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مقدمــــــة
تسعى كلية السييحةة االنايح إ ىليى اقات يحل محلع ليية اليعلي يية ىليى
هيياح ة السيييحةة االناييح إ ا ي العييحل  .امييم

يى ميح م نيم ميم كنيحلح ات يلحا لل يحإ م يح اهيل

ييا مةااليية الياييةااي العحل ييية ا ي م ييحقي السيييحةة االناييح إ يةال مييم حةييية

ال يياااي الل اا ييية ا الل ييةم العل ييية ا ييل ااتييري الولييية حيياااح تاييةعا ل يةالي الل اا ييحي العليييح محلولييية م ييح حةاا ي
العحل ية ا م حل الل اا حي العليح االل ا العل

الياييةااي

اذلك لخلمة ال اظةمة ال يوحملية لليايةعا االي يلحا اليشه م يللع اليعليي ايى

ال حمعحي العحل ية.
تطور إنشاء الكلية
 اى حم  1891اض لى م لس حمعة اإل نالاعة اواح ى حل كلية السيحةة االناح إ.

 اى حم  1891هلا ال ااا ال لةاه ا ( )138لساة  1893مإ حل كلية السيحةة االناح إ.
 اى حم  1893ت ااييحح كلية السيحةة االناح إ اإ الن بلل الع ا ايلح.

أهداف الكلية
تحقيقا لرسالة الكلية تم تحديد األهداف اآلتية:
 -1تةايا البيئة الا ةذ ية للع لية اليعلي ية االل ثية.
 -1اقليزام بيابيق معححيا ال ة ح.

 -3زعح ح ال لاح الياحاسية لاالب الولية.

 -4اليا ية ال سي اح ل لااي ضحل هية اليلاعس امعحا يل .
 -5تاةعا الل ا العل ى ا

ىليي

اا يث حاع اى تا ية ال ي ع.

 -6تاةعا ال حي ال اااة اخلمحي تا ية البيئة اخلمة ال ي ع.
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تطور اللوائح الداخلية بالكلية
 - -2اييى ييحم  1893هييلا يااا اليييس ال لةاعيية ا ي ( )138لسيياة  1893محلالل يية اليانيشميية ل ييح ةن تاظييي ال حمعييحي ا ي
لةاعة م ا العابية م ي ال لى الالل ة اللاخلية لولية السيحةة االناح إ.

 -1اى حم  1899هلا ال ااا الةزااه ا ( )471لساة  1899بيعلحا قل ة الل اا حي العليح لولية السيحةة االناح إ.
 -3اى حم  1881هلاي الالل ة ال لحلح لولية السيحةة االناح إ محل ااا الةزااه ا (.)11

 -4اى حم  1883هلا ال ااا الةزااه ا ( )156لساة  1883بيعلحا قل ة الل اا حي العليح لولية السيحةة االناح إ.
 -5اى حم  1886هلا ال ااا الةزااه ا ( )811االخحص بيعلحا الالل ة اللاخلية للولية
 -6ا ي

ييحم  1119هييلا ال يااا الييةزااه ا ي ( )79محهييلاا الالل يية اللاخلييية لولييية السيييحةة االناييح إ حمعيية اإل يينالاعة

ل اةلة الل اا حي العليح باظحم السح حي ال عي لح اال ااااي ال عللة للح.

 -7اى حم  1116هلا ال ااا الةزااه ا ( )4751بيعلحا قل ة الل اا حي العليح باظحم السح حي ال عي لح.
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رؤية ورسالة الكلية:
الرؤية
تسعى كلية السياحة والفنادق  -جامعة االسكندرية إلى الريادة العلمية والتميز فى مجال التعليم السياحى على المستويين
المحلى والدولى.
الرسالة
تلتزم كلية السياحة والفنادق  -جامعة االسكندرية بإعداد وتأهيل كوادر تخدم سوق العمل المحلى واإلقليمى فى المجال
السياحى والفندقى واالرشاد السياحى من خالل ما تقدمه من برامج تعليمية متطورة وبحث علمى متميز بما يسهم فى خدمة
وتنمية المجتمع والنهوض بصناعة السياحة .
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الرقم الكودى لكلية السياحة والفنادق واألقسام العلمية:
كلية السياحة والفنادق
5
2
األقسام العلمية :تيوةن الولية مم األ سحم العل ية اليحلية:
2
س الل اا حي السيحةية
1

()051
()02

س الل اا حي النالقية

()01

3
س س اإلاشح السيحة
كود البرنامج :
كود مقررات الدبلومات
كود مقررات درجة الماجستير
كود مقررات درجة دكتوراه الفلسفة

()03
500
600
700

قسم الدراسات السياحية
اعلخا ا اخي حه تلاعس ال اااي اإ اال الل ةم ا ال حقي اليحلية:

ح يحي السيحةة االيا ية السيحةية االيخايط السيحة االيسةعق السيحة ا ى ي ح محي السيحةة االناح إ ا اإ ااح ال ا آي

السيحةية ا حل شاكحي السيحةة االسنا اات حهحي السيحةة اللالية االلاخلية ا ينةلة ية الع الل االي اععحي السيحةية ا ظ

ال علةمحي السيحةية ا اا ة لاى ال اا حي السيحةية اال غاافيح السيحةية ا اإلة حل السيحة اال ح لة السيحةية
االعال حي العحمة االيااعج السيحةى.

قسم الدراسات الفندقية
اعلخا ا اخي حه تلاعس ال اااي اإ اال الل ةم ا ال حقي اليحلية:

ى ااح الناح إ ا ى ااح ال اى السيحةية اإ ااح ال ة ح النالقية اإ ااح احع الغاف اإ ااح ال ةاا الل اعة ا ال ح لة النالقية اإ ااح
األغشمة اال اابحي اإ ااح ال اح

اإ ااح ال ؤت ااي االيسةعق النال ى االل حمة ااإل الن النال

ا تخايط الناح إ اال اى

السيحةية االي ليزاي النالقية ا ظ ال علةمحي النالقية االي اععحي النالقية اا ي ح محي الناح إ ا اا حي ال لاى النالقية.

قسم اإلرشاد السياحي
اعلخا ا اخي حه تلاعس ال اااي اإ اال الل ةم ا ال حقي اليحلية:
تحاعخ م ا اآثحاهح ا الع ةا ال خيلنة ،اللمح ة ااأل ب ال

اه ال لم  ،اللغة ال

اعة ال لم ة ،تحاعخ م ا ال لحا

اال عحها امعحل لح ال لحثة اال عحهاح ،اإلاشح السيحة محللغحي ال خيلنة ،الناةن االع حاح ا الع ةا ال خيلنة.
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مادة
( )2

مادة
( )1

مادة
( )3

مادة
( )4

الباب االول القواعد االساسية
تمنح جامعة اإلسكندرية الشهادات والدرجات العلمية التالية بناء على اقتراح مجلس كلية السياحة والفنادق:
 -2الدبلومات المهنية للدراسات العليا.
 -1درجة الماجستير.
 -3درجة دكتوراه الفلسفة.
مواعيد الدراسة:
 -2فصل الخريف :يبدأ السبت الثالث من سبتمبر ولمدة  25أسبوع دراسي شامل االمتحانات.
 -1فصل الربيع :يبدأ السبت الثاني من فبراير ولمدة  25أسبوع دراسي شامل االمتحانات.
-3فصل الصيف :يبدأ السبت األول من يوليو ولمدة  1أسابيع دراسية شاملة االمتحانات.
نظام الدراسة:
 2ـ يُسمح للطالب بالتسجيل في فصلي الخريف والربيع في عدد من الساعات ال يزيد عن  26ساعة معتمدة لكل فصل .كما
يسمح للطالب التسجيل في فصل الصيف في عدد من الساعات ال يزيد عن  6ساعات معتمدة.وال تحتسب ساعات تسجيل
الرسالة ضمن هذه الساعات.
الساعة المعتمدة:
الساعة المعتمدة هي وحدة قياس لتحديد وزن كل مقرر في الفصل الدراسي الواحد ،وهى تعادل:
 -2ساعة دراسية نظرية واحدة في األسبوع.
 -1أو ساعتين تطبيقيتين.
 -3أو أربع ساعات من التدريبات الميدانية في األسبوع طوال الفصل الدراسي.

الشروط العامة للقبول والتسجيل:
مادة يقبل الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس /الليسانس من إحدى الجامعات المعترف بها من المجلس األعلى للجامعات
( )5للدراسة ببرامج الدراسات العليا إذا أستوفي شروط القبول بكل برنامج.
1ـ ان يستوفى الطالب شروط االختيار التى يضعها كل قسم علمى على حدة سواء أكانت لمجموعة من الطالب او لكل
حالة تدرس بذاتها وان يحصل على موافقة مجلس القسم المختص ومجلس الكلية.
3ـ أن يستوفي الطالب المستندات والنماذج المطلوبة في إدارة الدراسات العليا.
4ـ تاريخ تسجيل الطالب يبدأ من تاريخ تسجيل أول مقرر من المقررات الدراسية وإذا لم يقم الطالب بتسجيل مقررات في
أول فصل دراسي بعد تسجيله يلغي التسجيل له.
 5ـ يختار الطالب المقررات المناسبة ويمأل نموذج تسجيل مقررات ويعتمده من المرشد األكاديمي ورئيس مجلس القسم
ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.
 6ـ التسجيل شرط أساسي لكي يسمح للطالب بالحضور وحساب المقررات الدراسية له.
 7ـ ال يعتبر الطالب مسجالً في أي مقرر إال بعد سداد الرسوم الدراسية خالل المواعيد المقررة.
-1الطالب الذي ال يقوم بإنهاء إجراءات تسجيل المقررات قبل نهاية األسبوع الثاني من فصلى الخريف والربيع أو
األسبوع األول من الفصل الصيفي ال يحق له حضور المحاضرات.
قواعد دراسة مقرر:
2ـ يقرر مجلس الكلية بعد أخذ رأى مجالس األقسام المختصة الحد األدنى لعدد الطالب المقبولين لفتح أي برنامج وكذلك
عدد الطالب المسموح بقبولهم بكل مقرر دراسى.
1ـ يحق للطالب أن يحذف /يضيف أي مقرر قبل نهاية األسبوع الثاني من بداية الدراسة بفصلى الخريف و الربيع أو
بنهاية األسبوع األول من فصل الصيف وذلك بعد إستيفاء إجراءات الحذف أو اإلضافة فى إستمارة تسجيل المقررات
مادة
( )6وإعتمادها من المرشد األكاديمي  ،دون أن يظهر المقرر الذي تم حذفه في سجله الدراسي او يستخدم في حساب معدله
التراكمى .
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 3ـ يسمح للطالب باالنسحاب من المقرر الدراسي قبل نهاية األسبوع الثاني عشر من بداية فصلي الربيع والخريف أو
األسبوع السادس من الفصل الصيفي بعد تعبئة نموذج االنسحاب واعتماده من المرشد األكاديمي ويخطر أستاذ المادة،
وفي هذه الحالة ال تحسب للطالب ساعات هذا المقرر عند احتساب معدله الفصلى ويرصد للطالب تقدير منسحب
) Withdrawal (Wللمقرر في سجله الدراسي.
4ـ اليسمح للطالب بدخول اإلمتحان النهائي إال إذا حضر  %75علي األقل من الساعات التدريسية للمقرر .فإذا تجاوزت
نسبة غيابه  %15من مجموع عدد الساعات التدريسية للمقرر يخطر الطالب بحرمانه من دخول اإلمتحان النهائي الفصلي
وذلك بعد إنذاره ثالث مرات بالطرق القانونية المتعارف عليها وذلك عقب األسبوع الرابع والثامن والثاني عشر من
فصلي الخريف والربيع وعقب األسبوع الثاني والرابع والسادس في الفصل الصيفي ويعقب اإلنذار الثالث قرار مجلس
الكلية بحرمان الطالب من دخول اإلمتحان ويرصد له في سجله الدراسي منسحبا ً إنسحابا ً إجباريا ً من المقرر ()FW
Forced Withdrawal
5ـ يحصل الطالب على تقدير غير مكتمل ( Incomplete )Iإذا تعذر عليه دخول االمتحان النهائي لمقرر أو إتمام
بعض متطلباته ألسباب قهرية يقبلها مجلس القسم وتقرها لجنة الدراسات العليا ومجلس الكلية شريطة أن يكون قد حضر
وأدى ٪75على األقل من متطلبات المقررمن أعمال فصلية وامتحانات دورية وأدى االمتحانات العملية ان وجدت
وعليه أداء االمتحان خالل أسبوعين من بدء الفصل الدراسي التالي و إال حصل على تقدير منسحب إجباري (.(FW
وعند حصول الطالب على تقديرغير مكتمل ) (Iوبعد حضور االمتحان واعتماد النتيجة يتم تعديل تقدير غير مكتمل بنا ًء
على نتيجة االمتحان النهائى ويحسب تقدير المقرر للطالب ويعدل التقدير الفصلى GPAبنا ًء عليه .
وفى حال عدم تقديم الطالب عذرا ً يقبله مجلس القسم يحصل الطالب على تقدير منسحبا ً اجباريا ً من المقرر FWوعليه
إعادة هذا المقرر اذا كان اساسيا ً ويحق للطالب دراسة مقرر بديل اذا كان إختياريا ً.
6ـ يسمح للطالب باالنسحاب من المقررات الدراسية بعد التسجيل عند استدعائه ألداء الخدمة العسكرية ويرصد له تقدير
منسحب ألداء الخدمة العسكرية ) Military Withdrawal (MWفي سجله الدراسي وال تحسب هذه الفترة ضمن
مدة صالحية المقررات.
7ـ المقررات التي يحصل فيها الطالب على تقدير ) (I, W, FW or MWال تحسب له كساعات دراسية وال تدخل في
حساب المتوسط التراكمي للدرجات.
 -1يحق للطالب إعادة التسجيل في أي مقرر سبق له النجاح فيه بغرض تحسين تقديره في هذا المقرر.
 -9يرصد في سجل الطالب الدراسي ( (Transcriptجميعع تقديراتعه الحاصعل عليهعا فعي المقعررات فعى جميعع محاوالتعه
وفى حالة رسوب الطالب أكثر من مرة فى نفس المقرر يحسب للطالب نتيجة المحاولة التى نجح فيهعا باالضعافة إلعى نتيجعة
المحاولة التى حصل فيها على أعلى تقدير فى المحاوالت التى رسب فيها بحيث ال يزيد الوزن النسبى للمقعرر ععن ضععف
وزنه االساسى عند احتساب المعدل التراكمى وعدم احتساب كل مرات الرسوب فى هذه الحاالت وبما ال يخعل بمبعدأ تكعاف
الفرص.
مادة
(20 )6ـ يجوز للطالب التسجيل في مقررات دراسية من خارج القسم أو الكلية أو الجامعة ضمن برنامجه الدراسي في حدود
مقررين دراسيين أو بما ال يزيد عن  %15من ساعات البرنامج من احدى الجامعات أو المراكز البحثية المعترف بها
من المجلس االعلى للجامعات وذلك بناءا ً علي طلب المرشد األكاديمي أو المشرف العلمي بعد موافقة مجلس الكلية بنا ًء
على موافقة مجلس القسم المختص وتدخل هذه المقررات في حساب متوسط نقاط التقدير التراكمي للدرجات). (CGPA
-22ال يحسب للطالب المقرر ضمن الساعات المطلوبة للحصول علي الدرجة إذا حصل فيه علي تقدير أقل من  Cويجب
عليه إعادة ذات المقرر إذا كان أساسيا ً ويحق للطالب دراسة مقرر بديل إذا كان إختياريا ً .
21ـ في حالة توصية القسم العلمى بشطب الطالب من البرنامج وموافقة مجلس الكلية والجامعة ال يحق له التسجيل فى ذات
البرنامج مرة أخرى وفي ذات التخصص  ،ولكن اذا قام الطالب بطلب إلغاء تسجيله ألسباب خارجة عن ارادته يحق له
اعادة التسجيل في نفس البرنامج .
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-23ال يحسب للطالب المقرر الذي درسه ومر عليه أكثر من ثالثة أعوام من تاريخ إجتيازه المقرر (إعتماد النتيجة)
وحتي وقت الحصول علي الدبلومة أو خمس سنوات حتي وقت الحصول علي الماجستير أو ست سنوات حتي وقت
الحصول علي الدكتوراه ويتحتم علي الطالب إعادة دراسة تلك المقررات منتهية الصالحية وتحتسب نتيجة تلك المقررات
كشرط إجتياز للدراسة دون شرط الحصول علي تقدير فيها وال تدخل في حساب متوسط التقدير التراكمي للدرجات
 CGPAوتذكر هذه المقررات في سجل الطالب الدراسي كمقررات تم إعادتها إلنتهاء صالحيتها ويذكر أمامها تقدير
مرضي ()Satisfactory=S
24ـ حساب المتوسط التراكمي للدرجات:
أـ النقاط النوعية لتقدير المقرر= عدد الساعات المعتمدة للمقرر  Xنقاط المقرر حسبالتقدير الذى حصل عليه الطالب.
ب ـ المتوسط التراكمي للدرجات  GPAلكل فصل دراسي (ألقرب ثالثة أرقام عشرية) وفقا ً للمعادلة:
[نقاط تقدير المقرر [ + ]2نقاط تقدير المقرر ........... + ]1
=GPA

مجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات الدراسية التي أكملها الطالب في الفصل الدراسي
ج ـ يتم حساب إجمالي المتوسط التراكمي للدرجات  CGPAألقرب ثالث أرقام عشرية وفقا للمعادلة:
مجموع النقاط النوعية لجميع المقررات التي أكملها الطالب
=CGPA
مجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات الدراسية التي أكملها الطالب
Sum of quality points of all completed courses

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

CGPA

Sum of the credit hours of all completed courses
مقرر دراسي كمستمع ) (Audit) (AUدون دخول االمتحان وفي حالة حضور
للمقررأوأكثر يرصد للطالب تقديرمستمع ) (AUوال تحسب للطالب اى ساعات

الطالب
معتمدة

25ـ يمكن للطالب أن يسجل
مادة
%75من الساعات التدريسية
( )6
لذلك.
26ـ ال يسمح للطالب بالتسجيل في مقرر دراسي إذا كان له متطلب سابق ويجب عليه أن يجتاز المتطلب السابق أوالً.
27ـ يرصد تقدير الطالب في السجل الدراسي ) In Progress (IPأثناء تقدمه في بحث رسالة الماجستير أو الدكتوراه،
وترصد له نتيجة مناقشة الرسالة بتقدير مجازة ) Approved (APأو غير مجازة )Not approved (NAPوال تدخل في حساب
متوسط نقاط التقدير التراكمى للدرجات .CGPA
 -21يكون التدريس واالمتحان باللغة العربية أو باحدى اللغات االجنبية وفقا لما يقره مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس
القسم المختص .ويجوز لمجلس الكلية بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص حسب طبيعة المقررات الدراسية أن يقرر
تدريس مقرر أو أكثر بنمط التعليم الهجين (المدمج ) بحيث تكون الدراسة بنسبة % 60إلى  % 70وجها لوجه وبنسبة
 %30إلى  %40تعليم عن بعد أو بأى نسبة أخرى يقرها مجلس الكلية بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص .
قواعد تقييم المقرر:
مادة -2يخصص  %60من الدرجة لالمتحان النهائي ويخصص باقي الدرجة ( )%40لالختبارات الدورية والتقييم المستمر.
( )7وفي حالة تعذر تطبيق هذا النص على بعض التخصصات ،يعرض األمر على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا
والبحوث ومجلس الجامعة لوضع القاعدة الخاصة بكل تخصص.
1ـ يكون نظام احتساب النقاط و التقديرات للمقررات الدراسية كما يلي:
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احتساب النقاط لكل ساعة دراسية معتمدة كما يلي:
التقديرGrade/

جيد جدا ً
جيد
مقبول

ضعيف جدا ً

55 to < 60
50 to < 55
40 to < 50

CD+
D

20666
20333
20000

< 40

F

00000

رسوب
Failure

ضعيف

60 to < 65

C

10000

نجاح
Success

ممتاز

Mark
90 and more
15 to < 90
10 to < 15
75 to < 10
70 to < 75
65 to < 70

مادة ( )7بند ()1
النقاط
المعدل/التقدير
40000
A
30666
A30333
B+
30000
B
10666
B10333
C+

يرصد للطالب المنسحب من مقرر Withdrawal
يرصد للطالب المنسحب إجباريا ً من مقرر Forced
-------FW
Withdrawal
يرصد للطاب الذي لم يكمل متطلبات المقرر
-------I
Incomplete
يرصد للطالب المنسحب ألداء الخدمة العسكرية
-------MW
Military Withdrawal
-------يرصد للطالب المسجل مستمع Audit
AU
يرصد للطالب المسجل لساعات الرسالة العلمية ولم تكتمل
-------IP
بعد In Progress
يرصد للطالب عند مناقشة الرسالة العلمية بنجاح
-------AP
Approved
يرصد للطالب عند رسوبه في مناقشة الرسالة العلمية
-------NAP
Not Approved
يرصد للطالب للمقرر الذي تم إعادة دراسته إلنتهاء فترة
----------S
صالحيته Satisfactory
-3يجوز لمجلس الكلية بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص وطبقا لطبيعة المقررات أن يقرر عقد امتحانا الكترونيا
مادة
فى مقرر أو أكثر وذلك فى كل المقرر أو جزء منه بما يسمح أيضا بتصحيح االمتحان الكترونيا متى توافرت البنية
()7
التحتية واالمكانات التقنية.
------
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W

---

مادة
()1
مادة
()9

مادة
()20

الرسوم الدراسية لبرامج الدراسات العليا:
تحدد في بداية كل عام دراسي قيمة تسجيل الساعة المعتمدة لبرامج الدراسات العليا بقرار من رئيس الجامعة بناء
على موافقة مجلس الجامعة.
المرشد األكاديمي:
يحدد القسم لكل طالب مرشدا أكاديميا ويفضل أن يكون من أعضاء هيئة التدريس من نفس التخصص كلما أمكن،
وذلك لتقديم النصح واإلرشاد خالل فترة دراسته ولمساعدته في اختيار المقررات الدراسية األساسية والتكميلية
الالزمة لمجال تخصصه .ويكون رأي المرشد األكاديمي استشاريا وليس إلزاميا للطالب وذلك حتى نهاية دراسة
الطالب للمقررات .ويجوز للطالب حرية اختيار المشرف كلما كان ذلك ممكنا ً .ويستبدل المرشد األكاديمي بالمشرف
العلمي لطالب درجتي الماجستير والدكتوراه عند تسجيل الرسالة.
تحويل الساعات المعتدة:
 -2بعد موافقة مجلس الكلية وبناء على اقتراح مجلس القسم يسمح للطالب بتحويل عدد من الساعات المعتمدة سبق
له أن درسها في جامعة أخرى على أن تكون من بين متطلبات الحصول على الدرجة وان يكون قد نجح فيها بتقدير
ال يقل عن  Cأو ما يعادله بشرط:
(أ)أال يزيد مجموع الساعات المحولة عن  %30من مجموع الساعات الدراسية الالزمة للحصول على الدرجة،
ب) أال تكون قد احتسبت له وحصل بموجب دراستها على شهادة أو درجة علمية أخرى
ج) ال تدخل تلك الساعات المعتمدة المحولة من جامعة أخرى في حساب المتوسط التراكمي للدرجات .CGPA
 -1يسمح للطالب المسجل في أحد برامج الدراسات العليا بجامعة اإلٌسكندرية أن يحول أي عدد من الساعات
المعتمدة التي نجح فيها بتقدير Cعلى األقل أو ما يعادله سبق وأن درسها في جامعة اإلسكندرية في برنامج التعليم
المستمر أو برنامج لم يستكمل إلى أي من برامج الدراسات العليا التي يرغب في االلتحاق بها إذا كانت هذه
المقررات من متطلبات البرنامج وتدخل هذه الساعات في حساب المتوسط التراكمي للدرجات CGPA
بشرط أال يكون قد مر أكثر من ثالثة أعوام من تاريخ اجتيازه المقرر (إعتماد النتيجة) وحتى حصوله علي شهادة
الدبلومة أو خمس سنوات من تاريخ اجتيازه المقرر وحتى حصوله علي درجة الماجستير أو ست سنوات حتى
حصوله على درجة الدكتوراه.
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الباب الثاني :برامج الدراسات العليا
مادة
()22

تمنح جامعة اإلسكندرية الشهادات والدرجات العلمية التالية بناء على اقتراح مجلس كلية السياحة والفنادق:
 -2الدبلومة المهنية للدراسات العليا فى:
 اإلرشاد السياحى. -1درجة الماجستير فى:
أ -الدراسات السياحية
ب -الدراسات الفندقية
ج -اإلرشاد السياحى.
 -3درجة دكتوراه الفلسفة فى:
أ -الدراسات السياحية
ب -الدراسات الفندقية
ج-اإلرشاد السياحى.
الباب الثالث :قواعد الحصول على دبلومة الدراسات العليا المهنية

شروط التسجيل:
مادة يشترط ما يلي في تسجيل الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسات العليا المهنية باإلضافة للشروط الواردة في المادة
(:)5( )21
 -2أن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس /الليسانس من إحدى الجامعات /المعاهد المعترف بها من المجلس األعلى
للجامعات.
1ـ يجوز لمجلس الكلية بنا ًء على توصية مجلس القسم قبول تسجيل الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس/
الليسانس في غير التخصص بعد اجتيازه بنجاح عددا ً من المقررات الدراسية التكميلية التي يحددها مجلس القسم
المختص في مستوي البكالوريوس .بحيث ال يتجاوز عدد المقررات التكميلية عن أربعة مقررات بشرط أال تكون
متطلبا ً سابق للمقررات األساسية .وفي حالة زيادتها عن أربعة مقررات يقضي الطالب سنة تأهيلية للنجاح في هذه
المقررات كشرط لتسجيل مقررات الدبلومة المهنية وال تحسب له هذه المقررات ضمن ساعات البرنامج.
الساعات الدراسية للبرنامج:
-2لكي يحصل الطالب على الدبلومة المهنية يجب أن يدرس  14ساعة معتمدة موزعة كما يلى:
 10ساعة معتمدة للمقررات األساسية و 4ساعات معتمدة للمقررات االختيارية.
ويرصد التقدير والمعدل التراكمي للدرجات في شهادة الدبلومة المهنية.
مادة
()23
-1الطالب الحاصل علي شهادة الدبلومة المهنية ال يحق له التسجيل إلستكمال دراسته لدرجة الماجستير األكاديمي في
ذات التخصص.
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الباب الرابع :القواعد العامة للحصول على درجة الماجستير
شروط التسجيل:
يشترط ما يلي في تسجيل الطالب لدرجة الماجستير باإلضافة للشروط الواردة في ماده (:)5
2ـ أن يكون حاصالً على درجة بكالوريوس فى السياحة والفنادق في فرع التخصص بتقدير عام جيد على األقل أو
بمتوسط نقاط التقدير التراكمى للدرجات  CGPAاليقل عن ) ( 10333من إحدى الجامعات /المعاهد المعترف بها في
فرع التخصص من المجلس األعلى للجامعات.
-1بعد اجتياز الطالب المقررات الدراسية بنجاح بتقدير  CGPAال يقل عن  ( 10333وإال وجب علي الطالب التسجيل
في مقررات إضافية أو إعادة تسجيل بعض المقررات لتحسين متوسط تقدير الدرجات ) – يعين مجلس القسم مشرفا
رئيسيا للطالب لمساعدته فى اعداد المقترح البحثى ويتقدم الطالب بعدها بطلب لتسجيل خطة المقترح البحثي للرسالة .
مادة  -3يعرض الطالب خطة المقترح البحثي للرسالة في سيمينار للقسم قبل التقدم بتسجيل موضوع الرسالة وعرضه على
( )24مجلس القسم .وفي حالة موافقة مجلس القسم علي المقترح البحثي للرسالة يتم إستكمال تشكيل لجنة اإلشراف .
4ـ على الطالب اجتياز مستوي اللغة األجنبية وفقا ً للقرارات المنظمة الصادرة من مجلس الجامعة.
5ـ بعد نجاح الطالب في جميع المقررات الخاصة بالدرجة بمتوسط تراكمي للدرجات  CGPAال يقل عن10333
واالنتهاء من موضوع الرسالة ،يقوم بعدها المشرف الرئيسى بالتقدم بتقرير صالحية الرسالة موقعة من هيئة اإلشراف
مع طلب العرض على مجلس القسم إلقتراح تشكيل لجنة الحكم على الرسالة.
وفي حالة إختالف أراء أعضاء لجنة اإلشراف علي الطالب يقوم المشرف غير الموافق بكتابة تقرير تفصيلي يشرح فيه
سبب إعتراضه علي عدم التوقيع علي تقرير الصالحية ويقوم القسم العلمي بدراسة الحالة وإتخاذ القرار المناسب .
6ـ تمنح درجة الماجستير للطالب الذين يجتازون متطلبات الدرجة وبعد مناقشة رسالتهم العلمية وإجازتها بواسطة لجنة
المحكمين  ،و ال يرصد التقدير أو المعدل التراكمي للدرجات في شهادة الماجستير ولكن ترصد تقديرات المقررات التي
اجتازها الطالب في بيان تقديرات الطالب Students Transcript
مادة الساعات الدراسية للبرنامج:
( )25لكي يحصل الطالب على درجة الماجستير يجب أن يدرس  30ساعة معتمدة مقررات دراسية باإلضافة إلى  1ساعات
معتمدة للرسالة بحيث تكون عدد الساعات اإلجمالية للحصول علي الدرجة  31ساعة معتمدة.
هيئة اإلشراف:
 -2يقر مجلس الكلية تشكيل لجنة اإلشراف على الطالب المسجل لدرجة الماجستير بناء على اقتراح مجلس القسم ووفق
خطة القسم البحثية من بين األساتذة أو األساتذة المساعدين .ويجوز للمدرسين االشتراك في اإلشراف بحيث ال يزيد عدد
المشرفين عن أربعة أعضاء على أن يكون المشرف الرئيسي من الجامعة .ويجوز للطالب اإلختيار بين عدد من
الموضوعات البحثية المطروحة طبقا ً للقواعد الموضوعة لكل تخصص .
ويجوز عند الضرورة اإلستعانة بعضو هيئة التدريس من المعارين إعارة داخلية أو المنتدبين ندبا ً كليا ً في اإلشراف علي
رسائل الماجستير علي أال يكون إشرافا ً منفردا ً أو رئيسيا ً وال يجوز إشتراك أعضاء هيئة التدريس الذين تربطهم صلة
قرابة بالطالب حتي الدرجة الرابعة في لجان اإلشراف كما اليجوز إشتراك أعضاء هيئة التدريس الذين تربطهم ببعض
صلة قرابة حتي الدرجة الرابعة في لجان اإلشراف.
ً
1ـ في حالة تنفيذ الطالب لخطته البحثية جزئيا ً أو كليا في أي جهة خارج الجامعة يجوز بموافقة مجلس الكلية أن يشترك
في اإلشراف احد المتخصصين من حملة درجة الدكتوراه أو من ذوي الخبرة في مجال التخصص من الجهة التي يجرى
فيها البحث .وفي جميع األحوال ال تزيد لجنة اإلشراف عن أربعة أعضاء وعلي أن يكون المشرف الرئيسي من الجامعة
.
 -3في حالة إعارة أحد المشرفين علي الرسالة إلي جهة خارج الجامعة أو حصوله علي أجازة يقدم إلي مجلس القسم
تقريرا ً قبل أجازته عن المدي الذي وصل إليه الطالب في إعداد الرسالة وفي ضوء ذلك يعين المجلس من يحل محله أو
ينضم إليه في اإلشراف .مع إحتفاظ المشرف المعار أو القائم بأجازة بحقه في نشر نتائج الرسالة في الجزء الذي أشرف
عليه طبقا ً للتقرير المقدم منه .ويسقط حقه في النشر إذا لم يتقدم بهذا التقرير قبل أجازته.
 4ـ يلتزم المشرفون علي الرسالة بتقديم تقرير دوري عن مدى تقدم الطالب كل ستة أشهر من تاريخ تسجيل خطة
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مادة
()26

مادة
()27

مادة
()27

المقترح البحثي للرسالة .ويتم التوقيع عليه من قبل لجنة اإلشراف مجتمعة ،وفي حالة اختالف آراء أعضاء لجنة
اإلشراف يقوم المشرف غير الموافق علي خط سير الطالب بكتابة تقرير تفصيلي منفرد يشرح فيه سبب إعتراضه علي
إستمرار الطالب في التسجيل ويقوم القسم العلمي بدراسة الحالة واتخاذ القرار المناسب ثم تعتمد التقارير من مجلس
القسم و لجنة الدراسات العليا بالكلية و يتم إخطار الطالب عن طريق إدارة الدراسات العليا بالكلية برأي لجنة اإلشراف
عن مدى تقدمه في الرسالة (استمرار التسجيل أو إنذار الطالب أو إلغاء التسجيل) ويحق للطالب أن يحصل علي نسخة
ضوئية من التقرير حتي يستطيع تعديل وتصويب مساره بناء عليه.
-5يلغى تسجيل الطالب إذا حررت عنه ثالثة تقارير دورية متصلة تفيد بأن أداءه غير مرض وذلك بعد توجيه ثالثة
إنذارات له علي أن يتم توضيح سبب عدم الرضا عن أداء الطالب تفصيالً في التقرير الدوري.
 -6إذا لم تلتزم لجنة اإلشراف بتقديم التقرير الدوري للطالب فيعد ذلك بمثابة موافقة اللجنة علي إستمرار تسجيله وأن
الطالب ي دي عمله البحثي بطريقة مرضية ولمجلس الجامعة حينئذ الحق في تعديل لجنة اإلشراف بناء علي إقتراح
مجلس الكلية بعذ أخذ رأي مجلس القسم في حالة عدم إلتزام المشرف بالوفاء بمتطلبات اإلشراف من خالل التقارير
الدورية الخاصة بمتابعة أداء الطالب.
 -7يتم توجيه عدد ثالثة انذارات للطالب غير المنتظمين أو المنقطعين عن الدراسة بعد التسجيل لدرجة الماجستير
بحيث يوجه االنذار االول بعد مرور ستة أشهر من تاريخ االنقطاع وفى حال استمرار االنقطاع يوجه إنذار ثان بعد
ذلك بستة اشهر فاذا ظل الطالب منقطعا ً يوجه للطالب إنذار ثالث وأخير بعد ستة أشهر أيضا ً يقوم بعدها وكيل الكلية
للدراسات العليا بعرض شطب قيد الطالب على مجلس الكلية لعدم الجدية.
لجنة الحكم:
ً
تتقدم لجنة اإلشراف على الرسالة بعد االنتهاء من إعدادها إلى مجلس القسم المختص تمهيدا للعرض على مجلس الكلية
باآلتي:
ً
 -2تقرير عن صالحية الرسالة للمناقشة موضحا به ما قام به الباحث ،و يقوم بالتوقيع عليه جميع المشرفين( كما ورد
في المادة  24البند .)5كما تقدم لجنة اإلشراف اقتراحا ً بتشكيل لجنة الحكم على الرسالة وفي حالة سفر أحد المشرفين
يرسل المشرف المسافر خطابا ً أو فاكس أو رسالة بالبريد اإللكتروني (خالل أسبوعين) يفيد موافقته على ما جاء في
تقرير الصالحية .و إذا لم يصل الرد يطلب منه مرة أخرى إرسال التقرير ،و في حالة عدم ورود موافقته خالل
أسبوعين على تقديم تقرير الصالحية يعتبر ذلك بمثابة الموافقة.
 -1يشكل مجلس الكلية لجنه الحكم على الرسالة من ثالثة أعضاء من األساتذة أو األساتذة المساعدين أحدهم المشرف
على الرسالة والعضوان اآلخران من بين األساتذة واألساتذة المساعدين بالجامعات ،و يكون رئيس اللجنة أقدم األساتذة
،وفي حالة تعدد المشرفين يجوز أن يشتركوا في اللجنة على أن يكون لهم صوت واحد.
و يجوز أن يكون العضوان أوأحدهما من األساتذة السابقين أو ممن في مستواهم العلمي من األخصائيين وذلك بشرط
أن يكون أحدهما على األقل من خارج الكلية بالنسبة لرسائل الماجستير .ويتم اعتماد تشكيل لجنة الحكم من نائب رئيس
الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث ويجوز عند الضرورة اإلستعانة بأساتذة أو أساتذة مساعدين من المعارين
إعارة داخلية أو المنتدبين ندبا ً كليا ً في المشاركة في لجان الحكم والمناقشة ويعامل معاملة األعضاء من الداخل وال
يجوز إشتراك األساتذة أو األساتذة المساعدين الذين تربطهم صلة قرابة بالطالب حتي الدرجة الرابعة في لجان الحكم
كما ال يجوز أيضا ً إشتراك األساتذة أو األساتذة المساعدين الذين تربطهم ببعض صلة قرابة حتي الدرجة الرابعة في
لجان الحكم.
3ـ يجوز أن تتم المناقشة بحضور أحد ممثلي لجنة اإلشراف في لجنة الحكم في حالة تعذر حضور المشرف اآلخر.
وفي كل األحوال يجب أن تتم مناقشة الرسالة عالنية في أحد قاعات جامعة اإلسكندرية.
4ـ إ ذا لم تناقش الرسالة خالل ثالثة أشهر من تاريخ اعتماد الجامعة لتشكيل لجنة الحكم يعاد اعتماد اللجنة بنفس
األعضاء مرة أخرى وفي حالة عدم انعقاد اللجنة يتم تغيير تشكيل اللجنة بلجنة أخرى.
5ـ للجنة الحكم أن توصى بإجازة الرسالة اوإعادة الرسالة إلى الباحث الستكمال ماتراه من نقص على أن تتقدم
بتقرير جماعي للقسم المختص توصى فيه بمنح الطالب مهلة الستكمال مالحظاتها خالل ستة أشهر على األكثر من
تاريخ المناقشة على أن توافق لجنة الحكم أو من تفوضه على إجازة الرسالة من عدمه.
-6يمنح الطالب درجة الماجستير بعد استيفائه جميع متطلبات منح الدرجة على ان تحتسب تاريخ تسجيل الطالب من
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تسجيل اول مقرر من المقررات الدراسية وال يجوز أن تقل المدة الالزمة لنيل درجة الماجستير عن سنتين.
الباب الخامس :القواعد العامة للحصول على دكتوراه الفلسفة
شروط التسجيل:
يشترط التالي في تسجيل الطالب لدرجة دكتوراه الفلسفة باإلضافة للشروط الواردة في ماده (:)5
-2أن يكون حاصالً على درجة الماجستير في فرع التخصص من إحدى الجامعات المعترف بها من المجلس األعلى
للجامعات.
1ـ يعقد للطالب امتحان شامل  Comprehensive Examشفويا ً طبقا ً لما تحدده الالئحة الداخلية للكلية في
مجال التخصص بشرط :
 اجتياز الطالب المقررات الدراسية بنجاح ومتوسط تراكمي للدرجات  CGPAال يقل عن 10333
 و بعد تسجيل خطة المقترح البحثي للرسالة.
وفي حال حصول الطالب علي تقدير تراكمي للدرجات  CGPAأقل من  10333علي الطالب التسجيل في
مقررات إضافية أو إعادة بعض المقررات لتحسين متوسط الدرجات.
مادة
 يهدف االمتحان الشامل إلى قياس قدرة الطالب عمقا ً وشموالً ،في استيعاب موضوعات التخصص الرئيسي
()21
والتخصصات الفرعية المساندة ويهدف إلى قياس قدرة الطالب المنهجية على التأمل والتحليل واالستنتاج واقتراح
الحلول المناسبة لما يعرض عليه من أسئلة
 تطبق آلية أداء االمتحان الشامل لدرجة الدكتوراه طبقا ً لما يقرره مجلس الجامعة.
-3بعد إجتياز الطالب المقررات الدراسية بنجاح بتقدير  CGPAال يقل عن ( 10333وإال وجب علي الطالب التسجيل
في مقررات إضافية أو إعادة دراسة بعض المقررات لتحسين متوسط تقدير الدرجات) -يعين مجلس القسم مشرفا
رئيسيا للطالب لمساعدته فى اعداد المقترح البحثى ويتقدم الطالب بعدها بطلب لتسجيل خطة المقترح البحثي للرسالة.
يعرض الطالب خطة المقترح البحثي في سيمنار للقسم قبل التقدم بتسجيل موضوع الرسالة وعرضه علي مجلس القسم.
وفي حالة موافقة مجلس القسم علي المقترح البحثي للرسالة يتم إستكمال تشكيل لجنة اإلشراف .
4ـ على الطالب اجتياز مستوي اللغة األجنبية وفقا ً للقرارات المنظمة الصادرة من مجلس الجامعة ما لم يجتازه الطالب
أثناء دراسة الماجستير .
5ـ بعد نجاح الطالب في جميع المقررات الخاصة بالدرجة بمتوسط تراكمي للدرجات  CGPAال يقل عن 10333
واالنتهاء من موضوع الرسالة ،يقوم بعدها المشرف الرئيسى بالتقدم بتقرير صالحية الرسالة موقعة من هيئة اإلشراف
مع طلب العرض على مجلس القسم إلقتراح تشكيل لجنة الحكم على الرسالة.
وفي حالة إختالف أراء أعضاء لجنة اإلشراف علي الطالب يقوم المشرف غير الموافق بكتابة تقرير تفصيلي يشرح فيه
سبب إعتراضه علي عدم التوقيع علي تقرير الصالحية ويقوم القسم العلمي بدراسة الحالة وإتخاذ القرار المناسب.
مادة -6تمنح درجة دكتوراه الفلسفة للطالب الذي يجتاز مناقشة رسالته العلمية وجميع متطلبات الدرجة وذلك بنا ًء على اقتراح
( )21مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية وال يرصد التقديرأو المعدل التراكمي للدرجات في شهادة الدكتوراه .ولكن ترصد
تقديرات المقررات التي إجتازها الطالب في بيان تقديرات الطالب .Student Transcript
مادة الساعات الدراسية للبرنامج:
( )29لكي يحصل الطالب على درجة دكتوراه الفلسفة يجب أن يدرس  14ساعة معتمدة مقررات دراسية باإلضافة إلى عدد 14
ساعة معتمدة للرسالة بحيث تكون عدد الساعات اإلجمالية للحصول علي الدرجة  41ساعة معتمدة .
هيئة اإلشراف:
-2يقر مجلس الكلية تشكيل لجنة اإلشراف على الطالب المسجل لدرجة الدكتوراه بناء على اقتراح مجلس القسم ووفق
خطة القسم البحثية من بين األساتذة أو األساتذة المساعدين ويجوز للمدرسين االشتراك في اإلشراف بحيث ال يزيد عدد
المشرفين عن أربعة أعضاء علي أن يكون المشرف الرئيسي من الجامعة  .ويجوز للطالب االختيار بين عدد من
الموضوعات البحثية المطروحة طـبقا ً للقواعد الموضوعة لكل تخصص.
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ويجوز عند الضرورة اإلستعانة بعضو هيئة التدريس من المعارين إعارة داخلية أو المنتدبين ندبا ً كليا ً في اإلشراف علي
مادة رسائل الدكتوراه علي أال يكون إشرافا ً منفردا ً أو رئيسيا ً .وال يجوز إشتراك أعضاء هيئة التدريس الذين تربطهم صلة
( )10قرابة بالطالب حتي الدرجة الرابعة في لجان اإلشراف كما ال يجوز أيضا ً إشتراك أعضاء هيئة التدريس الذين تربطهم
ببعض صلة قرابة حتي الدرجة الرابعة في لجان اإلشراف .
 -1في حالة تنفيذ الطالب لخطته البحثية جزئيا ً أو كليا ً في أي جهة خارج الجامعة يجوز بموافقة مجلس الكلية أن يشترك
في اإلشراف احد المتخصصين من حملة درجة الدكتوراه او من ذوى الخبرة في مجال التخصص من الجهة التي يجرى
فيها البحث .وفي جميع األحوال ال تزيد لجنة اإلشراف عن أربعة أعضاء و على أن يكون المشرف الرئيسي من الجامعة.
-3في حالة إعارة أحد المشرفين علي الرسالة إلي جهة خارج الجامعة أو حصوله علي أجازة يقدم إلي مجلس القسم
مادة تقريرا ً عن المدي الذي وصل إليه الطالب في إعداد الرسالة وفي ضوء ذلك يعين القسم من يحل محله أو من ينضم إليه
( )10في اإلشراف طبقا ً للتقرير المقدم من باقي أعضاء لجنة اإلشراف .مع إحتفاظ المشرف المعار أو القائم بأجازة بحقه في
نشر نتائج الرسالة في الجزء الذي أشرف عليه طبقا ً للتقرير المقدم منه .ويسقط حقه في النشر إذا لم يتقدم بهذا التقرير قبل
أجازته.
-4يلتزم المشرفون على الرسالة بتقديم تقرير دوري عن مدى تقدم الطالب كل ستة أشهر من تاريخ تسجيل خطة المقترح
البحثي للرسالة  .ويتم التوقيع عليه من قبل لجنة اإلشراف مجتمعة ،وفي حالة اختالف آراء أعضاء لجنة اإلشراف يقوم
المشرف غير الموافق علي خط سير الطالب بكتابة تقرير تفصيلي يشرح فيه سبب إعتراضه علي إستمرار الطالب في
التسجيل ويقوم القسم العلمي بدراسة الحالة واتخاذ القرار المناسب وتعتمد التقارير من مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
بالكلية ويتم إخطار الطالب عن طريق إدارة الدراسات العليا بالكلية برأي لجنة اإلشراف عن مدى تقدمه في الرسالة
(إستمرار التسجيل أوإنذار الطالب أوإلغاءالتسجيل) ويحق للطالب الحصول علي نسخة ضوئية من التقرير حتي يستطيع
تعديل وتصويب مساره بناء عليه.
 -5يلغى تسجيل الطالب إذاحررت عنه ثالثة تقارير دورية متصلة تفيد بأن أداءه غير مرض وذلك بعد توجيه ثالثة
إنذارات له علي أن يتم توضيح سبب عدم الرضا عن أداء الطالب تفصيالً في التقرير الدوري.
6ـ إ -6ا ذا لم تلتزم لجنة اإلشراف بتقديم التقرير الدوري للطالب فيعد ذلك بمثابة موافقة اللجنة علي إستمرار تسجيله وأن
الطالب ي دي عمله البحثي بطريقة مرضية ولمجلس الجامعة حينئذ الحق في تعديل لجنة اإلشراف بناء علي إقتراح
مجلس الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم في حالة عدم إلتزام المشرف بالوفاء بمتطلبات اإلشراف من خالل التقارير
الدورية الخاصة بمتابعة أداء الطالب.
 -7يتم توجيه عدد ثالث انذارات للطالب غير المنتظمين أوالمنقطعين عن الدراسة بعد التسجيل لدرجة الدكتوراه وقبل
تسجيل نقطة البحث بحيث توجه االنذار االول بعد مرور ستة أشهر من تاريخ االنقطاع وفى حال استمرار االنقطاع
يوجه إنذار ثان بعد ذلك بستة اشهر فاذا ظل الطالب منقطعا ً يوجه للطالب إنذار ثالث وأخير بعد ستة أشهر أيضا ً يقوم
بعدها وكيل الكلية بعرض شطب الطالب علي مجلس الكلية لعدم الجدية.
لجنة الحكم:
تتقدم لجنة اإلشراف على الرسالة بعد االنتهاء من إعدادها إلى مجلس القسم المختص تمهيدا للعرض على مجلس الكلية
باآلتي:
-2تقرير عن صالحية الرسالة للمناقشة موضحا ً به ما قام به الباحث ،و يقوم بالتوقيع عليه جميع المشرفين ( كما ورد في
المادة  24البند  .)5كما تقدم لجنة اإلشراف اقتراحا ً بتشكيل لجنة الحكم على الرسالة وفي حالة سفر أحد المشرفين يرسل
المشرف المسافر خطابا ً أو فاكس أو رسالة بالبريد اإللكتروني خالل أسبوعين يفيد موافقته على ما جاء في تقرير
مادة الصالحية .و إذا لم يصل الرد يطلب منه مرة أخرى إرسال التقرير ،و في حالة عدم ورود موافقته خالل أسبوعين على
( )12تقديم تقرير الصالحية يعتبر ذلك بمثابة الموافقة.
 -1يشكل مجلس الكلية لجنه الحكم على الرسالة من ثالثة أعضاء من األساتذة أو األساتذة المساعدين أحدهم المشرف
على الرسالة والعضوان اآلخران من بين األساتذة واألساتذة المساعدين بالجامعات و يكون رئيس اللجنة أقدم األساتذة
وفي حالة تعدد المشرفين يجوز أن يشتركوا في اللجنة على أن يكون لهم صوت واحد.
و يجوز أن يكون العضوان أوأحدهما من األساتذة السابقين أو ممن في مستواهم العلمي من األخصائيين و ذلك بشرط
أن يكون أحدهما على األقل من خارج الجامعة بالنسبة لرسائل الدكتوراه .و يتم اعتماد تشكيل لجنة الحكم من نائب
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رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .ويجوزعند الضرورة اإلستعانة بأساتذة أو أساتذة مساعدين من
المعارين إعارة داخلية أو المنتدبين ندبا ً كليا ً داخليا ً في اإلشتراك في لجان الحكم والمناقشة ويعامل معاملة األعضاء من
الداخل وال يجوز إشتراك األساتذة أواألساتذة المساعدين الذين تربطهم صلة قرابة بالطالب حتي الدرجة الرابعة في
لجان الحكم كما ال يجوز أيضا ً إشتراك األساتذة أو األساتذة المساعدين الذين تربطهم ببعض صلة قرابة حتي الدرجة
الرابعة في لجان الحكم.
-3يجوز أن تتم المناقشة بحضور أحد ممثلي لجنة اإلشراف في حالة تعذر حضور المشرف اآلخر .وفي كل األحوال
يجب أن تتم مناقشة الرسالة عالنية في أحد قاعات جامعة اإلسكندرية.
 -4إذا لم تناقش الرسالة خالل ثالثة أشهر من تاريخ اعتماد الجامعة لتشكيل لجنة الحكم يعاد اعتماد اللجنة بنفس األعضاء
مرة أخرى وفي حالة اشتراك ممتحن أجنبي يجوز أن تمتد هذه الفترة إلى أربعة أشهر وفي حاله عدم انعقاد اللجنة يتم
تغيير تشكيل اللجنة بلجنة أخرى.
5ـ للجنة الحكم أن توصى بإجازة الرسالة أو اعادة الرسالة إلى الباحث الستكمال ما تراه من نقص على أن تتقدم بتقرير
جماعي للقسم المختص توصى فيه بمنح الطالب مهلة الستكمال مالحظاتها خالل ستة أشهرعلى األكثر من تاريخ
المناقشة على أن توافق لجنة الحكم أو من تفوضه على إجازة الرسالة من عدمه.
-6يمنح ال طالب درجة الدكتوراه بعد استيفائه جميع متطلبات منح الدرجة على ان تاريخ تسجيل الطالب يبدأ من تسجيل
اول مقرر من المقررات الدراسية والحد األدني للحصول علي درجة الدكتوراه عامين علي األقل منذ بدء تسجيل أول
مقرر دراسي للطالب .
مادة البرامج المشتركة مع جامعات أخرى:
( )11يجوز منح شهادات أو درجات علمية مشتركة مع جامعات أخرى بنظام البرامج الثنائية Double Degree or Dual
Degreeأو بنظام الدرجة المشتركة.Joint Degreeوفقا ً للضوابط التي يحددها مجلس الجامعة.
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الباب السادس :التعليم المستمر
 -2يحق للطالب أن يسجل في مقررات دراسية من برامج الدراسات العليا من خالل برنامج التعليم المستمر وذلك بعد
موافقة مجلسي القسم والكلية  ،وتبلغ الجامعة بأسماء الطلبة المقبولين في برنامج التعليم المستمر حتى األسبوع الثالث من
مادة بدء الدراسة كحد أقصي.
(-1 )13في حاله اجتياز الطالب المقرر ومتطلباته بنجاح يمنح إفادة بذلك.
 -3يجوز للطالب أن يقوم بتحويل هذه المقررات إلى أحد برامج الدراسات العليا إذا ما استوفي شروط القبول بالبرنامج
بشرط عدم مرور أكثر من ثالثة أعوام من تاريخ اجتيازه المقرر (من اعتماد نتيجة المقرر) بالنسبة لبرنامج الدبلومة أو
خمس سنوات من تاريخ اجتيازه المقرر (من اعتماد نتيجة المقرر) بالنسبة لبرنامج الماجستير أو ست سنوات من تاريخ
اجتيازه المقرر (من اعتماد نتيجة المقرر) بالنسبة لبرنامج الدكتوراه.
 -4ال يحق لطالب الدراسات العليا التسجيل فى برنامج التعليم المستمر في مقررات من نفس الدرجة المسجل فيها .

مادة
()14

مادة
()15
مادة
()16
مادة
()17

البرامج التبادلية:
2ـ يجوز لمجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص واعتماد الجامعة السماح لطالب الدراسات العليا بدراسة
بعض مقررات الدراسات العليا بالجامعات األجنبية .ويتم احتساب هذه المقررات ضمن متطلبات منح الدرجة .ويسمح
للطالب أن يحول أي عدد من هذه المقررات التي نجح فيها بتقدير Cعلى األقل أو ما يعادله إلى أي من برامج الدراسات
العليا التي يرغب في االلتحاق بها إذا كانت هذه المقررات من متطلبات البرنامج وتدخل ساعات هذه المقررات في حساب
المتوسط التراكمي للدرجات CGPAبشرط عدم مرور أكثر من ثالث أعوام من تاريخ اجتيازه المقرر (من اعتماد نتيجة
المقرر) بالنسبة لبرنامج الدبلومة أو خمس سنوات من تاريخ اجتيازه المقرر (من اعتماد نتيجة المقرر) بالنسبة لبرنامج
الماجستير أو ست سنوات من تاريخ اجتيازه المقرر (من اعتماد نتيجة المقرر) بالنسبة لبرنامج الدكتوراه.
-1يجوز لمجلس الكلية/المعهد بناء على اقتراح مجلس القسم المختص السماح للطالب األجانب المقيدين بجامعات
أجنبية بدراسة بعض مقررات الدراسات العليا بالكلية وفي حالة اجتياز الطالب المقرر ومتطلباته بنجاح يمنح إفادة
بذلك.
 -3يجوز لمجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص السماح لألساتذة من جامعات أجنبية متميزة بتدريس
بعض مقررات الدراسات العليا بالكلية.
التعليم عن بعد:
يجوز لمجلس الكلية بناء على اقتراح القسم المختص السماح للطالب المصريين واألجانب بااللتحاق ببرامج الدراسات
العليا المشتركة مع الجامعات األجنبية المرتبطة مع جامعة اإلسكندرية باتفاقيات ثقافية عن طريق التعليم عن بعد أو
التعليم اإللكتروني.
للكلية الحق في فتح تخصصات جديدة للدبلومات ولدرجتي الماجستير والدكتوراه التي تمنحها األقسام بعد موافقة مجلس
الكلية ومجلس الجامعة والجهات المختصة من وزارة التعليم العالي.
يعمل بهذه الالئحة اعتبارا من الفصل الدراسي الثانى (فصل الربيع) للعام الجامعى  .1029/1021وذلك بناء على قرار
مجلس الدراسات العليا بجلسته المنعقدة فى  1021/1/10ومجلس الجامعة بجلسته المنعقدة فى  1021/1/16واعتماد
المجلس األعلي للدراسات العليا للجامعات بجلسته المنعقدة فى  1021/20/20والمجلس األعلي للجامعات بجلسته
المنعقدة فى .1021/20/21
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الباب السابع :قائمة المقررات ووصفها للدبلومات ودرجات الماجستير ودكتوراه الفلسفة بالكلية

المقررات الدراسية لدرجة ماجستير الدراسات السياحية ( 00ساعة معتمدة)
المقررات األختيارية األخرى

المقررات التخصصية األساسية
اسم المقرر

رقم المقرر

ساعة

ماحهج الل ا العل *

11511611

1

حلي م ا السيحةية

تا ية يحةية

11511613

1

ى ااح يحةة ال اح لحي

تسةعق يحة

11511614

1

ى الن اإ الم يحة

11511611

1

ماظ حي ا لزح يحةية

11511616

1

ح ة م ا (تابي حي)

11511617

1

ا ي ح محي السيحةة

11511619

1

ات حهحي الية ا السيحةة

11511618

1

ىة حل يحة

11511611

1

اقت حهحي ال لحثة ا اليخايط السيحة

11511611

1

م نالي يحةية

11511611

1

ى ااح ال ةاا الل اعة اى ال احع السيحةى

مجموع ساعات المقررات التخصصية األساسية
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اسم المقرر

رقم المقرر

ساعة

11511614

1

11511615

1

اقت حهحي ال لحثة ا السيحةة
البيئية
اق يث حا السيحةى
تابي حي ظ ال علةمحي اى ال احع
السيحةى

11511617

1

11511618

1

11511611

1

يختار الطالب ( )4مقررات اختيارية

 مح ح ماحهج الل ا العل ى مح ح حم ة لل اا ة مح ح ح ة الل ا ( تابي حي)
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11511616

1

8

المقررات الدراسية لدرجة دكتوراه الفلسفة في الدراسات السياحية
( 22ساعة معتمدة)
المقررات األختيارية األخرى

المقررات التخصصية األساسية
رقم المقرر

ساعة

اسم المقرر

رقم المقرر

ساعة

اسم المقرر

11511711

1

ت اععحي يحةية

11511715

1

11511711

1

11511711

1

11511719

1

11511718

1

11511711

2

السيحةة اإللوياا ية

11511717

1

ا ي ح محي الا ا السيحة

11511718

1

ح حن ال ة ح لل ا ري السيحةية

11511719

1

ا ااح الياام السيحةى

11511713

1

اعح ح اق حل السيحةية

11511714

1

ينةلة ية السحلي

11511711

1

اللينا الياظي

لل احع السيحة

ي ح محي السيحةة اللالية

غاافيح العحل السيحة
السيح ة السيحةية
العال حي ال يلح لة بيم السيحةة االبيئة

ى ااح األزمحي السيحةية

11511711

11511713

11511713
11511715

11511716

مجموع ساعات المقررات التخصصية األساسية

1

1
1
1

1

11

21

اقت حهحي ال لحثة اى
اليسةعق السيحةى

تابي حي اا ة لاه
ال اا حي السيحةية
تاظي ال ةا ع السيحةية
اليابؤ محت حهحي الال
السيحة اللال
ال ةاح السيحةية لل
السيحة

ل

يختار الطالب ( )2مقررات اختيارية
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المقررات الدراسية لدرجة ماجستير الدراسات الفندقية
( 00ساعة معتمدة)
المقررات اإلختيارية األخرى

المقررات التخصصية األساسية
اسم المقرر

رقم المقرر

ساعة

القيح ح ا هاح ة الضيحاة

11511611

1

()1

11511611

1

11511613

1

11511614

1

11511615

1

ىة حل مي لم

11511639

1

الويحمة العل ية االا ا اللال

11511617

1

11511619

1

11511618

1

11511611

1

ماحهج الل ا العل

مةحة حي مخيحاح ا الل اا حي
النالقية
ى ااح ال ة ح النالقية
ى يااتي يحي اليسةعق ا هاح ة
الضيحاة

ىت حهحي ةلحثة ا ى ااح ال ةاا
الل اعة
السلةك الياظي

ا هاح ة الضيحاة

اإلت حهحي ال لحثة اى ا يحج اقغشمة
اال اابحي

مجموع ساعات المقررات التخصصية األساسية
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21

اسم المقرر
ى ااح ال اح

ال عحهاح

ى ااح اقزمحي ا هاح ة
الضيحاة (مي لم)
المة األغشمة (مي لم)
اليغشمة ال

ية االنالقية

العال ية
ال ح لة اإل ااعة ا
هاح ة الضيحاة (مي لم)
م ةم اليسةعق النال
ى ااح ال اح لحي
اقت لحي ال ل حثة ا
احع الغاف

رقم المقرر

ساعة

11511611

1

11511611

1

11511611

1

11511613

1

11511614

1

11511615

1

11511616

1

11511617

1

يختار الطالب ( )5مقررات اختيارية
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المقررات الدراسية لدرجة دكتوراه الفلسفة في الدراسات الفندقية
( 22ساعة معتمدة)
المقررات األختيارية األخرى

المقررات التخصصية األساسية
عدد

اسم المقرر

رقم المقرر

اعح ح اق حل ا هاح ة الضيحاة

11511711

1

11511711

1

11511713

1

11511714

1

11511751

1

11511716

1

11511717

1

11511719

1

اإل ااح اق يااتي ية ا هاح ة الضيحاة
(مي لم)
تواةلة يح اقت حقي اال علةمحي ا
هاح ة الضيحاة
ماحهج الل ا العل

()1

ي احا
مةحة حي معحهاح ا اليسةعق
النال
اإلت حهحي اللالية ا الناح إ
مةحة حي مي لمة ا الل اا حي
النالقية

مجموع ساعات المقررات التخصصية
األساسية

الساعات

16

22

اسم المقرر
خالقيحي األ حل ا
هاح ة الضيحاة
ى ااح اإلح اا اي (مي لم)
ايحمة ال اا حي
الل ثية
اق يلامة ا هاح ة
الناح إ
ة اإل ااح ا هاح ة
الضيحاة
اليسةعق اقلوياا ى اى
هاح ة الضيحاة

رقم المقرر

هدد
الساعات

11511711

1

11511711

1

11511711

1

11511713

1

11511714

1

11511739

1

يختار الطالب ( )4مقررات اختيارية
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المقررات الدراسية لدرجة دبــلوم اإلرشاد السياحي ( 22ساعة معتمدة)
المقررات االختيارية

المقررات التخصصية األساسية
عدد الساعات

تاريخ وحضارة مصر الفرعونية

20520520

2

تاريخ وحضارة مصر البطلمية

20520522

2

األدب المصري القديم ( فرعوني)

تاريخ وحضارة مصر اإلسالمية

20520555

2

الديانة في مصر القديمة

20520582

20520524

2

الفن المصري القديم فرعوني )

20520580

20520556

2

20520525

0

20520556

2

20520528

2

البيزنطية
لغة مصرية قديمة عصر لغوى
وسيط
أساليب اإلرشاد السياحي (2ساعة
عملي)
تاريخ وحضارة مصر الحديثة
والمعاصرة
آثار فرعونية

عدد الساعات

اسم المقرر

رقم المقرر

تاريخ وحضارة مصر الرومانية

اسم المقرر

رقم المقرر

مسكوكات يونانية رومانية

20520502

2

20520580

2
2

حضارة االسكندرية (يوناني روماني)

الفن القبطي

الفن االسالمى

20520505

20520585

20520586

2

2

2
2

20520562

2

20520522

2

آثار إسالمية

20520502

2

المؤثرات البيئية على المواقع المصرية األثرية

20520560

2

لغة أجنبية

20520500

0

مشكالت سياحية في مجال اإلرشاد السياحي

20520568

2

التشريعات القانونية في مجال السياحةواإلرشاد

20520565

2

آثار يونانية رومانية

20520526

سياحة التراث

2

تطبيقات المتاحف

السياحي

مجموع ساعات المقررات التخصصية
األساسية
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المقررات الدراسية لدرجة ماجستير اإلرشاد السياحي ( 00ساعة معتمدة)

المقررات األختيارية األخرى

المقررات التخصصية األساسية
اسم المقرر

رقم المقرر

ساعة

تحاعخ م ا النا ة ية

11513611

1

لغة م اعة لم ة

11513661

1

تحاعخ اةضحاح م ا الية ح ية الاامح ية

تحاعخ اةضحاح م ا البيز اية
تحاعخ اةضحاح م ا اإل المية
مةحةع ا ال ضحاح ال

اعة ال لحثة

11513661

11513663

11513664
11513665

اال عحهاح

1

1

اسم المقرر
ا لغةه ا يط)

لغة م اعة لم ة (
األ ب ال

رقم المقرر

اه ال لم ) اا ة )

تحاعخ اةضحاح اإل نالاعة( 1حة ح -

11513675

1

11513676

1

11513677

اامح )
ال ةاام ا ال ضحاح ال

اعة ال لحثة

11513679

اال عحهاح
مةا ع ثاعة حة ح ية اامح ية

1

مةا ع ثاعة اا ة

1

ساعة

11513615
11513691

1

1
1
1

آثحا م ا النا ة ية

11513666

1

ى ااح ال ةا ع األثاعة اال يحةف

11513691

1

ل ال يحةف

11513619

1

اآلثحا الغحا ة

11513691

1

مةحة حي ا اآلثحا اإل المية

11513671

1

مسنةكحي (حة ح ية -اامح ية)

11513618

1

11513671

1

مح ة م ا ال لم ة

11513694

1

ال ؤثااي البيئية ل ال ةا ع األثاعة

11513695

1

النم القلا

11513611

1

ا لغةه ميرخا)

11513667

1

تحاعخ اةضحاح اإل نالاعة ( 1ى الم -

11513669

طاإ اماحهج م ا ل

لغة م اعة لم ة (

ةلحا امعحها)
النم ال

24

اه ال لم

11513615

1

1

النم اإل الم

مجموع ساعات المقررات التخصصية
األساسية
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المقررات الدراسية لدرجة دكتوراه الفلسفة في اإلرشاد السياحي
( 22ساعة معتمدة)

المقررات التخصصية األساسية
رقم المقرر
اسم المقرر

ساعة

ةل ة م ا

11513761

1

يحةة الياام

11513764

1

ل ال يحةف (مي لم)

11513713

1

مجموع ساعات المقررات التخصصية األساسية
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5

مقررات تخصص الفرعوني واليوناني الروماني

المقررات االختيارية تخصص الفرعوني واليوناني الروماني
يختار الطالب  9مقررات بإجمالي  51ساعة من مقررات التخصص أو
المقررات العامة
اسم المقرر

رقم المقرر

ساعة

مةا ع ثاعة (اا ة )

11513761

1

11513763

1

مةا ع ثاعة (حة ح

اامح )

ا اااةن هغاه (اا ة -
حة ح

اامح )

اآلثحا الغحا ة
النم ال

11513716

11513768

اه ال لم (اا ة -
حة ح

11513771

اامح )

لغة م اعة لم ة (

ا لغةه

11513771

ميرخا)

1
1
1

1

اللمح ة ا م ا ال لم ة

11513773

1

تحاعخ اةضحاح م ا البيز اية

11513774

1

حةلة ل احظا

11513791

الا ةص ال

ال يحح اليةمية ا م ا ال لم ة

1

(اا ة )

27

مقررات تخصص اإلسالمي والحديث والمعاصر

المقررات األختيارية تخصص اإلسالمي والحديث والمعاصر
يختار الطالب  9مقررات بإجمالي  51ساعة من مقررات التخصص أو المقررات
العامة
رقم المقرر

ساعة

اسم المقرر

11513713

1

مةا ع ثاعة ى المية

11513714

1

الناةن اإل المية

11513769

1

11513775

1

مةحة حي ا ال ضحاح
اإل المية

الخط العاب
مةا ع ثاعة (

ا ثح -

11513717

ةلحا امعحها)
تاام اإل نالاعة

11513719

مةحة حي ا ال ضحاح ال لحثة

11513718

اال عحهاح
الي ةعا اإل الم

11513711

28

1
1
1

مقررات عامة

المقررات األختيارية األخرى
اسم المقرر

رقم المقرر

ساعة

السيحةة ال يةاهلة االبيئة

11513765

1

آثحا ياحل االةاةحي

11513771

1

29

توصيف مقررات البرامج المختلفة للدراسات العليا

قسم الدراسات السياحية
ماجستير الدراسات السياحية
أوال :المقررات التخصصية األساسية
 -1مناهج البحث العلمى  :ساعتان
حييلال الاحل ي

20520520

مييم خييالل هييشا ال يياا ماحهي ييج الل ييا العل ييى ال خيلن يية مث ييا ال ييالج اليابي ي  ،اال ييالج الي ليل ي  ،اال ييالج

الةهن  ،اعلال كيفية القيحم محلل ا العل ى ابيلال مم اخييحا ال ةحةع ،االل ا م ال اا ع اليى تيعلق م  ،اتاظيي ال يح ح
العل ييية ،اكيحميية الل ييا اال اا ييع .ا ييح حييلال كيفييية القيييحم محل ح ي

الع ل ي  .اع ييعل كيفييية ت ي ي اق يييبيحن ،ا ييس اخييييحا

العياة ،اطاإ الي ليا اإلة حل ال خيلنة اال سيخلمة اى ت ليا يي ة اق يبيحن اهيحغة الايحلج.
 -2تنمية سياحية:
حيض ي م ال يياا منييحهي
السيييحة  ،االال ي

20520500

ساعتان

ح ييية ةييةل؛ الا يية اإل ي ييح ه ،االيا ييية اإل ي ييح مة ،االيا ييية السيييحةية .اعييلال الاحل ي

العيياض

السيييحة  ،اكيفييية ت يييق اليال ييى بيال ييح؛ إلشييلحع اةييح ييحي اا لييحي السييحل يم ،اعييي اا يية العيياض مييم

ةيا؛ اليعاعف محل ةاا السيحةية (طبيعية  /م اعة  /خلمحي اتسليالي) ،اة ا ات يي ال ةاا السيحةية محل
ات ييلحا الاح يية اق ييييعحبية لل

ل السييحة ،

ييل السيييحةى ،ااخييييحا مةا ييع اليا ييية السيييحةية ااحييع الةعييحي للييح .ا ييح حييي اا يية الال ي

السيييحةى مييم ةيييا؛ اا يية األ يةاإ السيييحةية ،ات سييي السييةإ السيييحةى ىلييى اح ييحي ،ات لحييل ال اح ييحي ال سيييللاة اخييا
السييةإ الس يييحةى ،ا اا يية اةييح ييحي اا ل ييحي ال اح ييحي ال س يييللاة .ك ييح حيع يياف الا ييالب لييى كيفي يية ا ييلا خا يية لليا ي يية

السيحةية .ك ح حياحال ال اا مضح اض أله اآلثحا اإلم حبية االسلبية الاح ة م اليا ية السيحةية اخيا اللالية السييحةية،
اكيفية تعظي اآلثحا اإلم حبية ،اال ل مم اآلثحا السلبية.

 -0تسويق سياحى :

ساعتان

حياييحال ال يياا اا يية تن يييلية لعاحهييا ال يزعج اليسييةع

20520524
اال ي ثليية اييى؛ يح يية تاييةعا ال ايييج ،ا يح يية اليسييعيا ،ا يح يية

اليا يط ،ا يح ة األا اا  ،ا يح ة السةإ ،ا يح ة م ةم السةإ ،ا يح ة ماحاش البيع .اعسيعاض مضح ه ية م ةم اليسةعق
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اخييا احهييا ال يزعج اليسييةع  ،االيخايييط ال يييل لل ييالي اليسييةعقية؛ بييللا مييم ت يييي الةحييع ال ييحلى ،ث ي ت لحييل الةحييع

ال سيللف ،ام حالة الةهةل ىلي  ،اكشلك ميحمعة األ ال االي يي في ح معل اإل يلحل مم الخاة اليسةعقية .
 -4ادارة الموارد البشرية فى القطاع السياحي  :ساعتان
حلال الاحل

20520520

اى هشا ال اا بيئة األ حل الياحاسية ،اال ح ة ال ل ة إل ااح ال اظ حي ل ةاا هح الل اعة مننحلح ااح لية؛

ةيا تؤثا ة ح مةظن ال ؤ سة ،اة ح ل  ،ااححه الةظين

امم ث ا ي اااعيلح .اللشا م

ن منةن الاالب ا

لى ى يح ية ال اظ حي امسيةى خلمة

ماةلة الل اا حي العليح لى اامة محل ةا

الللح ا عيلح؛

ال حملة إل ااح ال ةاا

الل اعة لنل طبيعة تابي حي ى ااح ال ةاا الل اعة ا ثاهح لى ال اظ ة .ا ةف مسيال اليلاعس لى اا حي ال حلة االل ةم

الاظاعة ااألاح م ية ،اكشلك الع ا ال ح

.

اعللف م اا ى ااح ال ةاا الل اعة ىلى؛ تعل ت ايحي ال ةاا الل اعة الاليسية ،اال ات ليا ات يي ال لاح لى ا يخلام ااي
امنحهي ال ةاا الل اعة ،اتابي حي اا يااتي يحي ال ةاا الل اعة ال خيلنة ،ااإلل حم محلينحهيا الناية إل ااح ال ةظنيم؛ مثا

ال ةا

الانسية مم الي ق مم ه ة اقخيلحا ،ا آليحي ال حمالي ،ا تع يلاي ح ةن الع ا.
11511616

 -5منظمات و أجهزة سياحية  :ساعتان

مسيعاض هشا ال اا منلةم ال اظ حي السيحةية الا ية اغيا الا ية االناإ بيال ح ،اكشلك بيحن ه ييل ح ا ااه ح اى
تلعي الع ا السيحةى .ابحإلححاة ىلى ت ليا ه األ لزح السيحةية اللالية ،ات لحل األهلاف االيخ

ال اظ حي ،ا ايلح ال خيلنة؛ م ح حل

اى تنعيا الع ا السيحةى .اعيعاف الاحل

لاح الاحل

لى اليعاف لى ه م حاا الع ا ليلك ال اظ حي ،اه ييلح ا ااهح

لى ه ال اظ حي السيحةية ال

امنة حتلح ،ا معح هح ،ا ااهح اى تنعيا الع ا السيحةى .

 - 5قاعة بحث (تطبيقات) ساعتان
م ةم الاحل

حي ال خيلنة ليلك

اعة مم خالل اا ة ميوحملة م تلك األ لزح،

20520526

بيابيق محت اا ي اى مح ح ماحهج الل ا العل  ،اعي م اا عة شحملة لوحاة مااةا ى لا الل ا العل ى اكيفيية

ى يلا خاية م ثيية ميوحملية .اعيعياف الاحلي

ليى مال يية احيع م ينلة الل اا يية ،ات لحيل هيلاالح ،اااحييحتلح ،اغياهيح؛ م ييح

مض م معااي منحاة خاةاي ى لا خاة م ثية ميوحملة .اع ةم مع ا م ثح كحمال اى ىةلى مةحة حي اليخ ص؛ لليرال مم
لات

لى القيحم محلل ا العل .

 -6اقتصاديات السياحة ( )2ساعتان
حياحال ال اا منلةم ا ي ح محي السيحةة ،االال

20520528
االعاض السيحةييم .ك ح حيض م اا ة أله ية هاح ة السييحةة ايى البايحل

اإل ي ح ه لى ال سيةى اللال  ،اال ةم ؛ مم ةيا ترثياهح لى الع حلية ،اتا يية الايحتج ال يةم  ،اتا ييط اإل ييث حا ،اكيشلك
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ترثياهح لى ميزان ال لاة حي .اعيااإ ال اا ىلى اا ة اليرثيا اإل ي ح ه اإلم حب لل اح حي السيحةية ال خيلنة ( اإل حمة،

االا ا ،االخلمحي االيسليالي) لى اإل ي ح ال ةم
-8اتجاهات دولية فى السياحة

اخا اللالة .

20520526

ساعتان

حيض ي م ال يياا اا يية ل نلييةم هيياح ة السيييحةة ،االسييحلي ييلم ح اةييلحثح ،اه ي الياييةااي اليييى طيياي لييى هيياح ة السيييحةة
االسيينا ،اطبيعيية السييحل يم ال ييل ااخيييالال

ييم السييحل يم ال ييلامى .ا ييح مسيييعاض ات حهييحي الال ي

مسيةى العيحل ؛ ميم خيالل اليعياف ليى هي اليلال ال

السيييحة الييلال

لييى

يلاح اال سيي بلة للسيحل يم ،اهي اليلال ذاي ال ييزان السييحة اإلم يحبى

االسييلب  .اعياييحال ال يياا مضييح اا يية أله ي اقت حهييحي ال لحثيية اييى هيياح ة الس ييحةة؛ مييم ةيييا طبيعيية السييحلي االيياةالي

االسيييحةية ،ااأل ييحا السيييحةية ال سييي لثة اتةزععلييح ال غ اااي

لييى مسيييةى العييحل  ،اعسيييعاض مسييي با هيياح ة السيييحةة لييى

مسيةى العحل  ،اه الي لمحي الخحهة بلح ،ااحع ال لةل اال ياةحي لليغل
ساعتان

 -6احصاء سياحى
حيض م ال اا اا ة ال

ليلح.
20520522

ال حي اإلة حلية اللحمة ،اكشلك م اا عة طياإ؛

يع ،ا ياض ،ات يايف البيح يحي .اعسييعاض

ال يياا ييةاع العياييحي الع يةالية ال خيلنيية ام يزاتلييح ا يةبلييح .ابحإلحييحاة ىلييى اا يية مةحيية حي هحميية اييى الي ليييا اقة ييحلى

مثا؛ اليةزععحي اإلةي حلية (امالح اليةزعع ال عيلل ال عيحاى) ،اتةزععحي ال عححاة ا ظاعة الالحمة ال اكزعة ،اكيفية اتخحذ ال ااا

اإلة حل  ،ا لةب الي لحا با اة ا لةب الي لحا منياح ،ااخيلحااي النااض اإلة حلية.
 -02اإل تجاهات الحديثة فى التخطيط السياحى

20520500

ساعتان

حياحال ال ياا اا ية ميوحملية ل نليةم اليخاييط السييحة  ،اهي م يحااع؛ لي لحيل ايحإ اليغيييا االيايةعا .اكيشلك اليعياف ليى
ه ال ؤثااي اللالية؛ االيى تؤ ى إلةيلام اليايةعا ايى النويا اليخاياي  .اعيايحال اإلت حهيحي العحل يية ال لحثية مثيا؛ العةل ية

اال حي اال حتس ا ثاهح لى ت نيا النوا اليا ةى ،ا اا ة تواةلة يح ظ ال علةميحي ميم ةييا تعاعنليح ا ةا ليح ا ثحاهيح؛ م يح
حؤ ى إلاسحب الاحل

ال عااة اال لاح لى ت ليا اإلت حهحي ال لحثة اليى م ا بلح العيحل  ،االيعياف ليى كيفيية اباليح ميحلنوا

اليخايا ؛ لي يق اليا ية السيحةية ال يةاز ة اال يةاهلة.
 -00مشكالت سياحية

20520502

ساعتان

حبل ال اا معاض منة حي الا حا السيحة ال خيلنة ا باز ال حت  ،اتلاخالتي ميع ميح ى ال اح يحي اإل ي يح مة ااإل ي حعيية

 .اعسيييعاض ال يينالي ال خيلنيية اليييى تيعيياض للييح السيييحةة؛ يةال لييى ال سيييةى ال لي  ،ا العييحل  ،اهي مظحهاهييح .ا ييح
حيعاف الاحل

لى مسبلحي هشع ال نالي اب نة خحهة اى م ا؛ االيى تا س ىلى
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يلحب تيعليق محلا يحا السييحة ذاتي

ا مسيبلحي خحا يية تخيص اللالية ا ال اا ية السييحةية الييى ت يع ايليح تليك ال ينالي ،اعيعياف الاحلي
ليلح ات ابلح.

ليى

يحلي

اليغلي

ثانياً  :المقررات االختيارية
 -0أقاليم مصر السياحية :

ساعتان

حيا ييحال ه ييشا ال يياا يياض ل نل ييةم اإل ل ييي

20520504
ل ييى ال س يييةى ال ييةم اال لي ي  .اعيا ييحال مض ييح اليع يياف ل ييى هي ي

السيييحةية ،ااأل ييحلي السيييحةية الاليسييية اييى م ييا مييم ةيييا؛ اليعاعييف مييحأل لي

غاافيييح اا ااعيح ،اهي

الابيعية االل اعة ،امسيةى الخلمحي االيسليالي السيحةية اخيا اإل ليي  ،اة ي الالي
ااأل حا السيحةية ال حلية اال سي بلية ،اكشلك ه معة حي اليا ية السيحةية بلاخل .

 -2إدارة سياحة المناسبات

ساعتان

ييحلي الع ييحل

احهييا ال ييشب السيييحة

السييحة ميحإل لي ام يح اع ال خيلنية،

20520505

يز ية لياظيي ماح يلة
حللف هشا ال اا ىلى كيفية تخايط اتا ية يحةة ال اح لحي اال ؤت ااي اال لا ح حي ،اكيفية احع ال ا
ا ملا حن ا مؤت ا .اعلال الاحل

مضح كيفية اليسةعق للشا الا ط السيحة م خيليف ا يحلا اليسيةعق ،ا اا ية هي األثيحا

اإلم حبية االسلبية لسيحةة ال اح لحي .اعيض م ال اا كيفية الياظي االيسةعق لل عحاض ال خيلنة .ا ح حيايحال ه يية ا ييخلام
اليواةلة يح اى الياظي االيسةعق .ا مضح مسيعاض ال اا مسي با يحةة ال اح لحي اى العحل م نة حمة ااى م ا م ينة
خحهة ،االي لمحي ال سي بلية ات لم م ياةحي ل ةا ليلح.
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 -0إعالن وإعالم سياحي  :ساعتان
حيض ي م ال يياا منييحهي

20520505

ح ييية ةييةل اإل ييالن ،ااق ييالم ،ا لييية اإلت ييحل ا احهيياهح ال خيلنيية .ك ييح حياييحال مض يح اا يية

اإل ييالن السيييحة  ،ا ال ي ي معاحهييا ال يزعج اليسييةع ى م يينة حم ية ،ا يح يية اليا يييط السيييحةى م يينة خحهيية .امييم خييالل

ال يياا حيعيياف الاحل ي
اعيض م ال اا

حلي

لييى

ييس تخايييط ال ييالي اإل ال ييية السيييحةية؛ اكيفييية احييع هييلاالح ،اال ي از يييحي الخحهيية بلييح.

الي

ي االا حمة لى الخاط اإل المية ،ا اا ة اا ال اظ حي السيحةية ال ةمية اى م حل اليا ييط

السيحةى اى اللاخا االخحاج .

 -4اإل تجاهات الحديثة فى السياحة البيئية

20520506

ساعتان

حبل هشا ال اا م اح منلةم اليا ية ال يةاهيلة ،ا ال يليح محلسييحةة األمنةلة يية (البيئيية) اذليك ميم خيالل؛ شياح كيفيية اإل ااح

األمنةلة ييية ال يةاهييلة ،اتةحيييي الي ايييحي ااإل يييااتي يحي ال سيييخلمة لي يييق اليا ييية ال يةاهييلة ،اكييشلك اليعيياف لييى اا
لييى السيييحةة األمنةلة ييية اييى ظيا العةل يية ،اكيفييية تابيييق منلييةم حي حن

اليثقييف؛ لل نييحع لييى البيئيية .ا ييح حيعياف الاحلي

اللا حي اليابيقية حل يح.
ال ة ح اى م حل السيحةة األمنةلة ية  .اعيااإ ال اا للعض ا
 -5اإلستثمار السياحى  :ساعتان
حللف ال اا ىلى تعاعف الاحل
السيحة

20520506

محل نحهي األ ح ية ال اتلاة محإل يث حا؛ ا ةا  ،اه يي  ،مع الياكيز لى اإل يث حا

م نة خحهة .ا ح حياحال ال اا م حقي اإل يث حا السيحة  ،اهلاا  ،اه ال ل اي اليى تسل اى

اعيعاف الاحل

لى ه ال خحطا اليى تةا

ةا لح .اعلال الاحل

ةع.

اإل يث حا السيحة  ،اكيفية ى ااح ال خحطا اى ال اا حي السيحةية م خيلف

ه ةةااز امعة حي اإل يث حا اى م ا ،اات حهحت ال لحثة ،ااألطا ال ح ة ية اليى ت ن  .ا ح

مسلط ال اا الضةل لى اإل يث حا األ ابى اى م ا ،اترثيا الظااف السيح ية لى ة
 -5تطبيقات نظم المعلومات فى القطاع السياحى :

ساعتان

اإل يث حا.

20520522

حيض م ال اا اا ة ه اليابي حي ال سي لثة ا م حل ظ ال علةمحي ،اترثياهح ل ال احع السيحة م نة حمة ،ا ل

السحلي م نة خحهة؛ امالح الشكحل اقهااح

اتابي حت ال خيلنة ا

االةا ع ال عزز اتابي حي األلعحب ،اكشلك ال لن السيحةية .اع ةم الاحل

ال حل السيحة

اا يخلامحي الةا ع اقايااح

م اح ة العلحل مم اا حي ال حلة ل خيلف البللان

السيحةية ،ات ليا اآلثحا ال خيلنة ليابي حي ظ ال علةمحي ال سي لثة بلح ،امح ل تسبل مم م حاا؛ مع م حالة ام ح ةلةل
مبيواح ل ةا ليلح.
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دكتوراه الدراسات السياحية
أوالً :المقررات التخصصية االساسية
20520620

 -0الهيكل التنظيمي للقطاع السياحي ساعتان

حيض م ال اا اا ة ل نلةم الياظي السيحة اه م حااع ا معح ع .اعسيعاض مضح ال نة حي الاليسيية للا يحا السييحة ميم

الاحةييية الياظي ييية م ثليية ا ي األ ل يزح الا ي ية لل اييحع ،اكييشلك األ ل يزح النح ليية االي ي تخيييص محلع ييا السيييحة

يةال شيياكحي

يحةية ا شاكحي ا باه اب اه ا ةه .اعيعاف الاحل

مم خالل ال اا لى ةاع ال اكحي السيحةية اتاظي لح اللاخل

اتنعيل  ،اه م حاا تاةعاع ،اتابيق ذلك ا

لل احع السيحة اى م ا.

اال ا ييآي الي ي تيعحمييا معلييح مثييا؛ ال ا ييآي النالقييية ا غياهييح .اعيعيياف لييى اللينييا اإل ااه االياظي ي لل اييحع السيييحة
ا با ت يي

 -1اقتصاديات السياحة الدولية
حياحال ال اا احاة ال ةا

اا ة ميوحملة م اللينا الياظي

20520622

ساعتان

اإل ي ح مة ال يعل ة م اكة السيحةة اللالية اال يغيااي اإل ي ح مة العحل ية؛ االيى تؤثا لى

ال احع السيحةى .اعلال الاحل

كيفية ت ليا ةاكة السيحةة اللالية ا ي ح محي اع ةم الاحل

مع ا اا ة م ثية مسيفيضة مم

خالل ت ليا حذج ا ي ح مة حل ية ،اكشلك اليعاف لى العةاما اإل ي ح مة الي تؤثا ل السيحةة اللالية ااآلثحا

اإل ي ح مة للح.
 -0جغرافيا العالم السياحي

20520620

ساعتان

مسيييعاض ال يياا ال اييحهج ال خيلنيية لل اا يية غاافييية العييحل السيييحةية (ال ييالج اإل لي ي -ال ييالج ال ةح يية )؛ ميضي اح اا يية
تابيقييية لييى ا يييخلام هييشع ال اييحهج؛ مييم خييالل قيحم ي مع ييا م ثي ميوحمييا .ا ييح حييلال الاحلي

مييم خييالل ال يياا ال غاافيييح

السيييحةية اييى مخيلييف األ ييحلي السيييحةية لييى ال سيييةى العييحل  ،اع ييل ه ي ا بيياز خ حل ييلح مييم ةيييا؛ م ةمييحي ال ييشب
السيحةى (العاض السيحةى ) ،اات حهحي الال

السيحة اللال .
20520600

 -4السياسة السياحية  :ساعتان

حياحال ال اا اا ة تن يلية ل نلةم السيح ة السيحةية اه معح هح اترهيا األطا اال ةا ل اال لاخا الاظاعة ال يعل ة مره ية
حل السيح ة السيحةية ا

اللال السيحةية, ،محإلححاة لي ليا ل مم اا حي ال حلة العحل ية الي

تقيس ملى ترثيا

العةاما اال يغيااي ال لية االلالية لى ىةلام ت ةقي ا تة لحي السيح حي االخاط اليا ةعة لللال اال حهل السيحةية.
ا ح حي تلعي لاح الاحل

لى ت ليا ه الي لمحي اال ضحمح اإل يااتي ية الي م نم ن تعةإ تاةعا السيح ة السيحةية

ال نةمية ،اتاةععلح ل ةاالة ال يغيااي ال سي لح لى هاح ة السيحةة .اعلال الاحل
35

كيفية اق ي حل مم اليخايط السيحة

الي ليله ىلى اليخايط السيحة

 .ابحإلححاة ىلى ا يعااض ةاع اإل يااتي يحي ال ابث ة مم السيح حي العحمة

اإل يااتي

اه ييلح ا ااهح اى ىةلام اليا ية السيحةية ال حملة لللالة.

 -5العالقات المتبادلة بين السياحة والبيئة
حبل هشا ال اا مإ يعااض معض ال

20520625

ساعتان

ال حي اللحمة ذاي ال لة محلبيئية ،ا بيشح يم تيحاعخ ة حمية الابيعية .اعيعياف الاحلي

لى العال ة بيم السيحةة االبيئة؛ اذلك مم خالل تاحال اآلثحا اإلم حبية االسلبية لوا مال يح .اعيايحال ال ياا

يرح ال

ييحي

الابيعييية اتاةاهييح لييى مسيييةى العييحل ااييى م ييا ،اتةحيييي ال يلييح محلسيييحةة ،اهي ال اظ ييحي ااإلتنحقيييحي اللالييية ال لي ية
محل نحع لى الابيعة امةاا هح .اعيعاف الاحل
ييم

ييحا السيييحةة األخيياى ابحإلحييحاة ىلييى

لى

رح السيحةة األمنةلة ية ( البيئية ) ،اه ييلح ،املح للح؛ االييى ت يزهيح

ييايلح اه ي ال ييحاا اليييى تةا للييح .اعييي تةحيييي منلييةم السييحلي األمنةليية ى

املى اإلخيالف بيا ابيم السحلي الي ليلى.
 -5إدارة األزمات السياحية
حيض م ال ياا منيحهي

20520625

ساعتان

ح يية ةيةل تعاعيف األزميحي م ينة حمية ،اخ حل يلح ،ا ةا ليح ال خيلنية ،اهي ال ااةيا الييى ت يا

بليح .اعياييحال مضييح منلييةم األزميية السييحةية ،اهي العاحهييا ال سييبلة للييح ،ااآلثييحا الاح ية الييح .اعييلال الاحلي
السيييحةية اليييى تعيياض للييح ال اييحع السيييحةى ال

يياه خييالل السيياةاي السييحم ة ،ا ييحلي

الالزميية لييإ ااح النعحليية لألزمييحي السيييحةية .اع ييي ا ال يياا لييى اا يية األ ييحلي

هي األزمييحي

الي ييلى للييح ،اال ياللييحي األ ح ييية

ال خيلنيية إل ااح األزمييحي السيييحةية اييى ه ي

الييلال ال ي لميية يييحةيح مييع ت يييي األ ال النعل ي ل لييحز ا ااح األزمييحي اييى م ييا ،االيابييؤ م يره األزمييحي اليييى م نييم ن تةا يية
ال احع السيحة ال

اه مسيقلال.

 -6السياحة اإل لكترونية

20520626

ساعتان

حياييحال ال يياا تابي ييحي السيييحةة اإللوياا ييية ،االخييلمحي اإللوياا ييية ،ااأل ييحل اإللوياا ييية ،االي ييحاح اإللوياا ييية ،ااإل يا ي
اتابي حتي  .ا ييح حيضي م ال يياا اا يية ميوحمليية ألهي

ي حي ا معييح السيييحةة اإللوياا ييية اتاةاهييح حل يييح ام ليييح اإ لي يييح؛ مييم

ميم لاتي

ليى ت لييا هي م ييحقي تابي ليح لليةهيا اليى ه يية اللعيل اليواةليية ى

خالل ت ليا تاةاهح اى اليلال ال ي لمية االاحميية .اعيعياف الاحلي

اهي شينحللح ايى اليلال العابيية؛ م يح حييل

ليى هي ال ااةيا الييى اهيل

ىليليح السييحةة اإللوياا يية،

ا معح ا يخلام اى ال احع السيحة  ،مع ت ليا اثا تع ح لياةاهح ا معح هح اى م ا.
20520628

 -8ضمان جودة المنشآت السياحية ساعتان

حياحال ال اا منلةم ى ااح ال ة ح اى ال حقي الخلمية م نة حمة ،االياةا اليحاعخى إل ااح ال ة ح ال يحملة ،اتعاعيف ية ح

الخلمة ،ات ايحي ة ح الخلمة ،اتابي حي ى ااح ال ة ح ال حملة اى ال حقي السيحةية ،االنالقية .اعيعاف الاحل

36

لى كيفيية

تابيييق ا ااح ال يية ح ال ييحملة اييى الييلال ال ي لميية االاحمييية  ،اع ييةم بي ليييا ييحذج ا ااح ال يية ح ال ييحملة لإ ييينح ح مالييح لياييةعا

ال احع السيحة اى م ا.

 -6ريادة األعمال السياحية

ساعتان

مم خالل هشا ال اا حيعاف الاحل

20520604

لى ه ال نحهي ال اتلاة باعح ح األ حل ااإلبيوحاعة ااإلبلاع ،اكيفية ابيوحا السلع

االخلمحي السيحةية اتسةع لح .ا ح حياحال ال اا األشنحل ال خيلنة مم ماظ حي األ حل م ح ا ذلك؛ ال ؤ سحي النا مة،

اال اااحي ،اال اكحي ،اال اا حي ال ياكة ،اال ؤ سحي غيا الاب ية ،اإ اال م حا ة بيم ااا األ حل ،اا حل األ حل،
ا اا ة الا حذج الاح

ة .ا ح حي

اا ة كيفية احع خاةاي بلل

ال حل السيحة ؛ مع األخش ا

ا اعح ه لحل ا

اإل يلحا ال ضحمح األخالقية اه ال نالي الي م نم مةا ليلح مع ماح ة ةلةل مبيواح للح.
20520600

 -02سيكولوجية السائح ساعتان

حيلال الطالب تأثيرات سيكولوجية الفئات المختلفة للسائحين علعي العمليعة السعياحية ،وكيفيعة االسعتفادة معن دراسعة الخصعائص
السععيكولوجية لتلععك الفئععات فععي تصععميم المنععتج السععياحي؛ والععذي حياح ي

مييع هييشع الخ ييحلص .اعييلال الاحلي

بيياز السي حي

االخ ييحلص إلةييح ييحي امياللييحي السييحلي اميييى تةاا لييح مييع ىةييح ييحي ال قييي لي يييق الي يةازن ال الييةب اييى تاييةعا ال ايييج
السيحة لي ق هلاا ال ا ةح.

ثانياً :المقررات االختيارية
 -0تشريعات سياحية ساعتان
حياحال ال اا الياظي ال ح ة

20520605

لل ا آي السيحةية االنالقية؛ ميم ةييا ا ياالاي اشيااا الييااخيص ات لحيل ال ليحي ال خي ية

بي لحل األ عحا الخحهة بلشع ال ا ري .ا ح حياحال مضح الياظي ال ح ة

ليزمحي اال ية الةاا ح لى ةاعة كا مم العحما اهحة
ااإل ا

ال ح ة

للعحمليم اخا هشع ال ا آي مم ةيا ح ةن الع ا

الع ا .ا ح حيعاف الاحل

لأل لزح السيحةية الا ية اخا م ا ،اضال م اا ة الياظي ال ح ة

مم خيالل هيشا ال ياا ليى الياظيي

لل اكحي السيحةية ( اخا ال ح ةن ال

ليزمحي ال ح ة ية اليى ت ع لى حتق تلك ال اكحي السيحةية اشااا اهلاا تااخيص للح.
) ،اكحاة اإل ا
 -2اإل تجاهات الحديثة فى التسويق السياحى

ساعتان

اى

20520620

حياحال ال ياا ةيلم اإلت حهيحي العحل يية ايى اليسيةعق السييحة اتابي حتليح ايى م يحل تسيةعق ال حهيل السييحةية  .اميم بياز

هيشع اإلت حهيحي؛ اليسيةعق مييحل يةى ،االنياا يى ،االيسيةعق مييم خيالل ال يؤثاعم اال يلا يم ،ا بييا م اكيحي الل يا ،االيسييةعق
ال خ ى ال سيللف ،االيسةعق مم خالل تابي حي اللةاتف الشكية امةا ع اليةاها اق ي ح ى ،االيسةعق محلعال يحي ،اغياهيح

مم الية لحي ال سي لثة اى اليسةعق السيحة .
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 -0تطبيقات دراسة جدوى المشروعات السياحية ساعتان
م ةم الاحل

مإ يخلام

20520622

ح يحي اا ة لاى ال ااع اإل ي ح ه ميوحمال مم ةيا؛ كحاة مااةا ى لا اا ية يلاى م يااع

يييحة  ،امااةل ي ال خيلنيية ،اعاييح ح بيياز م ييحاا تلييك الل اا يية محليييح اتسييةعقيح ،اع ييةم الاحل ي

خلم ميوحما اى م ا ،ى م ةم مإخييحا ماا ة يحةية لى خاعاة
م ااع يحة خلم ميوحما مإ يخلام

بيابي لييح لييى م ييااع يييحة

لةاعية م يا العابيية ،ا يا ت يةا لل اا ية يلاى

س اا ة لاى ال اا حي السيحةية اليى حم بل اا يلح ظاعح.
20520608

 -4تنظيم المواقع السياحية ساعتان

معاض ال اا تعاعف ال ة ع السيحة اال عححيا ال ل ح إلخييحاع .اعياحال منلةم ا ااح ال ةا ع السييحةية .ا يح حيعياف الاحلي

مييم خييالل ال يياا لييى كيفييية ا ااح ال ةا ييع السيييحةية ،اه ي م ااةييا اخا يةاي تاظييي تلييك ال ةا ييع؛ مييم خييالل اليعيياف لييى

الخايةاي الي ليلميية الالزميية للييح امنة ييحي خايية ا ااح ال ةا ييع اكيفييية تانيييشهح .اعياييحال ى يييااتي يحي اإل ااح ال خيلنيية ،اا ييحلا
الا حمة االي يي ال يلعة اى ال ةا ع السيحةية؛ إلتخحذ اإل االاي الي

ي ية الالزمة.

 -5التنبؤ بإتجاهات الطلب السياحي الدولي ساعتان
حياحال ال اا م لمية يم ه يية اليابيؤ محلالي

20520606

السييحة ؛ لةحيع الخاية السييحةية؛ يةال ميح حيعليق محإل ييث حااي ا ال يالي

الل حلية ا محلياظي السييحةى اخيا اللالية .اععياض اليعاعنيحي ال خيلنية لليابيؤ اال يححيس ال خيلنية لقييحل يي  .ا يح حيعياض

للااإ ال خيلنة لليابؤ ةال الو ية (ت ليا اق لاا اللسيط ،ت ليا اق يلاا ال يعيل  ،ا اا ية مخيليف ال يغييااي ال يؤثاح ليى
الال

السيحةى ،ات ليا السال ا الزمايية ،ات لييا ال نة يحي ،اال ية ياحي ال سيحبية ال ي اكية) ا الويفيية ،اكيفيية اإلخيييحا

في ح بيالح مم خالل ت لحل م يزاي ا يةب كا مالح؛ امم هشع الااإ اال اليانيشحيم ،ات لحااي ةح البيع ،اطاع ة لنى.

 -5الصورة السياحية للمقصد السياحى

20520622

ساعتان

حبل ال اا معاض ال نحهي الخحهة محلة ى م نة حمية ،امنليةم الية ى السييحةى م ينة خحهية ،ا اا ية ه ييي اتيرثياع ايى

اتخ ييحذ ال ي يااا الس يييحةى .اعيع يياف الاحلي ي

ل ييى مع ييح ال يية ى الس يييحة  ،االعةام ييا ال ييؤثاح ا ييى ت يينيل امظ ييحها ا خنححي ي ،

ابحإلححاة ىلى اا األ لزح ال خيلنة اى خلق اتا ية الة ى السيحةى .اعياحال ال اا العال ة بيم الة ى السيحة  ،اال يةاح

السيحةية ،اكيفية اليعاف ليلح ،ا خي اا تةحيي اا الة ى السيحة اى ت سيم ال ةاح السيحةية لل
 -6اقتصاديات النقل السياحى

ساعتان

ل السيحة .

20520626

مسييلط ال يياا الضييةل لييى هيياح ة الا ييا ا نييةن اليسييى مييم منة ييحي هيياح ة السيييحةة ،ثي حياييحال الياييةا اليييحاعخ لة ييحلا

الا ا السيحة

با الساةاي ال خيلنة .امم خالل ال اا حلال الاحل

األ حا الاليسية للا ا السيحة م نة حمية (بياه –

م يياه – ييةه) لييى ال سيييةى العييحل  .ا ييح حيعيياف مضييح لييى األه ييية اإل ي ييح مة للا ييا السيييحة  ،اهي ال ييةى اإل ي ييح مة
38

ال ييؤثاح في ي  ،ابحإلحييحاة ىلييى

اق ي ييح ه .اعيعيياف الاحل ي

ييس تسييعيا خييلمحي الا ييا السيييحة مييم ال ح ي

ال خيلنة للا ا السيحةى اخا م ا االةزن الاسب لوا مالح اخا ال اكة السيحةية الةاالح.

 -9إدارة التراث السياحي
م ةم الاحل

ساعتان

20520620

بل اا ة العال ة بيم الياام االسيحةة مم خالل؛ مخيلف اإلت حهحي ال يعل ة م ااةا ى ااح األهةل اليااثية ال ح مة،

اغييا ال ح مية ،اال لييحي ال عايية؛ ا اا كييا لية اييى ال نيحع لييى اليياام .اع ييةم بل اا ية
األ حلي

لييى األ ييحا

الي يي ية ال خيلنة ،اتنسيا اليياام ،اتيرثيا ال ةا ي

ييس ت ييي تلييك األهيةل مإ يييخلام

اليا ةعية ليى القيي ااألهيةل اليااثيية ال خيلنية ،ابحإلحيحاة ىليى

ايفية اإل ينح ح مم تلك األهةل اليااثية ،اتنعيا ااهح يحةيح لى ال سيةى ال ل االلال .

______________________________________________________________________

توصيف مقررات قسم الدراسات الفندقية
ماجستير الدراسات الفندقية
أوالً :المقررات األساسية
11511611

 -0القيادة فى صناعة الضيافة ساعتان
حللف ال اا ىلى ىاسحب الاحل

ملحاى الناح إ مم ةيا لاتل
الةا

ال لحااي اإل ااعة الي تيالبلح اإل ااح ال لحثة االع اعة للناح إ؛ االيى م

لى قيح ح ماؤ يل  .اعياحال ال اا مةاهنحي ال حلل الاح ي ،اال لحااي ال خ ية اال لاية

تةاااهح في  .اععاض ال اا كيفية قيح ح ال ا رح النالقية ،اتا ية ااح الع ا ال ح

.

11511611

 -2مناهج البحث العلمى ( )0ساعتان
حيلاب الاحل

ن تيةااا اى

مم خالل ال اا لى كيفية ىخييحا مةحةع الل ا ،اإ اال الل ا العل ؛ مإ يخلام ال الج السلي اال الل

لوا مةحةع م ث  .اعياحال ال اا كيفية ا يااح م نلة الل ا ،اطاح الناحيحي لل نلة ،ااحع
البيح حي مم م يح اهح ال خيلنة كحل اا ع االلااعحي العل ية .ا مضح حيعاف الاحل
األ اع اليى تيةااق مع ةعية ال نلة الل ثية.

لى ااي

11511613

 -0موضوعات مختارة في الدراسات الفندقية ساعتان

39

ئلة الل ا ،ا ع

ع البيح حي ،اكشلك ىخييحا

حيض م هشا ال اا اا ة معض ال نالي اال ةحة حي اللحازح ا م حل الل اا حي النالقية ،اعييي ال اا للاحل

ىةلى ال نالي ،ات لم اا ة م ثية
ملخص الح خالل ال

الح؛ مسيعياح محل اا ع االل اا حي ال يةااح

اا ة

م ال نلة مةحةع الل اا ة ،ا اض

ححاح .

11511614

 -4إدارة الجودة الفندقية ساعتان

حللف ال اا ىلى اا ة منلةم ال ة ح ال حملة ،امعااة ال ااةا اليى ت ا بلح مثا مااقلة ال ة ح احلالح ا ترايلهح.
اعيعاف الاحل

لى لح

ال ة ح ال حملة هى

ال ة ح.

ليحي اإل يحج االخلمة .اعيض م ال اا تعاعف الاحل

لية مي لة امسي اح؛ ت ا

لية ت يي مسي ا لباامج ال ة ح؛ بللف معحل ة حا الضعف ات ةع

حللف هشا ال اا ىلى اا ة اإل يااتي يحي ال اح لة لليسةعق ا
الضةل لى السيح حي الةا

األخاحل ةيى تسيو ا ماظةمة

11511615

 -5إستراتيجيات التسويق فى صناعة الضيافة ساعتان
السةإ ىلى شاالي اه يي  ،اإ يعااض

مرن ى ااح

م حل الضيحاة؛ اذلك مم خالل تةحيي منلةم ت سي

س هشا الي سي  ،ااقت حهحي ال لحثة للي سي اى هاح ة الضيحاة .اعل

اتلح لح ا مااةا اليسةعق ال خيلنة ،ا اا ة الناص االي لمحي للةهةل ىلى

م ناة .ا ح مسيعاض ال اا الخاةاي األ ح ية لةحع خاة تسةعقية ح

ة ات يي لح.

ال اا

ا ينح ح

11511639

 -5إحصاء متقدم ساعتان
حياحال هشا ال اا كيفية الابط بيم ل اإلة حل ا حلي

ت ليا البيح حي ال خيلنة .ا ح مسيعاض ال اا كيفية ا يخلام

الي ليالي اإلة حلية ال خيلنة ا ت ةعا البيح حي ىلى معلةمحي ذاي ه ية؛ م ح مسح ل ملحاى الناح إ ا ىتخحذ ال ااااي

الي غيلية ااإل يااتي ية .اعيض م ال اا ا يخلام األ حلي
محلنالإ ،االيابؤ م

ال بيعحي ،ااإلح اا اي ،االيوحليف.

اإلة حلية ال خيلنة ا

11511617

 -6الكتابة العلمية والنشر الدولي ساعتان
حللف ال اا ىلى تلاع

الاحل

ت ليا ات يي

ال األ سحم الاب ية

لى آليحي الويحمة العل ية ،االيل يق اللغةه ،اال اا عة .ا ح حللف ال اا ىلى تاةعا

ال لحااي اللغةعة للاحل  ،اتا ية لاات

ا س ت اينلح ،ا هةل الا ا اللال .

ل كيحمة األم حم العل ية ،اا حلا ال ح سييا ،امال ية اخييحا ال الي العل ية

11511619

 -8إتجاهات حديثة فى إدارة الموارد البشرية ساعتان
حياحال هشا ال اا منلةم اإل ااح ال عحهاح لل ةاا الل اعة؛ اذلك ا

خحص .اعياحال ال اا ا يعااض الي لمحي اليى تةا

حل األ حل م نا حم ااى هاح ة الضيحاة م نا

ى ااح ال ةاا الل اعة ،اتاةعا الي ايحي ااإل يااتي يحي ال اح لة للشا
41

ال حل .اعلال الاحل

ال عحهاح الي تةا

مم خالل هشا ال اا؛ ال ضحمح اال حا حي ال يعل ة بياةعا ال ةاا الل اعة ا

هاح ة الضيحاة.

11511618

 -6السلوك التنظيمى فى صناعة الضيافة ساعتان
حللف ال اا ىلى اليعاعف مسلةك األا اا

ظا ال نالي

اخا ال اظ حي النالقية اإمنح ية اليابؤ بلح ،اتة يللح؛ لي يق هلاف ال اظ ة؛

اذلك مم خالل اا ة احها السلةك النا ه (اإل ااك ،اليعل  ،اللااعية ،ال خ ية ااإلت حهحي الانسية) ابحإلححاة ىلى
احها السلةك ال ح

ااححه الةظين .

( ح حي الع ا ،القيح ح ااقت حل) ،اترثيا لةك األا اا اخا بيئة الع ا لى األ ال ااإل يح ية

11511611

 -02اإل تجاهات الحديثة في إنتاج األغذية والمشروبات ساعتان
حللف ال اا ىلى اا ة اإل يااتي يحي ال بيواح ا

ى يحج األغشمة اال اابحي؛ اتاةعا م حقي ظ ة الخلمحي الغشالية

ال خيلنة ،االي ايحي ال لحثة ا طاإ الالى ،االاظاعحي اليغشاعة ال لحثة؛ اترثيا ذلك ل ىز هحا هاح ة الضيحاة.

ثانيا:المقررات االختيارية
11511611

 -0إدارة المطاعم المعاصرة ساعتان
مسيايع الاحل

مم خالل هشا ال اا ن منةن ح اا لى احع خاة شحملة إل ااح ات غيا ال اح ؛ اذلك مم خالل معااة

اإل يااتي يحي ال لحثة إل ااتلح ،االيعاف لى العةاما ال ل ة ة اغيا ال ل ة ة االيى تؤثا لى الع الل مثا؛ الي

ي،

االلمنةا اللاخل  ،ا ةال الاعحم .اعياحال ال اا اا ة اإلت حهحي ال لحثة في ح حيعلق محلع حلة ،االيسةعق لل اح .
11511611

 -2إدارة األزمات في صناعة الضيافة (متقدم) ساعتان

مسيعاض ال اا األزمحي االوةاام ،ا با الة حمة مالح ،اكيفية مةا ليلح ،االيخلص مم آثحاهح؛ ا

حل األ حل م نا حم

ااى هاح ة الضيحاة م نا خحص؛ اذلك مم خالل تا ية ا لحي الاظا الي ليلية للاالب؛ بل اا ة الا حذج ال عحهاح ا هشا

ال حل ل ال سيةعيم ال ةم االعحل .

11511611

 -0سالمة األغذية (متقدم) ساعتان
حللف ال اا ىلى تزاعل الاحل

محل علةمحي اال نحهي ال ل ة ا م حل المة الغشال ،اه الي اععحي اال ةا يم اليى ت لاهح

الليئحي ال لية االعحل ية؛ ل حمة ال سيللك مم األحااا؛ اليى تا

ات لم الة لحي ا الناح إ ،مع اظلحا ه ال عة حي الي تةا

م لم تابيق ةا ل السالمة؛ خالل

الناح إ ا تابيق ظ ى ااح المة الغشال.

41

ليحي ى لا

11511613

 -4التغذية الصحية والفندقية العالجية ساعتان
حللف ال اا ىلى تعاعف الاحل
العاحها الغشالية االيى تياح

مر س اليغشمة ال

ي ة ،اال نة حي األ ح ية للة لحي ال

مع اإلةييح حي الخحهة لازقل الناح إ؛ مم ذاى األ حا ال خيلنة ،االشحم معح ةن مم معض

األمااض ال زماة مثا؛ السنا اال ل

الاحل

ية؛ مم ةيا م يةاهح مم

احغط اللم ا خالل اليعحاى مم األمااض ا معل الع ليحي ال ا ة .ك ح حيعاف

لى ما آي اإل حمة العال ية ا ال اي عحي ال

ية امح م

 -5المحاسبة اإلدارية فى صناعة الضيافة (متقدم) ساعتان

ن حيةااا ايلح مم شااا امةاهنحي.
11511614

حلييلف ال يياا ىلييى ىل ييحل الضييةل لييى ال نييحهي اال لييحااي ال ح ييبية ال الةبيية؛ االي يى تسييح ل لييى اتخييحذ ال ي ااااي اإل ااعيية

ال اح ييلة اي م ييحل هيياح ة الضيييحاة .اعياييحال ال يياا معاايية األ ييحلي

ال ح ييبية ال لحثيية ،اكيفييية تابي لييح اي ت ييغيا سييحم

النالإ ال خيلنة؛ كر حل للي لييا ال يحل ات ييي ييحلج األ ال .ا يح حاكيز ال ياا ليى اا ية

يس ت ييي يةاتج الي يغيا؛ اذليك

ييم طاعييق ال عاايية الين يييلية لويفييية ت ليييا ال يةال ال حلييية ات ييحاعا الي ييغيا ال خيلنيية؛ بلييلف اليييلاع

ل ي اتخييحذ ال ي ااااي

اإل ااعة ال اح لة.
11511615

 -5بحوث التسويق الفندقي ساعتان
حياحال هشا ال اا اا اه ية م ةم اليسةعق ا
ال خيلنة ،اكيفية ت

ي الة حلا ال سيخلمة ل ع البيح حي ،ا لةب ت لحل العياة ،ابحإلححاة ىلى اض البيح حي ات ليللح

اتنسياهح .اعسيعاض ال اا مضح األخالقيحي الةا

 -6إدارة المناسبات

ال حل النال  .ا ح حياحال اا ة تن يلية لااالق م ةم اليسةعق
م اا حتلح ال القيحم بل ةم اليسةعق.

ساعتان

11511616

حياحال هشا ال اا اإل ااح ال ي لمة لل اح لحي ،اال ؤت ااي ،اال عحاض؛ اللال ة اال ؤ ية اال يخ
ةاع اطبيعة ال ؤت ااي ،االيخايط للح ،االياظي  ،االي ليزاي ال ي لمة ،اإ لا

ة .اعل ى الضةل لى

محام ال ؤت ااي ،ات لحل ك ية ا ةعية

األغشمة اال اابحي ،ا لةب ت لم لح ،اا حلا اإلت حل ،االعال حي العحمة اإ ااح ال ةظنيم ،ا مم ال ؤت ااي .اع ا ال اا
اليلاع

ل كيفية ت يي األ ال اى ال اح لحي اال اا

 -8اإل تجاهات الحديثة في قطاع الغرف
حيعاف الاحل

العحمة اةسحب العحلل مالح.
11511617

ساعتان

مم خالل هشا ال اا لى حا م ثية لحلح ا م حل احع الغاف ،االيعاف لى اإلت حهحي ال لحثة ا

ى ااح ات غيا احع الغاف مثا؛ ظ ة ال

ز ،اإ يخلام اليواةلة يح ،اإ يااتي يحي تيسيا ملحم الع ا ،ات ليا الة

ال سيغاإ أل ال تلك ال لحم ،اغياهح مم ال ةحة حي ال عحهاح؛ االيى تسح ل ل تا ية اتاةعا بيئة الع ا ا
االعحمليم م .
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احع الغاف

دكتوراه الدراسات الفندقية
أوالً :المقررات األساسية
 -0ريادة األعمال فى صناعة الضيافة ساعتان
محإل يلحل مم اا ة هشا ال اا ينةن الاحل

11511711

ح اا لى تةليل األاوحا اإلبلاعية ،ات ةعللح ىلى م اا حي االلح؛ ى ي ح ا لى

ال العال ة بيم اإلبلاع ااإلبيوحا ااعح ح األ حل ،االيعاف لى ةاما
ااا األ حل ،ااةالل ا لبيحي امخحطا الاعح ح ،ا حي الاالل الاح ي.

اإلبلاع ،امنلةم الاعح ح ،االعةاما اللا ة لظلةا

11511711

 -2اإلدارة اإلستراتيجية فى صناعة الضيافة (متقدم) ساعتان
حللف هشا ال اا ىلى تعاعف الاحل
األ حلي

الع لية االي ليلية الي

م

ة ة مم ال نحهي اال عحاف الضاااعة لنل البيئة الياحاسية لأل حل؛ مم خالل

ت ةم بلح الناح إ؛ اذلك مم خالل تلاع

اال اا عة اإل يااتي ية ال حملة .اعاكز ال اا لى ه ية الينويا اإل يااتي

الناح إ ا تابي حي اإل ااح اإل يااتي ية.

الاحل

ا اإل ااح العليح ،اكيفية اإل ينح ح مم ت حاب

 -0تكنولوجيا اإلتصاالت والمعلومات فى صناعة الضيافة ساعتان
حللف ال اا ىلى تعاعف الاحل

لى القيحم مع لية الي يي اإل يااتي

11511713

محل نحهي الخحهة بيواةلة يح اإلت حقي اال علةمحي ،االياةا اليحاعخى للح ،اتابي حتلح اى

احع الضيحاة .اعيض م ال اا ى يخلام ظ ال علةمحي كر اح ى ياات ية إلتخحذ ال ااااي ،ا مضح ا يخلام شلنة ال علةمحي

ااإل يا

اى الي حاح اإللوياا ية االيسةعق اإللوياا ى ،ااى الخلمحي الي حاعة ااإل ي ح مة ،ابحإلححاة ىلى ى يخلام تواةلة يح

ال علةمحي اشلنة ال علةمحي اللالية (اإل يا ) اى ا يحج اتسةعق اتةزعع الخلمحي اال اي حي النالقية.
11511714

 -4مناهج البحث العلمي ( )2ساعتان
ى يو حق ل ح ت اا ي اى م اا ماحهج الل ا العل ى ()1؛ حيض م هشا ال اا ال ح
ت

ي ى ي حااي اإل ي

ال يلا

الع ل اى الل ا العل

مم خالل

حل ااإل يبيحن ا ليا ال حبلة ال خ ية اطاإ خش العياة اطاإ الي ليا اإلة حل لايحلج الل ا

ا اض البيح حي .اعياحال ال اا محلين يا األسس النظرية والعملية للمناهج الكمية والكيفية المستخدمة في

صناعة الضيافة .ويركز المقرر على الطرق الحديثة والغير تقليدية إلجراء البحوث.
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11511751

 -5سيمنار ساعتان
حللف ال اا ىلى تلاع

الاحل

لى اإلطالع االل ا ا ال نيلة اشلنحي ال علةمحي؛ مم خالل الوي

ا ةا ل البيح حي العحل ية اى مةحةع مم مةحة حي ى ااح الناح إ .اع ةم الاحل

اماح ي

ال ية مع ضحل هيئة اليلاعس امعحا يل ا ال س العل .

 -5موضوعات معاصرة في التسويق الفندقي

مإ لا ال ةحةع مر لةب ل  ،ا اح

11511716

ساعتان

مسيعاض ال اا ال ةحة حي اللحمة اال عحهاح ا م حل اإلبيوحا ااإلبلاع ا مال ية ال
االيسةعق لل اي حي االخلمحي؛ الي

اال اا ع االلااعحي

لةك الع الل ا اا ة ا لحتل

ت ق اححلل بة حلا ةلحثة امبيواح .اعل ى ال اا الضةل لى األ حلي

ال بيواح

لاححل الع الل اتعظي األابحح؛ اخا ال ؤ سحي النالقية .اعياحال مضح اليواةلة يح اليى حي تابي لح اى اخا الناح إ
اليسةعق اال بيعحي اتاةعا األم حم الخحهة ا هشا ال حل.

لي سيم ال س

11511717

 -6اإلتجاهات الدولية فى الفنادق ساعتان
مإ يلحل اا ة هشا ال اا ،يي نم الاحل
ا ييعاف الاحل

مم معااة ات ييز ه اإلت حهحي اللالية ال لحثة اى كحاة ظ ى ااح الناح إ.

لى ه العاحها ال ؤثاح ا م حل الناح إ اليح .اعي نم مم ت يي ال ةحة حي اإل يااتي ية ال ياة ة

اال ياتلة لى ا ة مثا هشع اإلت حهحي؛ م ح ا ذلك اا ة ات ليا األةلام ال حاعة اترثياهح ل هاح ة الناح إ.
11511719

 -8موضوعات متقدمة في الدراسات الفندقية ساعتان
حياحال هشا ال اا اإلت حهحي ال لحلح ا
ال احاسة ال لحلح ا

االخلمحي الي

م حل النوا النال

اى ظا الياةااي ال لحلح االساععة اال يالة ة ،ااى ظا

حةل العةل ة االيويالي اق ي ح مة .اعياحال ال اا اليابي حي االي ايحي ال لحثة لي سيم األ ال

ت لملح الناح إ .ا ح حياحال ه األ حلي

الل اا حي الل ثية النالقية ال

ياةاح.

ال يلعة
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حل يح للياةعا ا

هاح ة الناح إ؛ اذلك مم خالل

ثانياً:المقررات االختيارية
11511711

 -0أخالقيات األعمال فى صناعة الضيافة ساعتان

حللف هشا ال اا ىلى اا ة منلةم خالقيحي األ حل ،اال ةا ل ااألخالقيحي ال لاية ل احع هاح ة الضيحاة ،ااأل س
اال عححيا األخالقية الةا

اال ةاهنحي اللالية ا

الةظين

لى

تةاااهح ا العال حي بيم العحمليم نسل ا مع ال يل يم ا ال سينيلحم مم خلمحتل  ،اال عححيا

ت لم الخلمحي االيعحما مع الع الل .اعللف ال اا ىلى اا ة ه ية خالقيحي الع ا االسلةك

اة ال احع النال  ،االايحلج ال قيقية لأل ال.

11511711

 -2إدارة اإليرادات (متقدم) ساعتان

حللف ال اا ىلى ىل حل الضةل لى اإلت حهحي ال لحثة ليابيق منلةم ى ااح اإلح اا اي ا

احع الخلمحي ااى م حل الضيحاة

م نة خحهة .اعياحال ال اا اا ة منلةم ى ااح اإلحي اا اي ال يحملة؛ اذليك يم طاعيق معااية كيفيية تابييق ظيحم اعيحل إل ااح
اإلح ي اا اي مر سييحم الناييلإ ال خيلنيية؛ مثييا تابيييق ظييحم ى ااح ىح ي اا اي ال اييح

مر سييحم األغشميية اال يياابحي ،اكييشلك ظييحم ى ااح

ىحي اا اي ال نيالي اال يؤت ااي .ك يح حيايحال ال ياا ى ييعااض هي اليابي يحي اإللينياا يية ،ا ظي ال علةميحي ال سييخلمة؛ االييى
تسح ل لى تابيق ظحم ى ااح اإلح اا اي.
11511711

 -0كتابة المشروعات البحثية ساعتان

حللف ال اا ىلى تزاعل الاالب محل عااة األ ح ية لباامج الي ةعا ،ا ةاع ال ةليم ،اال اي ال خيلنة ،اكيفية ى يينحل البيح حي
ال الةبة للي لم ل ا
ااص الي ةعا.

مح ،االيعاف ل ال

ال حي األ ح ي ال سيخلمة ،اكيفي الل ا اال

ةل لى ال اي ،ات لحل

11511713

 -4اإلستدامة في صناعة الفنادق ساعتان

حياحال هشا ال اا كيفية تابيق شعحا الناح إ الخضاال ،اتابيق مح مس ى محلسيحةة ال سيلامة؛ االي

ا يلالك ال يحع االولابحل اتنح ى م نالي اليلةم اال اف ال

تلي محلبيئة اتاشيل

 .اعللف ال اا ىلى اليعاف لى كيفية الينح ا مع

ال ي ع ال ل .
11511714

 -5عقود اإلدارة فى صناعة الضيافة ساعتان
م لي الاحل

ح اا مم خالل هشا ال اا لى ال حا ة بيم ةاع الع ة النالقية اللالية ال خيلنة؛ االيى تعيبا مم ه ا حلا
لى ه ظ اإل ااح النالقية اللالية ،امزامح ا يةب كا مالح،

اإل يث حا النال ى ،ا ةل ه آليحي العةل ة .اعيعاف الاحل
ا يي نم مم الي ييز بيم ه باة اتعاعنحي هشا ال حل.
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11511739

 -5التسويق اإللكترونى فى صناعة الضيافة ساعتان
حياحال ال اا منلةم اليسةعق اإللوياا ى اه يي ل اح ة الضيحاة ،االياكيز

اإلايااحية؛ ك نلةم السةإ اإللوياا

لى ال نحهي العحمة ال اتلاة محأل ةاإ

ا لةك الع الل ا اض السلع االخلمحي ىلوياا يح ،ا اا ة ا حلا اليسةعق اإللوياا

ام يزات ا ظا الياةااي ال لحثة ال اتلاة م لنة ال علةمحي اتواةلة يح اإلت حقي .اعاكز ال اا لى ت ليا ثا اليسةعق

اإللوياا

لى زعح ح الة ى محلعالمة الي حاعة ازعح ح ا ي حاهح ات سيم هةاتلح؛ اذلك مم خالل ا حلا اليسةعق اقلوياا

ال شامة اتعلي حي الع الل اإلم حبية.
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دبلوم اإلرشاد السياحى
أوالً  :المقررات التخصصية األساسية
 -0تاريخ وحضارة مصر الفرعونية

11513511

ساعتان

حيض م ال اا اا ة ميع ة ليحاعخ م ا ال لم ة محإلشحاح ىلى الياتي
ااق ي ح

الزما للنيااي اليحاعخية ات ليا الياةا السيح

اإل حل الضةل لى ه ال المي ال ضحاعة للع ةا اليحاعخية ال خيلنة؛ مم خالل اا ة مةحة حي مخيلنة تع ق

ال اللاال اإ ااا لل ضحاح ال

اعة ال لم ة ،اتياحال مةحة حي مم ال يحح اللحاية اال يحح اإل ي حعية؛ مثا األعيح

ااقةينحقي ،اال يحح السيح ية؛ مثا ط ةل تيةعج ال لك االعال حي الخحا ية ل

اليةمية لل

ا .محإلححاة ىلى ىل حل الضةل لى ال يحح

اى ال لم ا اا ة مثلة مم ماحظا الز اا ة االا ى اال يل اال اح حي اال اف.

 -1تاريخ وحضارة مصر البطلمية ساعتان
حلال الاحل

11513512

ا هشا ال اا تحاعخ م ا ماش ايي اق نالا للح اى  331إ.م اتوةعم اللالة اللال ية لى حل مال يةل

األال ةيى ا يلحلهح بلزع ة كليةبحت اا السحمعة محم ايحفيحن ات ةل م ا ىلى اقمة اامح ية اى  31إ.م .اع ا ال اا
اا ة ةضحاح م ا ا الع ا اللال

ميض اة ه األةلام اليحاعخية ا يح ة ال لةك اللاحل ة ،االلمح ة اظلةا علح ح

ياابيس .ابحإلححاة الى اللاا ال ضحاه االث حا

العحل ال لم مم خالل منيلة اإل نالاعة

الشه لعبي اإل نالاعة ا

اال ة يةن .ا ح م ا مضح معض مالمي الاظحم اإل ااه ااإل ي ح ى ااإل ي ح ى ال يلع ا تلك النياح.
 -0تاريخ وحضارة مصر اإلسالمية

11513565

ساعتان

تياحال الل اا ة اى هشا ال اا اض ملسط ليحاعخ م ا ماش النيي اق المى اماا اا با رح اللاعالي ا ةةاللح اظااف
ا ليحاهح ةيى لحمة الة ال حليك .ك ح تي

اا ة ل مم ال ةحة حي ال ضحاعة؛ مثا اإل ااح ا ظحم ال ن اى م ا

ا م ا اإل المية .ا حلال ال اا مضح

حذج مخيلنة مم الع حاح اإل المية اى م ا؛ مثا ال ا آي اللحاية كحل سح ل

اإل المية االعال حي اللبلةمح ية بيم م ا االعحل اإل الم  .اكشلك حياحال ال اا اا ة األةةال اق ي حعية ااق ي ح مة

اال لاال االعسناعة؛ كحأل ةاا اال

اغياهح.

ةن اال ا آلي السناية كحال

 -4تاريخ وحضارة مصر الرومانية البيزنطية
حلال الاحل

ا

هشا ال اا لحمة اليحاعخ الاامح

ساعتان

ةا االخلمية االي حاعة كحل حمحي ااأل ةاإ االةكحقي

11513514

ابلامة الع ا البيز ا

ا

م ا اى لل اإلمبااطةا

للمح ةل.

ات ا الل اا ة مضح تيلع تحاعخ لظلةا ال سي ية ااحالح األمحطاح الاامحن لل سي ييم اى الع ا الاامح  ،اا
الوايسة ال

اعة م الوايسة األااابية ،اه األ حل الي

حم بلح األمحطاح البيز ايةن م
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حإ

ا ةيى خةل اإل الم م ا ا

641م11 ،ه .ا ح حياحال ال اا ل ة م ال ضحاح اى م ا ثاحل تلك النياح؛ ميض اة شنا الاظحم اإل ااه ،اشنا
ال ي ع ا م ا ،ا مضح الاظحم اق ي ح ه ال يلع .ا ح حيضم ال اا اا ة تخايط الواحلس ااأل حاح ا م ا اى تلك

النياح.
 -5لغة مصرية قديمة (عصر لغوي وسيط) ساعتان
م ي ا ال اا اا ة تن يلية ل ةا ل اللغة ال

ال

ياعة ال لم يية ،ال ةهييةل ا ي اللغيية ال

11513567

اعة ال لم ة اى الع ا اللغةه الة ييط لل ةحية حي اليحليية؛ الي يلم اي اللغية

ياعة ال لم يية ،ال

اهيغة األما ،مع اا ة يل ميم منيا اي اللغية ال

ييلا اهيييغة ال ييحل ،ا ي ح النح ييا اال نعييةل اهيييغة ال ييلة

ياعة ال لم ية؛ اذليك ميم خيالل الي يحاعم ا اليابي يحي ا ياالح

م اعة لم ة مخيلنة مع اليعليق ااإل ااب .ك ح م ا ال اا اا ة ت ليلية للعض الا ةص ال

ال حبا اال عحبل ا اا ة

حل ا ل حب ال لةك ا ال لوحي ا حل اآلللة اال عبة اي ال

 -5أساليب اإلرشاد السياحي

اعة.

يةص

حةلة للعض ال احظا اي

11513516

ساعة

حياحال ال اا اا ة م لمة م هاح ة السيحةة ا العحل م نة حمة ام ا م ينة خحهية ،ا اا ية اليياام ك يةا ث يحا .

ا ييح م ي ا اليعاعييف م لايية اإلاشييح السيييحة اه ي الس ي حي ال خ ييية لل اشييل السيييحةى ،املحم ي امسييئةليحت ا ااع  ،اكييشلك
اا يية ال لييحااي ال الةبيية ا ي ال اشييل السيييحة ؛ كحلقيييح ح ااقت ييحل النعييحل اال لييحااي اق ي حعييية اا ييييعحب اال ي الث حاييحي

ال خيلن يية االع يياض النع ييحل امل ييحااي ال ييلحا اا ااح ال ي يةاا .ا ييح م ي ي ا
للاةالي اإ ااتلح اال عة حي الي تةا

ال اشل السيحة

 -7تاريخ وحضارة مصر الحديثة والمعاصرة
م ي ا ال يياا اا يية العةامييا الي ي

ييحلي

ثاحل الع ا اكيفية اليغل

ساعتان

اإلاش ييح اي ي ال ييحاالي الس يييحةية االيخا يييط
ليلح.

11513569

ثيياي ا ي ال يييحح اإل ي حعييية اييى م ييا بلاميية مييم ال ييان 19م اةيييى لحمييحي ال ييان 18م

ا خةل مظحها ال ضحاح األااابية لى ال يحح اق ي حعية ا م ا ،ابحإلححاة ىلى تاحال األاحيحع السيح يية ااق ي يح مة.

ا ييح حياييحال ال يياا اا يية كيفييية تغلغييا الانييةذ األااابي اييى م ييا ،اتييرثيا ذلييك لييى ال يييحح السيح ييية ااإل ي حعييية ،االيعيياف

لى طل يحي ال ي يع ال خيلنية .ا يح تل يى الل اا ية الضيةل ليى ظي ال ياف اال ياح حي ال ة ية ح اي م يا ايى تليك النيياح؛

احل اح حي ال ابية االل اعة اال اح حي ال ل ية.

 -8آثار فرعونية

ساعتان

11513518

م ا ال اا اا ية آثيحا م يا ال لم ية االسي حي ال ع حاعية االنايية ذاي ال يلة؛ مثيا اا ية معيض ال ةا يع األثاعية ايى م يا
ال لم ة اليى تةحي تاةا ال باح ال لوية؛ بلامة مم
م ةة

حل

حاح ،ث اللالة الة اى كيلك ال ة ة ح محلل

ا مح با األ ااي ماا اا محللالة ال لم ة اال

ة يحي ال احلزعية؛ مثيا

اهةااح اةيى لحمة اللالة ال لحثة؛ مثا اا ى ال لةك اال لوحي .ا ح

ال اا الضةل لى ال المي العحمة لل عحبل االعاحها ال ع حاعة ال نة ة لليح اهي ال ايحظا اليي هيةاي ليى يلاان تليك
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ال عحبييل اهي اإلةينييحقي الييى كح ي
الل اى اغياهح.

 -6آثار يونانية رومانية

ت ييحم بلييح ميإخيالف ةا لييح؛ مييع اا يية معييض األمثليية مثييا معبييل األ

11513519

ساعتان

حيض م ال اا اا ة آلثحا م ا اى الع ا الية ح
ا يخلاملح ماش الع ا النا ة

ييا االوا ييك االييلحا

الاامح

االة ةف

لى ه العاحها ال ع حاعة اليى ا ي ا

االعاحها ال ع حاعة األخاى اليى ت ا ي لاثلح ا تلك النياح .اتيض م الل اا ة كشلك شنا

ال لح حي ا م ا اى تلك النياح اتياةاهح ةال تلك ال يلعة الاااز ال

اه ا تلك اليى اتخشي شنا ال احزل الية ح ية مع

اا ة معض األمثلة اى اإل نالاعة اتة ة ال با .ا ح حيض م ال اا مضح اا ة شنا ال عحبل ال
لاح اا اة ،محإلححاة ىلى اا ة معض ال لح

اعة ا تلك النياح؛ مثا

ال ل ية مم تلك النياح ال ثلة ا شنا ال احزل اال حمحي العحمة.

11513511

 -02آثار إسالمية ساعتان

حياييحال ال يياا ال نييحهي األ ح ييية للع ييحاح اإل ييالمية ا ةا لييح ا احهيياهح االس ي حي العحميية لآلثييحا اإل ييالمية ا ي م ييا بييا

الع ةا ال خيلنة اتاةاهح؛ اذليك ميم خيالل اا ية يحذج ميم اآلثيحا اللحايية؛ مثيا يحمع
طةلييةن ا ييحمع األزهييا املا يية السييلاحن ةسييم ا ييحمع

ياا بيم العيحص ا يحمع ة يل بيم

لي  .اعياييحال ال يياا اا ية الةظينيية اليي كييحن م ييةم بلييح كييا ثييا

مع حاه االيخايط ال يلع في امله مالل ي للةظينة ا اا ية هي العاحهيا ال ع حاعية األ ح يية االعاحهيا الزخافيية اإل يالمية
اليى شحع ا يخلاملح اى م ا م نا حم اى كا اياح مم تلك النيااي اإل المية ال يعحقلة.

 -00لغة أجنبية

ساعة

حلي ييلف ال ي يياا ىلي ييى تزاعي ييل ملي ييحااي الاحل ي ي

ال

11513511
ا ي ي ال ي ي اا ي يييخلام م ي ييال حي لحي ييلح ا ي ي م ي ييحل اإلاشي ييح السي يييحة اكي ييشلك

ييال حي ال يلاالي ي اي ي ال ا ييآي اال ي ي ازااي الس يييحةية االيحاعخي يية ،ا ي ياالح ال ةح يية حي ال اتلا يية م ييحقي اليخ ييص،

ابحإلححاة ىلى معض ال ةا ل اللغةعة ال لحلح الالزمة لسالمة اليعبيا ،اكشلك زعح ح ال

اا يييع حل ال ةا ييل اللغةعيية ال ي ي ة اي اليخحطي

يل اللغةعة ،ات سيم مسيةى الاحلي ،

اييى م ييحل اقاشييح السيييحةى ،اتا ييية ملييحااي الاحلي

االيعليق االويحمة.
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ايى الةهييف اال يياح

ثانياً  :المقررات التخصصية اإلختيارية
 -1مسكوكات (يونانية -رومانية)
حلال الاحل

ساعتان

الع الي بلامة مم ا يخلام ال حمضة ث معااة الا ة اتحاعخ ظلةاهح اماا اا محل ةا اليى كح

الع الي لم ح بة
م ا ا

11513512

خحص .اعلال الاحل

حم ااى م ا بة

الع ا اللال  ،اال ةحة حي الي

ن

حياحال ال اا األشنحل اال ةحة حي الي

كح

تسك مالح
اا

مم خالل هشا ال اا شنحل الع الي الي

ا

ت ةا لى هشع الع الي في ح حاتلط محآلللة اال لةك اللاحل ة .ث

بلح الع الي ا الع ا الاامح

اى م ا اه األمحطاح الشحم هةااا

ليلح .اعيااإ ال اا مضح ىلى اا ة ه ية الع الي ا ت لحل النيااي اليحاعخية ال لم ة مم خالل ه األةلام اليحاعخية

اليى كح

ت ةا ليلح.

 -2األدب المصري القديم (فرعوني)

ساعتان

حياحال ال اا الي ييز بيم األشنحل ال خيلنة لأل ب ال

خالل اا ة تابيقية للعض الا ةص ال خيحاح مم الوي

اقم ى ااي ااإلشحاح ىلى ه مح اا بلشع الوي

11513581
اه ال لم كحأل ب اللحا ااأل ب ال
اللحاية مثا

ا ب الاةالي اذلك مم

ةص األهاام اكيحب ال ةتى اكيحب البةامحي اكيحب

مم اوحا ات ةااي ،اكشلك حذج مم األ ب ال

الن ييي اال يالح الغاعييق ا ياةهى اخةايية االسي اح ،ااإلشييحاح ىليى األ يحطيا اللحاييية ال خيلنية مثييا
ا

 ،اكشلك حذج مم تعحلي بيحح ةي

 -0الديانة في مصر القديمة

اتعحلي كح اى ا ص ا ت ثحل

ةتى ةي .

ية ال يااه

مثا

ياةاح ال يااع بييم ةييةال

11513582

ساعتان

فرعوني :م ا هشا ال زل اا ة آللة م ا ال يعل ح مم خالل اا ة

حللح اهةاهح ا محام علح تلح ااظحلنلح ،ابحإلحيحاة

ىلييى اا يية ال ييحمع الاليسييية لآللليية االي ييييز بيييم ظاعييحي الخلييق ا يى م ييا ال لم يية ،اضييال ييم الي ييييز بيييم الوي ي
ال خيلنة ااإلشحاح ىلى ه ال حاا الاليسية بلح.

يوناااني رومااانى :م ي ا هييشا ال ييزل اا يية اآللليية الية ح ييية االاامح ييية الي ي ظليياي م
اا لمحج معض اآلللة ال

ييا ا ي الع ياعم الية ييح

اعة معلح ،ابحإلححاة ىلى اا ة مةحة حي مياة ة ا اللمح ة ال

اعة االس ا االا

اللحاييية

االاامييح
ا م ا

الية ح ية الاامح ية.
 -4الفن المصري القديم (فرعوني)

11513583

ساعتان

حيض م ال اا اا ة لياةا ام الا ح االا
ا مثلة مم األ حل الا ية االي حثيا االيةابي

االي ةعا اى م ا ال لم ة اذلك مم خالل اا ية م ة ية ميم اليابي يحي
االلةةحي ا حذج ميم

يحل الي يةعا اي الع يةا اليحاعخيية ال

ال خيلنيية .ات ي ا الل اا يية اييى ه يشا ال يياا مضييح اليعيياف لييى ي حي ال اييع األثاعيية االناييية مييم كييا
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ياعة ال لم ية

ييا امييح م يزهييح مييم

خ حلص ا حي ااية ااح ة ،ابحإلححاة ىلى اا ة حذج ميم

االيعاف لى

حي كا مال ح.

 -5حضارة االسكندرية (يوناني-روماني)

يحل ال يلاال النايية اإل لي يية ال خيلنية ايى م يا ال لم ية

11513516

ساعتان

حيض م ال اا اا ة ﺇ حل ملحاة اإل نالاعة اتخايالح ا ةيحللح ال لم ة ،ااحع اإل نالاعة اى الع اعم اللال
االاامح

مم الاحةية اق ي حعية م طاعق اا ة ه مالمي ال ي ع السنالاه .هشا ابحإلححاة ىلى اا ة الاحةية الث حفية

اى اإل نالاعة ال لم ة االي لعب
ال لم ة م ثلة ا

ايلح منيلة اإل نالاعة اال ة يةن ا اا هحمح .ات ا الل اا ة مضح ال المي اللحاية لل لحاة

اا ة ثحلةم اإل نالاعة ال نةن مم اابيس ا حزعس اةابة ااا املا يلح الناية ،ابحإلححاة ىلى اا ة

اللاا الشى لعبي اإل نالاعة لم ح ا م حل الي حاح اه ية مياحل اااحا اإل نالاعة ال لم اى ةةض الل ا ال ية ط.
 -5الفن القبطي

ساعتان

11513586

م ا ال اا اا ة ه مالمي النم القلا اكيفية ترثاع محلنم ال

اى ال لم االناةن الية ح ية االاامح ية ،اا ييخلام الامزعية

اى الناةن القلاية ال خيلنية ،اهي ال ةحية حي الييى ظلياي ايى النيم القلاي  .اع ي ا ال ياا اا ية تابيقيية للنايةن القلا ية
ال خيلنة مم خالل اا ة حذج مم اع الاسيج القلا ااألم ة حي اشةاهل ال بةا القلاية ا اا ة ه األشينحل االاميةز الييى

ظلاي بلح ،اكشلك معض األمثلة مم

األخاى.

 -6الفن اإلسالمي

حل العظ االعحج ااأل يحل الخ يبية االنخحاعية ال ة ية ح ميحل ي ف القلايى اال ييحةف

ساعتان

11513587
حت اه ال ؤثااي اليى ثاي لي خحهة ا ال اان الثالثة

م ا ال اا اا ة منلةم النم ا ال ضحاح اإل المية اه

األال  .ك ح حياحال الي ةقي الي طاي ل النم اإل الم بلامة مم ال ان الاامع الل اه مم ةيا ال ةحة حي االعاحها
الزخافية ال سيخلمة االس حي الناية لوا اياح زماية اه الخحمحي ال سيخلمة مثا األة حا االاخحم ااألخ حب االعحج االز حج

اال عح ن االاسيج االخزف االس ح اه ا شلا ال اع الناية ال عااحة للنم اإل المى اى ال يحةف ال

 -8سياحة التراث

اعة االعحل ية.

11513591

ساعتان

حيض م ال اا م لمة م ال يغيااي الي طاي لى هاح ة السيحةة ا ال ان 11م ا حا السيحةة امنلةم الياام بة
حم ا ةا

امنلةم يحةة الياام ا شنحللح اة لح مم ةاكة السيحةة اللالية اال لية م

ا .اع ا ال اا مضح اا ة

الايحلج ال ياتلة لى يحةة الياام لى ال ي عحي ال لية ا احع األ حل االخاةاي الالزمة لياةعاهح مم خالل ت لحل
السةإ العحل

اإلمنح حي الابيعية اال ضحاعة اكيفية تةظينلح ،اقيحل ة

اال لى ،االيعاف لى ال احاع ال ناة مم

يحةة الياام لى ال ي عحي اماظ حتلح ،ا األهلاف ال ا ة ت قي لح ،االسيح حي ال سي بلية لياةعا هشا الا ط مم السيحةة.
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 -6تطبيقات المتاحف ساعتان

11513521

حياحال ال اا تعاعف ل ال يحةف ا ةا لح ال خيلنة ااظحلنلح اا حلة كا مالح .ك ح حلال ال اا األهةل اليحاعخيية لظليةا

ال يييحةف اتاةاهييح لييى مييا الع ييةا ،اكيفييية ى ييحل ا ييحاح ات ي ي اتاظييي ال يييحةف .اك ييح حيايياإ ال يياا لل اا يية كيفييية

العياض ال ي ني اه ييي االيخ
السيحة

ييحي ال لاييية ال خيلنية اي ا ااح ال ييحةف اه ييية اليسي يا االيةثييق مييحل ي ف ا اا ال اشييل

اخيا ال ي يف .اعيضي م ال ياا اا ية تابي يحي أل يةاع مخيلنية ميم ال ييحةف مثيا ال ييحةف اليحاعخيية ميم الع يةا

ال خيلن يية ك ي ييف الن ييم ال

محل حهاح.

يياه ال ييلم  ،اال ي ييف الية ييح

 -02المؤثرات البيئية علي المواقع المصرية األثرية

الاام ييح

محق يينالاعة ،اال ي ييف القلاي ي اال ي ييف اق ييالمى

11513591

ساعتان

حياييحال ال يياا اا يية يةاع ال ييؤثااي البيئييية لييى ال ةا ييع األثاعيية اييى م ييا مييم ال ييؤثااي الابيعييية مثييا ال اييح  ،اال ييؤثااي
الل ياعة كييحليلةم االياييةا ال يياح
الع اا

مثييا تاييةا شييلنحي الايياإ اال ةاهييالي اترثياهييح السييلب

لييى ال ةا ييع األثاعيية ،ااقميييلا

امح حايج ا مم م حاا ال يحع ال ةفية يي ة اا يحي اليابية ازعيح ح الا يحا السييحة م ايحطق اليياام اميح حاييج اي

م ييم م ييل ش ييلنحي الا يياإ اال ةاه ييالي ازع ييح ح م ااا ييق الخي ييلمحي كحإل حم يية اغياه ييح ،محإلح ييحاة ىل ييى ن زع ييح ح اليةا ييل الل ي يياى
(السييحل يم) بلييشع ال ةا ييع حييؤثا ا ي

ال خيلنة لينح ى مثا هشع ال حاا.

ا ييحي ال ي اااح االاطةبيية محل نييحن .ك ييح معيياض ال يياا مثليية مخيلنيية مييم ليية ال لييحي

 -00مشكالت سياحية في مجال اإلرشاد السياحي
حللف ال اا ىلى اليعاف لى ه ال نالي الي تةا

اكيفية اليغل

11513598

ساعتان
ال اشل السييحةى اي

يةإ الع يا ( يلحبلح – معح هيح – يحل ليح)

ليليح ،ابحإلحيحاة ىليى معااية الظيااف ال ياية م لاية اقاشيح السييحة اه يية ا ية با يحمج تيلاعب ميوحميا

لإات ييحل م سيييةى ال اشييل السيييحةى ال لاي االعل ي  ،االيعيياف لييى ىمنح ييية ا ييي اال طبيعيية هييشع ال لايية ات ييحاز م ييحاللح مييم
خييالل اا ييحي تابيقييية ييم اا ال اشييل السيييحة ا ي م ييحل اليسييةعق السيييحة اكييشلك الل اا ييحي ال يعل يية ميير ةاع السييحل يم
امياللحتل اكيفية اليعحما معلح اه ية اا حمة ال اشلحم السيحةيم محلاسلة لل حاا اليى حةا للح ال اشيل السييحةى محل لاية

لليغل

ليلح.

 -02التشريعات القانونية في مجال السياحة واإلرشاد السياحي

ساعتان

11513586

حيضي م ال يياا اا يية الي ياععحي ال ح ة ييية الخحهيية م يياح ة السييحةة اي م ييا االي ياععحي الخحهيية محل اشييلحم السيييحةييم،
االغ ااميحي االع ةبييحي ايى ال ييحل السييحة اكيفييية تابي ليح .اعلييلف ال يياا ىليى اا يية اا هيشع الي ياععحي ايى ة حميية م ييا
ا

ي ييل ي يييحة ات ي ييةايا األم ي ييم الس ي يييحة ل حم ي يية الس ي ييحل يم ،اك ي ييشلك اا ي يية ال اظ ي ييحي االليئ ي ييحي الس ي يييحةية اي ي ي م ي ييا

ااخي حهييحتلح ا ااهييح ،ا ال يية ال اشييل السيييحة م يياكحي السيييحةة اإليزامحتلييح ت ييحع األا يةاج السيييحةية ،اشييااا ميياي ال اشييل
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السيييحة تيياخيص مزااليية ال لايية اة ة ي اإليزامحت ي  ،اب ح ي

ة حمة اآلثحا ا ةبحت .

اليعيياف لييى الي ياععحي الا حبييية لل اشييلحم السيييحةييم ،ا ييح ةن

______________________________________________________________________

ماجستير اإلرشاد السياحى
أوال :المقررات التخصصية األساسية
 -0تاريخ مصر الفرعونية

ساعتان

حياحال ال اا اا ة ت ليلية للياةا السيح

115113611
االث حا ااإل ي ح

االلحا الشه مخص النيااي اليحاعخية ال خيلنية ايى م يا

ال لم ة ،االياكييز ليى هي الاييحلج ال ياتلية اآثيحا ال يحي م يا الخحا يية محل ياإ األ يى اآ ييح ال يغاى االل يا ال ية يط.
ا ييح حلييلف ال يياا ىلييى تابيييق تلييك الل اا ييحي الي ليليية السيح ييية االث حفييية ااق ي حعييية االلحاييية لييى اآلثييحا ال

(النا ة ية) ال خيلنة؛ اذلك مم خالل اا ة حذج أله ال احظا االا ةص ال
 -2لغة مصرية قديمة

ساعتان

ال

الا حذج مم الا ةص ال

اعة ال لم ة اللالة لى ذلك.
11513661

م ي ا هييشا ال يياا اا يية ت ليلييية ل يلعض الا ييحذج مييم ال
يياى ال ييلم مثييا

ياعة ال لم يية

ييص مييم األ ب ال

يياه ال ييلم مييم الع ييةا ال خيلنيية لليييحاعخ

يية يياةهى اال ييالح الغاعييق اكييشلك اليياص األ ب ي ل عاكيية ييح
حةلة للعض ال احظا ايى اآلثيحا ال

 .ك ييح حيض ي م ال يياا اا يية لييلعض

ياعة ال خيلنية ميم م يحبا امعحبيل 1ك يح حيايحال ال ياا اا ية

تلك الا حذج االا ةص محلي ليا ا اا ة ال ةا ل اللغةعة ال سيخلمة ا كيحبيلح االيا حي ال خيلنة ال ياةة للح.
 -0تاريخ و حضارة مصر اليونانية الرومانية

ساعتان

11513661

حييلال ال يياا م يينا مخي ييا تييحاعخ م ييا الية ح ييية الاامح ييية للة ييةف لييى هي األةييلام بلييح ات ليللييح امعاايية ترثياهييح لييى
ال ي ع ال

اى اى تلك النياح ةال مم الاحةية اق ي حعيية ا الث حفيية ا اللحايية  .ا يح م ي ا ال ياا اا ية ات لييا معيض

ال ةحة حي ال ضحاعة اى م يا الية ح يية الاامح يية االييى كيحن لليح آثيحا كبيياح ليى ال ي يع ايى تليك النيياح اظلياي محآلثيحا

ال خيلنيية مثييا اللمح يية اييى م ييا الية ح ييية االاامح ييية االاي

الاامح ييية .ك ييح م ي ا ال يياا اا يية ت ليليية للنييم ال
ا شنحل ذلك.

 -4تاريخ وحضارة مصر البيزنطية
حييلال الاحل ي

اااتلحطي محلسي ا االلةةييحي السي اعة االنلييك اي م ييا الية ح ييية

يياه اييى الع ييا الية ييح ى الاامييح ى اتييرثاع مييحلناةن الية ح ييية االاامح ييية

21513663

ساعتان

ا ي هييشا ال يياا ييزل تييحاعخ مخي ييا يم تييحاعخ م ييا البيز اييية مييم لييل اإلمب ااطييةا الاامييح

اةيى لل النيي اإل المى ل

لييلمح ةل

ا اى ماي ف ال ان السحمع ال يال ى ،االة ةف لى ه األةلام اليى ثاي لى م ا اى
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تلييك الني ياح ا اا يييلح اا يية ت ليلييية امعاايية ه ي يحل لييح .ا ييح م ي ا ال يياا اا يية ميع يية لييلعض ال ةحيية حي ال ضييحاعة
يةاع اآلثييحا الي ي تا ييع للييشع الني ياح اي الة ي الل يياه اال ييعيل

ال اتلايية بيلييك الني ياح اييى م ييا اكييشلك اا يية تن يييلية ألهي

اال الغابية امح تيض ا مم كاحلس ا حاح اآثحا خاى.

االةاةحي محل

 -5تاريخ وحضارة مصر اإلسالمية

20520554

ساعتان

حياحال هشا ال اا اا ة م لمة م تحاعخ م ا اإل المية با الع ةا ،ابحإلححاة ىلى اا ة مةحة حي ةضحاعة مياة ة
مثا طل حي ال ي ع اائحت  ،ا ةةال ها الشمة ا

اال اح حي ا

اللالة اإل المية ،ااألةةال اق ي ح مة ااإل ي حعية ،اه ال اف

ال ي عحي اإل المية .ا ح حياحال ال اا اا ة ال ضحل االيعلي االث حاة ،ااقةينحقي ااأل ييح االنايةن،

اغياهح مم ال ةحة حي ال ضحاعة اليى تسح ل الاحل

توةعم هةاح ميوحملة م ال ي ع اإل الم اى م ا با

ا

الع ةا.
 -5موضوعات في حضارة مصر الحديثة و المعاصرة
ت ا الل اا ة ا

مع ا

هشا ال اا ال ةا

ساعتان

ال يعل ح لل ضحاح ال

11513665

اعة ال لحثة اال عحهاح ماش

لى ا ات اا يلحلا محلنياح ال عحهاح ات ا تلك ال ةا

ا اللالة العث ح ية اماا اا

ال ةحة حي ال ضحاعة ال خيلنة ةال ال اتلاة محل يحح

السيح ية ااق ي حعية ،ا تلك ال اتلاة محلاةاةى ال ع حاعة االناةن اى م ا اى تلك النياح ،ابحإلححاة ىلى اا
مم خالللح الاالب مإ لا اااإ م ثية اى ىةلى الا حا السحبق ذكاهح مل ة م اا ع ةلحثة اماح يل ا

ا م ةم

كا ةا

ال ةحةع اتنحهيل اتةحيي ال احهج العل ية ال سيخلمة اه يحل لح .
 -6آثار مصر الفرعونية

11513666

ساعتان

حياحال ال اا الل ا اى مةحة حي ماتلاة بل اا ة اآلثحا ا

ال ثحل ق ال

م ا النا ة ية مم الع ةا ال خيلنة ،امالح لى بيا

ا م حا ة بيم ماحظا ال حبا ال لوية ام حبا األا اا ا اا ة الي

ي ال ع حاه لوا مالح امعااة تنحهيل

ا احهاع ال خيلنة ا اياح زماية م ل ح ،ابحإلححاة ىلى اا ة تاةا ام الع حاح اللحاية اال احلزعة اى م ا النا ة ية خالل

اياح زماية م ل ح؛ اذلك مم خالل اا ة للعض الا حذج مخيلنة مم الع حاح ال

تاةاهح.

 -8علم المتاحف

ساعتان

اعة ال لم ة اتةحيي احهاهح اكيفية

11513619

حياحال ال اا اا ة حمة م ل ال يحةف ا ةاع ال يحةف ابلامة

رتلح اتحاعخلح با الع ةا ات ا الل اا ة مضح ه ية

ال يحةف ا ال يلح بل اا ة الياام الث حاى اه يية ال ييحةف اهي اظحلنليح ات ي ي لح اا ااتليح .ا يح م ي ا ال ياا اليابييق ليى

معييض يةاع ال يييحةف مثييا ميييحةف اآلثييحا بييا الع ييةا ال خيلنيية اه لييح ال ي ييف ال
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يياه ،اال ي ييف الية ييح

الاامييح ،

اال ي ييف القلاي  ،امي ييف النييم اإل ييالمى ،اذلييك محإلحييحاة ىلييى اا يية ييحذج مييم ال يييحةف اإل لي ييية اي
اال لن ذاي اللعل األثاه االيحاعخ .

ساعتان

 -6موضوعات في اآلثار اإلسالمية

اييحإ ال حاظييحي

11513671

حياحال هشا ال اا اا ة م ة ة مم ال ةحة حي ال ياة ة ا

اآلثحا اإل المية ا اا يلح م نا ت ليل

االيعاف لى

احهاهح اه اليرثيااي بلح .امم مثلة تلك ال ةحة حي تاةا تخايط ال ا آي اللحاية اى م ا اإل المية ،االزخحاف

ال ياة ة االويحمحي االخاةا ا الع حاح اإل المية .ا ح حياحال ال اا اا ة ترثيا البيئة ل الع حاح اإل المية اى م ا،

اكشلك األا حف ا ثاهح ل ةاكة الباحل اتاةاهح ا الع ةا اإل المية ال خيلنة.
 -02طرق و مناهج البحث العلمي

11513671

ساعتان

حيض م ال اا تةحيي كيفية ى لا م يا ل ي ؛ ميم خيالل اليعياف ليى طياإ الل يا العل ي ااخيييحا ال يالج العل ي اليشه

حيةااييق م ييع طبيع يية الل اا يية؛ ب ييللا م ييم او ياح الل ييا اط يياح األه ييلاف االناحيييحي ،ثي ي
االييلااعحي العل ييية ،االيعاعييف ميير ااي البيح ييحي ات ي ي ا ييي حااي اإل ي

ييع البيح ييحي م ييم ال

ييح ا اال اا ييع

ييحل ،اطيياإ خييش العيايية ،ات ليييا الايييحلج ،اكيفييية

اض البيح حي ،اا يخالص الايحلج اتلخي لح ا شنا تةهيحي .اع ا ال اا اليعاف لى هي ال ااايز الل ثيية اإل لي يية

االعحل ية ا م حل اليخ ص اال اا ع االلااعحي ال يخ

ة اه ال ةا يع اقلوياا يية العل يية الييى م نيم اإل ييعح ة بليح ايى

م حل الل ا.

ثانياً  :المقررات االختيارية
 -0لغة مصرية قديمة (عصر لغوي وسيط)

ساعتان

11513675

حياحال هشا ال اا اا ة ت ليلة تن يلية للعض الا حذج ااألمثلة مم الا ةص ال س لة لى اللةةحي ال احلزعة اكشلك معض

الا ةص ال

حةلة لل احظا ال

ةاح لى لاان ال عحبل اال حبا ال

اعة ال لم ة االيي تا يع ىليى الع يا اللغيةه الة ييط

 .اتيض م الل اا ة اى هشا ال اا؛ ت ليا ا اا ة ه ال ةا ل اللغةعة االيا حي ال خيلنة ال ياةة ليلك الا ةص.
 -2األدب المصري القديم ( فرعوني)

ساعتان

حياييحال ال يياا اا يية ل ييية تابيقييية لإ يييحج األ بييى ال

11513676
يياه اييى م ييا ال لم يية اتاييةاع بييا الع ييةا اليحاعخييية ال خيلنيية.

اع ا ال اا الل اا ة الين يلية ال يع ة لألشنحل ال خيلنة ل حقي األ ب لى بيا ال ثحل ق ال

ا؛ األ ب ال

ي ،

ااأل ب اللحا  ،ا ب األ حطيا ،ا ب الا حلا ،ا ب اليرمالي ،ا ب اليعلي اغياهح .ات ا الل اا ة اى هشا ال اا الي لييا
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ليلييك الا ييةص اا يييالحا ه ي الييلققي مالييح امييح تةح ي

مييم ى عنييحل ل يينا ال ي ييع االظييااف السيح ييية ا اإل ي حعييية

 -0تاريخ و حضارة اإلسكندرية (0يوناني – روماني)

11513677

لظلةا تلك ال حقي األ بية ال خيلنة ةال اللحاية ا اإل ي حعية.

ساعتان

حياييحال ال يياا اا يية تييحاعخ ﺇ ييحل ملحايية اإل يينالاعة اتخايالييح اإةيحللييح ال لم يية ،ااحييع اإل يينالاعة اي الع ياعم اللال ي

االاامييح

مييم الاحةييية اإل ي حعييية االث حفييية .ا ييح حياييحال اا يية ثييحلةم اإل يينالاعة ال نييةن مييم ياابيس ا ح يزعس اةابيية ااا،

اااييةن اإل يينالاعة ،ابحإلحييحاة ىلييى ل ييحل اإل يينالاعة امنيبيلييح الوبيياى اال نيليية ال ييغاى محلس ياابيةم اتييرثيا العلييةم االناييةن
محإل يينالاعة ال لم يية اييى العييحل ال ييلم اتاييةا العل ي  .اعييلال ال يياا ه ي اآلثييحا ال يلقييية مييم الع ياعم اللال ي االاامييح
محإل نالاعة.

ساعتان

 -4الموروث في الحضارة المصرية الحديثة والمعاصرة
حياحال ال زل األال مم ال اا اا ة ال ةاام مم ال ضحاح ال

11513679

اعة ال لم ة اكشلك ال ةااثحي اإل ي حعيية االث حفيية ال خيلنية

ا مخيلف ال يحقي اق يي ح اي م يحل ال حا يحي االا يةل اق ي حعيية ااألعييح ااإلةينيحقي االقيي الث حفيية ال خيلنية .ميح

ال زل الثح ى في ا اا ة السيحةة ا م يا ايى ال يان 18م ايى ليل
الةطاييم اال احها ا ثا السيحةة ليى ال ي يع ال

ليى ،اعليحل األال ا يعيل اا ي ح يا محشيح ا اا

ياه اي تليك النيياح .ابحإلحيحاة ىليى اا ية السييحةة اي م يا اي ال يان

11م امظحها ىهي حم اللالة محلا حا السيحة االيسليالي ا ةاع الخلمحي ال لمة لي يق اليا ية السيحةية.
-5مواقع أثرية يونانية رومانية

11513615

ساعتان

م ا ال ياا اا ية تن ييلية ت ليليية ليلعض ال ةا يع األثاعية اللحمية ايى م يا االييى تا يع ىليى الع ياعم اللال ي االااميح

مثييا اآلثييحا ال ة يية ح محلةةييحي الةا عيية اي ال ي اال الغابييية اكييشلك م اا يية النيييةم ا مضييح الل ييا األة ييا ،اهييشا محإلحييحاة ىلييى

اآلثحا اللحمة األخاى اليى تا ع ىلى نس النياح اال ة ة ح محلسيحةا ال ي حل الغابي  .اعليلف ال ياا مضيح ىليى اليعياف ليى
ه العاحها ال نة ة ليلك اآلثحا اتاةاهح م الع ا النا ية

في اى تلك النياح.

 -5مواقع أثرية فرعوني

ساعتان

اميح تعنسي ميم يةاةى ةضيحاعة ظلياي ايى ال ي يع ا ثياي

11513691

م ا هشا ال اا اا ة شحملة تن يلية لعل مم ال ةا ع األثاعة اللحمة اليى تا ع اى تحاعخلح ىلى ة حل

النا يية

مخيلنة مم الع يا

يةال مييم لييل اللاليية ال لم يية ا اللاليية الة يياى ا اللاليية ال لحثيية ا الع ييا ال ييحاى االع ييا ال يييرخا محلة ي

الل يياه االة ي ال بل ي م

ييا .ات ي ا اا يية تلييك ال ةا ييع تييحاعخ ال ة ييع اه يي ي اليحاعخييية اال غاافييية االعاحهييا ال ع حاعيية

ال نة ة لآلثحا ال ة ة ح بلشا ال ة ع ااإلاي حاحي ال لحثة اليى ت
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مؤخ اا منا مة ع مالح اه ييلح اليحاعخية ااألثاعة.

 -6إدارة المواقع األثرية والمتاحف

11513691

ساعتان

حياحال ال اا اا ة األ س الاليسية اال ياللحي ال ح ة ية ا ى ااح اآلثيحا االيياام اي ىطيحا اليخاييط الع اا ي االيلم ةغااا ،

اكيفية احع الخاط االباامج ل نظ اتا ية اآلثحا االياام؛ محلياسيق مع لحي اإلخي حص ،اكيفية
خيالل

ا الة ى ال عب ؛ مم

ييا الل يحن ال خيلنيية اي ال ييلاال اال ي يع .ا ييح حيايحال ال يياا اا ية تابيقييية لي معييض ال ةا يع األثاعيية ال سيييغلة

ا يييغالق ي ييلا اال ييلعض اآلخ ييا الغي ييا مس يييغا يييحةيح .ك ييح م ي ي ا ال يياا مض ييح اا يية تابيقي يية ل ييلعض ال ي ييحةف العحل ي يية
ام حا يلح محل يحةف ال لية مم ةيا؛ الةظينة ،الللف ،االا حلة ،االيخايط ،االعاض ال ي ن  ،اغياهح.
 -8اآلثار الغارقة

11513691

ساعتان

حلال الاحل

اى هشا ال ياا ال نيحهي ال اتلاية محآلثيحا الغحا ية االيياام الث يحاى الغيحاإ ااآلثيحا الل اعية اه يية كيا مال يح ايى

ييزل تييحاعخ

ييحم ااييى م ييا بة ي خييحص ،اق ييي ح اآلثييحا الغحا يية مس يةاةا ملحايية

السيحةة ميع ياض يحذج ا مثلية حل يية ليشلك ،اهي الي اييحي ال لحثية ال سييخلمة ايى هيشا ال يحل ،ثي حياياإ ال ياا لل اا ية
ييم بلاميية معاايية اآلثييحا الغحا يية بة ي

اإل نالاعة ،اه ال اع ال ني نة اال اي لة بلح ،ا اا ة ال اع ال عااحة مالح محل ي ف ال يةم محإل ينالاعة ،امي يف اآلثيحا
م نيلة اإل نالاعة ااآلثحا ال عااحة مالح م اا ة كةم اللكة.
 -6مسكوكات (يونانية –رومانية)
حلال الاحل

11513618

ساعتان

اى هشا ال اا تيحاعخ الا ية االع يالي بة ي

يحم ،اال يةا الييى ين

ماليح الع يالي يلم ح ،اا ييخلام الع يالي

ايى اليعياف ليى الع يةا اليحاعخيية ال خيلنية .ا يح حيايحال ال ياا مضيح اا ية هي ال ةحية حي الييى هيةاي ليى الع يالي
امللةقتلح ام حا يلح بلعضلح اللعض مإخيالف الع ةا اليحاعخية ،كشلك حللف ال اا ىلى اا ة الع الي الية ح ية االاامح ية
ال ة ة ح محل ي ف الية ح

تا ع للع ا الية ح

الاامح

الاامح

محإل نالاعة ،اهي ال ةحية حي اليي

ي

ليليح ،ا اا ية هي الع يالي ال

ياعة اليي

محل يحةف العحل ية.

 -02ديانة مصر القديمة

11513694

ح يحن

حياحال هشا ال اا اا ة النوا اللحا ا م ا ال لم ة ا رت  ،ا اا ة

ص الخلق اى م ا ال لم ة ام حمع اآلللة

االثةاليا ،ا اا ة ماااز علح ح اآلللة ا حلهح اتا حتلح .ا ح حياحال اا ة الامزعة اى م ا ال لم ة االا ةص االوي

اللحاية تاة اا مم

ةص األهاام ىلى

ةص اليةابي

اكيحب ال ةتى اكيحب الولةف االبةامحي اكي

مح هة كحلم ا العحل

اآلخا ،ابحإلححاة ىلى اا ة اواح الةةلا ية االيعل ا م ا ال لم ة ا مثلة مم ال عبة اي الاليسية اليى ا ي اي علح تلح ا
م ا ال لم ة ،ا اا ة النوا اللحا الخحص مإخاحتةن االلمح ة اآلتة ية ا رتلح محلين يا.
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 -00المؤثرات البيئية علي المواقع األثرية

11513695

ساعتان

اع ا ال اا اا ة ةاع ال ؤثااي البيئية لى ال ةا ع األثاعة مم خالل اا ة؛ ال ؤثااي الابيعية مثا ال اح االشه مسيي ا

ترثياع ملى ال يحح ،اال ؤثااي الل اعة كحليلةم ،االياةا ال اح
ال ةا ع األثاعة ،ااقميلا الع اا

( تاةا شلنحي الااإ اال ةاهالي اترثياه يح السيلب

ليى

امح حايج اي ميم م يحاا ال ييحع ال ةفيية يي ية زعيح ح الا يحا السييحة م ايحطق اليياام اميح

حايج اي ميم ميل شيلنحي الاياإ اال ةاهيالي ازعيح ح م ااايق الخيلمحي كحإل حمية اغياهيح ،ابحإلحيحاة ىليى زعيح ح اليةا يل الل ياه
مييم السييحل يم بلييشع ال ةا ييع اتييرثيا ذلييك لييى ا ييحي ال ي اااح االاطةبيية ،امييحهى ال ليية ال بشاليية لينييح ى ةييلام مثييا هييشع

ال نالي.
 -02الفن القبطي

ساعتان

حياحال هشا ال اا اا ة من لة م ه مالمي النم القلا اترثاع محلناةن ال

11513611
اعة االية ح ية الاامح ية اه شنحل الامةز

ال سيخلمة في االيى تظلا لى حذج ااية مخيلنة مم ما ةتحي ة اعة اخ بية ا حل العحج االعظ  .اع ا ال اا مضح
اا ة ت ليلية ألشنحل ال لااعحي ااأل م ة حي اه ييلح اى النم القلاى ،اكشلك ام هاح ة الاسيج ا اا ة حذج لوا مال ح،

ابحإلححاة ىلى اا ة األ حل النخحاعة االيياااةتح اى النم القلا مم ال يحةف ال لية االعحل ية ،امعااة الس حي الاليسية

لوا مم تلك الناةن ا احهاهح اامزعيلح.

 -00لغة مصرية قديمة (عصر لغوي متأخر)

11513667

ساعتان

م ي ا هييشا ال يياا اليعاعييف محلع ييا اللغييةه ال يييرخا اخ حل ي  ،ا اا يية لل ةا ييل مييم ةيييا اليل ئيية اطاع يية كيحميية العالمييحي
اتعييل ال خ

ييحي االضي حلا مر ةا لييح اال ييا مر ةا لييح ااألاعييحل ا ي حل اإلشييحاح ا ااي اليعاعييف االبييلل ااإلحييحاة ال لحشياح

االغيييا ملحشياح اال ييا الظافييية اهييي األمييا اهيييغة ال ييحل مييع اليابيييق لييى مثليية مييم الا ييةص اليي تا ييع ىلييى الع ييا

اللغةه ال يرخا مثا لةةحي ال لا ا الع حا ة ابعض البا محي مثا با مة األخةعم ا

ان آمةن.

 -04تاريخ وحضارة اإلسكندرية ( 2إسالمى -حديث ومعاصر)

ساعتان

ة ال ااع بييم ةيةال ا ي

11513669

حياحال ال اا اا ة تحاعخ اإل نالاعة ا الع ةا اإل المية اال لحثة اال عحهاح ،االيعياف ليى

اإل المية اال لحثة اال عحهاح منا شنحللح مم

مثا األ ةاا اال

ابا مية

يحاح ال لحاية اي الع يةا

حاح حاية مثا ال سح ل ،ا حاح مل ية مثا ال احزل اال

ةا ،ا حاح ةابيية

ةن .اعلال ال اا الا حا الث حا االي حاه ا ملحاية اإل ينالاعة ايى تليك النييااي اليحاعخيية ،ابحإلحيحاة

ىلى اا ة ه اآلثحا ال يلقية مم الع ةا اإل المية ال لحثة اال عحهاح ال خيلنة م لحاة اإل نالاعة.
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-05الفن المصري القديم

11513625

م ا هشا ال اا اا ة ت ليلية تن يلية لخ حلص النم اى م ا ال لم ة اتابيق ةا ل النم ال

اه ال لم

لى معض

األمثلة مم األ حل الناية اى الع ةا ال خيلنة بللا مم لل اللالة ال لم ة اماا اا محللالة الة اى اال لحثة االع ةا
ال يرخاح االع ا الية ح ى الاامح ى .اكشلك حللف ال اا

خالل اا يلح لى اآلثحا الثحبية اال ا ةلة كحل احظا ال
ال خيلنة اغياهح مم الا حذج الناية األخاى.

ا اا ة م حا ة بيم الس حي الناية ليلك الع ةا ال خيلنة مم

ةاح لى لاان ال حبا اال عحبل االلةةحي االي حثيا مم الع ةا

11513626

-05الفن اإلسالمي
حياحال هشا ال اا اا ة الس حي العحمة للنم اإل الم
ل

م نا تن يل

مم خالل اليعاف لى ال ؤثااي الخحا ية الي

ا ت نيا النم اإل الم ا بلاحي م نا حم ،ث اليغيااي الي طاي لى النم اإل المى با الع ةا اليحاعخية

ال خيلنة اق ي ح م

ا .ك ح حياحال ال اا اا ة ه ال اي حي الناية ا ةا لح با الع ةا اال لاال الناية اليى ظلاي ا

ايااي تحاعخية معياة االس حي الخحهة لوا مال ح.

__________________________________________________________________________-

دكتوراه اإلرشاد السياحي
أوالً :المقررات التخصصية األساسية
 -0حلقة بحث

ساعتان

حيض ي م م يياا ةل يية الل ييا تييلاع
اتبةع ي

11513761

الاييالب ل ي ى ييلا اا يية ل ييية اييى شيينا م ييا م ييغا كا ييةذج إل ييلا ا ييحلة ل ييية،

ال ةحيية حي اخييا الل ييا مثييا ال لميية ،اكيفييية اخييييحا ال ةحييةع ،االيعاعييف محل يينلة الل ثييية ،اهييلاف الل ييا،

ااااحي  ،ام ييل اي الل ييا ،ااإل يييعااض ال ا عي للل اا ييحي السييحم ة اي
يياض اتلخيييص الايييحلج .ا ييح حييي تييلاع

مةحةع ا حلة اللكيةااع معل ذلك.
 -2سياحة التراث

الاحلي

لي كيفييية طيياح اوييحا لحييلح اي م ييحل اقاشييح السيييحةى ت ليييلا إلخييييحا

ساعتان

اع ا ال اا اا ة منلةم الياام ا ةا

نييس م ييحل م يينلة الل ييا ،ابحإلحييحاة ىلي كيفييية

11513764

اه ييي االيايةا الييحاعخى لإهي يحم بل اا يحي اليياام اهي ال اظ يحي العحل يية الييى

ظليياي ل ححيي  .ك ييح حييلال ال يياا منلييةم يييحةة اليياام اه ييلييح لييى مسيييةى العييحل م يينا ييحم ا لييى م ييا بة ي خييحص
اة

يحةة الياام مم ةاكية السييحةة اللاليية اال ليية .اعياياإ ال ياا مضيح ىلي تايحال الخايةاي الالزمية ليايةعا ييحةة
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اليي ياام ا ييى م ييا؛ م ييم خ ييالل ت لح ييل اإلمنح ييحي الابيعي يية اال ض ييحاعة بل ييح اكيفي يية تةظينل ييح .ا ييح ح ييلال الاحلي ي
ال ةحة حي اليااثية اليى تخلم اواح يحةة الياام اى م ا؛ مثا ال اف اال اح حي اليلاعة اغياهح.

ييل م ييم

11513713

 -0علم المتاحف (متقدم)

حياحال ال اا اا ة م لمة م منلةم ل ال يحةف ا يرت اتايةاع الييحاعخى م ينا مية ز بيا الع يةا ا يةاع ال ييحةف
ال خيلنيية اه ييلييح ا ااهييح اييى ة حميية الي ياام الث ييحاى منييا ةا ي  .ث ي حياييحال ال يياا ااا ااظييحلف ال يييحةف ،ا ييس اإل ااح،

االياظي اإل ااه لل ي ف ،ا س العاض ال ي ن  ،اتاظي األ اة االنعحلييحي ال اتلاية مير ااا ال ي يف .ا يح حيايحال ال ياا
اا ة خالقيحي ال لاة للعحمليم محل يحةف اال اظ حي اللالية اال لية ال اتلاة محل يحةف اة حمة الياام .ك ح معاض ال اا
يحذج مخيلنيية مييم ال يييحةف العحل ييية اال لييية اتاةاهييح االيعيياف لييى ةييلم الة ييحلا الي اييية ال سيييخلمة اييى م ييحل ال يييحةف

اكيفية اإل ينح ح مالح.

ثانياً :المقررات االختيارية
(يختار الطالب  9مقررات بإجمالي  11ساعة من مقررات التخصص أو المقررات العامة)
أ -مقررات التخصص الفرعوني واليوناني الروماني :
11513761

 -0مواقع أثرية (فرعوني)

ساعتان

تاكييز الل اا يية اييى هييشا ال يياا لي

ييل م ييل مييم ال ةا ييع األثاعيية ال

ياعة ال لم يية (النا ة ييية) مييم

ييةا تحاعخييية مخيلنيية

بللف اا ة تلك ال ةا ع م نا تن يل ا يق اليعاعف بلشع ال ةا ع اه ييلح اليحاعخية ااألثاعة ا اا يلح م نا ل ي مي يلم؛

مم خالل السا الل يق ل ةا ع تلك اآلثحا م ا الل اا ة اال حا ة لوا احهاهح اليحاعخية اال ع حاعة االناية في ح بيالح ،ا اض
اا ة ت ليلية لوا مال ح ،اكينة ا يالحا ال عايحي ااأل لة الع لية مالح ات ليللح؛ للةهةل ىلى يحلج تخلم الل ا العل .

 -2مواقع أثرية (يوناني روماني)
حييلال الاحلي

11513763

ساعتان

اييى هييشا ال يياا ييل م ييل مييم ال ةا ييع األثاعيية اليييى حا ييع تحاعخلييح ىلييى الع ياعم اللال ي االاامييح

ام حا يلييح باظحلاهييح اييى مييال الية ييحن ااامييح .ات ي ا اا يية تلييك ال ةا ييع ييحلي م ييا اييى الع ياعم اللال ي االاامييح

م

ييا

اه ي

ال ةا ييع األثاعيية منييا ا لييي مال يح ،ا اا يية ثاعيية ت ليلييية مي لميية أله ي اآلثييحا ال ة يية ح منييا مة ييع مييم ةيييا ال ة ييع ال غ اااييى
ااأله ييية اليحاعخييية اه ي منة ييحي ال ةا ييع األثاعيية ا احهيياهح ال ع حاعيية االناييية .اعيييلاب الاحل ي

ى يخلام األ لة األثاعة اى طاح ال ةحة حي ات ليللح االةهةل مالح ىلى يحلج م ل ح.
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اييى هييشا ال يياا لييى كيفييية

 -0نحت وفنون صغري (فرعوني  -يوناني روماني)

11513716

ساعتان

حيض م ال اا اا ة ت ليلية مي لمة م الناةن ال غاى اليى ت يز بلح النم ال

الية ييح
ال

االاام ييح

اه ال لم اى الع ةا النا ة ية االع اعم

مي ييثال اي يى ال يياح حي ال خيلن يية مث ييا النخ ييحا االز ييحج ا ااي الزعا يية اال لي ي اال ييةهااي اخالاي ي م ييم
االاامح

اة حي الناية .اكشلك حياحال ال اا تاةا ام الي حثيا ال غياح اى النياح النا ة ية ااى الع اعم الية ح

اي

م ييا امعاايية ا ي الي ييحم ااإلخيييالف بيال ييح اكيفييية تاييةا العاحه يا الناييية بلييح ،ا اا يية ملا يية النييم السيينالاه ا شيينحللح
امةحة حتلح ،ا اا ة اليةابي
-4اآلثار الغارقة
حلال الاحل

االع الي ا اض حذج للح مم ال يحةف ال خيلنة.

11513768

ساعتان

ا هشا ال اا م نا مي لم تاةا اقهي حم محآلثحا الغحا ة ا اا الية سنة اى ة حمة الياام الث حا الغحاإ اه

ال اا حي اليى ت

اى هشا الااحإ لى ال سيةى العحل

ااإل لي

اال ل  ،اكشلك اا ة تن يلية أله الة حلا ال لحثة

ال سيخلمة اى هشا ال حل ،اكيفية تابي لح اى م ا ،اه اإلاي حاحي ال لحثة ،امسي با اا حي اآلثحا الغحا ة م

ا،

اكيفية اق ينح ح مالح ،اتاةعاهح اى ال سي با ،اكيفية اإل ينح ح مم الل ا العل ؛ لياةعا هشا ال حل ،االيابيق لى
معض األمثلة االا حذج اى مةا ع مخيلنة لآلثحا الغحا ة مر حل م ا اق ي ح ملحاة اق نالاعة.

-5الفن المصري القديم (فرعوني -يوناني روماني)

11513771

ساعتان

م ا هشا ال اا اا ة مي لمة لخ حلص النم اى م ا ال لم ة حل ة لى الي ليا ا اا حي ال حا ة ل ةا ل النم ال

اه

ال لم مع اليابيق لى معض األمثلة مم األ حل الناية اى الع ةا ال خيلنة .ا ح حياحال هشا ال اا اا ة ال المي الناية
اى م ا اى الع اعم الية ح

االاامح  ،اكيف كح

اميلا ا للناةن ال

اعة األهيلة اى ال لن ال

ال لن الية ح ية مثا اإل نالاعة ا ااطيس .اعياحال ال اا مضح ه اليرثيااي اليى ظلاي محلناةن ال

النا ة

ال عحهاح.

االع اعم الية ح

االاامح

إلميزاج ال ضحاح اال عي لاي ال

 -5لغة مصرية قديمة (عصر لغوي متأخر)

ساعتان

اعة ال خيلنة ااى

اعة اى الع ا

اعة ال لم ة مغياهح مم ال ضحااي األخاى

11513771

م ا هشا ال اا اا ة تابيقية لا حذج ا مثلة لا ةص مي لمة مم الع ا اللغةه ال يرخا مثا لةةحي ال لا اى الع حا ة
ابعض البا محي مثا با مة األخةعم ا

ة ال ااع بيم ةةال ا

ابا مة ان آمةن .اعللف ال اا ىلى اا ة تلك

الا ةص اا ة تن يلية لوا ال ةا ل اللغةعة بلح اطاإ كيحمة العالمحي اى الع ا اللغةه ال يرخا اطاإ تا يلح .اعلف
ال اا ىلى تلاع

الاحل

مم خالل تلك األمثلة لى اليابيق لى حذج مم
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ةص خاى ا اا يلح م نا ل

يق.

-6الديانة في مصر القديمة
حياحال هشا ال اا األا

11513773

ساعتان

ال خيلنية للمح ية م يا ال لم ية ايى الع يا النا ية

اا ييحي لميية لاظاعييحي الخلييق ال يعييل ح االنوييا الييلحا

اييل ال

االااميح ؛ اع ي ا ال ياا

االع ياعم الية يح

يياه ال ييلم اكيفييية تاييةاع بييا الع ييةا ال خيلنيية .ا ييح تل يى

الل اا ية الضيةل ليى ال حا يحي اللحايية االا يةل ايى ال عحبيل ال

ياى ال يلم

ياعة ال خيلنية ااي ال ي يع ال

الع ييةا ،االينح ييا بيييم ال ييةه اللحاييية االسيح ييية اال احلزعيية؛ اذلييك مييم خييالل الل اا ييحي الا ييية ا األثاعيية الي ي
لاان ال عحبل اال حبا ،ابحإلححاة ىل البا محي االلةةحي ال خيلنة.

-8تاريخ و حضارة مصر البيزنطية
حلال الاحل

ساعتان

اى هشا ال اا م نا تن ييل

ليى اخييالف
اي

لي

11513774

هي األميحطاح ااألةيلام اليحاعخيية الييى ثياي ليى م يا ايى الع يا البيز اي ،

اشيينا ال ي ييع اييى م ييا اييى تلييك النيياح؛ مييم الاحةييية اإل ي حعييية االلحاييية ااإل ي ييح مة االث حفييية ،اا يييخلام األ ليية اليحاعخييية

ااألثاعة .ا ح حيااإ ال اا ىلى اا ة معض ال ةحة حي ال ضحاعة اللحمة اليى ااتلا

م

ا اى الع يا البيز اي ؛ مثيا

ا ي حا ال سي ية اظلةا اواح الاهباة ااأل حاح مع اليرايل لى ذلك مم خالل اا ة معض اآلثحا البيز اية االقلاية اى محام

مخيلنة اى م ا م نا تن يلى اكيفية ت ليا احهاهح اليحاعخية اال ضحااعة للةهةل ىلى يحلج.
 -6النصوص المصاحبة لمناظر الحياة اليومية فى مصر القديم (فرعونى) ساعتان
حياحال هشا ال اا اا ة للا ةص ال

11513791

حةلة للعض ماحظا ال يحح اليةمية خحهة اى ال حبا اليى تا ع لع ا اللالييم

ال لم ة االة اى ى مم الع اعم اللغةعيم ال لم االة يط .ا ت ا الل اا ة مثلة مياة ة مم ماحظا الز اا ة االا ى اهيل
الايةا ااأل حك اال يل الباه اماحظا ال اف اماحظا ذمي األححة  .ابحإلححاة ىل

ال ياةة ا ال ة الا ةص محل اظا ال

حة

اا ة الا ةص االيا حي ال خيلنة

للح .اتيض م الل اا ة مضح م حا ة لأل حلي

ال سيخلمة اى اليعبيا اى

ماحظا ال يحح اليةمية خحهة اى اللالييم ال لم ة االة اى.

ب -مقررات التخصص اإلسالمي والحديث والمعاصر
 -0موضوعات في الحضارة اإلسالمية

11513713

ساعتان

حياحال ال اا اا ة العلحل ميم ال ةحية حي ال ضيحاعة الييى تل يى الضيةل ليى الييحاعخ اإل ي يح

االث يحا االسيح ي لللالية

اإل المية؛ مثا طاإ الي حاح الباعة االل اعة اه مااازهح اى العحل اإل الم  ،االاةحلة اخحهة الاةحلة العاب اه ية كيحبيل

ا ي تةثيييق ال ضييحاح اإل ييالمية ،ا اا يية ال ييلن اإل ييالمية ا حطلييح ا يى كييا مييم ال يياإ اال غيياب اإل ييالمييم اكييشلك مييال
األ للس ،ا اا ة معض ائحي ال ي ع مثا ال ضحح االعل حل االةقح ،ا معض طل حي ال ي ع مثا ال اايةن.
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-2مواقع أثرية إسالمية

ساعتان

حيايحال هيشا ال ياا اا ية مي لمية ا قي ية ل

م ا ري مم

11513714
ة ية ميم الا يحذج ال ياة ية ميم ال ةا يع اإل يالمية ال خيلنية م

يا االيي تي يييز

ةا تحاعخية مخيلنة ،ا اا ة احهاهح م نا تن يل  .اميم مثلية تليك ال ةا يع الييى حلا يلح الاحلي

ايى هيشا

ال ياا اييى ال ييحهاح؛ ماا يية األزهيا ،اماا يية بييةقإ ،اشييحاع ال عيز ،اشييحاع ال ييليلة ،ااييى اق ينالاعة؛ ماا يية ميييلان ال سييح ل
محإل نالاعة.

-0الفنون اإلسالمية

11513769

ساعتان

حياييحال هييشا ال يياا اا يية النييم اإل ييالم م يينا اثييا تع ييح اتن يييال مييم خييالل اا يية العاحهييا الزخافييية ال خيلنيية للنييم
اإل الم م ةاح حمة اتاةاهح با الع ةا اليحاعخية اإل المية ال خيلنة اكشلك اا ية ال يلاال النايية االييرثيا االييرثا بييم
تلييك ال ييلاال معضييلح الييلعض .اعييلال الاحل ي

اييى هييشا ال يياا ه ي م ة ييحي النييم اإل ييالم محل يييحةف العحل ييية ال خيلنيية

اكيفية ا يخالص ه الس حي الناية ال ثلة بلح ا احهاهح ال خيلنة.
-4الخط العربي

11513775

ساعتان

حياحال هشا ال اا العلحل مم ال ةحة حي مثا خاةا شل ال زعاح العابية با اإل الم ،االخط معل ا ي حا اإل الم اال ح ة
ىلي ليلاعم ال آان الواع ؛ ا ال هشع الخاةا " األ الم " هة الخط الوةا ااأل الم ال ابث ة ما  .ا ح حي

الخط العاب

اا ة

الم تاةعا

با الع ةا ابحإلححاة ىل األ الم ال سيخلمة ةحليح؛ مثا خط الاسخ – خط الا عة – خط الوةا ال لال "

ال ضنا " – الوةا ال ابع – خط اليعليق  -خط اللحةا

 -5مواقع أثرية (عصر عثماني-حديث ومعاصر)

–الاغاال -مع اقهي حم مإ يخلامحي كا خط .

ساعتان

11513717

حياحال هشا ال اا اا ة تن يلية ميع ة لعل مم ال ةا ع األثاعة اللحمة اى م ا االي

تا ع اى تحاعخلح ىلى الع ا

العث ح ؛ امم مثلة ذلك ال سح ل ماازهح ال ياة ة اال خيلنة ااأل بلة العث ح ية محل حهاح االيوحمح العث ح ية ،ابحقححاة ىل

اا ة تن يلية أله ال ةا ع األثاعة اليى تا ع ىلى تلك النياح م اا ي اشيل ااةع .ا ح حياحال ال اا اا ة ل مم ال ةا ع

األثاعة ال لحثة اال عحهاح مثا ال

ةا ال لوية أل اح

ل ا

ةا اإلماال محل حهاح ا ل مم ال ا ري الخلمية مم ذاي

النياح.

 -5تراث اإلسكندرية

11513719

ساعتان

حياحال ال اا منلةم الياام ال ح ه االالمح ه مم خالل مةاثيق األم ال ي لح م ثلة ا

الية سنة ،ث حاكز ال اا لى

اال حبا ال خيلنة ،ابحقححاة ىلى الياام ال ع حاه مم الع ا ال لحا اال عحها ،مثا ال

ةا ال خيلنة اال يح حم اال لح

اا ة الياام ال ح ه ل لحاة اإل نالاعة اللح ى مم الع ةا ال لم ة االع ةا الة اى مثا
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ةاا ال لحاة ا لعة ححيلحه

محزال

الخلمية الي

حل ة ا اا ال حليحي األ ابية اى ت نيا هشا الياام .ا ح حياحال ال اا اا ة ال ةااثحي االياام

الالمح ه ذا الاحمع الخحص م لحاة اإل نالاعة مم الع ةا ال خيلنة ،اكيفية تاةعا ال لحاة اال لة ال لحثة ال بشالة ل نظ
اتةثيق اة حمة ا اض هشا الياام.

 -6موضوعات في الحضارة الحديثة والمعاصرة

11513718

ساعتان

اه اى الع ا ال لحا االع ا

حياحال ال اا اا ة مي لمة لعل مم ال ةحة حي ال ضحاعة اليى تاتلط محل ي ع ال
ال عحها .اتياحال اا ة تلك ال ةحة حي ال ضحاعة ةا
االناية ل

ا اى تلك النيااي اليحاعخية ،اكيف

االث حفية م

ا ،ا اا ة مثلة مخيلنة لشلك مم

 -8التصوير اإلسالمي

حه

مم ال يحح السيح ية ااإل ي ح مة ااإل ي حعية االعل ية االث حفية
اى ت نيا الاظ السيح ية ااإل ي ح مة ،اكشلك الاةاةى الناية

حااي اماحزل ا

ةا اااح إ اباةك املاال اميحةف.
11513711

ساعتان

حياحال ال اا اا ة تن يلية ل نلةم الي ةعا اإل الم

م نا حم ،ا كشلك اا ة ال لاال الناية للي ةعا اإل الم

ال خيلنة اى م ا ابال ال حم اإحاان ،ا اا ة تن يلية أله الس حي الناية لوا ملا ة ااية ،ااإلخيالاحي الاليسية اال ةهاعة

بيم ال لاال الوباه .ا ح حللف ال اا ىلى اا ة حذج مخيلنة مم ال لاال الناية ا مثلة أله الناح يم منا ملا ة ،ا اا ة
حذج مم ماي حي هؤقل الناح يم اال نةظة محل يحةف ال خيلنة ال لية االعحل ية اال

ة حي الخحهة ا اا الةثحلق.

ج -مقررات عامة
 -0السياحة المتواصلة والبيئة

ساعتان

اع ا ال اا اا ة السيحةة االبيئة (منحهي

البيئية؛ منلةملح ا ةا ليح اهي

11513765
ح ية) ،االيرثيا ال يلح ل بيم الا حا السييحة االبيئية ابحإلحيحاة ىليى السييحةة

ةاميا ال يشب .ا يح حيايحال ال ياا السييحةة البيئيية ليى ال سييةى العيحل

( اا ية ألهي اليلال

يحي الابيعية اال يازهحي ال ةمية ( يرتلح اتاةاهيح) ،اال

ييحي الابيعيية ليى

ال ي لمة ا م حل السيحةة البيئية) ،االسيحةة البيئيية ليى ال سييةى ال لي (م يا) ،االسييحةة ال يةاهيلة (ال نليةم ااأله يية
اه ال لح ئ) .اعضحف ىلى ذلك اا ة ال

ال سيةى العحل

اال ل ا ااهح ا تا ية هاح ة السيحةة اخا اللالة.

-2آثار سيناء و الواحات
حلال الاحل

11513771

ساعتان

ا هشا ال اا األه ية اليحاعخية اال غاافية لوا مم الةاةحي ال

اعة محل

ال اا اا ة تن يلية أله ال ةا ع األثاعة اتحاعخلح محلةاةحي الخ س الاليسية محل

اال الغابية اماا ة ياحل .اع ا

اال الغابية ( يةح -الل اعة -النااااح-

اللاخلة -الخحا ة) م ح ايلح مم آثحا با اليحاعخ اآثحا اا ة ية اعة ح ية اامح ية اقلاية اإ المية اآثحا خاى تا ع للع ةا
ال لحثة اال عحهاح .امم مثلة ال ةا ع األثاعة اللحمة اى الةاةحي با ال ةتى مسيةح اهيلس االل ةاي اى ااةة الخحا ة
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املحاة ال

اا ةن.

ا اإل المية بةاةة اللاخلة ،ااى ماا ة ياحل اابيط الخح م ا حا ح

كحتاعم ا لعة هالح اللحم م زعاح

__________________________________________________________________
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