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يـضم قاعـات والبهــو هـو  و.ًيقـع فـى أقـصى الجنـوب مــن المدينـة علـى الـشارع الرئيـسي وربمــا كـان قـصرا للملكـة وبعـض األميــرات  : القصر الجنوبى-ج  .)(Betsy,2001 ةبالقصر الملكى وجاءت صورته فى مناظر مقابر رجال الدولة من تل العمارن وأطلــق عليــه منــزل الــسعادة وظــل الــشمس للملكــة العظيمــة، وهــو يتــصل ة أى القــصور فــى منطقــة تــل العمارنــاالبنيــةمــن أهــم   :  قصر الملكة نفرتيتي-ب  ).شكل جـ((Smith,1999)خناتونإالقصر بقصر المك   كمــا يــضم القــصر منــازل الخــدم والعمــال والمــوظفين ويتــصل هــذاالعــرشً بهــوا للتتــويج ســميت بقاعــة كــارعضــاف الملــك ســمنخ أ 47   -------------------------------------------------------------------------------------  )57– 45 :  (              الصفحات2018 ديسمبر - الثاني  العدد -  15ضيافة          المجلد مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة وال لــم يتبــق مــن المعبــد الكبيــر إال بقايــا  .)(Betsy,2001  "شــباك العطايــا"تهم بالهــدايا والعطايــا وتــسمى ئيقــوم بمكــاف، حيــث الـشعب  الملـك علـى منهـا يطـل ةخنـاتون عبـر كـوبرى بـه شـرف الملكـى إلبالقـصرويقع فى وسط المدينة وهو يرتبط " تونآقصر  "سمى بـ  وقــد ة فــى منطقــة تـل العمارنــاألبنيـةأحــدهما ضـخم واآلخــر صــغير ويعتبـر المعبــد الكبيـر مــن أهــم ،خنـاتون معبــدين إ أقـام الملــك   :عبد الكبير الم-أ  :المعابد: ًرابعا  .)(Betsy,2001 خاص بشكل ة العمارنأبنيةالكبير، ويضم كذلك فى الفناء العديد من موائد القرابين التى تتميز بها  ويحــيط بــه ســور كبيــر ، 2 م300 × 800طاللــه وعناصــره وقــد بنــى مــن الطــوب اللــبن صــغير الحجــم مــساحته أقليلــة تــدل علــى  الفنـاء ،على محور واحد ومقسم إلى ثالثة أقسام  القصر  شيد مدخل على شكل صرحين كبيرين تزينهما األعالمي بهجداره الغرب الهيكــل أو قــدس األقــداس وهــو عبــارة عــن مكــان مفتــوح مثــل معابــد و تتميــز بعــدد مــن موائــد القــرابين، متتاليــةالرئيــسي، عــدة أفنيــة  ه علــى العديــد مــن الــرؤوس الملكيــة خاصــة فيــ حيــث عثــر ، بالمعمــلة الفنــى للفنــان تحــتمس مــن منطقــة تــل العمارنــالمكــانســمى   :  المعمل-ب    .(William.L,2001)) دشكل  (  على ألواح من الطين محفوظة اآلن فى متاحف العالمةالحورية والحيثيو وكتبــت بالمــسمارية واآلشــورية 1887، وقــد اكتــشف فــى عــام  مــونآوفــاة الملــك أمونحتــب الثالــث وحتــى تــولى الملــك تــوت عــنخ  ذمنـرسـائل مـة وتتـضمن مه الةً على مبنـى يـسمى حاليـا باألرشـيف، حيـث يـضم خطابـات فتـرة العمارنـةعثر فى مدينة تل العمارن  : األرشيف-أ  :األرشيف والمعمل والمخازن: ًخامسا  )(Betsy,2001;Kemp,1993  مائدة قرابين750يقع فى أقصى الجنوب ويضم ذلك المعبد ثالثة أفنية ومكان به   :تونآ معبد جم -ج  .)(Betsy,2001  وينتهى بالهيكل المفتوح للشمس، قربان  مائـدة  920 تـضم العديـد مـن موائـد القـرابين بعـدد ةويتكون من ثالثة أفنيـة متتاليـ، المدينة أبنيةيقع هذا المعبد أقصى الغرب من   : المعبد الصغير-ب   .(Smith,1999) األسرة الخامسةفى الشمس  وكــذلك رأس الملكــة بــالمتحف المــصرى والعديــد مــن رؤوس بنــات ، )ه شــكل( متحــف بــرلين فــيالــرأس الخــاص بالملكــة نفرتيتــى  خـــر تقـــع فـــى شـــمال الحديقـــة وقـــد عثـــر فيهـــا علـــى العديـــد مـــن األوانـــى الفخاريـــة آتقـــع المخـــازن العامـــة بجـــوار المعبـــد الـــصغير و  :  المخازن-ج  . (Smith,1999)الملك أخناتون وتماثيلهم ويقع إلى الجنوب من المدينة تـى تـضم بنيـة الوبـالقرب مـن الخلـيج هنـاك حتـى اآلن العديـد مـن بقايـا األ ،  وجميـع المنتجـاتةخزين الحبوب والجعالمستخدمة لت   ).(Ardred,1988منظر العشاء المنـاظر  المشرف علـى الحـريم الملكـى والمراقـب علـى مقبـرة الملكـة تـى وأهـم–المدعو حويا   :   )1(مقبرة رقم   .مناطق السياحية وتضم مقابر المجموعة الشمالية ستة مقابرالوهى من أهم  Kempl,1993;Betsy,2001) (منــيفسبر الخاصــة بكبــار مــوظفى الدولــة مــن الــوزراء وكــذلك المقــابر الملكيــة ومقبــرة  العديــد مــن المقــاةتــضم منطقــة تــل العمارنــ  : المقابر: ًسادسا  . حتى اآلناألبنيةبحيرة ومقصورة وحديقة وأحواض للزهور واليزال هناك العديد من الخالف حول الغرض من هذه 



ريم الملكـة نفرتيتـى وأهـم منـاظر وح الكاتب الملكى والمشرف على المخازن –مرى رع الثانى   :  )2(مقبرة رقم  48  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  خليلأحمد     رشا                                                                                       الوشاحى  مفيدة  المنيابمحافظة  منطقة تل العمارنةب تقييم المنتج السياحىاستخدام نموذج التحليل الرباعى فى  ملـك وأهـم منـاظره ال( الكاتـب الملكـى المـشرف علـى القـصر الملكـى للملـك أخنـاتون –أحمس   :  )3(مقبرة رقم   .) الملكة وستة أميرات(المقبرة  والمـشرف علـى مخـازن ) تـونآأى معبـد (تـون آلـه المـدعو بـانحس، رئـيس العـاملين بقـصر اإل  :  )6(مقبرة رقم   .كبرياتالمـــدعو بنتـــو، الكاتـــب الملكـــى وكبيـــر األطبـــاء وأهـــم المنـــاظر الملـــك والملكـــة وثالثـــة أميـــرات   :  )5(مقبرة رقم   . ) شكل و (العزف والموسيقى وأهـم منـاظر المقبـرة ةتـون وقاضـى القـضاآ، الكاهن األكبر من معبـد  رى رع األولمالمدعو   :  )4(مقبرة رقم   .) والملكة فى العربة ٕنموذج لمدخل منزلـه وهـو يتعبـد إلـى العائلـة الملكيـة والـه الـشمس بتون، وتتميز آله وقطيع اإل لمقبـرة  مـن أهـم منـاظر اً ،أيـضا)(saleh,1989 تون حيث يقوم بتقديم إنـاء للتطهيـر والبخـورآ تـون لـضمان اسـتمرار آلـه الطقوس بـصفته الكـاهن األعلـى لإلممارسة كما تظهر كل المقابر الملك أخناتون يقوم بتقديم القرابين و  .محب للملــك القائــد حــور ة نجمــت التــى أصــبحت فيمــا بعــد زوجــ مــوتخــت الملكــة نفرتيتــيأظهــور  هــو ظر أى وأهــم المنــا،  الملكــة نفرتيتــي د بعــض اآلراء أنــه والــحوتــرج. مــون باألقــصرآ الملــك تــوت عــنخ دفــنالــذى قــام بطقــوس  الملك ، وهو الملك يمين على المروحة وحامل الكهنة كبير اإللهى ، األب الملك، توليه قبل "أى"   المدعو:  )25 (رقم مقبرة  .الملكية الغرفة ورئيس الملكى الكاتب  "حب أم أتن با  ":  )24 (رقم مقبرة .رع نفرخبرو معبد عمال ورئيس آتون لآلله القرابين مائدة وكاتب الملكى الكاتب "آنى  ":  )23 (رقم مقبرة .للوحات منظر بها – صاحبها معروف   غير:  )21 (رقم مقبرة .األرضية الملك خزائن على المشرف وظيفة "سوتو  ":  )19 (رقم مقبرة .رع فر خبرون راية حامل "سوتى ": )15 (رقم مقبرة  .ٕ مهمشه إلى حد ما وان وجدت بها بعض النقوش22وحتى  20 والمقـابر مـن رقــم للتهـشيمًوالـبعض النعـرف أسـماء أصــحابها نظـرا ، هـاصغر حجمبــ 19 وحتـى رقـم 15وتتنميـز المقـابر رقـم   .الحدائق الملكيةأهم المناظر هى .رئيس العمال وعلى يمين الملك ة  المروح حامل"ماى"  :  )14(مقبرة رقم   )هممهش( عمدة مدينة آتون "نفر خبرورحر سجر"  :  )13(مقبرة رقم   )همشهم( الوزير وقاضى القضاه – "تنات باخن"  :  )12(مقبرة رقم   .ت ماعت رعيس لبئي وظيفة الكاتب الملكى ور"رع مس"  :  )11(مقبرة رقم   . بناتفى وجود ثالثتون م القربان آلتقديوأهم المناظر  الكاتب الملكى رئيس العمال "بىآ"  :  )10(مقبرة رقم   .العائلة الملكة فى العربات الحربية متجهين إلى المعبدوالمناظر منظر  رئيس الشرطة "محو"  :  )9(مقبرة رقم   )مقبر( التشريفات بالبالط الملكى رئيس "توتو"  :  )8(مقبرة رقم   .ث من بنات الملك أخناتونمع مونت نجمت وثالع الملكى وحامل المروحة على يمين الملـك وأهـم منـاظر المقبـرة الملـك والملكـة ن الصا"بارن نفر"  :   )7(مقبرة رقم   : وهى كالتالىواإلصالحبعضها مفتوح للزيارة السياحية والبعض اآلخر تحت الترميم ، تسع عشرة مقبرة اوعدده  : مقابر المجموعة الجنوبية-ب  .(Betsy,2001) تون الحبيبآالكون والحياة حيث وصف نفسه بأنه ابن    .القصر وكل األميرات و والملكة الملك انتاب الذى الحزن مدى وتصوير المكلى ، بالقصر آتون مكت األميرة وفاة منظر هـو المنـاظر أهـم ولكـن. صحراءالـ صيد ومناظر الكبير المعبد فناء فى آلتون المالكة العائلة تعبد المعبرة النقوش وأهم. األقصر فـى الملـوك وادى مقـابر نفـس المقبـرة ،وتـشبه حـشيش أبـو وادى مـن كـم 12 بعـد على  تقع الملكية المقبرة:    )26 (رقم مقبرة  : المقابر الملكية-ج  .ونآتله وزوجته يتعبدان لإل



الملكـة قـرب نهايـة و  مقابر صخرية بجـوار الملـك أربعأثناء التطوير تم الكشف عن فى  اآلثار بتطوير المنطقة وهيئةوقد قامت  49   -------------------------------------------------------------------------------------  )57– 45 :  (              الصفحات2018 ديسمبر - الثاني  العدد -  15ضيافة          المجلد مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة وال ًريــا حيــث التكــوين المعمــارى وموضــوحا الــسنوس ولكونهــا مدينــة متكاملــة، كــان يجــب اً وتميزهــا تاريخيــا وأثةًنظــرا ألهميــة العمارنــ  :ةتل العمارنمنطقة أعمال التطوير ب  . (Betsy,2001)ثور رع فى هليوبوليس  :مقبرة الثور منيفس !.؟ هويتها عروفم وغير وصغيرة كاملة غير وهى الملكية للمقبرة مواجهة مقبرة  هى:  )30 (رقم مقبرة . الحلى وبعض الزينة أدوات على فيها عثر حيث األميرات إلحدى وربما وهى الثانية المقبرة جنوب   تقع:  )29 (رقم مقبرة .الحدود لوحــات إحــدى فــى العجــل مقبــرة لتــشييد التــاريخ نفــس ورد وقــد إخنــاتون حكــم مــن 14 العــام منــذ أوســتراكا وقطعــة منــيفس للعجــل العظـام وبعـض جمجمـة علـى فيها عثر وقد منيفس للثور ربما خصصت ولكنها األولى المقبرة جنوب   يقع:  )28 (رقم مقبرة .طيبة إلى انتقاله قبل آمون عنخ توت للملك مخصصة أنها كانت الظن وأغلب تكتمل لم  :  )27 (رقم مقبرة  . حشيش وادى أبو ً ومــن األعمــال التــى تمــت  ، لفرديــة لتــسهيل زيارتهــا وتمهيــد الطــرق المؤديــة إلــى المواقــع بالوســائل الــسياحية والخــدمات اهاإمــداد ًماكيــت كامــل ألحــد المنــازل الفرعونيــة، والطــابق الثــاني يــضم نموذجــا متكــامال لمنطقــة تــل العمارنــة وكــذلك شــرحا تفــصيليا حــول تبلغ مساحته عشرة آالف متر مربع تـم تخصيـصها مـن المحافظـة لـصالح وزارة اآلثـار ويتكـون مـن طـابقين، يـضم الطـابق األول  ركز زوار تل العمارنةم -2  .القاهرة أسوان  م عرض لعودة الخـط المالحـى الـسياحى 20 × 250 إجراء تطوير شامل لمرسى تل العمارنة شرق النيل بطول 2014تم عام   تطوير مرسى منطقة تل العمارنة -1   :هىحتى اآلن بالفعل  ً ً ً ً سـم كـان محفوظـا بـالمتحف المـصري 355خناتون ،األول يبلـغ إرتفاعـه إخناتون والملكة نفرتيتي حيث يوجد ثالثة نماذج للملك إ م ، كمــا يحتــوي المركــز علــي مجموعــة مــن نمــاذج لتماثيــل الملــك 2016 مــارس 20الدينيــة فــي تلــك الفتــرة ، وتــم إفتتاحــه فــي اريــة بالمنطقــة حيــث يــتم عــرض مجــسمات توضــيحية للمقبــرة الملكيــة إلخنــاتون وكــذلك المنــازل والقــصور والمعابــد المنــاطق األث ات فيتـضمن تمثـالين للملكـة وبالنـسبة لتماثيـل الملكـ.  سـم160اللوفر هذا باإلضافة إلـى نمـاذج جداريـة برسـم ملـون جـص مقـاس  سـم محفــوظ بمتحــف 64 سـم محفــوظ ببــرلين ،أمـا الثالــث فهــو تمثـال للملــك بإرتفــاع 27،واآلخـر تمثــال لوجــه الملـك بلــغ ارتفاعــه  (  سـم27ً سم ويوجد حاليا بمتحف برلين ،واآلخر رأس غير مكتمل للملكة نفرتيتي يبلغ ارتفاعـه 63نفرتيتي أحدهما يبلغ ارتفاعه  حـصاء الوصـفى وتحليلـه مـن  باستخدام مقـاييس اإلة الخاص بمنطقة تل العمارنفى توصيف المنتج السياحىهدف البحث تمثل ي  :مجتمع وعينة البحث   :منهج البحث  .ياحية والتغلب على نقاط الضعف والتهديدات الحركة الس ،لـذا كـان البـد مـن تقيـيم الوضـع الـسياحى الحـالى واإلسـتفادة مـن نقـاط القـوة والفـرص وتطويرهـا لزيـادة معــدالت الحركـة الـسياحية مـن ً ضـيئالًال قـدراإ ولم تنل ةلم تدرج بشكل ملحوظ فى البرامج السياحيبشكل كافى فى تنمية الحركة السياحية بالمحافظة حيث  ةقـة تـل العمارنـ منطعلى الـرغم مـن كـل هـذه المقومـات الـسياحية بالمنطقـة بـشكل خـاص ومحافظـة المنيـا بـشكل عـام لـم تـستغلو  ).2017محافظة المنيا ، و  باالعتماد على مقياس ليكرت المتدرج ذو الخمس نقاطشملت المتوسط الحسابي المرجح ،كما تم تقييم فئات المتوسط المرجح  الوصـفية للمتغيـرات والتـي ةرة صالحة للتحليـل االحـصائى ، وقـد تـم حـساب المقـاييس اإلحـصائي استما498 استمارة  منها 520 إســتمارة اســتبيان وتــم جمــع 550تــم توزيــع عــدد وقــد . بطريقــة عــشوائية لكبــر حجــم مجتمــع الدراســة وصــعوبة تحديــد حجمــه بدقــةلتنشيط السياحى ، اإلدارة العامة للسياحة بمحافظة المنيا ، هيئة اآلثار، والشركات السياحية ،وتم اختيار العينات المناسبة منهـا االمقابالت الشخصية مع بعض المسئولين بالمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصـة المعنيـة بالـسياحة مثـل وزارة الـسياحة ، هيئـة تـــم إجـــراء عـــدد مـــن . عينـــة عـــشوائية مـــن زوار المنطقـــة ســـواء أجانـــب أو مـــصريين، باإلضـــافة إلـــى الـــسكان المحليـــين للمنطقـــة دراسـة فـى توزيـع اسـتمارات استقـصاء علـى وتمثلـت عينـة ال. ة والخارجيـة للبيئتـين الداخليـSWOTخالل نموذج التحليل الرباعى  علــى أن يقــوم المستقــصى منــه باختيــار  ) 1 الــى 5( أعطيــت األجوبــة قــيم مطلقــة لكــل مــستوى مــن مــستويات األجوبــة تبــدأ مــن    .اإلجابة التى تعبر عن وجهة نظره من بين األجوبة المتاحة فى مقياس ليكرت 



عوامـــل خارجيـــة وهـــي الفـــرص  و داخليـــة وهـــي نقـــاط القـــوة ونقـــاط الـــضعفعوامـــل، عمـــل المنظمـــة إلـــى مجمـــوعتين ل بيئـــةعوامـــ القدرة على تصنيف  الذى يعد من أكثر النماذج التى لديها،SWOT   (Gurel, Merba ,2017) بالمصطلحًوالمعروفه اختصارا  Threatsالتهديــدات  وOpportunities  والفــرص  Weaknessالــضعفو Strengthة  القــو نقــاطتحليــل  ،)2016حجــازى ،( رهـــاســـتراتيجي عامـــة فــي عـــدة مجـــاالت كـــإدارة األعمـــال والتــسـويق والتنميـــة البــشـرية وغيإيــستخدم التحليــل الربــاعى كـــأداة تحليـــل   SWOTالتحليل الرباعى  50  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  خليلأحمد     رشا                                                                                       الوشاحى  مفيدة  المنيابمحافظة  منطقة تل العمارنةب تقييم المنتج السياحىاستخدام نموذج التحليل الرباعى فى  ــــدات ــــة، والتهدي ــــضرورية لــــصياغة وي ،)2015فايــــد ، فــــراج ، ( فهــــو يهــــتم بالمنظمــــة والبيئ ــــد االتجاهــــات ال جمـال الـدين ، ( ن أن تتعـرض لهـا االستراتيجيات المناسبة في ظل التغيرات البيئية المستمرة والعمل على تقليل المخـاطر التـي يمكـمكــــن اإلدارة مــــن تحدي عيـد وآخـرون ، ( ، وتسعى إدارة المناطق التاريخية للتصدى ألوجه الضعف والتهديدات واإلستفادة مـن أوجـه القـوة والفـرص )2012 ذلك ً، وسيتم استخدام التحليل الرباعى لكونه يعطى ملخصا عن نقاط القوة والضعف للبيئه الداخلية للمنطقـة التاريخيـة وكـ)2015 لعمارنـة فـي إطـار مقيـاس ليكـرت الخماسـي واإلتجـاه وذلك من خالل دراسة آراء المبحوثين عن تقييم الوضع الحالى لمنطقة تل ا  توصيف الموقف الحالي للمنتج السياحي المقدم في منطقة تل العمارنة: أوال )SWOT(التطبيق العملى لنموذج التحليل الرباعى   ) .2010عبد المعطى ، (الفرص والتهديدات التى تواجهها من البيئه الخارجية  ؛ ) ليةأو إسعافات ( صحيه خدمات توافر وغيرها، باإلضافة إلى عدم الهاتف ، االنترنت مثل اإلتصاالت شبكات توافر ،عدم) وكهرباء مياه ( التحتية البنية خدمات مستوى  هناك مشكالت تواجه المنطقة منها  تدنى-  :ومن خالل الجدول السابق يتضح ما يلى  3.88  المتوسط العام    موافق تماما 4.9  عمالة مدربة لخدمة المنطقة عدم توافر  22  موافق 3.93   الترويج للمنطقة بشكل عامال يتم 21  موافق تماما 4.85  خطة تسويقية واضحة للمنطقة من قبل الجهات المختصةعدم وجود  20  موافق 3.93  خطة واضحة  من قبل الجهات المختصه لتنمية المنطقةعدم وجود  19  إلى حد ما 2.86  دراج  شركات السياحة والسفر المنطقة ضمن برامجها السياحية عدم إ 18  موافق 3.97  توبيسات للسيارات واألة أماكن انتظار مالئمعدم توافر 17  موافق 4.19  غير متوفرةخدمات المطاعم والكافتيريات  16  موافق 3.84  توافر األمن والحراسة عدم  15   إلى حد ما  2.91  عن المنطقة  ةتوافر كتيبات وخرائط سياحي 14  موافق تماما 4.88   بالمنطقةةتوافر الخدمات الترفيهيعدم  13   إلى حد ما  2.96   ةرشاد السياحى بالمنطقتوافر خدمة اإل 12  موافق 4.11   ة مناسبةقامإماكن أوجود عدم  11  موافق تماما 4.89  هة دورات المياءممالعدم  10  موافق 3.97  ن ولمحلي والتى يقوم بصناعتها السكان اةوجود محالت لبيع السلع والهدايا التذكاريعدم  9   إلى حد ما  2.95   عن المنطقةةتوافر شبكة معلومات سياحي 8  موافق تماما 4.91   )ةوليأسعافات إ ( ةتوافر خدمات صحيعدم  7   موافق 4.21  )االنترنت ، الهاتف وغيرها ( توافر شبكات االتصاالت  عدم 6  موافق تمام 4.87  )مياه وكهرباء ( ة التحتيةخدمات البنيتدنى مستوى  5   إلى حد ما  3.27  النظافة مستوى  4   إلى حد ما  2.88  رية اثواألة  للوصول الى الخدمات والمزارات السياحيةرشاديوجود اللوحات اإل 3   إلى حد ما  3.15   ة وآمنةالطرق مرصوفة وممهد 2    حد ما إلى 2.96  لمنطقة مع  توافر وسائل انتقال مباشره للمنطقة  إلى ا الوصولسهولة 1  االتجاه العام  المتوسط   العبارات  م  تحليل اآلراء عن تقييم الوضع السياحى الحالى بمنطقة تل العمارنة)1 (جدول  :المستخدم في هذا البحث كما يلي المحليون والتى يمكن استغاللها فى مشاركة  السكان بصناعتها يقوم والتى التذكارية والهدايا السلع لبيع محالت وجود عدم-  ؛ المجتمع المحلى فى الحفاظ على اآلثار الموجودة  بالمنطقة  



لمنطقة ؛المياه  لزوار المنطقة ،ويعتبر ذلك من التحديات التى تواجه ا دورات  مالئمة  عدم- 51   -------------------------------------------------------------------------------------  )57– 45 :  (              الصفحات2018 ديسمبر - الثاني  العدد -  15ضيافة          المجلد مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة وال إلحتواء المنطقة على العديد هناك حفريات غير شرعية  أن والحراسة إذ أكدت آراء مجموعة من المبحوثين  األمن توافر  عدم-  يكون لديها الوعى الكافى بأهمية الحفاظ على اآلثار الموجودة  بالمنطقة ؛ مدربة توافر عمالة  عدم-  ؛مخلفاتهمالقمامة والمزارعين بإلقاء بعض يام إلى قباإلضافة ، للمنطقة  مما تعمل على تشوية المنظر العام  على جدران المنازلغير الئقةبنقش عبارات يقومون  بعض الشباب ،وأن هناك من اآلثار بالمنطقة والتى تخدم زوار المنطقة والسكان المحليين ؛  الترفيهية والخدمات والكافتيريات المطاعم  عدم توافر خدمات-  واألتوبيسات ؛ للسيارات مالئمة انتظار أماكن وافرت عدم-  . الذى يليق بالمقومات األثارية بالمنطقة  بالشكل للمنطقة يتم تنمية أو الترويج المختصة حيث ال الجهات قبل من المنطقة أو تسويقها لتنمية واضحة خطط  وجود عدم-  لـصعوبة الوصـول إلـى بعـض األمـاكن مثـل مقبـرة تـي    للمنطقـةة الوصول للمنطقة مع  تـوافر وسـائل انتقـال مباشـر سهولة-    أ  :تى لم يبد المبحوثون تأكدهم من بعض الفقرات التي تناولت اآل-  نة وخاصة الطريق المؤدى إلى المقبرة  جاهزية الطرق المؤدية إلى منطقة تل العمارلعدم ة وآمنةالطرق مرصوفة وممهد -    ب   .والسيرابيوم ،وعدم توافر وسائل انتقال داخلية مثل عربات الطفطف تـوافر شـبكة معلومـات ، النظافـة، مـستوى ريـة اث واألةلى الخـدمات والمـزارات الـسياحيإ للوصول ةرشاديوجود اللوحات اإل -    ج  .الملكية  ويرجع  عن المنطقة ةتوافر كتيبات وخرائط سياحيباإلضافة إلى  ة ،رشاد السياحى بالمنطقتوافر خدمة اإل ،  عن المنطقةةسياحي للبيئتـين   SWOTتحليل المنتج السياحي المقدم في منطقـة تـل العمارنـة مـن خـالل تطبيـق نمـوذج التحليـل الربـاعي  : ثانيا  .ذلك إلى ضعف امكانية توافر هذه الخدمات بالمنطقة  ريــة بالمحافظــة حيــث يوجــد بهــا ا مــن أشــهر المنــاطق األث-  . المناخ المعتدل -   .واليونانية والرومانية والقبطية واإلسالمية القديمــــــة التاريخيــــــة، التــــــى تجمــــــع بــــــين اآلثــــــار المــــــصريةًأكثــر محافظـــات مــصر تنوعـــا فــى الموروثـــات تعتبــر مـــن   فــــى محافظــــة المنيــــا حيــــث ةوجــــود منطقــــة تــــل العمارنــــ -  نقاط الضعف  نقاط القوة  العمارنةرات الميدانية والمقابالت الشخصية لتحليل البيئة الداخلية والخارجية للمنتج السياحي  لمنطقة تل نتائج الزيا) 2(جدول  )الفرص والتهديدات ( وعوامل البيئة الخارجية ) نقاط القوة ونقاط الضعف(تحديد عوامل البيئة الداخلية   :منطقة تل العمارنة وذلك من خالل الدراسة الميدانية التى تمت  بمنطقة الدراسة وهي كالتالية والـضعف والفـرص والتهديـدات للمنـتج الـسياحي المقـدم فـي ًتم التوصل لعدد من النتائج التى تعطي توصيفا لمزيد من نقـاط القـو  الداخلية والخارجية سياحة الـ واسـتغالله فـى تنـشيط ة وجود مرسي تل العمارن-   .هافالنيلية على ضف وجـــود نهـــر  النيـــل ، بمـــا يـــوفر إمكانيـــة التنـــزه والـــسياحة -  العالمية   المتـاحف فـي مـصرية   آثـار قطعـة أشـهر  أحـد  نفرتيتـي  تمثال        . عدم وجود مطار مدنى بالمحافظة -  .والسرقة عـــدم وجـــود رقابـــة علـــى بعـــض التعـــديات مـــن قبـــل بعـــض المـــواطنين مثـــل إلقـــاء القمامـــة والمخلفـــات -  .مدربه لخدمة المنطقة عدم توافر العمالة ال-  . صعوبة الوصول إلى بعض األماكن -  . ضعف امكانية توافر محالت لبيع السلع والهديا التذكارية والتى يقوم بصناعتها السكان المحليون-  ) .إسعافات أولية (  عدم توافر خدمات صحية -  . عدم مالءمة دورات المياة الستقبال الزوار -  . ط سياحية عن المنطقة ضعف امكانيات توافر كتيبات وخرائ-  . افتقار المنطقة اللوحات االرشادية-   . عدم جاهزية الطرق المؤدية إلى منطقة تل العمارنة وخاصة الطريق المؤدى إلى المقبرة الملكية -   ضعف إمكانيات شبكات االتصاالت مثل االنترنت والهاتف وغيرها من وسائل االتصال -  .لجودة  المالئمة  قلة أعداد أماكن اإليواء السياحى والفندقى ذات ا-   ضعف إمكانية توافر شبكة معلومات سياحية عن المنطقة -  . االفتقار إلى للخدمات الترفيهية  والمطاعم والكافتيريات-  . عدم توافر أماكن انتظار مالئمة للسيارات واالتوبيسات -  . التحتية من مياة وكهرباء وغيرها من الخدماتضعف خدمات البنية-  . المنطقة تعـــاون العـــاملين فـــي تقـــديم المعلومـــات المناســـبة  لـــزوار  -  .والذى يضم جميع اآلثار والتحف الفنية   المتحــــف اآلتــــونى علــــي شــــكل هــــرم علـــــي النيــــل وجــــود -   .الفنادق العائمةالنيلية واستغالل 



ـــة  وهـــي الكبيـــرة    النيليـــة الجـــزر مـــن  مجموعـــة االســتفادة مــن وجــود  - .تنوع األنماط السياحية بمحافظة المنيا  -  التهديدات  الفرص   52  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  خليلأحمد     رشا                                                                                       الوشاحى  مفيدة  المنيابمحافظة  منطقة تل العمارنةب تقييم المنتج السياحىاستخدام نموذج التحليل الرباعى فى  ٕثــــالث وأربــــع نجــــوم وانــــشاء قــــرى ســــياحية وانــــشاء مخيمــــات ســــياحية ، مشروعات االستثمار بمدينة المنيا الجديدة شرق النيل مثـل انـشاء فنـادق  - .وجود أجندة سياحية للمحافظة  - االهتمام العالمي من قبل البعثات األجنبية بحفظ التراث  - .استمرار ونجاح أعمال الحفائر واالكتشافات األثارية بالمنطقة -  .توجه الدولة نحو االهتمام بالمنطقة - .وجود صورة ذهنية إيجابية لدى السائح عن المقومات األثرية للمنطقة - . طبيعيـة  محميـات  بمثابـ ــــة ٕ ــــل حتــــى المنطقــــة األثاري ــــى مــــشروع التلفريــــك غــــرب الني ـــــسياحية التـــــى تنظمهـــــا  - .ضعف  الجهود التسويقية للمنطقة  -  .فظة المنيا استغالل أقرب مطار لمحا - .ومشروع الصوت والضوء باإلضــــافة إل ً تحديد أكثر نقاط القـوة والـضعف تـأثيرا فـي تحليـل البيئـة الداخليـة ، وتحديـد  أكثـر نقـاط الفـرص والتهديـدات تـأثيرا فـي تحليـل -1  -)  :2010(الداخلية والخارجية بإتباع الخطوات التالية كما وضحها عبد المعطى يتم عمل مصفوفة العوامل االستراتيجية   :والعوامل الخارجية  تصميم مصفوفة العوامل الداخلية     .الوضع األمنى والسياسى  - .األثارية المنطقة يهدد مما والزراعـى بالمنطقـة والعمرانـى الـسكانى والزحـف التوسع استمرار - .عدم وجود خطط لتسويق الصناعات اليدوية البيئية  - .ر الشرعيةالحفريات غيعـــــدم تـــــوافر األمـــــن الكـــــافى والحراســـــات لتـــــأمين المنطقـــــة مـــــن  - .انخفاض الحركة السياحية بالمحافظة  - .ضعف المخصصات المالية الخاصة بتنمية المنطقة - .الشركات السياحية عـــــدم ادراج المنطقـــــة ضـــــمن البـــــرامج ال ًالموقــف االســتراتيجي للمنــتج الــسياحى بمنطقــة تــل العمارنــة مــع الوضــع فــي االعتبــار أن مجمــوع األوزان يجــب أن يكــون واحــدا ة وذلك في ضوء التأثير المحتمل للعوامل السابقة علي تيجي من عوامل البيئة الداخلية والخارجيارت استحديد وزن لكل عامل -2  .البيئة الخارجية للمنتج السياحي المقدم في منطقة تل العمارنةً سواء كانت مرتبطة بنقاط القوة والضعف، والفـرص والتهديـدات كـل   5 إلي 1تيب العوامل السابقة علي مقياس يمتد من  تر- 3  .ًصحيحا  بغض النظر عن عددها ًكلما دل على تميز المنتج السياحى بمنطقة الدراسة ، بينما يكون األداء ضعيفا  إذا كـان مجمـوع ) 5(اقترب مجموع  النقاط من  وكلمـاللوصول إلى شكل وطبيعة المنتج الخاص بمنطقة الدراسـة ،   جمع النقاط المرجحة لعوامل التحليل االستراتيجي ككل -5  .الترتيب الخاص به×  حساب األوزان المرجحة لكل عامل استراتيجي عن طريق ضرب الوزن النسبي -4  . المنتج السياحى في مجال العامل االستراتيجي موضع الترتيب ضعيف وذلك في ضوء امتالك و تميز 1والترتيب  اقــل مــن المتوســط  2 متوســط والترتيــب 3 يمثــل مهــم ، والترتيــب 4 مهــم للغايــة ، والترتيــب 5بحيــث  يمثــل الترتيــب . علــى حــدة دل ذلـك علـى األداء المتوسـط للمنـتج الـسياحى بمنطقـة ) 3(ٕ، واذا كان مجمـوع النقـاط يقتـرب مـن ) 1(ًالنقاط المرجحة قريبا من  والتـي تـم الحـصول عليهـا مـن ) 3( نتائج األوزان الترجيحية بنتيجة متوسط الدرجة الكلية المرجحـة وهـي تمثـل مقارنة مجموع -6  .الدراسة  عن المتوسـط الكلـي المـرجح  فـإن البيئـة الداخليـة تمثـل نقـاط ) ًف معانقاط القوة والضع(األوزان الترجيحية لعوامل البيئة الداخلية  وفـــي حالـــة زيـــادة مجمـــوع 3 = 5 / 15 = 5+4+3+2+1ًخـــالل مجمـــوع ترتيـــب العوامـــل االســـتراتيجية مقـــسوما علـــى عـــددهم  الفــرص والتهديــدات (امــل البيئــة الخارجيــة الداخليــة تمثــل نقــاط ضــعف للمنطقــة ، وفــي حالــة زيــادة مجمــوع األوزان الترجيحيــة لعوأما في حالة زيادة المتوسط الكلي المرجح عـن مجمـوع األوزان الترجيحيـة للعوامـل االسـتراتيجية مجتمعـة فـإن البيئـة . قوة للمنطقة     .يوضح الجدول التالي أهم عناصر القوة والضعف للمنتج السياحي بمنطقة تل العمارنة  والوزن النسبي والمرجح لهم :لعوامل الداخلية مصفوفة ا    .ًمجموع األوزان الترجيحية للعوامل االستراتيجية مجتمعة  فإن البيئة الخارجية تمثل تهديدا للمنطقةأمـا فـي حالـة زيـادة المتوسـط الكلـي المـرجح عـن . ًعـن المتوسـط الكلـي المـرجح ، فـإن البيئـة الخارجيـة تمثـل فرصـا للمنطقـة) ًمعا



، التى تجمع بين  ً فى محافظة المنيا حيث تعتبر من أكثر محافظات مصر تنوعا فى الموروثات التاريخيةةوجود منطقة تل العمارن Strengths  1      نقاط القوة   المرجحالوزن   لدرجةاترتيب   النسبيالوزن   العوامل االستراتيجية الداخلية  م  مصفوفة العوامل االستراتيجية الداخلية للمنتج السياحي بمنطقة تل العمارنة ) 3(جدول  53   -------------------------------------------------------------------------------------  )57– 45 :  (              الصفحات2018 ديسمبر - الثاني  العدد -  15ضيافة          المجلد مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة وال خناتون إوالذى يضم جميع اآلثار والتحف الفنية والتي ترجع إلي عصر الملك   وجود المتحف اآلتونى علي شكل هرم علـي النيل 6 0.379 5 0.076   .الفنادق العائمةالنيلية واستغالل سياحة ال واستغالله فى تنشيط ة تل العمارنوجود مرسي 5 0.242 5 0.061  .ه وجود نهر النيل  بما يوفر إمكانية التنزه والسياحة النيلية على ضفاف 4 0.379 5 0.076  العالمية  المتاحف  في  مصرية آثار  قطعة  أشهر  أحد  نفرتيتي  تمثال بها يوجد حيث بالمحافظة األثارية المناطق أشهر من 3 0.136 3 0.045  .خ المعتدل المنا 2 0.379 5 0.076   .اآلثار المصرية القديمة واليونانية والرومانية والقبطية واإلسالمية نجــد زيــادة مجمــوع ) 3(بنتيجــة متوســط الدرجــة الكليــة المرجحــة وهــي تمثــل ) 4.342(وبمقارنــة مجمــوع نتــائج األوزان المرجحــة   .عمارنة السياحى في منطقة تل ال وهــذا يــدل علــى تميــز المنــتج )4.342)= (2.206+ 2.136(أن الدرجــة اإلجماليــة لــألوزان المرجحــة ) 3(يتــضح مــن جــدول   4.342   1  إجمالي االوزان   2.206   0.5     0.368 5 0.074  . عدم وجود مطار مدنى بالمحافظة  8 0.235 4 0.059  .  بصناعتها السكان المحليونضعف امكانية توافر محالت لبيع السلع والهديا التذكارية والتى يقوم 7 0.368 5 0.074  ) .إسعافات أولية ( عدم توافر خدمات صحية  6 0.368 5 0.074  .عدم مالئمة دورات المياة إلستقبال الزوار  5 0.132 3 0.044  .ضعف إمكانيات توافر كتيبات وخرائط سياحية عن المنطقة  4 0.132 3 0.044  .عدم جاهزية الطرق المؤدية إلى منطقة تل العمارنة وخاصة الطريق المؤدى إلى المقبرة الملكية  3 0.235 4 0.059  .عدم توافر أماكن انتظار مالئمة للسيارات واألتوبيسات  2 0.368 5 0.074  .ضعف خدمات البنية التحتية من مياة وكهرباء وغيرها من الخدمات Weaknesses   1 نقاط الضعف         2.136    0.5       0.242 4 0.061  .تل العمارنة وجود طريق كوبرى ملوى تل العمارنة والذى وفر الكثير من الجهد والمخاطر من انتقال األتوبيسات السياحية بالمعديات الى منطقة  8 0.136 3 0.045  .عاملين في تقديم المعلومات المناسبة  لزوار المنطقة تعاون ال 7 0.242 4 0.061  .وزوجته الشـهيرة نفرتيتـي عـــن المتوســـط الكلـــي المـــرجح ،وهـــذا يـــشير إلـــى أن البيئـــة ) ًنقـــاط القـــوة والـــضعف معـــا(األوزان المرجحـــة لعوامـــل البيئـــة الداخليـــة  لفريك غرب النيل حتى المنطقة األثارية ومشروع الصوت وانشاء مخيمات سياحية ، باإلضافة إلى مشروع التمشروعات االستثمار بمدينة المنيا الجديدة شرق النيل مثل انشاء فنادق ثالث وأربع نجوم وانشاء قرى سياحية  8 0.132 3 0.044  .وجود أجندة سياحية للمحافظة  7 0.368 5 0.074  .م العالمي من قبل البعثات األجنبية بحفظ التراث االهتما 6 0.368 5 0.074  .استمرار ونجاح أعمال الحفائر واإلكتشافات األثارية بالمنطقة 5 0.132 3 0.044 .توجه الدولة نحو االهتمام بالمنطقة 4 0.235 4 0.059  .وجود صورة ذهنية إيجابية لدى السائح عن المقومات األثارية للمنطقة 3 0.368 5 0.074 . طبيعيـة  محميـات ة  بمثابــ وهـي  الكبيـرة   النيليـة رزالجـ مـن  مجموعـة االستفادة من وجود  2 0.235 4 0.059  .تنوع األنماط السياحية بمحافظة المنيا  Opportunities   1 الفرص         الوزن المرجح  الدرجةترتيب   النسبيالوزن   العوامل االستراتيجية الخارجية  م  احي بمنطقة تل العمارنةمصفوفة العوامل االستراتيجية الخارجية للمنتج السي) 4(جدول   .يوضح الجدول التالي أهم الفرص والتهديدات للمنتج السياحي بمنطقة تل العمارنة والوزن النسبي والمرجح لهم :تصميم مصفوفة العوامل الخارجية  .منطقة والتي البد من  اإلستفادة منها والعمل على تطويرها وتنميتها  الداخلية تمثل نقاط قوة لل   4.477   1  إجمالي االوزان   2.271   0.5     0.357 5 0.071  .الوضع األمنى والسياسى  8 0.129 3 0.043  .انخفاض الحركة السياحية بالمحافظة  7 0.229 4 0.057  . الميزانيات الخاصة بتنمية المنطقةضعف 6 0.357 5 0.071 .عدم توافر األمن الكافى والحراسات لتأمين المنطقة من الحفريات غير الشرعية 5 0.357 5 0.071  .عدم وجود خطط لتسويق الصناعات اليدوية البيئية  4 0.357 5 0.071  .تمرار التوسع والزحف السكانى والعمرانى والزراعى بالمنطقة ما يهدد المنطقة األثاريةاس 3 0.129 3 0.043 .عدم إدراج المنطقة ضمن البرامج السياحيه التى تنظمها الشركات السياحية  2 0.357 5 0.071  .ضعف  الجهود التسويقية للمنطقة  Threats    1 التهديدات       2.206   0.5     0.368 5 0.074  .والضوء 



ممـــا يـــشير إلـــى أن طبيعـــة ) 4.477) = (2.271 + 2.206(أن الدرجـــة اإلجماليـــة لـــألوزان المرجحـــة ) 4(يتـــضح مـــن جـــدول  54  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  خليلأحمد     رشا                                                                                       الوشاحى  مفيدة  المنيابمحافظة  منطقة تل العمارنةب تقييم المنتج السياحىاستخدام نموذج التحليل الرباعى فى  بنتيجـة ) 4.477(وبمقارنـة مجمـوع نتـائج األوزان المرجحـة .ًالمنتج فـي المنطقـة بالنـسبة لتحليـل العوامـل الخارجيـة يعتبـر متوسـطا دات الفـرص والتهديـ(نجد زيادة مجمـوع األوزان الترجيحيـة لعوامـل البيئـة الخارجيـة ) 3(متوسط الدرجة الكلية المرجحة وهي تمثل  ًاستنادا إلى اإلحصاءات الناتجة عن االستبيانات ) (SWOTتم عمل دراسة تحليلية باستخدام نموذج التحليل الرباعى   -:النتائج   .ًعن المتوسط الكلي المرجح مما يشير إلى أن البيئة الخارجية تمثل فرصا للمنطقة والبد من االستفادة منها) ًمعا ولكونها مدينة  ًأثرياًتميزها تاريخيا ولًنظرا   المنيارية الموجودة فى محافظةاثالمناطق األأهم من تعد منطقة تل العمارنة - 1  :بمنطقة تل العمارنة وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج  وهى كالتالى لميدانية  للمنطقة والتى تم إجراؤها وذلك للحصول على صورة تقييمه للوضع السياحى الحالى والمقابالت الشخصية والزيارات ا حسن على الرغم من كل هذه المقومات مع التو .تضم العديد من المعابد والقصور والمقابر واألحياء السكنية حيث متكاملة حتى اآلن لم  ةن منطقة تل العمارنأإال  ، بالمنطقة عن طريق الدولةة السياحية ومستوى التنمية التحتيةحالة البنيالطفيف ل ضـعف  هناك مجموعة من المشكالت والعقبات بالمنطقـة التـى تحـول دون اسـتغالل المنطقـة فـى زيـادة الحركـة الـسياحية مثـل-2  .من الحركة السياحية ً ضيئالًال قدراإ تنل ولم ةلم تدرج بشكل ملحوظ فى البرامج السياحيافى فى تنمية الحركة السياحية بالمحافظة ، وتستغل بشكل ك (  ،عـدم تـوافر خـدمات صـحية امكانيات توافر كتيبات وخرائط سياحية عن المنطقـة ،عـدم مالءمـة دورات الميـاة السـتقبال الـزوارالوصــول إلــى بعــض األمــاكن مــع افتقــار المنطقــة لللوحــات اإلرشــادية للوصــول إلــى بعــض األمــاكن األثاريــة بالمنطقــة ، ضــعف رنة وخاصة الطريق المـؤدى إلـى المقبـرة الملكيـة باإلضـافة إلـى صـعوبة العالية ،عدم جاهزية الطرق المؤدية إلى منطقة تل العماوالكافتيريات، ضعف إمكانية توافر شبكة معلومات سياحية عن المنطقة، قلة أعداد أماكن االيواء السياحى والفندقى ذات الجـودة  ن ميـــاة وكهربـــاء وشـــبكات اتـــصال وغيرهـــا مـــن الخـــدمات، اإلفتقـــار إلـــى الخـــدمات الترفيهيـــة والمطـــاعم خـــدمات البنيـــة التحتيـــة مـــ لغات العديد من الخرائط إرشادية بأفالم تسجيلية وعمل منطقة تل العمارنة بشكل خاص ، باإلضافة إلى بشكل عام والعمل على مضاعفة الجهود التسويقية من قبل وزارة السياحة وهيئة التنشيط السياحى لزيادة الحركة السياحية للمحافظة  - .األثارية األماكن على الحفاظ بأهمية المحليين السكان لدى السياحى الوعى تنمية ضرورة - . تنظمها شركات السياحة وتشجيعها على تنظيم برامج مميزة ضرورة إدراج منطقة تل العمارنة ضمن البرامج التى -  :بناء على نتائج الدراسة يمكن وضع مجموعة من التوصيات وهى كاآلتى  :التوصيات  .عدم وجود مطار مدنى بالمحافظة يربطها بجميع المواقع السياحية بجمهورية مصر العربية-4  .  للمنطقة بسبب ضعف المخصصات المالية الخاصة بالتسويقعدم وجود خطه تسويقية-3  .إلى عدم وجود رقابة على بعض التعديات من قبل بعض المواطنين مثل إلقاء القمامة والمخلفات والسرقة، ضـعف إمكانيـة تـوافر محـالت لبيـع الـسلع والهـديا التذكاريـة والتـى يقـوم بـصناعتها الـسكان المحليـون باإلضـافة )إسعافات أولية  رية، والتأمين الجيد لتلك المناطق من الحفريات غير الشرعية ، وزيادة اضرورة االهتمام بالطرق المؤدية إلى المناطق األث - .االستفادة من االهتمام العالمى من قبل البعثات األجنبية بحفظ التراث ووجود أجندة سياحية للمحافظة  - .ذات الجودة المالئمة على إنشاء الفنادق والمنتجعات السياحية  مستثمرين وتشجيعهمتقديم تسهيالت لل - .زيادة الحركة السياحية بالمحافظة ضرورة اإلنتهاء من متحف اخناتون الواقع شرق المنيا على النيل والذى سوف يضم جميع آثار العمارنة مما سيؤدى إلى  - .لربط المنيا بالمواقع السياحية المهمة بمصر ضرورة إنشاء مطار مدنى بمحافظة المنيا  - .العمل على تطوير وتجديد االستراحات ومكاتب االستعالمات بالمنيا لتكون واجهة مناسبة للسياحة - . ريةا للتعريف بالمناطق األثاألجنبية ياحية العمل على زيادة االعتمادات المالية  لتطوير المنطقة وترميم بعض اآلثار ولإلنفاق على طباعة المنشورات الس - .السياحية بالمحافظة سرعة االنتهاء من طباعة الكتيب الخاص بمحافظة المنيا باللغتين العربية واإلنجليزية والذى يتضمن كل المقومات  - .منى بتلك المناطقف الوجود األعدد الحراس وتسليحهم وتكثي      .وتطويرها وتجديدها 
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Summary Tell el-Amarna is one of the most important archaeological sites in EL Minya governorate. That's due to its historical and archaeological uniqueness. It consists of many different temples, palaces, tombs and residential regions. This research aims to shed light on the archaeological and touristic importance of this site and evaluate its presented product, through using SWOT analysis. Questionnaires were distributed to a random sample of both foreigners and local visitors. Personal interviews were conducted with representatives of governmental organizations concerned with tourism and travel agents, in order to study strengths, weaknesses, threats and opportunities of this site, and evaluate the touristic situation to work on developing strengths and opportunities, and overcome weaknesses and threats. 
Key words:  El Minya governorate - Tell el-Amarna - Tourism product -SWOT analysis     
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