
  الثالثةالفرقة 
  مادة النقل السیاحي

 )٢٠١٤ دیسمبر ٢التسلیم ( أبحاث الطالب
  الرئیسیة عناصر البحث  عنوان البحث  المجموعة

  األولى

شركة مصر للطیران المطارات 
  والشركات التابعة لها

نبذة تاریخیة، الشركات التابعة، نظام التشغیل واإلدارة، خطط 
لسنویة، المساهمة فى قطاع التطویر والتنمیة، حجم الحركة ا

النقل، أهم اإلحصاءات، األهمیة السیاحیة، نقاط القوة 
  )والضعف والفرص والتهدیدات، مقترحات التنمیة والتطویر

  الثانیة

قطارات النوم فى مصر 
والخدمات المقدمة خاللها، 
مع إشارة إلى الهیئة القومیة  

  لسكك حدید مصر

نظام التشغیل واإلدارة،  نبذة تاریخیة، الخطوط، القطارات،
الخدمات المقدمة عبر قطارات النوم، خطط التطویر والتنمیة، 
حجم الحركة السنویة، المساهمة فى قطاع النقل، أهم 
اإلحصاءات، األهمیة السیاحیة، نقاط القوة والضعف والفرص 

  )والتهدیدات، مقترحات التنمیة والتطویر

  الثالثة

محطات السكك تقییم 
فى المدن السیاحیة الحدیدیة 

أسوان، األقصر، قنا، (
سوهاج، المنیا، القاهرة، 

  ).اإلسكندریة، بورسعید

نبذة عن كل محطة، أهم اإلحصاءات، األهمیة السیاحیة، نقاط 
  القوة والضعف والفرص والتهدیدات، مقترحات التنمیة والتطویر

  الرابعة

شركات الطیران الخاصة 
  المصریة

شركة، نبذة عن كل شركة، تاریخ المعلومات األساسیة لل
اإلنشاء، خطوط السفر، األسطول، أهم اإلحصاءات، األهمیة 
السیاحیة، نقاط القوة والضعف والفرص والتهدیدات، مقترحات 

  التنمیة والتطویر

  الخامسة

شركات النقل البحرى 
والموانى البحریة السیاحیة 

سفاجا، القصیر، (
  ..)اإلسكندریة، 

ومیناء، تاریخ اإلنشاء، األسطول، أهم نبذة عن كل شركة 
اإلحصاءات، اإلدارة والتشغیل، األهمیة السیاحیة، نقاط القوة 

  والضعف والفرص والتهدیدات، مقترحات التنمیة والتطویر

  السادسة

اسطول النقل السیاحي البرى 
بشركة مصر للسیاحة، 
  وشركات النقل البرى الخاصة

للسیاحة، إمكانیات مقدمة عن قطاع النقل بشركة مصر (
األسطول، الرحالت الثابتة، حجم األسطول، نظام اإلدارة، 
األهمیة السیاحیة، نقاط القوة والضعف والفرص والتهدیدات، 

  )مقترحات التنمیة والتطویر



 

  السابعة

اسطول النقل السیاحي البرى 
، وشركات بشركة مصر للسیاحة

  الخاصةالبرى النقل 

عن قطاع النقل بشركة مصر للسیاحة، إمكانیات مقدمة (
األسطول، الرحالت الثابتة، حجم األسطول، نظام اإلدارة، 
األهمیة السیاحیة، نقاط القوة والضعف والفرص 

  )والتهدیدات، مقترحات التنمیة والتطویر

  الثامنة

شركات النقل البحرى والموانى 
سفاجا، (البحریة السیاحیة 

  ..)، القصیر، اإلسكندریة

نبذة عن كل شركة ومیناء، تاریخ اإلنشاء، األسطول، أهم 
اإلحصاءات، اإلدارة والتشغیل، األهمیة السیاحیة، نقاط 
القوة والضعف والفرص والتهدیدات، مقترحات التنمیة 

  والتطویر

  التاسعة

قطارات النوم فى مصر والخدمات 
المقدمة خاللها، مع إشارة إلى 

  دید مصرالهیئة القومیة  لسكك ح

نبذة تاریخیة، الخطوط، قطارات، نظام التشغیل واإلدارة، 
الخدمات المقدمة عبر قطارات النوم، خطط التطویر 
والتنمیة، حجم الحركة السنویة، المساهمة فى قطاع 
النقل، أهم اإلحصاءات، األهمیة السیاحیة، نقاط القوة 
والضعف والفرص والتهدیدات، مقترحات التنمیة 

  )والتطویر

  العاشرة

نبذة تاریخیة، اإلنشاء، نظام التشغیل واإلدارة، خطط   المطارات المصریة 
التطویر والتنمیة، حجم الحركة السنویة، المساهمة فى 
قطاع النقل، أهم اإلحصاءات، األهمیة السیاحیة، نقاط 
القوة والضعف والفرص والتهدیدات، مقترحات التنمیة 

  )والتطویر
مفهوم النقل السیاحي وأهمیته، إحصاءات عن تطور النقل فى مصر، (ث یجب أن تتضمن جمیع األبحا: ملحوظة

  )صور مناسبة مع التعلیق على الصور
  یتم مراجعتها مع السادة الهیئة المعاونة بمادة النقل السیاحي: المواصفات الشكلیة للبحث

ض واإللتزام بالمواصفات الشكلیة درجات لطریقة العر  ٥درجات للبحث المكتوب،  ١٠( درجة ١٥: درجة البحث
  )للبحث العلمي

  
  مع خالص التمنیات بالتوفیق
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