
كلية السياحة و الفنادق  

 

 مقررات قسم االرشاد السياحي

 

 مقررات المستوي االول )ربيع(

 كود المقرر اسم المقرر

 

الساعات 

 المعتمدة

 2 015101107 منظمات وأجهزة سياحية 

 2 015101108 أقاليم العالم السياحية 

 3 015103109 تاريخ الفن

 2 015102110 سلوك العمالء في القطاع الخدمي 

 2 015103111 (2)أولي متخصصةلغة أجنبية 

 2 015102112 (2)لغة أجنبية ثانية متخصصة

 مهارات ذاتية
متطلب جامعة 

 أساسي
2 

)اختيار مقرر واحد(مقرر اختياري     

 2 015103143 متاحف ومواقع أثرية

 2 015103144 مبادئ اإلرشاد السياحي

 

 

 ربيع- ارشاد سياحي-مقررات المستوي الثاني

 كود المقرر اسم المقرر

 

الساعات 

 المعتمدة

أثار مصر الفرعونية )حتي نهاية الدولة الوسطي( 
(1) 

015103207 2 

 3 015103208 (1اثار مصر اليونانية الرومانية )

أثار مصر اإلسالمية )حتي نهاية الدولة الفاطمية( 
(1) 

015103209 3 

 2 015103210 (2لغة مصرية قديمة )

 2 015103211 (4متخصصة ) لغة أجنبية أولي

 2 015103212 ديانة مصر القديمة

 (2مقرر جامعة )
 التذوق الملبسي او اللياقة البدنية

 2 

   )اختيار مقرر واحد( (4)مقرر اختياري

 2 015103243 أساليب إرشاد سياحي متقدم

 2 015103244 (4لغة أجنبية ثانية متخصصة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 



كلية السياحة و الفنادق  

 

 

 ربيع- سياحيارشاد -مقررات المستوي الثالث

 كود المقرر اسم المقرر

 

الساعات 

 المعتمدة

الحديثة أثار مصر الفرعونية )من الدولة 
 (2حتي نهاية العصر المتأخر( )

015103307 3 

 2 015103308 (4لغة مصرية قديمة )

 2 015103309 (2أثار مصر اليونانية الرومانية )

أثار مصر اإلسالمية )أيوبي ومملوكي( 
(2) 

015103310 3 

 2 015103311 (6لغة أجنبية أولي متخصصة )

إرشاد سياحي يوناني روماني )مواقع 
 ومتاحف(

015103312 2 

 (4مقرر جامعة )
 التثقيف االسري او االسعافات االولية

- 2 

   )اختيار مقرر واحد( ( 6)مقرر اختياري

 2 015103343 أدب مصري قديم 

 2 015103344 بيئة مصرية

 -  أعمال ريادة

 

 

 ربيع -ارشاد سياحي -مقررات المستوي الرابع

 كود المقرر اسم المقرر

 

الساعات 

 المعتمدة

يوناني -نحت وفنون صغري)فرعوني
 وروماني(

015103407 2 

إرشاد سياحي حديث ومعاصر )مواقع 
 ومتاحف(

015103408 3 

 3 015103409 معالم مصر الحديثة والمعاصرة

 3 015103410 حديث( -صغري )إسالمي فنون

 2 015103411 (8لغة أجنبية أولي متخصصة )

 3 015103412 مقاطعات مصر القديمة

 - - )اختيار مقرر واحد( (8)مقرر اختياري

الموروث في الحضارة المصرية الحديثة 
 والمعاصرة

015103443 
2 

 2 015103444 مجتمع مصري معاصر

 


