
   



  م�ت��ب�نامج 

  "الف�ص وال����ات: ال��احة ال����امة في اف��ق�ا"

  2018اب��ل  14        ال��م األول
  اً م�اء 4-3:30  ال����ل

  ال�ل�ة االف��اح�ة   
                            م�اءاً  5 – 4

  رئ�� جامعة القاه�ة  دمحم ع��ان ال��� /كل�ة األس�اذ ال����ر
  ال��احة ةوز��   ران�ا ال��ا�/ ةال�ز�� كل�ة معالي 

  وز�� ال���ة  خال� فه�ى /كل�ة معالي ال�ز��
  وز��ة االس���ار وال�عاون ال�ولي   س�� ن�� /كل�ة معالي ال�ز��ة

نائ� م�ل� ال��اب ورئ��   س�� �لع� م��فى/ كل�ة ال���ة
  ل��ة ال��احة وال���ان

ال���� م�ل� أم�اء رئ��   هاني غ���/ كل�ة ال��� الل�اء
���� لل�راسات  واأل��اث ال

  س��ات���ةاإل
ع��� معه� ال���ث وال�راسات   ح�� ص��ي/ كل�ة األس�اذ ال����ر

  ف��ق�ةاإل
م�ی� م��� ال���ث االف��ق�ة   ه���ا ع�� الع���/ كل�ة األس�اذ ال����ر

  واالق��اد ورئ�� ق�� ال��اسة
Coffee Break 

  آفاق ال��احة ال����امة في اف��ق�ا :ال�ل�ة األولى
اءاً  7 – 5:30   م�

م�اع� وز�� ال�ارج�ة لل���ن   ال�ف��ة م�ى ع�� :رئ�� ال�ل�ة



  �اب�الاالف��ق�ة 

 س�� ال�اج�ر� .د                                       2063ال��احة ال����امة وأج��ة اف��ق�ا  �

 س�اح  ال��سي.القارة االف��ق�ة                       ددور ال��احة في دع� ال��� االح��ائي في  �

 سالي ف���.د       ام�انات ع�د م� ال�ول االف��ق�ة           : ال��احة ال����امة في اف��ق�ا �

 ج�هان ع��ال�الم.رؤ�ة ت�ل�ل�ة                                د: ال��احة ال����امة في اف��ق�ا �

 خ��� ح�اة.م��اب ول��ة و د.��ل�ات ت���قها                           دال��احة ال����امة وم �

��� .إس�اء رضا و أ.ال��احة ال����امة في اف��ق�ا ما ب�� ال�فه�م وال�����              أ �   سارة ف

  2018اب��ل  15ثاني        ال��م ا

  ال��احة ال����امة في اف��ق�ا وال����ة ال����امة :ال�ل�ة ال�ان�ة

  ص�احاً  11:30- 10

نائ� وز�� اس�اذ االق��اد   عادلة رج�  .د. أ رئ�� ال�ل�ة

  ال��احة

 ماج�ة عام�.د.ال��ل�ل ال�غ�افي لل��احة في ش�ال اف��ق�ا                                     أ �

 إی�اس ز���ا.دن�� تع��� دور ال��احة في ت�ق�� أه�اف ال����ة ال����امة في اف��ق�ا          �

 غادة اس�اع�ل.ددور ال��ارد ال����ة في ت�ق�� ال����ة ال��اح�ة ال����امة                     �

 م���د ع���.اق��اد�ات ص�اعة ال��احة في اف��ق�ا                                           د �

 ع��ة ال��ع�د�.د)      ال�الة ال����ة ن��ذجاً (الف�ص وال����ات : ال����ة ال��احة ال����امة �

 �ه علي أح�� .ال��احة ودورها في دع� العالقات ال����ة االف��ق�ة                           أ �

� The role of National airline in promoting Tourism in Africa 

Dr.Bahaa Fekri Abouzied  

Coffee Break 

11:30-12 

  )1(حاالت ت���ق�ة : ال��احة ال����امة في اف��ق�ا :ةل�ال�ل�ة ال�ا

  م�اءاً  1:30 – 12



العل�م ال��اس�ة وع��� معه� أس�اذ   م���د أب� الع���.د.أ :رئ�� ال�ل�ة

   ال���ث وال�راسات االف��ق�ة األس��

 عادل ال���� .الق�اس� ال��اح�ة ال�����ة لل�ول االف��ق�ة       أ ال�ضع�ة ال����ة في م�ف�فة �

 دمحم ع��ة.أ   مع دراسة مقارنة ب�ولة أس�ان�اوت���فها دول�اإس�ع�اض لل�ضع ال��احى ل���  �

 دمحمدر�ة .ال��احة في ال��دان االم�انات وال����ات                                         د �

 فا��ة ال��ان�نى.أاث� ال��غ��ات ال��اس�ة في دور ال��احة  في ت�ن�                            �

 �اس��� ق���ة.دال��احة ال��ائ��ة واقع وافاق  في �ل االزمات العال��ة                          �

 ����ة ���ل .د    2030���� ال��جهي لل��احة الفاق لال��احة ال����امة في ال��ائ� وفقا ل �

� Tourism Industry in Tanzania: Challenges and Opportunities 

                           Colonel/ Hashim Y. Komba  & Colonel/ Maulid K. Saburi 

  )2(حاالت ت���ق�ة : ال��احة ال����امة في اف��ق�ا :ة�ا�عال�ل�ة ال

  م�اءاً  1:30 – 12

أس�اذ العل�م ال��اس�ة ورئ��  اب�اه�� ن�� ال�ی�.د.أ :رئ�� ال�ل�ة

  ال��ع�ة العل��ة لل���ون االف��ق�ة

 نهلة أب� الع�. ال��احة في ش�ق اف��ق�ا                                                       د �

 م�وة عادل ال�����.د             الف�ص وال����ات: م�رش��سال����امة في ال��اح�ة ال����ة  �

 شع�ان دمحم داود.أ  دراسة جغ�اف�ة                                :ال��احة ال����امة في ت��ان�ا  �

 القاس�ي ص�ن�ا.دمع�قات ال��احة ال����امة في ال��ائ�                                          �

 ���او� جالل ال�ی�.العالو� ع�� ود.ال��ائ�           د ال��ش�ات االق��اد�ة للع�ل ال��احي في �

 فارس ق���ي.د     الق�اع ال��احي في ال��ائ� وأس� ت����ه                                    �

 ال��احة ال���او�ة ن��ذجاً : االفاق ال���ق�ل�ة لل��احة ال����امة في ال��ائ� �

  امال الع�اسي.ع�اس ����ة ود.د

  ال��احة ال�ی��ة وال�قاف�ة في اف��ق�ا :ال�ام�ة ال�ل�ة

  م�اءاً  1:30-3



أس�اذ ال�ار�ج وع�� م�ل�  ال��� فل�فل.د.أ :رئ�� ال�ل�ة

 ال��اب

عاز م���.أ  على ال��احة في م�� م�ار العائلة ال�ق�سةأث� اع��اد  �

سل�� درو��.د.حالة ��داسة وال��ان�ة  أ:م��أث� انه�ار ال��احة على ال��اعات ال�قل���ة في  �

�أح�� ع��ال�ا�.د.أ س�احة ثقاف�ة م���امة : 19ق��ر ال��سع�� في زن��ارفي الق�ن  �

دور ال��اث ال�قافي وال���عي في ال����ة ال��اح�ة ال����امة في ح�ض ال��ل  �

ع��الع��� صالح سال�.د.أ

د ماه� شع�ان.أ       االثار وال��احة في الف��م  �

شاد� دمحم .أ م�� وال��دان ن��ذجًا           : ت���� ال��احة ال�قاف�ة في القارة االف��ق�ة �

 مای�� دمحم.الم ودل���� اس.د واقع خ�مات ال�ف� وال��احة في ال��ائ�  �

Launch Break

اءاً  4- 3   م�

 ال��احة ال����ة والعالج�ة في اف��ق�ا :�ادسةال�ل�ة ال

 م�اءاً  4-5:30

أس�اذ االق��اد ع�اقي ال�����ي.د.أ :رئ�� ال�ل�ة

إ��ان ال������ي.د.أ دور ال�عارف ال�قل���ة في ت���ة واس��امة ال��احة ال����ة        �

ع���ة ب�ر.د.ال�قاف�ة واس��ام�ها   أ-جغ�ف�ة ال��اث االف��قي وعالق�ها �ام�انات ال��احة ال����ة �

ش��� غالي.أ دراسة مقارنة ب�� م�� و����ا       : ال��احة ال����ة في اف��ق�ا �

ال����� ال��احي األخ�� �آل�ة لل��احة ال����امة في ش�ال اف��ق�ا   �

م���د إمام.ود ���ى ش�اتة.د

 آمال حل�ي.األم�اض ��ع�ق في اف��ق�ا    د :ال��احة العالج�ة �

 إ��ان ع��الع���. أ  تأث�� ال��اع على ت���ة س�احة ج�ال الغ�ر�ال في ال��نغ� ال����ق�ا��ة �

  ��ام�ةال�ل�ة ال

 م�اءاً  5:30-7




