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الملخص
يه دددل البح ددث إل ددى إلق دداء الى ددوء م ددى ا ب ددار اإلس ددفمية بمحايا ددة المنويي ددة والس ددياحة بهد د

المحايا ددة

دددن ريد ددق مد ددل د ارسدددة أبريدددة لنبد ددار اإلسدددفمية بمحايا ددة المنوييدددة

ىد ددمن الو دددل

المعمددارل لنبددار الباب ددة والو ددل الفنددى لم حددل المنقولددة و مددل د ارسددة سددياحية لممحاياددة مددن حيددث
المقومات السياحية الم ويرة بها ومدل اس غفلها سياحياً.
و نقسم الدراسة إلى مقدمة و مهيد وي مين وخا مة باإلىداية إلدى الم ارجدا والمفحدق والشدكال
وال ور.
يوىددا الف ددل الول ا بددار الباب ددة وهددىى جدداما سدديدل شددبل السددود بمدينددة الشددهداء والجدداما

العمرل بمدينة أشمون وقبة هارون المغربى بقرية ييشا ال غرل والجاما العباسى بمدينة شبين الكدوم.
و ناولددت الد ارسددة الو ددفية لكددل أبددر مددا كان دت مي د حال د يددى الماىددى والم ارحددل ال ددى مددر بهددا ح ددى
و ول إلى شكم الحالى وو ل خ ي

العام و نا ر المعمارية.

كمددا يوىددا الف ددل الول أيى داً بعددل ال حددل والق ددا الفنيددة المنقولددة المس د خرجة مددن حفددا ر

بمحاياة المنويية مبل ل البندارية و ل العمرل وسرسنا ومنول وه الق ا إما محفواة بمخزن آبدار

البنداريددة بمرك ددز ددف بالمنويي ددة أو معروىددة بم ح ددل آبددار ن ددا .و نددوو خاما ه ددا بددين يخ ددار وخ ددزل
وأخشاب ومعادن وأحجار.
بينم ددا ن دداول الف ددل الب ددانى الد ارس ددة الس ددياحية لممحايا ددة و م ددت ييد د د ارس ددة لند دواو الس ددياحة
ال دى يمكدن نشدي ها بدداإلقميم و دم مدل د ارسددة م كاممدة لموىدا الحدالى لمسددياحة بمحايادة المنوييدة مددن
حيث المقومات السياحية وك لك ال سهيفت السياحية واس ار يجية ال نمية السياحية بالمحاياة.
وقددد أردل بالرسددالة دددة مفحددق ات
ال وىيحية.
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