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معلومات األرصاد الجوية ودورها في التنمية االقتصادية 
 واالجتماعية في مصر
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 مفاهيم الدراسة ومصطلحاتها 
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 مبجستير في المكتببث ، كليت اآلداة ، جبمعت القبهرة . 

 رئيس قسم مكتبت الميكروفيلم ببلهيئت العبمت لألرصبد الجىيت .
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Meteorological Information and its role in Socio-

Economic Development in Egypt. 
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Abstract 
Meteorological Information is considered one of the main 

essentials which socio-economic development depends on in Egypt, 

whenever We have peaceful and careful life with the surrounding 

environment, then we achieved the best done of Meteorological 

Information Investments, also we have raised in socio-economic 

development in Egypt, The study chooses a sample consists of 196 

persons of public users from Governorates of Cairo, Ismalia, Sharkkia, 

and Munofia, and another sample of 58 of fighters and pilots contains 

13 pilots on behalf of national and International Airways,  The study 

results showed that Meteorological Information is major valuable for 

both the public users as well as the Fighters and pilots, but 

unfortunately the agricultural companies and large farms are not use 

the official Meteorological Information. 
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التعريف التالي للتنمية االقتصادية واالجتماعية:استخالص يمكن 

)5 ( 
المنهج الوصفي التحليلي

 مشكلة الدراسة 

  أهمية الدراسة
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ويمكن إدراج هذه الدراسة ضمن فئة الدراسات التي تتناول استثمار معلومات 

األرصاد الجوية لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، وهي تختلف عن 

، مصرالدراسات السابقة في أنها تطبق على معلومات األرصاد الجوية ب

والمستفيدين من الجمهور العام وشركات الطيران والشركات الزراعية في مصر

، خدام منهج البحث الوصفي التحليليواتفقت مع الدراسات السابقة في است

والتحليل الرياضي

 

 معلومات األرصاد الجوية وعالقتها بالتنمية االقتصادية واالجتماعية -1
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 جويةاتجاهات المستفيدين من الشركات الزراعية من معلومات األرصاد ال -4
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 طني لمعلومات األرصاد الجويةاستثمار معلومات األرصاد الجوية والتخطيط الو -5
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 على النحو التالي: توصيات الدراسةوجاءت أهم 
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