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  األولالباب 
  مقدمـــــــــــــــــــة

   نبـذة عـن كلـیة السـیاحة والفـنادق 

  على مجلس جامعة اإلسكندریة موضوع إنشاء كلیة  ١٩٨١نوفمبر من عام  ٢٤عرض في

ا للترابط بین الجامعة واستكماالً قً عة لجامعة اإلسكندریة، وذلك تحقیالسیاحة والفنادق تاب

 للكلیات المختلفة. 

  وافق مجلس الجامعة على إنشاء كلیة جدیدة للسیاحة والفنادق ، ثم  ١٩٨٢مارس  ٣١وفي

بإنشاء الكلیة، وتم العمل فیھا منذ  ١٩٨٣لسنة  ٢٣٩تلي ذلك صدور القرار الجمھوري رقم 

بھدف تزوید السوق السیاحي والفندقي بمحافظة اإلسكندریة  ١٩٨٣إفتتاحھا في أكتوبر عام 

بما تحتاجھ من متخصصین ومؤھلین للعمل في المنشآت السیاحیة وباقي المحافظات 

 والفندقیة. 

  م صدرت الالئحة الجدیدة لكلیة السیاحة والفنادق بالقرار الوزاري رقم  ١٩٩٠وفي ینایر عام

وتضمنت تعدیالت كثیرة تالئم التطور السیاحي المعاصر ومن أبرز التعدیالت التي  ١٢

تعدیل سنة التخصص لتكون من السنة الثانیة بدالً من السنة نصت علیھا الالئحة الجدیدة 

، و إضافة المستوى األولالثالثة وتحدید اللغة األجنبیة األولى والثانیة عند إلتحاق الطالب ب

مقررات جدیدة بأقسام الكلیة الثالثة؛ الدراسات السیاحیة والدراسات الفندقیة واإلرشاد 

 السیاحى. 

 المستمر الذي یسعى إلى االرتقاء بالعملیة التعلیمیة ومواكبة التطور  وتحقیقًا لطموح الكلیة

المستمر فى صناعة السیاحة والفنادق محلیًا وعالمیًا، وكذلك رغبة في تطویر العملیة 

التعلیمیة بالكلیة، وتحقیقًا لألھداف التي قامت الكلیة من أجلھا، فقد رأت الكلیة ضرورة تعدیل 

ثره فى تحسین العملیة التعلیمیة أنظام الفصلین الدراسیین مما سیكون لھ الئحة الكلیة والعمل ب

 بالكلیة. 

  واتخذت الكلیة منذ إنشاءھا من بعض قاعات كلیة اآلداب مقًرا لھا وظلت فــي ضیافة كلیة

انتقلت الكلیة لشغل  ١٩٨٦/ ١٩٨٥، وفي العام الدراسي ١٩٨٥إلى  ١٩٨٣اآلداب من عام 

وظلت  .المبنیین الخاصین بمركز الخدمة العامة بمجمع الكلیات النظریة بسوترمبنى من أحد 

فقد خصص مبنى إدارى للكلیة  ٤/٢/١٩٩٢بھ حتى تاریخ انتقالھا للمبنى الحالي بتاریخ 

بجوار مبنى قاعات االمتحانات الخاصة بالكلیات النظریة، وخصص للكلیة ثالث من تلك 

 مكانا للمحاضرات.  القاعات بمبنى االمتحانات لتكون
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  والدراسة في الكلیة تضم نوعین من الدراسة؛ دراسة أكادیمیة وأخرى تطبیقیة یحدث خاللھما

النظریة والتطبیقیة التي  قرراتالمو منمناسب  عددنوع من التوازن لیحصل الطالب على 

المواد تتعلق بأصول المعارف المھنیة، كما تھدف الكلیة لتحقیق نوع آخر من التوازن بین 

 التخصصیة والمساعدة وذلك من خالل أقسام الكلیة الثالثة.

  وتعتبر اللغات األجنبیة بكلیة السیاحة والفنادق ھي عنصر اساسى فى الدراسة بالكلیة، فتعتبر

اللغة ھي الرصید الذي یعتمد علیھ خریجي الكلیة بعد تخرجھم في الحیاة العملیة حیث تحتم 

 –الدراسات الفندقیة  –من األقسام الثالثة (الدراسات السیاحیة طبیعة عمل ھؤالء الخریجین 

 اإلرشاد السیاحي) التعامل مع كثیر من الجھات األجنبیة. 

 

  رسالـة كلیـة السـیاحة والفـنادق 

انطالقـًا من رسالة جامعة اإلسكندریة تقوم الكلیة بإعداد وتأھیل كوادر مؤھلة لخدمة القطاع السیاحى 

ھ فى الدراسات السیاحیة واإلرشاد السیاحى وإدارة الفنادق، ومزودة بالمعارف بجمیع تخصصات

األكادیمیة والمھارات وأخالقیات المھنة الملبیة إلحتیاجات سوق العمل وتواكب التطورات فى صناعة 

السیاحة محلیا. باإلضافة إلى القیام بالبحث العلمى بھدف حل مشكالت السوق المحلى، وتقدیم الخدمات 

المجتمعیة من خالل عقد المؤتمرات العلمیة وتحقیق الربط المنشود للدراسات والبحوث بالواقع العملى 

  لخدمة المجتمع ودعم التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة. 

  

  رؤیــة كلیـة السـیاحة والفـنادق  

وإنشاء نظام فعّال  تسعى كلیة السیاحة و الفنادق بجامعة اإلسكندریة كمؤسسة علمیة إلى تحقیق الجودة

یرتقى بالعملیة التعلیمیة ویصل بالكلیة للّریادة وتبؤ مكانة علمیة مرموقة بین كلیات السیاحة والفنادق 

على المستوى القومي والعربي. وكذلك توفیر بیئة تعلم فعالة بما یضمن التنافسیة ویحقق التمیز لخریجیھا 

الطالب بالخبرات النظریة والعملیة المتواءمة مع سوق  فى المستوى المعرفى والمھارى والمھني وإمداد

العمل فى تخصصات الكلیة للنھوض بصناعة السیاحة فى المجتمع، وتشجیع أعضاء ھیئة التدریس على 

استمراریة تطویر المناھج الدراسیة بأحدث نتائج البحوث والتعلیم السیاحى، مع االستعانة باالستشاریین 

ال عن االھتمام بالمشاركة المجتمعیة ومساھمة الكلیة فى حل مشكالت السیاحیین المتخصصین فض

 المجتمع والبیئة.
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  ةاألھـداف االستراتیجی

انطالقًا من الخطة االستراتیجیة لجامعة اإلسكندریة، و بعد مراجعة كل من رؤیة ورسالة الكلیة، وافق 

التى تسعى الكلیة لتحقیقھا لتكون كما مجلس كلیة السیاحة والفنادق على اعتماد األھداف اإلسترتیجیة 

  یلى:

  األھداف العامة

 تحقیق التكامل مع االستراتیجیة العامة لجامعة اإلسكندریة ومواكبة تطورھا المستمر. .١

استیفاء الكلیة لمعاییر الجودة واالعتماد بحیث یتم اعتماد شھاداتھا محلیًا وعالمیًا فى  .٢

 والفنادق.كبرى النظم التعلیمیة فى مجال السیاحة 

تأسیس نظام إلدارة ومتابعة الجودة داخل الكلیة بما یضمن رفع مستوى األداء على كافة  .٣

 المستویات سواء كانت تعلیمیة أو بحثیة أو خدمة مجتمع.

  األھداف التعلیمیة

تطویر الخدمة التعلیمیة المقدمة والمتمثلة فى كل من أعضاء ھیئة التدریس والمقررات  .١

دریب والموارد التعلیمیة المتاحة، وذلك بما یتوافق مع تطورات وطرق التدریس والت

النشاط السیاحى والفندقى فى المجتمع المحلى واإلقلیمى والعالمى. وبما یسمح بتكوین 

 كوادر تالئم إحتیاجات سوق العمل محلیًا وإقلیمیًا وعالمیًا.

والفندقى وذلك عن طریق التركیز على دعم الدراسة التطبیقیة المرتبطة بالتعلیم السیاحى  .٢

 توفیر اإلمكانات المساعدة.

اإلھتمام بتطویر نظام اختبارات القبول واإلستعانة بالخبرات القادرة على إختیار الطالب  .٣

 الذى یمتلك المھارات التى تسمح بإعداده للعمل فى القطاع السیاحى والفندقى. 

متاحة من قاعات تدریسیة تحقیق التوازن بین أعداد الطالب المقبولین والموارد ال .٤

وإمكانات للدراسة التطبیقیة والتدریب العملى والمكتبة والمعامل وأعضاء ھیئة التدریس، 

 بھدف تقدیم خریجین على المستوى المطلوب لخدمة سوق العمل.

توفیر ھیكل دراسى یتیح للطالب فرصة اإلختیار فیما بین تخصصات متعددة تسمح  .٥

 یة علمیة أكثر تباینًا وشمولیة.باعداد خریجین یمتلكون خلف
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  أھداف البحث العلمى

تطویر الخدمات البحثیة واإلستشاریة بحیث تصبح الكلیة مركًزا متمیًزاً محلیًا فى مجال  .١

 البحوث واإلستشارات وبما یفى باحتیاجات المجتمع .

وعالمیًا دعم وتفعیل اتفاقیات تعاون للبحث العلمى مع المؤسسات البحثیة إقلیًما وعربیًا  .٢

 فى مجاالت البحث.

تشجیع أنشطة البحوث المشتركة محلیأ وعالمیًا وعقد المؤتمرات الدولیة وتشجیع النشر  .٣

 فى المجالت العالمیة.

توفیر إمكانیة إستخدام قواعد البیانات للمجالت العالمیة لدعم البحث العلمى من خالل  .٤

 .تطویر خدمات اإلنترنت داخل الكلیة والمكتبة

  خدمة المجتمعأھداف ل

وضع ألیة تحقق الترابط فیما بین الكلیة وسوق العمل والخریجین ، وذلك من خالل العدید  .١

 من األنشطة التى تحقق المنفعة المتبادلة بین تلك األطراف.

خلق قنوات متعددة مع الكیانات اإلستثماریة فى صناعة السیاحة والفنادق لتقدم الدعم  .٢

 دعم استراتیجیة الكلیة للتطویر. المادى والمالى بما یساھم فى

تحقیق الترابط بین الكلیة وكبرى الشركات والسالسل والھیئات التى تعمل فى صناعة  .٣

السیاحة والفنادق بھدف تقدیم الخبرات بما یدعم العملیة التعلیمیة ویوفر فرص العمل 

 للخریجین. 

  أھداف النشاط الطالبى

النشاط الثقافى واالجتماعى والریاضى بما یضمن توفیر المناخ المناسب للطالب بما یدعم  .١

 إعداده وتطویر شخصیتھ بما یتوافق مع طموحاتھ واحتیاجات المجتمع الخارجى.

توفیر فرص للتبادل الطالبى مع المؤسسات العالمیة فى المجال السیاحى والفندقى  .٢

تعرف على ت المختلفة والااألكادیمى والعملى، بما یتیح للطالب فرصة التعرض للثقاف

 سوق العمل السیاحى إقلیمیًا وعالمیًا. 
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  ثانىالباب ال
  واد الالئحةم

  
 

                                                           General Rules for Admission الشروط العامة للقبول): ١مادة (

الوافدون من كافة  البویٌقبل الطتخضع جامعة اإلسكندریة لنظام القبول بالجامعات المصریة الحكومیة 
 یتقدم فیمن یشترط وعموماالدول بعد موافقة اإلدارة العامة للوافدین والجھات المختصة في دولة اإلیفاد، 

  :التالیة الشروط بالكلیة لاللتحاق
ً  المصریین غیر قبول ویجوز الجنسیة، مصري یكون .١  .لذلك المنظمة للتعلیمات وفقا
أو ان یكون من خریجي المعاھد الفنیة للسیاحة  ،العامة الثانویة شھادة على حاصالً  یكون أن .٢

% ١٠والفنادق الذین یرغبون في مواصلة دراستھم بكلیة السیاحة والفنادق بنسبة ال تزید عن 
من إجمالي عدد الطالب المقبولین من حملة الثانویة العامة و المرشحین من قبل مكتب التنسیق 

 % على األقل٧٥في الدبلوم المتخصص  على مجموع   طالب حاصالً مع مراعاة أن یكون ال
 .(ما یعادل جید جدا)

ً  یكون أن .٣ ً  الئقا  .صحیا
 .مجلس الكلیة ایحددھالتى  القبول اتاختبار یجتاز أن .٤
ً  یكون نأ .٥ ً  متفرغا  بالتفرغ عملھ جھة من صریحة موافقة لدیھ یكون ا للدراسة، وأنمً تا تفرغا

 للدراسة. الكلي
ً  بھا المسموح المدة من أكثر للقبول المطلوبة الشھادة على حصولھ على مضى قد یكون أال  .٦  طبقا

  .المصري للنظام
  
  

                                                                       Admission Requirementsاإللتحاقمتطلبات ): ٢مادة (

  وعلیھ اجتیاز ،لاللتحاق بالكلیة من خالل مكتب تنسیق القبول بالجامعاتیتقدم الطالب بالوثائق الالزمة 
  ختبارات القبول التى یحددھا مجلس الكلیة. وتتمثل وثائق االلتحاق في اآلتي:إ

 أصل شھادة المؤھل المطلوب. .١
 أصل شھادة المیالد. .٢
 حدیثة.  ٦x٤صور مقاس ٦عدد  .٣
 الكشف الطبى المعتمد. .٤
 الذكور.جند للطالب  ٢نموذج  .٥
 شھادة التفوق الریاضى للحاصلین على حوافز ریاضیة. .٦
  .أخرى وثائق أو مستندات من الكلیة تطلبھ دماق .٧

  
  

                                                               Scientific Degree Awardingمنح الدرجات العلمیة): ٣مادة (

  :الكلیة درجة البكالوریوس فىتمنح الكلیة بناء على طلب مجلس 
 الدراسات السیاحیة .١
 الدراسات الفندقیة .٢
 اإلرشادالسیاحى .٣
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                                                                                            System of Studyى نظام الدراسال): ٤مادة (

 ن دراسیینفصلی إلى دراسىال العام یقسم وفیھ المعتمدة، الساعات نظام ھو المتبع راسىالد النظام
ً أسبوعً  ١٥ منھما كلمدة و الربیع فصلو الخریف فصل أساسیین؛ ن أویجوز لمجلس الكلیة  دراسیًا. ا

ن تضاعف فیھ عدد الساعات أسابیع علي أ ةضافة فصل دراسي ثالث (فصل الصیف) مدتھ ثمانیإیقرر 
سمح لكل مقرر بناء علي موافقة مجلس القسم المختص بالبرنامج، ویسبوعیة المخصصة ألالدراسیة ا

  للطالب التسجبل فى المقررات التى تطرحھا الكلیة فى ھذا الفصل.
  

  Credit hours                                                                       الساعات المعتمدة ): ٥مادة (

كل مقرر فى الفصل الدراسي الواحد. وھي  وزن لتحدید أكادیمي قیاس وحدة عن عبارة المعتمدة الساعة
ً یأسبوع دقیقة٥٠  لمدة واحدةتعادل ساعة نظریة     .اأسبوعیً  دقیقة ١٥٠ لمدة حاضرة تطبیقیةم أو ،ا

  :یقصد بالساعات السابقة ما یلى و

 الساعات النظریة ھى : ساعات المحاضرات النظریة. 
  التطبیقیة ھى : الساعات التى توجھ للتدریب التطبیقى على مھارات مرتبطة بالمادة ساعات التدریبات

العلمیة التى تم شرحھا من خالل الساعات النظریة والتى یتم من خاللھا ممارسة الطالب لنشاط علمى 
  .لتطبیق األفكار النظریة

  

                                                                                        Study Programsلبرامج الدراسیةا): ٦مادة (

باإلضافة إلي مقررات متطلبات الجامعة  -یكون لكل برنامج دراسي خطة دراسیة متكاملة تحتوى 
البرنامج ساسیة واالختیاریة ومتطلبات ألعلي مقررات متطلبات الكلیة ا - األساسیة واالختیاریة 

بحیث یكون لكل مقرر دراسي مواصفات تحدد  ،الدراسي االساسیة واالختیاریة التي تطرحھا الكلیة
ً لمقتضیات النظام الداخلي للجودة. وتٌعَدٌ البرامج  المحتوى والمعلومات األساسیة والمھنیة للمقرر طبقا

س األقسام ومجلس الكلیة، ویعتمد والخطط الدراسیة والمناھج ومتطلبات البرنامج الدراسي بمعرفة مجال
  مجلس الجامعة ھذه البرامج والخطط والمناھج أو أي تعدیالت تقترح فیھا.

   
  وتشمل الخطة الدراسیة لكل برنامج المتطلبات التالیة:

ساعات معتمدة): یجب على جمیع طالب الجامعة دراسة  ٤( ألساسیةمتطلبات الجامعة ا .١
 : المقررات التالیة عند اختیار أى برنامج دراسى

 .ساعة معتمدة) ٢حقوق اإلنسان (  -
  .ساعة معتمدة) ٢(  Soft Skillsتنمیة المھارات الذاتیة  -

ساعات معتمدة من  ١٠ساعات معتمدة): یدرس الطالب  ١٠متطلبات الجامعة االختیاریة (  .٢
، والتى ترتقى بفكر وثقافة الطالب قائمة المقررات االختیاریة التى تطرحھا كلیات الجامعة

والیجوز للطالب التسجیل في المقررات العامة التى تطرحھا كلیتھ، ویجوز تعدیل قائمة 
 .فة أو الحذف بموافقة مجلس الجامعةالمقررات باإلضا

 یتحتم علي جمیع طالب الكلیة ساعة معتمدة): ٣١( ةاالختیاریو ألساسیةا الكلیة متطلبات .٣
 .برنامج تخصصى أى اختیار دراستھا عند

 وتكون من :ساعة معتمدة) ٩٥(واالختیاریة  ألساسیةاالدراسى التخصصى  البرنامج متطلبات .٤
 بین المقررات التى تطرحھا الكلیة أو الكلیات األخرى بالجامعة، على أن تراعى فیھا قواعد
ضمان الجودة واالعتماد والقواعد التى تضعھا لجان القطاع المتخصصة والمعاییر األكادیمیة 

 .)NARS(القیاسیة القومیة 
  الساعات المعتمدةإجمالى   /ساعة معتمدةإختیاریةمقررات   /ساعة معتمدةمقررات أساسیة  إسم البرنامج  كود البرنامج

  ١٤٠  ٢٦  ١١٤  الدراسات السیاحیة ٠١
  ١٤٠  ٢٦  ١١٤  الدراسات الفندقیة ٠٢
  ١٤٠  ٢٦  ١١٤  االرشاد السیاحي ٠٣
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                                                                                             Course Codes): أرقام المقررات ٧مادة (

 قسم كل یشرف بحیث الجامعة، داخل التخصصات جمیع فىكلیة عددًا من المقررات الدراسیة ال تطرح
دراسیة ألحد البرامج ال الخطة تضم وقد لتخصصھ، ررات طبقًاالمق ھذه من مجموعة على علمى

 تطرح التى الكلیة داخل العلمیة األقسام من لعدد العلمىالدراسیة مجموعة مقررات تخضع لإلشراف 
ً  دراسى مقرر لكل یخصص .البرنامج ً  رقما مرحلة الدراسة  عن معلومات على یحتوي یتكرر، ال كودیا
 . قسمال داخل المقرر مستوىكود و وكود متطلب البرنامج  الكلیةو كود 

  :خاص مدلول منھا خانة لكل التالى، بالشكل كما خانات تسع عن عبارة المقرر رقم
  

X١        X٢  X٣ X٤ X٥ X٦ X٧ X٨ X٩ 

 كود الكلیة مرحلة البكالوریوس  كود البرنامج  مستوى المقرر كود المقرر
إلي  ٠١ من 
  أساسي.٤٠
 ٩٩الي ٤١من 

  اختیاري

  األولالمستوى ) ١(
  الثانيمستوى ) ال٢(
  ) المستوى الثالث٣(
  مستوى الرابع) ال٤(

  ) الدراسات السیاحیة٠١(
  ) الدراسات الفندقیة٠٢(

  ) اإلرشادالسیاحى٠٣(
 ٠١٥  ) مرحلة البكالوریوس ١(

  
لمرحلة ) ١( مرحلة الدراسة حیث أنتحدد  )X٦(و الخانة  كود الكلیة.تحدد  )X٧(X٨) () X٩فالخانة (

 الست من األولى الجامعیة الدرجةقررات م أرقام جمیع تتكون ذلك وعلىالدرجة الجامعیة األولى، 
 .الیمین على تقع التى خانات

لقسم الدراسات   '٠١'ھى رقم و الكلیة، داخل العلمى للقسم الكودىتحدد الرقم  )X٤() X٥الخانة (
 القسم یتولى أن على لقسم اإلرشاد السیاحى. '٠٣'لقسم الدراسات الفندقیة، ورقم  '٠٢'السیاحیة، رقم 

 ومتابعة ملفھ، ٕواعداد ومحتویاتھ، مواصفاتھ إعداد المتضمن المقرر؛ على الكامل العلمى اإلشراف
تحدد مستوي المقرر من  )X٣(والخانة  .بتدریسھ القائم مع بالتعاون وذلك للمقرر، الفصلیة التقاریر

 مستوى لتحدید یخصصان فإنھما) X١و( )X٢أما خانتا  ( ).٤الرابع( مستوى) إلي ال١األول( المستوى
ا وتتدرج طبقً  أساسیةللمقررات  '٤٠'ي إل '٠١'من األرقام تخصص بحیث التخصص، داخل المقرر

  .ختیاریةإلللمقررات ا '٩٩' إلى'٤١'  لمستوى المقرر و تخصص األرقام من
  

                                                                                                               Internshipالتدریب ): ٨مادة (

أو شھرین جمالیة إساعة  ٤٨یعد التدریب العملي شرط أساسي من شروط تخرج الطالب ویكون بواقع 
الثالث (المستوى الذي یبدأ فیھ التحاق الطالب  تبدأ من التحاق الطالب بالمستوىتدریب في الصناعة، 
وحتى نھایة المستوى الثامن. ویقوم كل قسم علمي بتحدید توزیع عدد ساعات  بأحد البرامج بالكلیة)

  تمادھا وإعالنھا للطالب.إعالتدریب على المستویات المختلفة و
  

                                                                                                     Study Periodمدة الدراسة): ٩مادة (

 ھذه في المتبع النظام یتیح، وساعة معتمدة ١٤٠درجة البكالوریوس بعد اجتیازه بنجاح یمنح الطالب 
 بعد إكمالھ الوقت، من األدنى الحد في دراسىال البرنامج متطلبات من االنتھاء إمكانیة للطالب الالئحة

 االعتبار في یؤخذ األحوال كل وفى لھ، المطلوبة المعتمدة والساعات الدراسى البرنامج متطلبات جمیع
 :الحدود التالیة

 التي الفصول ذلك في بما دراسى، فصل ١٤ ھي ببرنامج دراسى للدراسة القصوى المدة .١
 الصیفیة. الفصول احتساب دون الطالب، منھا انسحب

من  توصیة على بناءً  الجامعة، مجلس للدراسة إال بقرار من  القصوى المدة ھذه تجاوز یجوز ال .٢
  .ومقبول مبرر الكلیة، وبعذر مجلسو مجلس القسم
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                                                          Study Load                              ): العبء الدراسى١٠مادة (

العبء الدراسى ھو مجموع الساعات المعتمدة التى یسجلھا الطالب فى فصل دراسى معین.  وھذا العبء 
خر طبقًا إلستعداده العلمى ومستواه الدراسى ولظروف الجدول الدراسى آیختلف من طالب إلى 

  جمیع األحوال یراعى التالى: وتعارضاتھ، وفى
الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة التى یُسٌَمح للطالب بتسجیلھا في فصلى الخریف والربیع  -١

   .ساعة فیما عدا حاالت التخرج أو التعثر وبناًء على موافقة مجلس الكلیة ١٢ھو
لى الخریف والربیع ھو الحد األقصى لعدد الساعات المعتمدة التى یُسٌَمح للطالب بتسجیلھا في فص -٢

ساعة معتمدة وذلك للطالب الذین یحققون معدالً  ٢٠ساعة معتمدة ویجوز زیادتھا إلى  ١٨
 . مجلس القسم المختص بالبرنامج بموافقة وذلكأو لحاالت التخرج،  ٣تراكمیاً الیقل عن 

  الصیفى یكون الحد األقصى لعدد الساعات التى یسمح للطالب بتسجیلھا  بالنسبة للفصل -٣
 بموافقة وذلكساعات معتمدة لحاالت التخرج فقط  ٩ساعات معتمدة ویزداد ھذا الحد إلى  ٨

 الدراسى. البرنامج األكادیمي ومجلس القسم الذي یطرح المرشد
  .بشأنھا ا یراه م التخاذ الكلیة جلسم على والدنیا العلیا الحدود لتجاوز األخرى الحاالت تعرض -٤

  
                                                                                Academic Advisingاإلرشاد األكادیمى): ١١مادة (

  

یحدد القسم لكل طالب مرشداً أكادیمیاً ویفضل أن یكون من أعضاء ھیئة التدریس من نفس التخصص 
أمكن، وذلك لتقدیم النصح واإلرشاد خالل فترة دراستھ ولمساعدتھ في اختیار المقررات الدراسیة  كلما

ً ولیس إلزامیا  األساسیة واالختیاریة الالزمة لمجال تخصصھ ویكون رأي المرشد االكادیمي استشاریا
 الطالب فإن طالب،لل األكادیمى المرشد إرشاد من وبالرغم ھذا للطالب وذلك علي مدار سنوات الدراسة.

 للمقرر السابق المتطلب تحقیق من والتأكد ،جوالبرنام المواد ختیارإ عن مباشرة مسئولیة مسئوالً  یعتبر
  الجدول الدراسى. فى تعارض أى وجود عدم من والتأكد وجد، إن
  

                                                                                                           Registration ): التسجیل١٢مادة (

یتم  التسجیل قبل بدایة كل فصل دراسى بأسبوع على األقل ، وتحدد مجالس األقسام المق��ررات  -
بدای��ة الفص��ل الدراس��ى الت��الى لمراح��ل الدراسیة األساسیة واالختیاریة التى سوف تطرحھا قب��ل 

ختی��ار المق��ررات الت��ى الب إلالدراس��ة المختلف��ة بفت��رة التق��ل ع��ن ش��ھر إلعط��اء الفرص��ة للط��
 . یرغبون التسجیل بھا

وتح��دد ك��ل كلی��ة مواعی��د تس��جیل المق��ررات الدراس��یة وت��درج عل��ى موق��ع الكلی��ة عل��ى ش��بكة  -
 .كما تعلن في أقسام الكلیاتالمعلومات قبل الموعد بفترة أسبوعین على األقل 

ویق���وم الطال���ب تح���ت إش���راف المرش���د األك���ادیمى بوض���ع الخط���ة الدراس���یة وترتی���ب دراس���ة  -
المقررات األساسیة واختیار المقررات االختیاریة ثم یقوم بتعبئة النموذج المخص��ص واعتم��اده 

 .من المرشد األكادیمى وتسلیمھ إلى إدارة شئون الطالب 
ً  تنش��ئ أن التس��جیلو القب��ول إدارة وعل��ى -  وث��ائق كام��ل عل��ى یحت��وى طال��ب لك��ل ملفً��ا أكادیمیً��ا

 أن ویج��ب ،وغیره واإلضافة الحذف ونماذج الدراسى جدولھ من صور على وكذلك االلتحاق،
 .دراسي فصل كل نھایة في الملف ھذا یُحدَث

ویجوز للطالب التسجیل ف��ي مق��ررات دراس��یة م��ن خ��ارج القس��م أو الكلی��ة أو الجامع��ة ویحتس��ب ض��من   
برنامجھ الدراسى وذلك بعد موافقة مجلس الكلیة بناًء على موافقة مجلس القسم المختص أو مجلس إدارة 

لمتوسط التراكمى على أن تدخل ھذه المقررات في حساب ا ) ٤)  بند (٦طبقاً للمادة (البرنامج الدراسى 
  .Grand Point Average ( GPA)للدرجـــــات 
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                                                                                         Study Feesالرسوم الدراسیة      ): ١٣مادة (

مجلس الجامعة، وال یعتد بتسجیل تحدد في بدایة كل عام دراسي قیمة تسجیل الساعة المعتمدة بقرار من 
  الطالب إال بعد سداد الرسوم الدراسیة.

  

                                                                     Course Pre-Requisiteالمتطلب السابق لمقرر): ١٤مادة (

بق إال بعد اجتیازه ذلك ال یٌسمح للطالب بالتسجیل في أى مقرر دراسى یشترط لھ إجتیاز متطلب سا
المتطلب السابق، ویجوز التجاوز عن ھذا الشرط في الحاالت الخاصة التى الترتبط بتتابع الطالب عند 

 الجامعة مجلسوالدراسة وذلك بناًء على طلب الطالب وموافقة المرشد األكادیمى ثم موافقة مجلس القسم 
 .الكلیة مجلس من توصیة على بناءً 

  

   and Dropping Deadlines  Adding                                                   :الخذف واإلضافة) ١٥مادة (

یح��ق للطال��ب ان یح��ذف / یض��یف أي مق���رر قب��ل نھای��ة االس��بوع الث���اني م��ن بدای��ة الفص��ل الدراس���ي               
و نھای��ة االس��بوع االول م��ن فص��ل الص��یف بع��د تعبئ��ة نم��وذج الح��ذف واالض��افة أالربی��ع )  -( الخری��ف 

  .ن یظھر المقرر الذي تم حذفھ في سجلھ الدراسيأواعتماده من المرشد االكادیمي دون 
  

                                                                           Course Withdrawal): اإلنسحاب من المقرر١٦مادة (

سمح للطالب باالنسحاب من المقرر الدراسى قبل نھایة األسبوع الثانى عش��ر م��ن بدای��ة فص��لى الخری��ف ی
والربی��ع  واألس��بوع الس��ادس م��ن الفص��ل الص��یفى بع��د تعبئ��ة نم��وذج االنس��حاب واعتم��اده م��ن المرش��د 

) w( وف��ي ھ��ذه الحال��ة التحس��ب للطال��ب س��اعات ھ��ذا المق��رر ویرص��د للطال��ب تق��دیر منس��حب .األك��ادیمى

Withdrawal في سجلھ الدراسى بشرط أال یكون الطالب قد تجاوز نسبة الغیاب المقررة قبل االنسحاب.  
  وتعرض حاالت االنسحاب االضطرارى بعد ھذا الموعد على لجنة شئون التعلیم والطالب للنظر فیھا 

  م إقرارھا من وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب على أال یخل االنسحاب بالعبء الدراسى للطالبث
 ل��ھ ویرص��د المق��رر ف��ي اً الطال��ب راس��بً  یعتب��ر المح��ددة الفت��رة بع��د االنس��حاب ت��م وإذا . )١٠ ( م��ادة
  ."F"التقدیر

  

                                                        Semester Withdrawal): اإلنسحاب من الفصل الدراسى١٧مادة (

  نسحاب من الفصل الدراسى طبقاً للقواعد التالیة: إلتُنََظٌم أمور ا
یج��وز للطال��ب االنس��حاب الكل��ى م��ن الفص��ل الدراس��ى عل��ى أال یخ��ل بالع��بء الدراس��ى ویك��ون  -

وموافق��ة لجن��ة ش��ئون التعل��یم والط��الب بالكلی��ة ث��م موافق��ة انسحابھ بتوصیة من المرش��د األك��ادیمى 
مجلس الكلیة على أال یتجاوز ذلك نھایة األسبوع الثامن من بدایة فصلى الخریف والربی��ع ونھای��ة 

 .األسبوع الخامس من بدایة الفصل الصیفى
 .یعتبر الطالب منسحباً من الفصل الدراسى إذا لم یسجل -
التى ینسحب منھا الطالب ع��ن أربع��ة فص��ول دراس��یة متتالی��ة أو  الیجوز أن یتجاوز عدد الفصول -

 .بعدھا تسجیل الطالب في الكلیة متفرقة وإال فیلغى
یس���مح للطال���ب باالنس���حاب م���ن البرن���امج الدراس���ى بع���د التس���جیل عن���د اس���تدعائھ ألداء الخدم���ة  -

، وال  MW( Military Withdrawal(العس��كریة ویرص��د ل��ھ تق��دیر منس��حب ألداء الخدم��ة العس��كریة 
 ً   .یعد ھذا االنسحاب ضمن الفرص األربع المسموح لھ بھا سلفا

  

                                  Attendance ann Warning حضور المقررات واإلنذار للغیاب): ١٨مادة (
التعلیمی��ة یٌعد حض��ور الط��الب المحاض��رات النظری��ة والتطبیقی��ة والت��دریب ج��زء ج��وھرى م��ن العملی��ة 

% عل��ى األق��ل م��ن الس��اعات التدریس��یة ٧٥والیس��مح للطال��ب ب��دخول االمتح��ان النھ��ائى إال اذا حض��ر 
 .مقب��ول ع��ن حض��ور الس��اعات التدریس��یةعلى أن ینذر الطالب بعد غیابھ اسبوعین بدون عذر  ،للمقرر

ل امتحان نھای��ة الفص��ل ویحرم الطالب من دخو ،أسابیع ٣ذا تجاوزت مرات غیابھ إاً اً ثانیً ویعطى انذارً 
  الدراس�������������������������������������������������������������������ى إذا تج�������������������������������������������������������������������اوز غیاب�������������������������������������������������������������������ھ

  FW  (Forced Withdrawal(  من المقرر أساسيلھ في سجلھ الدراسى تقدیرمنسحب  أسابیع ویرصد  ٤
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                                                              Changing Study Programتغییر البرنامج الدراسى): ١٩مادة (

للطالب تغییر البرنامج الدراسى بعد قضائھ فترة في نفس الكلیة وذلك بعد أخذ رأى المرشد یجوز 
 .نة شئون  التعلیم والطالب بالكلیة ثم موافقة مجلس الكلیةاألكادیمى وموافقة مجلس القسم المختص و لج

امج الدراسى ویجوز احتساب مقررات سبق للطالب دراستھا واجتیازھا على أن تكون من متطلبات البرن
وبشرط معادلتھا بالبرنامج المحول إلیھ بالرجوع إلي توصیف المقررات بالالئحة علي أن یعتمد الجدید 

كما یجوز انتقال الطالب من كلیة أخرى بشرط . من مجلس القسم المحول إلیھ الطالب ومن مجلس الكلیة
ى شھادة الثانویة العامة أو ما حصولھ على نسبة النجاح المحددة للقبول بالكلیة في سنة حصولھ عل

ویجوز احتساب مقررات سبق دراستھا واجتیازھا في الكلیة  .یعادلھا واجتیازه الختبارات القبول بالكلیة
المراد التحویل منھا على أن تكون من متطلبات البرنامج الجدید وعلى أال یكون قد سبق حصولھ على 

 رات، ووفقًا لما یقره مجلس القسم ومجلس الكلیة.قرأیة درجة علمیة بناء على دراستھ لھذه الم
  

                                                                            Academic Warningي     اإلنذار األكادیم): ٢٠مادة (

ف��ي نھای��ة الفص��ل الدراس��ى  ٢أق��ل م��ن  CGPAینذر الطالب أكادیمیاً اذا حصل على معدل تراكم��ى  -١
 .الثانى من التحاقھ بالدراسة أو أى فصل دراسى آخر بعد ذلك

كادیمی��اً تح��ت المراقب��ة األكادیمی��ة ف��ي الفص��ل الدراس��ى الت��الى والیس��مح ل��ھ أیوض��ع الطال��ب المن��ذر  -٢
 .ساعة معتمدة ١٢بالتسجیل في أكثر من 

أو  ٢ CGPAمیة في فصل دراسى على متوس��ط اذا حصل الطالب الموضوع تحت المراقبة األكادی -٣
 .أكثر ترفع عنھ المراقبة األكادیمیة

ف��ي ثالث��ة فص��ول متتالی��ة یفص��ل  ٢اق��ل م��ن  CGPAفي حالة حصول الطالب عل��ى مع��دل تراكم��ى  -٤
 .الطالب من البرنامج

  .في أربعة فصول دراسیة متفرقة یفصل من البرنامج ٢أقل من  CGPAإذا حصل الطالب على  -٥
  

                                                  Discharging from the Studyالفصل من الدراسة): ٢١مادة (
  یفصل الطالب فى الحاالت التالیة:

ً  مرات)  ٤بھا (  المسموح نسحاباإل راتد معد تجاوز ذاإ .١   .الالئحة ھذه من (١٦) للمادة طبقا
 . الالئحة ھذه من (٩) ةالماد ھاتحدد التي القصوى المدة في راستھد ینھ لم ذاإ .٢
 .أخالقي أو سلوكي بسبب فصل ھ قراربحق صدر إذا .٣
  .بعذر غیر مقبول ن دراسیینلفصلی رراتالمق لجمیع النھائي متحانإلا دخول من ُحرم إذا .٤

 

                                                                Registration cancellationلقیدإلغاء ا): ٢٢مادة (
 جدید، التحاق طلب تقدیم بعد إال ،دراسةلل العودة لھ یحق ال طلبھ على بناء قیده یلغي الذي الطالب
ً موضحً   على یعرض بالموافقة التوصیة حالة وفى .الكلیة مجلس على ویعرض العودة،بررات م بھ ا
 في السابق وضعھ على بناء المستمر الطالب معاملة الطالب یعامل الموافقة حالة وفي الجامعة، مجلس
 .قیده إنھاء قبل الكلیة

  

                                                                             Degree Requirementsمتطلبات التخرج): ٢٣مادة (

  :التالیة المتطلبات جمیع كمال) بعد إستالبكالوریوسى (األول الجامعیة الدرجة الطالب یمنح
 كانت سواء ؛بنجاح دراسىال البرنامج فى المطلوبة المعتمدة الساعات متطلبات جمیع تمامإ .١

 .للكلیة دراسیةال للخطة اطبقً  اختیاریة أو أساسیة
 .٢ال یقل عن عام تراكمى  معدل على الحصول .٢
  دراسیة.ال المصروفات كامل سداد .٣
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                                                                                          Semester Workاألعمال الفصلیة): ٢٤مادة (

یتم تقویم نشاط ومستوى الطالب في مقرر ما بمجموع درجة األعمال الفصلیة ودرجة  -
ودرجة األعمال الفصلیة للمقررات ھي الدرجة التي تٌقوم بھا  .االمتحان النھائي لھذا المقرر

ثنین. وقد إأعمال الطالب خالل الفصل الدراسي، وال یقل عدد امتحانات أعمال الفصل عن 
ي أنشطة تعلیمیة أمتحانات تحریریة أو تدریبات عملیة أو بحوث أو تقاریر أو إیشمل التقویم 

 متحانات  األعمال الفصلیة.إواعید مختلفة للمقرر علي أن تحدد الكلیة م
ا من امتحانات أعمال الفصل بدون عذر یقبلھ ل طالب یتخلف عن أي امتحان معلن مسبقً ك -

المحاضر تقدر درجتھ بصفر في ھذا االمتحان، وتدخل في حساب درجة أعمال الفصل أما إذا 
  ئي.كان التخلف بعذر مقبول فیمكن للمحاضر أن یسمح للطالب بامتحان استثنا

  

                                                                                    Final Examination ياإلمتحان النھائ): ٢٥مادة (

 واحدة، مرة يل دراسفص كل نھایة في یعقد المقرر، في شامل امتحانإعن عبارة لمقرر النھائي االمتحان
ً نظریً  إختباًرا یكون أن ویمكن ً عملیً  أو ا  مواصفاتت ومتطلبا على بناء ذلكشفویًا أو بعض أوكل أو ا
كما ھو موضح في الجداول  النھائي االمتحان درجة ھي الطالب علیھا یحصل التي والدرجة ر. المقر

 . ةالدراسی
 

                                                                                            The Final Markالدرجة النھائیة): ٢٦مادة (

ً  المقرر، لھذا النھائي االمتحان ودرجة الفصلیة األعمال درجة مجموع ھير ما لمقر النھائیة الدرجة  وفقا
 :اآلتیة للنسب
 لدرجات% من النھایة العظمي ٤٠ تخصص یةتطبیق في حاالت المقررات التي تتضمن ساعات -

 % لالمتحان النھائي. ٦٠و الفصلیة لألعمال المقرر
% من النھایة العظمي ٣٠تخصص فقط وفي حاالت المقررات التي تتضمن ساعات نظریة  -

 % لالمتحان النھائي. ٧٠و الفصلیة لألعمال المقرر لدرجات
بعدموافقة  درجة األعمال الفصلیة لبعض المقررات نسبة اإلمتحان النھائي ونسبة تعدیلویجوز 

وفى جمیع األحوال یعبر عن الدرجة النھائیة برقم صحیح، مع تجنب كسر  مجلس الكلیة.
  الدرجة دائًما.

 

                                                             Course Maximum Markالنھایة العظمى للمقررات): ٢٧مادة (

  كما ھو موضح في الجداول الدراسیة .تحسب النھایة العظمى لدرجة كل مقرر
  

                                                                         Evaluation and Gradesالتقییم والتقدیرات): ٢٨مادة (

حساب المعدالت تحتسب التقدیرات التى یحصل علیھا الطالب لكل مقرر والتى تدخل فى  - ١
  التراكمیة كالتالى:

  النقاط  المعدل/التقدیر
A ٤.٠٠٠ 

A- ٣.٦٦٦ 

B+ ٣.٣٣٣ 

B ٣.٠٠٠ 

B- ٢.٦٦٦ 

C+ ٢.٣٣٣ 

C ٢.٠٠٠  

C- ١.٦٦٦ 

D+ ١.٣٣٣ 

D ١.٠٠٠ 

F ٠.٠٠٠ 
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SUM OF POINTS OF CREDIT HOURS OF ALL COURSES 
 
 

  
 أما الرموز التى لیس لھا نقاط والتدخل فى حساب المعدل التراكمى فھى كالتالى: - ٢
  

  المالحظات  التقییم  الرمز
W Withdrawal  یرصد للطالب المنسحب من المقرر  

FW 
Forced 

withdrawal  

من المقررا أساسیً یرصد للطالب المنسحب   

I Incomplete   المقررالذى لم یكمل متطلبات یرصد للطالب  

MW 
Military 

withdrawal 
  یرصد للطالب المنسحب ألداء الخدمة العسكریة

AU Audit  المسجل كمستمع فقطیرصد للطالب  

TC مقرر تم دراستھ خارج الجامعة  مقرر منقول  

IP مقرر یستمر ألكثر من فصل دراسى  مستمر  
  

  

 المعدل التراكمي لدرجات الطالب): ٢٩مادة (

ال یحسب للطالب المقرر ضمن الساعات المطلوبة للحصول علي الدرجة إذا حصل فیھ علي تقدیر  -١
ا ویحق للطالب دراسة مقرر بدیل إذا دراسة المقرر إذا كان أساسیً  لیھ إعادة، ویجب ع Dأقل من 

كان اختیاریا ًوتدخل الدرجات الحاصل علیھا في محاوالتھ في حساب المتوسط التراكمي للدرجات                  
) CGPA(  .في جمیع الفصول الدراسیة 

 : GPAحساب المعدل التراكمي للدرجات  -٢
  نقاط المقرر.  ×نقاط تقدیر المقرر= عدد الساعات المعتمدة للمقرر  
  المتوسط التراكمي للدرجاتGPA  ًا لكل فصل دراسي (ألقرب ثالثة أرقام عشریة) وفق

 للمعادلة:

      GPA   = ٢) + (نقاط تقدیر المقرر  ١(نقاط تقدیر المقرر(  
  كملھا الطالب في الفصل الدراسيأ المقررات الدراسیة التيمجموع الساعات المعتمدة لكل                      

 وفقاً للمعادلة التالیة:  CGPAیتم حساب المعدل التراكمي العام للدرجات  -٣
  
          CGPA   =   مجموع نقاط تقدیر جمیع المقررات التي اكملھا الطالب  

  لكل المقررات الدراسیةمجموع الساعات المعتمدة                                     
  

              CGPA =      Sum of Points Credit Hours of All Accomplished Courses 
                                        Sum of Number of Credit Hours of All Courses                   

یمكن للطالب التسجیل في مقرر دراسي كمستمع  دون دخول االمتحان و في حالة حضور الطالب  -٤
 .(AU)% من الساعات التدریسیة للمقرر أو أكثر یرصد للطالب تقدیر٧٥

 

إذا تعذر علیھ دخول االمتحان النھائي لمقرر أو إتمام  (I)یحصل الطالب على تقدیر غیر مكتمل  -٥
ألسباب قھریة یقبلھا مجلس القسم و یقرھا مجلس الكلیة شریطة أن یكون قد حضر بعض متطلباتھ 

% على األقل في األعمال ٦٠% على األقل من متطلبات المقرر باإلضافة لحصولھ على٧٥دى أو
وعلیھ أداء االمتحان خالل أسبوعین من بدء الفصل الدراسي التالي و إال حصل على  الفصلیة ،

 .(F)تقدیر راسب 
ال تحسب لھ كساعات دراسیة و ال  (I,W,FW)مقررات التي یحصل فیھا الطالب على تقدیر ال -٦

 .تدخل في حساب المتوسط التراكمي للدرجات
بإعادتھ حتى ینجح فیھ ویحسب للطالب التقدیر الذى  أساسيیسمح للطالب الراسب في مقرر  -٧

في حالة إعادتھ للمقرر  Cیحصل علیھ لو نجح في المرة األولى لإلعادة ویكون تقدیره بحد أقصى 
 ألكثر من مرة.
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االختیارى یجوز للطالب تغییره بمقرر آخر عند الرسوب فیھ وفقاً للوائح الكلیات  بالنسبة للمقرر -٨
فقرة السابقة الخاصة بالمقررات في نفس المقرر یطبق علیھ ما ورد في ال وعند تكرار الرسوب

 . األساسیة
جمیع تقدیراتھ الحاصل علیھا في المقررات في  Transcriptیرصد في سجل الطالب الدراسي  -٩

مقررات فقط  ٨جمیع محاوالتھ وعند حساب المعدل التراكمي  العام یحتسب تقدیر النجاح ألول 
استھا أما فیما زاد علي ذلك فیتم احتساب تقدیر كل من الرسوب والنجاح في معدلھ یعید الطالب در

وإذا تكرر رسوب الطالب في مقرر ما یكتفي باحتساب الرسوب مرة واحدة في معدلھ  .التراكمي
 التراكمي مع تسجیل عدد المرات التي أدي فیھا امتحان ھذا المقرر في سجلة االكادیمي.

% من إجمالى ١٠لساعات المعتمدة لتحسین المعدل التراكمى العام ھو الحد األقصى لعدد ا -١٠
مرة أخرى،  قرراتبدراسة الم Cویسمح للطالب الحاصل على تقدیر أقل من  . متطلبات التخرج

  .على أن یحسب لھ متوسط الدرجة في المحاولتین
  

                                                            Transfer of credit hoursتحویل الساعات المعتمدة): ٣٠مادة (

یسمح للطالب بتحویل عدد من الساعات المعتمدة التى سبق لھ دراستھا في جامعة أخرى أو كلیة أخرى 
  :ووفقاً للشروط التالیةوذلك بعد موافقة مجلس الكلیة بناء على اقتراح مجلس القسم  

 .تكون الساعات المعتمدة المحولة من بین متطلبات الحصول على الدرجة أن .١
 .أو ما یعادلھ Cأن یكون قد نجح فیھا بتقدیر الیقل عن   .٢
% من مجموع الساعات المعتمدة ٢٥أال یزید مجموع الساعات المعتمدة المحولة عن  .٣

 الدراسیة الالزمة للحصول علي الدرجة.
 خري.أوحصل بموجب دراستھا علي شھادة أو درجة علمیة أال تكون قد احتسبت لھ من قبل  .٤
تدخل الساعات المعتمدة المحولة من جامعة أخري  أو كلیة أخرى في حساب المعدل  .٥

  .CGPAلتراكمي للدرجات ا
  
  

                                                                                            Academic Honorمرتبة الشرف): ٣١مادة (

، على أال یقل معدلھ على األقل ٣.٨٩یمنح المتخرج مرتبة شرف إذا حصل على معدل تراكمى عام 
  دراستھ .و أال یكون قد رسب فى أى مقرر خالل   ٣.٣٣٣التراكمي الفصلي عن 

  
  

                                                            Study or Exam Language و االمتحانألغة التدریس  )٣٢مادة (

یكون التدریس واالمتحان باللغة العربیة او بإحدي اللغات االجنبیة وفقا لما یقره مجلس الكلیة بناء علي 
  اقتراح مجلس القسم المختص .

  

                                                                   Application of the Regulation): تطبیق الالئحة٣٣مادة (

 التالي الدراسى العام في بالجامعة سیلتحقون الذین الطالب على الالئحة ھذه ومواد ونظم أحكام تسرى
 .الالئحة بھذه الخاص رار الوزارى الق إلصدار
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  الثالث الباب 
 واإلختیاریة ألساسیةبیان بالمقررات ا

  
  
  

 واإلختیاریةمقررات الجامعة األساسیة 
  
  

    

 ساعات معتمدة) ٤(  مقررات الجامعة األساسیة 
  

  ساعات معتمدة كود المقرر اسم المقرر
  مجموع   تطبیقي  نظري

أساسيمتطلب جامعة   حقوق اإلنسان  ٢ - ٢ 

أساسيمتطلب جامعة   مھارات ذاتیة  ٢ - ٢ 

  ٤  أساسیةساعات معتمدة كمقررات جامعة  ٤یدرس الطالب 
  
  
  
  
  
  
  

 ساعات معتمدة) ١٠( مقررات الجامعة اإلختیاریة 
  

  ساعات معتمدة كود المقرر اسم المقرر
  مجموع   تطبیقي  نظري

الفن والمجتمع
 

 ٢ - ٢ متطلب جامعة أختیارى

اإلنسان والبیئة
أختیارىمتطلب جامعة    ٢ - ٢ 

یة والصحةالتغذ
 ٢ - ٢ متطلب جامعة أختیارى 

الوقایة في مجال طب األسنان
 ٢ - ٢ متطلب جامعة أختیارى 

التثقیف والوقایة من اإللتھاب الكبدى الفیروسي
 ٢ - ٢ متطلب جامعة أختیارى 

الثقافة والتذوق الموسیقي
 ٢ - ٢ متطلب جامعة أختیارى 

اإلبداع الفني
جامعة أختیارىمتطلب    ٢ - ٢ 

اإلسعافات األولیة
 ٢ - ٢ متطلب جامعة أختیارى 

الصحة األنجابیة للجنسین
  

 ٢ - ٢ متطلب جامعة أختیارى

التربیة الریاضیة وصحة المرأة
 ٢ - ٢ متطلب جامعة أختیارى  

الثقافة الریاضیة
 ٢ - ٢ متطلب جامعة أختیارى  

الزراعة وقضایا البیئة
أختیارىمتطلب جامعة     ٢ - ٢ 

المشروعات الزراعیة الصغیرة والنتوسطة
 ٢ - ٢ متطلب جامعة أختیارى  

التنسیق بالزھور ونباتات الزینة
 ٢ - ٢ متطلب جامعة أختیارى  

حضارة اإلسكندریة عبر العصور
 ٢ - ٢ متطلب جامعة أختیارى  

التفكیر الناقد
 ٢ - ٢ متطلب جامعة أختیارى  

والتكنولوجیاتاریخ الھندسة 
  

 ٢ - ٢ متطلب جامعة أختیارى

اقتصادھندسي
  

 ٢ - ٢ متطلب جامعة أختیارى

ھندسة بیئیة
  

 ٢ - ٢ متطلب جامعة أختیارى

أمن صناعي
  

 ٢ - ٢ متطلب جامعة أختیارى

  ساعات معتمدة من مقررات الجامعة اإلختیاریة ١٠یختار الطالب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  نظام الساعات المعتمدة –حة األكادیمیة لدرجة البكالوریوس الالئ
  جامعة اإلسكندریة

  كلیة السیاحة والفنادق

  

١٧  

 

  
  

  

 واإلختیاریة ألساسیةمقررات الكلیة ا
  
  
  

 ساعة معتمدة) ٢٧(  ألساسیةمقررات الكلیة ا 
  
  

  ساعات معتمدة كود المقرر اسم المقرر
  مجموع   تطبیقي  نظري

  ٢  -  ٢ ٠١٥١٠١١٠١ صناعة السیاحة دخل إلي م

  ٣  ٣  ٢ ٠١٥١٠١١٠٢ إقتصادیات صناعة السیاحة

  ٢  -  ٢ ٠١٥١٠٢١٠٣  مدخل إلي صناعة الضیافة

 ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠٣١٠٤  تاریخ وآثار مصر 

 ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠٣١٠٥ )١( متخصصةلغة أجنبیة أولى 

 ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠٢١٠٦  )١( متخصصة  لغة أجنبیة ثانیة

  ٢  -  ٢ ٠١٥١٠١١٠٧ منظمات وأجھزة سیاحیة

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠١١٠٨ العالم السیاحیة أقالیم

  ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠٣١٠٩  تاریخ الفن

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٢١١٠ سلوك العمالء في القطاع الخدمي

  ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠٣١١١ )٢( متخصصةلغة أجنبیة أولي 

  ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠٢١١٢  )٢( متخصصةلغة أجنبیة ثانیة 

  ٢٧  معتمدة كمقررات كلیة أساسیة ةساع ٢٧یدرس الطالب 
  
  
  
  
  
  

 ساعات معتمدة) ٤(  مقررات الكلیة اإلختیاریة 
  

  ساعات معتمدة كود المقرر اسم المقرر
  مجموع   تطبیقي  نظري

  ٢  -  ٢ ٠١٥١٠٢١٤١  مھارات االتصال في القطاع الخدمي

  ٢  -  ٢ ٠١٥١٠٢١٤٢  العالقات العامھ في القطاع الخدمي

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٣١٤٣ متاحف ومواقع أثریة

  ٢  -  ٢ ٠١٥١٠٣١٤٣  اإلرشاد السیاحي أسالیب

  اإلختیاریة ساعات معتمدة من مقررات الكلیة ٤الب یختار الط
  

    



  نظام الساعات المعتمدة –حة األكادیمیة لدرجة البكالوریوس الالئ
  جامعة اإلسكندریة

  كلیة السیاحة والفنادق

  

١٨  

 

 واإلختیاریة ألساسیةمقررات البرامج ا

  برنامج الدراسات السیاحیة
 واإلختیاریة ألساسیةمقررات برنامج الدراسات السیاحیة ا

  

 ساعة معتمدة) ٨٣( مقررات األساسیةال 
  

  ساعات معتمدة كود المقرر اسم المقرر
  مجموع   تطبیقي  نظري

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠١٢٠١ اقتصادیات سیاحة

  ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠١٢٠٢  الحاسب اآللي وتطبیقاتھ

  ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠١٢٠٣  إحصاء سیاحي

 ٢  - ٢ ٠١٥١٠١٢٠٤  تنمیة اقتصادیة واجتماعیة

 ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠١٢٠٥ )٣( متخصصةلغة أجنبیة أولى 

 ٢  ٣ ١  ٠١٥١٠١٢٠٦  )٣( متخصصةلغة أجنبیة ثانیة 

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠١٢٠٧ تسویق سیاحي

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠١٢٠٨  سیكولوجیة السائح

  ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠١٢٠٩  معلومات سیاحیةتكنولوجیا نظم 

  ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠١٢١٠  محاسبة سیاحیة وفندقیة

  ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠١٢١١ )٤( متخصصةلغة أجنبیة أولي 

  ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠١٢١٢  )٤( متخصصةلغة أجنبیة ثانیة 

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠١٣٠١ اقتصادیات النقل السیاحي

  ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠١٣٠٢  )١أعمال وكاالت السیاحة والسفر (

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠١٣٠٣  سیاحيتخطیط 

 ٢  - ٢ ٠١٥١٠١٣٠٤  تنظیم و إدارة منشات سیاحیة
 ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠١٣٠٥ )٥( متخصصةلغة أجنبیة أولى 
 ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠١٣٠٦  )٥( متخصصةلغة أجنبیة ثانیة 

  ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠١٣٠٧ السیاحي التسویقبحوث 

  ٣  ٣  ٢ ٠١٥١٠١٣٠٨  سیاحي ترویج

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠١٣٠٩  مصر السیاحیة أقالیم

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠١٣١٠  تنمیة سیاحیة 

  ٢  ٣ ١  ٠١٥١٠١٣١١ )٦( متخصصةلغة أجنبیة أولي 

  ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠١٣١٢  )٦( متخصصةلغة أجنبیة ثانیة 

  ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠١٤٠١ السیاحیةدراسة جدوي المشروعات 

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠١٤٠٢  أعمال شركات الطیران

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠١٤٠٣  سیاحة متواصلة وبیئة

 ٢  - ٢ ٠١٥١٠١٤٠٤  الموارد البشریة بالمنشات السیاحیةإدارة 
 ٢  ٣  ١ ٠١٥١٠١٤٠٥ )٧( متخصصةلغة أجنبیة أولى 

 ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠١٤٠٦  )٧( متخصصةلغة أجنبیة ثانیة 

  ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠١٤٠٧ إدارة األزمات السیاحیة

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠١٤٠٨  تشریعات سیاحیة

  ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠١٤٠٩  )٢أعمال وكاالت السیاحة و السفر(

  ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠١٤١٠  مشروع تطبیقي
  ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠١٤١١ )٨( متخصصةلغة أجنبیة أولي 

  ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠١٤١٢  )٨( متخصصةلغة أجنبیة ثانیة 

  ٨٣  أساسیة برنامجمعتمدة كمقررات  ةساع ٨٣یدرس الطالب 
  
  
  



  نظام الساعات المعتمدة –حة األكادیمیة لدرجة البكالوریوس الالئ
  جامعة اإلسكندریة

  كلیة السیاحة والفنادق

  

١٩  

 

 ساعات معتمدة) ١٢(  مقررات الكلیة اإلختیاریة 
  
  

  معتمدةساعات  كود المقرر اسم المقرر
  مجموع   تطبیقي  نظري

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠١٢٤١  حضارة مصر عبر العصور

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠١٢٤٢  أنماط سیاحیة

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠١٢٤٣ إدارة سیاحة المناسبات

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠١٢٤٤  خدمة العمالء في القطاع السیاحي

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠١٣٤١  إدارة جودة الخدمات السیاحیة

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠١٣٤٢  أثار مصر عبر العصور

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠١٣٤٣  أسواق سیاحیة

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠١٣٤٤  تنمیة مجتمعات محلیة

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠١٤٤١  توظیف المواقع األثریة سیاحیاً 

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠١٤٤٢  سیاحة محلیة

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠١٤٤٣  إدارة المواقع السیاحیة

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠١٤٤٤  اتجاھات حدیثة في التسویق السیاحي

  اإلختیاریة برنامجمعتمدة من مقررات الساعة  ١٢یختار الطالب 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  برنامج الدراسات الفندقیة



  نظام الساعات المعتمدة –حة األكادیمیة لدرجة البكالوریوس الالئ
  جامعة اإلسكندریة

  كلیة السیاحة والفنادق

  

٢٠  

 

  

 واإلختیاریة ألساسیةمقررات برنامج الدراسات الفندقیة ا
  

 ساعة معتمدة) ٨٣( مقررات األساسیةال 
  

  ساعات معتمدة كود المقرر اسم المقرر
  مجموع   تطبیقي  نظري

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٢٢٠١ إدارة الفنادق

  ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠٢٢٠٢  إدارة األغذیة والمشروبات

  ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠٢٢٠٣  مبادئ المحاسبة الفندقیة

 ٢  - ٢ ٠١٥١٠٢٢٠٤  أسس الغذاء والتغذیة
 ٢  ٣  ١ ٠١٥١٠٢٢٠٥ )٣( متخصصةلغة أجنبیة أولى 
 ٢  ٣ ١  ٠١٥١٠٢٢٠٦  )٣( متخصصةلغة أجنبیة ثانیة 

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٢٢٠٧ إدارة اإلشراف الداخلي 

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٢٢٠٨  مبادئ التسویق السیاحي والفندقي

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٢٢٠٩  إدارة الموارد البشریة

  ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠٢٢١٠  أسس الطھي الفندقي
  ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠٢٢١١ )٤( متخصصةلغة أجنبیة أولي 
  ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠٢٢١٢  )٤( متخصصةلغة أجنبیة ثانیة 

  ٣  ٣  ٢ ٠١٥١٠٢٣٠١ إدارة المكاتب األمامیة

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٢٣٠٢  إدارة القرى السیاحیة

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٢٣٠٣  إدارة اإلیرادات في صناعة الضیافة

 ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠٢٣٠٤  إدارة وخدمة المطاعم
 ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠٢٣٠٥ )٥( متخصصةلغة أجنبیة أولى 

 ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠٢٣٠٦  )٥( متخصصةلغة أجنبیة ثانیة 

  ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠٢٣٠٧ نظم المعلومات الفندقیة

  ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠٢٣٠٨  تخطیط قوائم الطعام

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٢٣٠٩  دراسات جدوى المشروعات الفندقیة

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٢٣١٠  تصمیم وتجھیزات منشآت الضیافة
  ٢  ٣ ١  ٠١٥١٠٢٣١١ )٦( متخصصةلغة أجنبیة أولي 

  ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠٢٣١٢  )٦( متخصصةلغة أجنبیة ثانیة 
  ٢  -  ٢ ٠١٥١٠٢٤٠١  إدارة المؤتمرات

  ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠٢٤٠٢  المطابخ العالمیة
  ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠٢٤٠٣  )١مشروع بحثي (

 ٢  - ٢ ٠١٥١٠٢٤٠٤  اإلدارة الستراتیجیة فى صناعة السیاحة  والفنادق
 ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠٢٤٠٥ )٧( متخصصةلغة أجنبیة أولى 

 ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠٢٤٠٦  )٧( متخصصةلغة أجنبیة ثانیة 

  ٢  -  ٢ ٠١٥١٠٢٤٠٧   إدارة الفنادق الدولیة
  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٢٤٠٨  إدارة األزمات في الفنادق

  ٣  ٣  ٢ ٠١٥١٠٢٤٠٩ )٢مشروع بحثي (
  ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠٢٤١٠  إدارة التطویر في المنشأت السیاحیة والفندقیة

  ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠٢٤١١ )٨( متخصصةلغة أجنبیة أولي 

  ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠٢٤١٢  )٨( متخصصةلغة أجنبیة ثانیة 

  ٨٣  أساسیةة معتمدة كمقررات برنامج ساع ٨٣یدرس الطالب 
  
  
  

 ساعات معتمدة) ١٢(  مقررات الكلیة اإلختیاریة 
  



  نظام الساعات المعتمدة –حة األكادیمیة لدرجة البكالوریوس الالئ
  جامعة اإلسكندریة

  كلیة السیاحة والفنادق

  

٢١  

 

  ساعات معتمدة كود المقرر اسم المقرر
  مجموع   تطبیقي  نظري

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٢٢٤١  تشریعات سیاحیة وفندقیة

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٢٢٤٢  إدارة منشأت ذات طابع فندقي

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٢٢٤٣ فندقي إحصاء

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٢٢٤٤  الرقابة الداخلیة للعملیات الفندقیة

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٢٣٤١  التسویق الفندقي المتقدم
  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٢٣٤٢  إدارة المنشأت الصغیرة والمتوسطة

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٢٣٤٣  محاسبة إداریة وتكالیف فندقیة

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٢٣٤٤  صحة وسالمة الغذاء

  ٢  -  ٢ ٠١٥١٠٢٤٤١  التدریب في صناعة الضیافةإدارة 

  ٢  -  ٢ ٠١٥١٠٢٤٤٢  مھارات اإلتصال فى صناعةالضیافة

  ٢ - ٢ ٠١٥١٠٢٤٤٣  تغذیة المجموعات

  ٢  -  ٢ ٠١٥٠٢٤٤٤  إدارة الغرف 

  اإلختیاریة برنامجمعتمدة من مقررات ال ةساع ١٢یختار الطالب 
  



  نظام الساعات المعتمدة –حة األكادیمیة لدرجة البكالوریوس الالئ
  جامعة اإلسكندریة

  كلیة السیاحة والفنادق

  

٢٢  

 

  برنامج اإلرشاد السیاحي

  

 اإلرشادالسیاحي األساسیة واإلختیاریةمقررات برنامج 
  

 ساعة معتمدة) ٨٣( المقررات األساسیة 
  

  ساعات معتمدة كود المقرر اسم المقرر
  مجموع   تطبیقي  نظري

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٣٢٠١ )١(حتي نھایة الدولة الوسطي) (تاریخ مصر الفرعونیة 

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٣٢٠٢  تاریخ مصر البطلمیة

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٣٢٠٣  )١( (حتي نھایة الدولة الفاطمیة)تاریخ وحضارة مصر اإلسالمیة 

 ٢  - ٢ ٠١٥١٠٣٢٠٤  )١لغة مصریة قدیمة (
 ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠٣٢٠٥ )٣لغة أجنبیة أولى متخصصة (

 ٣  ٣ ٢  ٠١٥١٠٣٢٠٦  إرشاد سیاحي فرعوني(مواقع ومتاحف)

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٣٢٠٧ )١( (حتي نھایة الدولة الوسطي)أثار مصر الفرعونیة 

  ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠٣٢٠٨  )١اثار مصر الیونانیة الرومانیة (

  ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠٣٢٠٩  )١( (حتي نھایة الدولة الفاطمیة)أثار مصر اإلسالمیة 

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٣٢١٠  )٢لغة مصریة قدیمة (

  ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠٣٢١١ )٤لغة أجنبیة أولي متخصصة (

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٣٢١٢  دیانة مصر القدیمة

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٣٣٠١ )٢( (من الدولة الحدیثة حتي نھایة العصر المتأخر)تاریخ مصر الفرعونیة 

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٣٣٠٢  )٣لغة مصریة قدیمة (

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٣٣٠٣  تاریخ مصر الرومانیة 

 ٢  - ٢ ٠١٥١٠٣٣٠٤  )٢( (أیوبي ومملوكي)تاریخ وحضارة مصر اإلسالمیة 
 ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠٣٣٠٥ )٥لغة أجنبیة أولى متخصصة (

 ٢  - ٢ ٠١٥١٠٣٣٠٦  تاریخ وحضارة اإلسكندریة

  ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠٣٣٠٧ )٢( (من الدولة الحدیثة حتي نھایة العصر المتأخر)أثار مصر الفرعونیة 

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٣٣٠٨  )٤لغة مصریة قدیمة (

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٣٣٠٩  )٢أثار مصر الیونانیة الرومانیة (

  ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠٣٣١٠  )٢( ومملوكي)(أیوبي أثار مصر اإلسالمیة 
  ٢  ٣ ١  ٠١٥١٠٣٣١١ )٦لغة أجنبیة أولي متخصصة (

  ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠٣٣١٢  (مواقع ومتاحف)إرشاد سیاحي یوناني روماني 
  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٣٤٠١ )٥لغة مصریة قدیمة (

  ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠٣٤٠٢  تاریخ و أثار مصر البیزنطیة

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٣٤٠٣  تاریخ مصر الحدیث و المعاصر

 ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠٣٤٠٤  (مواقع ومتاحف)إرشاد سیاحي إسالمي 
 ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠٣٤٠٥ )٧لغة أجنبیة أولى متخصصة (

 ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠٣٤٠٦  )٣آثار مصر الفرعونیة (

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٣٤٠٧ یوناني وروماني) -(فرعونينحت وفنون صغري

  ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠٣٤٠٨  (مواقع ومتاحف) حدیث ومعاصرإرشاد سیاحي 

  ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠٣٤٠٩  مصر الحدیثة والمعاصرةمعالم 

  ٣  ٣  ٢ ٠١٥١٠٣٤١٠  حدیث) -فنون صغري (اسالمي
  ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠٣٤١١ )٨لغة أجنبیة أولي متخصصة (

  ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠٣٤١٢  مقاطعات مصر القدیمة

  ٨٣  أساسیة برنامجمعتمدة كمقررات ساعة  ٨٣یدرس الطالب 
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  جامعة اإلسكندریة

  كلیة السیاحة والفنادق

  

٢٣  

 

 ساعات معتمدة) ١٢(  مقررات الكلیة اإلختیاریة 
  

  ساعات معتمدة كود المقرر اسم المقرر
  مجموع   تطبیقي  نظري

  ٢  - ٢  ٠١٥١٠٣٢٤١  تشریعات وأجھزة ومنظمات دولیة

  ٢  - ٢  ٠١٥١٠٣٢٤٢  )٣(لغة أجنبیة ثانیة متخصصة 

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٣٢٤٣  أسالیب إرشاد سیاحي متقدم

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٣٢٤٤  )٤(متخصصةلغة أجنبیة ثانیة 

 ٢  - ٢ ٠١٥١٠٣٣٤١  أرشاد سیاحي فرعوني (متاحف)

 ٢  -  ٢ ٠١٥١٠٣٣٤٢  سیاحة التراث

 ٢  - ٢  ٠١٥١٠٣٣٤٣  أدب مصري قدیم 

 ٢  -  ٢  ٠١٥١٠٣٣٤٤  بیئة مصریة
 ٢  - ٢ ٠١٥١٠٣٤٤١  الحاسب اآللي وتطبیقاتھ

 ٢  -  ٢ ٠١٥١٠٣٤٤٢  أنماط حدیثة في السیاحة

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٣٤٤٣  والمعاصرةالموروث في الحضارة المصریة الحدیثة 

  ٢  -  ٢ ٠١٥١٠٣٤٤٤ مجتمع مصري معاصر

  اإلختیاریة برنامجمعتمدة من مقررات ال ةساع ١٢یختار الطالب 
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  كلیة السیاحة والفنادق

  

٢٤  

 

  رابعلباب الا
  لبرامج الكلیةالمقترحة الخطة الدراسیة 

 مستوى األوللطالب ال المقترحةالخطة الدراسیة 
  

 الثانيالفصل الدراسي    الفصل الدراسي األول 
  

 كود المقرر اسم المقرر
الدرجة   ساعات معتمدة

 كود المقرر اسم المقرر النھائیة
الدرجة   ساعات معتمدة

  مجموع   تطبیقي  نظري  مجموع   تطبیقي  نظري   النھائیة

مدخل إلي 
صناعة 
  )١(السیاحة

١٠٠  ٢  -  ٢ ٠١٥١٠١١٠١  
منظمات وأجھزة 

  )١( سیاحیة
١٠٠  ٢  -  ٢ ٠١٥١٠١١٠٧  

إقتصادیات صناعة 
  )١( السیاحة

١٠٠  ٣  ٣  ٢ ٠١٥١٠١١٠٢  
العالم  أقالیم

 )١(السیاحیة 
١٠٠  ٢  - ٢ ٠١٥١٠١١٠٨  

لي صناعة مدخل إ
  ١٠٠  ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠٣١٠٩  )٣(تاریخ الفن  ١٠٠  ٢  -  ٢ ٠١٥١٠٢١٠٣  )٢(ااضیافة 

وآثار تاریخ 
  )٣(مصر  

١٠٠ ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠٣١٠٤  
سلوك العمالء في 

 )٢(مي القطاع الخد
١٠٠  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٢١١٠  

نبیة أولى لغة أج
 )١( متخصصة

٥٠ ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠٣١٠٥  
لغة أجنبیة أولي 

 )٢( متخصصة
٥٠  ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠٣١١١  

نبیة ثانیة لغة أج
  )١( متخصصة

٥٠ ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠٢١٠٦  
لغة أجنبیة ثانیة 

  )٢( متخصصة
٥٠  ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠٢١١٢  

إلنسانحقوق ا  
متطلب جامعة 

 مھارات ذاتیة (١٠٠)* ٢ - ٢ أساسي
متطلب جامعة 

 ١٠٠ ٢ - ٢ أساسي

ختیارى مقرر إ
)١(  

-  ١٠٠ ٢  - ٢  
 مقرر إختیارى 

)٢(  
-  ١٠٠  ٢  - ٢  

  ٧٠٠  ١٧  المجموع  ٦٠٠  ١٨  المجموع
  

      مقرر نجاح ورسوب (متطلب تخرج) وال یدخل في المجموع التراكمي للطالب,*مقرر (حقوق اإلانسان) ھو 
  الثاني وفقا لما یقرره مجلس الكلیة.  المستوىیتم التخصص بأقسام الكلیة المختلفة في 
 )مواد یقوم بتدریسھا قسم الدراسات السیاحیة. ١ ( 

 ) مواد یقوم بتدریسھا قسم الدراسات الفندقیة٢(
  ) مواد یقوم بتدریسھا قسم اإلرشاد السیاحي٣(         
  
  

  )٢مقرر إختیارى (  )١مقرر إختیارى (

  ساعات معتمدة  كودالمقرر  اسم المقرر  ساعات معتمدة  كودالمقرر  اسم المقرر
  مجموع   تطبیقي  نظري  مجموع   تطبیقي  نظري

مھارات االتصال 
 في القطاع الخدمي

)٢(  
٢  -  ٢ ٠١٥١٠٢١٤١  

متاحف ومواقع 
 )٣(أثریة

٢  - ٢ ٠١٥١٠٣١٤٣  

العالقات العامھ في 
  )٢( القطاع الخدمي

٢  -  ٢ ٠١٥١٠٢١٤٢  
مبادئ اإلرشاد 

  )٣(السیاحي
٢  -  ٢ ٠١٥١٠٣١٤٤  

 ) مواد یقوم بتدریسھا قسم الدراسات السیاحیة.١(
 ) مواد یقوم بتدریسھا قسم الدراسات الفندقیة.٢(
  ) مواد یقوم بتدریسھا قسم اإلرشاد السیاحي.٣(
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٢٥  

 

  
  
  

  الدراسات السیاحیة برنامج
  الثاني المستوىلطالب  المقترحةالخطة الدراسیة 

  
 الثانيالفصل الدراسي    الفصل الدراسي األول 

  
  

 كود المقرر اسم المقرر
الدرجة   ساعات معتمدة

 كود المقرر اسم المقرر النھائیة
الدرجة   ساعات معتمدة

  مجموع   تطبیقي  نظري  مجموع   تطبیقي  نظري   النھائیة

  ١٠٠  ٢  - ٢ ٠١٥١٠١٢٠٧ تسویق سیاحي  ١٠٠  ٢  - ٢ ٠١٥١٠١٢٠١ اقتصادیات سیاحة

الحاسب اآللي 
  وتطبیقاتھ

  ١٠٠  ٢  - ٢ ٠١٥١٠١٢٠٨  سیكولوجیة السائح  ١٠٠  ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠١٢٠٢

  ١٠٠  ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠١٢٠٣  سیاحيإحصاء 
تكنولوجیا نظم 
  معلومات سیاحیة

١٠٠  ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠١٢٠٩  

اقتصادیة تنمیة 
  واجتماعیة

١٠٠ ٢  - ٢ ٠١٥١٠١٢٠٤  
محاسبة سیاحیة 

  وفندقیة
١٠٠  ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠١٢١٠  

نبیة أولى لغة أج
 )٣( متخصصة

٥٠ ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠١٢٠٥  
لغة أجنبیة أولي 

 )٤( متخصصة
٥٠  ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠١٢١١  

نبیة ثانیة لغة أج
  )٣( متخصصة

٥٠ ٢  ٣ ١  ٠١٥١٠١٢٠٦  
لغة أجنبیة ثانیة 

  )٤( متخصصة
٥٠  ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠١٢١٢  

 ١٠٠ ٢  -  ٢  اختیارى  )٢مقرر جامعة ( ١٠٠ ٢  -  ٢  اختیارى  )١امعة (مقرر ج

  ١٠٠  ٢  - ٢  -  )٤مقرر إختیارى (  ١٠٠ ٢  - ٢  -  )٣مقرر إختیارى(

  ٧٠٠  ١٨  المجموع  ٧٠٠  ١٨  المجموع

 ملحوظة: یكون التدریب العملي (حجز تذاكر الطیرانAmadeus ١( 

  )٤مقرر إختیارى (  )٣مقرر إختیارى (

  ساعات معتمدة  كودالمقرر  اسم المقرر  ساعات معتمدة  كودالمقرر  اسم المقرر
  مجموع   تطبیقي  نظري  مجموع   تطبیقي  نظري

حضارة مصر عبر 
  العصور

٢  - ٢ ٠١٥١٠١٢٤١  
إدارة سیاحة 

 المناسبات
٢  - ٢ ٠١٥١٠١٢٤٣  

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠١٢٤٢  أنماط سیاحیة
خدمة العمالء في 
  القطاع السیاحي

٢  - ٢ ٠١٥١٠١٢٤٤  
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  جامعة اإلسكندریة

  كلیة السیاحة والفنادق

  

٢٦  

 

  

  برنامج الدراسات السیاحیة
  الثالث المستوىلطالب  المقترحةالخطة الدراسیة 

  
 الفصل الدراسي الثاني   الفصل الدراسي األول 

  

 كود المقرر اسم المقرر
الدرجة   ساعات معتمدة

 كود المقرر اسم المقرر النھائیة
الدرجة   ساعات معتمدة

  مجموع   تطبیقي  نظري  مجموع   تطبیقي  نظري   النھائیة

اقتصادیات النقل 
 السیاحي

١٠٠  ٢  - ٢ ٠١٥١٠١٣٠١  
 التسویقبحوث 

 السیاحي
١٠٠  ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠١٣٠٧  

أعمال وكاالت 
السیاحة والسفر 

)١(  
  ١٠٠  ٣  ٣  ٢ ٠١٥١٠١٣٠٨  سیاحي ترویج  ١٠٠  ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠١٣٠٢

  ١٠٠  ٢  - ٢ ٠١٥١٠١٣٠٣  سیاحيتخطیط 
مصر  أقالیم

  السیاحیة
١٠٠  ٢  - ٢ ٠١٥١٠١٣٠٩  

و إدارة تنظیم 
  منشات سیاحیة

  ١٠٠  ٢  - ٢ ٠١٥١٠١٣١٠  تنمیة سیاحیة   ١٠٠ ٢  - ٢ ٠١٥١٠١٣٠٤

لغة أجنبیة أولى 
 )٥( متخصصة

٥٠ ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠١٣٠٥  
لغة أجنبیة أولي 

 )٦( متخصصة
٥٠  ٢  ٣ ١  ٠١٥١٠١٣١١  

نبیة ثانیة لغة أج
  )٥( متخصصة

٥٠ ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠١٣٠٦  
لغة أجنبیة ثانیة 

  )٦( متخصصة
٥٠  ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠١٣١٢  

 ١٠٠ ٢  -  ٢  اختیارى  )٤مقرر جامعة ( ١٠٠ ٢  -  ٢  اختیارى  )٣امعة (مقرر ج

  ١٠٠  ٢  - ٢  -  )٦مقرر إختیارى (  ١٠٠ ٢  - ٢  -  )٥ختیارى(مقرر إ

  ٧٠٠  ١٨  المجموع  ٧٠٠  ١٧  المجموع

 ملحوظة: یكون التدریب العملي ( جحز تذاكر الطیران Amadeus ٢ ( 

 

  )٦مقرر إختیارى (  )٥مقرر إختیارى (

  ساعات معتمدة  كودالمقرر  اسم المقرر  ساعات معتمدة  كودالمقرر  اسم المقرر
  مجموع   تطبیقي  نظري  مجموع   تطبیقي  نظري

إدارة جودة الخدمات 
  السیاحیة

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠١٣٤٣  أسواق سیاحیة  ٢  - ٢ ٠١٥١٠١٣٤١

أثار مصر عبر 
  العصور

٢  - ٢ ٠١٥١٠١٣٤٢  
تنمیة مجتمعات 

  محلیة
٢  - ٢ ٠١٥١٠١٣٤٤  
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٢٧  

 

 

  برنامج الدراسات السیاحیة
  الرابعالمستوى لطالب  المقترحةالخطة الدراسیة 

  
 الفصل الدراسي الثاني   الفصل الدراسي األول 

  

 كود المقرر اسم المقرر
الدرجة   ساعات معتمدة

 كود المقرر اسم المقرر النھائیة
الدرجة   ساعات معتمدة

  مجموع   تطبیقي  نظري  مجموع   تطبیقي  نظري   النھائیة

دراسة جدوي 
المشروعات 

 السیاحیة
١٠٠  ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠١٤٠١  

إدارة األزمات 
 السیاحیة

١٠٠  ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠١٤٠٧  

أعمال شركات 
  الطیران

  ١٠٠  ٢  - ٢ ٠١٥١٠١٤٠٨  تشریعات سیاحیة  ١٠٠  ٢  - ٢ ٠١٥١٠١٤٠٢

متواصلة سیاحة 
  وبیئة

١٠٠  ٢  - ٢ ٠١٥١٠١٤٠٣  
أعمال وكاالت 

السیاحة و 
  )٢السفر(

١٠٠  ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠١٤٠٩  

الموارد إدارة 
البشریة بالمنشات 

  السیاحیة
  ١٠٠  ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠١٤١٠  مشروع تطبیقي  ١٠٠ ٢  - ٢ ٠١٥١٠١٤٠٤

نبیة أولى لغة أج
 )٧( متخصصة

٥٠ ٢  ٣  ١ ٠١٥١٠١٤٠٥  
لغة أجنبیة أولي 

 )٨( متخصصة
٥٠  ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠١٤١١  

نبیة ثانیة لغة أج
  )٧( متخصصة

٥٠ ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠١٤٠٦  
لغة أجنبیة ثانیة 

  )٨( متخصصة
٥٠  ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠١٤١٢  

 - -  -  -  -  - ١٠٠ ٢  -  ٢  اختیارى  )٥امعة (مقرر ج

  ١٠٠  ٢  - ٢  -  )٨مقرر إختیارى (  ١٠٠ ٢  - ٢  -  )٧مقرر إختیارى(

  ٦٠٠  ١٧  المجموع  ٧٠٠  ١٧  المجموع
  

 ملحوظة: یكون التدریب العملي (حجز تذاكر الطیرانAmadeus ٣ ( 

  
  

  )٨مقرر إختیارى (  )٧مقرر إختیارى (

  ساعات معتمدة  كودالمقرر  اسم المقرر  ساعات معتمدة  كودالمقرر  اسم المقرر
  مجموع   تطبیقي  نظري  مجموع   تطبیقي  نظري

توظیف المواقع 
  األثریة سیاحیاً 

٢  - ٢ ٠١٥١٠١٤٤١  
إدارة المواقع 

  السیاحیة
٢  - ٢ ٠١٥١٠١٤٤٣  

  ٢  - ٢ ٠١٥٠١٤٤٢  سیاحة محلیة
اتجاھات حدیثة في 
  التسویق السیاحي

٢  - ٢ ٠١٥١٠١٤٤٤  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  نظام الساعات المعتمدة –حة األكادیمیة لدرجة البكالوریوس الالئ
  جامعة اإلسكندریة

  كلیة السیاحة والفنادق

  

٢٨  

 

  

  الدراسات الفندقیة برنامج
  الثاني المستوىلطالب  المقترحةالخطة الدراسیة 

  
 الفصل الدراسي الثاني   الفصل الدراسي األول 

  

 كود المقرر اسم المقرر
الدرجة   ساعات معتمدة

 كود المقرر اسم المقرر النھائیة
الدرجة   ساعات معتمدة

  مجموع   تطبیقي  نظري  مجموع   تطبیقي  نظري   النھائیة

  ١٠٠  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٢٢٠١ إدارة الفنادق
إدارة اإلشراف 

 الداخلي
١٠٠  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٢٢٠٧  

إدارة األغذیة 
  والمشروبات

١٠٠  ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠٢٢٠٢  
مبادئ التسویق 
  السیاحي والفندقي

١٠٠  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٢٢٠٨  

المحاسبة مبادئ 
  الفندقیة

١٠٠  ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠٢٢٠٣  
إدارة الموارد 

  البشریة
١٠٠  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٢٢٠٩  

غذاء أسس ال
  والتغذیة

١٠٠ ٢  - ٢ ٠١٥١٠٢٢٠٤  
أسس الطھي 

  الفندقي
١٠٠  ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠٢٢١٠  

نبیة أولى لغة أج
 )٣( متخصصة

٥٠ ٢  ٣  ١ ٠١٥١٠٢٢٠٥  
لغة أجنبیة أولي 

 )٤( متخصصة
٥٠  ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠٢٢١١  

نبیة ثانیة لغة أج
  )٣( متخصصة

٥٠ ٢  ٣ ١  ٠١٥١٠٢٢٠٦  
لغة أجنبیة ثانیة 

  )٤( متخصصة
٥٠  ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠٢٢١٢  

 ١٠٠ ٢  -  ٢  اختیارى  )٢مقرر جامعة ( ١٠٠ ٢  -  ٢  اختیارى  )١امعة (مقرر ج

  ١٠٠  ٢  - ٢  -  )٤مقرر إختیارى (  ١٠٠ ٢  - ٢  -  )٣مقرر إختیارى(

  ٧٠٠  ١٧  المجموع  ٧٠٠  ١٨  المجموع

 (مطابخ ومخازن) ملحوظة: یكون التدریب العملي 

  )٤مقرر إختیارى (  )٣مقرر إختیارى (

  ساعات معتمدة  كودالمقرر  اسم المقرر  ساعات معتمدة  كودالمقرر  اسم المقرر
  مجموع   تطبیقي  نظري  مجموع   تطبیقي  نظري

تشریعات سیاحیة 
  وفندقیة

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٢٢٤٣ إحصاء فندقي  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٢٢٤١

إدارة منشأت ذات 
  طابع فندقي

٢  - ٢ ٠١٥١٠٢٢٤٢  
الرقابة الداخلیة 
  للعملیات الفندقیة

٢  - ٢ ٠١٥١٠٢٢٤٤  

 

  
  
  
  
  
  
  



  نظام الساعات المعتمدة –حة األكادیمیة لدرجة البكالوریوس الالئ
  جامعة اإلسكندریة

  كلیة السیاحة والفنادق

  

٢٩  

 

  برنامج الدراسات الفندقیة
  الثالث المستوىلطالب  المقترحةالخطة الدراسیة 

  

 الفصل الدراسي الثاني   الفصل الدراسي األول 
  

 كود المقرر اسم المقرر
الدرجة   ساعات معتمدة

 كود المقرر اسم المقرر النھائیة
الدرجة   ساعات معتمدة

  مجموع   تطبیقي  نظري  مجموع   تطبیقي  نظري   النھائیة

إدارة المكاتب 
 األمامیة

١٠٠  ٣  ٣  ٢ ٠١٥١٠٢٣٠١  
نظم المعلومات 

 الفندقیة 
١٠٠  ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠٢٣٠٧  

إدارة القرى 
  السیاحیة

١٠٠  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٢٣٠٢  
تخطیط قوائم 

  الطعام
١٠٠  ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠٢٣٠٨  

اإلیرادات إدارة 
في صناعة 

  الضیافة
١٠٠  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٢٣٠٣  

دراسات جدوى 
المشروعات 

  الفندقیة
١٠٠  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٢٣٠٩  

وخدمة إدارة 
  المطاعم

١٠٠ ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠٢٣٠٤  
تصمیم وتجھیزات 

  منشآت الضیافة
١٠٠  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٢٣١٠  

نبیة أولى لغة أج
 )٥( متخصصة

٥٠ ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠٢٣٠٥  
لغة أجنبیة أولي 

 )٦( متخصصة
٥٠  ٢  ٣ ١  ٠١٥١٠٢٣١١  

نبیة ثانیة لغة أج
  )٥( متخصصة

٥٠ ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠٢٣٠٦  
لغة أجنبیة ثانیة 

  )٦( متخصصة
٥٠  ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠٢٣١٢  

 ١٠٠ ٢  -  ٢  اختیارى  )٤مقرر جامعة ( ١٠٠ ٢  -  ٢  اختیارى  )٣امعة (مقرر ج

  ١٠٠  ٢  - ٢  -  )٦مقرر إختیارى (  ١٠٠ ٢  - ٢  -  )٥مقرر إختیارى(

  ٧٠٠  ١٨  المجموع  ٧٠٠  ١٨  المجموع

 (خدمة ومكاتب أمامیة) ملحوظة: یكون التدریب العملي 

  )٦مقرر إختیارى (  )٥مقرر إختیارى (

  ساعات معتمدة  كودالمقرر  اسم المقرر  ساعات معتمدة  كودالمقرر  اسم المقرر
  مجموع   تطبیقي  نظري  مجموع   تطبیقي  نظري

التسویق الفندقي 
  المتقدم

٢  - ٢ ٠١٥١٠٢٣٤١  
محاسبة إداریة 
  وتكالیف فندقیة

٢  - ٢ ٠١٥١٠٢٣٤٣  

إدارة المنشأت 
  الصغیرة والمتوسطة

٢  - ٢ ٠١٥١٠٢٣٤٢  
صحة وسالمة 

  الغذاء
٢  - ٢ ٠١٥١٠٢٣٤٤  

 

  
  
  
  
  
  
  



  نظام الساعات المعتمدة –حة األكادیمیة لدرجة البكالوریوس الالئ
  جامعة اإلسكندریة

  كلیة السیاحة والفنادق

  

٣٠  

 

  
  برنامج الدراسات الفندقیة

  الرابع المستوىلطالب  المقترحةالخطة الدراسیة 
  

 الفصل الدراسي الثاني   الفصل الدراسي األول 
  

 كود المقرر اسم المقرر
الدرجة   ساعات معتمدة

 كود المقرر اسم المقرر النھائیة
الدرجة   ساعات معتمدة

  مجموع   تطبیقي  نظري  مجموع   تطبیقي  نظري   النھائیة

  ١٠٠  ٢  -  ٢ ٠١٥١٠٢٤٠١   إدارة المؤتمرات
إدارة الفنادق 

  الدولیة
١٠٠  ٢  -  ٢ ٠١٥١٠٢٤٠٧  

  ١٠٠  ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠٢٤٠٢  المطابخ العالمیة
إدارة األزمات في 

  الفنادق
١٠٠  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٢٤٠٨  

  ١٠٠  ٣  ٣  ٢ ٠١٥١٠٢٤٠٩ )٢مشروع بحثي (  ١٠٠  ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠٢٤٠٣  )١بحثي (مشروع 

 ة الستراتیجیةاإلدار
فى صناعة السیاحة  

  والفنادق
١٠٠ ٢  - ٢ ٠١٥١٠٢٤٠٤  

إدارة التطویر في 
المنشأت السیاحیة 

  والفندقیة
١٠٠  ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠٢٤١٠  

نبیة أولى لغة أج
 )٧( متخصصة

٥٠ ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠٢٤٠٥  
لغة أجنبیة أولي 

 )٨( متخصصة
٥٠  ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠٢٤١١  

نبیة ثانیة لغة أج
  )٧( متخصصة

٥٠ ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠٢٤٠٦  
لغة أجنبیة ثانیة 

  )٨( متخصصة
٥٠  ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠٢٤١٢  

 - -  -  -  -  - ١٠٠ ٢  -  ٢  اختیارى  )٥امعة (مقرر ج

  ١٠٠  ٢  - ٢  -  )٨مقرر إختیارى (  ١٠٠ ٢  - ٢  -  )٧ختیارى(مقرر إ

  ٦٠٠  ١٦  المجموع  ٧٠٠  ١٨  المجموع

 (خدمة ومكاتب أمامیة) ملحوظة: یكون التدریب العملي 

  )٨مقرر إختیارى (  )٧مقرر إختیارى (

  ساعات معتمدة  كودالمقرر  اسم المقرر  ساعات معتمدة  كودالمقرر  اسم المقرر
  مجموع   تطبیقي  نظري  مجموع   تطبیقي  نظري

إدارة التدریب في 
  صناعة الضیافة

  ٣ - ٢ ٠١٥١٠٢٤٤٣  تغذیة المجموعات  ٢  -  ٢ ٠١٥١٠٢٤٤١

مھارات اإلتصال 
  فى صناعةالضیافة

  ٣  -  ٢ ٠١٥١٠٢٤٤٤  إدارة الغرف   ٢  -  ٢ ٠١٥١٠٢٤٤٢

  

  

  

  

  
  
  
  
  



  نظام الساعات المعتمدة –حة األكادیمیة لدرجة البكالوریوس الالئ
  جامعة اإلسكندریة

  كلیة السیاحة والفنادق

  

٣١  

 

  برنامج اإلرشاد السیاحي 
  الثاني المستوىلطالب  المقترحةالخطة الدراسیة 

  
 الفصل الدراسي الثاني   الفصل الدراسي األول 

  

 كود المقرر اسم المقرر
الدرجة   ساعات معتمدة

 كود المقرر اسم المقرر النھائیة
الدرجة   ساعات معتمدة

  مجموع   تطبیقي  نظري  مجموع   تطبیقي  نظري   النھائیة

تاریخ مصر 
  الفرعونیة 

(حتي نھایة الدولة 
 )١الوسطي) (

١٠٠  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٣٢٠١  

أثار مصر 
(حتي الفرعونیة 

نھایة الدولة 
 )١( الوسطي)

١٠٠  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٣٢٠٧  

تاریخ مصر 
  البطلمیة

١٠٠  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٣٢٠٢  
اثار مصر الیونانیة 

  )١الرومانیة (
١٠٠  ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠٣٢٠٨  

تاریخ وحضارة 
مصر اإلسالمیة 
(حتي نھایة الدولة 

  )١( الفاطمیة)

١٠٠  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٣٢٠٣  

أثار مصر 
(حتي اإلسالمیة 

نھایة الدولة 
  )١( الفاطمیة)

١٠٠  ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠٣٢٠٩  

مصریة  لغة
  )١قدیمة(

١٠٠ ٢  - ٢ ٠١٥١٠٣٢٠٤  
لغة مصریة قدیمة 

)٢(  
١٠٠  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٣٢١٠  

أجنبیة أولى  لغة
 )٣متخصصة (

٥٠ ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠٣٢٠٥  
لغة أجنبیة أولي 

 )٤( متخصصة
٥٠  ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠٣٢١١  

اد سیاحي إرش
فرعوني(مواقع 

  ومتاحف)
  ١٠٠  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٣٢١٢  دیانة مصر القدیمة  ١٠٠ ٣  ٣ ٢  ٠١٥١٠٣٢٠٦

 ١٠٠ ٢  -  ٢  اختیارى  )٢مقرر جامعة ( ١٠٠ ٢  -  ٢  اختیارى  )١ر جامعة (مقر

  ٥٠  ٢  - ٢  -  )٤مقرر إختیارى (  ٥٠ ٢  - ٢  -  )٣ر إختیارى(مقر

  ٧٠٠  ١٨  المجموع  ٧٠٠  ١٧  المجموع
  

 (متاحف وموااقع أثریة) ملحوظة: یكون التدریب العملي 

  )٤مقرر إختیارى (  )٣مقرر إختیارى (

  ساعات معتمدة  كودالمقرر  اسم المقرر  ساعات معتمدة  كودالمقرر  اسم المقرر
  مجموع   تطبیقي  نظري  مجموع   تطبیقي  نظري

تشریعات وأجھزة 
  ومنظمات دولیة

٢  - ٢  ٠١٥١٠٣٢٤١  
أسالیب إرشاد 

  احي متقدمسی
٢  -  ٢ ٠١٥١٠٣٢٤٣  

یة ثانیة لغة أجنب
  )٣( متخصصة

٢  - ٢  ٠١٥١٠٣٢٤٢  
لغة أجنبیة ثانیة 

  )٤(متخصصة 
٢  -  ٢ ٠١٥١٠٣٢٤٤  

 

 

  

  



  نظام الساعات المعتمدة –حة األكادیمیة لدرجة البكالوریوس الالئ
  جامعة اإلسكندریة

  كلیة السیاحة والفنادق

  

٣٢  

 

  
  برنامج اإلرشاد السیاحي 

  الثالث مستوىلطالب ال المقترحةالخطة الدراسیة 
  

 الفصل الدراسي الثاني   الفصل الدراسي األول 
  
  

 كود المقرر اسم المقرر
الدرجة   ساعات معتمدة

 كود المقرر اسم المقرر النھائیة
الدرجة   ساعات معتمدة

  مجموع   تطبیقي  نظري  مجموع   تطبیقي  نظري   النھائیة

تاریخ مصر 
(من الفرعونیة 

الدولة الحدیثة حتي 
نھایة العصر 

 )٢( المتأخر)

١٠٠  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٣٣٠١  

أثار مصر 
(من الفرعونیة 

الدولة الحدیثة حتي 
نھایة العصر 

 )٢( المتأخر)

١٠٠  ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠٣٣٠٧  

لغة مصریة قدیمة 
)٣(  

١٠٠  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٣٣٠٢  
لغة مصریة قدیمة 

)٤(  
١٠٠  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٣٣٠٨  

یخ مصر تار
  الرومانیة 

١٠٠  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٣٣٠٣  
أثار مصر الیونانیة 

  )٢الرومانیة (
١٠٠  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٣٣٠٩  

یخ وحضارة تار
مصر اإلسالمیة 
 (أیوبي ومملوكي)

)٢(  

١٠٠ ٢  - ٢ ٠١٥١٠٣٣٠٤  
أثار مصر 

(أیوبي اإلسالمیة 
  )٢( ومملوكي)

١٠٠  ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠٣٣١٠  

أجنبیة أولى  لغة
 )٥متخصصة (

٥٠ ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠٣٣٠٥  
لغة أجنبیة أولي 

 )٦متخصصة (
٥٠  ٢  ٣ ١  ٠١٥١٠٣٣١١  

یخ وحضارة تار
  اإلسكندریة

١٠٠ ٢  - ٢ ٠١٥١٠٣٣٠٦  
إرشاد سیاحي 
یوناني روماني 
  (مواقع ومتاحف)

١٠٠  ٢  ٣  ١ ٠١٥١٠٣٣١٢  

 ١٠٠ ٢  -  ٢  اختیارى  )٤مقرر جامعة ( ١٠٠ ٢  -  ٢  اختیارى  )٣مقرر جامعة (

  ٥٠  ٢  - ٢  -  )٦مقرر إختیارى (  ٥٠  ٢  - ٢  -  )٥مقرر إختیارى(

  ٧٠٠  ١٨  المجموع  ٧٠٠  ١٦  المجموع

 (متاحف وموااقع أثریة) ملحوظة: یكون التدریب العملي 

  )٦مقرر إختیارى (  )٥مقرر إختیارى (

  ساعات معتمدة  كودالمقرر  اسم المقرر  ساعات معتمدة  كودالمقرر  اسم المقرر
  مجموع   تطبیقي  نظري  مجموع   تطبیقي  نظري

أرشاد سیاحي 
  فرعوني (متاحف)

  ٢  - ٢  ٠١٥١٠٣٣٤٣  أدب مصري قدیم   ٢  - ٢ ٠١٥١٠٣٣٤١

  ٢  -  ٢  ٠١٥١٠٣٣٤٤  بیئة مصریة  ٢  -  ٢ ٠١٥١٠٣٣٤٢  سیاحة التراث

  

  
  برنامج اإلرشاد السیاحي 
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  الرابع المستوىلطالب  المقترحةالخطة الدراسیة 
  

 الفصل الدراسي الثاني   الفصل الدراسي األول 
  

 كود المقرر اسم المقرر
الدرجة   ساعات معتمدة

 كود المقرر اسم المقرر النھائیة
الدرجة   ساعات معتمدة

  مجموع   تطبیقي  نظري  مجموع   تطبیقي  نظري   النھائیة

لغة مصریة قدیمة 
)٥( 

١٠٠  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٣٤٠١  
نحت وفنون 

- (فرعونيصغري
 یوناني وروماني)

١٠٠  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٣٤٠٧  

تاریخ و أثار 
  مصر البیزنطیة

١٠٠  ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠٣٤٠٢  
إرشاد سیاحي 
حدیث ومعاصر 
  (مواقع ومتاحف)

١٠٠  ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠٣٤٠٨  

یخ مصر تار
الحدیث و 
  المعاصر

١٠٠  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٣٤٠٣  
معالم مصر 

  الحدیثة والمعاصرة
١٠٠  ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠٣٤٠٩  

اد سیاحي إرش
(مواقع و إسالمي 

  متاحف)
١٠٠ ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠٣٤٠٤  

فنون صغري 
  حدیث) - (إسالمي

١٠٠  ٣  ٣  ٢ ٠١٥١٠٣٤١٠  

أجنبیة أولى  لغة
 )٧متخصصة (

٥٠ ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠٣٤٠٥  
لغة أجنبیة أولي 

 )٨متخصصة (
٥٠  ٢  ٣ ١ ٠١٥١٠٣٤١١  

آثار مصر 
  )٣الفرعونیة (

١٠٠ ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠٣٤٠٦  
مقاطعات مصر 

  القدیمة
١٠٠  ٣  ٣ ٢ ٠١٥١٠٣٤١٢  

 - -  -  -  -  - ١٠٠ ٢  -  ٢  اختیارى  )٥مقرر جامعة (

  ٥٠  ٢  - ٢  -  )٨مقرر إختیارى (  ٥٠ ٢  - ٢  -  )٧ر إختیارى(مقر

  ٦٠٠  ١٨  المجموع  ٧٠٠  ١٩  المجموع

 

  )٨مقرر إختیارى (  )٧مقرر إختیارى (

  ساعات معتمدة  كودالمقرر  اسم المقرر  ساعات معتمدة  كودالمقرر  اسم المقرر
  مجموع   تطبیقي  نظري  مجموع   تطبیقي  نظري

  ٢  - ٢ ٠١٥١٠٣٤٤١  الحاسب اآللي وتطبیقاتھ
الموروث في 

الحضارة المصریة 
  الحدیثة والمعاصرة

٢  - ٢ ٠١٥١٠٣٤٤٣  

أنماط حدیثة في 
  السیاحة

٢  -  ٢ ٠١٥١٠٣٤٤٢  
مجتمع مصري 

 معاصر
٢  -  ٢ ٠١٥١٠٣٤٤٤  

  
 
  
  
  
  
  خامسالباب ال
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  تملخص توصیف المقررا
  توصیف مقررات متطلب الجامعة والكلیة

  
  مدخل قي صناعة السیاحة  ٠١٥١٠١١٠١

المختلفة  شكال، كما یتناول األھا ي لتاریخالتطور الخصائصھا وأھم  السیاحة وصناعة مفھوم ل عرضیتناول ھذا المقرر 
دراسة  ھذا فضال عنمكونات صناعة السیاحة ومختلف األنشطة المرتبطة بھا، كما تتطرق المادة إلى  . للنشاط السیاحي

أھم التطورات التى من  المقرر كما یستعرض صناعة السیاحة  واتجاھات الحركة السیاحیة الدولیة وأھم محدداتھا.مقومات 
  .مستقبالً  سیاحةشأنھا التأثیر على صناعة ال

  
  إقتصادیات صناعة السیاحة   ٠١٥١٠١١٠٢

موض��وع االقتص��اد والجزئ��ي، من خالل التعرف عل��ي مب��اديء اإلقتص��اد  والفندقي السیاحياالقتصاد مباديء  یتناول المقرر
السیاسي ومنھجھ وعالقتھ بالعلوم االجتماعیة األخرى، من خالل دراسة تاریخ االقتصاد السیاسي، ومولد االقتصاد السیاسي 
في المرحلة الرأسمالیة، كما تتناول التحلیل الح��دي لنظری��ة ثم��ن الس��وق م��ن خ��الل دراس��ة الطل��ب والع��رض والمرون��ة، كم��ا 

لمستھلك من وجھة نظر نظریة أصحاب المنفعة القابلة للقیاس، ونفقة اإلنت��اج ف��ي األج��ل القص��یر تھتم بدراسة نظریة سلوك ا
واألجل الطویل، وأثمان عناصر اإلنتاج. كذلك یتعرف الطالب من خالل المادة عل��ي نق��د النظری��ة الحدی��ة ف��ي تحدی��د األثم��ان 

  وأھم الجوانب السلبیة للعملیة االقتصادیة الرأسمالیة. 
االقتصاد الكلي، األداء الیومي لالقتصاد الرأسمالي، من خالل دراسة لكیفیة أداء االقتصاد الرأسمالي علي اول كما یتن

فرض غیاب النقود، والعالقات االقتصادیة، ودراسة النقود والعالقات االقتصادیة في األداء الیومي لالقتصاد الرأسمالي، 
لمبادلة، ووظائف النقود، والنظام النقدي. كذلك تعرض للنظام المصرفي في كما تتناول نشأة النقود وتطورھا مع اقتصاد ا

ظل طریقة اإلنتاج الرأسمالیة. وتتناول بالشرح الناتج االجتماعي وكیفیة حسابھ، وتتعرض لنظریة الكالسیك في أداء 
  االقتصاد الرأسمالي، والنظریة النقدیة الكینزیة في أداء االقتصاد الرأسمالي.

 
  مدخل قي صناعة الضیافة ٠١٥١٠٢١٠٣

الضوء على القطاعات و األنشطة المختلفة المرتبطة بصناعة الضیافة،  حیث یقدم رؤیة معاصرة لھذا  یُلقىھذا المقرر 
و اجتماعات و كذلك األنشطة ت و نظم إداریة و أنشطة مؤتمرا المجال بما یتضمنھ من أنشطة إقامة و منشآت مـطاعـم

   .المصاحبة.  كما یستعرض أھم التطورات التى من شأنھا التأثیر على صناعة الضیافة مستقبالالترفیھیة 

 
  تاریخ وأثار مصر  ٠١٥١٠٣١٠٤

 واإلسالميیتناول المقرر دراسة لتاریخ مصر عبر العصور منذ العصر الفرعوني ومرورا بالعصر الیوناني الروماني 
ونھایة بالعصر الحدیث والمعاصر. وتشمل الدراسة التعرف علي أھم األحداث التاریخیة والسمات العامة لكل فترة 

  تاریخیة. كما یتناول المقرر نماذج من آثار تلك العصور بحیث تكون النماذج معبرة عن أھم سمات العمارة في كل عصر.

 
  ) ١( متخصصةلغة أجنبیة أولى   ٠١٥١٠٣١٠٥

الرتقاء بالمستوى اللغوي للطالب ورفع كفاءتھم في استیعاب اللغة االنجلیزیة ومھارات الكتابة والتحدث ا ھذا المقرریھدف 
تشجیع الطالب على االستزادة من القراءات التخصصیة باللغة اإلنجلیزیة في كافة اتجاھات  إلى. كما یھدف إلیھا واإلنصات

والفعالیات السیاحیة المختلفة.  األنشطةالمتداولة في  طالب بالمصطلحات والمفرداتبتعریف ال المقرر یقوم النشاط السیاحي.
  السیاحیة المختلفة. المنشآتفي  األساسیة المتداولة المحادثاتكما یتم دراسة 

 
  )١( متخصصةلغة أجنبیة ثانیة   ٠١٥١٠٢١٠٦
الرتقاء بالمستوى اللغوي للطالب ورفع كفاءتھم في استیعاب اللغة االنجلیزیة ومھارات الكتابة والتحدث ا یھدف ھذا المقرر

تشجیع الطالب على االستزادة من القراءات التخصصیة باللغة اإلنجلیزیة في كافة اتجاھات  إلى. كما یھدف إلیھا واإلنصات
والفعالیات  السیاحیة  األنشطةالمتداولة في  حات والمفرداتبتعریف الطالب بالمصطل المقرر یقوم النشاط السیاحي.

  السیاحیة المختلفة. المنشآتفي  األساسیة المتداولة المحادثاتالمختلفة. كما یتم دراسة 
  

  أجھزة ومنظمات سیاحیة  ٠١٥١٠١١٠٧
تتناول المادة ابرز المفاھیم المرتبطة بالمنظمات الدولیة واإلقلیمیة بصفة عامة من حیث الطبیعة والمفھوم واألنواع المتباینة 
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للمنظمات السیاحیة ، كما نستعرض تاریخ تطور المنظمات العالمیة وتشكیلھا التنظیمي وتقییم عام ألدائھا وتتم دراسة األمم 
العالمیة والمنظمة العربیة للسیاحة كأبرز المنظمات العالمیة واإلقلیمیة . ویتعرف الطالب من المتحدة ومنظمة السیاحة 

خالل تلك المادة على المنظمات السیاحیة الدولیة واإلقلیمیة سواء ذات االتصال المباشر بالسیاحة أو ذات االتصال الغیر 
 فيادة للمنظمات السیاحیة الحكومیة والغیر حكومیھ تطور العمل السیاحي.وتتطرق الم فيمباشر ودور تلك المنظمات 

  تطویر العمل السیاحي وتحلیل بیئة عمل تلك المنظمات وأثره على تطور عمل تلك المنظمات السیاحیة. فيمصر ودورھا 
 

  العالم السیاحیة أقالیم  ٠١٥١٠١١٠٨
، كم��ا تتن��اول أیض��اً دراس��ة العالق��ة ب��ین ك��ل م��ن الس��یاحیةاألق��الیم  تتضمن الم��ادة مف��اھیم أساس��یة ح��ول الجغرافی��ا، الس��یاحة، 

السیاحة وأوقات الفراغ. ویتعرف الطالب من خالل ھذه المادة على اتجاھات الحركة السیاحیة مكانی��ا وزمنی��ا عل��ي المس��توي 
مقوم��ات  الع��المي وتفس��یر ذل��ك جغرافی��ا، كم��ا یتع��رف أیض��ا عل��ي أھ��م أق��الیم الع��رض الس��یاحي عل��ي المس��توي ال��دولي وأھ��م

وتشمل المادة أیضاً دراسة ألھم اآلثار اإلیجابیة والسلبیة للنش��اط الس��یاحي عل��ي دول الع��رض الس��یاحي  الجذب السیاحي بھا.
م��ن مختلف��ة الجوان��ب االقتص��ادیة، االجتماعی��ة والثقافی��ة، والبیئی��ة كم��ا تس��تعرض الم��ادة أھ��م التغی��رات المناخی��ة العالمی��ة 

  بلیة علي اتجاھات الطلب السیاحي الدولي.وتأثیراتھا الحالیة والمستق
 

  تاریخ الفن ٠١٥١٠٣١٠٩
 الیون��انيوم��رورا بالعص��رین  الفرع��ونيیتناول المقرر دراسة تفصیلیة عن تاریخ الفن فى مصر عبر العص��ور من��ذ العص��ر 

الفنی��ة عب��ر العص��ور . وتشمل الدراسة التعرف على الخص��ائص الممی��زة للم��دارس اإلسالميوحتى نھایة العصر  والروماني
المت��احف والمواق��ع األثری��ة  ف��يوت��تم الدراس��ة التطبیقی��ة م��ن خ��الل القط��ع األثری��ة  وتمییز المالمح الفنی��ة لك��ل حقب��ة تاریخی��ة.

  المختلفة عبر العصور.
 

  سلوك العمالء فى القطاع الخدمى ٠١٥١٠٢١١٠
تجزئة السوق  و المستھلك وكیفیة اتخاذ القرار الشائيیھدف ھذا المقرر إلي تعریف الطالب بالموضوعات التالیة: سلوك 

الطبقات االجتماعیة . وكذلك التعرف على تأثیر ثقافة المجتمع علي سلوك المستھلكوتصمیم الموقع التنافسي للمنتج و
دوافع السلوك والظروف المحیطة بالموقف الشرائي وتأثیر األسرة علي سلوك المستھلك ووتأثیرھا علي سلوك المستھلك 

  .االتجاھات النفسیة لألفرادوالشرائي 
  

 

  ) ٢( متخصصةلغة أجنبیة أولى  ٠١٥١٠٣١١١
الرتقاء بالمستوى اللغوي للطالب ورفع كفاءتھم في استیعاب اللغة االنجلیزیة ومھارات الكتابة والتحدث ا یھدف ھذا المقرر

تشجیع الطالب على االستزادة من القراءات التخصصیة باللغة اإلنجلیزیة في كافة اتجاھات  إلى. كما یھدف إلیھا واإلنصات
والفعالیات السیاحیة المختلفة.  األنشطةالمتداولة في  بتعریف الطالب بالمصطلحات والمفردات المقرر یقوم النشاط السیاحي.
  حیة المختلفة.السیا المنشآتفي  األساسیة المتداولة المحادثاتكما یتم دراسة 

 
  )٢( متخصصةلغة أجنبیة ثانیة   ٠١٥١٠٢١١٢
الرتقاء بالمستوى اللغوي للطالب ورفع كفاءتھم في استیعاب اللغة االنجلیزیة ومھارات الكتابة والتحدث ا یھدف ھذا المقرر

تشجیع الطالب على االستزادة من القراءات التخصصیة باللغة اإلنجلیزیة في كافة اتجاھات  إلى. كما یھدف إلیھا واإلنصات
والفعالیات  السیاحیة  األنشطةالمتداولة في  بتعریف الطالب بالمصطلحات والمفردات المقرر یقوم النشاط السیاحي.

  احیة المختلفة.السی المنشآتفي  األساسیة المتداولة المحادثاتالمختلفة. كما یتم دراسة 
 

  مھارات اإلتصال فى القطاع الخدمى  ٠١٥١٠٢١٤١
لمعوقات  فباإلضافة إلى التعر یتناول ھذا المقرر تعریف االتصال، وسمات االتصال الفعال، وعناصر عملیة االتصال،

كتابة، أشكال مرئیة، الشفھي وغیر الشفھي)، وطرق االتصال(تحدث،  /االتصال الفعال، وأشكال االتصال (االتصال اللفظي
االجتماعات  یتضمن المقرر عرض مھارات االستماع واإلنصات والكتابة، والتواصل الفعال في لغة الجسد)، كما

  .العالقة بین فعالیة االتصال والمھارات الشخصیة واللقاءات، وطرق ومھارات االتصال االلیكتروني، كما یشیر المقرر إلى
 

  فى القطاع الخدمى العالقات العامة ٠١٥١٠٢١٤٢
خدمیة ال، حیث یرجع نجاح المنشأة  النشاط الخدمى (السیاحى والفندقى)یتناول ھذا المقرر العالقات العامة كأساس لنجاح 

منشاة مع مختلف األطراف. یتناول المقرر العالقات العامة بین ال اوجد فیھ وفى عالقاتھتفي المجتمع الذي  اإلى صورتھ
. ودورھا في تدعیم الصلة بینھم وكعامل أساسي في الوصول لرضاء العمالء واتخاذ قرارھم بالعودة اوبین عمالئھ الخدمیة
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٣٦  

 

مع موردین الخدمات والمنتجات، وأیضاً كیفیة  منشأة الخدمیةكما یتناول المقرر أھمیة العالقات العامة ودورھا في تعامل ال
  تواجد بھ.تى توالمجتمع اللمنشأة الخدمیة ة كوسیلة لتدعیم العالقات العامة بین اوأھمیة ممارسة األنشطة االجتماعیة المختلف

 
  متاحف ومواقع أثریة ٠١٥١٠٢١٤٣

ذلك دراسة عن أھم المتاحف مصر عبر العصور منذ العصر  ویليیتناول المقرر التعریف بعلم المتاحف وأنواع المتاحف، 
والعصر الحدیث والمعاصر. وتشمل  والقبطي اإلسالميوالعصر  والروماني الیونانيومرورا بالعصرین  الفرعوني

وتتم الدراسة التطبیقیة من  الدراسة التعرف على أھم مقتنیات المتاحف عبر العصور والمالمح الفنیة لكل حقبة تاریخیة.
  المتاحف عبر العصور. فيخالل القطع األثریة 

 
  اإلرشاد السیاحى أسالیب ٠١٥١٠٢١٤٤
التعریف بالمفاھیم المختلفة لإلرشاد السیاحي، والمرشد السیاحى، واھم السمات الشخصیة والعامة،  –یتناول المقرر 

ومھامھ ومسئولیاتھ. كما یتناول المقرر التوجھات الحدیثة في مجال اإلرشاد السیاحي وأھمیة جانب اإلرشاد في تطویر 
  .وره الفعال فى انجاح البرامج السیاحیة وتطویرھاوتنمیة السیاحة الحدیثة من خالل التعرف على د
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  توصیف مقررات برنامج الدراسات السیاحیة 
 

  قتصادیات السیاحةإ ٠١٥١٠١٢٠١
تتناول المادة المنھجیة الشائعة لدراسة النشاط السیاحي، والمنھجیة البدیلة لدراسة اقتصادیات صناعة السیاحة، كما تتناول 
آلیات التعرف كمیا على مساھمة النشاط السیاحي، وتتطرق لصناعة السیاحة في عالقتھا باالقتصاد الوطني واالقتصاد 

تقییم نتائج الحركة الفعلیة  علي كل من القیمة المضافة واالستثمار من خاللأثر الطلب السیاحي الدولي، كذلك تعرض 
البدیل لھیكل االستقبالي لصناعة السیاحة في مصر. كما تھتم المادة بعرض دراستھا لللنشاط السیاحي، ھذا إلي جانب 

السیاحة في إطار عملیة تطویر اقتصادي اجتماعي إقلیمي متوازنة وأخیرا تركز علي تخطیط العمالة  التطویري لصناعة
  السیاحیة في إطار البدیل التطویري لصناعة السیاحة.

 

  الحاسب األلى وتطبیقاتھ  ٠١٥١٠١٢٠٢
حیث تركز في  والفندقى السیاحيتتناول المادة دراسة متكاملة نظریة وتطبیقیة ألھم  تطبیقات الحاسب اآللي في القطاع 

الجزء األول على تعریف الطالب بمراحل  تطور الحاسب اآللي  وأبرز استخداماتھ باإلضافة إلى تحدید أھم مجاالت عمل 
الحاسب اآللي. كما نستعرض  الشبكات كأبرز تطبیق للحاسب اآللي وتعریف الطالب بأھمیة وأنواع الشبكات واالنترنت 

. كما یتعرف الطالب على السیاحة االلكترونیة كأحد أبرز التطبیقات للحاسب اآللي على تطور أداء في تطور األعمال
القطاع السیاحي ویتمكن من تحلیل أھم تلك التطبیقات عملیا من خالل التعرف على نظم الحجز والتسویق االلكتروني 

  .قطاع السیاحي والفندقيالسیاحي ...وغیرھا من  مجاالت االستخدام العملي للحاسب اآللي بال
 

  إحصاء سیاحى  ٠١٥١٠١٢٠٣
تتناول المادة المفاھیم األساسیة في علم اإلحصاء التي یجب اإللمام بھا، كما تتناول األنواع المختلفة للعینات و كذلك أسس 

تصنیفھا و تبویبھا في جداول تصمیم استمارة االستبیان. تتعرض المادة أیضاً إلى الطرق المختلفة لجمع البیانات و كیفیة 
توزیع تكراریة و كذلك عرضھا بیانیاٌ. تتطرق المادة أیضاُ لدراسة أشكال المنحنیات التكراریة، والمقاییس المختلفة للنزعة 
المركزیة مثل الوسط الحسابي و الوسیط و المنوال و كذلك مقاییس التشتت مثل المدى، و نصف المدى الربیعي و 

ٌ دراسة العالقة بین متغیرین أو أكثر عن طریق دراسة االرتباط و تحلیل االنحدار. االنحراف المعی اري. تتناول أیضا
  باإلضافة إلى ذلك یتم دراسة األرقام القیاسیة و كذلك تحلیل السالسل الزمنیة.

 

  تنمیة إقتصادیة واجتماعیة ٠١٥١٠١٢٠٤
 –والتكون التاریخي للتخلف االقتصادي واالجتماعي : نظریات التخلف تتناول المادة نظریات تطور االقتصاد الرأسمالي، 

، كذلك تھتم المادة بدراسة التنمیة  االقتصادیة ـــ النظریات االجتماعیة في التنمیة االقتصادیة استراتیجیات التنمیة
سیاسات النمو  منذ  –ربین االقتصادیة واالجتماعیة في مصر : تجربة دمحم علي، النمو االقتصادي في فترة ما بین الح

  .نصف قرنستینات القرن العشرین مع إشارة خاصة لسیاسات التنمیة السیاحیة وحركة االقتصاد المصري في 
 

  ) ٣( متخصصةلغة أجنبیة أولى  ٠١٥١٠١٢٠٥
الرتقاء بالمستوى اللغوي للطالب ورفع كفاءتھم في استیعاب اللغة االنجلیزیة ومھارات الكتابة والتحدث ا یھدف ھذا المقرر

تشجیع الطالب على االستزادة من القراءات التخصصیة باللغة اإلنجلیزیة في كافة اتجاھات  إلى. كما یھدف إلیھا واإلنصات
والفعالیات  السیاحیة المختلفة  األنشطةالمتداولة في  حات والمفرداتبتعریف الطالب بالمصطل المقرر یقوم النشاط السیاحي.

سعارھا والخدمات التي تتضمنھا . كما یتم أوالرحالت السیاحیة و األنشطةمثل تلك المتعلقة باالستفسار عن الخدمات و
حات لتسییر العمل داخل السیاحیة المختلفة وكیف یتم توظیف ھذه المصطل المنشآتتداوال في  األكثر المحادثاتدراسة 

  المنشأة السیاحیة لزیادة كفاءة االتصال بین الطالب وبین العمالء من غیر الناطقین باللغة العربیة.
 
 

  ) ٣( متخصصة ثانیةلغة أجنبیة   ٠١٥١٠١٢٠٦
لالرتقاء بالمستوى اللغوي للطالب ورفع كفاءتھم في استیعاب اللغة االنجلیزیة ومھارات الكتابة والتحدث یھدف ھذا المقرر 

تشجیع الطالب على االستزادة من القراءات التخصصیة باللغة اإلنجلیزیة في كافة اتجاھات  إلى. كما یھدف إلیھا واإلنصات
المختلفة  والفعالیات السیاحیة األنشطةلحات والمفردات المتداولة في بتعریف الطالب بالمصط المقرر یقوم النشاط السیاحي.

كما یتم  تتضمنھا.والخدمات التي  وأسعارھامثل تلك المتعلقة باالستفسار عن الخدمات والنشاطات والرحالت السیاحیة 
حات لتسییر العمل داخل السیاحیة المختلفة وكیف یتم توظیف ھذه المصطل المنشآتتداوال في  األكثر المحادثاتدراسة 

  المنشأة السیاحیة لزیادة كفاءة االتصال بین الطالب وبین العمالء من غیر الناطقین باللغة العربیة.
  
  

  تسویق سیاحى ٠١٥١٠١٢٠٧
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الخصائص التي تمیز تسویق الخدمات  التنشیط ، وتتناول المادة دراسة مفھوم التسویق السیاحي و الفرق بینھ وبین البیع و
عن تسویق السلع .و یدرس الطالب من خالل المادة عناصر المزیج التسویقي الخدمي و دورھا في تحقیق تسویق علمي 

 ،الخدمة و مرحلة تطورھا في السوق ة المختلفة و مدى تناسبھا مع نوعیةالتسویقیسلیم . و تستعرض المادة الخطط 
  ، على كیفیة تسویق المقصد السیاحي لتسویقیة و تقسیم السوق إلى شرائح. و یتعرف الطالبوخطوات وضع الخطة ا

  .التكنولوجیا في التسویق السیاحي ودور
 
 

  سیكولوجیة السائح ٠١٥١٠١٢٠٨
النظریات تتضمن المادة مفاھیم الدوافع السیاحیة و الفرق بینھا و بین االحتیاجات و الرغبات ، و أنماط السائحین و 

المختلفة التي عملت على تصنیفھم ،و ارتباط ذلك بسلوكھم في السفر.كما یدرس الطالب من خالل ھذه المادة  دراسة عملیة 
اتخاذ قرار السفر و العوامل المؤثرة فیھا و دور الصورة السیاحیة في اتخاذ قرار السفر،و العالقة بین نمط السفر و نمط 

  ل المادة دراسة نماذج مختلفة من سلوكیات األنماط المتباینة من السائحین.قضاء وقت الفراغ . و تتناو
 
 

  تكنولوجیا نظم معلومات سیاحیة ٠١٥١٠١٢٠٩
تتضمن المادة مفاھیم أساسیة حول ( المعلومات والتكنولوجیا ) فضال عن دراسة عملیة االتصال وعناصرھا المختلفة ، 
وتتناول المادة دراسة مفھوم النظم وتحلیل أجزاء النظام ومستویاتھ وأنواع النظم بصفھ عامھ ثم تتطرق لنظم المعلومات 

ألنواع المختلفة لنظم المعلومات المؤثرة على العمل السیاحي بقطاعاتھ ومكوناتھا وخصائصھا . ویتعرف الطالب على ا
نظم  –نظام المعلومات السیاحیة  -نظم دعم القرار –نظم المعلومات اإلداریة   - المتباینة وتتضمن  نظم التشغیل االلكتروني

تكنولوجیا المعلومات وأثرھا على نظم الخبیرة.... وغیرھا. وتتضمن المادة جانب تطبیقي حول  –المعلومات الجغرافیة 
العمل السیاحي وعلى السائح وتوجھاتھ و أنظمة الحجز وأھمیة االنترنت وأثره على تطور األداء السیاحي ،باإلضافة إلى 

  مصر. فيتحلیل للسیاحة االلكترونیة وأثرھا على تطور أداء المؤسسات السیاحیة 
 
 

  سبة سیاحیة وفندقیةامح ٠١٥١٠١٢١٠
المنشآت  فياألساسیة لعلم المحاسبة وطرق عمل التقاریر والقوائم المالیة  والمبادئالمفاھیم  الدراسيیتضمن ھذا المقرر 

ھذه المنشآت وكیف یمكن توزیع األرباح  فيقیود إقفال) وأسالیب المحاسبة الداخلیة  - السیاحیة والفندقیة ( قیود تسویة 
وأسس المحاسبة السیاحیة  بمبادئ، وھذا لثقل قدرات الطالب لیصبح ملما  ذه المنشآتمثل ھ فيوتعدیل وإلغاء عقد الشركة 

والفندقیة لیصبح قادرا على التعامل مع المشكالت المحاسبیة واستخدام البیانات المحاسبیة التخاذ القرارات وإعداد دراسات 
  .وتسعیر قوائم الطعام السیاحيالجدوى المختلفة وما یرتبط بھا من قوائم تكالیف وحساب سعر البرنامج 

 
 

  )٤( متخصصةلغة أجنبیة أولى  ٠١٥١٠١٢١١
الرتقاء بالمستوى اللغوي للطالب ورفع كفاءتھم في استیعاب اللغة االنجلیزیة ومھارات الكتابة والتحدث ا یھدف ھذا المقرر

تشجیع الطالب على االستزادة من القراءات التخصصیة باللغة اإلنجلیزیة في كافة اتجاھات  إلى. كما یھدف إلیھا واإلنصات
والفعالیات  السیاحیة المختلفة  األنشطةالمتداولة في  بتعریف الطالب بالمصطلحات والمفردات المقرر یقوم النشاط السیاحي.

سعارھا والخدمات التي تتضمنھا . كما یتم أسیاحیة ووالرحالت ال األنشطةمثل تلك المتعلقة باالستفسار عن الخدمات و
السیاحیة المختلفة وكیف یتم توظیف ھذه المصطلحات لتسییر العمل داخل  المنشآتتداوال في  األكثر المحادثاتدراسة 

  المنشأة السیاحیة لزیادة كفاءة االتصال بین الطالب وبین العمالء من غیر الناطقین باللغة العربیة.
 
 

  )٤( متخصصة ثانیةلغة أجنبیة   ٠١٥١٠٢١٢
لالرتقاء بالمستوى اللغوي للطالب ورفع كفاءتھم في استیعاب اللغة االنجلیزیة ومھارات الكتابة والتحدث یھدف ھذا المقرر 

تشجیع الطالب على االستزادة من القراءات التخصصیة باللغة اإلنجلیزیة في كافة اتجاھات  إلى. كما یھدف إلیھا واإلنصات
المختلفة  والفعالیات السیاحیة األنشطةبتعریف الطالب بالمصطلحات والمفردات المتداولة في  المقرر یقوم النشاط السیاحي.

كما یتم  تتضمنھا.والخدمات التي  وأسعارھاسیاحیة مثل تلك المتعلقة باالستفسار عن الخدمات والنشاطات والرحالت ال
السیاحیة المختلفة وكیف یتم توظیف ھذه المصطلحات لتسییر العمل داخل  المنشآتتداوال في  األكثر المحادثاتدراسة 

  المنشأة السیاحیة لزیادة كفاءة االتصال بین الطالب وبین العمالء من غیر الناطقین باللغة العربیة.
  
  
 

  حضارة مصر عبر العصور ٠١٥١٠١٢٤١
یتناول المقرر دراسة موضوعات حضاریة متنوعة عبر العصور التاریخیة المختلفة التي تعاقبت علي مصر وھي العصر 
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الفرعوني، العصر الیوناني الروماني، العصر اإلسالمي، والعصر الحدیث والمعاصر. لذا یتعرض المقرر لموضوعات 
المصري و األسرة واألعیاد واالحتفاالت واألحوال االقتصادیة (الزراعة والصناعة والتجارة)  متنوعة مثل طبقات المجتمع

في العصور المختلفة. كما یتناول بعض األفكار الدینیة التي كان لھا دور في تغییر المجتمع مثل فكر التوحید ودخول الدیانة 
  المسیحیة إلي مصر ثم دخول اإلسالم وتغییر المجتمع.

 

  أنماط سیاحیة ٠١٥١٠١٢٤٢
تتضمن المادة مفاھیم أساسیة ح��ول الع��رض الس��یاحي والطل��ب الس��یاحي ویتض��من المق��رر اإلش��ارة إل��ى التص��نیفات المختلف��ة 
لألنماط السیاحیة وفقا للمعاییر المختلفة لھا على أن یتم دراسة النمط من عدة جوانب أھمھا( مفھوم النمط , نشأتھ وتط��وره , 

بروفی��ل الس��ائح , التوزی��ع الجغراف��ي ألھ��م من��اطق الع��رض الس��یاحي لھ��ذا ال��نمط وأخی��را نوعی��ة ومص��ادر وحج��م مقومات��ھ , 
ویتم من خالل ھذا المقرر دراسة األنماط الس��یاحیة المس��تحدثة م��ع إلق��اء الض��وء عل��ى أھ��م  الطلب السیاحي على ھذا النمط).

السائح الجدید بھا وأھم االتجاھات المؤثرة فی��ھ. ع��الوة عل��ى ذل��ك وأشھر المقاصد السیاحیة العالمیة لتلك األنماط وخصائص 
ویتض��من  یستعرض المقرر أھم التح��دیات والمعوق��ات الت��ي یمك��ن تواج��ھ تنمی��ة وتط��ویر ھ��ذه األنم��اط وكیفی��ة التغل��ب علیھ��ا.

ة و التوزی��ع الجغراف��ي الجزء التطبیقي من المقرر دراسة ألھم األنماط الس��یاحیة الحالی��ة والمحتمل��ة بجمھوری��ة مص��ر العربی��
  والزمني لھا، فضال عن دراسة كیفیة إدراج تلك األنماط بالبرامج السیاحیة الوافدة إلي مصر.

 
  إدارة سیاحة المناسبات ٠١٥١٠١٢٤٣

یستعرض المقرر مفھوم سیاحة المناسبات و ، وتعریف الطالب بنمط ھام من األنماط الحدیثة للسیاحة إلي ھذا المقرر یھدف
یتناول كیفیة تخطیط و تنظیم المناسبات بمختلف أنواعھا على كافة  كما األنواع المختلفة للمناسبات السیاحیة.كذلك 

بالنسبة  المناسباتلسیاحة  االجتماعیةو  االقتصادیة اآلثارالمقرر  ھذا أخیرا یستعرضولمستوي الدولة.  وصوال المستویات
  یاحي مع تدعیم ھذا العرض بالعدید من دراسات الحالة.للمقصد السیاحي و دورھا في زیادة التدفق الس

 

  خدمة العمالء فى القطاع السیاحى ٠١٥١٠١٢٤٤
یدرس الطالب من خالل ھذه المادة خطوات عملیة البیع ،و كیفیة بناء عالقة مع العمیل ،و یتعرف على مھارات التحدث و 

قرار الشراء ، و مھارات البیع للمجموعات ، و كیفیة توقع ردود االستماع ، و مھارة عرض األفكار و إقناع العمیل باتخاذ 
أفعال العمالء و تجنب استثارتھم . و كیفیة التعامل مع شكاوي العمالء ، و كیفیة توجیھ األسئلة للعمیل . كما تتناول المادة 

  .ء و تذلیل العقباتكیفیة إدارة و مراقبة خدمة العمالء ، و تنظیم األعمال الورقیة المتعلقة بخدمة العمال
 

  إقتصادیات النقل السیاحى ٠١٥١٠١٣٠١
تتناول ھذه المادة التعرف علي النقل كصناعة ھامة خادمة للنشاط السیاحي و كمكون أساسي لھا, دراسة األھمیة 

, نقل نھري, االقتصادیة للنقل لتتضمن بذلك إلقاء الضوء علي الوسائل المختلفة للنقل السیاحي من نقل بري , نقل بحري 
كما تشتمل المادة علي توضیح األسس االقتصادیة . ونقل جوي ؛ دراسة التطور التاریخي لكل وسیلة من ھذه الوسائل

النقل الجوي من حیث تحدید األثمان لھذه الخدمة علي المستوي الدولي ,  لتسعیر خدمات النقل السیاحي مع التركیز علي
  .و العوامل المؤثرة علي سیاسات التسعیر األسس االقتصادیة لتحدید األسعار ,

 

  )١أعمال وكاالت السیاحة والسفر ( ٠١٥١٠١٣٠٢
تطبیقي. و یدرس الطالب من خالل الجزء النظري نشأة و تاریخ وكاالت السفر  آخرجزء نظري و  إليینقسم ھذا المقرر 

و السیاحة ،أھمیتھا و الدور الذي تقوم بھ في القطاع السیاحي و كذلك التنظیم الداخلي و األقسام الموجودة بھا، ھذا 
لب من خالل الجزء التطبیقي تحلیل و نواع و التصنیفات المختلفة لوكاالت السفر و السیاحة. ویدرس الطااأل إلي باإلضافة

  تسعیر البرامج السیاحیة كأساس عمل وكاالت السفر و السیاحة.
  

  تخطیط سیاحى ٠١٥١٠١٣٠٣
تتطرق المادة إلى دراسة المفاھیم األساسیة للتخطیط السیاحي من حیث  الطبیعة والمفھوم والتطور ، واألھمیة وعوامل 
نجاحھ ، كذلك نتناول ابرز أنواع التخطیط السیاحي وتقییم كل نوع وتحدید أثره . كذلك  تتناول المادة تفصیلیا أھم المراحل 

الخطوات لكل مرحلة . ویتعرف الطالب على القطاعات السیاحیة المعنیة بالتخطیط  التي تمر بھا الخطة السیاحیة وأبرز
وأھم األسس والمعاییر التخطیطیة . باإلضافة إلى تناول اإلطار التفصیلي للتخطیط السیاحي وتطبیقاتھ فى مصر من خالل 

رف على الجھات  المسئولة عن التخطیط تتبع تقییمي للخطط الخمسیة للتنمیة السیاحیة وأھم أھدافھا ومعوقاتھا ، والتع
  مصر. فيالسیاحي وتقییم أدائھا وأسس التخطیط العلمي السلیم لتحقیق التنمیة السیاحیة 
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  تنظیم وإدارة منشأت سیاحیة  ٠١٥١٠١٣٠٤
ستعرض مكونات العملیة اإلداریة ت، كما وأھمیتھا وخصائصھاإلدارة لتتناول المادة دراسة متكاملة للمفاھیم األساسیة 

تتضمن التخطیط والتنظیم والرقابة والتوجیھ والقیادة . كما یتعرف الطالب من خالل ھذه المادة على  والتيوأبرز وظائفھا 
ب . ویتعرف الطالاإلداریةكما تتناول أیضا مفھوم الكفاءة والفعالیة ..أبرز  المتغیرات العالمیة المؤثرة على الفكر اإلداري
لھم. وتتطرق المادة أیضا إلى  اإلداریةوالمھام واألدوار والمھارات  من خالل ھذه المادة على تصنیف المدیرین ووظائفھم

المختلفة المطبقة فیھا  اإلدارةلھا وإستراتیجیات  التنظیمي اإلطارالمنشآت السیاحیة و بإدارةدراسة أجھزة الدولة المعنیة 
  تواجھھا. التي وأخیرا  مظاھر الخلل والمشاكل

 

   )٥( متخصصةلغة أجنبیة أولى  ٠١٥١٠١٣٠٥
ویھتم بتطویر مھارات الطلبة اللغویة في  الثاني المستوىاللغة األجنبیة والمصطلحات ب ھذا المقرر ھو استمرار لمقرر

المتخصصة في السیاحة  كساب الطلبة المھارات اللغویةإ إلىمجال القراءة والكتابة والمحادثة في اللغة االنجلیزیة, ویھدف 
من خالل تشجیعھم على استخدام القواعد اللغویة الالزمة لسالمة التعبیر في المجاالت السیاحیة المختلفة وذلك لضمان 

المصطلحات االنجلیزیة التقنیة  المقرر عدد كبیر من یدرسومن ثم  تحسین مستوى الطلبة في التخاطب باللغة االنجلیزیة.
فھم النصوص على یدرب الطالب  و , وكاالت السیاحة وشركات الطیرانالشركات السیاحیة والمستخدمة في مجال 

تدریب الطالب .  ویتم و تنمیة المھارات اللغویة في الوصف والشرح والتعلیق صیاغة الموضوعات السیاحیة،، السیاحیة
  ة المتخصصة في المجال السیاحي.لمصطلحات وفھم المفردات ضمن سیاقھا في النصوص اإلنجلیزیل الصحیح نطقالعلى 

 
   )٥( متخصصةلغة أجنبیة ثانیة  ٠١٥١٠١٣٠٦

ویھ��تم بتط��ویر مھ��ارات الطلب��ة اللغوی��ة ف��ي  الث��اني المس��توىاللغ��ة األجنبی��ة والمص��طلحات ب ھذا المقرر ھ��و اس��تمرار لمق��رر
الطلبة المھارات اللغویة المتخصص��ة ف��ي الس��یاحة  إكساب إلىمجال القراءة والكتابة والمحادثة في اللغة االنجلیزیة, ویھدف  

من خ��الل تش��جیعھم عل��ى اس��تخدام القواع��د اللغوی��ة الالزم��ة لس��المة التعبی��ر ف��ي المج��االت الس��یاحیة المختلف��ة وذل��ك لض��مان 
  تحسین مستوى الطلبة في التخاطب باللغة االنجلیزیة.

نجلیزیة التقنیة المستخدمة في مجال الشركات السیاحیة ومن ثم یقوم  المقرر على دراسة عدد كبیر من المصطلحات اال
فھم النصوص السیاحیة و صیاغة الموضوعات السیاحیة،و تنمیة المھارات ,وعلى  وكاالت السیاحة وشركات الطیرانو

تدریب الطالب على صحة نطق المصطلحات وفھم المفردات ضمن سیاقھا في .  ویتم اللغویة في الوصف والشرح والتعلیق
  النصوص اإلنجلیزیة المتخصصة في المجال السیاحي.

 
  بحوث التسویق السیاحي ٠١٥١٠١٣٠٧

لتزوید الطالب  تسعى كما التسویقیة، القرارات التخاذ  تھدف ھذه المادة إلى التعریف ببحوث التسویق  ودورھا كأداة فاعلة
دراسة    إلى باإلضافة التسویق وبحوث السوق. التسویقي العلمي وإیضاح الفرق بین مفھومي بحوث البحث عملیة بمفھوم

أھداف بحوث التسویق وأھمیتھا، وأنواعھا وعالقتھا بعناصر المزیج التسویقي .كما تتضمن دراسة كیفیة التخطیط لبحوث 
التسویق السیاحي بمراحلھا المختلفة من حیث تصمیم البحث، وأنواع البیانات الالزمة، ومصادر الحصول علیھا، وطرق 

البیانات  وتفسیر وتحلیل جمع في المستخدمة واألدوات معھا وتبویبھا وتحلیلھا، ومناھج البحث المناسبة لألبحاث التسویقیة ج
للوصول إلى تحلیل النتائج. كما تتناول المادة أیضا دور التنبؤ واستخداماتھ في بحوث التسویق، ونظم المعلومات التسویقیة 

تتضمن المادة جانبا تطبیقیا حول استخدام بحوث التسویق في المجاالت السیاحیة المختلفة وأھمیتھا لبحوث التسویق. كما 
  على المستوى المحلي والدولي.

 

  سیاحى ترویج ٠١٥١٠١٣٠٨
یتعرف الطال��ب م��ن خ��الل ھ��ذا المق��رر عل��ي عناص��ر الم��زیج الترویج��ي م��ن دعای��ة و إع��الن وعالق��ات عام��ة وبی��ع شخص��ي 

ووض��ع أھ��دافھا وتنش��یط مبیع��ات  وتس��ویق مباش��ر.كما یق��وم الطال��ب بدراس��ة أس��س تخط��یط الحم��الت الترویجی��ة الس��یاحیة 
كم��ا یتض��من المق��رر أیض��ا المراح��ل س��تھدفة والت��أثیر علیھا.ومیزانیاتھ��ا وتقی��یم م��دى فاعلیتھ��ا ف��ي الوص��ول إل��ى الش��رائح الم

م��ع تقی��یم أھ��م اآلث��ار الناجم��ة عنھ��ا.  وكیفیة إدارتھا في أسواق متباینة ثقافیا واقتص��ادیا واجتماعی��االمختلفة لتنفیذ تلك الحمالت 
نفی��ذھا بالفع��ل لتحدی��د أھ��م ویتضمن المقرر أیضاجانب تطبیقي یتمث��ل ف��ي تحلی��ل نم��اذج ل��بعض الحم��الت الترویجی��ة الت��ي ت��م ت

  ھا.اإلیجابیات والسلبیات ب
 
 
 
 
 
 

  مصر السیاحیة أقالیم ٠١٥١٠١٣٠٩
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السیاحیة، كما تتناول أیضا نماذج تطبیقیة مختلفة من تلك المناھج  األقالیمتتضمن المادة عرض للمناھج المختلفة لدراسة 
لدراستھا. ویتعرف الطالب من خالل ھذه المادة على أھم مقومات الجذب السیاحي في مصر ومستوى الخدمات والتسھیالت 

مصر. وتشتمل المادة السیاحیة داخلھا، كما یتعرض أیضاً إلى كیفیة توظیف تلك المقومات لخدمة التنوع السیاحي داخل 
أیضاً على دراسة لحركة الطلب السیاحي الدولي الوافدة إلى مصر من حیث الحجم والمصدر والتوزیع الجغرافي لھا، وأھم 

  العوامل المؤثرة في تشكیلھا.
 

  تنمیة سیاحیة ٠١٥١٠١٣١٠
یتضمن ھذا المقرر المفاھیم األساسیة للتنمیة السیاحیة من حیث األھمیة واألھداف واألنماط والركائز والمحددات. ویدرس  

إلعداد وتنفیذ خطط التنمیة السیاحیة. ویتخلل المقرر أیًضا الطالب من خالل المحتوى العلمي للمقرر المراحل المختلفة 
الناجمة عن التنمیة السیاحیة داخل الدول، فضال عن دراسة التنمیة السیاحیة عرض ألھم األثار اإلیجابیة والسلبیة 

   المتواصلة كوسیلة للحد من اآلثار السلبیة للنشاط السیاحي علي دول العرض السیاحي.
 

  )٦( متخصصةلغة أجنبیة أولى   ٠١٥١٠١٣١١
ویھتم بتطویر مھارات الطلبة اللغویة في  اللغة األجنبیة والمصطلحات بالمستوى الثاني ھذا المقرر ھو استمرار لمقرر

كساب الطلبة المھارات اللغویة المتخصصة في السیاحة إ إلىمجال القراءة والكتابة والمحادثة في اللغة االنجلیزیة, ویھدف 
عبیر في المجاالت السیاحیة المختلفة وذلك لضمان من خالل تشجیعھم على استخدام القواعد اللغویة الالزمة لسالمة الت

المصطلحات االنجلیزیة التقنیة  المقرر عدد كبیر من یدرسومن ثم  تحسین مستوى الطلبة في التخاطب باللغة االنجلیزیة.
فھم النصوص على یدرب الطالب  و , وكاالت السیاحة وشركات الطیرانالمستخدمة في مجال الشركات السیاحیة و

تدریب الطالب .  ویتم و تنمیة المھارات اللغویة في الوصف والشرح والتعلیق صیاغة الموضوعات السیاحیة،، احیةالسی
  لمصطلحات وفھم المفردات ضمن سیاقھا في النصوص اإلنجلیزیة المتخصصة في المجال السیاحي.ل الصحیح نطقالعلى 

 
  )٦(  متخصصةلغة أجنبیة ثانیة  ٠١٥١٠١٣١٢

ویھ��تم بتط��ویر مھ��ارات الطلب��ة اللغوی��ة ف��ي  اللغ��ة األجنبی��ة والمص��طلحات بالمس��توى الث��اني ھ��و اس��تمرار لمق��ررھذا المقرر 
الطلبة المھارات اللغویة المتخصص��ة ف��ي الس��یاحة  إكساب إلىمجال القراءة والكتابة والمحادثة في اللغة االنجلیزیة, ویھدف  

لالزم��ة لس��المة التعبی��ر ف��ي المج��االت الس��یاحیة المختلف��ة وذل��ك لض��مان من خ��الل تش��جیعھم عل��ى اس��تخدام القواع��د اللغوی��ة ا
  تحسین مستوى الطلبة في التخاطب باللغة االنجلیزیة.

ومن ثم یقوم  المقرر على دراسة عدد كبیر من المصطلحات االنجلیزیة التقنیة المستخدمة في مجال الشركات السیاحیة 
ھم النصوص السیاحیة و صیاغة الموضوعات السیاحیة،و تنمیة المھارات ف,وعلى  وكاالت السیاحة وشركات الطیرانو

تدریب الطالب على صحة نطق المصطلحات وفھم المفردات ضمن سیاقھا في .  ویتم اللغویة في الوصف والشرح والتعلیق
  النصوص اإلنجلیزیة المتخصصة في المجال السیاحي.

 
  إدارة جودة الخدمات السیاحیة ٠١٥١٠١٣٤١

عصر العولمة. كما یتعرف الطالب من خالل ھذه المادة على الفرق  فيتتناول ھذه المادة مقدمة عن مفھوم الجودة وأھمیتھا 
 المادةالخدمات ھذا فضال عن عناصر الخدمات السیاحیة وخصائصھ. كما تتناول  فيالسلع المادیة والجودة  فيبین الجودة 

  .الخدمات السیاحیة فيطبقت الجودة  التيدراسات الحالة أیضا دراسة مفھوم إدارة الجودة، وبعض 
 

  أثار مصر عیر العصور ٠١٥١٠١٣٤٢
یتناول المقرر دراسة المصطلحات األساسیة للعمارة في العصور التاریخیة المختلفة وأنواع المنشآت في كل عصر من 

الضوء علي عدد من اآلثار المختلفة عبر العصور والسمات العامة التي میزت العمارة في كل عصر. كما یلقي المقرر 
  العصور.

 
 
 
 
 

  أسواق سیاحیة ٠١٥١٠١٣٤٣
یتضمن ھذا المقرر مفھوم األسواق السیاحیة وتصنیفاتھا المختلفة وخصائص كل منھا، كما یتناول أیضا دراسة ألھم األسواق 

منھا. ویتطرق ھذا المقرر أیضا إلي دراسة اتجاھات السیاحیة األولیة والثانویة علي المستوي العالمي والمیزة التنافسیة لكل 
الطلب السیاحي الدولي بین تلك األسواق وتفسیر ذلك، فضال عن دراسة التوقعات المستقبلیة للحركة السیاحیة بین تلك 
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تصل لھا ید  بكونھا مقاصد سیاحیة ممیزة بما تمتلكھ من بیئة طبیعیة بكر لم -األسواق من جانب وبینھا وبین الدول النامیة 
  من جانب آخر. -اإلنسان إلي اآلن 

 
  تنمیة مجتمعات محلیة ٠١٥١٠١٣٤٤

تتضمن المادة استعراض بعض المفاھیم األساسیة مثل مفھوم التنمیة والمجتمع المحلى وأنواع المجتمعات المحلیة ھذا فض��ال 
الم��وارد التنموی��ة ف��ي المجتمع��ات المحلی��ة وكیفی��ة ع��ن اس��تعراض مفھ��وم التنمی��ة المحلی��ة ومض��مونھا. وتتن��اول الم��ادة أھ��م 

ویتع��رف الط��الب م��ن خ��الل  استغاللھا في النشاط السیاحي مع التطرق لكیفیة خلق میزة نسبیة اعتمادا على ھذه اإلمكانات .
عوائ��د والمن��افع ھذه المادة على أھمیة خلق الوعي السیاحي لدى المجتمعات المحلیة لتحقیق استدامة الموارد السیاحیة و أھم ال

  (المباشرة والغیر مباشرة) للنشاط السیاحي على المجتمعات المحلیة.
كم��ا یتن��اول المق��رر أھمی��ة  رقاب��ة المجتمع��ات المحلی��ة عل��ى م��واردھم المختلف��ة  ودم��ج ھ��ذه المجتمع��ات ف��ي مش��اریع التنمی��ة 

تھا ف��ي العم��ل الس��یاحي. م��ع التع��رض إل��ي السیاحیة, عالوة على اإلشارة إلى دور المرأة في ھ��ذه المجتمع��ات وم��دى مش��ارك
  دور المستفیدین من النشاط السیاحي في تنمیة المجتمعات المحلیة و اإلشارة ألھم التجارب الرائدة في ھذا الصدد.

ل كما یتناول المقرر دراسة ألھم التحدیات  والعقبات المختلفة التي یمكن أن تواجھ التنمیة السیاحیة بالمجتمعات المحلیة وسب
التغلب علیھا لتعظیم االیجابیات وتحجیم السلبیات. وأخیرا یختتم المقرر بدراسة أھم التجارب التنمویة بالمجتمعات المحلیة 

  سواء على المستوى الدولي أو المحلى.
 

  دراسة جدوى المشروعات السیاحیة ٠١٥١٠١٤٠١
المشروع االستثماري، كما تتناول تحلیل الطلب في تتناول المادة مفھوم دراسة الجدوى االقتصادیة، وتعرض لمراحل 

الماضي وفى الحاضر، مع دراسة الطرق المختلفة لتقدیر الطلب المستقبلي ومشكلة صور عدم التیقن في تقدیرات الطلب 
المختلفة.  وكیفیة أخذھا في االعتبار، كذلك تتناول الدراسات التقنیة للمشروع و التنبؤ بالنفقات، ومفھوم البدائل وأنواعھا

وتھتم المادة أیضا بدراسة معاییر اختیار المشروع االستثماري من وجھة نظر المشروع الفردي، والمعاییر األخرى 
لالختیار بین بدائل المشروع االستثماري، كما تعرض  لالعتبارات الغیر كمیة التي تؤخذ في الحسبان عند اختیار المشروع 

لجدوى االقتصادیة لمشروع تحدیث وتطویر المعرض الصناعي الزراعي بمحافظة االستثماري. وأخیرا تعرض دراسة ا
  اإلسكندریة.

 

  أعمال شركات الطیران ٠١٥١٠١٤٠٢
تھدف المادة إلى تعریف الطالب بالجوانب الفنیة والتنظیمیة الخاصة بالطیران المدني بصفة عامة ویتضمن ذلك دراسة دور 

والقوانین المنظمة للنقل الجوي وتقسیم العالم طبقا لنظام اآلیاتا واتجاھات ومسارات ) IATAمنظمة النقل الجوي الدولي (
وإدارة  كما تتناول المادة الجوانب اإلداریة والتشغیلیة ألعمال شركات الطیران مثل مبادئ جدولة الخطوط الجویة اآلیاتا.

لفة وإدارة الخدمات المقدمة على متن الرحالت. كما األطقم األرضیة والجویة لشركات الطیران والتعرف على وظائفھا المخت
یدرس الطالب أیضا إجراءات السفر الفعلیة في المطارات ومراقبة العملیات وإجراءات الطوارئ وإجراءات السالمة 

  وغیرھا.
 

  سیاحة متواصلة وبیئة ٠١٥١٠١٤٠٣
سیاحة. ویتعرف العالقة المتبادلة بین البیئة والكما تتناول دراسة ، ومكوناتھا مفاھیم أساسیة عن البیئة مقررتضمن الی

البدیلة للسیاحة ومفھوم  األشكال نشأةھذا فضال عن ، مصر فيعلى أھم المحمیات الطبیعیة  مقررال االطالب من خالل ھذ
كما یتناول  .الرقابة والتقییم  فيإلى الوسائل المستخدمة  باإلضافة وإدارتھا) ومبادئھا وأبعادھا االیكولوجیةالسیاحة البیئیة (

  المقرر أیضا أھمیة السیاحة المتواصلة في الحفاظ علي األنماط المختلفة للبیئات بدول العرض السیاحي.
 

  إدارة الموارد البشریة بالمنشأت السیاحیة ٠١٥١٠١٤٠٤
قطاع السیاحة لما تمثلھ من حجر  یھدف ھذا المقرر إلي إعطاء الطالب صورة كاملة عن كیفیة إدارة الموارد البشریة في

زاویة في تقدیم الخدمة السیاحیة. ویتناول محتوى ھذه المقرر مفھوم إدارة الموارد البشریة بوجھ عام و دوره الھام في 
وتستعرض المادة العلمیة  القطاع السیاحي بوجھ خاص، كما یعرض المحتوى للطبیعة الخاصة للعمالة في مجال السیاحة.

لممارسات المختلفة إلدارة الموارد البشریة و خاصة كیفیة اختیار العاملین و تدریبھم، كذلك تقییم أداء العاملین و بالتفصیل ا
  تحفیزھم و كذا كافة مناحي إدارة الموارد البشریة داخل المؤسسة.

 

   )٧( متخصصةلغة أجنبیة أولى  ٠١٥١٠١٤٠٥
 -تط��ویر مھ��ارات الطلب��ة اللغوی��ة ف��ي الكلی��ة  الثانی��ة والثالث��ة ، ویھ��دف إل��يلمقرري اللغ��ة ب��الفرقتین ھذا المقرر ھو استمرار 

وفھ��م قواع��د وتراكی��ب الجمل��ة االنجلیزی��ة. كم��ا ی��تم  األفع��المن خالل تش��جیعھم  عل��ى اس��تخدام تص��ریف  -الشفھیة والكتابیة 
رر یب��دأ الطال��ب ف��ي اس��تخدام اللغ��ة من خالل ھ��ذا المق��و اعد اللغویة الصحیحة في التخاطب.تدریب الطلبة على استعمال القو
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الب��رامج والتق��اریر  الس��یاحیة باللغ��ة  إع��دادبمس��توى لغ��وي متط��ور م��ن حی��ث دراس��ة النص��وص الس��یاحیة والت��دریب عل��ى 
  تنمیة متقدمة للمھارات اللغویة في الوصف والشرح والتعلیق والكتابة. إلىاالنجلیزیة مما یؤدي 

 
  ) ٧( متخصصةلغة أجنبیة ثانیة  ٠١٥١٠١٤٠٦

 -تط��ویر مھ��ارات الطلب��ة اللغوی��ة ف��ي الكلی��ة  لمقرري اللغ��ة ب��الفرقتین الثانی��ة والثالث��ة ، ویھ��دف إل��يھذا المقرر ھو استمرار 
وفھ��م قواع��د وتراكی��ب الجمل��ة االنجلیزی��ة. كم��ا ی��تم األفع��ال من خالل تش��جیعھم  عل��ى اس��تخدام تص��ریف  -الشفھیة والكتابیة 

  تدریب الطلبة على استعمال القواعد اللغویة الصحیحة في التخاطب. 
من خالل ھذا المقرر یبدأ الطالب في استخدام اللغة بمستوى لغوي متطور من حیث دراسة النصوص السیاحیة والتدریب و

تنمیة متقدمة للمھارات اللغویة في الوصف والشرح  إلىة االنجلیزیة مما یؤدي البرامج والتقاریر  السیاحیة باللغ إعدادعلى 
  والتعلیق والكتابة.

 
  إدارة األزمات السیاحیة  ٠١٥١٠١٤٠٧

مفھ��وم األزم��ات  بوج��ھ ع��ام والمص��طلحات المرتبط��ة بھ��ا وخصائص��ھا و المراح��ل ی��درس الطال��ب م��ن خ��الل ھ��ذا المق��رر 
األن��واع المختلف��ة   إل��ي باإلض��افةھ��ذا ، أس��بابھا  األزم��ات الس��یاحیة وأیضا مفھوم یتناول المقرر المختلفة التي تمر بھا ، كما 

، كم��ا یتع��رف أیض��ا بالتعرف على الفرق بین األزمات الطبیعی��ة واألزم��ات البش��ریة الطالب من خالل ھذا المقرر ویقوملھا. 
  . لھامحاولة إلیجاد حلول  ك  ھذه األزمات على األسواق السیاحیة و كذلك أسالیب مواجھة األزمات تأثیرعلى 

  یتم عرض أمثلة ألھم األزمات الطبیعیة و البشریة  في مجال السیاحة و سبل مواجھتھا. و أخیراً 
 

  تشریعات سیاحیة ٠١٥١٠١٤٠٨
محال بی��ع العادی��ات /  لمنشآت الفندقیة والسیاحیة(اتتناول ھذه المادة التنظیم القانوني لعدة قطاعات مرتبطة بالقطاع السیاحي 

عل��ي التنظ��یم الق��انوني لإلرش��اد الس��یاحي , حق��وق المرش��د وواجبات��ھ , و نقاب��ة أیض��ا كما تش��تمل الم��ادة الس��یاحیة).و الس��لع 
إلقاء الضوء علي التزام��ات الفن��دق حی��ال  مع كذلك تعریف عقد الفندقة و توضیح خصائصھ ,وتتناول . المرشدین السیاحیین

  .النزیل و العكس , و الحاالت التي یرفض فیھا الفندق إیواء النزیل
و تتعرض المادة أخیراً لدراسة قانون حمایة المحمیات الطبیعیة نظراً الرتباطھا بالمحافظة علي التراث الطبیعي الذي یعد 

  .جزءاً ھاماً من النشاط السیاحي
 

  )٢أعمال وكاالت السیاحة والسفر ( ٠١٥١٠١٤٠٩
تطبیقي. و یدرس الطالب من خالل الجزء النظري عالقة وكاالت السفر و  آخرجزء نظري و  إليینقسم ھذا المقرر 

كما یدرس الطالب  بالدولة.السیاحة بمختلف موردي الخدمات السیاحیة و كذلك األجھزة السیاحیة الرسمیة و غیر الرسمیة 
ظھور االنترنت و التجارة أثر  إلي باإلضافةالتطورات التكنولوجیة التي طرأت بأعمال وكاالت السفر و السیاحة ھذا 

االلكترونیة و ما یسمي بالسیاحة االلكترونیة علي دور و أعمال وكاالت السفر و السیاحة بالقطاع السیاحي و ما یمثلھ من 
ویدرس الطالب من خالل الجزء التطبیقي مكونات و تسعیر التذكرة السیاحیة كأساس عمل وكاالت  فرص و تحدیات لھم.

  السفر و السیاحة.
 

 

  مشروع تطبیقى ٠١٥١٠١٤١٠
تدریب الطالب على إجراء دراسة جدوى لمشروع سیاحي مقترح حیث یتضمن تقدیم مقترح لفكرة من خالل ھذا المقرر یتم 

في موقع سیاحي محدد وتوصیف الفكرة ، دراسة الجدوى التسویقیة للمشروع بما یشمل و ،في القطاع السیاحي استثماریة
التنبؤ بالطلب ودراسة السوق ووضع الخطة التسویقیة للمشروع المقترح، دراسة الجدوى الفنیة والھندسیة من خالل دراسة 

المشروع من العمالة  تیاجاتاحالموقع المقترح للمشروع ووضع الخطوط العامة لحجم وتصمیم المشروع، وتحدید 
 وإعدادالدراسة المالیة  وأخیرات، دراسة الجدوى التمویلیة وتحدید الھیكل التمویلي األمثل للمشروع وتقدیر تكلفتھ، آلالوا

مة وصافي القی االستردادمشروع استنادا لمعاییر التقییم المختلفة كفترة للالقوائم المالیة للمشروع وتقییم الربحیة التجاریة 
  .الحالیة

 
 

  )٨(  متخصصةلغة أجنبیة أولى  ٠١٥١٠١٤١١
 -تط��ویر مھ��ارات الطلب��ة اللغوی��ة ف��ي الكلی��ة  لمقرري اللغ��ة ب��الفرقتین الثانی��ة والثالث��ة ، ویھ��دف إل��يھذا المقرر ھو استمرار 

وفھ��م قواع��د وتراكی��ب الجمل��ة االنجلیزی��ة. كم��ا ی��تم  األفع��المن خالل تش��جیعھم  عل��ى اس��تخدام تص��ریف  -الشفھیة والكتابیة 
من خالل ھ��ذا المق��رر یب��دأ الطال��ب ف��ي اس��تخدام اللغ��ة وتدریب الطلبة على استعمال القواعد اللغویة الصحیحة في التخاطب. 

ة الب��رامج والتق��اریر  الس��یاحیة باللغ�� إع��دادبمس��توى لغ��وي متط��ور م��ن حی��ث دراس��ة النص��وص الس��یاحیة والت��دریب عل��ى 
  تنمیة متقدمة للمھارات اللغویة في الوصف والشرح والتعلیق والكتابة. إلىاالنجلیزیة مما یؤدي 
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  )٨( متخصصةلغة أجنبیة ثانیة  ٠١٥١٠١٤١٢

 -تط��ویر مھ��ارات الطلب��ة اللغوی��ة ف��ي الكلی��ة  لمقرري اللغ��ة ب��الفرقتین الثانی��ة والثالث��ة ، ویھ��دف إل��يھذا المقرر ھو استمرار 
وفھ��م قواع��د وتراكی��ب الجمل��ة االنجلیزی��ة. كم��ا ی��تم األفع��ال من خالل تش��جیعھم  عل��ى اس��تخدام تص��ریف  -الشفھیة والكتابیة 

  تدریب الطلبة على استعمال القواعد اللغویة الصحیحة في التخاطب. 
ص السیاحیة والتدریب من خالل ھذا المقرر یبدأ الطالب في استخدام اللغة بمستوى لغوي متطور من حیث دراسة النصوو

تنمیة متقدمة للمھارات اللغویة في الوصف والشرح  إلىالبرامج والتقاریر  السیاحیة باللغة االنجلیزیة مما یؤدي  إعدادعلى 
  والتعلیق والكتابة.

 
  توظیف المواقع األثریة سیاحیًا ٠١٥١٠١٤٤١

ویتناول المقرر أیضا دراسة األسس العامة إلدارة المواقع یھدف ھذا المقرر إلي تعریف الطالب بمفھوم التوظیف السیاحي، 
األثریة واالحتیاجات األساسیة لھا والتي تمكن من استغاللھا سیاحیا. كما یتناول المقرر دراسة حالة لعدد من المواقع 

  ظیف السیاحي لھا.األثریة للوقوف علي وضعھا الحالي وإمكانیة تطویرھا وربطھا بالبرامج السیاحیة و من ثم تحقیق التو
 

  سیاحة محلیة ٠١٥١٠١٤٤٢
تتناول المادة دراسة لنشاط السیاحة الداخلیة من حیث التعریف، المحددات،  وأھم اآلثار الناجمة عن ھذا النشاط م��ن الجان��ب 

إب��راز أھمی��ة  االقتصادي، االجتماعي/الثقافي، والبیئ��ي. كم��ا تتن��اول الم��ادة أیض��ا مفھ��وم "الس��ائح ال��داخلي"، وی��تم م��ن خاللھ��ا
النشاط السیاحي الداخلي في التخفیف من حدة األزمات التي تتعرض لھا حركة السیاحة الدولیة مع استعراض بع��ض األمثل��ة 

  لذلك على المستوى العالمي والمحلى.
ھا، وتتضمن المادة جانب تطبیقي حیث یتم دراسة حركة السیاحة الداخلیة في مصر من حیث التوزیع المكاني والزمني ل

  فضالً عن دراسة ألھم الجھات المسئولة عن تخطیط وتنمیة النشاط السیاحي الداخلي في مصر.
 

  إدارة المواقع السیاحیة ٠١٥١٠١٤٤٣
تتن��اول الم��ادة التعری��ف بالمقوم��ات األساس��یة للمواق��ع الس��یاحیة ومج��االت وأس��الیب إدارة تل��ك المواق��ع  المختلف��ة والتوجھ��ات 

مص��ر المرتبط��ة  ف��يالدولیة والعربیة والمحلیة بھذا الخصوص.و التعریف بمفھوم المواقع السیاحیة وأھم أنواع تل��ك المواق��ع 
مصر. مناھج وآلی��ات إدارة تل��ك المواق��ع  فيوصفاتھا، وتتطرق ألھم المواقع السیاحیة  يوالسیاحوالعمراني  الثقافيبالتراث 

  المثلى للمواقع السیاحیة وخطط واتجاھات الحفاظ علیھا متضمنة  واإلداریة، ودراسة وتحلیل العناصر الفنیة  
(األھداف، المعلومات، الحصر والتوثیق، إدارة المعلومات، تخطیط البحوث، الجدول الزمني، اإلدارة، مراقبة التكالیف 
والسیاسات، األدوات القانونیة، البرمجة) ونتناول نماذج من التطبیقات الدولیة في مختلف مجاالت إدارة المواقع السیاحیة و 

إعداد الموارد البشریة المؤھلة وأطر التعاون  -إجراءات الصیانة الوقائیة والسریعة -أسس إعداد خطط تفقد حالة المواقع
  .مصر فيوالشراكة بین الجھات القائمة على أدارة المواقع السیاحیة 

 
  إتجاھات حدیثة في التسویق السیاحي ٠١٥١٠١٤٤٤

یھدف المقرر إلي تزوید الطالب باستكمال المعلومات التي درسھا الطالب في مقرر مبادئ التسویق. كما یركز ھذا المقرر 
علي مصطلحات تسویقیة متقدمة مثل التسویق الداخلي والخارجي, التسویق اإللكتروني والتسویق البیعي. وفي النھایة 

لألنشطة السیاحیة المختلفة، بجانب دراسة نماذج لخطط تسویقیة متكامل یدرس الطالب كیف یقوم بتصمیم برنامج تسویقي 
  حول العالم.

 
 
 
 

  توصیف مقررات برنامج الدراسات الفندقیة
  

  إدارة الفنادق ٠١٥١٠٢٢٠١
دراسة متكاملة للمفاھیم األساسیة إلدارة األعمال من خ��الل تط��ور النظری��ات اإلداری��ة كمنظوم��ة علمی��ة وفنی��ة  قررتناول المی

تتض��من التخط��یط  والت��يوسلوكیة ومراحل تطور الفكر اإلداري ، كما نستعرض مكون��ات العملی��ة اإلداری��ة وأب��رز وظائفھ��ا 
لب من خالل ھذه المادة عل��ى أب��رز  المتغی��رات العالمی��ة الم��ؤثرة عل��ى والتنظیم والرقابة والتوجیھ والقیادة . كما یتعرف الطا

یھدف ھذا المق��رر إل��ى التع��رف عل��ى طبیع��ة النش��اط الفن��دقي وذل��ك م��ن خ��الل اس��تعراض الھیك��ل التنظیم��ي و الفكر اإلداري 
ئیس��یة لك��ل قس��م م��ن أقس��ام للمنشآت الفندقیة المختلفة (فن��دق / منتج��ع). كم��ا یھ��دف المق��رر إل��ى إلق��اء الض��وء عل��ى المھ��ام الر
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٤٥  

 

المنشأة وخطوات سیر العمل داخل القسم. ویستعرض المقرر أیضا النظریات اإلداریة المختلفة مع إب��راز النظری��ات المتبع��ة 
في المنشآت الفندقیة. بعد دراسة ھذا المقرر یتمكن الطالب من اإللمام باالش��تراطات الواج��ب توافرھ��ا ف��یمن یش��غل الوظ��ائف 

  منشأة الفندقیة على مستوى كل من اإلدارة العلیا واإلدارة المتوسطة.اإلداریة بال
  

  إدارة األغذیة ومشروبات  ٠١٥١٠٢٢٠٢
یعتبر قسم األغذیة والمشروبات من بین األقسام الھامة في الفنادق والتي تساھم بنصیب كبیر في تحقیق أرباح الفندق. 

إلى دراسة الطالب ألسس إدارة أي منشأة تقدم لعمالئھا األغذیة والمشروبات سواء كانت ھذه المنشاة  قرردف المیھو
تجاریة أي ھدفھا األساسي تحقیق الربح أو خیریھ ومدعمھ وھدفھا خدمة شریحة معینة كطالب المدارس ومرضى 

اتھا المختلفة وكیفیة إدارة كل من ھذه المستشفیات على سبیل المثال. فمن خالل دراسة الطالب لدورة الغذاء بخطو
الخطوات یتعرف على اإلجراءات التي تتبع في األنواع المختلفة من منشآت األغذیة والمشروبات باختالف أھدافھا 

  وأحجامھا.
  

  مبادئ المحاسبة الفندقیة ٠١٥١٠٢٢٠٣
جمیع المعامالت المحاسبیة وإعداد القوائم المالیة  یعتبر قسم الحسابات بالفندق من األقسام المھمة التي تقوم بإعداد ومراقبة

في الفندق. ومن ثم فإن المقرر یھدف إلى جعل الطالب ملما بجمیع تلك المعامالت وان یكون قادرا على القیام بھا 
ت ومراقبتھا. فالمقرر یعرف الطالب على كیفیة تحریر طلبات الشراء والفواتیر ومراجعة السجالت المالیة والتعاقدا

ومراجعة بنود المیزانیة وحساب األرباح والخسائر وغیرھا من  –واإلیرادات وغیرھا وكیفیة إعداد التقاریر المحاسبیة 
  المعامالت المالیة.

  

  أسس الغذاء والتغذیة  ٠١٥١٠٢٢٠٤
وأعراض الزیادة فوائدھا للجسم،  یتضمن ھذا المقرر التعریفات الخاصة بالتغذیة، ثم یتناول العناصر الغذائیة من حیث

كذلك للھرم الغذائي، والمجموعات الغذائیة، وكیفیة حساب  والنقص، واألغذیة الغنیة بتلك العناصر. یتعرض المقرر
 من العناصر الغذائیة والطاقة. كما یتناول المقرر االحتیاجات الغذائیة للفئات الخاصة االحتیاجات الفردیة الیومیة

  ).المرضعات،...............إلخالمرضى، الریاضیین، الحوامل و(
 

  )٣( متخصصةلغة أجنبیة أولى  ٠١٥١٠٢٢٠٥
الرتقاء بالمستوى اللغوي للطالب ورفع كفاءتھم في استیعاب اللغة االنجلیزیة ومھارات الكتابة والتحدث ا یھدف ھذا المقرر

تشجیع الطالب على االستزادة من القراءات التخصصیة باللغة اإلنجلیزیة في كافة اتجاھات  إلى. كما یھدف إلیھا واإلنصات
والفعالیات   األنشطةالمتداولة في  بتعریف الطالب بالمصطلحات والمفردات المقرر یقوم .والفندقى النشاط السیاحي

سعارھا والخدمات التي ألرحالت السیاحیة ووا األنشطةالسیاحیة المختلفة مثل تلك المتعلقة باالستفسار عن الخدمات و
المختلفة وكیف یتم توظیف ھذه  والفندقیةالسیاحیة  المنشآتتداوال في  األكثر المحادثاتتتضمنھا . كما یتم دراسة 

لزیادة كفاءة االتصال بین الطالب وبین العمالء من غیر والفندقیة المصطلحات لتسییر العمل داخل المنشأة السیاحیة 
  الناطقین باللغة العربیة.

 

  )٣( متخصصة ثانیةلغة أجنبیة   ٠١٥١٠٢٢٠٦
الرتقاء بالمستوى اللغوي للطالب ورفع كفاءتھم في استیعاب اللغة االنجلیزیة ومھارات الكتابة والتحدث ا یھدف ھذا المقرر

تشجیع الطالب على االستزادة من القراءات التخصصیة باللغة اإلنجلیزیة في كافة اتجاھات  إلى. كما یھدف إلیھا واإلنصات
السیاحیة والفعالیات   األنشطةالمتداولة في  بتعریف الطالب بالمصطلحات والمفردات المقرر یقوم .والفندقى النشاط السیاحي

سعارھا والخدمات التي تتضمنھا . كما یتم دراسة أوالرحالت السیاحیة و األنشطةالمختلفة مثل تلك المتعلقة باالستفسار عن الخدمات و
المختلفة وكیف یتم توظیف ھذه المصطلحات لتسییر العمل داخل المنشأة  والفندقیةالسیاحیة  المنشآتتداوال في  األكثر المحادثات
  لناطقین باللغة العربیة.لزیادة كفاءة االتصال بین الطالب وبین العمالء من غیر اوالفندقیة السیاحیة 

  
  إدارة اإلشراف الداخلي ٠١٥١٠٢٢٠٧

یھدف ھذا المقرر إلى دراسة الھیكل اإلداري لقسم األشراف الداخلي ومجاالت ومسئولیات ھذا القسم وعالقتھ بأقس��ام الفن��دق 
واألم��اكن العام��ة والمغس��لة وقس��م األخرى واألماكن الرئیسیة التي یقوم قس��م األش��راف ال��داخلي بالنیاب��ة بھ��ا والس��یما الغ��رف 

البیضات. كما یتم التعرف على دور القسم في توفیر األمن واألمان للنزالء والمحافظ��ة عل��ى المفق��ودات وتس��لیمھا لھ��م ، كم��ا 
  یتضمن دراسة االشتراطات الواجب توافرھا في العاملین بھذا القسم، وإجراءات العمل المختلفة بالقسم.

  
  تسویق السیاحي و الفندقيمبادئ ال ٠١٥١٠٢٢٠٨

یھ��دف المق��رر إل��ي تزوی��د الطال��ب بمعلوم��ات أساس��یة ع��ن مفھ��وم التس��ویق وأھ��م المص��طلحات الت��ى تتعل��ق بمفھ��وم التس��ویق 
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٤٦  

 

واالتجاھ��ات الثالث��ة  –والم��زیج التس��ویقي  -وتط��ور ھ��ذا المفھ��وم. ویتض��من المق��رر توض��یح الف��رق ب��ین البی��ع و التس��ویق 
المثلث التسویقي مع إعطاء الطالب نبذه مختصرة عن بحوث التس��ویق وإس��تراتیجیات التس��ویق و س��لوك للتسویق الفندقي أو 

  العمالء وأھم االتجاھات الحدیثة في التسویق ( التسویق اإللكتروني).
  

  إدارة الموارد البشریة  ٠١٥١٠٢٢٠٩
البش��ریة كأح��د المقوم��ات الرئیس��یة  الفعال��ة ف��ي إدارة یھدف المقرر إلي دراسة المعلومات األساسیة ف��ي مج��ال إدارة الم��وارد 

الفنادق. ویتناول المقرر طریقة اإلعالن عن الوظائف الشاغرة واختیار الموظفین وتعینھم وت��دریبھم ث��م عملی��ات تقی��یم األداء 
ض��افة إل��ى التع��رف والتدریب وكذلك العملیات األخرى التي من ش��أنھا رف��ع كف��اءة األداء للعناص��ر البش��ریة ف��ي الفن��ادق، باإل

  على بعض المفاھیم المرتبطة بتنمیة الموارد البشریة في صناعة الفنادق.
  

  أسس الطھي الفندقي     ٠١٥١٠٢٢١٠
یتناول ھذا المقرر التعریف بتجھیزات وأقسام المطابخ الحدیثة وكذلك معرفة وظائف الع��املین فیھ��ا ومعرف��ة المھ��ام اإلداری��ة 

، وطرق إعداد المأكوالت الرئیسیة وذل��ك م��ن خ��الل إلم��ام الطال��ب  بأس��س الطھ��ي الفن��دقي المختلف��ة والفنیة للطاھي التنفیذي 
  .واإللمام بعملیات طھي األطباق الرئیسیة في المطابخ

  
  )٤( متخصصةلغة أجنبیة أولى  ٠١٥١٠٢٢١١
الرتقاء بالمستوى اللغوي للطالب ورفع كفاءتھم في استیعاب اللغة االنجلیزیة ومھارات الكتابة والتحدث ا یھدف ھذا المقرر

تشجیع الطالب على االستزادة من القراءات التخصصیة باللغة اإلنجلیزیة في كافة اتجاھات  إلى. كما یھدف إلیھا واإلنصات
والفعالیات   األنشطةالمتداولة في  ب بالمصطلحات والمفرداتبتعریف الطال المقرر یقوم .والفندقى النشاط السیاحي

سعارھا والخدمات التي أوالرحالت السیاحیة و األنشطةالسیاحیة المختلفة مثل تلك المتعلقة باالستفسار عن الخدمات و
تم توظیف ھذه المختلفة وكیف ی والفندقیةالسیاحیة  المنشآتتداوال في  األكثر المحادثاتتتضمنھا . كما یتم دراسة 

لزیادة كفاءة االتصال بین الطالب وبین العمالء من غیر والفندقیة المصطلحات لتسییر العمل داخل المنشأة السیاحیة 
  الناطقین باللغة العربیة.

 
  )٤( متخصصة ثانیةلغة أجنبیة   ٠١٥١٠٢٢١٢
الرتقاء بالمستوى اللغوي للطالب ورفع كفاءتھم في استیعاب اللغة االنجلیزیة ومھارات الكتابة والتحدث ا یھدف ھذا المقرر

تشجیع الطالب على االستزادة من القراءات التخصصیة باللغة اإلنجلیزیة في كافة اتجاھات  إلى. كما یھدف إلیھا واإلنصات
والفعالیات   األنشطةالمتداولة في  ب بالمصطلحات والمفرداتبتعریف الطال المقرر یقوم .والفندقى النشاط السیاحي

سعارھا والخدمات التي أوالرحالت السیاحیة و األنشطةالسیاحیة المختلفة مثل تلك المتعلقة باالستفسار عن الخدمات و
تم توظیف ھذه المختلفة وكیف ی والفندقیةالسیاحیة  المنشآتتداوال في  األكثر المحادثاتتتضمنھا . كما یتم دراسة 

لزیادة كفاءة االتصال بین الطالب وبین العمالء من غیر والفندقیة المصطلحات لتسییر العمل داخل المنشأة السیاحیة 
  الناطقین باللغة العربیة.

 
  تشریعات سیاحیة وفندقیة ٠١٥١٠٢٢٤١

ویتضمن ھذا المقرر تحدید الطبیعة یھدف ھذا المقرر إلى زیادة إلمام الطالب بالجوانب القانونیة في صناعة الضیافة 
القانونیة للمنشات السیاحیة والفندقیة والنظام القانوني للعاملین بھذه المنشات وطرق تنظیم العالقة بین أصحاب تلك 
المنشات. كما یتضمن دراسة ألنواع اإلعفاءات الضریبیة والجمركیة التي تقدمھا الدولة لھذه المنشات ، والتزامات ھذه 

  ت القانونیة واللوائح والتشریعات التي تضعھا وزارة السیاحة واالشتراطات البیئیة التي یجب أن تلزم بھا الفنادق.المنشا
  
  

  إدارة منشأت ذات طابع فندقي ٠١٥١٠٢٢٤٢
ومنشآت الرعایة الصحیة، ودور  إلى تعریف الطالب بالمنشآت ذات الطابع الفندقي مثل المستشفیاتقررالم اھدف ھذی

الداخلیة وغیرھا من المنشآت التي تقدم خدمة اإلقامة ذات الطابع  المسنین، وبیوت الشباب، والمدن الجامعیة، والمدارس
المقرر الھیكل  إلى خدمة األغذیة والمشروبات حیث یدرس الطالب السمات الممیزة لكل منھا، كما یشمل الفندقي باإلضافة

إلى روتین العمل الیومي وإجراءات التشغیل،  یام بھا، ویتعرض المقرر كذلكالتنظیمي والمھام المنوط بكل وظیفة الق
فندقیا موضحا في كل ذلك الفروق بین المنشآت الفندقیة التقلیدیة والمنشآت ذات  واألسلوب األمثل إلدارة تلك المنشآت

  .الفندقي وفقا للسمات الممیزة لكل منھا الطابع
  

  إحصاء فندقى ٠١٥١٠٢٢٤٣
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٤٧  

 

المقرر الى تدریب الطالب على كیفیة استخدام وتوظیف األسالیب والطرق اإلحصائیة المختلفة في تحلیل ودراسة یھدف 
  البیانات والمعلومات التشغیلیة للمنشآت السیاحیة والفندقیة وتحویل ھذه البیانات الى نتائج ذات داللة معنویة.

  
  الرقابة الداخلیة للعملیات الفندقیة ٠١٥١٠٢٢٤٤

یھدف ھذا المقرر إلى التعریف بأھمیة وتطبیقات الرقابة الداخلیة في الفنادق بحیث یستطیع الطالب التعرف على كل من 
مفھوم وأھداف وخصائص، ومبادئ ومتطلبات، ومداخل نظام الرقابة الداخلیة. كما یتضمن المقرر تطبیقات نظام الرقابة 

ة العمالة، وتكلفة الشراء، وإدارة المخزون، وأنشطة األغذیة والمشروبات الداخلیة في وظائف الفندق المختلفة مثل تكلف
والمكاتب األمامیة؛ بما یحقق أھداف الحفاظ على أصول المنشاة، والتأكد من دقة البیانات، والكفاءة التشغیلیة، وااللتزام 

  بالسیاسات اإلداریة الموضوعة.
 

 إدارة المكاتب األمامیة ٠١٥١٠٢٣٠١
المكاتب األمامیة دورا محوریا لكل التعامالت بین الفندق وعمالئھ. ویتضمن المقرر دراسة عالقة ھذا القسم یلعب قسم 

باألقسام األخرى بالفندق إضافة إلى األقسام الداخلیة التابعة لھذا القسم مثل االستعالمات واالستقبال والحجز وصراف 
ل منھا وأھمیھ التنسیق بینھا. وكذلك إجراءات التسجیل واإلقامة المكتب األمامي وغیرھا، مع التعرض لمھام ووظائف ك

والمغادرة والخدمات األخرى التي یمكن أن یقدمھا الفندق للنزالء كما یشمل المقرر على دور المراقب اللیلي ومھامھ في 
  سم المكاتب األمامیة.مراقبة دقة ومراجعة صحة عمل قسم المكاتب األمامیة وأھم التقاریر واإلحصاءات التي یصدرھا ق

 
  رة القرى السیاحیةإدا ٠١٥١٠٢٣٠٢

یتناول المقرر تعریف القرى السیاحیة ، وأنواعھا ، والسمات الرئیسیة الممیزة لھا والتي تمیزھا عن غیرھا من حیث نوعیة 
الموقع ونوعیة الخدمات النزالء وطبیعة التسھیالت المتوفرة والشروط الواجب توافرھا في تلك القرى السیاحیة من حیث 

الترفیھیة والصفات المطلوب توافرھا في العاملین في تلك القرى سواء على مستوى اإلدارة أو المستویات التشغیلیة 
والتنفیذیة. كما یتعرض المقرر ألھم المشكالت التي تواجھ القرى السیاحیة وخاصة مشكلة الموسمیة، باإلضافة إلى العدید 

  ة المرتبطة بنشاط القرى السیاحیة.من النواحي اإلداری
  

  رة اإلیرادات فى صناعة الضیافةإدا ٠١٥١٠٢٣٠٣
من أھم السیاسات الحدیثة المعنیة بإدارة الخدمات. وتقضي ھذه السیاسة بأن��ھ عل��ى الف��ـندق أن یس��عى  "تعتبر"إدارة اإلیرادات

إلى زیادة مبیعاتھ سواء عن طریق زیادة عدد العمالء أو زی��ادة متوس��ط إنف��اق العم��الء الح��الیین؛ أو حت��ى ع��ن طری��ق خدم��ة 
ت المناسب، بأفضل سعر م��ن خ��الل أفض��ل وس��یلة مناس��بة؛ األم��ر العمیل المناسب، وتقدیم المنتج/الخدمة المناسبة لھ في الوق

ویھدف المقرر إلى التعرف عل��ى مفھ��وم إدارة اإلی��رادات ونش��أتھ وأھمیت��ھ. كم��ا یس��تعرض  الذي ینعكس على زیادة الربحیة.
ثرات الت��ي ت��ؤدي االشتراطات والعناصر الواجب توافرھا للتطبی��ق الفع��ال لنظ��ام إدارة إی��رادات، باإلض��افة إل��ى مناقش��ة الم��ؤ

إلى نجاح النظام أو تلك التي تعوق عملیة التطبیق. ویتناول المقرر أیًضا أھم الخص��ائص واالس��تراتیجیات المتبع��ة ف��ي إدارة 
  اإلیرادات. كما یھدف المقرر إلى إلقاء الضوء على الخطوات الواجب إتباعھا لتطبیق نظام إدارة إیرادات فعال بالفنادق.

  
  
  
  
  

  إدارة وخدمة المطاعم  ٠١٥١٠٢٣٠٤
یھدف المقرر إلى زیادة إلمام الطالب بالمطاعم كأماكن لتقدیم وخدمة األغذیة. ولذا یھدف ھذا المقرر إلى إعطاء الطالب 

والتجھیزات الضروریة الالزمة من أثاث وأدوات وأساسیات وأنواع الخدمة في  –فكرة عن أنواع المطاعم وأقسامھا 
الواجب مراعاتھا عند تحدید احتیاجات المطاعم وطرق الشراء والمواصفات الواجب توافرھا في المطاعم والشروط 

  األدوات والتجھیزات وكیفیة االھتمام بالضیف ابتداء من استقبالھ بالمطعم حتى تودیعھ.
  

  ) ٥( متخصصةلغة أجنبیة أولى  ٠١٥١٠٢٣٠٥
ویھ��تم بتط��ویر مھ��ارات الطلب��ة اللغوی��ة ف��ي  الث��اني المس��توىاللغ��ة األجنبی��ة والمص��طلحات ب ھذا المقرر ھ��و اس��تمرار لمق��رر

كساب الطلبة المھ��ارات اللغوی��ة المتخصص��ة ف��ي الس��یاحة إ إلىمجال القراءة والكتابة والمحادثة في اللغة االنجلیزیة, ویھدف 
المختلف��ة وذل��ك لض��مان  الفندقی��ةعبی��ر ف��ي المج��االت م��ن خ��الل تش��جیعھم عل��ى اس��تخدام القواع��د اللغوی��ة الالزم��ة لس��المة الت

المص��طلحات االنجلیزی��ة التقنی��ة  المقرر عدد كبیر من یدرسومن ثم  في التخاطب باللغة االنجلیزیة. طالبتحسین مستوى ال
عل��ى ی��درب الطال��ب  و , وك��االت الس��یاحة وش��ركات الطی��رانالشركات السیاحیة والفنادق و المطاعم والمستخدمة في مجال 
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٤٨  

 

.  وی��تم و تنمی��ة المھ��ارات اللغوی��ة ف��ي الوص��ف والش��رح والتعلی��ق صیاغة الموض��وعات الس��یاحیة،، فھم النصوص السیاحیة
لمصطلحات وفھم المف��ردات ض��من س��یاقھا ف��ي النص��وص اإلنجلیزی��ة المتخصص��ة ف��ي ل الصحیح نطقالتدریب الطالب على 

  المجال السیاحي.
 

  ) ٥( متخصصةلغة أجنبیة ثانیة  ٠١٥١٠٢٣٠٦
ویھ��تم بتط��ویر مھ��ارات الطلب��ة اللغوی��ة ف��ي  الث��اني المس��توىاللغ��ة األجنبی��ة والمص��طلحات ب ھذا المقرر ھ��و اس��تمرار لمق��رر

كساب الطلبة المھ��ارات اللغوی��ة المتخصص��ة ف��ي الس��یاحة إ إلىمجال القراءة والكتابة والمحادثة في اللغة االنجلیزیة, ویھدف 
المختلف��ة وذل��ك لض��مان  الفندقی��ةم��ن خ��الل تش��جیعھم عل��ى اس��تخدام القواع��د اللغوی��ة الالزم��ة لس��المة التعبی��ر ف��ي المج��االت 

ة التقنی��ة المص��طلحات االنجلیزی�� المقرر عدد كبیر من یدرسومن ثم  في التخاطب باللغة االنجلیزیة. طالبتحسین مستوى ال
عل��ى ی��درب الطال��ب  و , وك��االت الس��یاحة وش��ركات الطی��رانالشركات السیاحیة والفنادق و المطاعم والمستخدمة في مجال 

.  وی��تم و تنمی��ة المھ��ارات اللغوی��ة ف��ي الوص��ف والش��رح والتعلی��ق صیاغة الموض��وعات الس��یاحیة،، فھم النصوص السیاحیة
لمصطلحات وفھم المف��ردات ض��من س��یاقھا ف��ي النص��وص اإلنجلیزی��ة المتخصص��ة ف��ي ل الصحیح نطقالتدریب الطالب على 

  المجال السیاحي.

  
   نظم المعلومات الفندقیة ٠١٥١٠٢٣٠٧

یھدف ھذا المقرر إلي زیادة إدراك الطالب وتنمی��ة معرفت��ھ بمج��ال تكنولوجی��ا المعلوم��ات الخاص��ة بص��ناعة الض��یافة وأھمی��ة 
متم��ثال ف��ي الحاس��ب اآلل��ي وش��بكة المعلوم��ات الدولی��ة ( االنترن��ت ) ف��ي األنظم��ة الفندقی��ة. ویش��مل إدخال النظ��ام االلكترون��ي 

المقرر على استخدام األسالیب العلمی��ة ف��ي ت��داول و تخ��زین واس��تدعاء المعلوم��ات وال س��یما ف��ي ال��ربط ب��ین سالس��ل الفن��ادق 
عب��ر ھ��ذه نظ��م التوزی��ع العالمی��ة والت��ي ت��ربط ب��ین مختل��ف العالمیة، كما یتضمن استخدام النظم الحدیث��ة ف��ي البی��ع و التس��ویق 

  المنشآت الفندقیة علي مستوى العالم.

 
  تخطیط قوائم الطعام ٠١٥١٠٢٣٠٨

یھدف المقرر إلي تعرف الطالب بمدى أھمیة قوائم الطع��ام باعتبارھ��ا وس��یلة حیوی��ة م��ن وس��ائل البی��ع و الت��رویج ألي منش��أة 
المشروبات. كما یتعلم كیف یقون بتصمیم وتكوین ھذه القائمة بالشكل الذي یجذب العم��الء ویرض��یھم تجاریة تقدم األغذیة و 

. حیث تتناول المادة أس��الیب التص��میم المختلف��ة للقائم��ة ونظری��ات إع��دادھا وط��رق التس��عیر لك��ل وجب��ة وكیفی��ة حس��اب م��دي 
  لتى یجب تجنبھا عند إعداد قائمة الطعام.شعبیة كل وجبة وبشكل مبسط یتعرف الطالب علي األخطاء التصمیمیة ا

 
  دراسات جدوى المشروعات الفندقیة ٠١٥١٠٢٣٠٩

یھدف ھذا المقرر إلى التعریف بماھی��ة دراس��ة الج��دوى وأھ��دافھا وأھمیتھ��ا للمش��روعات االقتص��ادیة. ویلق��ى المق��رر الض��وء 
ما، مع استعراض مع��اییر اختی��ار المك��ان المناس��ب على المبادئ األساسیة الواجب إتباعھا عند القیام بدراسة جدوى لمشروع 

للمشروع الفندقي، وأسس القیام ببحوث السوق الالزمة والطرق المتبعة في تنفیذھا. كما یقدم المقرر عرًض��ا ألج��زاء دراس��ة 
الج��دوى ع��ن طری��ق تحلی��ل خص��ائص الس��وق وتحلی��ل الع��رض والطل��ب، وتقی��یم الن��واحي المالی��ة المختلف��ة للمش��روع م��ن 

  بات رأس المال المستثمر وطرق التمویل وكیفیة قیاس األداء الفعلي للمشروع.متطل
  
  
 

  تصمیم وتجھیزات منشآت الضیافة ٠١٥١٠٢٣١٠
یھدف ھذا المقرر إلي تزوید الطالب بالمعارف والمھ��ارات الالزم��ة لتص��میم وتجھی��ز منش��أة فندقی��ة بدای��ة م��ن تحدی��د الفك��رة, 

الجدوى, اختیار فریق المش��روع المس��ئول ع��ن وض��ع التص��میمات, وض��ع التص��میمات, إنش��اء اختیار الموقع, عمل دراسات 
  المشروع, افتتاح المشروع وتجھیز المشروع باألجھزة والمعدات الالزمة إلتمام عملیات التشغیل.

 
  )٦( متخصصةلغة أجنبیة أولى  ٠١٥١٠٢٣١١

ویھ��تم بتط��ویر مھ��ارات الطلب��ة اللغوی��ة ف��ي  الث��اني المس��توىاللغ��ة األجنبی��ة والمص��طلحات ب ھذا المقرر ھ��و اس��تمرار لمق��رر
كساب الطلبة المھ��ارات اللغوی��ة المتخصص��ة ف��ي الس��یاحة إ إلىمجال القراءة والكتابة والمحادثة في اللغة االنجلیزیة, ویھدف 

المختلف��ة وذل��ك لض��مان  الفندقی��ةعبی��ر ف��ي المج��االت م��ن خ��الل تش��جیعھم عل��ى اس��تخدام القواع��د اللغوی��ة الالزم��ة لس��المة الت
المص��طلحات االنجلیزی��ة التقنی��ة  المقرر عدد كبیر من یدرسومن ثم  في التخاطب باللغة االنجلیزیة. طالبتحسین مستوى ال

عل��ى ی��درب الطال��ب  و , وك��االت الس��یاحة وش��ركات الطی��رانالشركات السیاحیة والفنادق و المطاعم والمستخدمة في مجال 
.  وی��تم و تنمی��ة المھ��ارات اللغوی��ة ف��ي الوص��ف والش��رح والتعلی��ق صیاغة الموض��وعات الس��یاحیة،، فھم النصوص السیاحیة
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٤٩  

 

لمصطلحات وفھم المف��ردات ض��من س��یاقھا ف��ي النص��وص اإلنجلیزی��ة المتخصص��ة ف��ي ل الصحیح نطقالتدریب الطالب على 
  المجال السیاحي.

 

  )٦( متخصصةلغة أجنبیة ثانیة  ٠١٥١٠٢٣١٢
ویھ��تم بتط��ویر مھ��ارات الطلب��ة اللغوی��ة ف��ي  الث��اني المس��توىاللغ��ة األجنبی��ة والمص��طلحات ب ھذا المقرر ھ��و اس��تمرار لمق��رر

كساب الطلبة المھ��ارات اللغوی��ة المتخصص��ة ف��ي الس��یاحة إ إلىمجال القراءة والكتابة والمحادثة في اللغة االنجلیزیة, ویھدف 
المختلف��ة وذل��ك لض��مان  الفندقی��ةم��ن خ��الل تش��جیعھم عل��ى اس��تخدام القواع��د اللغوی��ة الالزم��ة لس��المة التعبی��ر ف��ي المج��االت 

ة التقنی��ة المص��طلحات االنجلیزی�� المقرر عدد كبیر من یدرسومن ثم  في التخاطب باللغة االنجلیزیة. طالبتحسین مستوى ال
عل��ى ی��درب الطال��ب  و , وك��االت الس��یاحة وش��ركات الطی��رانالشركات السیاحیة والفنادق و المطاعم والمستخدمة في مجال 

.  وی��تم و تنمی��ة المھ��ارات اللغوی��ة ف��ي الوص��ف والش��رح والتعلی��ق صیاغة الموض��وعات الس��یاحیة،، فھم النصوص السیاحیة
ات وفھم المف��ردات ض��من س��یاقھا ف��ي النص��وص اإلنجلیزی��ة المتخصص��ة ف��ي لمصطلحل الصحیح نطقالتدریب الطالب على 

  المجال السیاحي.
  

  التسویق الفندقي المتقدم ٠١٥١٠٢٣٤١
یھدف المقرر إلي تزوید الطالب باستكمال المعلومات التي درسھا الطالب في مقرر مبادئ التسویق. كما یركز ھذا المقرر 

التسویق الداخلي والخارجي, التسویق اإللكتروني والتسویق البیعي. وفي النھایة علي مصطلحات تسویقیة متقدمة مثل 
  یدرس الطالب كیف یقوم بتصمیم برنامج تسویقي متكامل لمنشأة فندقیة.

 
  إدارة المنشات الصغیرة والمتوسطة ٠١٥١٠٢٣٤٢

النشاط الفندقي، وذلك من خالل یھدف ھذا المقرر إلى التعرف على طبیعة المشروعات الصغیرة والمتوسطة في 
استعراضھ لكیفیة تكوین المشروع والھیكل التنظیمي لھ، والتعرف على جوانبھ المختلفة. كما یھدف المقرر إلى إلقاء 
الضوء على أھم السیاسات المتبعة في إدارة مثل ھذه المشروعات، وكیفیة مجابھة التحدیات الناجمة عن المشروعات 

ظیم الممیزات الموجودة في بیئة العمل. كما یتناول المقرر الخطوات الفعالة لتحقیق الرقابة على األخرى، ومحاولة تع
  العملیات وتقییم األداء في المشروعات الفندقیة الصغیرة والمتوسطة.

 
  محاسبة إداریة وتكالیف فندقیة ٠١٥١٠٢٣٤٣

المالیة والمحاسبة اإلداریة؛ إذ أنھا تمثل المصدر األساسي تعتبر محاسبة التكالیف ھي حجر الزاویة لكٍل من المحاسبة 
إلعداد كافة تقاریر المحاسبة الداخلیة والخارجیة. وتھدف محاسبة التكالیف إلى قیاس التكلفة بما یحقق فعالیة تقییم اإلنتاج 

الجة المشاكل واتخاذ القرارات والمخزون، وإعداد القوائم المالیة للوحدة االقتصادیة، باإلضافة إلى فعالیة التخطیط ومع
المناسبة، فضالً عن الدور الرقابي وتقییم األداء. ویتناول المقرر أھمیة محاسبة التكالیف والمفاھیم األساسیة المتعلقة بھا، 

  كما یعرض األنظمة المختلفة لقیاس التكالیف، وكیفیة الرقابة علیھا، وإعداد التقاریر الخاصة بھا.
  
  
  
 

  صحة وسالمة الغذاء ٠١٥١٠٢٣٤٤
یھدف ھذا المقرر إلي تعلیم الطالب بالمفاھیم والمب��ادئ العام��ة المتعلق��ة بص��حة وس��المة األغذی��ة داخ��ل المنش��ات الفندقی��ة ف��ي 
مراحل إعداد الطعام المختلفة بدایة من عملیة الطلب ثم الشراء ثم االستالم ثم اإلعداد ثم الخدمة والتقدیم وكیفیة الحف��اظ عل��ي 

  الغذاء أثناء تلك المراحل المختلفة. سالمة
  
 

  إدارة الفنادق الدولیة ٠١٥١٠٢٤٠١
یھدف ھذا المقرر إلي تعلیم الطالب  المفاھیم العالمیة في إدارة الفنادق وزیادة معرفتھ بالخبرات والمھ��ارات المطلوب��ة إلدارة 

الفن��دقي, كم��ا یھ��دف ھ��ذا المق��رر إل��ي تعل��یم الطال��ب  الفنادق الدولیة من خالل التعرف على الثقافات المختلفة في مجال العمل
  طرق القیادة  واإلدارة الفعالة من المنظور الفندقي العالمي.

 
  المطابخ العالمیة ٠١٥١٠٢٤٠٢

صممت محتویات ھذا المقرر حتى یكون الطال��ب ملم��اً بمتطلب��ات ن��زالء الفن��ادق م��ن الجنس��یات المختلف��ة حی��ث ی��وفر المق��رر 
المختلفة المتعلقة بمختلف أنواع األطعم��ة المختلف��ة وط��رق تحض��یرھا وإع��دادھا وط��رق الخدم��ة والنكھ��ات الممی��زة المعارف 
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لھا. ویكتسب الطالب من خالل ھذا المقرر الخبرة في إعداد قوائم الطعام للبلدان واألقالیم الجغرافیة المختلف��ة وتحدی��د ط��رق 
م��ع االعتب��ارات الثقافی��ة والدینی��ة والت��ي تتناس��ب م��ع األذواق لك��ل م��ن بل��د المنش��أ اإلعداد وخدمة تلك القوائم وذلك بما یتالءم 

  والبلد المضیف.
 

  )١مشروع بحثي( ٠١٥١٠٢٤٠٣
یھدف  ھذا المقرر إلى زیادة الكفاءة العلمیة والعملیة للطالب من خالل  استذكار الطال��ب بك��ل م��ا ت��م دراس��تھ وتطبیق��ھ عملی��ا 

مقت��رح لفك��رة إنش��اء مش��روع فن��دقي أو لتط��ویر مش��روع ق��ائم بالفع��ل ث��م ی��تم م��ن خ��الل ع��دد م��ن حی��ث یق��وم الطال��ب بإع��داد 
الفصول تنفیذ الفكرة . كما یھدف المقرر زیادة قدرة الطالب على التعرف عل��ى األقس��ام المختلف��ة وزی��ادة قدرت��ھ عل��ى التقی��یم 

  والوصول لخطة عمل إلصالح جوانب الضعف داخل المنشات الفندقیة.
  

 
  اإلدارة اإلستراتیجیة في صناعة السیاحة والفنادق ٠١٥١٠٢٤٠٤

یم��د ھ��ذا المق��رر الط��الب بالنظری��ة والممارس��ة ف��ي مج��ال اإلدارة اإلس��تراتیجیة م��ن خ��الل اس��تخدام المحاض��رات ودراس��ات 
اإلس��تراتیجیة الحال��ة. حی��ث یس��اعد ھ��ذا المق��رر عل��ى بن��اء مھ��ارات الط��الب ف��ي األعم��ال الھام��ة للتخط��یط وإدارة األنش��طة 

للشركات. وتشمل موضوعات ھذا المقرر تحدید الرؤیة للشركات، أھداف وفلسفة الشركات، وتطویر ملف عم��ل الش��ركات، 
وإجراء تحلیل الموارد، وتقییم البیئة الخارجیة، وتحدید الخی��ارات اإلس��تراتیجیة المختلف��ة، االختی��ار ب��ین الب��رامج ع��ن طری��ق 

ھداف الشركات طویلة األجل، وتنفیذ الق��رارات اإلس��تراتیجیة ومراجعتھ��ا واتخ��اذ اإلج��راءات التحلیل اإلستراتیجي، ووضع أ
  تصحیحیة الالزمة.

 
  ) ٧( متخصصةلغة أجنبیة أولى  ٠١٥١٠٢٤٠٥

 -تط��ویر مھ��ارات الطلب��ة اللغوی��ة ف��ي الكلی��ة  لمقرري اللغ��ة ب��الفرقتین الثانی��ة والثالث��ة ، ویھ��دف إل��يھذا المقرر ھو استمرار 
وفھ��م قواع��د وتراكی��ب الجمل��ة االنجلیزی��ة. كم��ا ی��تم  األفع��المن خالل تش��جیعھم  عل��ى اس��تخدام تص��ریف  -الشفھیة والكتابیة 

من خالل ھذا المقرر یب��دأ الطال��ب ف��ي اس��تخدام اللغ��ة و تدریب الطلبة على استعمال القواعد اللغویة الصحیحة في التخاطب. 
الب��رامج والتق��اریر  الس��یاحیة باللغ��ة  إع��دادص الس��یاحیة والت��دریب عل��ى بمس��توى لغ��وي متط��ور م��ن حی��ث دراس��ة النص��و

  تنمیة متقدمة للمھارات اللغویة في الوصف والشرح والتعلیق والكتابة. إلىاالنجلیزیة مما یؤدي 
 

  ) ٧( متخصصةلغة أجنبیة ثانیة  ٠١٥١٠٢٤٠٦
 -تط��ویر مھ��ارات الطلب��ة اللغوی��ة ف��ي الكلی��ة  والثالث��ة ، ویھ��دف إل��يلمقرري اللغ��ة ب��الفرقتین الثانی��ة ھذا المقرر ھو استمرار 

وفھ��م قواع��د وتراكی��ب الجمل��ة االنجلیزی��ة. كم��ا ی��تم  األفع��المن خالل تش��جیعھم  عل��ى اس��تخدام تص��ریف  -الشفھیة والكتابیة 
الطال��ب ف��ي اس��تخدام اللغ��ة من خالل ھ��ذا المق��رر یب��دأ وتدریب الطلبة على استعمال القواعد اللغویة الصحیحة في التخاطب. 

الب��رامج والتق��اریر  الس��یاحیة باللغ��ة  إع��دادبمس��توى لغ��وي متط��ور م��ن حی��ث دراس��ة النص��وص الس��یاحیة والت��دریب عل��ى 
  تنمیة متقدمة للمھارات اللغویة في الوصف والشرح والتعلیق والكتابة. إلىاالنجلیزیة مما یؤدي 

  
  

  إدارة المؤتمرات ٠١٥١٠٢٤٠٧
الحفالت والم��ؤتمرات م��ن األنش��طة الحدیث��ة نس��بیا بالفن��ادق ولمواجھ��ة التط��ورات االقتص��ادیة واالجتماعی��ة الت��ي تط��رأ تعتبر 

على المجتمع وتغی��ر الع��ادات والس��لوك. وإدارة الحف��الت والم��ؤتمرات تطل��ب تخطیط��ا دقیق��ا للب��رامج الزمنی��ة لتل��ك الحف��الت 
بر عدد ممكن من النزالء لھذا النوع م��ن األنش��طة  ل��ذلك یتض��من المق��رر والمؤتمرات بل والعمل على الترویج لھا وجذب اك

أن��واع الحف��الت والم��ؤتمرات وكیفی��ة اإلع��داد لھ��ا، ودورھ��ا ف��ي تنش��یط المبیع��ات وزی��ادة نس��بة اإلش��غال وأن��واع األنش��طة 
  المصاحبة للحفالت والمؤتمرات.

  
 

  إدارة األزمات في الفنادق     ٠١٥١٠٢٤٠٨
إلى تنمیة القدرات المعرفیة للطالب في مجال إدارة األزمات فى صناعة الضیافة وذلك من خالل المعرف��ة  یھدف ھذا المقرر

كم یشمل المقرر التعری��ف ب��التخطیط اإلداري لألزم��ات ف��ي   .بمفھوم األزمات وأنواعھا وكذلك اإلطار التي تعمل من خاللھ
كم��ا یھ��دف المق��رر إل��ى تنمی��ة المھ��ارات التطبیقی��ة ف��ي ذل��ك   .اتالفنادق واإللمام بالمعلومات واالتصاالت فى ظروف األزم��

  المجال وكیفیة  تكوین فریق إلدارة األزمات.
  

  )٢مشروع بحثي( ٠١٥١٠٢٤٠٩
). ویك��ون ١یھدف  ھذا المقرر إلى زیادة الكفاءة العلمیة والعملیة للطال��ب م��ن اس��تكمال م��ا ق��ام بعمل��ة ف��ي مش��روعة البحث��ي (
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شاملة للمشروع من حیث دراسة السوق, دراسة شرائح العم��الء المختلف��ة, تص��میم وتجھی��ز المنش��أة  ذلك بعمل دراسة جدوى
  وفي النھایة دراسة الجدوى المالیة للمشروع.

 

  إدارة التطویر في المنشآت السیاحیة والفندقیة ٠١٥١٠٢٤١٠
وأھ��دافھا وكیفی��ة تطبیقھ��ا. وتتن��اول یھ��دف ھ��ذا المق��رر إل��ي تعری��ف الط��الب بمفھ��وم عملی��ة التطی��ر ف��ي ص��ناعة الض��یافة 

موضوعات ھذا المقرر مفھوم عملیة التطویر, أشكال وأنواع التطویر المختلفة, كیفیة قیاس عملیة التط��ویر داخ��ل المنش��ات. 
  أحجار بناء إستراتیجیة التطویر المختلفة وفي النھایة التحدیات التي تواجھ تطبیق عملیة التطویر داخل المنشآت.

 

  )٨( متخصصةلغة أجنبیة أولى  ٠١٥١٠٢٤١١
 -تط��ویر مھ��ارات الطلب��ة اللغوی��ة ف��ي الكلی��ة  لمقرري اللغ��ة ب��الفرقتین الثانی��ة والثالث��ة ، ویھ��دف إل��يھذا المقرر ھو استمرار 

وفھ��م قواع��د وتراكی��ب الجمل��ة االنجلیزی��ة. كم��ا ی��تم  األفع��المن خالل تش��جیعھم  عل��ى اس��تخدام تص��ریف  -الشفھیة والكتابیة 
من خالل ھذا المقرر یب��دأ الطال��ب ف��ي اس��تخدام اللغ��ة و تدریب الطلبة على استعمال القواعد اللغویة الصحیحة في التخاطب. 

غ��ة الب��رامج والتق��اریر  الس��یاحیة بالل إع��دادبمس��توى لغ��وي متط��ور م��ن حی��ث دراس��ة النص��وص الس��یاحیة والت��دریب عل��ى 
  تنمیة متقدمة للمھارات اللغویة في الوصف والشرح والتعلیق والكتابة. إلىاالنجلیزیة مما یؤدي 

 

  )٨( متخصصةلغة أجنبیة ثانیة  ٠١٥١٠٢٤١٢
 -تط��ویر مھ��ارات الطلب��ة اللغوی��ة ف��ي الكلی��ة  لمقرري اللغ��ة ب��الفرقتین الثانی��ة والثالث��ة ، ویھ��دف إل��يھذا المقرر ھو استمرار 

وفھ��م قواع��د وتراكی��ب الجمل��ة االنجلیزی��ة. كم��ا ی��تم  األفع��المن خالل تش��جیعھم  عل��ى اس��تخدام تص��ریف  -الشفھیة والكتابیة 
من خالل ھ��ذا المق��رر یب��دأ الطال��ب ف��ي اس��تخدام اللغ��ة وتدریب الطلبة على استعمال القواعد اللغویة الصحیحة في التخاطب. 

الب��رامج والتق��اریر  الس��یاحیة باللغ��ة  إع��دادالس��یاحیة والت��دریب عل��ى  بمس��توى لغ��وي متط��ور م��ن حی��ث دراس��ة النص��وص
  تنمیة متقدمة للمھارات اللغویة في الوصف والشرح والتعلیق والكتابة. إلىاالنجلیزیة مما یؤدي 

  

  إدارة التدریب في صناعة الضیافة ٠١٥١٠٢٤٤١
. وذلك م��ن خ��الل التع��رف عل��ى ط��رق الت��دریب الفنادقفي التعرف على أعمال وأنشطة قسم التدریب یھدف ھذا المقرر إلي 

المختلفة وكیفیة وضع وتنفی��ذ الب��رامج التدریبی��ة لزی��ادة المھ��ارات المختلف��ة للع��املین. وس��یتم التع��رف عل��ى الب��رامج التدریبی��ة 
  .  األقسام المختلفة مثل المكاتب األمامیة والمطبخ والمطعم واإلشراف الداخلي المختلفة للعاملین فى

  

  مھارات اإلتصال فى صناعة الضیافة ٠١٥١٠٢٤٤٢
ویشتمل المقرر على موضوعات : مفاھیم أساسیة في االتصال في صناعة الضیافة، أنواع االتص��ال, أدوات جم��ع البیان��ات، 
أنواع االتصال في صناعة الضیافة، العوامل المؤثرة في جودة عملیة االتص��ال، باإلض��افة إل��ي دراس��ة وس��ائل االتص��ال ف��ئ 

  صناعة الضیافة.
  
  
 

  تغذیة المجموعات ٠١٥١٠٢٤٤٣
یتناول ھذا المقرر التغذیة في المؤسسات سواء كانت ھ��ذه المؤسس��ات تھ��دف إل��ى ال��ربح مث��ل الفن��ادق أو كان��ت ال تھ��دف ال��ر 

الجماعی��ة الربح مثل النوادي االجتماعیة ودور المسنین والمدارس والجامعات والسجون غیرھا. كم��ا یتن��اول المق��رر التغذی��ة 
  لألعداد الكبیرة وخطوات إعداد وتجھیز الوجبات كما في شركات الطیران والقوات المسلحة وغیرھا من المؤسسات.

 

  إدارة الغرف ٠١٥١٠٢٤٤٤
وب��ذلك  ,یتناول ھذا المقرر تحلیل مفص��ل لك��ل السیاس��ات واإلج��راءات المس��تخدمة ف��ي إدارة قط��اع الغ��رف بالفن��ادق وھیكلھ��ا

ویھدف ھ��ذا المق��رر أیض��ا إل��ى  .یقوم الطالب بدراسة كال من المكاتب األمامیة وخدمة الغرف كمحورین أساسین لھذا القطاع
من ناحیة أخري یق��وم بدراس��ة وظ��ائف قس��م اإلش��راف  .معرفة الھیكل التنظیمي للمكاتب األمامیة وكذلك دراسة دورة العمیل

  قة قسم اإلشراف الداخلي بالمكاتب األمامیة.باإلضافة لعال . الداخلي ومكوناتھ
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  ياإلرشاد السیاح توصیف مقررات برنامج
  
 

  )١( (حتى نھایة الدولة الوسطى) تاریخ مصر الفرعونیة ٠١٥١٠٣٢٠١
 عصر ما قبل األسرات یشمل المقرر دراسة الفترات التاریخیة منذ عھد ما قبل األسرات حتى نھایة الدولة الوسطى.

عصر الدولة القدیمة (عصر بناه األھرام من األسرة الثالثة حتى األسرة و  العصر المبكر لألسرات (األولى و الثانیة)و
عصر الدولة الوسطى (من األسرة و األول (من األسرة السابعة حتى األسرة العاشرة) االضمحاللعصر و السادسة)

دراسة شئون مصر السیاسیة  . كما یتناولة مفصلة لكل أسرةدراس قرریشمل المو ة عشرة).الحادیة عشر حتى األسرة الثانی
التجاریة و  تعرف على أھم الحمالتویتم الالدولة.  على تھسیاس انعكاسالداخلیة و الخارجیة موضحا دور الملك و

فى عاصمة مصر  وتتم دراسةعھد كل ملك.  فيأھم المنشآت المعماریة  وعلى صر لبسط نفوذھاقامت بھا م التيالعسكریة 
و كیفیة  اإلداریةالشئون  وكذلككل فترة تاریخیة و تأثیرھا  في السائدةالدینیة  معتقداتال كما تتم دراسةأسرة ملكیة.  كل

  .اخلیادارة البالد دإ
  

  تاریخ مصر البطلمیة ٠١٥١٠٣٢٠٢
ق.م.، وم��رورا ب��الملوك  ٣٣٢ابت��داءا م��ن ف��تح االس��كندر األكب��ر لمص��ریتناول المقرر دراسة تفصیلیة لتاریخ مصر البطلمیھ 

ق.م. ویش��مل المق��رر أیض��ا دراس��ة للجوان��ب  ٣٠البطالم��ة وانتھ��اءا بموقع��ة أكتی��وم وتح��ول مص��ر إل��ى والی��ة رومانی��ة ف��ى 
التج��ارة)،  –لص��ناعة ا –الحضاریة فى مصر البطلمیة والتى تشمل النظام االدارى فى البالد، الحیاة االقتص��ادیة ( الزراع��ة 

  و الحیاة الثقافیة وكذلك الحیاة الدینیة.
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  )١( تاریخ وحضارة مصر اإلسالمیة (حتى نھایة الدولة الفاطمیة) ٠١٥١٠٣٢٠٣

یتناول المقرر دراسة أحوال مصر قبل الفتح اإلسالمي مباش��رة وم��دي اس��تعداد الش��عب لتقب��ل حك��م جدی��د. ث��م الظ��روف الت��ي 
اإلس��المي وتغی��ر أح��وال مص��ر االجتماعی��ة والسیاس��یة بع��د الف��تح. وھ��ذا التن��اول یتع��رض للخالف��ة اإلس��المیة ص��احبت الف��تح 

بشكل عام ووضع مصر كوالیة تابعة سواء في عصر الخلفاء الراشدین أو الخالفة األمویة أو العباسیة. ث��م یتع��رض المق��رر 
ة ف��ي أنح��اء متع��ددة وظھ��رت جلی��اً ف��ي مص��ر ممثل��ة ف��ي الدول��ة لظاھرة الدویالت المستقلة التي طرأت عل��ي الخالف��ة العباس��ی

الطولونیة والدولة اإلخشیدیة؛ بحیث یتناول بالدراسة ظروف قیام كل دویلة وأحوالھا وظروف انھیارھا. كما یتن��اول المق��رر 
. ویتع��رض المق��رر دراسة نشأة الفكر الش��یعي ث��م تأس��یس الدول��ة الفاطمی��ة ف��ي المغ��رب ث��م انتقالھ��ا إل��ي مص��ر والتوس��ع منھ��ا

أحوال الدولة الفاطمیة في العصر الف��اطمي األول أو م��ا ع��رف باس��م عص��ر الق��وة ث��م ف��ي العص��ر الف��اطمي الث��اني أو عص��ر 
  الوزراء العظام. كذلك یتناول المقرر دراسة أحوال مصر االجتماعیة واالقتصادیة خالل الفترة محل الدراسة.

  
  )١( لغة مصریة قدیمة ٠١٥١٠٣٢٠٤

مصر القدیمة و الخطوط المختلفة لكتابة اللغة المصریة القدیمة و دراسة للعصور  فيالكتابة  لنشأةیتضمن المقرر دراسة 
كما یتضمن المقرر  الكتابة. فيالعالمات المستخدمة أنواع اللغویة المختلفة و قصة فك رموز اللغة المصریة القدیمة و 

و الضمائر المتصلة  األفعال أنواعالخبر و  وأنواعدراسة تفصیلیة لتكوین الجملة االسمیة و الجملة الفعلیة وحروف الجر 
 بأنواعھ النفيوالمتعلقة و المستقلة و استخداماتھا وصیغ المبنى للمجھول و المبنى للمعلوم و الصفة و الموصوف و 

كیة والثانویة مع دراسة للعدید من المفردات للغة المصریة القدیمة و التمرین على قراءة نصوص الرئیسیة المل األلقابو
  والتمارین ذات العالقة بالموضوعات سالفة الذكر. اإلعرابمصریة قدیمة مع التعلیق و 

  
  )٣( متخصصةلغة أجنبیة أولى  ٠١٥١٠٣٢٠٥
الرتقاء بالمستوى اللغوي للطالب ورفع كفاءتھم في استیعاب اللغة االنجلیزیة ومھارات الكتابة والتحدث ا یھدف ھذا المقرر

تشجیع الطالب على االستزادة من القراءات التخصصیة باللغة اإلنجلیزیة في كافة اتجاھات  إلى. كما یھدف إلیھا واإلنصات
والفعالیات   األنشطةالمتداولة في  ب بالمصطلحات والمفرداتبتعریف الطال المقرر یقوم .والفندقى النشاط السیاحي

سعارھا والخدمات التي أوالرحالت السیاحیة و األنشطةالسیاحیة المختلفة مثل تلك المتعلقة باالستفسار عن الخدمات و
تم توظیف ھذه المختلفة وكیف ی والفندقیةالسیاحیة  المنشآتتداوال في  األكثر المحادثاتتتضمنھا . كما یتم دراسة 

لزیادة كفاءة االتصال بین الطالب وبین العمالء من غیر والفندقیة المصطلحات لتسییر العمل داخل المنشأة السیاحیة 
  الناطقین باللغة العربیة.

  
  
 

  )فرعوني (مواقع ومتاحف سیاحيرشاد إ ٠١٥١٠٣٢٠٦
في مصر القدیمة ثم دراسة  اإلنسانیشمل المقرر مقدمة عن عقیدة البعث والخلود والعناصر األساسیة الالزمة لبعث 

ویعقب ذلك دراسة تطور المقبرة الملكیة والعناصر  ومتحف إیمحتب، سقارة فيتفصیلیة للمجموعة الجنائزیة للملك زوسر 
لیة للمجموعات الجنائزیة للملك سنفرو في میدوم ودھشور والمجموعات دراسة تفصی تتم المكونة للمجموعة الجنائزیة. ثم

 ثم دراسة المجموعات الجنائزیة لملوك األسرات الخامسة والسادسة.. خوفو وخفرع ومنكاورع بالجیزة وكالجنائزیة للمل
ة بالمتحف المصرى بالقاھرة. ویتم بالتوازى دراسة القطع األثریة ذات الصلة من األسرة الثالثة وحتى نھایة األسرة السادس

مع التعرف  واللشت ودھشور وھوارة البحريالدیر  فيذلك دراسة تطور المجموعات الجنائزیة لملوك الدولة الوسطى  یلي
. وتشمل الدراسة التطبیقیة عروض تقدیمیة على القطع األثریة ذات الصلة بتلك الحقبة بالمتحف المصرى بالقاھرة.

  الملكیة فى الدولتین القدیمة والوسطى وعرض العناصر المعماریة للمقابر وتطورھا.للمجموعات الجنائزیة 
  

  )١( آثار مصر الفرعونیة (حتى نھایة الدولة الوسطى) ٠١٥١٠٣٢٠٧
مصر القدیمة بدءا من الدولة القدیمة وحتى نھایة الدولة الوسطى في  فيیتناول المقرر دراسة تفصیلیة عن مقابر األفراد 

الجبانات المختلفة مثل سقارة و الجیزة و میدوم وبنى حسن والبرشا، مع التركیز على العناصر المعماریة في كل منھا 
وتفسیرھا، مع إلقاء ومراحل التطور المعماري و الفني لھا وأھم الموضوعات والمناظر المصورة على جدران المقابر 

  الدولتین القدیمة والوسطى. فيویشمل المقرر  دراسة أمثلة من مقابر األفراد  الضوء على الخلفیة التاریخیة لكل منھا.
  

  )١أثار مصر الیونانیة الرومانیة ( ٠١٥١٠٣٢٠٨
مث��ل منطق��ة تون��ا الجب��ل ومقب��رة  یتناول المقرر دراسة تفصیلیة ألھم المواقع األثریة في مصر و التي ترجع للعصر البطلمي

بتوزیریس، و الفیوم و المنیا و الواحات و غیرھا م��ن المواق��ع موض��حا األھمی��ة الجغرافی��ة و التاریخی��ة لتل��ك المواق��ع و أھ��م 
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  اآلثار بھا و شرحھا ووصفھا بشكل تفصیلي و تدریب الطالب على شرح تلك المواقع.
  

  )١( الدولة الفاطمیة) آثار مصر اإلسالمیة (حتى نھایة ٠١٥١٠٣٢٠٩
یتناول المقرر دراسة المفاھیم األساسیة للعمارة اإلسالمیة مثل المفھوم الوظیفي للمبني والتمییز بین العناصر اإلنشائیة 
وأنواعھا والعناصر الزخرفیة وأنواعھا. ویتناول المقرر دراسة نماذج من المنشئات المعماریة في الفترة محل الدراسة 

خاللھا الوقوف علي التطور الذي طرأ علي العمارة اإلسالمیة. ومن النماذج التي تقع محل الدراسة المنشئات  بحیث یتم من
الدینیة مثل جامع عمرو بن العاص، جامع أحمد بن طولون، جامع األزھر، جامع الحاكم، جامع األقمر، جامع الصالح 

ر والبوابات باإلضافة إلي المنشئات السكنیة وغیرھا من المنشئات طالئع. ومنھا أیضاً المنشئات العسكریة متمثلة في األسوا
  كما في مقیاس النیل.

  
  )٢( لغة مصریة قدیمة ٠١٥١٠٣٢١٠

المباشرة و غیر المباشرة و البدل و  اإلضافةیتضمن المقرر دراسة تفصیلیة لصیغ المثنى و الجمع و یاء النسب و حاالت 
التعریف ووسائل التعبیر عن الملكیة مع دراسة للعدید من المفردات للغة  أدواتو  اإلشارة أسماءالصفات و فعل الكینونة و 

  .واإلعرابالمصریة القدیمة و التمرین على قراءة نصوص مصریة قدیمة مع التعلیق 
و  نيالفرعوو حتى نھایة العصر  األسراتكما یتضمن المقرر دراسة أسماء وألقاب الملوك و الملكات منذ بدایة عصر 

  لھات المختلفة والتمارین ذات العالقة بالموضوعات سالفة الذكر.الو ا اآللھةدراسة أسماء 
  

  )٤( متخصصةلغة أجنبیة أولى  ٠١٥١٠٣٢١١
الرتقاء بالمستوى اللغوي للطالب ورفع كفاءتھم في استیعاب اللغة االنجلیزیة ومھارات الكتابة والتحدث ا یھدف ھذا المقرر

تشجیع الطالب على االستزادة من القراءات التخصصیة باللغة اإلنجلیزیة في كافة اتجاھات  إلى. كما یھدف إلیھا واإلنصات
والفعالیات   األنشطةالمتداولة في  بتعریف الطالب بالمصطلحات والمفردات المقرر یقوم .والفندقى النشاط السیاحي

سعارھا والخدمات التي أوالرحالت السیاحیة و األنشطةات والسیاحیة المختلفة مثل تلك المتعلقة باالستفسار عن الخدم
المختلفة وكیف یتم توظیف ھذه  والفندقیةالسیاحیة  المنشآتتداوال في  األكثر المحادثاتكما یتم دراسة تتضمنھا .

ء من غیر لزیادة كفاءة االتصال بین الطالب وبین العمالوالفندقیة المصطلحات لتسییر العمل داخل المنشأة السیاحیة 
  الناطقین باللغة العربیة.

  
  
  

  دیانة مصریة قدیمة ٠١٥١٠٣٢١٢
یتناول ھذا المقرر دراسة تفصیلیة عن آلھة مصر القدیمة فیما یتعلق بأسمائھا وأشكالھا وأماكن عبادتھا ووظائفھا وكذلك 

  دراسة المجامع الرئیسیة لآللھة والتمییز بین نظریات الخلق في مصر القدیمة و أیضا الكتب الدینیة المختلفة. 
  الدینیة على مر العصور المختلفة.تشمل الدراسة كذلك أھم االحتفاالت و الطقوس 

  
  تشریعات وأجھزة ومنظمات دولیة ٠١٥١٠٣٢٤١

تخطیط الرحالت السیاحیة، أنواع البرامج الس��یاحیة، أع��داد الب��رامج الس��یاحیة، نظ��م الحج��ز الس��یاحیة، نظ��م  –یتناول المقرر 
  التعاقدات السیاحیة، العموالت السیاحیة، مستقبل صناعة السیاحة والسفر.

  
  )٣( متخصصةثانیة لغة أجنبیة  ٠١٥١٠٣٢٤٢
الرتقاء بالمستوى اللغوي للطالب ورفع كفاءتھم في استیعاب اللغة االنجلیزیة ومھارات الكتاب��ة والتح��دث ا یھدف ھذا المقرر

تشجیع الطالب على االستزادة من القراءات التخصصیة باللغة اإلنجلیزیة في كافة اتجاھ��ات  إلى. كما یھدف إلیھا واإلنصات
 األنش���طةالمتداول���ة ف���ي  بتعری���ف الطال���ب بالمص���طلحات والمف���ردات المق���رر یق���وم .واإلرش���اد الس���یاحى النش���اط الس���یاحي

س���عارھا أوال���رحالت الس���یاحیة و نش���طةاألوالفعالی���ات  الس���یاحیة المختلف���ة مث���ل تل���ك المتعلق���ة باالستفس���ار ع���ن الخ���دمات و
وكی��ف ی��تم  واإلرش��اد الس��یاحىالس��یاحیة  المنش��آتت��داوال ف��ي  األكث��ر المحادث��اتوالخ��دمات الت��ي تتض��منھا . كم��ا ی��تم دراس��ة 

لزیادة كفاءة االتصال بین الطالب وبین العمالء من غی��ر الن��اطقین باللغ��ة  فى المجالتوظیف ھذه المصطلحات لتسییر العمل 
  العربیة.

  
  أسالیب اإلرشاد السیاحى متقدم ٠١٥١٠٣٢٤٣

التعریفات الخاصة بالعالقات العامة، فنون االتصال، مسئولیات ومھام العالق��ات العام��ة ف��ى مج��ال االرش��اد  –یتناول المقرر 
السیاحى، الدور التسویقى والتنش��یطى للعالق��ات العام��ة، كیفی��ة تش��كیل الص��ورة الذھنی��ة، دور التخط��یط االعالم��ى ف��ى مج��ال 
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یاحى ف��ى تنظ��یم وادارة المجموع��ات الس��یاحیة، الص��فات الشخص��یة دور المرشد الس�� –االرشاد السیاحى. كما یتناول المقرر 
للمرشد السیاحى، مھارات التواصل والشرح والتفاھم بین الثقافات، التخطیط والتنظ��یم، الق��درة عل��ى التعام��ل م��ع المش��كالت، 

یق��ات وت��دریبات عملی��ة واالرتقاء بالمھارات االرشادیة  مع التطبیق على المناطق االثری��ة والس��یاحیة ف��ى مص��ر ونم��اذج تطب
  على االرشاد من الدول السیاحیة المختلفة.

  

  )٤( متخصصةثانیة لغة أجنبیة  ٠١٥١٠٣٢٤٤
الرتقاء بالمستوى اللغوي للطالب ورفع كفاءتھم في استیعاب اللغة االنجلیزیة ومھارات الكتاب��ة والتح��دث ا یھدف ھذا المقرر

تشجیع الطالب على االستزادة من القراءات التخصصیة باللغة اإلنجلیزیة في كافة اتجاھ��ات  إلى. كما یھدف إلیھا واإلنصات
 األنش���طةالمتداول���ة ف���ي  بتعری���ف الطال���ب بالمص���طلحات والمف���ردات المق���رر یق���وم .واإلرش���اد الس���یاحى النش���اط الس���یاحي

س���عارھا أوال���رحالت الس���یاحیة و نش���طةاألوالفعالی���ات  الس���یاحیة المختلف���ة مث���ل تل���ك المتعلق���ة باالستفس���ار ع���ن الخ���دمات و
وكی��ف ی��تم  واإلرش��اد الس��یاحىالس��یاحیة  المنش��آتت��داوال ف��ي  األكث��ر المحادث��اتوالخ��دمات الت��ي تتض��منھا . كم��ا ی��تم دراس��ة 

لزیادة كفاءة االتصال بین الطالب وبین العمالء من غی��ر الن��اطقین باللغ��ة  فى المجالتوظیف ھذه المصطلحات لتسییر العمل 
  بیة.العر

  

  )٢تاریخ مصر الفرعونیة (من الدولة الحدیثة حتى نھایة العصر المتأخر) ( ٠١٥١٠٣٣٠١
 حق��بض��محالل الث��انى و حت��ى نھای��ة العص��ر المت��أخر و تش��مل الإلیشمل المقرر دراسة الفترات التاریخیة منذ بدای��ة عص��ر ا

عص��ر الدول��ة الحدیث��ة ، وعصر األسرة السابعة عش��ر)ضمحالل الثانى ( من فترة األسرة الثالثة عشر حتى العصر ا التالیة:
ض��محالل الثال��ث (م��ن عھ��د األس��رة الحادی��ة عش��رة و العص��ر ا، و(من فترة األسرة الثامنة عشرة و حتى األس��رة العش��رین)

یش��مل و الخامس��ة و العش��رین حت��ى األس��رة الثالث��ین). عھ��د األس��رةالعصر المتأخر (م��ن ، وحتى األسرة الرابعة و العشرین)
دور ودراس��ة ش��ئون مص��ر السیاس��یة الداخلی��ة و الخارجی��ة  كم��ا یش��ملدراسة مفصلة لكل أسرة تاریخی��ة عل��ى ح��دة.   قررالم

عل��ى أھ��م  الحم��الت  التجاری��ة و العس��كریة الت��ى قام��ت بھ��ا مص��ر  ویتم التع��رف الدولة.على شئون  تھنعكاس سیاساالملك و 
و  ائدةاألفك��ار الدینی��ة الس�� باالض��افة إل��ى صم مص��رواع وتتم دراسةملك. أھم المنشآت المعماریة فى عھد كل ولبسط نفوذھا 

  داریة و كیفیة أدارة البالد داخلیا.إلالشئون ا كما تتم دراسةتأثیراتھا. 
  
  

  
  
  
  

  )٣( لغة مصریة قدیمة ٠١٥١٠٣٣٠٢
و یتضمن المقرر دراسة تفصیلیة للصیغ الشائعة ف��ى النص��وص المص��ریة القدیم��ة الرس��میة و الدینی��ة مث��ل ص��یغ التمنی��ات و 
الدعوات و صیغ النداء الشائعة ف��ى االدب ال��دینى و الص��یغ الت��ى یب��دأ بھ��ا ح��دیث االرب��اب و ص��یغ التقدم��ة للق��رابین م��ن قب��ل 

ة تكریس االثر لاللھ و الصیغ التى ترد بعد اسم المتوفى و بع��د األس��ماء الملكی��ة الملك لاللھ و صیغ القرابین للمتوفى و صیغ
و االعداد و االرقام و صیغة التأریخ و االلقاب الغیر ملكیة مع الت��دریب عل��ى نص��وص متعلق��ة بالموض��وعات الس��الفة ال��ذكر 

ران المعاب��د و دراس��ة اللق��اب االلھ��ة و مثل االبواب الوھمیة و اللوحات الجنائزیة و النص��وص المص��احبة للمن��اظر عل��ى ج��د
  لمناظر.بعض االواردة ب اإللھات

  
  تاریخ مصر الرومانیة ٠١٥١٠٣٣٠٣

یدرس الطالب في ھذا المقرر بدایة التدخل الروماني في مص��ر أثن��اء حك��م البطالم��ة حت��ي دخ��ول الروم��ان مص��ر واعتبارھ��ا 
األب��اطرة الروم��ان وأھ��م األح��داث الم��ؤثرة ف��ى الت��اریخ الروم��انى  أح��دي الوالی��ات التابع��ة لالمبراطوری��ة الرومانی��ة .و تتب��ع

المرتبطة بمصر وأھم أعمال األباطرة الرومان في مص��ر وم��ن م��نھم ق��ام بزی��ارة مص��ر. و معرف��ة ش��كل مالم��ح االدارة ف��ي 
  لثقافیة والدینیة.مصر كأحدى الوالیات الرومانیة واحوالھا االقتصادیة من زراعة وتجارة وصناعة واحوالھا األجتماعیة وا

 
 )٢( تاریخ وحضارة مصر اإلسالمیة (أیوبي ومملوكي) ٠١٥١٠٣٣٠٤

یتناول المقرر دراسة تاریخ الدولة األیوبیة منذ تأسیسھا، والقوي الت��ي تواج��دت ف��ي الع��الم اإلس��المي ف��ي ذل��ك الوق��ت متمثل��ة 
قی��ام الدول��ة عل��ي ی��د ص��الح ال��دین وكفاح��ھ لتوحی��د الع��الم ف��ي الدول��ة العباس��یة والدول��ة الفاطمی��ة واألتابكی��ات والص��لیبیین. ث��م 

االس��المي ث��م محارب��ة الص��لیبیین. كم��ا یتن��اول المق��رر دراس��ة دور خلف��اء ص��الح ال��دین ف��ي الكف��اح ض��د الص��لیبیین وتب��این 
ري والبرج��ي. مواقفھم مع الصلیبیین ب��ین الش��دة والل��ین. كم��ا یتن��اول المق��رر دراس��ة الدول��ة المملوكی��ة بش��قیھا الممل��وكي البح��

یتعرض المقرر لدراسة نشأة الممالیك وتربیتھم ث��م دورھ��م ف��ي الكف��اح ض��د الص��لیبیین والمغ��ول. ویتن��اول أیض��ا دورھ��م ف��ي 
حمای���ة التج���ارة ث���م احتك���ار التج���ارة مم���ا دفعھ���م لعالق���ات التح���الف أو الع���داء م���ع الق���وي العالمی���ة المحیط���ة ب���دولتھم مث���ل 
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٥٦  

 

ات االیطالی���ةوقبرص ورودس والدول���ة العثمانی���ة. ك���ذلك یتع���رض المق���رر لألح���وال االمبراطوری���ة البیزنطی���ة والجمھوری���
  االقتصادیة واالجتماعیة والحیاة الثقافیة والعلمیة في الفترة محل الدراسة.

  
  ) ٥( متخصصةلغة أجنبیة أولى  ٠١٥١٠٣٣٠٥

ویھ��تم بتط��ویر مھ��ارات الطلب��ة اللغوی��ة ف��ي  اللغ��ة األجنبی��ة والمص��طلحات بالمس��توى الث��اني ھذا المقرر ھ��و اس��تمرار لمق��رر
كساب الطلبة المھ��ارات اللغوی��ة المتخصص��ة ف��ي الس��یاحة إ إلىمجال القراءة والكتابة والمحادثة في اللغة االنجلیزیة, ویھدف 

المختلف��ة  من خالل تشجیعھم على استخدام القواعد اللغویة الالزمة لسالمة التعبیر ف��ي المج��االت الس��یاحیةواإلرشاد السیاحى 
المص��طلحات  المق��رر ع��دد كبی��ر م��ن ی��درسوم��ن ث��م  وذلك لضمان تحس��ین مس��توى الطلب��ة ف��ي التخاط��ب باللغ��ة االنجلیزی��ة.

ی��درب  و ,واإلرشاد الس��یاحى وكاالت السیاحة وشركات الطیراناالنجلیزیة التقنیة المستخدمة في مجال الشركات السیاحیة و
و تنمی��ة المھ��ارات اللغوی��ة ف��ي الوص��ف والش��رح  غة الموض��وعات الس��یاحیة،ص��یا، فھ��م النص��وص الس��یاحیةعل��ى الطال��ب 
لمص��طلحات وفھ��م المف��ردات ض��من س��یاقھا ف��ي النص��وص اإلنجلیزی��ة ل الص��حیح نط��قالتدریب الطالب على .  ویتم والتعلیق

  المتخصصة في المجال السیاحي.
  
  

  تاریخ و حضارة االسكندریة ٠١٥١٠٣٣٠٦
تاریخ انشاء مدینة االسكندریة وتخطیطھا وأحیائھ��ا القدیم��ة، ووض��ع االس��كندریة ف��ى العص��رین البطلم��ى یقوم المقرربدراسة 

والرومانى من الناحیة االجتماعیة والثقافی��ة والدینی��ة م��ع التركی��ز عل��ى الث��الوث الس��كندرى ای��زیس وس��رابیس وحرب��وقراط و 
مكتبتھا الكبرى والص��غرى بالس��رابیوم ودار الحكم��ة ودورھ��م ف��ى أھمیتھ التاریخیة، باإلضافة إلى فنون االسكندریة القدیمة و

اث��راء الحض��ارة و العل��وم المختلف��ة ف��ى الع��الم الق��دیم . كم��ا یتض��من المق��رر دراس��ة ت��اریخ مدین��ة االس��كندریة خ��الل العص��ر 
اء والتعمی��ر فیھ��ا عب��ر االسالمي وتطور تخطیط المدینة  بعد الفتح العربي. باالضافة إل��ي دور المدین��ة ومكانتھ��ا وحرك��ة البن��

العص��ور اإلس��المیة. ویتع��رض المق��رر للرحال��ة ال��ذین وص��فوا المدین��ة والمتص��وفین ال��ذین عاش��وا واث��روا فیھ��ا. كم��ا یتن��اول 
بالدراسة المدینة خالل العصر العثماني وأثناء الحمل��ة الفرنس��یة وحت��ي العص��ر الح��دیث وأھ��م المنش��أت الت��ي اقیم��ت فیھ��ا ف��ي 

  تلك الفترة.
  

  
  

  
  )٢( آثار مصر الفرعونیة (من الدولة الحدیثة حتى نھایة العصر المتأخر) ٠١٥١٠٣٣٠٧

یشمل المقرر دراسة عناصر المجموعة الجنائزیة فى الدولة الحدیثة، العناصر المعماریة المكونة لمعابد الدولة الحدیث��ة وأھ��م 
تق��ام فیھ��ا، م��ع إلق��اء الض��وء عل��ى الخلفی��ة التاریخی��ة المناظر التي صورت على جدرانھا و أیضاً أھم االحتفاالت الت��ي كان��ت 

ویش��مل دراس��ة تفص��یلیة لمعاب��د الخدم��ة الیومی��ة لآللھ��ة ب��البر الش��رقى لمدین��ة األقص��ر: معب��دى الكرن��ك واألقص��ر  لك��ل منھ��ا.
  وكذلك دراسة تفصیلیة للمعابد الجنائزیة بالبر الغربى لمدینة األقصر: معبدى الدیر البحرى ومدینة ھابو.

  
 )٤( لغة مصریة قدیمة ٠١٥١٠٣٣٠٨

و جملة الموصول و صیغة الحال و صیغة االم��ر وص��یغة المص��در و ك��ذلك دراس��ة  ةو یتضمن المقرر دراسة لصیغة الصل
وترجم��ة النص��ین ترجم��ة  ص الم��الح الغری��ق ون��ص الف��الح الفص��یحن��تفصیلیة للترجمة واالع��راب والص��یغ المس��تخدمة ف��ى 

 كذلك دراس��ة الس��ماء التیج��ان المالكی��ة و المف��ردات الدال��ة عل��ى الرم��وز المقدس��ة لاللھ��ة و االلھ��ات.. ویشمل المقرر تفصیلیة
  ویشمل كذلك التدریب على قراءة النصوص المصاحبة للمناظر على جدران المعابد.

  

  )٢( آثار مصر الیونانیة الرومانیة ٠١٥١٠٣٣٠٩
العص��رین الیون��انى والروم��انى ومعرف��ة م��دى االخ��تالف و التش��ابھ  یدرس الطالب فى ھذا المقرر شكل المعابد المصریة ف��ى

بینھا وب��ین المعاب��د الت��ى ترج��ع للعص��ر الفرع��ونى و أھ��م م��ا ط��رأ عل��ى عم��ارة المعاب��د ف��ى مص��ر ف��ى العص��رین الیون��انى و 
الت��ى ترج��ع إل��ى تل��ك  الرومانى من تغییر، ودراسة تفصیلیة ألھم المناطق و المواقع األثریة التى توجد بھا المعاب��د المص��ریة

الحقبة التاریخیة من الناحیة الجغرافیة و األھمیة التاریخیة و الحضاریة و مسمیاتھا القدیمة و شرح األج��زاء المعماری��ة لتل��ك 
المعابد ووصفھا أثریا. وتشمل تلك المواقع دندرة، ادفو، اسنا، كوم امبو، آثار جزیرة فیل��ة و كالبش��ة. كم��ا ی��درس الطال��ب و 

  لى أسالیب الشرح المختلفة بالنسبة للمرشد السیاحى فى تلك المواقع.یتدرب ع
 

  )٢آثار مصر االسالمیة (أیوبي ومملوكي) ( ٠١٥١٠٣٣١٠
یتناول المقرر األنواع المختلف��ة للمنش��ئات المعماری��ة الت��ي ازدھ��رت ف��ي مص��ر ف��ي العص��رین األی��وبي والممل��وكي وتتض��من 

والم��دارس والخانق��اوات والم��دافن، والمنش��ئات العس��كریة مث��ل الق��الع واألس��وار، والمنش��ئات المنش��ئات الدینی��ة مث��ل المس��اجد 
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٥٧  

 

الخدمی��ة والتجاری��ة مث��ل الوك��االت والخان��ات واألس��واق والحمام��ات واألس��بلة ، والمنش��ئات الس��كنیة مث��ل القص��ور والمن��ازل 
ث��ل ك��ل ن��وع م��ن أن��واع المب��اني بحی��ث یتض��ح م��ن والرباع. تكون الدراسة من خالل انتقاء عدد من المنشئات الكبري التي تم

خالل دراستھ الوظیفة التي یقوم بھا المبني والتخطیط المتبع فیھ ومدي مالئمتھ للوظیفة وأھم أنواع الزخارف التي تمیز ھ��ذا 
عناص��رھا النوع. یتناول المقرر أیضا دراسة التطور الذي طرأ علي تخطیط المباني في العمارة اإلسالمیة وزخارفھ��ا وأھ��م 

  المعماریة مثل المدخل والقبة والمئذنة والصحن وغیره.
  

  )٦( متخصصةلغة أجنبیة أولى   ٠١٥١٠٣٣١١
ویھ��تم بتط��ویر مھ��ارات الطلب��ة اللغوی��ة ف��ي  اللغ��ة األجنبی��ة والمص��طلحات بالمس��توى الث��اني ھذا المقرر ھ��و اس��تمرار لمق��رر

كساب الطلبة المھ��ارات اللغوی��ة المتخصص��ة ف��ي الس��یاحة إ إلىمجال القراءة والكتابة والمحادثة في اللغة االنجلیزیة, ویھدف 
المختلف��ة  من خالل تشجیعھم على استخدام القواعد اللغویة الالزمة لسالمة التعبیر ف��ي المج��االت الس��یاحیةواإلرشاد السیاحى 

المص��طلحات  المق��رر ع��دد كبی��ر م��ن ی��درسوم��ن ث��م  وذلك لضمان تحس��ین مس��توى الطلب��ة ف��ي التخاط��ب باللغ��ة االنجلیزی��ة.
ی��درب  و ,واإلرشاد الس��یاحى وكاالت السیاحة وشركات الطیراناالنجلیزیة التقنیة المستخدمة في مجال الشركات السیاحیة و

و تنمی��ة المھ��ارات اللغوی��ة ف��ي الوص��ف والش��رح  غة الموض��وعات الس��یاحیة،ص��یا، فھ��م النص��وص الس��یاحیةعل��ى الطال��ب 
لمص��طلحات وفھ��م المف��ردات ض��من س��یاقھا ف��ي النص��وص اإلنجلیزی��ة ل الص��حیح نط��قالتدریب الطالب على .  ویتم والتعلیق

  المتخصصة في المجال السیاحي.
  

  )شاد سیاحى یونانى رومانى (مواقع ومتاحفار ٠١٥١٠٣٣١٢
الطالب فى ھذا المقرر المتاحف األثریة باالسكندریة الت��ى تع��رض بھ��ا القط��ع األثری��ة و الفنی��ة الت��ى ترج��ع للعص��رین یدرس 

الیونانى و الرومانى، وھى المتحف القومى و المتحف الیونانى الرومانى و متحف اآلثار بمكتبة االس��كندریة و ت��اریخ انش��اء 
الفنى ألھم القطع الفنیة الموجودة بھا. كما یدرس الطال��ب ف��ى ھ��ذا المق��رر  تلك المتاحف و الوصف التاریخى و الحضارى و

أھم المواقع األثریة التى ترجع للعصر الیونانى الرومانى باإلسكندریة من حیث خلفیتھا التاریخیة ووص��فھا األث��رى و تش��مل 
ارى و معبد السرابیوم و معب��د ال��رأس تلك المواقع مقابر الشاطبى و مصطفى كامل و األنفوشى و كوم الشقافة و عمود السو

  السوداء و آثار منطقة كوم الدكة ومنطقتى أبوصیر وأبو مینا بغرب االسكندریة.
  

 إرشاد سیاحى فرعونى (متاحف) ٠١٥١٠٣٣٤١
مع التطبیق ودراسة سمات المدارس الفنیة والحضارة المصریة عبر العصور التاریخیة فى مصر القدیمة یتناول المقرر 
العصور التاریخیة المختلفة من عصر ما قبل القطع األثریة المعروضة فى المتحف المصرى بالقاھرة فى على أمثلة من 

دعم المصرى بالقاھرة ویتم وتشمل الدراسة التطبیقیة القطع األثریة فى المتحف  األسرات وحتى نھایة العصر المتأخر.
  المتحف القومى باالسكندریة.تتم المقارنة بقطع أثریة بالمتحف المصرى بالقاھرة و المقرر بزیارات میدانیة متكررة إلى

  
 سیاحة التراث ٠١٥١٠٣٣٤٢

یشمل المقرر دراسة مفھوم التراث ونشأة ھذا النوع من السیاحة وارتباطھ بالسیاحة الثقافیة. كما یتناول أنواع التراث 
باالضافة إلى دراسة وتحلیل نماذج من التجارب الناجحة في توظیف التراث المادي وغیر المادي وكیفیة استثماره، 

واستخدامھ االستخدام األمثل وكیفیة عرضھ بأسالیب فاعلة وناجحة في مجال السیاحة علي مستوي العالم. ویشمل المقرر 
  أیضا دراسة وسائل الحفاظ على التراث و حمایتھ من التدھور أواالندثار..

  
  مصري قدیمب أد ٠١٥١٠٣٣٤٣

األدب فى مصر القدیمة ودراسة ترجمات وصیغ نصوص أدبیة من األدب یتناول ھذا المقرر دراسة تفصیلیة عن 
كتاب الموتى) والترجمات  –نصوص التوابیت  –القصصى واألدب التعلیمى واألدب الدینى (مقاطع من نصوص األھرام 

  المختلفة المقترحة وأسالیب التعبیر مع التعلیق واالعراب.
  

  بیئة مصریة ٠١٥١٠٣٣٤٤
یشمل المقرر دراسة البیئة المصریة حیث یدرس الطالب السمات األساسیة لمناخ مصر ومظاھر السطح والحیاة النباتیة و 

الحیوانات و األسماك الموجودة في المناطق المختلفة، مع  إمكانیة الربط الحیوانیة في مصر وتشمل أھم أنواع الطیور و 
  بینھا و بین ما كان ممثالً على اآلثار في العصور المختلفة.

ویشمل المقرر أمثلة من المناطق الجاذبة مثل المحمیات البیئیة الطبیعیة والصحارى والمناجم وكذلك أمثلة من المناطق 
  ثل جزیرة النباتات بأسوان وبحیرة ناصر والبیئة المحیطة بمنطقة السد العالى.السیاحیة ذات األھمیة م

  
  )٥لغة مصریة قدیمة ( ٠١٥١٠٣٤٠١
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٥٨  

 

لمعركة  األدبينص مسلة حتشبسوت والنص في والصیغ المستخدمة  واإلعرابیتضمن المقرر دراسة تفصیلیة للترجمة 
للمناظر على جدران المعابد والمقابر واللوحات المختلفة و  ویشمل كذلك التدریب على قراءة النصوص المصاحبة قادش.

  المسالت.
  

  تاریخ و آثار مصر البیزنطیة ٠١٥١٠٣٤٠٢
یتناول ھذا المقرر دراسة العصر البیزنطي في مصر وظروف دخول المسیحیة وموقف اإلمبراطوریة الرومانیة، وأھم 

المقرر إلقاء الضوء على التقویم القبطي و اللغة القبطیة و تطورھما األحداث التاریخیة التي صاحبت تلك الفترة. كما یشمل 
التاریخي واألعیاد القبطیة. باالضافة إلي دراسة مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر وأھم اآلثار الموجودة على طریق 

  مسار تلك الرحلة، بجانب دراسة لآلثار الثابتة و المنقولة في الفترة محل الدراسة.
  

  تاریخ مصر الحدیث والمعاصر ٠١٥١٠٣٤٠٣
م على مدار ثالث ١٥١٧عرض تاریخي ألھم اإلحداث التي مرت بھا مصر تحت الحكم العثماني من عام  –یتناول المقرر 

م وكیفیة بناء نھضة مصر الحدیثة، ١٨٤٨- ١٨٠٥م، حكم دمحم على ١٨٠١م وحتى عام ١٧٩٨قرون ، الحملة الفرنسیة 
 ١٨٧٩-١٨٦٣م، وعصر إسماعیل ١٨٦٣ -١٨٥٤م، وسعید باشا ١٨٥٤-١٨٤٨باس باشا األول خلفاء دمحم على: ع

م، فترة التحول ١٨٨٢ومحاولة إعادة إحیاء نھضة مصر الحدیثة، أزمة الدیون المصریة، االحتالل البریطاني لمصر 
  م.١٩٥٢الوطني وتصاعد اإلحداث مع تحول مصر للملكیة حتى قیام ثورة 

 

  سیاحي إسالمي (مواقع ومتاحف) إرشاد ٠١٥١٠٣٤٠٤
بعض المواقع األثریة اإلسالمیة مثل قلعة صالح الدین ومی��دان القلع��ة وش��ارع المع��ز وش��ارع الص��لیبة یتناول المقرر دراسة 

 م��ع  ت��اریخ المت��احف اإلس��المیة وأدوارھ��ا المختلف��ة والقراف��ة الش��مالیة واألزھ��ر وم��ا فیھ��ا م��ن منش��أت متنوع��ة. كم��ا یتن��اول 
دراس��ة أمثل��ة م��ن مقتنی��ات المت��احف اإلس��المیة ف��ي مص��ر مث��ل متح��ف الف��ن اإلس��المي ومتح��ف الخ��زف اإلس��المي ومتح��ف 

  المجوھرات ومتحف النسیج. 
  )٧لغة أجنبیة أولى متخصصة ( ٠١٥١٠٣٤٠٥

 -تطویر مھارات الطلبة اللغویة في الكلیة  لمقرري اللغة بالفرقتین الثانیة والثالثة ، ویھدف إليھذا المقرر ھو استمرار 
وفھم قواعد وتراكیب الجملة االنجلیزیة. كما یتم  األفعالمن خالل تشجیعھم  على استخدام تصریف  -الشفھیة والكتابیة 

  تدریب الطلبة على استعمال القواعد اللغویة الصحیحة في التخاطب. 
من خالل ھذا المقرر یبدأ الطالب في استخدام اللغة بمستوى لغوي متطور من حیث دراسة النصوص السیاحیة والتدریب و

تنمیة متقدمة للمھارات اللغویة في الوصف والشرح  إلىالبرامج والتقاریر  السیاحیة باللغة االنجلیزیة مما یؤدي  إعدادعلى 
  والتعلیق والكتابة.

 

  )٣مصر الفرعونیة (آثار  ٠١٥١٠٣٤٠٦
  

أبو سمبل  لمعبديآثار النوبة ودراسة تفصیلیة  وإنقاذیشمل المقرر دراسة تفصیلیة لمعبد أبیدوس ومقدمة عن آثار النوبة 
كما یشمل المقرر دراسة تطور  وأھم المناظر التي صورت على جدرانھا مع إلقاء الضوء على الخلفیة التاریخیة لكل منھا.

 فيإلى الموضوعات المصورة  باإلضافةالملوك مع التطبیق على أمثلة  واديالدولة الحدیثة: مقابر  فيالمقبرة الملكیة 
لألقصر: مقابر  الغربيالبر  فيیشمل المقرر أیضا دراسة لجبانات مقابر األفراد  الملكات. واديمقابر الملوك ومقابر 

  دیر المدینة مع دراسة أمثلة فيجبانات شیخ عبد القرنة وقرنة مرعى ومقابر العمال  فيالنبالء مع دراسة أمثلة من المقابر 
  
 

   یوناني و رومانى ) - نحت وفنون صغرى ( فرعوني ٠١٥١٠٣٤٠٧
یتناول المقرر دراسة ألھم المالمح الممیزة للفن في مصر في العصرین الفرعوني والیوناني الروماني وأوجھ التشابھ 

بینھما. ویتناول كذلك دراسة المدارس الفنیة فى النحت والسمات الفنیة الممیزة لكل عصر مع التطبیق على واالختالف 
أنواع من التماثیل. ویشمل المقرر كذلك دراسة ألنواع النحت المستخدمة فى المناظر المصورة على جدران المقابر 

ھوم الفنون الصغرى ومدى أھمیتھا مع التطبیق على عدد والمعابد ودراسة أمثلة توضیحیة.  ویشمل المقرر التعریف بمف
من الموضوعات، مثل اللوحات األثریة بكافة أنواعھا، والتماثیل الصغیرة مثل تماثیل التناجرا،  الفسیفساء، األقنعة 

  الجنائزیة، التوابیت، مومیاوات الحیوانات، المجوھرات وغیرھا من الفنون.
 

  ومعاصر (مواقع ومتاحف)إرشاد سیاحى حدیث  ٠١٥١٠٣٤٠٨
م وأسرة دمحم على ١٧٩٨-١٥١٧دراسة خصائص التراث المعماري والفني لمصر خالل العصر العثماني المقرر  تناولی
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م من عمائر دینیة كالمساجد والجوامع والمدارس والتكایا، والعمائر المدنیة كاالسبلة والمكاتب والحمامات ١٩٥٢- ١٨٠٥
  العامة، والعمائر الحربیة كالتحصینات والقالع.والرباع والقصور والمنافع 

 

  معالم مصر الحدیثة والمعاصرة ٠١٥١٠٣٤٠٩
یتناول المقرر دراسة كثیر من المعالم الحدیثة والمعاصرة في مصر مثل قصور األسرة العلویة والمتاحف التي تضم 

عابدین...) وقصر البارون وبرج القاھرة والسد قصر  -قصر األمیر دمحم علي -مقتنیات تلك الفترة (قصر المجوھرات
  العالي وغیرھا من المعالم.

  
  حدیث) - فنون صغري (إسالمي ٠١٥١٠٣٤١٠

یتناول المقرر دراسة السمات العامة الممیزة للفن الإلسالمي وتطوره عبر العصور مع إلقاء الضوء على الطرق المختلفة 
ً لخاماتھا المتنوعة  مخطوطات) وتبعاً  -سجاد -نسیج -خزف - زجاج -معادن - أحجار -(أخشابلتصنیع المنتجات تبعا

للعصور التاریخیة التي تنتمي إلیھا وطرق الزخرفة والوحدات الزخرفیة األساسیة. ثم یتناول المقرر االختالف الذي طرأ 
  على الفن في العصر العثماني والتأثیرات التي ظھرت في تلك الفترة.

 

  )٨أولى متخصصة ( لغة أجنبیة ٠١٥١٠٣٤١١
 -تطویر مھارات الطلبة اللغویة في الكلیة  لمقرري اللغة بالفرقتین الثانیة والثالثة ، ویھدف إليھذا المقرر ھو استمرار 

وفھم قواعد وتراكیب الجملة االنجلیزیة. كما یتم  األفعالمن خالل تشجیعھم  على استخدام تصریف  -الشفھیة والكتابیة 
من خالل ھذا المقرر یبدأ الطالب في استخدام اللغة وى استعمال القواعد اللغویة الصحیحة في التخاطب. تدریب الطلبة عل

البرامج والتقاریر  السیاحیة باللغة  إعدادبمستوى لغوي متطور من حیث دراسة النصوص السیاحیة والتدریب على 
  صف والشرح والتعلیق والكتابة.تنمیة متقدمة للمھارات اللغویة في الو إلىاالنجلیزیة مما یؤدي 

  

 

  مقاطعات مصر القدیمة ٠١٥١٠٣٤١٢
لمصر القدیمة إلى مقاطعات ودراسة للرموز واآللھة الخاصة بالمقاطعات ودراسة  الجغرافيیشمل المقرر دراسة التقسیم 

ونظام إدارة المقاطعات ویشمل المقرر كذلك التعریف بحكام المقاطعات وألقابھم  للمواقع األثریة الخاصة بكل مقاطعة.
  ودراسة أمثلة من مقابر حكام المقاطعات والسمات الفنیة الخاصة بھا.

  
  الحاسب األلى وتطبیقاتھ ٠١٥١٠٣٤٤١

یھدف ھذا المقرر الي تدعیم الطالب في مجاالت التكنولوجیا الحدیثة باستخدام الحاسب االلي وكیفیة استخدام التطبیقات 
كذلك  . PowerPointوكیفیة إعداد عروض تقدیمیة باستخدام   Excelو  Wordالمختلفة في مجاالت العمل المختلفة من 

وبنوك المعلومات والكتالوجات على شبكة االنترنت بیانات المستخدمة یھدف ھذا المقرر الي تعریف الطالب بقواعد ال
  .المتوفرة عن المتاحف المصریة والعالمیة وكذلك تلك المتوفرة عن المواقع األثریة وكیفیة استخدامھا االستخدام األمثل

  
  أنماط حدیثة في السیاحة ٠١٥١٠٣٤٤٢

التعریف بمختلف أنماط واتجاھات السیاحة التقلیدیة والحدیثة مثل السیاحة الثقافیة، والسیاحة الترفیھیة،  –یتناول المقرر 
وسیاحة االسترخاء واالستجمام، السیاحة االجتماعیة، السیاحة الریاضیة، والسیاحة العالجیة، والسیاحة الساحلیة، وسیاحة 

والسیاحة الصحراویة، والسیاحة البیئیة، وطبیعة التنوع في المنتجات  المؤتمرات، وسیاحة المناسبات، وسیاحة السفاري،
  السیاحیة والمجاالت المستحدثة للسیاحة.

  
  الموروث في الحضارة المصریة الحدیثة والمعاصرة ٠١٥١٠٣٤٤٣
والفنیة في تاریخ مصر التعرف على جوانب من الحیاة السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والعلمیة والثقافیة  -یتناول المقرر

الحدیث والمعاصر، وإسھاماتھا في حیاتنا إلى األن، فعلى سبیل المثال ال الحصر النضال الوطني المصري ودور الزعماء 
في تشكیل تاریخ مصر ونظامھا السیاسي، النظم الحدیثة في  ١٩٥٢الوطنیین بدءا من الثورة العرابیة حتى ثورة یولیو 

، التجارة واالقتصاد المصري وإنشاء بنك مصر، جوانب من الثقافة ١٨٢٤اة النیابیة في مصر منذ التنظیم القضائي، الحی
واألدب والفنون والریاضة، األبنیة والمنشآت المتنوعة والتي مازالت شاھدة على العصر مثل العمارات والمنازل التي لھا 

  د.....الختاریخ ومساجد وكنائس وقصور وفنادق وبنوك ومدارس ومتاحف ومعاب
 

  مجتمع مصري معاصر ٠١٥١٠٣٤٤٤
یتناول ھذا المقرر دراسة عدد من الموضوعات التي تھم المرشد السیاحي و ھي موضوعات تشمل عدداً من الجوانب 
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المتعلقة بالمجتمع المصري، منھا على سبیل المثال أھم النظم السیاسیة و أنظمة الحكم التي تعاقبت على مصر كنوع من 
عام الذي یتیح للطالب التعرف على أھم مالمح النظامین الملكي و الجمھوري، و أھم المؤسسات التي تحكم الدولة المسح ال

المصریة.  باإلضافة إلى دراسة  ألھم األعیاد و االحتفاالت المصریة و العادات والتقالید التى تحكم المجتمع المصرى مع 
  المدن..) وغیرھا من الموضوعات المرتبطة بالمجتمع المصري. - بةالنو - الصعید -اختالفھا من مكان آلخر (الریف

  
  


