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  ملخص
تقع مسئولية كبيرة علي المؤسسات التعليمية في نشر الوعي البيئي بين طالبها، وحثهم علي الحفاظ علي 

وتهدف هذه الدراسة إلي التعرف علي دور كليات السياحة والفنادق بالجامعات . البيئة، وحل مشكالتها
 ٥٠٠ام الباحثان بتوزيع ولتحقيق هدف الدراسة؛ ق. المصرية في تحسين مستوي الوعي البيئي لدي طالبها

استمارة صالحة  ٤٢٣استمارة استقصاء علي عينة عشوائية من طالب هذه الكليات، وتم االعتماد علي تحليل 
وقد توصلت الدراسة إلي قصور في دور كليات السياحة والفنادق بالجامعات . SPSS V. 25من خالل برنامج 

. ب انخفاض مستوي الوعي البيئي لدي هؤالء الطالب نسبياًالمصرية في نشر الوعي البيئي بين الطالب، بجان
فقط في % ١٠.٩كما توصلت الدراسة إلي أن كليات السياحة والفنادق بالجامعات المصرية تساهم بنسبة 

  .تحسين وتعزيز مستوي الوعي البيئي لدي طالبها، وهي نسبة ضعيفة جداً
  .كليات السياحة والفنادق، الجامعات المصرية، مصرالتربية البيئية، الوعي البيئي، : الكلمات الدالة

Abstract 
There is a great responsibility for educational institutions in spreading environmental 
awareness among their students, and motivating them to preserve the environment and 
solve their problems. This study aims to identify the role of the tourism and hotels 
faculties in the Egyptian universities in improving the level of environmental 
awareness among their students. To achieve the objective of the study, the researchers 
distributed 500 questionnaire forms to a random sample of the students of these 
faculties, and analysis 423 valid forms through SPSS V 25. The study found a lack of 
role of the tourism and hotels faculties in the Egyptian universities in spreading 
environmental awareness among The students, along with low level of environmental 
awareness between students. The study also found that the tourism and hotels 
faculties in the Egyptian universities contribute only 10.9% to improving and 
enhancing the level of environmental awareness among their students, which is very 
weak. 
Keywords: Environmental education, environmental awareness, tourism and hotels 
faculties, Egyptian universities, Egypt. 


