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  :ملخص المشروع

ً من شركات السیاحة والفنادق صعوبات مختلفة من أجل  في ظل األزمة الحالیة التي یمر بھا القطاع السیاحي تواجھ كال
ً للدور الھام الذي تلعبھ شركات السیاحة والفنادق في تقدیم الخدمة السیاحیة بجودة عا لیة والوصول لرضاء العمالء. ونظرا

  ء من التفصیل.يصناعة السیاحة واالقتصاد القومي كان البد من دراسة تلك الصعوبات بش
  

  -:نجوم في مصر ، وتوصلت الدراسة إلى ما یلي 4،  3استھدف البحث شركات السیاحة فئة (أ) وفنادق الـــ 
تتسم البرامج السیاحیة التي تقدمھا شركات السیاحة بالتقلیدیة وعدم التنوع سواء في المناطق السیاحیة أو  -

 األنشطة التي تتضمنھا البرامج.
 تركز شركات السیاحة على برامج الحج والعمرة أكثر من البرامج السیاحیة للمناطق الجاذبة بالدولة. -
ً من فئة السائحین الذین  4،  3ال یوجد معاییر قیاسیة لدى فنادق الـــ  - نجوم باإلسكندریة وھى األكثر طلبا

 یزورون المحافظة، والتي البد من تواجدھا وإرضاء العمالء وضمان ثبات األداء وتمیزه. 
 

ٌصت الدراسة إلى تصمیم برامج سیاحیة فعالة وجاذبة ومب ً على ما سبق ، خل تكرة تتضمن التسویق لمناطق سیاحیة وبناءا
جدیدة والتي ال تشملھا البرامج التقلیدیة، باإلضافة إلى تصمیم معاییر قیاسیة ألداء العاملین في الفنادق الثالث واألربع 

 نجوم لضمان الوصول إلى جودة الخدمة.
ً موقع  إلكتروني لھذه المعاییر القیاسیة لتقدیمھا إلى من خالل ھذه الدراسة، تم تصمیم كتیب للمعاییر القیاسیة للفنادق وأیضا

ً تصمیم كتیبات لعدد من البرامج السیاحیة الجدیدة المتنوعة والمبتكرة  ھذه الفنادق بعد اعتمادھا من جامعة فاروس. وأیضا
تتضمنھا من والجاذبة للسائحین لتقدیمھا لشركات السیاحة من أجل توعیة تلك الشركات بالمزارات السیاحیة الجدیدة وما 

  أنشطة مبتكرة وذلك بعد اعتمادھا من جامعة فاروس.
  


