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  األولالباب 
  مقدمـــــــــــــــــــة

   نبـذة عـن كلـیة السـیاحة والفـنادق 
  على مجلس جامعة اإلسكندریة موضوع إنشاء كلیة  ١٩٨١نوفمبر من عام  ٢٤عرض في

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

 للكلیات المختلفة. 

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

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

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

وباقي المحافظات بما تحتاجھ من متخصصین ومؤھلین للعمل في المنشآت السیاحیة 

 والفندقیة. 

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

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

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

، و إضافة المستوى األوللتحاق الطالب بالثالثة وتحدید اللغة األجنبیة األولى والثانیة عند إ

مقررات جدیدة بأقسام الكلیة الثالثة؛ الدراسات السیاحیة والدراسات الفندقیة واإلرشاد 

 السیاحى. 

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

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

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

ثره فى تحسین العملیة التعلیمیة أالئحة الكلیة والعمل بنظام الفصلین الدراسیین مما سیكون لھ 

 بالكلیة. 

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

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

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

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

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

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

النظریة والتطبیقیة التي  قرراتالمو منمناسب  عددازن لیحصل الطالب على نوع من التو

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

 التخصصیة والمساعدة وذلك من خالل أقسام الكلیة الثالثة.

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

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

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

 اإلرشاد السیاحي) التعامل مع كثیر من الجھات األجنبیة. 

 

  رسالـة كلیـة السـیاحة والفـنادق 
ًا من رسالة جامعة اإلسكندریة تقوم الكلیة بإعداد وتأھیل كوادر مؤھلة لخدمة القطاع السیاحى  انطالقـ

بجمیع تخصصاتھ فى الدراسات السیاحیة واإلرشاد السیاحى وإدارة الفنادق، ومزودة بالمعارف 

لبیة إلحتیاجات سوق العمل وتواكب التطورات فى صناعة األكادیمیة والمھارات وأخالقیات المھنة الم

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 

  لتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة. لخدمة المجتمع ودعم ا

  

  رؤیــة كلیـة السـیاحة والفـنادق  
تسعى كلیة السیاحة و الفنادق بجامعة اإلسكندریة كمؤسسة علمیة إلى تحقیق الجودة وإنشاء نظام فّعال 

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

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

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

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

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

السیاحیین المتخصصین فضال عن االھتمام بالمشاركة المجتمعیة ومساھمة الكلیة فى حل مشكالت 

 المجتمع والبیئة.
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  ةاألھـداف االستراتیجی
ا  ً من الخطة االستراتیجیة لجامعة اإلسكندریة، و بعد مراجعة كل من رؤیة ورسالة الكلیة، وافق انطالق

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

  یلى:

  األھداف العامة

 واكبة تطورھا المستمر.تحقیق التكامل مع االستراتیجیة العامة لجامعة اإلسكندریة وم .١

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

 كبرى النظم التعلیمیة فى مجال السیاحة والفنادق.

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

 یمیة أو بحثیة أو خدمة مجتمع.المستویات سواء كانت تعل

  األھداف التعلیمیة

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

وطرق التدریس والتدریب والموارد التعلیمیة المتاحة، وذلك بما یتوافق مع تطورات 

لعالمى. وبما یسمح بتكوین النشاط السیاحى والفندقى فى المجتمع المحلى واإلقلیمى وا

 كوادر تالئم إحتیاجات سوق العمل محلیًا وإقلیمیًا وعالمًیا.

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

 توفیر اإلمكانات المساعدة.

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

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

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

وإمكانات للدراسة التطبیقیة والتدریب العملى والمكتبة والمعامل وأعضاء ھیئة التدریس، 

 یم خریجین على المستوى المطلوب لخدمة سوق العمل.بھدف تقد

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

ًا وشمولیة.  باعداد خریجین یمتلكون خلفیة علمیة أكثر تباین
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  أھداف البحث العلمى

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

 البحوث واإلستشارات وبما یفى باحتیاجات المجتمع .

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

 فى مجاالت البحث.

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

 ت العالمیة.فى المجال

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

 .تطویر خدمات اإلنترنت داخل الكلیة والمكتبة

  أھداف لخدمة المجتمع

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

 ق المنفعة المتبادلة بین تلك األطراف.من األنشطة التى تحق

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

 المادى والمالى بما یساھم فى دعم استراتیجیة الكلیة للتطویر.

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

حة والفنادق بھدف تقدیم الخبرات بما یدعم العملیة التعلیمیة ویوفر فرص العمل السیا

 للخریجین. 

  أھداف النشاط الطالبى

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

 إعداده وتطویر شخصیتھ بما یتوافق مع طموحاتھ واحتیاجات المجتمع الخارجى.

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

ت المختلفة والتعرف على ااألكادیمى والعملى، بما یتیح للطالب فرصة التعرض للثقاف

 سوق العمل السیاحى إقلیمیًا وعالمًیا. 
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  ثانىالباب ال
  واد الالئحةم

  
 

                                                           General Rules for Admission الشروط العامة للقبول): ١مادة (
الوافدون من كافة  البتخضع جامعة اإلسكندریة لنظام القبول بالجامعات المصریة الحكومیة ویٌقبل الط

 یتقدم فیمن ترطیش 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

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

 على األقل %٧٥في الدبلوم المتخصص  على مجموع   مع مراعاة أن یكون الطالب حاصالً 
 .(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 ،یتقدم الطالب بالوثائق الالزمة لاللتحاق بالكلیة من خالل مكتب تنسیق القبول بالجامعات

  تحاق في اآلتي:ختبارات القبول التى یحددھا مجلس الكلیة. وتتمثل وثائق االلإ
 أصل شھادة المؤھل المطلوب. .١
 أصل شھادة المیالد. .٢
 حدیثة.  6x4صور مقاس ٦عدد  .٣
 الكشف الطبى المعتمد. .٤
 جند للطالب الذكور. ٢نموذج  .٥
 شھادة التفوق الریاضى للحاصلین على حوافز ریاضیة. .٦
  .أخرى وثائق أو مستندات من الكلیة تطلبھ دماق .٧

  
  

                                                               Scientific Degree Awardingیةمنح الدرجات العلم): ٣مادة (
  :تمنح الكلیة بناء على طلب مجلس الكلیة درجة البكالوریوس فى

 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  15 منھما كلمدة و الربیع فصلو الخریف فصل أساسیین؛ ن أة ویجوز لمجلس الكلی دراسیًا. ا
ن تضاعف فیھ عدد الساعات أسابیع علي أ ةضافة فصل دراسي ثالث (فصل الصیف) مدتھ ثمانیإیقرر 

سمح سبوعیة المخصصة لكل مقرر بناء علي موافقة مجلس القسم المختص بالبرنامج، ویألالدراسیة ا
  للطالب التسجبل فى المقررات التى تطرحھا الكلیة فى ھذا الفصل.

  
  Credit hours                                                                       ت المعتمدة الساعا): ٥مادة (
كل مقرر فى الفصل الدراسي الواحد. وھي  وزن لتحدید أكادیمي قیاس وحدة عن عبارة المعتمدة الساعة

ً یأسبوع دقیقة50  لمدة واحدةتعادل ساعة نظریة     .اأسبوعیً  دقیقة 150 ةلمد حاضرة تطبیقیةم أو ،ا
  :یقصد بالساعات السابقة ما یلى و

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

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

  
                                                                                        Study Programsلبرامج الدراسیةا): ٦مادة (

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

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

والخطط الدراسیة والمناھج ومتطلبات البرنامج الدراسي بمعرفة مجالس األقسام ومجلس الكلیة، ویعتمد 
  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( ألساسیةا متطلبات الجامعة .١
 : المقررات التالیة عند اختیار أى برنامج دراسى

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

ت معتمدة من ساعا 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 
 .المقررات باإلضافة أو الحذف بموافقة مجلس الجامعة

 یتحتم علي جمیع طالب الكلیة ساعة معتمدة): ٣١( ةریاالختیاو 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

لجودة واالعتماد والقواعد التى تضعھا لجان القطاع المتخصصة والمعاییر األكادیمیة ضمان ا
 .)NARS(القیاسیة القومیة 

  الساعات المعتمدةإجمالى   /ساعة معتمدةمقررات إختیاریة  /ساعة معتمدةمقررات أساسیة  إسم البرنامج  كود البرنامج

  ١٤٠  ٢٦  ١١٤  الدراسات السیاحیة 01
  ١٤٠  ٢٦  ١١٤  ندقیةالدراسات الف 02
  ١٤٠  ٢٦  ١١٤  االرشاد السیاحي 03
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                                                                                             Course Codes): أرقام المقررات ٧مادة (
 قسم كل یشرف یثبح الجامعة، داخل التخصصات جمیع فىكلیة عدًدا من المقررات الدراسیة ال تطرح
االمق ھذه من مجموعة على علمى ً دراسیة ألحد البرامج ال الخطة تضم وقد لتخصصھ، ررات طبق

 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
 . القسم داخل المقرر مستوىكود و وكود متطلب البرنامج  الكلیةو كود 

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

1X        2X  3X 4X 5X 6X 7X 8X 9X 

 یةكود الكل مرحلة البكالوریوس  كود البرنامج  مستوى المقرر كود المقرر
إلي  01 من 
  أساسي.٤٠
 ٩٩الي ٤١من 

  اختیاري

  األولالمستوى ) 1(
  مستوى الثاني) ال2(
  ) المستوى الثالث3(
  مستوى الرابع) ال4(

  ) الدراسات السیاحیة01(
  ) الدراسات الفندقیة02(

  ) اإلرشادالسیاحى03(
 ٠١٥  ) مرحلة البكالوریوس ١(

  
لمرحلة ) ١( مرحلة الدراسة حیث أنتحدد  )6X(الخانة و  كود الكلیة.تحدد  )9X ()8(X )7Xفالخانة (

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

لقسم الدراسات   '01'ھى رقم و الكلیة، داخل العلمى للقسم الكودىتحدد الرقم  )5X ()4Xالخانة (
 القسم یتولى أن على لقسم اإلرشاد السیاحى. '03'لقسم الدراسات الفندقیة، ورقم  '02'یاحیة، رقم الس

 ومتابعة ملفھ، ٕواعداد ومحتویاتھ، مواصفاتھ إعداد المتضمن المقرر؛ على الكامل العلمى اإلشراف
مستوي المقرر من  تحدد )3X(والخانة  .بتدریسھ القائم مع بالتعاون وذلك للمقرر، الفصلیة التقاریر

 مستوى لتحدید یخصصان فإنھما) 1X) و(X2أما خانتا  ( ).٤الرابع( مستوى) إلي ال١األول( المستوى
ا وتتدرج طبقً  أساسیةللمقررات  '٤٠'ي إل '٠١'من األرقام تخصص بحیث التخصص، داخل المقرر

  .ختیاریةإلللمقررات ا '99' إلى'٤١'  لمستوى المقرر و تخصص األرقام من
  

                                                                                                               Internship): التدریب ٨مادة (
ساعة إجمالیة أو شھرین  ٤٨یعد التدریب العملي شرط أساسي من شروط تخرج الطالب ویكون بواقع 

تحاق الطالب بالمستوى الثالث (المستوى الذي یبدأ فیھ التحاق الطالب تدریب في الصناعة، تبدأ من ال
بأحد البرامج بالكلیة) وحتى نھایة المستوى الثامن. ویقوم كل قسم علمي بتحدید توزیع عدد ساعات 

  التدریب على المستویات المختلفة وإعتمادھا وإعالنھا للطالب.
  

                                                                                                     Study Periodمدة الدراسة): ٩مادة (
 ھذه في المتبع النظام یتیح، وساعة معتمدة ١٤٠یمنح الطالب درجة البكالوریوس بعد اجتیازه بنجاح 

 بعد إكمالھ الوقت، من دنىاأل 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 14 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 
ًا إلستعداده العلمى ومستواه الدراسى ولظروف الجدول الدراسى آیختلف من طالب إلى  خر طبق

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

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

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

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

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

  
                                                                                Academic Advising): اإلرشاد األكادیمى١١مادة (

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

ً ولیس إلزامیا  األساسیة واالختیاریة الالزمة لمجال تخصصھ ویكون رأي المرشد االكادیمي استشاریا
 الطالب فإن للطالب، 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): التسجیل ١٢مادة (
ررات یتم  التسجیل قبل بدایة كل فصل دراسى بأسبوع على األقل ، وتحدد مجالس األقسام  - المق

الى لمراحل  ة الفصل الدراسى الت ل بدای ا قب الدراسیة األساسیة واالختیاریة التى سوف تطرحھ
ة للط اء الفرص ھر إلعط ن ش ل ع رة التق ة بفت ة المختلف ى الب إلالدراس ررات الت ار المق ختی

 . یرغبون التسجیل بھا
ع الك - ى موق درج عل یة وت ررات الدراس جیل المق د تس ة مواعی ل كلی دد ك بكة وتح ى ش ة عل لی

 .المعلومات قبل الموعد بفترة أسبوعین على األقل كما تعلن في أقسام الكلیات
ة  - ب دراس یة وترتی ة الدراس ع الخط ادیمى بوض د األك راف المرش ت إش ب تح وم الطال ویق

اده  ص واعتم وذج المخص ة النم وم بتعبئ المقررات األساسیة واختیار المقررات االختیاریة ثم یق
 .كادیمى وتسلیمھ إلى إدارة شئون الطالب من المرشد األ

ى - ول إدارة وعل ً  تنشئ أن والتسجیل القب ا ا أكادیمیً ً ب لكل ملف وى طال ى یحت ائق كامل عل  وث
ره واإلضافة الحذف ونماذج الدراسى جدولھ من صور على وكذلك االلتحاق،  أن ویجب ،وغی

 .دراسي فصل كل نھایة في الملف ھذا یُحَدث
ب الت   من ویجوز للطال ب ض ة ویحتس ة أو الجامع م أو الكلی ارج القس ن خ یة م ررات دراس ي مق سجیل ف

برنامجھ الدراسى وذلك بعد موافقة مجلس الكلیة بناًء على موافقة مجلس القسم المختص أو مجلس إدارة 
ً للمادة (البرنامج الدراسى  على أن تدخل ھذه المقررات في حساب المتوسط التراكمى  ) ٤)  بند (٦طبقا

  .Grand Point Average ( GPA)لدرجـــــات ل
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                                                                                         Study Fees): الرسوم الدراسیة      ١٣مادة (
یعتد بتسجیل تحدد في بدایة كل عام دراسي قیمة تسجیل الساعة المعتمدة بقرار من مجلس الجامعة، وال 

  الطالب إال بعد سداد الرسوم الدراسیة.
  

                                                                     Course Pre-Requisite): المتطلب السابق لمقرر١٤مادة (
ذلك  ال یٌسمح للطالب بالتسجیل في أى مقرر دراسى یشترط لھ إجتیاز متطلب سابق إال بعد اجتیازه

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 واإلضافة١٥مادة (
ي                ل الدراس ة الفص ن بدای اني م بوع الث ة االس ل نھای رر قب یف أي مق ذف / یض ب ان یح ق للطال یح

ف  ذف واال -( الخری وذج الح ة نم د تعبئ یف بع ل الص ن فص بوع االول م ة االس ع ) أو نھای افة الربی ض
  واعتماده من المرشد االكادیمي دون أن یظھر المقرر الذي تم حذفھ في سجلھ الدراسي.

  

                                                                           Course Withdrawal): اإلنسحاب من المقرر١٦مادة (
ةی ف  سمح للطالب باالنسحاب من المقرر الدراسى قبل نھای ة فصلى الخری ن بدای انى عشر م األسبوع الث

د  ن المرش اده م حاب واعتم وذج االنس ة نم د تعبئ یفى بع ل الص ن الفص ادس م بوع الس ع  واألس والربی
ادیمى حب .األك دیر منس ب تق د للطال رر ویرص ذا المق اعات ھ ب س ب للطال ة التحس ذه الحال ي ھ ) w( وف

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

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

  

                                                        Semester Withdrawal): اإلنسحاب من الفصل الدراسى١٧مادة (
ٌَم أمور ا ُنَظ ً للقواعد التالیة: إلت   نسحاب من الفصل الدراسى طبقا

وز ل - ون یج ى ویك بء الدراس ل بالع ى أال یخ ى عل ل الدراس ن الفص ى م حاب الكل ب االنس لطال
ة  م موافق ة ث یم والطالب بالكلی ة شئون التعل ة لجن ادیمى وموافق د األك ن المرش انسحابھ بتوصیة م
ة  ع ونھای ف والربی مجلس الكلیة على أال یتجاوز ذلك نھایة األسبوع الثامن من بدایة فصلى الخری

 .خامس من بدایة الفصل الصیفىاألسبوع ال
ً من الفصل الدراسى إذا لم یسجل -  .یعتبر الطالب منسحبا
ة أو  - ة فصول دراسیة متتالی ن أربع ب ع ا الطال الیجوز أن یتجاوز عدد الفصول التى ینسحب منھ

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

ة العسكریة  دیر منسحب ألداء الخدم ھ تق د ل ، وال  MW( Military Withdrawal(العسكریة ویرص
 ً   .یعد ھذا االنسحاب ضمن الفرص األربع المسموح لھ بھا سلفا

  

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

ر  ائى إال اذا حض ان النھ دخول االمتح ب ب مح للطال یة  %٧٥والیس اعات التدریس ن الس ل م ى األق عل
ن حضور  ،للمقرر ول ع ذر مقب دون ع  .الساعات التدریسیةعلى أن ینذر الطالب بعد غیابھ اسبوعین ب

ً ثانیً ویعطى انذارً  ً ا ة الفصل  ،أسابیع ٣ذا تجاوزت مرات غیابھ إا ویحرم الطالب من دخول امتحان نھای
ھ اوز غیاب ى إذا تج   الدراس

  FW  (Forced Withdrawal(  من المقرر أساسيلھ في سجلھ الدراسى تقدیرمنسحب  أسابیع ویرصد  ٤
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                                                              Changing Study Programاسى): تغییر البرنامج الدر١٩مادة (
یجوز للطالب تغییر البرنامج الدراسى بعد قضائھ فترة في نفس الكلیة وذلك بعد أخذ رأى المرشد 

 .ة مجلس الكلیةاألكادیمى وموافقة مجلس القسم المختص و لجنة شئون  التعلیم والطالب بالكلیة ثم موافق
ویجوز احتساب مقررات سبق للطالب دراستھا واجتیازھا على أن تكون من متطلبات البرنامج الدراسى 

وبشرط معادلتھا بالبرنامج المحول إلیھ بالرجوع إلي توصیف المقررات بالالئحة علي أن یعتمد الجدید 
انتقال الطالب من كلیة أخرى بشرط كما یجوز . من مجلس القسم المحول إلیھ الطالب ومن مجلس الكلیة

حصولھ على نسبة النجاح المحددة للقبول بالكلیة في سنة حصولھ على شھادة الثانویة العامة أو ما 
ویجوز احتساب مقررات سبق دراستھا واجتیازھا في الكلیة  .یعادلھا واجتیازه الختبارات القبول بالكلیة

بات البرنامج الجدید وعلى أال یكون قد سبق حصولھ على المراد التحویل منھا على أن تكون من متطل
ا لما یقره مجلس القسم ومجلس الكلیة. ً  أیة درجة علمیة بناء على دراستھ لھذه المقررات، ووفق

  

                                                                            Academic Warningي     ): اإلنذار األكادیم٢٠مادة (
دل تراكمى  -١ ى مع ً اذا حصل عل ن  CGPAینذر الطالب أكادیمیا ل م ة الفصل الدراسى  ٢أق ي نھای ف

 .الثانى من التحاقھ بالدراسة أو أى فصل دراسى آخر بعد ذلك
ذر  -٢ ب المن ع الطال ھ أیوض مح ل الى والیس ى الت ل الدراس ي الفص ة ف ة األكادیمی ت المراقب ً تح ا كادیمی

 .ساعة معتمدة ١٢ بالتسجیل في أكثر من
ى متوسط  -٣ أو  ٢ CGPAاذا حصل الطالب الموضوع تحت المراقبة األكادیمیة في فصل دراسى عل

 .أكثر ترفع عنھ المراقبة األكادیمیة
دل تراكمى  -٤ ى مع ب عل ة حصول الطال ن  CGPAفي حال ل م ة یفصل  ٢اق ة فصول متتالی ي ثالث ف

 .الطالب من البرنامج
  .في أربعة فصول دراسیة متفرقة یفصل من البرنامج ٢من  أقل 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 (16) للمادة طبقا
 . الالئحة ھذه من (9) المادة 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، لسمج
 .قیده إنھاء قبل الكلیة

  
                                                                             Degree Requirements): متطلبات التخرج٢٣مادة (

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

 .للكلیة دراسیةال للخطة اطبقً  اختیاریة أو أساسیة
 .٢تراكمى عام ال یقل عن  معدل على الحصول .٢
  دراسیة.لا المصروفات كامل سداد .٣
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                                                                                          Semester Work): األعمال الفصلیة٢٤مادة (
یتم تقویم نشاط ومستوى الطالب في مقرر ما بمجموع درجة األعمال الفصلیة ودرجة االمتحان  -

ٌقوم بھا أعمال ودرجة األ .النھائي لھذا المقرر عمال الفصلیة للمقررات ھي الدرجة التي ت
ثنین. وقد یشمل إالطالب خالل الفصل الدراسي، وال یقل عدد امتحانات أعمال الفصل عن 

ي أنشطة تعلیمیة مختلفة أمتحانات تحریریة أو تدریبات عملیة أو بحوث أو تقاریر أو إالتقویم 
 انات  األعمال الفصلیة.متحإللمقرر علي أن تحدد الكلیة مواعید 

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 

  كان التخلف بعذر مقبول فیمكن للمحاضر أن یسمح للطالب بامتحان استثنائي.
  

                                                                                    Final Examination ي): اإلمتحان النھائ٢٥( مادة
 مرة يل دراسفص كل نھایة في یعقد المقرر، في شامل متحانإ عن عبارة لمقرر النھائي االمتحان

ً نظریً  إختباًرا یكون أن ویمكن واحدة، ً عملیً  أو ا ت متطلبا على بناء ذلكشفویًا أو بعض أوكل أو ا
كما ھو موضح في  النھائي االمتحان درجة ھي الطالب علیھا یحصل التي والدرجة ر. المقر مواصفاتو

 . ةالجداول الدراسی
 

                                                                                            The Final Mark): الدرجة النھائیة٢٦مادة (
ً  المقرر، لھذا النھائي االمتحان ودرجة الفصلیة األعمال درجة مجموع ھير ما لمقر النھائیة الدرجة  وفقا
 :اآلتیة للنسب
 لدرجاتمن النھایة العظمي  %٤٠ تخصص یةتطبیق في حاالت المقررات التي تتضمن ساعات -

 ن النھائي. لالمتحا %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 

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

 
                                                             Course Maximum Mark): النھایة العظمى للمقررات٢٧مادة (

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

                                                                         Evaluation and Gradesالتقییم والتقدیرات ):٢٨مادة (
تحتسب التقدیرات التى یحصل علیھا الطالب لكل مقرر والتى تدخل فى حساب المعدالت  -١

  التراكمیة كالتالى:
  النقاط  المعدل/التقدیر

A 4.000 
A- 3.666 
B+ 3.333 
B 3.000 
B- 2.666 
C+ 2.333 
C 2.000  
C- 1.666 
D+ 1.333 
D 1.000 
F 0.000 
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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  

ا من المقرریً أجبارلب المنسحب یرصد للطا  

I Incomplete  یرصد للطالب الذى لم یكمل متطلبات المقرر 
MW Military 

withdrawal یرصد للطالب المنسحب ألداء الخدمة العسكریة  

AU Audit یرصد للطالب المسجل كمستمع فقط  
TC مقرر تم دراستھ خارج الجامعة  مقرر منقول  
IP كثر من فصل دراسىمقرر یستمر أل  مستمر  

  

  
 ): المعدل التراكمي لدرجات الطالب٢٩مادة (

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

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

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

 للمعادلة:
      GPA   = ٢) + (نقاط تقدیر المقرر  ١(نقاط تقدیر المقرر(  

  كملھا الطالب في الفصل الدراسيأ مجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات الدراسیة التي                     
ً لل CGPAیتم حساب المعدل التراكمي العام للدرجات  -٣  معادلة التالیة: وفقا

  
          CGPA   =   مجموع نقاط تقدیر جمیع المقررات التي اكملھا الطالب  

  مجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات الدراسیة                                    
  

              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 تقدیر %٧٥

 
إذا تعذر علیھ دخول االمتحان النھائي لمقرر أو إتمام  (I)الب على تقدیر غیر مكتمل یحصل الط -٥

بعض متطلباتھ ألسباب قھریة یقبلھا مجلس القسم و یقرھا مجلس الكلیة شریطة أن یكون قد حضر 
على األقل في األعمال  %٦٠على األقل من متطلبات المقرر باإلضافة لحصولھ على %٧٥وأدى 

علیھ أداء االمتحان خالل أسبوعین من بدء الفصل الدراسي التالي و إال حصل على و الفصلیة ،
 .(F)تقدیر راسب 

ال تحسب لھ كساعات دراسیة و ال  (I,W,FW)المقررات التي یحصل فیھا الطالب على تقدیر  -٦
 تدخل في حساب المتوسط التراكمي للدرجات.

جح فیھ ویحسب للطالب التقدیر الذى بإعادتھ حتى ین 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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ً للوائح الكلیات  بالنسبة للمقرر -٨ االختیارى یجوز للطالب تغییره بمقرر آخر عند الرسوب فیھ وفقا
فقرة السابقة الخاصة بالمقررات یطبق علیھ ما ورد في الوعند تكرار الرسوب في نفس المقرر 

 . 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 
زاد علي ذلك فیتم احتساب تقدیر كل من الرسوب والنجاح في معدلھ یعید الطالب دراستھا أما فیما 

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  %١٠لتحسین المعدل التراكمى العام ھو  الحد األقصى لعدد الساعات المعتمدة -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 hours): تحویل الساعات المعتمدة٣٠مادة (
یسمح للطالب بتحویل عدد من الساعات المعتمدة التى سبق لھ دراستھا في جامعة أخرى أو كلیة أخرى 

ً للشروط التالیة:   وذلك بعد موافقة مجلس الكلیة بناء على اقتراح مجلس القسم  ووفقا
 .صول على الدرجةأن تكون الساعات المعتمدة المحولة من بین متطلبات الح .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.أأال تكون قد احتسبت لھ من قبل وحصل بموجب دراستھا علي شھادة أو درجة علمیة  .٤
تدخل الساعات المعتمدة المحولة من جامعة أخري  أو كلیة أخرى في حساب المعدل  .٥

  .CGPAلتراكمي للدرجات ا
  
  

                                                                                            Academic Honor): مرتبة الشرف٣١مادة (
، على أال یقل معدلھ على األقل ٣٫٨٩صل على معدل تراكمى عام یمنح المتخرج مرتبة شرف إذا ح

  و أال یكون قد رسب فى أى مقرر خالل دراستھ .  ٣٫٣٣٣التراكمي الفصلي عن 
  
  

                                                            Study or Exam Language و االمتحانألغة التدریس  )٣٢مادة (
یس واالمتحان باللغة العربیة او بإحدي اللغات االجنبیة وفقا لما یقره مجلس الكلیة بناء علي یكون التدر

  اقتراح مجلس القسم المختص .
  

                                                                   Application of the Regulation): تطبیق الالئحة٣٣مادة (
 التالي الدراسى العام في بالجامعة سیلتحقون الذین الطالب على الالئحة ھذه ادومو ونظم أحكام تسرى

 .الالئحة بھذه الخاص رار الوزارى الق إلصدار
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  الثالث الباب 

 واإلختیاریة ألساسیةبیان بالمقررات ا
  
  
  

 واإلختیاریةمقررات الجامعة األساسیة 
  
  

    

 ة)ساعات معتمد 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 المقرركود  اسم المقرر
  مجموع   تطبیقي  نظري

 ٢ - ٢ متطلب جامعة أختیارى الفن والمجتمع
 ٢ - ٢ متطلب جامعة أختیارى اإلنسان والبیئة

 ٢ - ٢ متطلب جامعة أختیارى یة والصحةالتغذ
 ٢ - ٢ متطلب جامعة أختیارى الوقایة في مجال طب األسنان

 ٢ - ٢ متطلب جامعة أختیارى دى الفیروسيالتثقیف والوقایة من اإللتھاب الكب
 ٢ - ٢ متطلب جامعة أختیارى الثقافة والتذوق الموسیقي

 ٢ - ٢ متطلب جامعة أختیارى اإلبداع الفني
 ٢ - ٢ متطلب جامعة أختیارى 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

 ٢ - ٢ متطلب جامعة أختیارى  المشروعات الزراعیة الصغیرة والنتوسطة
 ٢ - ٢ متطلب جامعة أختیارى  التنسیق بالزھور ونباتات الزینة

 ٢ - ٢ متطلب جامعة أختیارى  ریة عبر العصورحضارة اإلسكند
 ٢ - ٢ متطلب جامعة أختیارى  التفكیر الناقد

 ٢ - ٢ متطلب جامعة أختیارى  تاریخ الھندسة والتكنولوجیا
 ٢ - ٢ متطلب جامعة أختیارى  اقتصادھندسي
 ٢ - ٢ متطلب جامعة أختیارى  ھندسة بیئیة
 ٢ - ٢ متطلب جامعة أختیارى  أمن صناعي

  ساعات معتمدة من مقررات الجامعة اإلختیاریة ١٠ار الطالب یخت
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 واإلختیاریة ألساسیةمقررات الكلیة ا
  
  
  

 ساعة معتمدة) ٢٧(  ألساسیةمقررات الكلیة ا 
  
  

  ساعات معتمدة كود المقرر اسم المقرر
  مجموع   تطبیقي  نظري

  ٢  -  ٢ 015101101 صناعة السیاحة دخل إلي م
  ٣  ٣  ٢ 015101102 یات صناعة السیاحةإقتصاد

  ٢  -  ٢ 015102103  مدخل إلي صناعة الضیافة
 ٣  ٣ ٢ 015103104  تاریخ وآثار مصر 

 ٢  ٣ ١ 015103105 )١( متخصصةلغة أجنبیة أولى 
 ٢  ٣ ١ 015102106  )١( متخصصة  لغة أجنبیة ثانیة

  ٢  -  ٢ 015101107 منظمات وأجھزة سیاحیة
  ٢  - ٢ 015101108 حیةالعالم السیا أقالیم

  ٣  ٣ ٢ 015103109  تاریخ الفن
  ٢  - ٢ 015102110 سلوك العمالء في القطاع الخدمي

  ٢  ٣ ١ 015103111 )٢( متخصصةلغة أجنبیة أولي 
  ٢  ٣ ١ 015102112  )٢( متخصصةلغة أجنبیة ثانیة 

  ٢٧  معتمدة كمقررات كلیة أساسیة ةساع ٢٧یدرس الطالب 
  
  
  
  
  
  

  ساعات معتمدة) ٤(  اإلختیاریةمقررات الكلیة 
  

  ساعات معتمدة كود المقرر اسم المقرر
  مجموع   تطبیقي  نظري

  ٢  -  ٢ 015102141  مھارات االتصال في القطاع الخدمي
  ٢  -  ٢ 015102142  العالقات العامھ في القطاع الخدمي

  ٢  - ٢ 015103143 متاحف ومواقع أثریة
  ٢  -  ٢ 015103143  اإلرشاد السیاحي أسالیب

  اإلختیاریة ساعات معتمدة من مقررات الكلیة ٤الب یختار الط
  



  نظام الساعات المعتمدة –س حة األكادیمیة لدرجة البكالوریوالالئ
  جامعة اإلسكندریة

  كلیة السیاحة والفنادق

  

18  
 

  

 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 015101201 اقتصادیات سیاحة
  ٣  ٣ ٢ 015101202  الحاسب اآللي وتطبیقاتھ

  ٣  ٣ ٢ 015101203  إحصاء سیاحي
 ٢  - ٢ 015101204  تنمیة اقتصادیة واجتماعیة

 ٢  ٣ ١ 015101205 )٣( متخصصةلغة أجنبیة أولى 
 ٢  ٣ ١  015101206  )٣( متخصصةلغة أجنبیة ثانیة 

  ٢  - ٢ 015101207 تسویق سیاحي
  ٢  - ٢ 015101208  سیكولوجیة السائح

  ٣  ٣ ٢ 015101209  تكنولوجیا نظم معلومات سیاحیة
  ٣  ٣ ٢ 015101210  محاسبة سیاحیة وفندقیة

  ٢  ٣ ١ 015101211 )٤( متخصصةلغة أجنبیة أولي 
  ٢  ٣ ١ 015101212  )٤( متخصصةلغة أجنبیة ثانیة 

  ٢  - ٢ 015101301 یاحياقتصادیات النقل الس
  ٣  ٣ ٢ 015101302  )١أعمال وكاالت السیاحة والسفر (

  ٢  - ٢ 015101303  تخطیط سیاحي
 ٢  - ٢ 015101304  تنظیم و إدارة منشات سیاحیة

 ٢  ٣ ١ 015101305 )٥( متخصصةلغة أجنبیة أولى 
 ٢  ٣ ١ 015101306  )٥( متخصصةلغة أجنبیة ثانیة 

  ٣  ٣ ٢ 015101307 السیاحي التسویقبحوث 
  ٣  ٣  ٢ 015101308  سیاحي ترویج

  ٢  - ٢ 015101309  مصر السیاحیة أقالیم
  ٢  - ٢ 015101310  تنمیة سیاحیة 

  ٢  ٣ ١  015101311 )٦( متخصصةلغة أجنبیة أولي 
  ٢  ٣ ١ 015101312  )٦( متخصصةلغة أجنبیة ثانیة 

  ٣  ٣ ٢ 015101401 السیاحیةدراسة جدوي المشروعات 
  ٢  - ٢ 015101402  كات الطیرانأعمال شر

  ٢  - ٢ 015101403  سیاحة متواصلة وبیئة
 ٢  - ٢ 015101404  إدارة الموارد البشریة بالمنشات السیاحیة

 ٢  ٣  ١ 015101405 )٧( متخصصةلغة أجنبیة أولى 
 ٢  ٣ ١ 015101406  )٧( متخصصةلغة أجنبیة ثانیة 

  ٣  ٣ ٢ 015101407 إدارة األزمات السیاحیة
  ٢  - ٢ 015101408  عات سیاحیةتشری

  ٣  ٣ ٢ 015101409  )٢أعمال وكاالت السیاحة و السفر(
  ٣  ٣ ٢ 015101410  مشروع تطبیقي

  ٢  ٣ ١ 015101411 )٨( متخصصةلغة أجنبیة أولي 
  ٢  ٣ ١ 015101412  )٨( متخصصةلغة أجنبیة ثانیة 

  ٨٣  أساسیة برنامجمعتمدة كمقررات  ةساع ٨٣یدرس الطالب 
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 ساعات معتمدة) ١٢(  ات الكلیة اإلختیاریةمقرر 
  
  

  ساعات معتمدة كود المقرر اسم المقرر
  مجموع   تطبیقي  نظري

  ٢  - ٢ 015101241  حضارة مصر عبر العصور
  ٢  - ٢ 015101242  أنماط سیاحیة

  ٢  - ٢ 015101243 إدارة سیاحة المناسبات
  ٢  - ٢ 015101244  خدمة العمالء في القطاع السیاحي

  ٢  - ٢ 015101341  دارة جودة الخدمات السیاحیةإ
  ٢  - ٢ 015101342  أثار مصر عبر العصور

  ٢  - ٢ 015101343  أسواق سیاحیة
  ٢  - ٢ 015101344  تنمیة مجتمعات محلیة

 ً   ٢  - ٢ 015101441  توظیف المواقع األثریة سیاحیا
  ٢  - ٢ 015101442  سیاحة محلیة

  ٢  - ٢ 015101443  إدارة المواقع السیاحیة
  ٢  - ٢ 015101444  اتجاھات حدیثة في التسویق السیاحي

  اإلختیاریة برنامجمعتمدة من مقررات الساعة  ١٢یختار الطالب 
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  برنامج الدراسات الفندقیة

  

 واإلختیاریة ألساسیةمقررات برنامج الدراسات الفندقیة ا
  

 ساعة معتمدة) ٨٣( ساسیةمقررات األال 
  

  ساعات معتمدة كود المقرر اسم المقرر
  مجموع   تطبیقي  نظري

  ٢  - ٢ 015102201 إدارة الفنادق
  ٣  ٣ ٢ 015102202  إدارة األغذیة والمشروبات
  ٣  ٣ ٢ 015102203  مبادئ المحاسبة الفندقیة
 ٢  - ٢ 015102204  أسس الغذاء والتغذیة

 ٢  ٣  ١ 015102205 )٣( متخصصةلغة أجنبیة أولى 
 ٢  ٣ ١  015102206  )٣( متخصصةلغة أجنبیة ثانیة 

  ٢  - ٢ 015102207 إدارة اإلشراف الداخلي 
  ٢  - ٢ 015102208  مبادئ التسویق السیاحي والفندقي

  ٢  - ٢ 015102209  إدارة الموارد البشریة
  ٣  ٣ ٢ 015102210  أسس الطھي الفندقي

  ٢  ٣ ١ 015102211 )٤( متخصصةلغة أجنبیة أولي 
  ٢  ٣ ١ 015102212  )٤( متخصصةلغة أجنبیة ثانیة 

  ٣  ٣  ٢ 015102301 إدارة المكاتب األمامیة
  ٢  - ٢ 015102302  إدارة القرى السیاحیة

  ٢  - ٢ 015102303  إدارة اإلیرادات في صناعة الضیافة
 ٣  ٣ ٢ 015102304  إدارة وخدمة المطاعم

 ٢  ٣ ١ 015102305 )٥( متخصصةلغة أجنبیة أولى 
 ٢  ٣ ١ 015102306  )٥( متخصصةلغة أجنبیة ثانیة 

  ٣  ٣ ٢ 015102307 نظم المعلومات الفندقیة
  ٣  ٣ ٢ 015102308  تخطیط قوائم الطعام

  ٢  - ٢ 015102309  دراسات جدوى المشروعات الفندقیة
  ٢  - ٢ 015102310  تصمیم وتجھیزات منشآت الضیافة

  ٢  ٣ ١  015102311 )٦( متخصصةلغة أجنبیة أولي 
  ٢  ٣ ١ 015102312  )٦( متخصصةلغة أجنبیة ثانیة 

  ٢  -  ٢ 015102401  إدارة المؤتمرات
  ٣  ٣ ٢ 015102402  المطابخ العالمیة

  ٣  ٣ ٢ 015102403  )١مشروع بحثي (
 ٢  - ٢ 015102404  اإلدارة الستراتیجیة فى صناعة السیاحة  والفنادق

 ٢  ٣ ١ 015102405 )٧( متخصصةلغة أجنبیة أولى 
 ٢  ٣ ١ 015102406  )٧( متخصصةلغة أجنبیة ثانیة 

  ٢  -  ٢ 015102407   إدارة الفنادق الدولیة
  ٢  - ٢ 015102408  إدارة األزمات في الفنادق

  ٣  ٣  ٢ 015102409 )٢مشروع بحثي (
  ٣  ٣ ٢ 015102410  إدارة التطویر في المنشأت السیاحیة والفندقیة

  ٢  ٣ ١ 015102411 )٨( متخصصةلغة أجنبیة أولي 
  ٢  ٣ ١ 015102412  )٨( متخصصةلغة أجنبیة ثانیة 

  ٨٣  أساسیةة معتمدة كمقررات برنامج ساع ٨٣یدرس الطالب 
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 ساعات معتمدة) ١٢(  مقررات الكلیة اإلختیاریة 
  

  ساعات معتمدة كود المقرر اسم المقرر
  مجموع   تطبیقي  نظري

  ٢  - ٢ 015102241  تشریعات سیاحیة وفندقیة
  ٢  - ٢ 015102242  إدارة منشأت ذات طابع فندقي

  ٢  - ٢ 015102243 إحصاء فندقي
  ٢  - ٢ 015102244  الرقابة الداخلیة للعملیات الفندقیة

  ٢  - ٢ 015102341  التسویق الفندقي المتقدم
  ٢  - ٢ 015102342  إدارة المنشأت الصغیرة والمتوسطة
  ٢  - ٢ 015102343  محاسبة إداریة وتكالیف فندقیة

  ٢  - ٢ 015102344  صحة وسالمة الغذاء
  ٢  -  ٢ 015102441  إدارة التدریب في صناعة الضیافة

  ٢  -  ٢ 015102442  مھارات اإلتصال فى صناعةالضیافة
  ٢ - ٢ 015102443  تغذیة المجموعات
  ٢  -  ٢ 01502444  إدارة الغرف 

  ختیاریةاإل برنامجمعتمدة من مقررات ال ةساع ١٢یختار الطالب 
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  برنامج اإلرشاد السیاحي

  

 مقررات برنامج اإلرشادالسیاحي األساسیة واإلختیاریة
  

 ساعة معتمدة) ٨٣( المقررات األساسیة 
  

  ساعات معتمدة كود المقرر اسم المقرر
  مجموع   تطبیقي  نظري

  ٢  - ٢ 015103201 )١(حتي نھایة الدولة الوسطي) (تاریخ مصر الفرعونیة 
  ٢  - ٢ 015103202  صر البطلمیةتاریخ م

  ٢  - ٢ 015103203  )١( (حتي نھایة الدولة الفاطمیة)تاریخ وحضارة مصر اإلسالمیة 
 ٢  - ٢ 015103204  )١لغة مصریة قدیمة (

 ٢  ٣ ١ 015103205 )٣لغة أجنبیة أولى متخصصة (
 ٣  ٣ ٢  015103206  إرشاد سیاحي فرعوني(مواقع ومتاحف)

  ٢  - ٢ 015103207 )١( حتي نھایة الدولة الوسطي)(أثار مصر الفرعونیة 
  ٣  ٣ ٢ 015103208  )١اثار مصر الیونانیة الرومانیة (

  ٣  ٣ ٢ 015103209  )١( (حتي نھایة الدولة الفاطمیة)أثار مصر اإلسالمیة 
  ٢  - ٢ 015103210  )٢لغة مصریة قدیمة (

  ٢  ٣ ١ 015103211 )٤لغة أجنبیة أولي متخصصة (
  ٢  - ٢ 015103212  لقدیمةدیانة مصر ا

  ٢  - ٢ 015103301 )٢( (من الدولة الحدیثة حتي نھایة العصر المتأخر)تاریخ مصر الفرعونیة 
  ٢  - ٢ 015103302  )٣لغة مصریة قدیمة (

  ٢  - ٢ 015103303  تاریخ مصر الرومانیة 
 ٢  - ٢ 015103304  )٢( (أیوبي ومملوكي)تاریخ وحضارة مصر اإلسالمیة 

 ٢  ٣ ١ 015103305 )٥یة أولى متخصصة (لغة أجنب
 ٢  - ٢ 015103306  تاریخ وحضارة اإلسكندریة

  ٣  ٣ ٢ 015103307 )٢( (من الدولة الحدیثة حتي نھایة العصر المتأخر)أثار مصر الفرعونیة 
  ٢  - ٢ 015103308  )٤لغة مصریة قدیمة (

  ٢  - ٢ 015103309  )٢أثار مصر الیونانیة الرومانیة (
  ٣  ٣ ٢ 015103310  )٢( (أیوبي ومملوكي)اإلسالمیة  أثار مصر

  ٢  ٣ ١  015103311 )٦لغة أجنبیة أولي متخصصة (
  ٢  ٣ ١ 015103312  (مواقع ومتاحف)إرشاد سیاحي یوناني روماني 
  ٢  - ٢ 015103401 )٥لغة مصریة قدیمة (

  2  ٣ 1 015103402  تاریخ و أثار مصر البیزنطیة
  ٢  - ٢ 015103403  رتاریخ مصر الحدیث و المعاص

 ٣  ٣ ٢ 015103404  (مواقع ومتاحف)إرشاد سیاحي إسالمي 
 ٢  ٣ ١ 015103405 )٧لغة أجنبیة أولى متخصصة (

 ٣  ٣ ٢ 015103406  )٣آثار مصر الفرعونیة (
  ٢  - ٢ 015103407 یوناني وروماني) -(فرعونينحت وفنون صغري

  ٣  ٣ ٢ 015103408  (مواقع ومتاحف) حدیث ومعاصرإرشاد سیاحي 
  ٣  ٣ ٢ 015103409  معالم مصر الحدیثة والمعاصرة

  ٣  ٣  ٢ 015103410  حدیث) -فنون صغري (اسالمي
  ٢  ٣ ١ 015103411 )٨لغة أجنبیة أولي متخصصة (
  ٣  ٣ ٢ 015103412  مقاطعات مصر القدیمة

  83  أساسیة برنامجمعتمدة كمقررات ساعة  83یدرس الطالب 
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 ساعات معتمدة) ١٢(  یةمقررات الكلیة اإلختیار 
  

  ساعات معتمدة كود المقرر اسم المقرر
  مجموع   تطبیقي  نظري

  ٢  - ٢  015103241  تشریعات وأجھزة ومنظمات دولیة
  ٢  - ٢  015103242  )٣(لغة أجنبیة ثانیة متخصصة 

  ٢  - ٢ 015103243  أسالیب إرشاد سیاحي متقدم
  ٢  - ٢ 015103244  )٤(متخصصةلغة أجنبیة ثانیة 

 ٢  - ٢ 015103341  أرشاد سیاحي فرعوني (متاحف)
 ٢  -  ٢ 015103342  سیاحة التراث

 ٢  - ٢  015103343  أدب مصري قدیم 
 ٢  -  ٢  015103344  بیئة مصریة

 ٢  - ٢ 015103441  الحاسب اآللي وتطبیقاتھ
 ٢  -  ٢ 015103442  أنماط حدیثة في السیاحة

  ٢  - ٢ 015103443  اصرةالموروث في الحضارة المصریة الحدیثة والمع
  ٢  -  ٢ 015103444 مجتمع مصري معاصر

  اإلختیاریة برنامجمعتمدة من مقررات ال ةساع ١٢یختار الطالب 
 
 
  


