للمعالم فوتوغرافي تصوير أحسن مسابقة باإلسماعيليةتنظيم            

 (http://tourism.scuegypt.edu.eg.) 

 

 دور الجامعة في تنمية الوعى السياحي لدى  المجتمع المحلى 

 يةالسياحةوالفنادقبالمشاركةمعالهيئةاالقليميةللتنشيطالسياحيقامتالجامعةمتمثلةفيكل

الذىشاركتفيهجامعةبمحافظةاالسماعيليةبعقد مؤتمراالسماعيليةاالولللتنميةالسياحية

الفيومومحافظاتالقناةالثالثوالشرقيةوشمالوجنوبسيناء

 طفلالتىيقومفيهااعضاءهيئةالتدريسبالكليةقامتكليةالسياحةوالفنادقباستضافةجامعةال

 السياحةوتعريفهمبالمعالماالثريةفىمصربأهميةبتوعيةاالطفال

 اقامتالكليةلقاءاتطالبيةمعمحافظاالسماعيليةللتعرفعلىاراءالطالبلتنشيطالسياحة

 بمحافظةاالسماعليةسياحةاليومالواحد
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 ورش العمل

معةالعديدمنورشالعمللزيادةالوعىالسياحىبينطالبهاوعامليهامنهااقامتالجا

 ورشةعملعنالمهاراتالمطلوبةفىشخصيةالمرشدالسياحى

 ورشةعمللتنشيطالسياحةباإلسماعيلية

 ورشةعملعنمهاراتاجتيازالمقابلةالشخصيةبالفنادقوالشركاتالسياحة

 قىالسياحيلتوظيفالبحثالعلميمنأجلالنهوضبالسياحةجامعةالقناةتشاركبالملت

 (http://tourism.scuegypt.edu.eg)

 

 الدراسة الميدانية 

 توزيععدد استمارةاستقصاءاستمارةاثنينتم المسئوليناحدهما إلىالسادة مقابالتشخصيةموجهه

واالسبقالجامعةب الحالي والفنادق السياحة كلية عميد مديريمن والسادة االسبق الجامعة ورئيس

استعادةوتماستقصاءاستمارة20االداراتالمنوطينبالرحالتواالنشطةالترفيهيةوالمؤتمراتبواقع

(طالب250عينةعشوائيةلعدد)اختياروالثانيةموجهةإلىالطالبوتممنها،استمارةصحيحة15

وقعاالختيارعلىتلكالعينةلتعاملهممعالجامعةفىاالنشطةالسنواتالنهائيةوقدوطالبةمنطالب

إستمارة.200منهمعددواستردوحمالتتوعيةنشطةرياضيةأرحالتطالبيةوالمختلفةمنندواتو
 

  خاصة بالطالب استقصاء استمارةتصميم 

طلبالتعاونمنالمستقصي12علىعدد)االستقصاءاستمارةاحتوت منهمفيتحديد(سؤالوأيضا

 المقياساللفظي على  اإلستبيان في اإلعتماد تم و بالقائمة وردت التي األسئلة في  Verbalآرائهم

Rating Scale الترتيبية أو المقاييسالرتبية اللفظية المقاييس وتضم .Ordinal Scaleيعد والتي

العباراتفيالقائمةعلىمقي وتمتصميم (3،1اسليكرتالمتدرجمن)مقياسليكرتمنأشهرها.

(أمااللفظإلىحدما2(،و)ال(يحصلعلى)1نقاط،والتيتتراوحمابيننعموالذييحصلعلىدرجة)

(.3يحصلعلى)
 

 تحليل البيانات 

اإلحصائي التحليل أسلوب استخدام واإلنحرافSPSS, ver. 22تم الحسابي المتوسط إلستخراج

لنسبةوالعالقاتاإلحصائيةبينمتغيراتالدراسةوإختبارصحةالفروض.المعياريوالتكراروا

هلتقومالجامعةبعملندواتوورشعمللتنميةوعىالطالببأهميةالسياحة؟السؤال االول: 

 ندواتوورشعمللتنميةوعىالطالببأهميةالسياحة؟:9جدول
 Frequency Percent Mean Std.deviation 

Valid عمن  92 46.0 1.84  

 0.855  24.5 49 ال

   29.5 59 ما حد الى

Total 200 100.0   

أنهناك العينة 46أشارتأراء بقيمة العينة ندوات92%من بعمل تقوم يرونأنالجامعة إستمارة

وناستمارةير49%منالعينةبواقع24.5وورشعمللتنميةوعىالطالببأهميةالسياحةوأننسبة

استمارةيرون59%بواقع29.5أنهاالتقومبعملندواتوورشعمللتنميةالوعىالسياحيأمانسبة

بلغ المتوسطالحسابيللعينة وأن ما إلىحد عنطريقالندواتوورشالعمل بعملتوعية تقوم أنها

منكلي0.855واالنحرافالمعياري1.84 تمجمعها ةالسياحةوالفنادقويتفقذلكمعالبياناتالتى

وادارةاالعالمبالجامعة.
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الدراسي السؤال الثاني: للطالبعلىمدارالعام الجامعةرحالتسياحية أراءالمبحوثينحولتنظيم

لتنشيطالسياحةالداخلية.

أراءالمبحوثينحولتنظيمالجامعةرحالتسياحيةللطالبعلىمدارالعامالدراسيلتنشيط:10جدول

 لسياحةالداخلية.ا
 Frequency Percent Mean Srd.deviation 

Valid 37.5 75 نعم   

 0.879 2.02 23.0 46 ال

   39.5 79 الىحدم

Total 200 100.0   

79%منالمبحوثينبواقع39.5أوضحتأراءالمبحوثينحولتنظيمالجامعةلرحالتسياحيةأننسبة

%منالعينةيرونأن37.5تنظمالرحالتالطالبيةالىحدماوأننسبةإستمارةيرونأنالجامعة

لتنشيط الرحالت تنظيم زيادة تحاول الجامعة أن يوضح وهذا السياحية الرحالت تلك تنظم الجامعة

 حوالى النقيضيرى وعلى الداخلية 23السياحة بواقع العينة التنظم46%من الجامعة ان استمارة

ويتفقذلكمع0.879بقيمةاكبرمناالنحرافالمعيارىالبالغ2.2وسطالحسابىبلغرحالت،والمت

البياناتالتىتمجمعهامنادارةرعايةالطالببالجامعة.

السياحيةالسؤال الثالث  األماكن ألهم زياراتميدانية بعمل الجامعة تقوم  هل حول المبحوثين أراء

 الداخلية؟للطالبفيمصرلتنشيطالسياحة

أراءالمبحوثينحولهلتقومالجامعةبعملزياراتميدانيةألهماألماكنالسياحيةللطالب:11جدول

 فيمصرلتنشيطالسياحةالداخلية
 Frequency Percent Mean Std.deviation 

Valid 0.855 1.8 48.0 96 نعم 
   24.0 48 ال
   28.0 56 الىحدما
Total 200 100.0   

 نسبة أن العينة لألماكن48أوضحتأراء زياراتميدانية بعمل تقوم الجامعة برونأن العينة %من

%اليرونأنها34%منالعينةيرونأنهاتقومالىحدمابعملتلكالرحالتونسبة28السياحيةونسبة

0.885المعيارىقيمتةواالنحراف1.8تقومبعملزياراتميدانيةوأنالمتوسطالحسابىبلغتنسبته

ويتفقذلكمعالمعلوماتالتىتمتجميعهامنكليةالسياحةوالفنادق.

هلتدعمالجامعةالرحالتالطالبيةوتخفضمنأسعارهامقارنةباألسعارالخارجية السؤال الرابع


 الخارجيةهلتدعمالجامعةالرحالتالطالبيةوتخفضمنأسعارهامقارنةباألسعار:12جدول
 Frequency Percent Mean Std.deviation 

 0.821 2 32.0 64 نعم 

   34.5 69 ال

   33.5 67 الىحدما

Total 200 100.0   

%34.5%منالعينةيرونأنالجامعةتدعمالرحالتالطالبيةو32تبينمنتحليلأراءالعينةأننسبة

%يرونالمحايدةمابينموافقومعارض33.5لطالبيةونسبةمنالعينةيرونأنهاالتدعمالرحالتا

وهذايوضحصحةاراءالعينة.0.821واالنحرافالمعيارى2وبلغالمتوسطالحسابى

.أراءالمبحوثينحولمدىقيامالجامعةبالترويجلالماكنالسياحيةفيمصرالسؤالالخامس:
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مالجامعةبالترويجلالماكنالسياحيةفيمصرمدىقياأراءالمبحوثينحول:13جدول
 Frequency Percent Mean Std . deviation 

 0.786 2.1 20.0 40 نعم 

   49.0 98 ال

   31 63 الىحدما

Total 200 100.0   

 أن العينة ونسبة20أشارتأراء الداخلية تروجللسياحة يرونأنالجامعة العينة من %منها%49

%منالعينةوأناالنحرافالمعيارىبلغت31ونأنهاالتروجلهاأماالجانبالمحايدفكانتنسبتةير

.2.1والمتوسطالحسابى0.786قيمتة

المدةالتيتستغرقهاالرحلةالسياحيةأراءالمبحوثينحول:السؤال السادس 

سياحيةالمدةالتيتستغرقهاالرحلةالأراءالمبحوثينحول:14جدول
 Frequency Percent Mean Std.deviation 

Valid 33.0 66 واحد يوم   

 0.798 1.8 41.0 82 يومان

   24.5 49 اسبوع

Total 197 98.5   

Missing System 3 1.5   

Total 200 100.0   

الذين المبحوثين عدد فبلغ وأسبوع يوم بين تتراوح الرحلة مدة أن العينة أنأوضحتأراء أوضحوا

يرونأنها24.5%يرونأنهاتستغرقيومانو41%أمانسبة33شخصبنسبة66الرحلةمدتهايوم

0.798واإلنحرافالمعيارى1.8تستغرقأسبوعوأنالمتوسطالحسابيبلغتقيمتة  

أراءالمبحوثينحولمناسبةالتوقيتالذىتتمفيهالرحلةالسؤال السابع

 أراءالمبحوثينحولمناسبةالتوقيتالذىتتمفيهالرحلة:15جدول
 Frequency Percent Mean Std.deviation 

Vali

d 

   44.5 89 نعم

 0.707 2 23.0 46 ال

   32.5 65 الىحدما

Total 200 100.0   

أنهاالتناسبهم%يرون23%يرونمناسبةتوقيتالرحلةلهمأمانسبة44.5تبينمنعينةالدراسةأن

 الرحالتفى32.5ونسبة تنظم الىأنالجامعة ويشيرهذا تناسبهم ما الىحد %يرونأنالمواعيد

 بلغ الحسابى المتوسط وأن فيها للطالب التعليمية العملية على التؤثر التى واالنحراف2المواعيد

وهذايشيرالىصدقالعينة0.707المعيارى  

 الرحالتالتىتضعهاالجامعةأراءالمبحوثينحولمدىمناسبةأسعار : السؤال الثامن

 الرحالتالتىتضعهاالجامعةأراءالمبحوثينحولمدىمناسبةأسعار:16جدول
 Frequency Percent Mean Std.deviation 

Valid 0.707 2 24.5 49 نعم 

   49.5 99 ال

ىحدماال  49 24.5   

Total 197 98.5   

Missing System 3 1.5   

Total 200 100.0   

 

 %يرونأنها49.5%منالعينةيرونأناالسعارمناسبةلهمونسبة24.5أوضحتاألراءأننسبة

على%يرونأنهامناسبةإلىحدماوتوحىتلكاالراءالىانالجامعةتعمل24.5غيرمناسبةونسبة
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وهذا0.707امااالنحرافالمعيارىفبلغتقيمتة2زيادةالدعملتلكالرحالتوبلغالمتوسطالحسابى

يؤكدصدقالعينة

 أراءالمبحوثينحولمدىوجودمشكالتتقابلهمأثناءالرحالتالسياحية.السؤال التاسع:

 اءالرحالتالسياحية.أراءالمبحوثينحولمدىوجودمشكالتتقابلهمأثن:17جدول
 Frequency Percent MEAN Std.deviation 

Valid 32 64 ما حد الى   

   10.5 21 نعم

 635. 2.2 57.0 114 ال

Total 199 99.5   

Missing System 1 .5   

Total 200 100.0   

%يرون37رحلةونسبة%منالعينةأنةالتوجدهناكمشكالتتقابلهمأثناءال57أوضحتاألراءبنسبة

0.635%يرونأنةتوجدمشكالتوأناالنحرافالمعيارىبلغ10.5أنهناكمشكالتالىحدماأما

.2.2والمتوسطالحسابى  

.السياحي لزيادةالوعي ينالطالبب لمسابقات الجامعة تنظيمأراءالمبحوثينحولمدى:السؤال العاشر

 .السياحي لزيادةالوعي بينالطالب لمسابقات الجامعة تنظيمأراءالمبحوثينحولمدى:18جدول
 Frequency Percent MEAN Std.deviation 

Valid 15.5 31 نعم   

 719, 2,29 40.5 81 ال

   44.0 88 الىحدما

Total 200 100.0   

%40.5%منالعينةيرونأنالجامعةتعلنعنمسابقاتسياحيةونسبة15.5ةأننسبةأوضحتالعين

 نسبة أما مسابقاتسياحية عن تعلن ال أنها يرون العينة وبلغ44من ما حد الى تعلن أنها %يرون

.0.719أمااإلنحرافالمعيارىفبلغتقيمته2.29المتوسطالحسابىللعينة

اءالمبحوثينحولمدىتوافركتيباتسياحيةدوريةعنالمحافظةبالجامعةأرالسؤال الحادى عشر 

لتزويدالطالببالمعلوماتالسياحية

أراءالمبحوثينحولمدىتوافركتيباتسياحيةدوريةعنالمحافظةبالجامعةلتزويد:19جدول

 الطالببالمعلوماتالسياحية
 Frequency Percent MEAN Std.deviation 

Valid 14.5 29 ما حد الى   

 601, 1.93 16.0 32 نعم

   69.5 139 ال

Total 200 100.0   

منأراءالعينةترىأنالجامعةاليتوافربهاكتيباتسياحيةوأننسبة69.5تبينمنخاللالعينةان

سبةمنالعينةيلتزمون%منالطالبيرونأنالجامعةتزودالطالببالكتيباتالسياحيةوباقيالن29

.0.601واالنحرافالمعيارى1.93المحايدة،وقدبلغالمتوسطالحسابي

أراءالمبحوثينحولعرضالشاشةالعامةللجامعةمعلوماتوإرشاداتعنالمعالم :السؤال الثانى عشر

السياحيةوترويجالسياحةالداخليةلدىالطالبوالعاملينبها.

المبحوثينحولعرضالشاشةالعامةللجامعةمعلوماتوإرشاداتعنالمعالمالسياحيةأراء:20جدول

وترويجالسياحةالداخليةلدىالطالبوالعاملينبها.
 Frequency Percent MEAN Std.deviation 

Valid 24.5 49 نعم   

   64.0 128 ال

 583. 1.86 11.0 22 الىحدما
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Total 199 99.5   

Missing System 1 .5   

Total 200 100.0   

%منالعينةيرونأنالجامعةتعرضمعلوماتوإرشاداتلتنشيط24.5أشارتأراءالعينةأننسبة

%يرونالمحايدةوأنالمتوسطالحسابىبلغت11%يرونأنهاالتبثونسبة64السياحةالداخليةوأن

تشيرالنتائجالىجزئينالىأنالجامعةالتبثالمعلوماتو0.583واالنحرافالمعيارى1.86قيمتة

شاشات تعرضها التى االخبار متابعة على المقدرة ليسلديهم الطالب أن أو شاشاتها على السياحية

الجامعة.

 

 تحليل استمارة المقابالت الشخصية 

استمارةصحيحة15دةاستمارةإستقصاءعلىالمسئولينداخلالجامعةوتمإستعا20تمتوزيععدد

 ماهوالدورالذىتقومبةالجامعةلتنشيطالسياحةالداخلية؟السؤال  االول : 

 باالتىعلىأنالجامعةتقوم%مناراءالعينة100بواقعأجمعتاآلراء

المؤتمراتالعلمي - السياحيةللمواطنينوتعملعقد ةفيأماكنسياحيةتلقىالضوءعلىالمعالم

 بروتوكولبينكليةالسياحةبالجامعةوبعضالمؤسساتالسياحية

 االستعانةبقياداتالمؤسساتالسياحيةإللقاءالندواتوحضورالمؤتمرات -

الجامعيةوأماكنالتغذيةيتمعملمبادرةباإلرساللجميعالجامعاتالمصريةالستخدامالمدن -

 التيتمتلكهاالجامعةلتنشيطالسياحة

 يتممشاركةالجامعةفيمارثونجامعةأسوان -

 المشاركةفيمارثونالشيخزايد -

تنظيمرحالتللطالببأسعارمنخفضهالىحدماوالتنسيقبينوزارةالشبابوالجامعةلدعم -

 )نصفدعم(الرحالت)دعمكامل(وجمعيةبيوتالشباب

ماهوالدورالذىتلعبهالجامعةفيزيادةالوعىالسياحيلدىالطالبوالعاملينبها؟السؤال الثاني : 

االتىعلىانالجامعةتقومب%منالعينة93.3بواقعأجمعتاآلراء

ب- والمسئولين الخبراء مع والفندقية المنشآتالسياحية غرفة فيها ندواتتشارك المصريةهيئةالعمل

لل السياحالعامة السياحيينتنشيط المرشدين ونقابة ، السياحة ووزارة ، ى هيئةبو، أعضاء مساعدة

وتقومبنشرثقافةالسياحةالداخليةبينالطالبوذلكبإرسالالطالب،التدريسبكليهالسياحةوالفنادق

لمدعمةمنوزارةالشباببعضهاالىالمعسكراتبالمناطقالسياحيةويتمعملندواتداخلالرحالتا

.%محايدافىإجابته6.7وباقىالعينةبواقعللتثقيفالسياحيللطالب

 ماهيأهمالخططالتيتضعهاالجامعةلتنشيطالسياحةالداخلية؟:السؤال الثالث

-%انالجامعةتقومباالتي:86.6استمارةبنسبة13اشارتاراءالعينةبواقع

-  خطط فيإعداد السياحة وعملخططلتدريبالطالببكلية لمحافظاتالقناة السياحية التنمية

االماكناالثريةالمختلفةبالتعاونمعووزارةالسياحة

المنشآتباستخدامتقومالجامعةبرحالتداخليةللطالبوالعاملينواعضاءهيئةالتدريسوتقوم -

السياحيةالتابعةللجامعة

الجام - نوادي لتنشيطتقوم كامل برنامج تحتوىعلى ( اشهر ثالثة لمده عاجلة خطة بعمل عة

 الداخلية وتنتهىالخطةابيدالسياحة ايام ثالثة لمدة واالسكندرية للقاهرة الواحد برحالتاليوم

.باألقصرواسوانوشرمالشيخ(
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(2سالعدد)عملمقترحبشأنتنشيطالسياحةالبيئيةعنطريقدعوةالجامعاتالمصريةبإر -

طلبةللقيامبزيارةالمحمياتالطبيعيةبجنوبسيناءكمرحلةاولىوعملمعرضصورخاص

.ادارةرعايةالطالبعنطريقبهالتسويقالسياحةالمصرية

تنفيذالرحالتمنخاللمقترحيتمالموافقةعليةمننائبشئونالتعليموالطالبفيتممخاطبة -

استمارة2%بواقع13.4وانتالشباببعدالموافقةيتمعملالرحلةوزارةالشبابوجمعيةبيو

 محايدالرأى

لتنشيطإالسؤال الرابع :  الجامعة خطة لتنفيذ العمل مسئوليته ادارىتكون جهاز أيمدىيتوافر لى

السياحةالداخلية؟

ىتنفيذالخططيتمثلفيعلىانالجهازاإلداريالذىيتول%مناراءالعينة100بواقعأجمعتاآلراء

ادارة–كليةالسياحةوالفنادق–ادارةاالسرالطالبية–)مكتباتحادالطالبوادارةالنشاطاالجتماعي

 نادىالعاملين)الموظفالمختصبكلجهة(–جمعيةالحجوالعمرة–رعايةالعاملين

اماكن–اندية–احةالداخلية)منشآتمامدىامتالكالجامعةألدواتتنشيطالسيالسؤال الخامس  : 

 وسائلانتقال(ومدىتوظيفهالتنشيطالسياحةالداخلية؟–اقامة

 يتماستغالل%منالعينةانالجامعةتمتلكادواتتنشيطالسياحةو100اجمعتاالراءبواقع

وإستراحة–يشمدرسةالبيئةوالعمارةالسكنيةبشرمالشيخوالقريةالسياحيةوالشاليهاتبالعر

سعاراالويتمدعمالرحالتعنطريقتخفيضدارالضيافةباإلسماعيليةوكبارالزواربالقاهرة

التدريسوايضا هيئة والطالبواعضاء للعاملين االقامة تمتلكهاالماكن التي االنتقال وسائل

 .الجامعة

الط: ادسالسؤال الس تعريف في الجامعة به تقوم الذى الدور هو مصرما بإمكانيات الوافدين الب

 السياحية؟

 بنسبة االراء 80اجمعت بواقع العينة من %12 المصريةاستمارة السياحة اماكن في تدريبهم يتم

يتمعملمعرضسياحيلمعرفةالمنشآتالسياحيةالموجودةومعلىاالمكانياتالسياحيةبهاوتعريفه

جماعيللوافدينيتمفيهعرضاشهرالمأكوالتبكلدولةبالجامعةوعملزياراتلها)عمليومافطار

 .استمارةمحايدا3%بواقع20واننسبةوفىالختاميتمعملفيلمتسجيليبأهماالماكنالسياحيةبمصر

 ماهوالدورالذىتلعبهالجامعةفيدعمالبحثالعلميفيمجالالسياحة؟: سابعالسؤال ال

 اجمعتاآلراء العينة%100بواقع وتسهيلمن للبحوثالسياحية بوضعخطه تقوم علىأنالجامعة

تلكالبحوثوتوفيرالكتبوالرسائلالعلميةعلىالموقعاإللكترونيللمكتبةالرقميةإلجراءوتقديمالدعم

 ماهوالدورالذىتلعبهالجامعةلتنشيطسياحةالمؤتمرات؟: الثامن السؤال

تقومبعقدمؤتمراتسنويةالجامعةاستمارةان15مناراءالعينةبواقع%100اجمعتاآلراءبوقع

شاتهاالسياحيةنموامركزالمؤتمراتالخاصبهاهاعلىارضالجامعةمستغلهفيسواءدوليهللسياحة

 .المناطقالسياحيةالمحيطةبمنطقةالقناهوسيناء،وباقيبشرمالشيخ

وزارة\وزارةالشباب\نبينالجامعةوالوزاراتالمعنية)وزارةالسياحةمامدىالتعاوالسؤال التاسع: 

 جمعيةبيوتالشباب(لتنشيطالسياحةالداخلية؟\جهازشئونالبيئة\التعليمالعالي

%منهاانالجامعةتقومباالتي80اشارتاراءالعينةبواقع

 وجمع السياحة الشبابووزارة بروتوكوالتبينوزارة عقد بيوتالشبابوذلكلتدعيميتم ية

 الرحالتالطالبية

 تنشيطالسياحةلدعمسياحةالمؤتمراتالمصريةالعامةلهيئةالوزارةالتعليمالعاليو 

 جهازشئونالبيئةعملاسبوعبيئيواستغاللالمحمياتالطبيعية 
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 استماراتالتزمتالمحايدة.3%منالعينةبواقع20ونسبة

السياحيةالسؤال العاشر:  البرامج تحقيق دون تحد التي المعوقات هي ما سيادتكم نظر وجهة من

 بالجامعة؟

  عماله وجود عدم للعملداخلسياحية السياحيةمدربه اماكناالقامة بالجامعة نقص،الخاصة

 المشكالتاالمنيةللرحالتالسياحية،الدعمللطالب

منبرامجلتنشيطالسياحةالداخليةتحقيقهانسبةماتممنوجهةنظرسيادتكممعشر: الحاديالسؤال  

الجامعة؟في

 بواقع 93.3اجمعتاآلراء انه العينة بنسبة%من السياحية الخططوالبرامج تنفيذ 80تم باقي%و

؟%بواقعواحداستمارةمحايدة.6.7واننسبة2016/2017حتىنهايةالعامالجامعياستكمالالبرامج

تنشيطالسياحةفيمنوجهةنظرسيادتكمماهيمقترحاتكمالتييمكنأنتساهمعشر: الثانيل السؤا

؟الداخليةبالجامعة

 زيادةعددالطالبالمشاركينفىالرحالتأجمعتاآلراءأنهناكالعديدمنالمقترحاتمنها،

لمصريةالسياحيةعليهااستغاللالشاشاتالخاصةبالجامعةلبثالمعالما،زيادةالدعمالطالبي

الغرفالسياحيةب، السياحةواتحاد الدعمالمزيدمناالهتماممنقبلوزارة جامعاتواعطائها

زيادةالرحالت،مخاطبةوزارةالشبابلزيادةالدعمالسياحيوزيادةاالفواجالطالبية،المناسب

 نهااالنديةالخاصةبالجامعةوزيادةالرحالتم،استغاللللموظفين
 

 اختبار صحة الفروض 

الوعىالسياحيللطال: الفرض االول بين احصائية ذاتداللة جوهرية عالقة بوتنشيطحركةتوجد

السياحةالداخلية

بوتنشيطحركةالسياحةالداخليةبينالوعىالسياحيللطال:تحليلاالرتباط21جدول
الرحالت   تنظيم

 الجامعية

لالماكن الترويج

 السياحية

تنظيم الجامعة

 للرحالت

 والزياراتالميدانية

Pearson Correlation 1 .065 

Sig. (2-tailed)  .359 

N 200 200 

الترويج  لالماكن

 السياحة

Pearson Correlation .065 1 

Sig. (2-tailed) .359  

N 200 200 

تنظيمالجامعةللرحالتوالزياراتمنخاللالجدولالسابقيتضحانهناكعالقةطرديةموجبةبين

وهوارتباطمعنويقوىعند0.065الميدانيةوالترويجلالماكنالسياحيةداخلهاوقيمةمعاملاالرتباط

يثبتصحةالفرضاالولانهناكعالقةمعنويةذاتداللةاحصائيةبينتنظيمالجامعة1) %(وهذا

.0.359احةالداخليةومستوىالمعنويةقيمتهللرحالتالجامعيةوالتنشيطوالترويجللسي

شيطتوجدعالقةجوهريةذاتداللةاحصائيةبينالخططالجامعيةلألنشطةالطالبيةوتنالفرض الثانى 

السياحةالداخلية

شيطالسياحةالداخليةبينالخططالجامعيةلألنشطةالطالبيةوتن:تحليلاالرتباط22جدول
وورشالعملالندوات  لالماكنالسياحيةالترويج    

 Pearson Correlation 1 .091 الندواتوورشالعمل

Sig. (2-tailed)  .250 

N 200 200 

لالماكن الترويج

 السياحيةالداخلية

Pearson Correlation .091 1 

Sig. (2-tailed) .250  

N 200 200 
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موجبةبينزيادةالوعىالطالبةباهميةالسياحةمنخاللالجدولالسابقيتضحانهناكعالقةطردية

وهوارتباط0.091عنطريقالندواتوورشالعملوالترويجللسياحةالداخلية،وقيمةمعاملاالرتباط

%(وهذايثبتصحةالفرضالثانىانهناكعالقةمعنويةذاتداللةاحصائيةبين1معنوىقوىعند)

.0.250طالبوالتنشيطوالترويجللسياحةالداخليةومستوىالمعنويةزيادةالوعىالسياحىلدىال
 

 نتائج البحث

-توصلالبحثمنخاللالدراسةالنظريةوالعمليةالىالعديدمنالنتائجمنها:

علىبشكلاساسىتوصلتالدراسةالميدانيةالىانالدورالتوعويالسياحيداخلالجامعاتيقتصر-1

وةكلي مثلالفنادقالسياحة الىجانببعضالكلياتالنظرية ، اآلدابوالتربية نأحيثوااللسنكلية

ىالمقرراتالدراسيةبتلكالكلياتتسهمفيزيادةالوعىالسياحي،مقارنةبغيرهامنالكلياتالعمليةالت

يتماالعالنفيهافقطعلىالرحالتالطالبية.

ال-2 طالب لدى الطالبي الوعى لطبيعةيرتفع نظرا العملية الكليات من غيرها دون النظرية كليات

المقرراتالدراسيةالعملية

المقرراتالدراسيةالسياحيةتكادتكونمنعدمةداخلالكلياتالعملية.-3

الرحالتالطالبيةيتمدعمهاعنطريقوزارةالشبابوجمعيةبيوتالشبابالمصريةودعمالجامعة-4

.فقطواماكناالقامةالتابعةللجامعةاالنتقاليتمثلفيوسائل

شاشاتالعرضالجامعيةيتمعرضاخبارالجامعةمعنسبةبسيطةعنالمعالمالسياحية-5

عددالرحالتالمدعومةمنقبلوزارةالشباباليفىلمتطلباتالطالبللزياراتالسياحية.-6

تفعيلهابينالالسياحيةهناكالعديدمنالبروتوكوالت-7 جامعةوالجامعاتاالخرىخارجمصرويتم

لتنشيطحركةالسياحة.

التوعيةوالتدريبللعاملينبأماكن-8 منالعاملينفيالسياحيةاالقامة وكفاءة اقلخبرة داخلالجامعة

السياحةخارجالجامعة

ىلدعمالمؤتمراتطالسياحلتنشيالمصريةالعامةلهيئةالنقصالدعمالمقدممنقبلوزارةالسياحةو-9

.السياحيةوالرحالت

نقصالدورالتوعويللعاملينبالجامعةبأهميةالسياحةومدىارتكازاالقتصادالقوميعليها-10

قلةالدعمالماليالمجتمعيللجامعةللمساهمةفيتنشيطالسياحةبالجامعة.-11

التوعيةالسياحية.قلةالالفتاتالسياحيةداخلالجامعاتلزيادة-12
 

 التوصيات 

 التعليم العالي(: -الشباب -اوال توصيات موجهه الى الوزارات المعنية)السياحة

زيادةالمخصصاتالماليةللرحالتالطالبيةالمقدمةمنقبلوزارةالشبابوجمعيةبيوتالشباب-1

بكليةالسياح-2 منقبلاالستفادةمنالرسائلالعلميةالتييتماجازتها ةوالفنادقوالعملعلىتطبيقها

لتنشيطالسياحةالداخليةىتنشيطالسياحالمصريةالعامةللهيئةالوزارةالسياحةو

تزويدبنوداالتفاقياتالمبربةبينالجامعاتسواءاالجنبيةاوالعربيةاوداخلالجامعاتالمصرية-3

سواءداخلالمحافظاتالتيتوجدتنشيطالسياحةل الجامعةاوالجامعاتاالجنبيةوالعربيةلتنشيط, بها

السياحةوعملرحالتتعريفيةللطالببالمحافظةالتىتوجدبهاالجامعةواالماكنالسياحيةالتىتوجد

بالمحافظة.

و-4 السياحة وزارة قبل من للمؤتمراتالسياحية الموجة الدعم الزيادة للهيئة العامة تنشيطالمصرية

.ىالسياح
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 ثانيا :توصيات موجهه الى المسئولين بالجامعات المصرية

عدادالرحالتالطالبيةالمدعمةباالشتراكمعوزارةالشبابوجمعيةبيوتالشبابواحتوائهاأزيادة-1

 علىبرامجتثقيفيةللطالب.

المؤ-2 في وبثها مصر في السياحية وعرضاالماكن السياحة اهمية عن تسجيلية افالم تمراتعمل

والندواتالمنعقدةبالجامعة.

الجودة-3 علم بمقرر اسوة السياحة عن الزامى بمقرر النظرية بالكليات الدراسية المقررات اشتمال

 وحقوقاالنسان.

عملندواتتثقيفيةللطالبالمصريينوالطالبالوافدينليكونوااالداةالتييتمبهاالترويجللسياحة-4

 المصرية.

والتيتشيرالىاهماالماكنالسياحيةبمصر.اتفتاتواللوحاتفيكافةانحاءالجامعنشرالال-5

زيادةدعمللزياراتالميدانيةلالماكناالثريةلطالبالكلياتالنظريةالتيترتبطمقرراتهمبالسياحة.

لمساعدةاالسرالطالبية.اتزيادةالدعمللرحالتالتيتنظمهاالجامع-6

تفع-7 بمدارسزيادة االهتمام خالل من واهميتها بالسياحة المجتمعي والوعى المجتمعية المشاركة يل

 المحافظةوالقرىالتابعةللمحافظةوعملندواتتثقيفيةسياحيةبتلكالمدارسوالمجتمعاتاالهلية

مخفضة-8 لعرضبرامجسياحية بشركاتالسياحة داخلالجامعاتواالستعانة عملمعارضسياحية

اخلالجامعاتللعاملينبهاوطالبها.د

إقامةمؤتمراتسنويةمابينالمحافظاتوالجامعاتلتنشيطالسياحةفيالمنطقةالتيتقعبهاالجامعة.-9

السياحية-10 المناطق عن تسجيلية وعرضافالم المحلى المجتمع بمشاركة مهرجاناتسياحية عمل

 بمصر.

لتنشيطاإلسراعبإستكمالالفندقالخاص-11 السويسليكونداعما بكليةالسياحةوالفنادقبجامعةقناة

السياحةبمحافظةاالسماعيلية.

 عملالدعايةالماكناالقامةالتيتمتلكهاالجامعاتلخدمةالمجتمعالجامعي.-12

يكونمنالتبادلالطالبي-13 عملبروتوكوالتمعالجامعاتاالخرىسواءداخلمصراوخارجها

 يطالسياحةبينالبلدين.وتنش
 

 المراجع

.2015/2020الخطةاالستراتيجيةلجامعةقناةالسويس,

 .2017ادارةاالعالمجامعةقناةالسويس،

ابراهيم) سحر 2011بكر،  مردود تعظيم بهدف طالبها لدى السياحي الوعي تنمية في الجامعة دور(

106،ص2،ج76،مجلةكليةالتربيةبالمنصورة،عصناعةالسياحة

2016بوابةمعلوماتمصر،

 ، الىمدنالقناة فيتنشيطالسياحةالوافدة التسويقاإللكترونيودورة ،2016حسان,صفاءمحمد،

 (76،77رسالةماجستيرغيرمنشورةكليةالسياحةوالفنادقجامعةقناةالسويس،ص

سياحةفىزيادةحركةالسياحةالداخليةالوافدة"،دورالهيئاتاالقليميةلتنشيطال2015رشدي،نيفين"

 32الىمدنالقناة،رسالةماجستيرغيرمنشورةكليةالسياحةوالفنادقجامعةقناةالسويس،ص

 240("صناعةالسياحة،بدوندارنشرص2008عبدالسميع،صبرى)

( صبرى وت2007عبدالسميع، علمية اسس والفندقى السياحى التسويق " المنظمة( ،" عربية جارب

 222العربيةللتنميةاالداريةص
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Abstract 

In Egypt, the process of the tourism promotion depends on the governmental sector, 

especially the Egyptian General Authority for Tourism Promotion. The Tourism relays on the 

Incoming Tourism as the main source of the Tourism Income as far as in the other countries 

that depends on the domestic tourism as one of the most important sources of the tourism 

income, so the current crises of the tourism in Egypt due to the lack of the Incoming Tourism 

to it. It makes the government to ask the additional support from the governmental and non-

governmental institutions, and the civil society to develop the internal tourism activities. The 

Egyptian Universities did their best to support the internal tourism; for example, Suez Canal 

University, the main subject of this study. 

The objective of this study is to throw the light on the most important obstacles and problems 

that affect the University's contribution to develop the internal tourism, measure the 

awareness of the students, colleagues, and employees about the importance of tourism to 

increase the National Income and the Egyptian Economy, and evaluate the role played by the 

University to share in the operation of the internal tourism promotion.  

This study recommended to increase the financial allocations for the  student trips presented 

by the Ministry of Youth and Sports and the Youth Houses Associations taking the 

consideration on  the importance of the scientific research that approved by the faculty of 

tourism and hotel management to be practiced in the tourism field by the Ministry of Tourism 

and the Tourism Promotion Authority to develop the internal tourism,  as well as to increase 

the support for tourism conferences by the ministry of tourism and tourism promotion 

authority.       
Keywords: Domestic tourism - tourism promotion - university 
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