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  كلمة
  زةـد حمـد أحمو ـمحمدكتور / الستاذ األ 

  ية ـكلليد اـعم
  

یســـعدني أن أعلـــن ألبنـــائي الطـــالب الحاصـــلین علـــي الثانویـــة العامـــة لهـــذا 
إدارة الفنادق" بـالتعلیم بالكلیة في برنامج "تحاق ) عن بدء اإلل٢٠٠٩العام (

  المفتوح. 
ووحــــدة التعلــــیم المفتــــوح بكلیــــة الســــیاحة والفنــــادق هــــي وحــــدة تابعــــة لمركــــز 
التعلیم المفتوح بالجامعة والذي یهدف إلي توفیر فرصـة متمیـزة للتعلـیم عـن 

ة بعــد لكافــة الــراغبین فیــه ســواء مــن حملــة الشــهادات المتوســطة أو الجامعیــ
عالوة علي ذلك فأن التعلیم المفتوح یتیح الفرصة للتعلیم المسـتمر للطـالب 
والعـــاملین الـــذین یرغبـــون فـــي رفـــع مســـتواهم المعرفـــي وتحـــدیث معلومـــاتهم 
  ومهاراتهم مستهدفا تحقیق خدمة للمجتمع وتطویره وفقا لمتطلبات العصر. 

طـار التعلـیم والكلیة ترحب بكافـة الدارسـین مـن فئـات المجتمـع ممـن فـاتهم ق
الجــــامعي لاللتحــــاق ببرنــــامج إدارة الفنــــادق بالكلیــــة. والبرنــــامج یهــــدف إلــــي 
إعداد كوادر مؤهله قادرة علي العمل والمساهمة في تطویر القطاع الفندقي 

  ٠بالمجتمع
  ٠ونتمنى لجمیع أبنائنا التوفیق خالل فترة دراستهم بالكلیة
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  كلمة
  ارةـد قطـنان سعـ/ ح ةدكتور ال ةستاذاأل

  البـوكيل الكلية لشئون التعليم والط
  ،السادة الدارسون

  تحیة طیبه وبعد،،،      

ا مــن كلیــة الســیاحة والفنــادق بجامعــة اإلســكندریة بأهمیــة دورهــا فــي معاونــة  ً إیمـانـــ
 ُ عـد، وكـذلك المسـاهمة فـي تنمیـة الجامعة فـي أداء رسـالتها فـي مجـال التعلـیم عـن ب

ت العاملین في القطاع السیاحي والفندقي في مصر والعالم العربي، لـذا قدرات ومهارا
عـــد فــي برنــامج "حرصــت الكلیــة علــى البــدء فــي تقــدیم فر  ُ إدارة صــة التعلــیم عــن ب

  الفـنادق".

ومـن خـالل طــرح هـذا البرنــامج تعمــد الكلیــة إلـى تــوفیر فرصـة التعلــیم للـراغبین فــي 
فـاءتهم الفكریـة والعلمیـة فـي هـذا التخصـص، دراسة مجال "إدارة الفنادق" أو لرفـع ك

أو إتاحة فرص جدیدة للعمل وخاصة أن القطاع الفندقي یعتبـر مـن القطاعـات التـي 
ا مطرًدا ویحتاج إلى العمالة الفندقیة المؤهلة.    تشهد نموً

ــة القطــاع الســـیاحي بشــكل أوســع  ــى خدم ــادق عل ــة الســیاحة والفن وحرًصــا مــن كلی
طـرح العــدید مـن البـرامج الجدیـدة والمتنوعـة فـي المجـال  وأشمل، تسـعى الكلیـة إلـى

  السـیاحي خالل السنوات القادمة.

ا، أتوجه بكلمة ترحیـب للدارسـین وأرجـو أن یكـون برنامجنـا الجدیـد فـي التعلـیم  وأخیرً
ا الحتیاجاتكم العلمیة والفكریة والعملیة. ا حقیقیً عـد ملبیً ُ   عن ب

  اب،،،وفقنا اهللا لما فیه الخیر والصو       

  د قطارةـاألستاذ الدكتور/ حنان سع          

  وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب          
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  وحـم المفتـالتعلی
  نادق ـبرنامج إدارة الف

  وحدة التعليم املفتوح بكلية السياحة والفنادق هى إحدى وحدات مركز التعليم
 املفتوح جبامعة اإلسكندرية. 

 متنح جامعة ا ً ى  إلسكندرية بناء على طلب جملس كلية السياحة والفنادق ملن أ
املقررات الدراسية للتعليم املفتوح درجة بكالوريوس السياحة والفنادق ىف برنامج 

 .إدارة الفنادق من قسم الدراسات الفندقية
 .تكون الدراسة بالتعليم املفتوح بنظام الساعات املعتمدة  

  دةـداف الوحـأه
  إلى تحقيق األغراض التالية: تهدف الوحدة

 .معاونة اجلامعة ىف أداء رسالتها ىف جمال التعليم أو التدريب أو االستشارات 
 اخلدمى باألساليب العلمية، وتطوير أداء العاملني مما و  معاونة النشاط اإلنتاجى

 .قدمةاخلدمات املاالرتقاء مبستوى حتسينه و و  يؤدى إىل زيادة اإلنتاج
 ا نظام و  لثقافية والعلمية بني اجلامعةتوثيق الروابط ا اجلامعات األخرى الىت يوجد 

 العاملى.و  ذلك على الصعيد العرىبو  التعليم املفتوح
 التعليم عن و  املدربة على أساليب التدريب احلديثةو  توفري وتطوير الكوادر الالزمة

 ُ  عد.ب
  تمع الذين مل يستكملوا تعليمهم و م املسامهة ىف تعليم أفراد ا رفع كفاء

االت، وإعداد كوادر من الطالب املتخصصيني واملؤهلني  اإلنتاجية ىف شىت ا
 ً ً  افكري تمع ومؤسساته ومنظماته  اوعلمي والقادرين على املسامهة ىف تطوير ا

 املختلفة.
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  دةـفلسفة الوح
  البشرية تقوم فلسفة الوحدة ىف خططها الدراسية على إعداد الكوادر من املوارد

اامل ً هزة ذهني او  تخصصة وا ً لالضطالع بدور قيادى ىف تطوير صناعة السياحة  مهني
تمع املرتبطة من أجل املسامهة ىف بناء مستقبل الدولة. ا املختلفة وىف قطاعات ا   مبجاال

  التعامل مع املتغريات و  التقىنو  ب ملواكبة التطور العلمىالطال تؤهلتقنيات حديثة توفري
ا البشرية والفكرية واملهارية سواء على االسياحة والفنادق و ىف جمال صناعة  حتياجا

  املستوي اإلقليمي أو العاملي.
  توفري جمموعة متنوعة من الربامج الدراسية مما يتيح لكل طالب اختيار الربنامج الذى

تمع بتوفري او  ،قدراته الفكريةو  يناسب ظروفه من الكوادر املؤهلة حتياجاته مبا خيدم ا
 ً احديث اتأهيالً علمي ً   .ـ

  لتحاق بالبرنامجشروط اال 
يشــترط لقبــول المتقــدم للدراســة فــى نظــام التعلــيم المفتــوح للحصــول علــى درجــة 

  البكالوريوس ما يلى:
  ًكما ٢٠٠٩على شهادة إمتام دراسة الثانوية العامة دفعة أن يكون املتقدم حاصال .

وما  ٢٠٠٤) دفعة ادقنية (السياحة والفنقبول محلة الثانوية العامة والدبلومات الفيتم 
ُستثين من هذا الشرط طالب قبلها لس األعلى للجامعات فإنه ي ، وطبًقا لقرار ا

حمافظات مرسى مطروح والبحرية واملنيا وأسوان والبحر األمحر والفيوم ومشال وجنوب 
 .سيناء

  ريوس من كليات من احلاصلني على درجة ليسانس أو البكالو  الدارسنيكما جيوز قبول
لس األعلى للجامعات. وجيوز اإلعفاء من املواد  ا من ا أو معاهد أخرى معرتف 

 .٪٢٥املناظرة والىت سبق دراستها (طبًقا ملا حتدده اللوائح) حبد أقصى 
  غري املصريني بنفس الشروط السابقة. الدارسنيجيوز قبول 
  عقد للقبول بالكلية رات الىت تُ ختبارات القداجتياز اعلى الطالب ىف مجيع احلاالت

ً  طبًقا لس األعلى للجامعات بناء   قرتاح جملس الكلية.اعلى  للقواعد الىت حيددها ا
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  لتحاق المستندات المطلوبة لال 
  بالمستندات التالية:   الدارسيتقدم 

 اقـلتحب االـطل. 
 الفين املؤهل الدراسى أو استمارة النجاح ىف الثانوية العامة أو الدبلوم. 
 .شهادة امليالد أو مستخرج رمسى منها 
  الرقم القومى أو جواز السفر.بطاقة صورة 
 ) صورة شخصية. ٤عدد ( 
 .شهادة املعاملة العسكرية للطالب 
  ررةقرسوم املالسداد. 
 ختيار املواد أصل وصورة.بطاقة ا 
  قة عليه التقدم مبا يفيد موافأو حكومية املوفد من جهة رمسية بالنسبة للدارس أما

ة عند يرسوم الدراسالتسديد كافة و  ،ضمن أوراق االلتحاقاجلهة على إيفاده 
  املطالبة بذلك.

  یةـالمصروفات الدراس
  ُطبًقا للنظام واللوائح املعمول أو بشيك مصرىف  سدد املصروفات الدراسية نقًدات

 .ا يف هذا الشأن
  ُ اجلهة  سمح للطالب املوفد بالتسجيل دون سداد املصروفات حيث تسددي

 ً  على املطالبة املالية املرسلة من جهة الكلية. املوفدة املصروفات بناء
  مصروفات اخلدمات وغريها، و  الرسوم الدراسيةو  املصروفاتحيق للوحدة تعديل

لس االستشارى لوحدة التعليم املفتوح على أن يكون هذا  وذلك بعد موافقة ا
  التعديل قبل بداية الفصل الدراسى.
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 ررات الدراسيةـالتسجيل فى المق ومـرس  
 والً: بالنسبة للطالب المصريينأ

  

  القيمة بالجنيه  دمةــوع الخــن  م
  ٤٥  لتحاققيمة مظروف اال  ١
  ١٥  ستمارة التسجيل للدارسين القدامىاقيمة   ٢
  ٥٠  رسم القيد للطالب الجدد  ٣
  ٥٠  النظرية أو العملية (التطبيقية) الرسوم الدراسية للساعة  ٤
  ٢٠  الرسوم الدراسية للساعة فى حالة الرسوب  ٥
  ٢٥  خدمات تكنولوجية عن كل مقرر  ٦

٧  
متحان بمقر متحان عن كل مقرر مقابل أداء االارسم 

  الوحدة باإلسكندرية
٢٠  

٨  
متحان خارج متحان عن كل مقرر مقابل أداء االارسم 

  اإلسكندرية
٤٠  

  ١٠  التسجيل) بانتهاء مواعيد لرسوم التأجيل (ينتهى التأجي  ٩
  ١٥  متحان)عتذار (حتى قبل موعد االرسوم اال  ١٠
  ٢٠  عتذار فى الفصل التالىاإلضافة بعد إلغاء التأجيل أواال  ١١
  ٢٠  التأكد من صحة رصد الدرجات  ١٢
  ٥٠  المقابالت الشخصية  ١٣
  ١٠  رسوم خدمات  ١٤
   جنيه مصري )٥٠٠(رسوم التدريب العملى   ة: ـوظـملح

  جنيه مصري )٤٠٠(تخرج رسوم مشروع ال
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 ً  : بالنسبة للطالب غير المصرييناثانيـ
  

  بالدوالرالقيمة   نــوع الخــدمة  م
  ٥٠  لتحاققيمة مظروف اال  ١
  ٢٥  ستمارة التسجيل للدارسين القدامىاقيمة   ٢
  ١٠٠  رسم القيد للطالب الجدد  ٣
  ١٥٠  النظرية أو العملية (التطبيقية) الرسوم الدراسية للساعة  ٤
  ٧٥  الرسوم الدراسية للساعة فى حالة الرسوب  ٥
  ٢٠  خدمات تكنولوجية عن كل مقرر  ٦

٧  
متحان بمقر متحان عن كل مقرر مقابل أداء االارسم 

  الوحدة باإلسكندرية
١٠  

٨  
متحان خارج متحان عن كل مقرر مقابل أداء االارسم 

  اإلسكندرية
١٠  

  ١٠  عيد التسجيل)بانتهاء موا لرسوم التأجيل (ينتهى التأجي  ٩
  ١٥  متحان)عتذار (حتى قبل موعد االرسوم اال  ١٠
  ٢٥  عتذار فى الفصل التالىاإلضافة بعد إلغاء التأجيل أواال  ١١
  ١٠  التأكد من صحة رصد الدرجات  ١٢
  ٢٥  المقابالت الشخصية  ١٣
  ١٠  رسوم خدمات  ١٤
   دوالر )٥٠٠(رسوم التدريب العملى   ة: ـوظـملح

  دوالر )٤٠٠(خرج رسوم مشروع الت
  
 مع حتديد  ،الوسائل التعليمية ىف بداية كل فصل دراسىو  حتصل رسوم اخلدمات

املقررات الدراسية الىت يسجل فيها الطالب، كما حتصل رسوم االمتحانات قبل 
  عقد االمتحان ىف كل فصل دراسى.
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  ائط العلمیة المستخدمةـالوس
 املادة املساعدة و  ن املادة املكتوبةية تتكون مـرر دراسى حزمة دراسـيكون لكل مق

 حسب طبيعة املقرر.
 ادة املساعدة ـرر أما املـتعاجل املادة املكتوبة ىف احلزمة الدراسية األجزاء النظرية للمق

  فتعاجل الناحية التطبيقية.
 ا ذاتيو  مسلسلةو  تكون املادة املكتوبة ىف صورة خمتصرة ايسهل استيعا ً ، وجيب أن ـ

  التوصيل املالئمة.و  دة العلمية على وسائل اإليضاحتشتمل تلك املا

  یةـداول الدراسـالج
 إدارة من برنامج "صول الطالب على درجة البكالوريوس يف السياحة والفنادق حل

املعتمدة، عليه أن  وحدة التعليم املفتوح بالكلية بنظام الساعات -"  نادقـالف
  التايل:  عتمدة موزعة على النحو) ساعة مُ ١٣٠جيتاز عدد (

   .ساعة معتمدة )١٠٦(: إجباريةقررات م .١
 .ساعة معتمدة )٢٤( ختيارية: قررات ام .٢
  

  ىل إباإلضافة  ،جباريةإمقررات  )٥(يدرس الطالب ىف كل فصل دراسى عدد
  .اختياري قررم )١( عدد
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  وحـم المفتـلتعلیلالجداول الدراسیة 

  نادق ـبرنامج إدارة الف

  
  ـباريةالمقـررات اإلج: أوالً 

  
  )باريةـررات اإلجـراسي األول (المقالفصل الد

 الساعات المعتمدة  لدراســيةاات رر ــالمق
  إجمالى  عملي  نظري  نوع المقرر  ررـالمق اســم  كود المقرر
  ٣  -  ٣  متطلـب كلیـة  ادقــیات الفنـاسـأس  ٠١٩٠٢٦٠١
  ٢  -  ٢  متطلـب كلیـة  لى علم السیاحةإل ـمدخ  ٠١٩٠١٦٠١
  ٢  -  ٢  متطلـب كلیـة  نیات اإلرشاد السیاحيتق  ٠١٩٠٣٦٠١
  ٣  -  ٣  متطلب تخصصى  غذیةتأساسیات الغذاء وال  ٠١٩٠٢٦٥١
  ٢  -  ٢  متطلب تخصصى  )١ة ومصطلحات (ـلغ  ٠١٩٠٢٦٠٢

  
  

  )راسي الثـاني (المقـررات اإلجـباريةالفصل الد
 الساعات المعتمدة  لدراســيةاات رر ــالمق

  إجمالى  عملي  نظري  لمقررنوع ا  ررـالمق اســم  كود المقرر
  ٣  -  ٣  متطلـب جامعة  انـالبیئة واإلنس  ٠١٩٠٠٦٠٢

ــــــــة االقتصــــــــادیة "الكلیــــــــة   ٠١٩٠١٦٠٣ النظری
  ٢  -  ٢ متطلـب كلیـة  والجزئیة"

  ٣  -  ٣ متطلـب كلیـة  مبادئ األغذیة والمشروبات  ٠١٩٠٢٦٠٣

ــاریخ وحضــارة مصــر   ٠١٩٠٣٦٠٣ ــى ت مــدخل إل
  عبر العصور

  ٢  -  ٢ متطلـب كلیـة

  ٢  -  ٢  متطلب تخصصى  )٢لغة ومصطلحات (  ٠١٩٠٢٦٠٤
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  )(المقـررات اإلجـبارية لثراسي الثـاالفصل الد

 الساعات المعتمدة  لدراســيةاات رر ــالمق
  إجمالى  عملي  نظري  نوع المقرر  ررـالمق اســم  كود المقرر
  ٣  -  ٣ متطلب تخصصى  ادقـنـإدارة الف  ٠١٩٠٢٦٠٥
  ٣  -  ٣ متطلب تخصصى  غذیةتالم األـشراء واس  ٠١٩٠٢٦٠٦
  ٣  ٢  ٢ متطلب تخصصى  مبادئ المحاسبة الفندقیة  ٠١٩٠٢٦٠٧
  ٢  ٢  ١  متطلـب كلیـة  )١حاسب آلى وتطبیقاته (  ٠١٩٠٢٦٠٨
  ٢  -  ٢  متطلب تخصصى  )١ة (ـصیـصـة تخـلغ  ٠١٩٠٢٦٠٩

  
  

  )راسي الرابـع (المقـررات اإلجـباريةالفصل الد
 تمدةالساعات المع  لدراســيةاات رر ــالمق

  إجمالى  عملي  نظري  نوع المقرر  ررـالمق اســم  كود المقرر

الشئون الصحیة في صناعة   ٠١٩٠٢٦١٠
  ٣  -  ٣ متطلب تخصصى  الضیافة

  ٣  ٢  ٢ متطلب تخصصى  ةـــذیـاج األغــإنت  ٠١٩٠٢٦١١
  ٣  -  ٣ متطلب تخصصى  ادقـات الفنـصادیـاقت  ٠١٩٠٢٦١٢
  ٢  ٢  ١  لیـةمتطلـب ك  )٢حاسب آلى وتطبیقاته (  ٠١٩٠٢٦١٣
  ٢  -  ٢  متطلب تخصصى  )٢لغـة تخـصـصیـة (  ٠١٩٠٢٦١٤

  
  

  )راسي الخامس (المقـررات اإلجـباريةالفصل الد
 الساعات المعتمدة  لدراســيةاات رر ــالمق

  إجمالى  عملي  نظري  نوع المقرر  ررـالمق اســم  كود المقرر
  ٣  -  ٣ متطلب تخصصى  إدارة األغذیة ومشروبات  ٠١٩٠٢٦١٥
  ٣  ٢  ٢ متطلب تخصصى  التسـویــق الفـندقـي  ٠١٩٠٢٦١٦
  ٣  ٢  ٢ متطلب تخصصى  اإلحصاء السیاحى والفندقي  ٠١٩٠٢٦١٧
  ٣  ٢  ٢  متطلب تخصصى  محاسـبة تكالیـف فندقیة  ٠١٩٠٢٦١٨
  ٢  -  ٢  متطلب تخصصى  )٣لغـة تخـصـصیـة (  ٠١٩٠٢٦١٩
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  )راسي السادس (المقـررات اإلجـباريةالفصل الد

 الساعات المعتمدة  ــيةلدراساات رر ــالمق
  إجمالى  عملي  نظري  نوع المقرر  ررـالمق اســم  كود المقرر
  ٣  ٢  ٢ متطلب تخصصى  ةـإدارة المكاتب األمامی  ٠١٩٠٢٦٢٠
  ٣  -  ٣ متطلب تخصصى  ریةـإدارة الموارد البش  ٠١٩٠٢٦٢١
  ٣  ٢  ٢ متطلب تخصصى  وائم الطعامـیط قـتخط  ٠١٩٠٢٦٢٢
  ٣  ٢  ٢  متطلب تخصصى  ةـومات فندقیـنظم معل  ٠١٩٠٢٦٢٣
  ٢  -  ٢  متطلب تخصصى  )٤لغـة تخـصصیـة (  ٠١٩٠٢٦٢٤

  
  

  )(المقـررات اإلجـبارية بعراسي الساالفصل الد
 الساعات المعتمدة  لدراســيةاات رر ــالمق

  إجمالى  عملي  نظري  نوع المقرر  ررـالمق اســم  كود المقرر
  ٣  ٢  ٢ متطلب تخصصى  ندقیةـیزات الفـالتجه  ٠١٩٠٢٦٢٥
  ٣  ٢  ٢ متطلب تخصصى  ليــراف الداخـاإلش  ٠١٩٠٢٦٢٦
  ٣  -  ٣ متطلب تخصصى  ساتـة مؤسـذیــتغ  ٠١٩٠٢٦٢٧
  ٣  ٢  ٢  متطلب تخصصى  دمة المطاعمـإدارة وخ  ٠١٩٠٢٦٢٨
  ٢  -  ٢  متطلب تخصصى  )٥لغـة تخـصصیـة (  ٠١٩٠٢٦٢٩

  
  

  )راسي الثـامن (المقـررات اإلجـباريةالفصل الد
 الساعات المعتمدة  لدراســيةاات رر ــالمق

  إجمالى  عملي  نظري  نوع المقرر  ررـالمق اســم  كود المقرر
  ٣  ٢  ٢ متطلب تخصصى  إدارة الحفالت والمؤتمرات  ٠١٩٠٢٦٣٠
  ٣  -  ٣ متطلب تخصصى  ةـفندقیـودة الـإدارة الج  ٠١٩٠٢٦٣١

دراسات جدوى المشروعات   ٠١٩٠٢٦٣٢
  ٣  -  ٣ متطلب تخصصى  الفندقیة 

  ٣  -  ٣  متطلب تخصصى  ت الفندقیةالتشریعا  ٠١٩٠٢٦٣٣
  ٢  -  ٢  متطلب تخصصى  )٦لغـة تخـصصیـة (  ٠١٩٠٢٦٣٤



 
  - ١٦ -                                                                                       لتعلیـم المفتـوحلدلیل الطالب  

  
  

ا: المقـررات االختيـارية ً   ثـانيـ
  (متطلب تخصصى)

 الساعات المعتمدة  لدراســيةاات رر ــالمق
  إجمالى  عملي  نظري  ررـالمق اســم  كود المقرر

  ٣  -  ٣  یةـندقـود اإلدارة الفــعق  ٠١٩٠٢٦٤١
  ٣  -  ٣  مراقبة األغذیة والمشروبات  ٠١٩٠٢٦٤٢
  ٣  ٢  ٢  ةــنبیـخ األجـابــالمط  ٠١٩٠٢٦٤٣
  ٣  -  ٣  ندقيـویق الفـوث التسـبح  ٠١٩٠٢٦٤٤
  ٣  -  ٣  )١أعمال شركات السیاحة (  ٠١٩٠٢٦٤٥
  ٣  -  ٣  التخطیط والتنمیة السیاحیة  ٠١٩٠٢٦٤٦
  ٣  -  ٣  السیاحیة إدارة المنتزهات والقرى  ٠١٩٠٢٦٤٧
  ٣  -  ٣  نادقـظیمي في الفـلوك التنـالس  ٠١٩٠٢٦٤٨
  ٣  -  ٣  نادقــامة فى الفـات العـالعالق  ٠١٩٠٢٦٤٩
  ٣  -  ٣  موضوعات مستقلة فى الدراسات الفندقیة  ٠١٩٠٢٦٥٠
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  توصیف المقررات الدراسیة برنامج إدارة الفنادق
    

  مدخل إلى علم السیاحة  ٠١٩٠١٦٠١
ية حــول: صــناعة الســياحة والتطــور التــارخيي هلــا، تعريــف الســائح يتنـاول املقــرر دراســة ملفــاهيم أساســ

وخصائصــه، الفــرق بــني الســياحة الداخليــة واإلقليميــة والعامليــة. كمــا يســتعرض املقررتعريــف النشــاط 
الســياحي وأهــم مقوماتــه، ويتعــرض لدراســة كــل مــن الطلــب الســياحي الــدويل والعوامــل املــؤثرة فيــه، 

مقومات اجلذب السياحي طبيعية وبشـرية مـع التطبيـق علـى أقـاليم  والعرض السياحي مبا يشمل من
  مصر السياحية. هذا فضالً عن دراسة اإلطار التنظيمي لصناعة السياحة يف مصر بصفة خاصة.

  أساسیات فنادق   ٠١٩٠٢٦٠١
يهـــدف املقـــرر إىل إمـــداد الطالـــب باملعلومـــات األوليـــة واألساســـية عـــن صـــناعة الضـــيافة مـــن حيـــث 

ائص هــذه الصــناعة والعالقــة الوثيقــة بينهــا وبــني صــناعة الســياحة وبيــان مــدى أمهيتهــا مســات وخصــ
ويعطى املقرر للطالب نبذة خمتصـرة عـن أنـواع وأقسـام منشـآت الضـيافة واألقسـام الداخليـة ٠للسائح

لــإلدارة الفندقيــة وعالقتهـــا بعضــها البــبعض. كمـــا يضــم شــرح للهيكـــل التنظيمــي للفنــدق واألقســـام 
بــه، مــع شــرح التوصــيف الــوظيفي لكــل وظيفــة مــع إعطــاء فكــرة مبســطة عــن تطــور صــناعة اإلداريــة 

  الفنادق والرؤية املستقبلية لتلك الصناعة.

  تقنیات اإلرشاد السیاحي  ٠١٩٠٣٦٠١
يتعـرف الـدارس علـى أحـدث الطـرق والوسـائل يف جمـاالت اإلرشـاد السـياحي  والتعـرف علـى املواقـع 

احي إىل جانــب التعــرف علــى أحــدث الوســائل التعليميــة ىف توصــيل الــيت ختــص جمــال اإلرشــاد الســي
  املعلومة من خالل استخدام طرق العرض املختلفة.

  )١لغة أجنبیة ومصطلحات (  ٠١٩٠١٦٠٢
يتنــاول املقــرر املصــطلحات الدارجــة املتداولـــة ىف املنشــآت الســياحية والفندقيــة باإلضــافة اىل الرمـــوز 

ــال واالكــواد املختلفــة واملصــطلحات ــدف املــادة اىل تعلــيم الطالــب  .املتعــارف عليهــا ىف ا حيــث 
ـدف زيـادة احلصـيلة  معاين هذه املصطلحات  وكيفية استخدامها ىف املنشـآت السـياحية والفندقيـة 

  اللغوية للطالب وحتسني مستواه ىف التخاطب باللغة األجنبية.
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  البیئة واإلنسان  ٠١٩٠٠٦٠٢
البيئــة وأمهيتهـا ىف حيـاة االنسـان ـ تعريفــات ملفهـوم البيئـة الشـاملة ـ البيئــة يتنـاول املقـرر التعـرف علـى 

ــــــثالث الطبيعيــــــة واملصــــــنوعة واإلنســــــانية. البيئــــــة الطبيعيــــــة  ــــــا ال الشــــــاملة أو البيئــــــة احمليطــــــة ومكونا
ا من جغرافيا وطبوغرافيا وتربة ومناخ وماء وثـروات طبيعيـة  ا  -ومشتمال البيئـة املصـنوعة ومشـتمال

ا مــن تــاريخ وتــراث  -مــن كــل مظــاهر العمــران والعمــارة وتنســيق املواقــع  البيئــة اإلنســانية ومشــتمال
التـدريب علـى حتليـل البيئـة  -وثقافة ـ وعقيدة وقيم أخالقية ونظم وقوانني ـ وموارد بشرية واقتصـادية 

ا الثالث باملواقع املختلفة وأثر ذلك وانعكاسه على االنسان.   احمليطة ومكونا

  النظریة االقتصادیة "الكلیة والجزئیة"   ٠١٩٠١٦٠٣
يهــدف هــذا املقــرر إيل تعريــف الطالــب بــأنواع ووظــائف واألدوات والفنــون التحليليــة املســتخدمة يف 
التحليل االقتصادي وعلي كـل مـن مفهـوم الـدخل القـومي والنـاتج القـومي واإلتقـان القـومي، وطـرق 

تعرض بعــــــد ذلـــــك مفهـــــوم التــــــوازن الكلـــــي يف النشــــــاط تقـــــديرهم يف النشـــــاط االقتصــــــادي. مث تســـــ
االقتصــــادي وحمــــددات االســــتهالك واالدخــــار يف األجــــل القصــــري والطويــــل، مث مفهــــوم االســــتثمار 
وأنواعــــه وحمدداتــــه، ويف النهايــــة نســــتعرض وظــــائف النقــــود والبنــــوك ووظائفهــــا وأمهيتهــــا يف النشــــاط 

فوعات، وســـعر الصـــرف ومفهـــوم النمـــو والتنميـــة اإلقتصـــادي مث نظريـــة التجـــارة الدوليـــة وميـــزان املـــد
االقتصادية. كما يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالـب مبفهـوم علـم االقتصـاد واملشـكلة االقتصـادية 
والنظم االقتصادية املختلفة، وإستعراض نظرية الطلب ومرونة الطلب ونظرية العرض ومرونـة العـرض 

   كيفية حتقيق التوازن ىف األجل القصري.ونظرية مثن السوق ونظرية دالة اإلنتاج  مث

  مبادئ األغذیة والمشروبات  ٠١٩٠٢٦٠٣
يهدف هذا املقرر إعطاء الطالب فكرة مبدئية عن طبيعة خدمات ونشاط األغذية واملشـروبات مـن 
حيــــث أنواعهــــا وأقســــامها والســــمات املميــــزة هلــــا.. كمــــا يتنــــاول األقســــام الداخليــــة لقســــم األغذيــــة 

حيث أماكن اإلنتاج (املطبخ) واخلدمة (املطعم) واهليكل التنظيمي ىف كل منهـا مـع  واملشروبات من
شــرح الهــم العوامــل الــيت تــؤثر علــى درجــة تقبــل املســتهلك لألغذيــة واملشــروبات وكــذلك تلــك الــىت 

ا، باإلضافة إىل التعرف على العادات الغذائية للشعوب املختلفة.   تؤثر على جود

 
٠١٩٠٣٦٠٣  

 
  تاریخ وحضارة مصر عبر العصورمدخل إلى 
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-١املقرر يهتم بدراسة الفرتات البـارزة يف تـاريخ مصـر عـرب العصـور بـدءا بالعصـر العتيـق (األسـرتان 
) وعصــر ١٢-١١) وعصــر الدولــة الوســطي (األســرتان ٨-٣) وعصــر الدولــة القدميــة (األســرات ٢

). وذلــك مــن خــالل ٣٠-٢١) مث العصــور املتــأخرة (األســرات ٢٠-١٨الدولــة احلديثــة (األســرات 
التعريف على أبـرز ملـوك تلـك األسـرات ومـا قـاموا بـه مـن أعمـال داخليـة وخارجيـة فضـال عـن إلقـاء 
الضــوء عــن أهــم اإلجنــازات احلضــارية الــيت متــت خــالل تلــك العصــور. ويــتم دراســة تــاريخ وحضــارة 

احلضــارية خــالل هــذه اليونــاين والرومــاين مــع إلقــاء الضــوء علــى أهــم اإلجنــازات  مصــر يف العصــريني
الفرتة. كما أن املقرر يتناول دراسة تاريخ وحضارة مصر يف العصر اإلسـالمي مـع إلقـاء الضـوء علـى 
أهـم املعـامل احلضــارية يف مصـر يف العصـر اإلســالمي. ويضـم عـرض للبنــاء التـارخيي واحلضـاري الــذي 

  مت على ارض مصر يف عصورها احلديثة واملعاصرة.

  )٢حات (لغة ومصطل  ٠١٩٠١٦٠٤
ـا املختلفــة،  تتنـاول املـادة املصــطلحات والعبـارات املتداولــة ىف املنشـات السـياحية والفندقيــة وتطبيقا
وذلــك مــن خــالل دراســة الطالــب للحــوارات األكثــر تــداوال ىف كــل مــن هــذة املنشــآت وكيــف يــتم 

ــ دف زيــادة  توظيــف هــذه املصــطلحات لتســيري العمــل داخــل جمــاالت العمــل الســياجية والفندقيــة و
  كفاءة االتصال بني الطالب وبني العمالء من األجانب.

 
٠١٩٠٢٦٠٥  

 
  إدارة الفنادق

يهــدف هــذا املقــرر إىل التعــرف علــى طبيعــة النشــاط الفنــدقي وذلــك مــن خــالل اســتعراض اهليكـــل 
التنظيمـي للمنشـآت الفندقيــة املختلفـة (فنـدق / منتجــع). كمـا يهـدف املقــرر إىل إلقـاء الضـوء علــى 

هام الرئيسية لكل قسم مـن أقسـام املنشـأة وخطـوات سـري العمـل داخـل القسـم. ويسـتعرض املقـرر امل
أيضــا النظريــات اإلداريــة املختلفــة مــع إبــراز النظريــات املتبعــة يف املنشــآت الفندقيــة. بعــد دراســة هــذا 

ريـــة املقـــرر يـــتمكن الطالـــب مـــن اإلملـــام باالشـــرتاطات الواجـــب توافرهـــا فـــيمن يشـــغل الوظـــائف اإلدا
  باملنشأة الفندقية على مستوى كل من اإلدارة العليا واإلدارة املتوسطة.

  

  شراء واستالم األغذیة  ٠١٩٠٢٦٠٦
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يهـــدف هـــذا املقـــرر إيل تعريــــف الطالـــب بالـــدور احليـــوي لعمليــــات الشـــراء واإلســـتالم والتخــــزين ىف 
ويتضــــمن املقــــرر توضــــيح الشــــروط الواجــــب  ٠الفنــــادق واملنشــــات الــــىت تقــــدم األغذيــــة واملشــــروبات

مراعتهـــا واإلجـــراءات اخلاصـــة بتحديـــد الكميـــات املشـــرتاه ووقـــت الشـــراء، ومعـــايري اختيـــار املـــوردين 
الكفيلة بالتأكد مـن سـالمة  لكما يتضمن دراسة السبل والوسائ  .اءات عملية الشراء ومراقبتهاوإجر 

البضائع املشرتاه من خـالل عمليـة اإلسـتالم والتقـارير الـىت جيـب حتريرهـا عنـد إسـتالم األغذيـة وأمهيـة 
  مطابقة. نقل البضائع اىل  أماكن التخزين اذا كانت مطابقة للمواصفات او رفضها إذا كانت غري

  مبادئ المحاسبة الفندقیة  ٠١٩٠٢٦٠٧
يعتـــرب قســــم احلســــابات بالفنـــدق مــــن األقســــام املهمـــة الــــىت تقــــوم بإعـــداد ومراقبــــة مجيــــع املعــــامالت 
احملاسبية واعداد القوائم املالية ىف الفندق. ومن مث فإن املقـرر يهـدف اىل جعـل الطالـب ملمـا جبميـع 

ـا ومراقبتهـا. فـاملقرر يعـرف الطالـب علـى كيفيـة حتريـر تلك املعامالت وان يكـون قـادرا علـى ا لقيـام 
طلبـــات الشـــراء والفـــواتري ومراجعـــة الســـجالت املاليـــة والتعاقـــدات واإليـــرادات وغريهـــا وكيفيـــة إعـــداد 

  ومراجعة بنود امليزانية وحساب األرباح واخلسائر وغريها من املعامالت املالية. –التقارير احملاسبية 

  )١الى وتطبیقاته ( حاسب  ٠١٩٠٢٦٠٨
يهدف املقرر اىل إعطاء الطالب مقدمة عن احلاسب اآليل ومكونات او وحـدات اجلهـاز األساسـية 

. وكيفيـــة التعامـــل معهـــا ووظائفهـــا مثـــل وحـــدة اإلدخـــال ووحـــدة املعاجلـــة املركزيـــة ووحـــدات االخـــراج
ســـياحة والفنادقــــة وتتضـــمن املقـــرر فكــــرة عـــن االســــتخدامات العامـــة للحاســـب اآليل ىف جمــــاالت ال

ال.   وأمهية التطبيقات العلمية له ىف هذا ا

  )١لغة تخصصیة (  ٠١٩٠٢٦٠٩
يهـــدف املقــــرر إىل صـــقل مهــــارات الطالـــب يف اســــتخدام مقـــررات ومصــــطلحات جديـــدة يف جمــــال 
الفندقــــة وقـــــراءة املوضـــــوعات املرتبطـــــة مبجـــــاالت التخصـــــص والســـــيما يف جمـــــال الفنـــــادق والضـــــيافة 

  عض القواعد اللغوية اجلديدة الالزمة لسالمة التعبري.باإلضافة إىل ب

  الشئون الصحیة في صناعة الضیافة  ٠١٩٠٢٦١٠
يعتـرب االهتمـام بالشـئون الصـحية ىف منشـآت الضــيافة مـن األمـور اجلوهريـة ىف جنـاح صـناعة الضــيافة 

اد او املبـــاين ولـــذلك يتنـــاول هـــذا املقـــرر االهتمـــام باجلوانـــب املختلفـــة للشـــئون الصـــحية ســـواء لألفـــر 
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اواالدوات واآلالت، وكـذلك يتضـمن عمليـات التنظيـف والتطهــري وكـذلك ضـمان السـالمة واالمــان 
وإجــراءات اإلســعافات األوليــة والصــحية والســالمة املهنيــة باإلضــافة اىل الصــحة الشخصــية لألفــراد 

  وكيفية جتنب التلوث وانتشار األمراض الثيما املعدي منها.

  غذیةإنتاج األ  ٠١٩٠٢٦١١
يشـتمل املقـرر علـى أســس إنتـاج الغـذاء ابتــداء مـن مصـادره سـواء النبــايت منهـا او احليـواين وعمليــات 
النقل اىل أماكن التجهيز واألعداد مث عمليات الطهي واخلدمة. كما يتضمن املقـرر املهـام واملهـارات 

ي يـــؤدى اىل تـــدهور وكيفيـــة جتنـــب التلـــوث والفســـاد الـــذ –املطلوبـــة للقـــائمني علـــى إنتـــاج األغذيـــة 
كمـــا يتضـــمن املقـــرر أيضـــا أهـــم املـــواد اخلـــام واملضـــافة الـــيت تســـتخدم ىف عمليـــات   –خـــواص الغـــذاء 

  اإلنتاج وكذلك األدوات واألجهزة الىت تستخدم ىف عمليات اإلنتاج.

  اقتصادیات الفنادق  ٠١٩٠٢٦١٢
ية ىف جمــــال الدراســــات يهــــدف املقــــرر اىل تزويــــد وامــــداد الطالــــب باملعلومــــات االقتصــــادية األساســــ

الفندقيــة والعوامـــل املـــؤثرة ىف العــرض والطلـــب الفنـــدقي ممــا يســـاعد علـــى التنبــؤ بنســـب اإلشـــغال ىف 
الفنــــادق ودراســــة مــــدى احلاجــــة اىل التوســــع او مواجهــــة األزمــــات االقتصــــادية بطــــرق فعالــــة. كمــــا 

القطــاع ىف الــدخل يتضــمن املقــرر أمهيــة اجلانــب االقتصــادي لصــناعة الضــيافة ومــدى مشــاركة هــذا 
  القومي من خالل القيمة املضافة الىت حيققها هذا القطاع.

  )٢حاسب آلى وتطبیقاته (  ٠١٩٠٢٦١٣
) ويعــزز معلومــات ١يعتــرب هــذا املقــرر اســتكماال ملــا بــدأه الطالــب ىف مقــرر حاســب آىل وتطبيقاتــه (

استخدامها ومقدمة اإلنرتنـت  الطالب ىف كيفية التعامل مع احلاسب اآليل والربامج اهلامة الىت ميكن
كمــــا يــــتم خــــالل هــــذا الربنــــامج تــــدريب الطالــــب علــــى كيفيــــة التعامــــل مــــع البيانــــات واجلــــداول   –

واألشــكال البيانيــة وكيفيــة عرضــها. كمــا يتعــرف الطالــب علــى أهــم الــربامج املســتخدمة ىف جمــاالت 
  السياحة والفنادق.

  )٢لغة تخصصیة (  ٠١٩٠٢٦١٤
ملا درسه الطالب يف الفصل الدراسي السابق وفيه تزيد املهارات اللغوية للطالـب  يعترب املقرر امتداداً 

ىف استخدام املصطلحات واجلمل والعبارات املرتبطة مبجاالت صناعة السياحة والضيافة، مـع تنميـة 
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قــدرة الطالــب ىف الكتابــة  وإعــداد التقــارير واإلنشــاء الوصــفى اللغــوى، مــع صــقل املهــارات اخلاصــة 
  د اللغة.بقواع

  إدارة األغذیة ومشروبات  ٠١٩٠٢٦١٥
يعتــرب قســم األغذيــة واملشــروبات مــن بــني األقســام اهلامــة ىف الفنــادق والــيت تســاهم بنصــيب كبــري ىف 
ـــدف املـــادة اىل دراســـة الطالـــب ألســـس إدارة اى منشـــأة تقـــدم لعمالئهـــا  حتقيـــق أربـــاح الفنـــدق. و

جتاريــة اى هــدفها األساســي حتقيــق الــربح او خرييــه األغذيــة واملشــروبات ســواء كانــت هــذه املنشــاة 
ومدعمه وهدفها خدمـة شـرحية معينـة كطـالب املـدارس ومـرى املستشـفيات علـى سـبيل املثـال. فمـن 
ــا املختلفــة وكيفيــة إدارة كــل مــن هــذه اخلطــوات يتعــرف  خــالل دراســة الطالــب لــدورة الغــذاء خبطوا

مـن منشـآت األغذيـة واملشـروبات بـاختالف أهـدافها  على اإلجراءات الـىت تتبـع ىف األنـواع املختلفـة
  وأحجامها.

  التسویق الفندقي  ٠١٩٠٢٦١٦
يهــدف املقـــرر ايل تزويــد الطالـــب مبعلومــات أساســـية عــن مفهـــوم التســويق وأهـــم املصــطلحات الـــىت 

 -تتعلــق مبفهــوم التســويق وتطــور هــذا املفهــوم. ويتضــمن املقــرر توضــيح الفــرق بــني البيــع والتســويق 
واالجتاهــات الثالثـة للتســويق الفنــدقي أو املثلــث التسـويقي مــع إعطــاء الطالــب  –يج التســويقي واملـز 

سـرتاتيجيات التسـويق وسـلوك العمـالء وأهـم االجتاهـات احلديثـة انبذه خمتصـرة عـن حبـوث التسـويق و 
  يف التسويق (التسويق اإللكرتوين).

  اإلحصاء السیاحى والفندقي  ٠١٩٠٢٦١٧
دريب الطالـــب علـــى كيفيـــة اســـتخدام وتوظيـــف األســـاليب والطـــرق اإلحصـــائية يهـــدف املقـــرر اىل تـــ

املختلفة يف حتليل ودراسة البيانات واملعلومات التشغيلية للمنشآت السياحية والفندقية وحتويـل هـذه 
  البيانات اىل نتائج ذات داللة معنوية.

    
  محاسبة تكالیف فندقیة  ٠١٩٠٢٦١٨

ن األقســــام املهمـــة الــــيت تقــــوم بإعـــداد ومراقبــــة مجيــــع املعــــامالت يعتـــرب قســــم احلســــابات بالفنـــدق مــــ
احملاسبية وإعداد القوائم املالية يف الفندق. ومن مث فإن املقرر يهدف إىل زيادة قدرة الطالـب واإلملـام 
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بأسس وعناصر حماسبة التكاليف الفندقية، وكيفية مراقبة التكاليف وإعداد تقاريرها ومعرفـة أسـلوب 
  حلفاظ على احلدود املعلومة عامليا لتكاليف األقسام املختلفة.مراقبتها وا

  )٣لغة تخصصیة (  ٠١٩٠٢٦١٩
يف هذا املقرر يتمدراسة املصطلحات اخلاصـة باألقسـام األماميـة بالفنـادق ومنهـا مـا يتعلـق بعمليـات 

ت الـيت احلجز وتأكيده أو الغاؤة باإلضافة إىل تـدريب الطالـب علـى كتابـة اخلطابـات وفهـم املراسـال
تــرد إىل الفنـــدق باللغـــة والـــرد عليهـــا. وباإلضـــافة إىل ذلــك يتـــدرب الطالـــب علـــى اســـتعمال القواعـــد 

  اللغوية الصحيحة يف التخاطب.

  إدارة المكاتب األمامیة  ٠١٩٠٢٦٢٠
يلعــب قســم املكاتــب األماميــة دورا حموريــا لكــل التعــامالت بــني الفنــدق وعمالئــه. ويتضــمن املقــرر 

ا القسم باألقسام األخرى بالفندق إضافه اىل األقسام الداخليـة التابعـة هلـذا القسـم دراسة عالقة هذ
مثــــل االســــتعالمات واإلســــتقبال واحلجــــز وصــــراف املكتــــب األمــــامي وغريهــــا، مــــع التعــــرض ملهـــــام 
ووظــائف كــل منهــا وأمهيــه التنســيق بينهــا. وكــذلك إجــراءات التســجيل واإلقامــة واملغــادرة واخلــدمات 

ميكن أن يقدمها الفندق للنزالء كما يشـمل املقـرر علـى دور املراقـب الليلـي ومهامـه يف األخرى اليت 
مراقبـة دقــة ومراجعــة صــحة عمــل قســم املكاتـب األماميــة وأهــم التقــارير واإلحصــاءات الــىت يصــدرها 

  قسم املكاتب األمامية.

  إدارة الموارد البشریة  ٠١٩٠٢٦٢١
سـية يف جمـال إدارة املـوارد البشـرية كأحـد املقومـات الرئيسـية  يهدف املقرر ايل دراسة املعلومات األسا

الفعالــة يف إدارة الفنــادق. ويتنـــاول املقــرر طريقـــة اإلعــالن عـــن الوظــائف الشـــاغرة واختيــار املـــوظفني 
ا رفـع   يوتعينهم وتدريبهم مث عمليات تقييم األداء والتدريب وكذلك العمليات األخـر  الـىت مـن شـأ

صر البشرية يف الفنادق، باإلضافة إىل التعرف على بعض املفـاهيم املرتبطـة بتنميـة كفاءة األداء للعنا
  املوارد البشرية ىف صناعة الفنادق.

  تخطیط قوائم الطعام  ٠١٩٠٢٦٢٢
يهــدف املقــرر ايل تعــرف الطالــب مبــدى أمهيــة قــوائم الطعــام باعتبارهــا وســيلة حيويــة مــن وســائل البيـــع 

قـدم األغذيــة واملشــروبات. كمـا يــتعلم كيــف يقـون بتصــميم وتكــوين هــذه والـرتويج ألى منشــأة جتاريــة ت
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القائمـــة بالشـــكل الـــذي جيـــذب العمـــالء ويرضـــيهم . حيـــث تتنـــاول املـــادة أســـاليب التصـــميم املختلفـــة 
للقائمـة ونظريـات إعـدادها وطـرق التسـعري لكـل وجبـة وكيفيـة حسـاب مـدي شـعبية كـل وجبـة وبشــكل 

  .ء التصميمية الىت يتجنبها عند إعداد قائمة الطعاممبسط يتعرف الطالب علي األخطا

  نظم معلومات فندقیة  ٠١٩٠٢٦٢٣
يهـــدف هـــذا املقـــرر ايل زيـــادة ادراك الطالـــب وتنميـــة معرفتـــه مبجـــال تكنولوجيـــا املعلومـــات اخلاصــــة 

اآليل وشــــبكة املعلومــــات بصـــناعة الضــــيافة وأمهيتـــة ادخــــال النظــــام االلكـــرتوين متمــــثال يف احلاســـب 
االنرتنت) يف االنظمة الفندقية. ويشمل املقـرر علـى اسـتخدام االسـاليب العلميـة يف تـداول ية (الدول

وختــــزين واســـــتدعاء املعلومـــــات وال ســــيما يف الـــــربط بـــــني سالســـــل الفنــــادق العامليـــــة، كمـــــا يتضـــــمن 
ف اســتخدام الــنظم احلديثــة يف البيــع والتســويق عــرب هــذه نظــم التوزيــع العامليــة والــىت تــربط بــني خمتلــ

  املنشآت الفندقية علي مستوى العامل.

  )٤لغة تخصصیة (  ٠١٩٠٢٦٢٤
هـــذا املقـــرر امتـــداد ملـــا مت دراســـته يف الفصـــل الدراســـي الســـابق ويهـــدف إىل صـــقل وزيـــادة مهـــارات 
الطالب اللغوية وحصيلته من املصطلحات يف جمال املطابخ واملطاعم واالمدادت الغذائية وعمليات 

  افة إىل املزيد من القواعد اللغوية.الشراء والتخزين باإلض

  التجهیزات الفندقیة  ٠١٩٠٢٦٢٥
يهدف املقرر ايل جعل الطالـب ملمـا باملبـادئ األساسـية اخلاصـة باختيـار وتشـغيل وصـيانة املعـدات 

ويشــــمل املقــــرر علــــى املبــــادىء األساســــية لتصــــميم وتوزيــــع التجهيــــزات  ٠والتجهيــــزات ىف الفنــــادق
ــا، ومهــارات العــاملني ىف تشــغيل الفندقيــة وكيــف ميكــن موا ءمتهــا مــع احتياجــات املنشــاة وإمكانيا

كمــــا يتضــــمن املقــــرر حتديــــد أنــــواع   ٠وصــــيانة األجهــــزة وحتديــــد املســــاحات املتاحــــة للعمــــل بكفــــاءة
ومواصــفات األجهــزة والتجهيــزات الالزمــة ىف كــل قســم مــن أقســام الفنــدق مبــا يتناســب مــع حجــم 

  .على قسم األغذية واملشروبات وجتهيزات الغرفوإمكانيات املنشاة مع الرتكيز 

  اإلشراف الداخلي  ٠١٩٠٢٦٢٦
يهـدف هــذا املقــرر إىل دراسـة اهليكــل اإلداري لقســم األشــراف الـداخلي وجمــاالت ومســئوليات هــذا 
القســـم وعالقتـــه بأقســـام الفنـــدق األخـــرى واألمـــاكن الرئيســـية الـــىت يقـــوم قســـم األشـــراف الـــداخلي 
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ا والسـيم ا الغـرف واألمـاكن العامـة واملغسـلة وقسـم البياضـات. كمـا يـتم التعـرف علـى دور بالنيابة 
، كمـا يتضـمن دراسـة افظـة علـى املفقـودات وتسـليمها هلـمالقسم ىف توفري األمن واالمان للنزالء واحمل

ذا القسم، وإجراءات العمل املختلفة بالقسم. تاالشرتاطا   الواجب توافرها ىف العاملني 

  ذیة مؤسساتتغ  ٠١٩٠٢٦٢٧
ـدف اىل الـربح مثـل الفنـادق  يتناول هذا املقرر التغذية ىف املؤسسات سواء كانت هذه املؤسسات 

د الر الربح مثل النوادي االجتماعية ودور املسـنني واملـدراس واجلامعـات والسـجون  فاو كانت ال 
داد وجتهيـز الوجبــات كمــا غريهـا. كمــا يتنـاول املقــرر التغذيــة اجلماعيـة لألعــداد الكبـرية وخطــوات إعــ

  ىف شركات الطريان والقوات املسلحة وغريها من املؤسسات.

  إدارة وخدمة المطاعم  ٠١٩٠٢٦٢٨
يهــدف املقــرر اىل زيــادة إملــام الطالــب باملطــاعم كأمــاكن لتقــدمي وخدمــة األغذيــة. ولــذا يهــدف هــذا 

هيــزات الضــرورية الالزمــة مــن والتج –املقــرر إىل إعطــاء الطالــب فكــرة عــن أنــواع املطــاعم وأقســامها 
ـــــا عنـــــد حتديـــــد  ـــيات وأنـــــواع اخلدمـــــة ىف املطـــــاعم والشـــــروط الواجـــــب مراعا أثـــــاث وأدوات وأساســ
احتياجـــات املطــــاعم وطـــرق الشــــراء واملواصـــفات الواجــــب توافرهـــا ىف األدوات والتجهيــــزات وكيفيــــة 

  االهتمام بالضيف ابتداء من استقباله باملطعم حىت توديعه.

  )٥غة تخصیصیة (ل  ٠١٩٠٢٦٢٩
هـــذا املقـــرر امتـــداد ملـــا مت دراســـته يف الفصـــل الدراســـي الســـابق ويهـــدف إىل صـــقل وزيـــادة مهـــارات 
الطالب اللغوية وحصـيلته مـن املصـطلحات يف جمـال التخاطـب مـع العمـالء بشـكل عـام مـع الرتكيـز 

  من القواعد اللغوية. علي ضرورة تعلم الطالب لفن اإلتيكيت اثناء ادارة احلوار باإلضافة إىل املزيد

    
  إدارة الحفالت والمؤتمرات  ٠١٩٠٢٦٣٠

تعتـــرب احلفـــالت واملـــؤمترات مـــن األنشـــطة احلديثـــة نســـبيا بالفنـــادق وملواجهـــة التطـــورات االقتصـــادية 
تمـــع وتغـــري العـــادات والســـلوك. وادارة احلفـــالت واملـــؤمترات تطلـــب  واالجتماعيـــة الـــىت تطـــرأ علـــى ا

الزمنيــة لتلــك احلفــالت واملــؤمترات بــل والعمــل علــى الــرتويج هلــا وجــذب اكــرب  ختطيطــا دقيقــا للــربامج
عــدد ممكـــن مـــن النـــزالء هلـــذا النـــوع مـــن األنشــطة  لـــذلك يتضـــمن املقـــرر أنـــواع احلفـــالت واملـــؤمترات 
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وكيفيــة اإلعـــداد هلــا، ودورهـــا ىف تنشــيط املبيعـــات وزيــادة نســـبة اإلشــغال وأنـــواع األنشــطة املصـــاحبة 
  ؤمترات. للحفالت وامل

  إدارة الجودة الفندقیة  ٠١٩٠٢٦٣١

تعتـــرب دراســـة اجلـــودة مـــن اهـــم املوضـــوعات امللحـــة علـــى الســـاحة العامليـــة والســـيما ىف جمـــال صـــناعة 
ـا تعتمـد علـى العامـل البشـرى. لـذلك فـان املقـرر يهـدف اىل دراسـة مفهـوم ادارة اجلــودة  الضـيافة أل

ة متصــــلة ومســــتمرة وجيــــب ان تشــــمل مجيــــع اوجــــه يف الفنــــادق مــــع التأكيــــد علــــى ان اجلــــودة عمليــــ
ـدف  عمليات االنتاج واخلدمة.  كما يتضمن املقرر دراسة عمليات التقييم املستمر لـربامج اجلـودة 
التعـرف علـى نقـاط الضـعف وكيفيـة معاجلتهــا ومتابعتهـا وتقوميهـا وتصـويب االخطـاء حـىت تســتكمل 

  منظومة اجلودة الفندقية.

  ى المشروعات الفندقیةدراسات جدو   ٠١٩٠٢٦٣٢

يهــدف هــذا املقــرر إىل التعريــف مباهيــة دراســة اجلــدوى وأهــدافها وأمهيتهــا للمشــروعات االقتصــادية. 
ويلقى املقرر الضوء على املبادئ األساسية الواجـب اتباعهـا عنـد القيـام بدراسـة جـدوى ملشـروع مـا، 

وأســـس القيـــام ببحـــوث الســـوق مـــع اســـتعراض معـــايري اختيـــار املكـــان املناســـب للمشـــروع الفنـــدقي، 
الالزمـة والطـرق املتبعــة يف تنفيـذها. كمــا يقـدم املقــرر عرًضـا ألجـزاء دراســة اجلـدوى عــن طريـق حتليــل 
خصـائص السـوق وحتليـل العـرض والطلـب، وتقيـيم النـواحي املاليـة املختلفـة للمشـروع مـن متطلبــات 

  للمشروع. رأس املال املستثمر وطرق التمويل وكيفية قياس األداء الفعلي

    
  التشریعات الفندقیة  ٠١٩٠٢٦٣٣

يهدف هذا املقرر اىل زيادة املام الطالب باجلوانب القانونية ىف صـناعة الضـيافة ويتضـمن هـذا املقـرر 
ـــذه املنشـــات  حتديـــد الطبيعـــة القانونيـــة للمنشـــات الســـياحية والفندقيـــة والنظـــام القـــانوين للعـــاملني 

لـك املنشـات. كمـا يتضـمن دراسـة ألنـواع اإلعفـاءات الضـريبية وطرق تنظيم العالقة بـني أصـحاب ت
واجلمركية الىت تقدمها الدولة هلذه املنشات ، والتزامات هذه املنشات القانونية واللـوائح والتشـريعات 

ا الفنادق.   الىت تضعها وزارة السياحة واالشرتاطات البيئية الىت جيب ان تلزم 
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  )٦لغة تخصصیة (  ٠١٩٠٢٦٣٤
املقرر إىل زيادة صقل مهـارات الطالـب يف اسـتخدام املصـطلحات اجلديـدة يف جمـال الفندقـة يهدف 

وقــراءة املوضــوعات املرتبطــة مبجــاالت التخصــص بشــكل مســتفيض مــع الرتكيــز علــي تعلــيم الطالــب  
  كيفية ادارة واداء حوار مطول مع العميل.

  عقود اإلدارة الفندقیة  ٠١٩٠٢٦٤١
بنظام خاص يف عقود اإلدارة اليت تدار من خالهلـا حيـث تتـدخل الشـركات تتميز املنشات الفندقية 

الدولية وتلعب دورا كبريا يف إدارة الفنادق واملطاعم حول العامل ، وذلك من خالل طـرق عـدة منهـا 
ذلـك مـن شــروط.  عاسـتخدام كـوادر إداريـة مـن الشـركة األم أو باسـتغالل اســم الشـركة فقـط ومـا يتبـ

ية إبرام هذه العقود أو االتفاقيات والشـروط الالزمـة لـذلك وكيفيـة تنفيـذ ومتابعـة ويتعلم الطالب كيف
  هذه العقود يف السالسل الفندقية املختلفة.

  مراقبة األغذیة والمشروبات  ٠١٩٠٢٦٤٢
يهدف هذا املقرر تعريف الطالب بالدور احليوي واملهم للرقابة ىف قطاع مهـم مـن قطاعـات الفنـادق 

ـا ىف كـل اخلطـوات وهو قطـاع األغذ يـة واملشـروبات.  ويتضـمن املقـرر دراسـة ألسـس املراقبـة ومقوما
املختلفـــة ابتـــداء مـــن الشـــراء حـــىت عمليـــات التخـــزين واجلـــرد والصـــرف  ودورهـــا ىف تقليـــل التكـــاليف 

و ســوء التـداول لألغذيــة واملشـروبات. كمــا يتضـمن املقــرر جلـزء مهــم أو السـرقة عـن اإلمهــال أ الناجتـة
علـــى اخلدمـــة واملبيعـــات ىف الفنـــادق ملـــا هلـــا مـــن دور مهـــم ىف احملافظـــة علـــى ميزانيـــة الفنـــدق  للرقابـــة

  وتقليل الفاقد من األغذية واملشروبات وبالتايل تنظيم األرباح.

  المطابخ األجنبیة  ٠١٩٠٢٦٤٣

صــــممت حمتويــــات هـــــذا املقــــرر حــــىت يكـــــون الطالــــب ملمــــًا مبتطلبـــــات نــــزالء الفنــــادق مـــــن 
تلفـــة حيـــث يـــوفر املقـــرر املعـــارف املختلفـــة املتعلقـــة مبختلـــف أنـــواع األطعمـــة اجلنســـيات املخ

هلـا. ويكتسـب الطـالب  ةاملختلفة وطرق حتضريها وإعـدادها وطـرق اخلدمـة والنكهـات املميـز 
مـــن خـــالل هـــذا املقـــرر اخلـــربة يف إعـــداد قـــوائم الطعـــام للبلـــدان واألقـــاليم اجلغرافيـــة املختلفـــة 

تلك القوائم وذلـك مبـا يـتالءم مـع االعتبـارات الثقافيـة والدينيـة  وحتديد طرق اإلعداد وخدمة
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  واليت تتناسب مع األذواق لكل من بلد املنشأ والبلد املضيف.

  بحوث التسویق الفندقي  ٠١٩٠٢٦٤٤

يهــدف هــذا املقــرر إىل توضــيح مفهــوم حبــوث التســويق وأمهيتهــا وتوضــيح األســباب الالزمـــة 
ــا. كمــا يســاعد املقــرر  علــى فهــم اخلطــوات اإلجرائيــة لبحــوث التســويق، واســتعراض للقيــام 

ـــا. ويلقـــي املقـــرر الضـــوء علـــى الطـــرق املختلفـــة  املشـــكالت أو املعوقـــات الـــيت تواجـــه القيـــام 
ال الفندقي.   للقيام ببحوث التسويق مع استعراض بعض دراسات احلاالت للتطبيق على ا

  )١أعمال شركات السیاحة (  ٠١٩٠٢٦٤٥

ب مـــن خـــالل احملتـــوى العلمـــي مقدمـــة عـــن صـــناعة الســـياحة والســـفر ومفهـــوم يـــدرس الطالـــ
وكاالت السياحة والسفر بصفة عامة، أهم أهدافها وشروط تواجدها والقوانني والقواعد اليت 

ـــا، فضــالً عـــن دراســة مـــن االحتــاد الـــدويل للنقــل اجلـــوى  مــن حيـــث  IATAحتكــم تعامال
ـــا يف مجيـــع أحنـــاء أهدافـــه، األســـس والتعليمـــات واألســـعار اخلا صـــة بـــه والـــيت يتعـــني االلتـــزام 

  العامل.

    
    
    

  التخطیط والتنمیة السیاحیة  ٠١٩٠٢٦٤٦

تتناول املادة مفاهيم أساسية حول التخطيط السـياحي مـن حيـث: مفهومـه، أمهيتـه، عوامـل 
كمـــا تســــتعرض املــــادة دراســــة للخطـــة الســــياحية بصــــفة عامــــة  جناحـــه ومســــتوياته املختلفــــة.

رهـــا علـــى مـــر الســـنوات وأنواعهـــا املختلفـــة ومراحلهـــا، هـــذا فضـــالً عـــن دراســـة ختطـــيط وتطو 
ويتعـــرف  األجهـــزة املعاونـــة). –البنيـــة األساســـية  –النقـــل  –القطاعـــات الســـياحية (اإلقامـــة 

الطالب من خالل املادة على اإلطار التفصيلي للتخطيط السياحي وتطبيقاتـه ىف مصـر مـن 
للتنميـة السـياحية ىف مصـر وأهـدافها املختلفـة، هـذا باإلضـافة خالل دراسة اخلطط اخلمسـية 
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إىل التعرف على اجلهات املسـئولة عـن التخطـيط لتنميـة النشـاط السـياحي الـدويل والـداخلي 
ىف مصــر وتقيـــيم أدائهـــا جتـــاه املســـئوليات املوكلـــة إليهـــا لضـــمان حتقيـــق ختطـــيط علمـــي ســـليم 

صــــر. كمــــا يهــــدف هــــذا املقــــرر إيل تعريــــف يســــاهم ىف جنــــاح عمليــــة التنميــــة الســــياحية ىف م
الطالـــب مبفهـــوم التنميـــة الســـياحة بأنواعهـــا " املتوازيـــة واملتواصـــلة وأهـــداف التنميـــة الســـياحية 
ا االقتصـــادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة والبيئيــة. مث نســـتعرض مراحـــل التنميـــة الســـياحية  وأســبا

ا، مث نستعرض السياسات واالسرتاتيجيات اليت ت   ؤدى إيل حتقيق  التنمية السياحية.ومعوقا

  إدارة القرىالسیاحیة  ٠١٩٠٢٦٤٧
، والســمات الرئيســية املميــزة هلــا والــيت متيزهــا عــن  وأنواعهــايتنــاول املقــرر تعريــف القــرى الســياحية ، 

غريها من حيث نوعيـة النـزالء وطبيعـة التسـهيالت املتـوفرة والشـروط الواجـب توافرهـا ىف تلـك القـرى 
ن حيــث املوقـــع ونوعيــة اخلـــدمات الرتفيهيــة والصـــفات املطلــوب توافرهـــا ىف العـــاملني ىف الســياحية مـــ

تلك القرى سواء على مسـتوى اإلدارة او املسـتويات التشـغيلية والتنفيذيـة. كمـا يتعـرض املقـرر الهـم 
املشكالت الـىت تواجـه القـرى السـياحية وخاصـة مشـكلة املومسيـة، باإلضـافة إىل العديـد مـن النـواحى 

  إلدارية املرتبطة بنشاط القرى السياحية.ا

    
    
    

  السلوك التنظیمي في الفنادق  ٠١٩٠٢٦٤٨
يتضــمن هــذا  املقــرر زيــادة إملــام الطالــب بأهــداف الســلوك التنظيمــي والرتكيــز علــى املســاعدة ىف 

ة حتقيق أعلى عائد ىف الفنادق. كما يتضـمن املقـرر دراسـ هفهم السلوك اإلنساين ىف الفنادق بغي
ــا  الــوظيفياحلــافز واألداء الــوظيفي والرضــاء  مبــا يزيــد مــن والء العــاملني للمؤسســه الــيت يعملــون 

  ىف الفنادق. ءوكذلك كيفية تنظيم العالقة بني العمالء والعاملني والعالقة بني العاملني واملد را

  العالقات العامة فى الفنادق  ٠١٩٠٢٦٤٩
أساس لنجاح الفنادق ، حيـث يرجـع جنـاح الفنـدق كمنشـأة يتناول هذا املقرر العالقات العامة ك
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تمــع الــذي يوجــد فيــه وىف عالقاتــه مــع خمتلــف االطــراف. يتنــاول املقــرر  خدميــة إىل صــورته يف ا
العالقــات العامــة بــني الفنــدق وبــني عمالئــه ودورهــا يف تــدعيم الصــلة بيــنهم وكعامــل أساســي يف 

ودة إىل الفنــدق. كمــا يتنــاول املقــرر أمهيــة العالقــات الوصــول لرضــاء العمــالء واختــاذ قــرارهم بــالع
العامــة ودورهــا يف تعامــل الفنــدق مــع مــوردين اخلــدمات واملنتجــات، وأيضــًا كيفيــة تعامــل الفنــدق 

م ، وأمهيـة ممارســة األنشـطة االجتماعيـة املختلفـة كوســيلة  عمـ العـاملني فيـه علــى خمتلـف مسـتويا
تمع الذي يتواجد به.لتدعيم العالقات العامة بني الفندق و    ا

  مشروع التخرج    ٠١٩٠٢٦٥٠
، عات /املوضـــوعات ىف ادارة الفنــــادقخيتـــار الطالـــب بالتشــــاور مـــع اســــتاذ املـــادة احـــدى املشــــرو 
اية الفصل الدراسى باالضافة    ىل امتحان حتريرى.إويقدم الطالب تقريرا ىف 

  أساسیات الغذاء والتغذیة    ٠١٩٠٢٦٥١
عـــن مصـــادر وأقســـام املــواد الغذائيـــة ســـواء النباتيـــة أو ذات األصـــل احليـــواين.  يعطــي املقـــرر فكـــرة

ويتنــاول املقــرر األســـس العامــة إلعـــداد وجتهيــز األغذيــة ووســـائل احلفــظ املختلفـــة. كمــا يتضـــمن 
العناصر الغذائية الضرورية يف تغذية اإلنسان حبيث حيصل على وجبة غذائية متوازنة مـع اإلشـارة 

  وء التغذية.إىل اهم أمراض س
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