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 التنمية السياحية فى منطقة  اهناسيا / بنى سويف
 أمال فهمى عمر   - ىمفيدة الىشاح                                                 

 جامعة قناة السىيس –كلية السياحة والفنادق 

 الملخص معلومات المقالة          
 الكلمات المفتاحية

التنمية السياحية؛ اىناسيا؛ 
 ؛ تمثال؛ معبد؛ فحرى ش

 
 (JAAUTH) 

 ،3عذد  ،22المجلذ 

 ،(2222 يونيه،)

 .342-323ص 

 

تحتوى محافظة بنى سويف عمى العديد من المواقع األثرية والمعالم السياحية 
اليامة التى تجعل ىذه المحافظة موقعًا أثريًا وسياحيًا من الدرجة األولى وكان 

ياحية المستدامة عمى منطقة ميدوم التركيز فى األبحاث السابقة لمتنمية الس
ىرم الممك حونى عصر  –ومجموعة المقابر اليامة التى تحيط باليرم ميدوم 

رى اليامة األسرة الثالثة وىو شعار المحافظة. دون التعرف عمى المناطق األخ
 .ن تكون مقصدًا سياحيًا لمسياحة الداخمية والخارجيةبالمحافظة والتى يمكن أ

محيطو بيا والتى لم تستغل حتى منطقة اىناسيا والمناطق ال يدرس ىذا البحث
 .ن فى التنشيط السياحىاآل

 المقدمة .1
رعونية وكانت من قدم العواصم المصرية القديمة فى عصر األسرة التاسعة والعاشرة الفأتعد مدينة أىناسيا من  

كم ( وكانت 424عن القاىره حدى مدن محافظة بنى سويف العريقة ) تبعد إن المناطق المقدسة، وىى اآل
م أصبحت 45م الى القرن 7تسمى بالقبطية "بوفيسيا " ثم بالعامية " منفوسيو " ومع دخول اإلسبلم في القرن 

قميمين من المقاطعات المصرية القديمة وعاصمة إاضى محافظة بنى سويف عمى أراوتقع  ( 4) بنى سويف
ى شجرة الرومان األمامية ، وسمى اإلقميم في العصر اليوناني أ (4) و خننتأ"  nartاإلقميم العشرين وتسمى " 

اسم "حنن الروماني ) ىيراكيوبوليس (أي مدينة ىرقل المعبود ) نصف االلو ( وذكرت أىناسيا فى النصوص ب
وتضم محافظة بنى سويف العديد من المناطق  (3)بينما عرفت بالقبطي "حنيس "  (2) نسوت " أي الطفل الممكي

الحيبة، دشاشة، اىناسيا ، كوم  ،بو صير الممقأسبلمى منيا عصور ماقبل التاريخ حتى العصر اإلة من األثري
يف والذى ومن المعالم السياحية واألثرية بالمنطقة متحف بنى سو  (4)العقارب، وميدوم حيث يقع ىرم حونى

 .(5)ثار من لوحات وتماثيل وتوابيت من مدينة اىناسيا يحتوى عمى العديد من اآل
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 البحثوأهمية مشكمة  .1.1

عمى الجانب الشرقي لبحر  كيمو متراً  45لى الغرب منيا بحوالي إتقع و محافظة بنى سويف تتبع أىناسيا     
والدفء  عتدال صيفاً كيمو متر ، يتميز مناخيا باإل 431يوسف جنوب شرق الفيوم وتقع جنوب القاىرة بحوالي 

ود العديد من بوج من أكثر مناطق المحافظة تمتعاً أن اىناسيا عية ، ومن خبلل الدراسة اإلستطبل (6)شتاء 
ين لمممك رمسيس الثانى ومجموعة واألثرية ومن بينيا معبد حرى شف والمعبد الروماني وتمثالالمعالم التاريخية 

كما  حشاء المتوفى وىذه األواني موجودة بمتحف بنى سويف.أوأواني كانوبية لحفظ 22 سرة مقابر من عصر األ
قصور ببعض المرافق مثل  تبين وجود ، كماالتماثيل ر شييرة ولوحات مميزة ومجموعة منيوجد بالمنطقة مقاب

ىناك كما أن سوء حالة بعض الطرق الداخمية ومشكبلت الصرف الصحي نتيجة قمة عدد محطات المعالجة، 
ن وجدت فإن عمميا  كات السياحيةستثمار السياحي بالمحافظة مما أدى بدوره إلى قمة عدد الشر نقص فى اإل وا 
دون تشيد المنطقة عمميات تنقيب مستمرة عن اآلثار و . الداخمية ورحبلت الحج والعمرة  لرحبلتيقتصر عمى ا

من المنطقة بإحضار السحرة يأإذ يقوم كل من لديو ىوس أو من يسكن قري  وجود أى ردع من جانب الدولة،
اجة إلى قبضة الستخراج اآلثار لبيعيا وتيريبيا مما يجعل المنطقة فى حوالقيام بأعمال الحفر بمعدات خفيفة 

 .ي ومتابعة دورية من شرطة السياحة لمنع التعدي عمى اآلثار وانتياك حرمة الموتىقأمنية وانضباط أخبل
عديد من ال تعاني من اىناسيا ة من مميزات وخصائص لمصر إال أنوعمى الرغم مما تقدمو التنمية السياحي 

أكوام القمامة وبدأت تتسرب مياه جوفية لممنطقة ك المائية والمستنقعات و حيث انتشرت البر  المعوقات والمشاكل
لى أن ىذه التعديات ظيرت عمي بناء بالمنطقة األثرية، مشيرًا إبعد ظيور الكثير من التعديات الزراعية وال

، وخاصة بعد الثورة، تزايد بصورة كبيرة مؤخراً استحياء مع مطمع السنوات العشر األخيرة، ولكنيا أخذت في ال
لشركات العاممة في حيث تم استغبلل تدىور الحالة األمنية لمببلد. وىذه التعديات تجسدت في السماح لبعض ا

ضي المنطقة األثرية بغرض الزراعة، بالرغم استصبلح أجزاء ال بأس بيا من أراضي الصحراوية باستصبلح األرا
 .(7)طقة أثرية وال يجوز التعدي عمييا سواء بالبناء أو الزراعة أو غيرهمن أنيا تعتبر من

وىذا يستوجب  ىتمام الكافي لوضعيا عمي الخريطة السياحية المحمية والدولية ن المنطقة ال تجد اإلإمما تقدم ف 
لوضع منطقة  زالة كل أشكال اإلىمال ووضع الخطط المناسبةا  ءات البلزمة لمنع ىذه التعديات و جرااتخاذ اإل

 و دولية.أمية أىناسياعمى الخريطة السياحية لمصر سواء مح
 داف البحث أه .1.1
 بيا والعمل عمى ثرية والسياحية المتواجدة بمنطقة اىناسيا والمحيطةعمى المواقع األ الضوء لقاءإ -

 النيوض بيا سياحيًا.
 .بالمنطقةالتعرف عمي المشكبلت والتحديات التى تعوق التنمية السياحية   -
 .اقتراح استراتيجية مناسبة لمتنمية السياحية لمنطقة أىناسيا -
 .إعداد برنامج لزيارة المنطقة لمسياحة الداخمية والدولية كعنصر ىام فى الجذب السياحى لممنطقة -
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تحميل نقاط القوة والضعف والفرص والتيديدات لعمل التنشيط السياحى المطموب لتكون المنطقة مقصد  -
 سياحى.

 نظري لمبحثاإلطار ال .1
 مدينة أهناسيا .1.1

وتعرف باسم  Hwt-nn-nswوتسمي ، لمدن األثرية فى محافظة بنى سويفكبر اأتعد مدينة أىناسيا من 
لى جمع كممة كومة وىى كومة من الرمال إالمدينة وكذلك أم الكيمان نسبة  و اىناس المدينة أو اىناسياأاىناس 

لو المنطقة حرى شف آذى ارتبط بين اوزير و يت مدينة ىرقل الوسم (4) خريطة فدان  361والكسر وتغطى مساحة 
ثر األكبر فى كان ليذه المدينة األ (8).ى العظيمةألييا كممة "ماجنا" إومان ر أصبح حرينا فنيس ثم اضاف الثم 

عمى  41، 9عصر األنتقال األول حيث كانت األوضاع السياسية فى مصر غير مستقرة فى عصر األسرة 
لو حرى شف باىناسيا عند لى اآلإشار أ 411 +_ق.م 3111حجر بالروا من عصر األسرة األولى الرغم من أن 

وترمز لمصعيد كمو حيث المقب  nswموقع بحيرة حرى شف وكانت المدينو ىى عاصمة تمثل بنبات البوص
 421حوالى  9،41سره واستمر حكم األ (9)وب "النحمو والبوصمو "اى الشمال والجن nswt-bity الفرعوني

 .قاليميا اتخذوا لقب الممكأن حكام أحيث  (41)عام لؤلسرة العاشرة  84سنو لؤلسرة التاسعة و419عام منيم 
 أزدهار األدب فى أهناسيا .1.1

ئح ووصايا الممك حتب دب النصاألعصر فى اشتيرت اىناسيا بروباتيا األدبية اليامة التى تحكى صراع ذلك ا
تحاد السوفيتى تحف األرميتاج فى ليننجراد فى اإلالبنو ويكا رع وىذه البردية كتبت فى عصر الرعامسة وحاليًا بم

خرى فى مسكو وكوبنياجن والبردية الثالثة وىى بردية الفبلح الفصيح ذلك القروى البسيط صاحب الببلغو أو 
صبحت ليا دورًا أحتى يستمتع بحريتو ثم رد لو حقو. ثم  يشتكى لو المغويو التى جذبت انتباه الممك وتركو

و حرى شف وقويت شوكتيم فى عصر للآل ن يصبح كاىناً أفى مصر حيث استطاع "يويو واوا " لميبي ابالتدخل 
 .(44)نتقال الثالث لمحضارة المصرية القديمةاإل

 همية الدينية لممدينة األ .1.2
رض وفى اىناسيا توج اوزير ممكًا عمى فى اىناسيا بعد خمق السماء واأل والً أن الشمس ظيرت أساطير روت األ

ن تبدأ رحمتيا بتدمير البشر الذين سخروا من أسد( ت ) انثى األ( ومنيا بدأت المعبودة سخمحياءالببلد )ممكًا لؤل
 (42).( ةسطورة ىبلك البشريألو الشمس رع )إ

 أهم أثار منطقة اهناسيا .1.3
ولى التي انبثقت من لية الخالقة األحد اآلأويعتبر ( الذى فوق بحيرتو 4حرى شف )شكل لو المعبد الكبير لئل

سم البشريو وكان ( ويعنى اإلmanlessلو )بموتاخ باإل ( وسماه المؤرخالبحيره المقدسة الخاصة بو)زلية مياه األ
لو يوبوليس وقد تساوى باإلعميو ىيراكطمق أعبادتو و كأاله حامى كجزء من طبيعتو وقد سماه اليونانين وموقع 

 .(43)اوزير ورع 
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 واقع والمأمول فى منطقة اهناسياالتنمية السياحية المستدامة بين ال .1.4
يتضح مما سبق أىمية منطقة أىناسيا من الناحية األثرية والتاريخية وبالتالي سيتم تناول التنمية السياحية  

التشديد األمني عمى المنطقة لمحفاظ عمى األثار من عمميات  ،المنطقة أثاريًا وتاريخياً  تطويرحيث بالمنطقة من 
 المشروعات السياحية والبرامج السياحية.، و التنقيب

( التنمية السياحية المستدامة والمتوازنة بأنيا " تنمية يبدأ تنفيذىا بعد 43ص:  -2146يعرف زين الدين ) 
جتماعية داخل الدولة ككل، أو واإلقتصادية والبيئية اإلطار التخطيط المتكامل لمتنمية إدراسة عممية كاممة في 

تحاد واإلقميم تتجمع فيو مقومات التنمية السياحية المستدامة من عناصر جذب طبيعية وحضارية ". إداخل أي 
نيا " نشاط يحافظ عمى البيئة ويحقق أاألوربي لمبيئة والمنتزىات القومية يعرف التنمية السياحية المستدامة عمى 

"انيا التنمية التي تقابل وتشبع  جتماعي ويرتقى بالبيئة المعمارية"، كما تعرف عمىواإلقتصادي اإلكامل الت
نيا التنمية التي أجيال المستقبمية "، كما "األاحتياجات السياح والمجتمعات المضيفة الحالية وضمان استفادة 

بقاء عمى الوحدة الثقافية واستمرارية اإلالجمالية مع جتماعية و واإلقتصادية اإلالتنمية تدير الموارد بأسموب يحقق 
 .  (44)ساسية" األيكولوجية والتنوع البيولوجي ومقومات الحياة اإلالعمميات 

 خطة تطوير المنطقة  .1.5
وتنمية الخدمات السياحية  ية تنشيط مدينة اىناسيا سياحيا ً ىمأ لىإىيئة التنمية السياحية المصرية  أشارت

زار سياحي لمحافظة بنى سويف ويساعد موقع اىناسيا عمى خمق بيئة متميزة اجتماعيًا وعمرانيًا بالمنطقة كأىم م
كم فبلبد من  42واقتصاديًا فيي تقع غرب المحافظة ومبلصقة لحدود محافظة الفيوم وتبعد عن بنى سويف 

 ادخال بعض الخدمات السياحية مثل :
 .مشروع الصوت والضوء -
  .بر الشرقي من بحر يوسفنجوم عمى ال3فندق سياحي  -
  .و متحف صغيرأرض ومركز ثقافى مع -
 .(www.tda.gov.eg)))  45تطوير الكافتيريا المقامة عمى البركة بإضافة موتيل  -
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 استراتيجية التنمية السياحية المقترحة. 2 
 Swot Analysisالتحميل الرباعي : " .1.2

 " weaknessesنقاط الضعف    "  "       "Strengthsنقاط القوة
 الموقع المتميز -
 المناخ المعتل طوال العام -
 القرب من المناطق السياحية اليامو -
 الموروث األثري والحضاري المتنوع -
 قرب اىناسيا من جبل الجبللة -

 سرقة االثار والتنقيب عن االثار تحت المنازل -
 انعدام وسائل الترفيو -
 ندقينقص اماكن اإليواء السياحي والف -
 انخفاض مستوى الوعى السياحي لدى المواطنين -
افتقار المنطقة لمخدمات السياحية من مطاعم  -

 وكافتيريات واستراحات
 ""Threatsالتهديدات     "    "Opportunitiesالفرص

احتمال ظيور منتج سياحى جديد كالسياحة  -
 الصحراوية

 إنشاء فنادق وقرى سياحية جديدة -
 ياحيةالتوسع فى الخدمات الس -
 توفير الوسائل األمنية -
 االستفادة من الجزر النيمية -
 إحياء التراث الشعبى  -
 وضع أجندة سياحية لممحافظة -

 المشكبلت السياسية السائدة -
 الوضع االقتصادي الراىن -
 ضعف الميزانيات الخاصة بتنمية المناطق السياحية -
تعقد االجراءات الخاصة بتنفيذ الخطط خاصة فى  -

 زارية المتبلحقةظل التغييرات الو 

 .عتماد عمى بيانات وزارة السياحةعداد الباحثين باإلإن م :المصدر
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 ةستراتيجية المقترحاإل .1.2

 
 
 
 
 

 (vision)الرؤية 

 وضع اهناسيا على الخريطة السياحية الدولية لمصر •

األهداف 
(Objectives) 

 اهناسيازيادة عدد السياح الوافدين إلى •

 تنويع العرض السياحى وزيادة األنماط السياحية•

 زيادة نصيب المنطقة من خطط التنمية السياحية•

 قةإعداد برامج سياحية للمنط•

"  الخطوات 
Missions 

 البنية التحتية تطوير•

 إنشاء الفنادق والقرى السياحية•

 إنشاء المطاعم والكافتيريات وكافة وسائل الترفيه•

 نشر الوعى السياحى•

 توفير الخدمات المدعمة للسياحة•

 التسويق السياحى للمنطقة•

 إنشاء معاهد وكليات السياحة•

 اهناسيااإلشراف األمنى الكامل على منطقة•

 إحياء التراث الشعبى•

 االهتمام بالمظهر الحضارى للمنطقة•

 إيجاد أنماط سياحية جديدة•

 توفير وسائل نقل سياحى مناسبة•
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 . الخطة التنفيذية2.2
من/الى  الكيفية الجهة المسئولة الخطة التنفيذية

 )الوقت(
 المالحظات والمعمومات

التحتية  البنية تطوير 
 ،مياه ،كيرباء ،طرق)

 صحي( صرف

 2122 توفير التمويل البلزم المحافظة
2124 

 بصفة عامة المحافظة تحتاج
إلى  واىناسيا بصفة خاصة

 الطرق تطوير شبكة
 ودورات الصحى والصرف
 مياه الئقة

انشاء الفنادق والقرى 
 نجوم 4،5السياحية 

 المحافظة
 األعمالرجال 

تسههههههههههههييل اإلجهههههههههههههراءات 
الخاصههههههههههة باألراضههههههههههي 

سههههههههتثمار لبلالصههههههههالحة 
 السياحى

2122 
2126 

 المساحة الجديدة استغبلل
 األنشطة المخصصة إلقامة

 السياحية

 المطههههههههههههههههاعم إنشههههههههههههههههاء
 والتوسهههع والكافتيريهههات

 الترفييية األنشطةفي 

 األراضههههههههى تخصههههههههيص المحافظة
 المسهههههههههههتثمرين وجهههههههههههذب

 النيمية الجزر استغبللو 

2122-
2131 

 بههين الههربط إطههار فههى ذلههك يههتم
 ثاريههههههةاآلو  التاريخيههههههة السههههههياحة

 .والسياحة الترفييية
العمهههههل عمهههههى ترسهههههيخ 
مفيههههههههههههههههههههوم الههههههههههههههههههههوعى 
السههههههههههههههياحى وزيههههههههههههههادة 

نتمهههههههههههاء لممقصهههههههههههد واإل
 السياحى

ىيئهههههههههههة تنشهههههههههههيط 
السههههههههههههههههههههههههههههههههههههههياحة 
المههههههههههههههههههههههههههههههههههههدارس 

 لجامعاتا

 إلههههههى إضهههههافة السههههههياحة
منههههههههههههههههههاىج التههههههههههههههههههدريس 
والمحاضهههرات والنهههدوات 

 والبرامج التثقيفية

2122 
وبصهههههورة 
 متواصمة

تعميم وتدريب المواطن البسهيط 
 .يكون صديقًا لمسائحن أ

عمل برامج تسويقية 
 لمنطقة اىناسيا

وزارة السياحة 
 ىيئة التنشيط

 السياحةشركات 

 عبلناتاإل
البهههههههههههههههرامج السهههههههههههههههياحية 

 الجاذبة

2122 
2124 

 

العمههل عمههى رفههع كفههأه 
العهههاممين فهههي المجهههال 

 السياحي

وزارة القوى 
 العاممة

 وزارة السياحة

التههدريب العممههى وتقههديم 
 .ة وتأىيميةبرامج تدريبي

2122 
وبصهههههورة 
 متواصمة

جههودة خريجههى كميههات ومعاىههد 
 السياحة والفنادق

 األمنيههههههههههههة المتابعههههههههههههة 
 المسههههههههههههههههههتمرة عمههههههههههههههههههى

 المنطقة

 السههههياحة شههههرطة
 ثارواآل

 وزارة الداخمية

 نقهاط العمل عمى توفير
باالضههههافو  ثابتههههة أمنيههههة

 لمنهع مشددة قوانين لىإ
 المنطقههههة عمههههى التعههههدى

 ثريةاأل

2122 
وبشهههههههههكل 

 لمتواص

 لحههههههاالت  المنطقههههههة تتعههههههرض 
وتنقيههههب  ونيههههب مسهههتمرة سهههرقة
 ثارعن اآل
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من/الىىىىى  الكيفية الجهة المسئولة الخطة التنفيذية
 )الوقت(

 المالحظات والمعمومات

 ودور المسههههههارح إنشههههههاء الثقافة وزارة الشعبى التراث احياء
 المناسهههههههههههههههبة العهههههههههههههههرض
 الفولكمههههههههههههور لحفههههههههههههبلت

 لممحافظة المميز

2122 
2126 

السهههياحة التاريخيهههة  لمهههربط بهههين
 وسياحة الميرجانات

ىتمههههههههههام بههههههههههالمظير اإل
الحضههههارى والتههههاريخى 

 لممنطقة

 وزارة البيئة
وزارة السياحة 

 واالثار

 التطوير استكمال
 الخههههههههههههدمات وتحسههههههههههههين

زالهههةالمخمفات  ووضهههع وا 
 لتوقيهههههع قهههههوانين حازمهههههة
 عمههههههى غرامههههههات ماليههههههة
 المواطن المخالف

2122 
2124 

 

 سهههياحية تهههوفير أنمهههاط
 مثهههل بالمنطقهههة جديهههدة

السهههههههههههههههياحة الريفيهههههههههههههههة 
 والرياضية

وزارة السهههههههههههههههياحة 
ىيئهههههههههههة تنشهههههههههههيط 

 السياحة

 لممبيت كرافانات توفير
 سهههههههياحية قريهههههههة إنشهههههههاء
 الريفى الطراز عمى
 الصوت حفبلت إقامة

 والضوء

2122 
2126 

 

 العمههههههل عمهههههههى تهههههههوفير 
 سهههههياحي نقهههههل وسهههههائل
 زوار لخدمة مناسبة
 المنطقة

شهركات السهياحة 
 والمحافظة

 أجرة سيارات توفير
 وليموزين بمستوى الئق

2122 
2124 

 تطههويرالطرق انتيههاء بعههد وذلههك
 إنارتيا واستكمال الداخمية

 
 التوصيات.3
في سية بالمستوى البلئق مما يسيم سابنية األساسية وتوفير الخدمات األاإلسراع فى استكمال مشروعات ال -

 .تطوير منطقة اىناسيا
 مى المنطقة لحماية آثارىا من العبث والسرقات والتنقيب.السيطرة  األمنية الكاممة ع -
 إزالة التعديات الزراعية عمى المنطقة وتشديد القوانين لمنع تكرارىا. -
 إعادة المنظر الحضاري لممنطقة األثرية من خبلل إزالة المخمفات والتعديات.  -
قتصادي ية والعائد اإلاحة واألماكن األثر العمل عمى رفع مستوى الوعى السياحي لدى المواطنين بأىمية السي -

 .من السياحة
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إلقامة الفنادق والمنتجعات السياحية فى الظيير الصحراوي  سياحيستثمار التوفير المناخ المناسب لئل -
 بالمنطقة

العمل عمى استغبلل المساحات الشاسعة بأىناسيا فى إقامة السباقات وحفبلت الصوت والضوء بعد استكمال   -
 بات التنمية السياحية.متطم
 وضع الفتات  بالمغات األجنبية فى كافة المناطق المستيدف تنميتيا وعمى رأىسيا منطقة اىناسيا. -
 ىتمام بالتعميم السياحي لرفع مستوى أداء العاممين ومتابعة الكميات والمعاىد من خبلل لجان القطاع.اإل -
كات السياحة عمى ادراج المنطقة ضمن برامجيا السياحية سواء زيادة الجيود التنشيطية والعمل عمى تحفيز شر  -

 الدولية او الداخمية .
الميرجانات  وضع أجندة سياحية عمى مدار العام يتم تنفيذىا لتحقيق الرواج السياحي لممنطقة موضح بيا كافة -

 والسباقات والحفبلت.
 وضع برامج سياحية جاذبة لممنطقة   -

 المراجع
 ، القاىرة .435-434( ، ص:4978الفرعونية ، )أحمد فخرى ، مصر  -
 .2124البوابة اإللكترونية لمحافظة بني سويف، -
أمامة سمير حممى ، وأخرون ، رؤية مقترحة لتنمية وتسويق منطقة ىضبة الجبللة سياحيًاوأثريًادراسة تطبيقية  -

نيا ، المجمد الثامن ، العدد جامعة الم–( ،مجمة كمية السياحة والفنادق 2149)ربط الجبللة ببنى سويف ( ،)
 .عدد ديسمبر( – 2/2

 .444جيمس بيكى ، االثار المصرية فى وادى النيل ، ص: -
 ( ،القاىرة .4997المجمس االعمى لبلثار ،) –المقدمة التاريخية  –دير متحف بنى سويف  -
، كمية الحقوق ،   ( : دراسة لفرص وتحديات التنمية السياحية المستدامة فى مصر 2146زين الدين ، صبلح ) -

 .43ابريل ، ص : 27-26جامعة طنطا ، المؤتمر العممي الدولي الثالث من 
 .، جامعة المنيا424( ، ص:2119، ) صدفو موسى ، الفيوم وبنى سويف -
 .434 -431صدفو موسى ، المرجع السابق ، ص: -
األثار المصرية ،  عبدالحميم نورالدين ، مواقع ومتاحف ;445-425صدفو موسى ، المرجع السابق ،ص: -

 ، القاىرة .489-484( ، ص: 2117)
 ، القاىرة .37( ، ص:4981عبدالعزيز صالح ، حضارة مصر وأثارىا ،) -
 .( ، القاىرة4997متحف بنى سويف من المجمس األعمى لؤلثار ، ) -
جمة اتحاد ( ، م2146مفيده الوشاحى ، مروه عبدالوىاب ، التنمية السياحية فى منطقة ميدوم /بنى سويف ، )  -

 عدد يونيو )الجزء الثانى(. –الجامعات العربية لمسياحة والضيافة ، المجمد الثالث عشر ، العدد األول 
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 المالحق
 ( ) البرنامج المقترح لزيارة المنطقة(1ممحق رقم )

 اليوم األول
 .الوصول إلي مطار القاىرة  -
  .ممبيتاالنتقال إلى الفندق ل -

 اليوم الثانى
 بالفندق.  التجمع لئلفطار -
 المبيت في القاىرة. -يوم سياحي بالقاىرة لزيارة االىرامات ، أبو اليول ، المتحف المصري.  -

 اليوم الثالث
 اإلفطار بالفندق.  -
و حرى لفظة بنى سويف وزيارة أىم معالميا)معبد اإلنتقال بأتوبيسات إلى منطقة أىناسيا بمحاالتجمع لئل -

 وانى الكانوبية المخصصة لحفظاأل - 22سرة من عصر األ مجموعة مقابر –المعبد الرومانى -شف
 .(قبر سيدى ياسين –حشاء المتوفى أ

 العودة والمبيت بالقاىرة.  -
 اليوم الرابع

 اإلفطار بالفندق.  -
 لقاىرة لمسفر إلي مدينة األقصر. االنتقال إلي مطار ا -
  .نتقال لمتسكين بالفندق العائم ( نايل كروزإل، اوصول إلي االقصر -
 .يارة البر الشرقي لمدينة األقصر (معبد االقصر، معبد الكرنكز  -
 العودة لممبيت بالفندق العائم.  -

 اليوم الخامس
 اإلفطار بالفندق العائم.  -
لمدينة األقصر )وادى المموك والممكات ومعبد حتشبسوت وتمثالي ممنون إبحار  زيارة البر الغربي -

 .باتجاه مدينة اسنا(
 ائم. المبيت عمي الفندق الع -

 اليوم السادس
 اإلفطار بالفندق العائم. -
 اإلبحار باتجاه مدينة إدفو وزيارة معبد إدفو. -
 اإلبحار باتجاه مدينة كوم أمبو وزيارة معبد كوم أمبو. -
 اإلبحار باتجاه مدينة أسوان والمبيت بالفندق العائم. -
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 اليوم السابع
 اإلفطار بالفندق العائم. -
 السد العالي ، المسمة الناقصة ، معبد فيمة. مثلزيارة معالم مدينة أسوان  -
 جولة لمتمتع بالجزر النيمية بواسطة الفموكة. -
 المبيت بالفندق العائم. -

 اليوم الثامن
 اإلفطار بالفندق العائم.  -
 نتقال إلي مطار أسوان ، لمسفر إلي مدينة القاىرة.اإل -
 نتظار بمطار القاىرة لمسفر الدولي النيائي.اإل -

 لخريطة السياحية لمحافظة بنى سويفا( 1ممحق )رقم 

 
 البوابة االلكترونية لمحافظة بنى سويف: المصدر



   .342 - 323(، ص2222، )يىنيه 3، عدد 22المجلد  (JAAUTH)         مفيدة الىشاحي وآمال فهمي       

 

340 | P a g e  

https://jaauth.journals.ekb.eg/  

 

Tourism development in Ihnasiya / Beni Suef 
Mufida Al-Weshahy                          Amal Fahmy Omar 

Faculty of Tourism and Hotels - Suez Canal University  

 

ARTICLE INFO       ABSTRACT 
Keywords: 
Tourismdevelopment; 

Ihnasiya; temple; statue.  

 

 

 

 

(JAAUTH) 
Vol. 22, issue 3, (june 

2022), 

PP.329 -340. 

 

 Beni Suef governorate contains the archaeological area and 

the tourist attractions that make it a governorate. Most 

importantly, the preservation of this degree was of the first 

degree. The focus in previous research for sustainable 

development in the Maydum area is in the vicinity of the 

research areas associated with Maydum - the pyramid of 

King Huni in the era of the Third Dynasty, which is the 

motto of the governorate. Other cases of governorate and 

immigration. This research studies the surrounding area of 

Ihnasiya, which has not been exploited so far for tourism 

revitalization. 
 

 


