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ماقادماة
تسعى كلية السياحة والفنادق إلى االرتقاا بالعملياة التعليمياة إلاى قصاى ماا يمكاا ماا كفاا

وتحادي

للحاق بما وصلت إليه صناعة السياحة والفنادق ف العالم .وما جا مواكباة التراورات العالمياة فا

مجاااالت السااياحة والفن اادق س اوا مااا ناحيااة المقااررات الد ارسااية و البحااو العلميااة فقااد ارت ا ت الكليااة
ضرور تروير لاواح الد ارساات العلياا بالكلياة بماا يواكاب التراورات العالمياة فا مجاا الد ارساات العلياا
والبح

العلم وذلك لخدمة المنظومة المتكاملة للتروير والتحدي

العالمية.

الذي ي هده التعلايم فاى الجامعاات

وال :هدام الكلية

ت ارك كلية السياحة والفنادق فا تقاديم الخدماة التعليمياة المتميار لمرحلتا البكاالوريوا والد ارساات

العليااا ف ا مجاااالت الد ارسااات السااياحية والد ارسااات الفندقيااة واإلر اااد السااياح و وتهاادم بصاافة رحيسااية

إلى:

 -1تخريج كوادر ما حملة البكالوريوا ف الدراسات السياحية والفندقية واإلر اد السياح بحي
تك ااوا مةهل ااة علمي ااا بم ااا يجعله ااا ق ااادر عل ااى الم اااركة الفعال ااة فا ا تحقي ااق التنمي ااة فا ا كاف ااة

قراعات السياحة والفنادق.

 -1إعداد وتخريج الكوادر ما رالب الدراسات العلياا ماا حملاة الادبلومات والماجساتير والادكتوراه
القااادر علااى اإلسااهام اإليجاااب ف ا تحقيااق الترااور الم ا مو ف ا المجااا العلم ا ف ا السااياحة

والفنادق واإلر اد السياح .

 -3رفع مستوى فعالية الخدمة التعليمية والقيام بالبحو العلمية والتربيقية المتمير الت ترفاع ماا
مستوى القراع السياح محليا وعالميا.

 -4القيام بالدراسات واألبحا

العلمية الت تساهم فا رفاع كفاا

ت ارك ف الترور العلم ف هذا المضمار عالميا.

القرااع الساياح والفنادق والتا

 -5عقااد المااةتمرات العلميااة والناادوات وحلقااات العما التا تساااهم فا مناق ااة م اااك واحتياجااات
القراع السياح والفندق .

 -6تقا ااديم االست ا ااارات العلميا ااة والخب ا ارات المتخصصا ااة للجها ااات العاملا ااة ف ا ا القرا اااع السا ااياح
والفندق .

 -1إقامااة الاادورات التدريبيااة والتعليميااة المسااتمر بهاادم رفااع كفااا
والفندق .

 -8اإلس ااهام ف ااى تر ااوير وتح اادي
والمجتمع.

العااامليا ف ا القراااع السااياح

الفك اار والممارس ااات ف ااى مج اااالت عما ا الكلي ااة لخدم ااة البيح ااة
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ثا ًنيا :األقسام العلمية بالكلية

تتكوا الكلية ما األقسام العلمية التالية:

الرقم الكودى

 -1قسم الدراسات السياحية

01

 -1قسم الدراسات الفندقية

02

 -3قسم اإلر اد السياح

03

قسم الدراسات السياحية

ويدخ ف اختصاصه تدريا المقررات واج ار البحو ف المجاالت التالية:

ساساايات السااياحة والتنميااة السااياحية والتخرااير السااياح والتسااويق السااياح و إقتصاااديات السااياحة

والفن ااادق و وادار المن ااحت الس ااياحية و عم ااا

ااركات الس ااياحة والس اافر واتجاه ااات الس ااياحة الدولي ااة

والداخليا ااة وسا اايكولوجية العما ااال والت ا اريعات السا ااياحية ونظا اام المعلوما ااات السا ااياحية ود ارسا ااة جا اادوى

الم روعات السياحية والجغرافيا السياحية و اإلحصا السياح والمحاسبة الساياحية والعالقاات العاماة

والترويج السياحى.

قسم الدراسات الفندقية

ويدخ ف اختصاصه تدريا المقررات واج ار البحو ف المجاالت التالية:

إدار الفنادق و إدار القرى السياحية وادار الجود الفندقية وادار قراع الغرم وادار الماوارد الب ارية و

المحاسا اابة الفندقيا ااة وادار األغذيا ااة والم ا ااروبات وادار المرا اااعم وادار الما ااةتمرات والتسا ااويق الفنا اادقى
والدعايااة واإلعااالا الفناادق و تخرااير الفنااادق والقاارى السااياحية والتجهيارات الفندقيااة ونظاام المعلومااات

الفندقية والت ريعات الفندقية واقتصاديات الفنادق و دراسات الجدوى الفندقية.
قسم اإلر اد السياح

ويدخ ف اختصاصه تدريا المقررات واج ار البحو ف المجاالت التالية:

تاااريم مصاار وهثارهااا فا العصااور المختلفااةو الديانااة واألدب المصااري القااديمو اللغااة المصارية القديمااةو
تاااريم مصاار الحاادي

والمعاصاار ومعالمهااا الحديثااة والمعاصاارو اإلر اااد السااياح باللغااات المختلفااةو

الفنوا والعمار ف العصور المختلفة.
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الباب األو

القواعد األساسية لمرحلة الدراسات العليا
ماد ( : )1الدرجاات العلميه
تمن جامعة اإلسكندريه بنا اً عل موافقة مجلا الكليه -:

 -1دبلوم الدراسات العليا فى الدراسات السياحية و الدراسات الفندقية و اإلر اد السياحى.
 -1درجة الماجستير فى الدراسات السياحية و الدراسات الفندقية و اإلر اد السياحى.
 -3درجة الدكتوراه فى الدراسات السياحية و الدراسات الفندقية و اإلر اد السياحى.

ماد ( : )1الفصو الدراسية

يقوم النظام الدراسى بالكلية على ساا نظام الفصو الدراسية وفقُا لنظام الساعات المعتمد (وحدات
دراسية)و تنقسم السنة الدراسية إلى فصليا دراسييا فص الخريم وفص الربيع مد ك منهما خمسة
(فص الصيم) مدتاه ثمانياة

سبوعا .ويجور لمجلا الكلية ا يقرر إضافة فص دراسى ثال
ع ر
ُ
سااابيع علااى ا تضاااعم فيااه عاادد الساااعات الد ارسااية األساابوعية المخصصااة لكا مقااررو ويخصاص

هااذا الفصا

رالب.




ساسااا لوحاادات البحا
ُ

والمناق ااات ولاابعل المقااررات الد ارسااية الضاارورية وفقُااا لحالااة كا

فص الخريم ( الفص الدراس األو ) :يبد ما السبت الثال

سبوعا.
ما هر سبتمبر ولمد 15
ُ

سبوعا.
فص الربيع ( الفص الدراس الثان ) :يبد ما السبت الثان ما هر فبراير ولمد 15
ُ

فص الصيم ( الفص الدراس الصيف ) :يبد ما السبت األو ما هر يوليو ولمد  8سابيع.

ماد ( :)3الساعة المعتمد
الس اااعة الد ارس اايه المعتم ااد (الوح ااد ) ها ا وح ااد قي اااا د ارس ااية لتحدي ااد ورا كا ا مق اارر بالنس اابه إلا ا

المقررات األخريو وه تعاد محاضر نظرية مدتها ساعة واحد فا األسابوع و درا تربيقا مدتاه

ساعتاا و تدريبات ميدانية مدتها ربعة ساعات ف األسبوع روا الفص الدراس .
ماد ( :)4نظام الدراسة
فااى حااا التسااجي و يجااور للرالااب ا يسااج كحااد قص ا

 16ساااعه معتمااد ف ا الفص ا الد ارس ا

الواحدوعدا فص الصيم فيكوا الحد األقص  8ساعات معتمد .
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ماد ( :)5ال رور العامة للقبو والتسجي

يقبا الرالااب الحاصا درجااة البكااالوريوا/الليساانا مااا جامعااة اإلسااكندرية و مااا إحاادي الجامعااات

المعترم بها ما المجلا األعل للجامعات للدراسة ببرامج الدراسات العليا بعد إستيفا ما يلى:
 -1رور القبو بالبرنامج الذي يرغب ف اإللتحاق به.
 -1ال رور الخاصة بالقسم المختص.
 -3موافقة مجلا القسم المختص.

 -4إستكما جميع المستندات المرلوبة ما إدار الدراسات العليا.
 -5سداد الرسوم الدراسية قب باد الد ارساة و فا الموعاد المحادد والمعلاا لاذلك بالكلياةو ويساتثن
ما هذا ال رر المعيدوا والمدرسوا المساعدوا ورالب المن الدراسيه.

 -6التسجي للمقاررات الد ارساية المرلوباة فا التخصاص الاذي يرغاب فا اإللتحااق باه قبا نهاياة
األسبوع الثاان ماا بداياة الفصا الد ارساى لفصالى الخريام والربياع وقبا بداياة األسابوع األو

لفص الصيم.

ماد ( :)6قواعد دراسة مقرر

 يحااق للرالااب ا يحااذم و يضاايم ي مقاارر قب ا نهايااة األساابوع الثااان مااا بدايااة الفص ا
الد ارس ااى (الخري اام و الربيا ااع) و نهاي ااة األس اابوع األو م ااا فصا ا الص اايم دوا ا يظها اار
المقرر الذي حذفه ف

هادته وبدوا ية مصاريم دراسيه إضافيه.

 يسم للرالب باإلنسحاب ما مقرر دراس قب نهاية األسبوع الثان ع ار ماا بداياة الفصا
الد ارسااى (الخرياام والربيااع)و واألساابوع السااادا مااا الفص ا الصاايف و وال تحتسااب للرالااب
ساعات هذا المقرر ف المتوسر التراكم ويظهر له تقدير (منسحب  )Wفى هادته.

 ال يساام للرال ااب ب اادخو اإلمتح اااا النه اااح إال إذا حض اار  % 15م ااا الس اااعات التدريس اايه

للمقرر .وف حالة عدم إستيفا هذه النسبة يعتبر الرالب منسحباً إجبارياً ماا المقارر ويظهار
ف

هادته تقدير ( منسحاب إجباري .)FW

 الرالااب الااذي يتعااذر عليااه دخااو اإلمتحاااا النهاااح لمقاارر و إتمااام بعاال مترلباتااه ألسااباب
قهرياة يقبلهاا مجلاا القساامو ويكاوا قاد حضار و دي  %15مااا مترلباات المقارر علا األقا و
يحصا علا تقاادير (غياار مكتما  )Iويجااب عليااه دا اإلمتحاااا فا الفصا الد ارسا التااال
واال حص الرالب عل تقدير (منسحب إجباري .)FW

 المقررات الت يحص فيها الرالب علا تقاديرات "  " FWو "  " Wو "  " Iال تحتساب لاه
ساعات دراسية وال تدخ هذه التقديرات ف حساب المتوسر التراكم للدرجات.

 يحااق للرالااب إعاااد التسااجي فا

تقديره ف هذا المقرر .ويظهر له ف

 GPAكمقرر إضاف .

ي مقاارر ساابق لااه النجااار و الرسااوب فيااه بغاارل تحساايا
اهادته التقدير األعل عناد حسااب المتوساار للتقاديرات
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 يجور للرالب التسجي ف مقاررات د ارساية خاارل القسام و الكلياة و الجامعاة رالماا نهاا ماا
باايا برنامجااه الد ارس ا و وذلااك بعااد موافقااة مجلااا الكليااة بنااا اً عل ا إقت ارار مجل اا القساام و
وتدخ هذه المقررات ف حساب المتوسر التراكم للتقديرات .GPA

 الرالاب الاذى يحصا فااى مقاارر مااا علااى تقاادير قا مااا " "Cاليحتسااب لااه هااذا المقاارر مااا
الساااعات المرلوبااة للحصااو علااى الدرجااة مااا لاام يحساانهو ولكنااه ياادخ فااى حساااب المتوساار

التراكمى للتقديرات .GPA

 ين اذر الرالااب إﺫا حص ا علااى تقاادير ق ا مااا " "Cف ا مقااررياو وي اارب مااا البرنااامج إﺫا
حص ا ف ااى اربع ااة مق ااررات عل ااى قاا م ااا " "Cو وال يح ااق ل ااه التس ااجي ل اانفا البرن ااامج و
البرامج األعل ف ذات التخصص.

 ال يحتسب للرالب المقرر الذي درسه ومر عليه كثر ما خما سنوات فى درجة الماجستير
وسبع سنوات فى درجة الدكتوراه وقت حصو الرالب عل الدرجه.

 يتم حسااب المتوسار التراكما للادرجات  GPAلكا فصا د ارسا وا  CGPAالنهااح وفقااً
للمعادلة-:

GPA = Sum of points of credit hours in all courses / Sum of number of credit hours
in all courses

( المتوسر التراكم هو عبار عا مجموع نقار ساعات جميع المقررات الدراسية الت حص عليها الرالب
مقسوما عل مجموع ساعات جميع المقررات الدراسية)

 يمكا للرالب التسجي ف مقارر د ارسا كمساتمع وفا هاذه الحالاة لايا مرلاوب مناه النجاار
ف المقرر و إستيفا مترلبات النجار فيه و وف حالة حضاور الرالاب  %15ماا حصاص

المقرر و كثر يحص الرالب عل تقدير مستمع "." L

 تظهر ساعات التسجي لرسالة و بح

الرالب إما " "Sإﺫا كم الرسالة وناق ها بنجاار و

" "Uإﺫا رسب الرالب فى مناق ة الرسالة والتدخ فى حساب المتوسر التراكم

. GPA

 ال يسم للرالب بالتسجي ف مقرر دراس إذا كاا هذا المقرر مرتبراا بمقارر هخار مرلاوب
دراسته قبله إال بعد إجتياره المقرر المرلوب دراسته وال.

ماد ( :)1نظام احتساب النقار لك ساعة دراسية معتمد
(2.666) B- , (3.00) B, (3.333) B +
(1.00) D, (1.333) D +

(3.666) A- , (4.00) A
(1.666) C- , (2.00) C, (2.333) C +
(0.00 ) F
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ماد (:)8

تبااد الد ارسااة فا المقااررات المتضاامنة فا كا تخصااص بهااذه الالححااة متا سااج عاادد ال يقا عااا 5

رالب وال يريد عا الحد األقصى الذى يقترحه مجلا القسم ويوافق عليه مجلا الكلية.
ماد ( : )9قواعد تقييم المقرر
ا ك ساعة دراسية تكاف

يتم تقييم المقرر للرالب وفقاً للجدو التال حي
تعر هذه التقديرات للرالب الذيا ظهروا دا ً عاليا ف
دراستهم العلياVery high graduate caliber .
تعر هذه التقديرات للرالب الذيا ظهروا دا ً ُمرضيا ف
دراستهم العلياSatisfactory level .

تعر هذه التقديرات للرالب الذيا ظهروا دا ً غير متوقع
منهم لمستوى الدراسات العليا.
Not at the level expected in graduate work

ٍ
مرل ف
تعر هذه التقديرات للرلبة الذيا ظهروا دا ً غير
دراستهم العلياUnsatisfactory level .
راسب

Fail

غير مكم مترلبات المقرر
مستمع

Incomplete

Audit

يعر الرالب تقدير  Sإﺫا كم الرسالة وناق ها بنجار
تعرى عند رسوب الرالب ف مناق ة الرسالة
العلمية

ربعة نقار :

استر ادي

Points

Grade

100-95
< 95-90

4
3.666

A
A-

<90-85

3.333

B+

<85-80
<80-75

3
2.666

B
B-

<75-70
<70-65
<65-60

2.333
2
1.666

C+
C
C-

<60-55

1.333

D+

<55-50

1

D

<50

0

F

-

I

-

L

-

S

-

U

Unsatisfactory

منسحب إجباريا ما المقرر
منسحب ما المقرر

Forced Withdrawal

Withdrawal

ماد ( :)12رسوم الدراسة

-

FW

-

W

تحص رسوم التسجي عا ك ساعة دراسة معتمد فاى الفصا الد ارساى و التاى ياتم تحديادها بمعرفاة

الجامعة بنا على اقترار مجلا الكلية سنويا.
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ماد ( :)11المر د األكاديمى

يحاادد القساام لك ا رالااب مر اادا كاديمي ااً مااا عضااا هيحااة التاادريا بااه و مااا نفااا التخصااص الااذى
يرغ ااب الرال ااب ف ااى التس ااجي في ااه و ذل ااك لتق ااديم النصا ا و اإلر اااد خ ااال فت اار د ارس ااته .و كاااذلك
لمساااعدته فااى اختيااار المقااررات الد ارسااية الالرمااة لمجااا بحثااه وكااذلك لتقااديم النص ا و اإلر اااد فااى

اختيااار المقااررات الد ارسااية اإلضااافية التااى قااد يحتاجهااا الرالااب للبرنااامج الد ارسااى .ويكااوا رى المر ااد
األك اااديمى است ااارياً ول اايا إلراميا ااً للرال ااب و ذل ااك حت ااى نهاي ااة د ارس ااتةو و يس ااتبد الم اارم العلم ااى
بالمر د األكاديمى لرالب درجتى الماجستير والدكتو اره عند التسجي للرسالة.

ماد ( :)11تحوي المقررات

 -1بعااد موافقااة مجلااا الكليااة و بنااا علااى اقت ارار مجلااا القساام يساام للرالااب بتحوي ا عاادد مااا
المقااررات الد ارسااية ساابق لااه ا درسااها فااى جامعااة خاارى و فااى كليااه خاارى معتاارم بهااا مااا المجلااا

األعلااى للجامعاااتو علااى ا تكااوا مااا باايا المقااررات المرلوبااة للحصااو علااى الدرجااة و ا يكااوا قااد
نج ا فيهااا بتقاادير ال يق ا عااا  Cو مااا يعادلهااا ب اارر ال يريااد مجمااوع ساااعات هااذه المقااررات عااا

 %32م ااا مجم ااوع س اااعات المق ااررات الد ارس ااية الالرم ااة للحص ااو عل ااى الدرج ااة عل ااى اال تك ااوا ق ااد
حتساابت لااه و حص ا بهااا علااى درجااة علميااة خاارى و كمااا ال يجااور تحوي ا مقااررات ساابق للرالااب

د ارسااتها فااى نفااا الجامعااة و ايااه جامعااة خاارى ماار عليهااا كثاار مااا خمااا ساانوات وقاات حصااو

الرالب على الدرجة.

 -1يجور للرالب المسج فى حد برامج الدراسات العليا ا يحو مقررات يكوا قد نج فيها بتقدير
ال يقا عااا  Cسابق لااه ا درسااها فااى جامعاة اإلسااكندرية فاى برنااامج التعلايم المسااتمر و برناامج لاام
يستكمله إذا كانت هذه المقررات ما مترلبات البرنامج.

ماد (: )13
يكااوا التاادريا واإلمتحاااا باللغااة العربيااة او ب حاادى اللغااات االجنبيااة وفقااا لمااا يقاره مجلااا الكليااة بنااا
على اقترار مجلا القسم المختص .
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الباب الثانى

برامج الدراسات العليا
ماد ( :)14برامج الدراسات العليا بالكلية

تقدم الكلية البرامج التالية فى مرحلة الدراسات العليا:
 برامج الدبلومات

تمن الكلية درجة الدبلوم فى التخصصات التالية:
 دبلوم الدراسات السياحية دبلوم الدراسات الفندقية -دبلوم اإلر اد السياحى

 برامج الماجستير

تمن الكلية درجة الماجستير فى التخصصات التالية:
 ماجستير فى الدراسات السياحية ماجستير فى الدراسات الفندقية -ماجستير فى اإلر اد السياحى

 برامج الدكتوراه

تمن الكلية درجة الدكتوراه فى التخصصات التالية:
 دكتوراه فى الدراسات السياحية دكتوراه فى الدراسات الفندقية -دكتوراه فى اإلر اد السياحى

- 01 -

الباب الثال

قواعد دبلومات الدراسات العليا
ماد (:)15

رور التسجي

ي ترر فى تسجي الرالب لني

ى ما الدبلومات باإلضافة لل رور المنصوص عليها فى الماد (: )5

 -ا يكاوا حاصاالً علاى درجاة البكااالوريوا فاى الساياحة والفناادق فاى فاارع التخصاص ماا إحادى الجامعااات

المعترم بها ما المجلا األعلى للجامعات.

 يجور لمجلا الكلية قبو تسجي الرالب الحاصا علاى درجاة بكاالوريوا الساياحة والفناادق فاى غيار فارعالتخصص بعد إجتياره بنجار عدد ما المقررات الدراسية التكميلية وفقا لما يحدده القسم العلمى المختص بحد
قصااى  8مقااررات و ال يق ا المتوساار التراكمااى لتلااك المقااررات عااا

 Cوالتحسااب لااه مااا ضااما ساااعات

البرنامج.
ماد (: )16

ي ترر لحصو الرالب على الدبلوم ف تخصص معيا ا يجتار على األق  32ساعة معتمد و وﺫلك على

النحو التالى:

12 مقررات إجبارية فى التخصص بواقع ساعتيا لك مقرر.

 1 مقرر تخصص ختيارى فى مجا التخصص بواقع ساعتيا لك مقرر.
 1 مقرر إختيارى ما الخارل التخصص بواقع ساعتيا لك مقرر.

 تدريب عملى فى التخصص بواقع ربع ساعات عملية (1ساعة معتمد ).

00

الباب الرابع

القواعد العامة للحصو على درجة الماجستير
ماد ( : )11رور القيد للدرجة
ي ترر ف قياد الرالاب لدرجاة الماجساتير فا

الالححة ما يل :

حاد التخصصاات المنصااوص عليهاا فا المااد ( )14ماا هاذه

 .1ا يكااوا حاص االً علااى درجااة البكااالوريوا فااى السااياحة والفنااادق فااى فاارع التخصااص الم اراد
التسجي فيه بتقدير تراكمى جيد على األقا ماا إحادى الجامعاات المعتارم بهاا ماا المجلاا
األعلى للجامعات.

 .1ا يجتار امتحاا اللغة اإلنجليرية بمستوى  TOEFL 500محلاى و ماا يعادلهاا فاى اللغاات

األخرى ووفقًا لما يقره مجلا الكلية.
سنويا بما يتوافق
 .3يقرر مجلا الكلية بنا على إقترار مجالا األقسام األعداد التى يتم قبولها ً
م ااع اإلمكاني ااات العلمي ااة والمادي ااة المتاح ااةو وف ااى حال ااة الض اارور او ري اااد ع ااداد المتق اادميا
يقتصاار التسااجي علااى المعيااديا و الرااالب مااا خريجا الكليااة األعلااى فا التقاادير وفقااً لمااا

يقرره مجلا الكلية.

ماد ( : )18رور الحصو على الدرجة

حاد التخصصاات المنصاوص عليهاا فا هاذه الالححاة

 -كى يحص الرالب على درجة الماجستير فا

البااد ا ينجاار عاادد ال يقا عااا  42ساااعة معتمااد و منهااا  8ساااعات رسااالة علميااة .وياادرا الرالااب

مقررات إجبارية ومقررات اختيارية ( .كما هو موض فى الجداو الدراسية).
ماد (: )19

 بعد إجتيار الرالب جميع المقررات الدراسية المرلوبة للحصاو علاى الدرجاة ب ارر ال يقا المتوسارالتراكم ا لااه عااا  C+و يساام ل اه باعااداد رسااالة فااى موضااوع يق اره مجلااا الكليااة بنااا علااى إقت ارار
مجلا القسم المختص 2

ماد (: )12
يمن الرالب درجة الماجستير ف

حد التخصصات المنصاوص عليها ف الماد ( )14ما هاذه الالححاة بعاد

تقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم و بعد إجتيار مناق ة علمية فوية مام لجنة علمية (لجنة الحكم والمناق ة).

02

الباب الخاما

القواعد العامة للحصو على درجة دكتوراه الفلسفة
ماد ( : )11رور القيد للدرجة
ي ترر فا قياد الرالاب لدرجاة دكتاوراه الفلسافة فا

هذه الالححة ما يل :

حاد التخصصاات المنصااوص عليهاا فا المااد ( )14ماا

 -1ا يكوا الرالاب حاصاالً علاى درجاة الماجساتير فا فارع التخصاص ماا إحادى الجامعاات المعتارم بهاا
ما المجلا األعلى للجامعات ف

حد التخصصاات المنصاوص عليها الماد ( )14ما هذه الالححة.

 -1ا يجتار امتحاا فا اللغاة اإلنجليرياة مساتوى  TOEFL 500محلاى و ماا يعادلهاا فاى اللغاات األخارى
وفقًاا لماا يقاره مجلاا الكلياة ماا لام يكاا الرالاب قاد حصا علااى درجاة الماجساتير ماا الكلياة وفقااً ل اارور
القيد ف ماد ( )11ما هذه الالححة2
 -3ا يتقدم الرالب المستوف لل رور الوارد بهذه الماد ( بند  1و  )1ما هذه الالححة برلب القياد لدرجاة
دكتوراه الفلسفة مار واحاد فاى اهر غسارا ماا كا عاام .ويقاوم مجلاا الكلياة بالبات فاى رلباات القياد
بنا على إقترار مجلا القسم المختص.

ماد ( : )11رور الحصو على الدرجة
 كااى يحصا الرالااب علااى درجااة الاادكتوراه فاالبد ا:

حااد التخصصااات المنصااوص عليهااا فا هااذه الالححااة

 .1ينجاار عاادد ال يقا عااا  42ساااعة معتمااد ماانهم  8ساااعات رسااالة علميااةو علااى ال يقا
تقدير المتوسر التراكم للمقررات عا  .C+ويدرا الرالب مقررات إجبارية و خاري فا

مجا التخصص ومقررات اختيارية ( .كما هو موض فى الجداو الدراسية).

 .1يجتااار الرالااب امتحاااا تقييما مااا لجنااة مكونااة مااا عضااا هيحااة التاادريا ال تقا عااا
ثالثة ما داخ

و خارل الكلية يقترحها مجلا القسم ويقرها مجلا الكلية:

 إمتحاا تحريرى فى التخصص العام .

 امتحاا تحريري و فه فى التخصص الدقيق والمراد التسجي به2

 .3فا حالااة اسااتيفاحه بنااد 1و  1و يساام لااه باعااداد رسااالة مبتكاار فااى موضااوع يقاره مجلااا
الكلية بنا على إقترار مجلا القسم المختص2

 -تماان درجااة الاادكتو اره فا

حااد التخصصااات المنصااوص عليهااا فا الماااد ( )14مااا هااذه الالححااة للرالااب

الذي يةدي جميع مترلبات الدرجة و ويجتار مناق اة رسالته العلمية .
03

البرنامج الدراسي لدبــلوم الدراسات السياحية(31ساعة معتمدة)
المقررات التخصصية االختيارية

المقررات التخصصية اإلجبارية
عدد الساعات

تنمية اقتصادية
واجتماعية

10910512

2

إحصاء سياحي

تنمية تسويق سياحي

10910513

2

مبادئ اقتصاديات
سياحة

10910514

2

أساسيات تنظيم
المنشآت السياحية

10910515

2

10910516

0

نظم معلومات سياحية

10910517

2

دراسة جدوى
المشروعات السياحية

10910518

2

تخطيط سياحي

10910519

2

أعمال وكاالت سياحة
وسفر

10910510
1

2

تدريب عملي ( 2ساعة
عملي)

10910500

0

تطبيقات الحاسب االلى
في المجال السياحي
تنمية سياحية ()0
تدريب عملي ( 2ساعة
عملي)

مجموع عدد الساعات فى
التخصص إجباري

11

عدد الساعات

مبادئ أساسيات السياحة

10910510

2

اقتصاد جزئي وكلى
()0

10910504

2

10910505

2

10910506
10910507

اسم المقرر

جغرافيا سياحية
محاسبة سياحية

2

سيكولوجية السائح
()0

2

سياحة متواصلة وبيئة
السياحة االلكترونية

يختار الطالب مقررين

04

4

رقم المقرر
10910521
10910520

عدد الساعات

اسم المقرر

رقم المقرر

اسم المقرر

رقم المقرر

المقررات االختيارية من خارج
التخصص

2
2

10910522
2
10910523
10910524

يختار الطالب مقررين

2
2

4

المقررات الدراسية لدرجة ماجستير الدراسات السياحية( 32ساعة معتمدة)
المقررات التخصصية اإلجبارية
عدد الساعات

اسم المقرر

رقم المقرر

مناهج البحث العلمي
السياحة في االقتصاد الدولي المعاصر
تنمية سياحية ()2

10910610
10910612
10910613

2
2
2

أقاليم مصر السياحية
إدارة سياحة المناسبات
إعالن وإعالم سياحي

10910604
10910605
10910606

تسويق سياحي

10910614

2

االتجاهات الحديثة في السياحة البيئية

10910607

اقتصاد جزئي وكلى ()2

10910615

2

تطبيقاااات دراساااة جااادوى المشاااروعات
السياحية ()0

10910608

منظمات وأجهزة سياحية
قاعة بحث (تطبيقات )
اقتصاديات السياحة
اتجاهات دولية في السياحة
إحصاء سياحي ()2
االتجاهات الحديثة في التخطيط السياحي
مشكالت سياحية

10910616
10910617
10910618
10910619
10910601
10910600
10910602

2
2
2
2
2
2
2

عدد الساعات

اسم المقرر

رقم المقرر

المقررات االختيارية األخــرى

2
2
2

2

مجموع عدد الساعات في التخصص إجباري

يختار الطالب ( )4مقررات اختيارية

24

05

2
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المقررات الدراسية لدرجة دكتوراه الفلسفة في الدراسات السياحية
( 32ساعة معتمدة)
المقررات التخصصية اإلجبارية
عدد الساعات

الهيكل التنظيمي للقطاع السياحي
اقتصاديات السياحة الدولية
جغرافيا العالم السياحي
دراسة الخطط القومية والقطاع السياحي
العالقات المتبادلة بين السياحة والبيئة
إدارة األزمات السياحية
السياحة االلكترونية
ضمان الجودة للمنشأت السياحية
اقتصاديات النقل السياحي
األنماط الحديثة في السياحة
سيكولوجية السائح ()2
االقتصاد المحلى

رقم المقرر

اسم المقرر

رقم المقرر

عدد الساعات

اسم المقرر

المقررات االختيارية األخــرى

10910710
10910712
10910713
10910714
10910715
10910716
10910717
10910718
10910719
10910701
10910700
1091702

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24

تشريعات سياحية
تنمية اقتصادية واجتماعية ()2
تطبيقات دراسة جدوى المشروعات السياحية ()2
تنظيم المواقع السياحية
التنبؤ باتجاهات الطالب السياحي الدولي
الصورة السياحية للمقصد السياحي

10910705
10910706
10910707
10910708
10910709
10910721

2
2
2
2
2
2

مجموع عدد الساعات فى التخصص إجباري

يختار الطالب ( )4مقرررات اختيارية
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البرنامج الدراسي لدبــلوم الدراسات الفندقية( 31ساعة معتمدة)
المقررات التخصصية االختيارية

المقررات التخصصية اإلجبارية

10912548

2

دراسات الجدوى

10912533

2

إشاااااااااارا
وصيانة

2

لغة ومصطلحات فندقية
()3

10912534

2

بحاااااااااو التساااااااااويق
الفندقي ()0

10912549

2

10912535

0

ساااايمنار فااااي صااااناعة
الضيافة

10912551

10912536

2

10912537

2

10912538
10912539

2
2

10912541

2

10912540

0

عدد

الساعات

الساعات عدد

إدارة الموارد البشرية

10912532

2

عدد

المطابخ األجنبية

10912547

2

داخلااااااااااي

يختار الطالب مقررين

07

الساعات

قوائم الطعام

10912530

2

مجموع عدد الساعات في
التخصص إجباري

10912546

2

4

عدد

محاسبة فندقية

10912531

2

22

التجهيزات الفندقية
منشااااااااااات اإلقامااااااااااة
العالجية

10912545

2

اسم المقرر

رقم المقرر

اقتصاديات الفنادق
سلوكيات العمالء
في الفنادق
العالقات العامة في
الفنادق
تنميااااااااة سااااااااياحية
وفندقية
إدارة المشاااروعات
الفندقياااااة صاااااغيرة
ومتوسطة الحجم
تطبيقاااات الحاساااب
االلى في الفنادق

10912555

2

10912556

2

10912557

2

10912558

2

10912559
10912561

يختار الطالب مقررين

الساعات

اسم المقرر

رقم المقرر

تدريب عملي()0
( 2ساعة عملي)
إدارة المكاتب األمامية
مراقبة وجودة األغذية
في الفنادق
محاسبة تكاليف فندقية
إحصاء فندقي
لغة ومصطلحات فندقية
()4
تدريب عملي()2
(2ساعة عملي)

أسم المقرر

رقم المقرر

المقررات االختيارية من خارج
التخصص

2
2

4

المقررات الدراسية لدرجة ماجستير الدراسات الفندقية( 32ساعة معتمدة)
المقررات التخصصية اإلجبارية
عدد الساعات

إدارة ومراقبة جودة الغذاء

10912631

2

بحو التسويق الفندقي ( ) 0

10912630

2

اإلدارة الفندقية الحديثة
التجهيزات الفندقية (متقدمة )
لغة أجنبية ومصطلحات
سيمنار
مناهج البحث العلمي
قاعة بحث
إحصاء متقدمة
مشكالت فندقية
ندوات حرة في إدارة الفنادق
لغة أجنية ومصطلحات

10912632
10912633
10912634
10912635
1091636
10912637
10912638
10912639
10912641
10912640

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

مجموع عدد الساعات في التخصص إجباري
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اسم المقرر

حاسااااب ألااااى ونظاااام معلومااااات
فندقية
تشااااااريعات سااااااياحية وفندقيااااااة
(متقدمة)
حفظ وتصنيع األغذية
السلوك التنظيمي في الفنادق
محاسبه سياحية وفندقية
االستثمار في مجال الفنادق
الفنادق والبيئة
تلو وفساد األغذية

رقم المقرر

عدد الساعات

اسم المقرر

رقم المقرر

المقررات االختيارية األخــرى

10912645

2

10912646

2

10912647
10912648
10912649
10912651
10912650
10912652

2
2
2
2
2
2

يختار الطالب ( )4مقررات اختيارية

8

المقررات الدراسية لدرجة دكتوراه الفلسفة في الدراسات الفندقية
( 32ساعة معتمدة)
المقررات التخصصية اإلجبارية
عدد الساعات

استراتيجيات التسويق
إدارة الجودة الشاملة
عقود اإلدارة في الفنادق
مهارات االتصال في الفنادق
إدارة مطاعم ()2
لغة أجنبية ومصطلحات
تكنولوجيااا المعلومااات فااي الصااناعة
الفنادق
التساااويق االلكتروناااي فاااي صاااناعة
الضيافة
خدمة العمالء في صناعة الضيافة
التغذية الصحية والفندقة العالجية
لغة أجنبية ومصطلحات
ندوات حرة في إدارة الفنادق

اسم المقرر

رقم المقرر

10912730
10912732
10912733
10912734
10912735
10912736

2
2
2
2
2
2

إدارة موارد بشرية متقدمة
الرقابة الداخلية في الفنادق
صحية وسالمة األغذية والفنادق
تطوير الفكر الفندقي
القيادة في صناعة الضيافة
حاسب ألى متقدم

10912745
10912746
10912747
10912748
10912749
10912751

10912737

2

بحو التسويق الفندقي ()2

10912750

10912738

2

سيمنار

10912752

10912739
10912741
10912740
10912742

2
2
2
0

مجموع عدد الساعات في التخصص إجباري

يختار الطالب ( )4مقررات اختيارية
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عدد الساعات

اسم المقرر

رقم المقرر

المقررات االختيارية األخــرى

2
2
2
2
2
2
2
2

8

البرنامج الدراسي لدبــلوم اإلرشاد السياحي( 31ساعة معتمدة)
المقررات التخصصية اإلجبارية

تاريخ وحضارة مصر اإلسالمية

عدد الساعات

تاااااريخ وحضااااارة مصاااار اليونانيااااة
الرومانية

2

مسكوكات يونانيةرومانية-
إسالمية)
األدب المصري القديم (
فرعوني)

1091358
1
1091358
0
1091358
2
1091358
3
1091358
4

2

الديانة في مصر القديمة

2

الفن المصري القديم
فرعوني )

2

تاريخ المغرب العربي

عدد الساعات

تاريخ وآثار مصر الفرعونية

1091356
3
1091356
4
1091356
5
1091356
6
1091356
7

2

اسم المقرر

2
2
2

اسم المقرر

رقم المقرر

المؤثرات البيئيةعلى
المواقع المصريةاألثرية
تنمية الموارد البشرية
فى مجال السياحة
عالقات عامة فى مجال
السياحة

1091359
0
1091359
2
1091359
3
1091359
4
1091359
5
1091359
6

2

جودة الخدمة

2

جغرافيا سياحية وبيئية

أسااااااااليب اإلرشااااااااد الساااااااياحي()0
(2ساعة عملي)

1091356
8

0

اثار مصر اليونانية

1091358
5

2

التشريعات القانونية في
مجال السياحةواإلرشاد
السياحي

تااااااريخ وحضاااااارة مصااااار الحديثاااااة
والمعاصرة

1091356
9

2

الفن القبطي

1091358
6

2

سيكولوجية عمالء

تاااااااريخ وحضااااااارة اإلسااااااكندرية 0
(يوناني روماني)

1091357
1

2

الفن االسالمى

1091358
7

2

مشكالت سياحية في
مجال اإلرشاد السياحي

1091357
0

2

لغة مصرية قديمة ( عصر
لغوى متأخر)

2

1091357
2

2

1091358
8
1091358
9

تاريخ وحضارة مصر البيزنطية
لغاااة مصااارية قديماااة عصااار لغاااوى
وسيط

موضوعات فاي الحضاارة المصارية
القديمة
علم المتاحف
نحت وفنون صغرى عصور مختلفة

أساليب اإلرشاد السياحي()2
 2ساعة عملي

1091357
3
1091357
4

مجموع عدد الساعات في التخصص
إجباري

2

مواقع أثرية(فرعوني)

1091359
1

سياحة الترا

1091359
7
1091359
8

عدد الساعات

اسم المقرر

رقم المقرر

المقررات االختيارية

رقم المقرر

المقررات االختيارية من خارج
التخصص

2
2
2
2
2
2
2
2

2

2

0
22

يختار الطالب مقررين

4

 1على الطالب اجتياز مقرر تاريخ وحضارة اإلسكندرية
 2على الطالب اجتياز مقرر في علم المتاحف.

21

يختار الطالب مقررين

4

لمقررات الدراسية لدرجة ماجستير اإلرشاد السياحي(32ساعة معتمدة)
المقررات التخصصية اإلجبارية

تاريخ وحضارة مصر اليونانية الرومانية
تاريخ وحضارة مصر البيزنطية
تاريخ وحضارة مصر اإلسالمية
موضوع فى الحضارة المصرية الحديثة
والمعاصرة
آثار مصر الفرعونية

لغة مصرية قديمة (عصر لغوى متأخر)
تاريخ وحضارة اإلسكندرية 2
0
(اسالمى – حديث ومعاصر)
2
متاحف (تطبيقات المتاحف)
موضوعات في اآلثار اإلسالمية
طرق ومناهج البحث العلمي

10913663
10913664
10913665
10913666

10913667
10913668
10913669
10913671
10913670

مجموع عدد الساعات في التخصص إجباري

عدد الساعات

تاريخ وآثار مصر الفرعونية
لغة مصرية قديمة

10913661
10913660
10913662

اسم المقرر

2
2

رقم المقرر

عدد الساعات

اسم المقرر

رقم المقرر

المقررات االختيارية األخــرى

10913675
10913676
10913677

2
2

لغة مصرية قديمة (عصرلغوىوسيط)
األدب المصري القديم ( فرعوني)
تاريخ وحضارة اإلسكندرية ( ) 0
(يوناني – روماني)
10913678
المورو في الحضارة المصرية
الحديثة والمعاصرة
لغة مصرية قديمة ( الخط الهيراطيقي) 10913679
10913781
مواقع أثرية ( فرعوني )

2
2
2
2
2

إدارة المواقع األثرية والمتاحف

2

اآلثار الغارقة
مسكوكات ( يونانية – رومانية –
إسالمية )
ديانة مصر القديمة ( فرعوني )
المؤثرات البيئية على المواقع األثرية
لغة مصرية قديمة ( الخط
الديموطيقى)

2
2
2
2

24
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2
2
2
2

10913780

10913782
10913783
10913784
10913785
10913786

يختار الطالب ( )4مقررات اختيارية

2
2
2
2
2

8

المقررات الدراسية لدرجة دكتوراه الفلسفة في اإلرشاد السياحي
( 32ساعة معتمدة)
المقررات التخصصية اإلجبارية

حلقة بحث
موضوعات في الحضارة اإلسالمية
والمعاصرة

10913760

مواقع أثرية ( فرعوني )

10913762

مواقع أثرية ( يوناني – روماني-إسالمي )
سياحة الترا
السياحة المتواصلة والبيئية

نحت وفنون صغرى ( عصور
مختلفة )

10913763
10913764
10913765
10913766

مواقع أثرية إسالمية – حديثة ومعاصرة

10913767
10913768

اآلثار الغارقة
آثار سيناء والواحات
الفن المصري القديم ( فرعوني – يوناني
روماني)

10913769
10913771
10913770

الفنون اإلسالمية

مجموع عدد الساعات في التخصص إجباري

عدد الساعات

10913761

عدد الساعات

اسم المقرر

رقم المقرر

المقررات االختيارية األخــرى
اسم المقرر

رقم المقرر

2

لغة مصرية قديمة ( عصر لغوى متأخر )

10913772

1

2

الديانة في مصر القديمة ()2

10913773

1

2

تاريخ وحضارة مصر البيزنطية

10913774

1

2

الخط العربي

2

بروتوكول وقواعد عامة
لغة مصرية قديمة ( الخط
الهيراطيقي )
لغة مصرية قديمة ( الخط
الديموطيقى)
لغة مصرية قديمة ( الخط القبطي )
النصوص المصاحبة لمناظر الحياة
اليومية في مصر القديمة ( فرعوني )
السياحة في البلدان النامية
المنظمات السياحية

2
2
2
2
2
2

10913775
10913776

2
1

10913777
2
10913778
10913779
10913781
10913780
10913782

2
2
2
2
2

2

يختار الطالب ( )4مقررات اختيارية
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توصيف المقررات الدراسية

23

ملحق رقم ( :)4توصيف مقررات البرامج المختلفة للدراسات العليا بقسم الدراسات
السياحية (دبلوم /ماجستير /دكتوراه)
دبلوم الدراسات السياحية

أوال :المقررات التخصصية اإلجبارية
 -1مبادئ أساسيات السياحة

11511911

ساعتان

تتناو الماد دراسة امفاهيم سياحية ساسية مث  :تعريم السياحة ا التفرقة بيا ك ماا السااح و المساافر و
المغاامر و المكت ام ا األنماار الساياحية المختلفاة ا ناواع السااححيا ا مواسام الاذرو الساياحية ومواسام الكسااد

السياحى  2كماا تتنااو المااد يضاا التراور التااريخى لصاناعة الساياحة علاى مار السانوات و هاذا فضاال عاا
دراسة مكونات صناعة السياحة بصفة عامة 2

وتتعرل الماد يضا الى دراسة مقوماات الجاذب الساياحى بصافة عاماة واألراار التنظيماى لصاناعة الساياحة

على المستوى الدولى  2وتضم الماد يضا دراسة تربيقية على صناعة السياحة فى مصر ما حي

التنظيمى ا مقومات الجذب السياحى ا هم األقاليم السياحية ).
 -2تنمية اقتصادية و اجتماعية ()1

ساعتان

(الهيك

11511912

ي اادرا الرال ااب ف ااى ه ااذه الم اااد االقتص اااد المص اارى ك قتص اااد رس اامالى متخل اام و واتج اااه حرك ااة االقتص اااد
المصرى منذ بداية الخمسينيات و كما يدرا الرالب جهود النمو االقتصادى فى مصر ومحصلة هذه الجهود
الخاصة بالنمو األقتصادى حتى اآلا2

 -3تنمية التسويق السياحي :

11511910

ساعتان

تتناو الماد د ارساة لمباادا التساويق بصافة عاماة ماا حيا

 :مفهوماهو هميتاه و تاريخاه 2كماا تتنااو يضاا

مفهوم "االتجاه التسويقى " والتفرقة بينه وبيا االتجاهيا االنتال و البيعاى2ويتضاما المقارر يضاا جاناب عاا

"تسااويق الخ اادمات" وماادى اختالف ااه ع ااا تسااويق الس االع و و ه اام الساامات الممي اار للس ااياحة و التااى ت ااةثر عل ااى
التسويق السياحى وتعرى له ربيعة خاصة 2

ويتعرم الرالب ما خال الماد على عناصر المريج التسويق ب يجار ودورها فى تحقيق تسويق علمى سليم

و هااذا الااى جانااب د ارسااة مكونااات ادار التسااويق مااا حي ا
وميرانية التسويق 2

24

المنظمااة التسااويقية و األف اراد العااامليا بالتسااويق و

11511914

 -4تطبيقات الحاسب اآللى فى القطاع السياحى ساعتان

يربق الرالب فى هذه الماد األسا و المبادا التى قام بد ارساتها مسابقا فاى مااد الحاساب اآللاى فاى الن اار
الس ااياحى علا ااى األخ ااص مجا ااا وكال اات الساااياحة و الف اار كما ااا يت اادرب الرال ااب عل ااى اس ااتخدام كاف ااة نظم ا اة
الحجرااللكترونية والتى تعم بها كافة ال ركات و المكاتب السياحية و المرارات الدولية2

 -5تنمية سياحية ()1

11511919

ساعتان

تتضااما الماااد مفاااهيم ساسااية حااو  :النمااو االقتصااادى و التنميااة االقتصااادية و التنميااة السااياحية و وياادرا
الرالب ما خال المحتوى العلمى للماد جانبى العرل السياحى و الرلب السياحى و كيفياة تحقياق التالقاى
بينهما ل باع احتياجات ورغبات الساححيا و ويتم دراسة العرل ما حي :

 التعريم بالموارد السياحية ( ربيعية  /ب رية  /خدمات و تسهيالت )
 حصر وتقييم الموارد السياحية بالمقصد السياحى 2
 تقدير الراقة االستيعابية للمقصد السياحى 2

 -6نظم معلومات سياحية

11511917

ساعتان

تتض ااما الم اااد مف اااهيم ساس ااية ح ااو ( المعلوم ااات – البيان ااات – المعرف ااة ) و فض ااال ع ااا مفه ااوم "عملي ااة

االتصا " وعناصرها المختلفة  2وتتناو الماد د ارساة لانظم المعلوماات بصافة عاماة ماا حيا
م ارح ا ترورهااا و مكوناتهااا و خصاحصااها المختلفااة و هاام هاادافها2

 :مفهومهاا و

ويتعاارم الرالااب مااا خاللهااا علااى

األنواع المختلفة لنظم المعلومات التاى تعتماد علاى الحاساب اآللاى (نظام الت اغي االلكتروناى للبياناات – نظام

المعلومات االدارية  -النظم المدعمة للق اررات – النظم الخبير و الذكا االصرناعى )2

وتتضااما الماااد جانااب تربيقااى حااو اسااتخدام نظاام المعلومااات فااى مجااا السااياحة و الفنااادق (قرااع النق ا –

قرا اااع االقاما ااة – قرا اااع الخا اادمات و التسا ااهيالت السا ااياحية )  .كما ااا تتنا اااو الما اااد يضا ااا مفها ااوم" التجا ااار
االلكترونية " وتربيقاتها فى مجا السياحة و الفنادق

11511910

 -7دراسة جدوى المشروعات السياحية ساعتان

تتناو الماد مفهوم " الم روع السياحى " ومفهوم " دراسة الجدوى " وتصنيفاتها المختلفة وفقا للوظيفة و للنفع

و ووفقااا للتحلياا  2كم ااا تتضااما يض ااا م ارحا ا اعااداد الم ااروع الس ااياحى بااد م ااا تجهي اار عاادد م ااا الب ااداح

للم ااروع ث اام المقارن ااة ب اايا ه ااذه الب ااداح واالختي ااار النه اااحى لح ااداها ووصا اوال ال ااى تنفي ااذ الم ااروع الس ااياحى 2
ويدرا الرالب ما خال هذه الماد تحلي السوق ما حيا

25

( :اتجاهاات الرلاب الساياحى الحاالى و المتوقاع

و المركر التنافسى للم روع السياحى و المريج التساويقى المقتارر ) كماا يادرا يضاا تحليا التكلفاة و المنفعاة

ما حي

 ( :االيرادات و التكلفة و االرار الرمنى و ومعد الخصم).

ويتعرم الرالب يضا على المعايير المختلفة الختيار الم روع االستثمارى السياحى ما وجهة نظر الم روع

�د -معيااار
الفااردى ( معيااار القيمااة الحاليااة للعاحااد المتوقااع و معيااار متوساار معااد العاحااد – معيااار فتاار االسااترد
�اربحية الم تقة ما�ي المحاسبى البسير )2

وتتضما الماد يضا جر تربيقى يكلم ما خاللة الرالب باعداد دراسة جدوى مصغر لم اروعات ساياحية
مقترحااة بحيا

تتضااما الخرااور العريضااة لد ارسااة الجاادوى والتااى تاام د ارسااتها مااا خااال الماااد العلميااة سااالفة

الذكر 2

 -8تخطيط سياحى

21921529

ساعتان

تتن اااو الم اااد مف اااهيم ساس ااية ح ااو الت اااخرير الس ااياحى م ااا حيا ا

 :مفهوم ااه و اهميت ااه و عواما ا نجاح ااة

ومستوياته المختلفة  2كما تستعرل الماد دراسة للخرة السياحية بصفة عامة ووترورها علاى مار السانوات
و نواعهااا المختلفااة ومراحلهااا و هااذا فضااالعا د ارسااة تخرااير القراعااات السااياحية ( االقامااة – النق ا _ البنيااة

األساسية – األجهره المعاونه ) 2

ويتعرم الرالب ما خال الماد على االرار التفصيلى للتخراير الساياحى وتربيقاتاه فاى مصار ماا خاال

دراسة الخرر الخمسية للتنمية السياحية فى مصر الداخلى فاى مصار وتقيايم داحهاا تجااه المساحوليات الموكلاة

اليه ااا لض ااماا تحقي ااق تخر ااير علم ااى س االيم واه اادافها المختلف ااة ا ه ااذا باالض ااافة ال ااى التع اارم عل ااى الجه ااات
المسحولة عا التخرير لتنمية الن ار السياحى الادولى و يسااهم فاى نجاار عملياة التنمياة الساياحية فاى مصار
2

11921512

 -9أعمال وكاالت السياحة و السفر ساعتان

يدرا الرالب ما خال المحتوى العلمى مقدمة عا صناعة السياحة والسفر ومفهوم وكاالت السياحة و الفر

بصاافة عامااة و هاام هاادافها و اارور تواجاادها و القاوانيا و القواعااد التااى تحكاام معامالتهااا فضااال عااا د ارسااة "

االتحاد الدولى للنق الجوى  " IATAما حي
يتعيا االلترام بها فى جميع نحا العالم 2

هدافه و االسا و التعليمات و االسعار الخاصة به و التى

ويتعارم الرالاب ماا خاال المحتاوى العلماى علاى مفهاوم " البرناامج الساياحى " TOUR PROGRAM

ومحتوياتة المختلفة وكيفياة اعاداد برناامج ساياحى واحتسااب الساعر الخااص باه كماا يادرا الرالاب ماا خاال

الماد سعار النق الجوى وكيفية احتسابها ما حي
FARES1, FARES2, FARES3

:
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دبلوم الدراسات السياحة
ثانيا  :المقررات التخصصيةاالختيارية
219215214

 -1االقتصاد الجزئى و الكلى ( )1ساعتان

يدرا الرالب فى ذه الماد تعريم علم األقتصاد و موضوع علم األقتصاد وتاريم علام القتصااد و كماا يادرا
الرالااب علاام االقتصاااد و الرساامالية و التحلي ا الوحاادى كمااا تتناااو هااذه الماااد د ارسااة ه عاادد مااا النظريااات
االقتصادية مث نظرية ثما السوق و نظرية سلوك المستهلك ونظرية سلوك الم روع الى توارا الصاناعة كماا
تسااتعرل الماااد ثماااا عناصاار االنتااال ونقااد النظريااة الحديااة فااى تحديااد األثماااا و خيا ار هاام الجوانااب الساالبية

للعملية االقتصادية الرسمالية.
 -2إحصاء سياحي

11921515

ساعتان

تتناو الماد المفاهيم األساسية التى يجاب االلماام بهاا فاى علام االحصاا كماا تتنا ااو يضاا األناواع المختلفاة

للعينااات و سااا تصااميم اسااتمارات االسااتبياا  2وتتعاارل الماااد يضااا الااى

ااكا الراارق المختلفااة لجمااع

البيانات ثم كيفية تصنيفها وتبويبها وعرضها  2وتتررق الماد لدراسة موضوعات حصاحية هامة مث :
 ا كا المنحنيات التك اررية2

 مقاييا النرعة المركرية و الت تت ( دراسة متغير واحد فقر )2
 دراسة االرتبار و االنحدار ( عالقة بيا متغيريا و كثر )2
 مفهوم األرقام القياسية وكيفية حسابها 2
 تحلي االسالس الرمنية 2
 -3مبيييادق اقتصييياد ات سيييياحة

 21921516تتض ااما

سااااعتان

الماد مفاهيم ساسية حو اقتصاديات السياحة ما حيا

الخصااحص االقتصاادية لصاناعة الساياحة و مفهاوم

الرل ااب الس ااياح و الع اارل الس ااياح 2وتتن اااو الم اااد يض ااا د ارس ااة ألهمي ااة ص ااناعة الس ااياحة فا ا البن ااا
االقتص ااادي عل ااى المس ااتوى ال اادول و الق ااوم م ااا حيا ا

ت ثيره ااا فا ا العمال ااة و تنمي ااة الن اااتج الق ااوم تن ااير
االستثمار وت ثيرها يضا على ميراا المدفوعات 2

وتتررق الماد يضا إلى دراسة الت ثيراالقتصادى االيجاب للقراعات السياحية المختلفا اة ( اإلقامة – النقا –

الخدمات و التسهيالت ) على االقتصاد القوم داخ الدولة 2
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11911917

 -4أساسيات تنظيم المنشآت السياحية ساعتان

تتناو تلك المااد مقدماة مختصار عاا الساياحة كسالعة خدمياة و التفرقاة بينهاا وبايا السالع المادياة و كماا

تتناو يضا الخصاحص العاماة لصاناعة الخادمات بصافة عاماة وصاناعة الساياحة بصافة خاصاة  2ويتعارم

الرالااب مااا خااال هااذه الماااد علااى الخصاااحص العامااة للمنظمااات العاملااة ف ا مجااا صااناعة الخاادمات و و
البداح اإلستراتيجية المتاحة لديها و فضال عا خصااحص القيااد اإلدارياة داخلهاا و وتترارق المااد يضاا إلاى
د ارس ااة مظ اااهر ع اادم فاعلي ااة المن ااحت الس ااياحية و الفندقي ااة م ااا الجان ااب االدارى و فض ااال ع ااا د ارس ااة ه اام

الم كالت اإلدارية داخ تلك المن ت 2

و خي ار ت تم الماد على جانب يختص بالتعريم بمفهوم األرمات بصافة عاماه و نواعهاا المختلفاة فضاال عاا

دراسة هم األرمات بصفة عامة و نواعها المختلفة و فضال عا دراسة هم األرمات السياحية الت تعرل لهاا
القراع السياح المصري واهم األساليب اإلدارية الفعالة لمواجهة تلك األرمات 2

دبلوم الدراسات السياحية

ثالثاًُ  :المقررات اإلختيارية من خارج التخصص
 -1جغرافية سياحية :

ساعتان

11911921

تتضما الماد مفاهيم ساسية حو الجغرافيا و السياحة و جغرافية السياحة و كما تتنااو يضاا د ارساة العالقاة

باايا ك ا مااا السااياحة و وقااات الف ا ار  2ويتعاارم الرالااب مااا خااال هااذه الماااد علااى هاام مقومااات الجااذب
السياحى بصفة عامة متضمنة مساتوى الخادمات و التساهيالت الساياحية داخا مختلام الادو وككماا يتعارل
يضااا الااى كيفيااة توظياام تلااك المقومااات لخدمااة التنااوع السااياحى داخ ا الدولااة  2وت ااتم الماااد يضااا علااى

د ارس ااة التجاه ااات الرل ااب الس ااياحى ال ااى مختل اام األق اااليم الس ااياحية م ااا حيا ا

الحج اام و المص اادر و التوري ااع

الجغرافى و فضال عا دراسة ألهم اآلثار اليجابية والسلبية للن ار السياحى مما مختلم الجوانب االقتصادية

واالجتماعية والثقافية و و البيحياة كماا تساتعرل المااد يضاا المنااهج المختلفاة لد ارساة الجغرافياا الساياحية ماع
عرل تربيقات الستخدام ك منهج ما هذه المناهج فى مجا الدراسة 2
 -2محاسبة سياحية :

ساعتان

11911921

ياادرا الرالااب فااى هااذه الماااد مبااادا المحاساابة و مقدمااة فااى علاام المحاساابة و الاانظم المحاساابى و النظريااات
المحاسبية و معالجة العمليات االتمويلية ومعالجة العمليات النقدياة ومعالجاة عملياات ال ا ار و البياع ومعالجاة
العمليات البنكية ومعالجة األوراق التجارية وميراا المراجعة و الحسابات الختامياة و األصاو الثابتاة و القاواحم

المالية وفى النهاية يتم التربيق العملى لألسا و العمليات المحاسبية داخ الم روعات السياحية المختلفة 2
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 -3سيكولوجية السائح ( )1ساعتان

11911922

تتضما الماد مفاهيم اساسية حو ا لساح وعلم الانفا ومادى ارتباراة بصاناعة الساياحة وسيكولوجيةالسااح

ويتع اارم الرال ااب م ااا خ ااال ه ااذه الم اااده عل ااى اهمي ااة د ارس ااة مكون ااات بيح ااة الس اااح ما اا مختل اام الجوان ااب :
االجتماعية و الثقافية و البيحية ومدى ت ثيرها على تخاذ قرار السفر و كما يادرا يضاا العواما األخارى التاى

تةثر على اتخاذ قرار السفر بالنسبة للساح 2

كمااا تتناااو الماااد يضااا كيفيااة توظياام بحااو التسااويق فااى تفهاام ساايكولوجية الساااح مااا حيا

احتياجاتااه –

توقعاتة – دوافعاه المختلفاة – سالوكه تجااه الساياحة و السافر – هام الم ارحا التاى تمار بهاا عملياة اتخااذ قارار

السفر بالنسبة له2

 -4السياحة المتواصلة و البيئة

ساعتان

11911923

تتض ما الماد مفاهيم اساسية حو البيحة و هم عناصرها و الت ثير المتباد بينها و بيا الن اار الساياح و و
السياحة المتواصلة ما حي

حيا

األهمية و هم المبادا 2كما تتناو الماد يضا دراسة لانمر الساياحة البيحياة ماا

 :المفهااوم و هاام األن ارة الممارسااة و المبااادا التااى تقاوم عليهااا و اارور ممارساتها و فضااال عااا د ارسااة

هم اآلثار االيجابية و السلبية الناجمة عا هذا النمر السياحى على المجتماع المضايم  2ت اتم هاذه المااده

يضااا علااى د ارسااة ألهاام الاادو المتقدمااة فااى مجااا السااياحة البيحيااة علااى المسااتوى العااالمىو هااذا فضااال عااا
دراسة نمر السياحة البيحية على المستوى المحلى (مصر) ما حي

هم المقومات و التوريع الجغرافى و و هام

المعوقات التى يمكا ا تواجة ترور ونمو هذا النمر السياحى فى مصر مستقبال2

 -9السياحة االلكترونية ()1

ساعتان

11911924

تتض ااما ض اارور التع اارم عل ااى ماهي ااة التج ااار االلكتروني ااة و االعم ااا االلكتروني ااة و وتحدي ااد ه اام ص ااورها

ومراياها ومع اال ار الى مفهوم و حجم السياحة االلكترونية و االعماا االلكترونياة وو تحدياد هام صاورها و
مراياهااا ومااع اال ااار الااى مفهااوم وحجاام السااياحة االلكترونيااة عالميااا و اقليميااا ومحليااا  2ويكتسااب الرالااب مااا
خااال هااذه الد ارسااة المعرفااة العلمي ااة و المهااارات الفنيااة الالرمااة للتعام ا م ااع التكنولوجيااا الحديثااة فااى مج ااا

السياحة فى عصر المعلومات و ولذلك يبرر اهمية دراسة التجارب العربية فى مجا السياحة االلكترونية و و

االرالع على اهم المواقع االلكترونية السياحية عربيا ومحليا –مصر -واكتساب المهارات العملية فى التعام
م ااع ال اابكات و بن ااا المواق ااع االلكتروني ااة وو لبي اااا ال اادور ال ااذى يمثل ااه ه ااذا التر ااور ف ااى دع اام كف ااا

التنظيمى و االجهر السياحية بوجه عام 2
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الهيكا ا

ماجستير الدراسات السياحية
أوال :المقررات التخصصية اإلجبارية
 -1مناهج البحث العلمى  :ساعتان

11911111
العلمى المختلفاة مث المنهج التربيقى و

يدرا الرالب ما خال هذه الماده مناه اج البح

و المنهج التحلبلى و و المنهج الوصفى و ويدرا كيفياة القياام بالبحا
والبحا

العلماى ابتادا ماا اختياار الموضاوع و

عااا الم ارجااع التااى تتعلااق بااه و وكيفيااة تنظاايم الماااد العلميااة و كيفيااة كتابااة البحا

و الم ارجااع  2كمااا

يدرا كيفية القيام بالدراسة العملية سوا ما خال دراسة تربيقية او دراسة حالة و استبياا  2ويادرا كيفياة

تصميم االساتبياا و ساا اختياار العيناة ورارق التحليا االحصااحى المختلفاة و المساتخدمة فاى تحليا نتيجاة

االستبياا و وصياغة النتاحج 2

 -2السياحة فى االقتصاد الدولى المعاصر :

ساعتان

00900206

 الن ار السياحى فى االقتصاد الدولى المعاصر 2

 اآلثار االقتصادية الممكنة لن ار السياحة الدولية 2
 السياحة الدولية و العمالة 2

 السياحة الدولية و المساهمة فى الناتج االجتماعى 2
 السياحة الدولية و المساهمة فى الناتج االجتماعى 2
 السياحة الدولية وميراا المدفوعات 2

 اآلليات التى تتحقق بها اآلثار االقتصادية للسياحة الدولية 2
 اآلثار االجتماعية و البيحية للسياحة الدولية2

 بعاال ظاواهر االقتصاااد الاادولى المعاصاار التااى تااةثر علااى سااوق السااياحة الدوليا ا اة ( ال ااركات دوليااة
الن ار فى ارار تحرير التجار الدولية )2

 خريرة الصراعات فى العالم و ثر ذلك على السياحة الدولية 1
 -3تنمية سياحية (:)2

ساعتان

11911113

تتضااما الماااد مفاااهيم اساسااية حااو  :النمااو االقتصااادي و التنميااة االقتصااادية و التنميااة السااياحية و وياادرا
الرالب ما خال المحتوى العلمى للمااد جاانبى العارل الساياحى و الرلاب الساياحى وكيفياة تحقياق التالقاى
بينهما ال باع احتياجات ورغبات الساححيا و ويتم دراسة العرل ما حي :

 التعريم بالموارد السياحية ( ربيعية  /ب رية  /خدمات وتسهيالت )2
 حصر وتقييم الموارد السياحية بالمقصد السياحى 2
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 تقدير الراقة االستيعابية للمقصد السياحى 2

 اختيار مولقع التنمية السياحية ووضع ولويات لها 2
كما يتم دراسة الرلب السياحى ما حي
 دراسة األسواق السياحية 2

:ا

 تقسيم السوق السياحى الى قراعات 2

 تحديد القراعات المستهدفه داخ السوق السياحى 2
 دراسة احتياجات ورغبات القراعات المستهدفة 2

ويتعرم الرالب ما خال هذه الماد على كيفية اعداد خرة للتنمية السياحية ت تم على األهدام التنموية

العاماة و المحاادد (فاى الماادى القصاير و والمتوساار و الرويا ) وذلااك فاى ضااو ماا ساابق د ارساتة مااا جوانااب
العاارل والرلااب و فضااال عااا اب ارار هميااة المتابعااة و التقياايم المسااتمر لخرااة التنميااة السااياحية وفقااا لمعااايير
مختلفة لتحديد مدى نجاار و ف ا تلاك الخراة كماا يتخلا المااد ياا عارل ألهام اآلثاار االيجابياة و السالبية
الناجمة عا التنمية السياحية داخال الدولاة الساياحيه وكيفياة تعظايم اآلثاار اليجابياة و الحاد ماا اآلثاار السالبية

داخلها 2
 -4تسويق سياحى :

119511614

ساعتان

تتناو الماد دراسة تفصيلية لعناصر المريج التسويقى و المتمثلة فى :

سياسة تروير المنتج

سياسة التسعير

سياسة التن ير

سياسة األفراد

سياسة السوق

سياسة بحو السوق

سياسة منافذ البيع 2

وتسااتعرل الماااد يضااا هميااة بحااو التسااويق داخا عناصاار الماريج التسااويقى و والتخرااير الجيااد للحمااالت
التسااويقية بااد مااا تقياايم الوضااع الحااالى ثاام تحديااد الوضااع المسااتهدم ومحاولااة الوصااو اليااه ( تنفيااذ الخرااة

التسويقية ) ووصوال الى متابعة االدا و التقييم و بعد االنتها ما الخرة التسويقية 2

11511619

 -9اقتصاد جزئى وكلى ( : )2ساعتان

ياادرا الرالااب فااى هااذه الماااد األدا اليااومى لالقتصاااد الرساامالى و العالقااات االقتصااادية الدوليااة فااى األدا
اليومى لالقتصاد الرسمالى و نظريات دا االقتصاد الرسمالى و نظرياة سالوك الم اروع ا النظرياة الكنرياة و
الوسر التاريخى للتحلي الجمعى الكنرى و النموذل النظرى لكنر و المظاهر المنهجية و الفرول األساساية و

األددوات الفكرية لنموذل كنر و االتجاهات العامة للنقد الذى يمكا ا يوجه لنظرية كنر2
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11511616

 -6منظمات و أجهزة سياحية  :ساعتان

تحتوى

على تعريم عام و ام لمفهوم المنظمات السياحية الرسمية و غير الرسمية و الفرق بينهما و مع بياا
همية و دور كال منهما فى تدعيم العم السياحى و باالضافة الى تحلي ألهم االجهر السياحية الدولية

وتحديد االهدام و التخصصات المختلفة لتلك المنظمات و ن رتها المختلفة و مما يةدى لدعم قدر الرالب
على التعرم على اهم محاور العم لتلك المنظمات و يوسع ما ادراكه ألهميتها و دورها فى تفعي العم

السياحى  .كذلك بجب االلمام ب هم المنظمات السياحية المصرية ما خال دراسة متكاملة عا تلك االجهر
ومكوناتها و بعادها و دورها فى تفعي العم السياحى .
11511617

 - 7قاعة بحث (تطبيقات ) ساعتان
يقااوم الرالااب بتربيااق مااا درسااه فااى ماااد مناااهج البحا
للت كد ما قدرته على القيام بالبح

العلما لعما بحا

فااى حااد موضااوعات التخصااصو

العلم ومدى استيعابه لما درسه ف ماد مناهج البح

 -0اقتصاديات السياحة ( )2ساعتان

العلم 2

11511610

تتضما الماد مفاهيم ساسية حو اقتصاديات السياحة ما حي

الخصاحص االقتصادية لصناعة السياحة و

وتتناااو الماااد يضااا د ارسااة ألهميااة صااناعة السااياحة مااا حي ا

الخصاااحص االقتصااادية لصااناعة الس اياحة و

مفهوم الرلب السياحى و العرل السياحى 2
مفهوم الرلب السياح و العرل السياح 2

وتتناو الماده يضا دراسة ألهمية صناعة السياحة فى البنا االقتصادي على المستوى الدولى و القومى ما
حي

ت ثيرهاا فاى العمالاة و تنمياة النااتج القاومى و تن اير االساتثمار وت ثيرهاا يضاا علاى مياراا المادفوعات 2

وتتراارق الماااد الااى د ارسااة الت ا ثير االقتصااادي االيجااابى للقراعااات السااياحية المختلفااة ( االقامااة – النق ا _
الخدمات و التسهيالت ) على االقتصادي القوم داخ الدولة 2
-5اتجاهات دولية فى السياحة

11511615

ساعتان

تتضما الماد دراسة لمفهوم صناعة السياحة و الساح قديما وحديثا و هم الترورات التى ررات على صناعة

السياحة و السفر و ربيعة الساححوا الجدد واختالفهم عا الساح القديم 2

كمااا تسااتعرل اتجاهااات الرلااب السااياحى الاادولى علااى مسااتوى العااالم مااا خااال التعاارم علااى هاام الاادو

المصدر و المستقبلة للساححيا و هم الدو ذات الميراا السياحى االيجابى و السلبى 2

كمااا تتناااو الماااد د ارسااة ألهاام االتجاهااات الحديثااة فااى صااناعة الس ااياحة و الفاار مااا حيا

ربيعااة الساااح و

الاارحالت االسااياحية و االنمااار السااياحية المسااتحدثة وتوريعهااا الجغ ارفااى علااى مسااتوى العااالم و وتتراارق الماااد

يضا الاى مساتقب صاناعة الساياحة علاى مساتوى العاالم و هام التحاديات الخاصاة بهاا وكيفياة وضاع الحلاو و

المقترحات للتغلب عليها 2
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-11احصاء سياحى ()2

11511611

ساعتان

تتضاما الماااد االحارااة بالمصاارلحات االحصاااحية الهامااة مااا تتضااما مراجعااة راارق جمااع وعاارل وتصاانيم
البيانا ت  2تتعرل الماد يضا الى دراسة نواع العينات الع واحية المختلفة و مميرات و عيوب ك منها 2
كما تتررق الماد لدراسة موضوعات هامة للتحلي االحصاحى مث :

1ا التوريعات االحتمالية (و منها التوريع المعتد المعيارى).
1ا توريعات المعانية و نظرية النهاية المركرية .

3ا كيفية اتخاذ القرار االحصاحى ( التعرم على معالم المجتمع المجهولة ماا خاال د ارساة العيناات الع اواحية
).

4ا سلوب التقدير بنقرة و سلوب التقدير بفتر .
5ا اختبارات الفرول االحصاحية .

 -11ال تجاهات الحديثة فى التخطيط السياحى

11511611

ساعتان

تضاام د ارسااة متكاملااة عااا مفهااوم التخرااير السااياحى و هاام محاااوره لتحديااد نراااق التغياار و الترااوير و كااذلك
التعرم على هم المةثرات الدولية التى يمكا ا تةدى الحادا

التراوير فاى الفكار التخريراى  .كاذلك نحادد

االتجاهات العالمياة الحديثاة ماا بررهاا العولماة و الجاات و الجااتا و ثرهماا علاى ت اكي الفكار التنماوى وو
دراسة تكنولوجيا نظم المعلومات تعيفها و نواعها و ثارها و مما يةدى الكساب الرالاب المعرفاة و القادر علاى

تحلي ا االتجاهااات الحديثااة التااى يماار بهااا العااالم و مااع التعاارم علااى كيفيااة ربرهااا بااالفكر التخريرااى لتحقيااق

التنمية السياحية المتوارنة و المتواصلة 2
 -12مشكالت سياحية

11511612

ساعتان

تبد الماد بعرل مكونات الن ار السياحى المختلفة  2ثم تتناو الماد الم كالت المختلفة التى تتعرل لها
السياحة سوا على المستوى المحلى و العالمى و هم مظاهرها 2

كما يتعرم الرالب ما خاال المااد علاى مساببات هاذه الم اكالت و التاى تنقسام إلاى ساباب تتعلاق بالن اار

السياحى ذاته و مسببات خارجية 2

ثم يتعرم الرالب على ساليب التغلب على هذه الم كالت و كيفية تجنبها .
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ماجستير الدراسات السياحية
ثانيا  :المقررات االختيارية

 -1أقاليم مصر السياحية :

ساعتان

11911114

تتناو هذه الماد عرل لمفهوم "االقليم" على المستوى القومى والمحلى و كما تتناو يضا التعرم على هم
قاليم العالم السياحية  .و يقوم الرالب ما خال هذه الماد بدراسة األقاليم الساياحية الرحيساية فاى مصار ماا

حي :

 التعريم باألقليم جغرافيا و اداريا .


هم عناصر الجذب السياحى الربيعية و الب رية باألقليم .

 مستوى الخدمات و التسهيالت السياحية داخ االقليم.
 حجم الرلب السياحى باالقليم و مصادره المختلفة.

 االنمار السياحية الحالية و المستقبلية داخ االقليم .


هم معوقات التنمية السياحية داخ االقليم.

 -2إدارة سياحة المناسبات

11511619

ساعتان

تهاادم هااذه الد ارسااة الااى توساايع نراااق االنمااار المختلفااة للسااياحة لت اام سااياحة المناساابات و المااةتمرات و

المهرجانااات .كمااا تتناااو هااذه الماااد كيفيااة تخرااير و تنميااة سااياحة المناساابات والمااةتمرات و المهرجانااات .و
تتعرل للتقيم االقتصادى و وضع الميرانية لتنظيم مناسبة و مهرجاا و عقد مةتمر و و يادرا الرالاب فاى

هااذه الماااد كيفيااة التسااويق لهااذا الاانمر السااياحى بمختلاام و ساااح التسااويق فضااال عااا د ارسااة ألهاام االثااار
االيجابية و السلبية لسياحة المناسبات

تتضما الماد يضا كيفية التنظيم والتسويق للمعارل المختلفة و االستفاد منها سياحيا .

كم ااا ي اادرا الرال ااب همي ااة اس ااتخدام التكنولجي ااا ف ااو تنظ اايم و التس ااويق له ااذا ال اانمر و ك ااذلك مس ااتقب س ااياحة
المناسبات فى العالم بصفة عامة و فى مصر بصفة خاصة و التحديات المستقبلية و كيفياة وضاع حلاو لهاا
و مقترحات للتغلب عليها.
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11511616

 -0إعالن واعالم سياحي  :ساعتان

تتضااما الماااد مفاااهيم اساسااية حااو "االعااالا" و "االعااالم" و "عمليااة االتصااا " وعناصاارها المختلفااة و كمااا

تعاارل ايضااا د ارسااة "لالعااالا السااياحى " وعالقتااة بعناصاار الماريج التسااويقى بصاافة عامااه وسياسااة التن ااير

السياحى بصفة خاصة 2

ومااا خااال الماااد يتعاارم الرالااب علااى سااا تخرااير الحمااالت االعالنيااة السااياحية وكيفيااة وضااع هاادافها

والميرانيااات الخاصااة بهااا  2وتتضاما الماااد ايضااا اساااليب التصااميم و الرقابااة علااى الخراار االعلميااةو فضااال
عا دراسة دور المنظمات السياحية القومية فى مجا التن ير السياحى بصفة عامة فى الداخ و الخارل 2
 -4ال تجاهات الحديثة فى السياحة البيئية

ساعتان

1 1511617

تبااد هااذه الماااد ب اارر مفهااوم التنميااة المتواصاالة وكيفيااة تربيقااه فااى السااياحة االيكولوجيااة (البيحي اة) وذلااك مااا

خااال  :اارر كيفيااة تسااويق و ادار االيكولوجيااة المتواصاالة و توضااي التقنيااات و االسااتراتيجيات المسااتخدمة
لتحقيق التنمية المتواصلة و التعرم على دور التفسير و التثقيم فى الحصو على مستقب متواص و خي ار

الربر بيا الحفاظ على البيحة و السكاا المحلييا 2

كما يتعرم الرالب ما خال الماد على السياحة االيكولوجية فى ظ العولمة و كيفية تربيق مفهوم ضماا

الجود فى مجا السياحة االيكولوجية 2

و خي ار تتعرل الماد لبعل الدرةاسات التربيقية الناجحة فى مجا السياحة االيكولوجية علاى مساتوى العاالم

2
 -9تطبيقات دراسة جدوى المشروعات السياحية ( : )1ساعتان

11511610

يبد الرالب فى هذه المااد بد ارساة مفهاوم الجادوى االقتصاادية ثام ينتقا لد ارساة ما ار الم اروع االساتثمارى ثام

يتعاارم الرالااب علااى مفهااوم الباادي و ان اواع البااداح مااع التركياار علااى كيفيااة تحديااد عااددما البااداح الممكنااة
للم روع االستثمارى و كما يدرا الرالب كيفية تحديد و التنبة باالتجاهاات الحالياة و المساتقبلية للساوق و ثام

يتعرم الرالب على هم الدراسات التقنية الالرماة للم اروع االساتثمارى و كيفياة التنباة بالنفقاات و كماا تتنااو

هااذه الماااد فكاار الحلااو البديلااة و التحليا الااالرم لهااا و و اخيا ار ياادرا الرالااب هاام المعااايير التااى يقااوم علااى
ساسها اختيار الم روع االستثمارى ما وجهة نظر الم روع الفردى 2
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تأهيلي دكتوراه الدراسات السياحية
أوال :المقررات التخصصية اإلجبارية
11511711

 -1الهيكل التنظيمي للقطاع السياحي ساعتان

يضم د ارساة لمفهاوم التنظايم الساياح و هام محااوره و بعااد و بيااا المكوناات الرحيساية للن اار الساياح ماا

الوجهة التنظيمية ممثلة ف األجهر الرسمية للقراع و كذلك األجهر الفاعلاة و التا تخاتص بالعما الساياح

سا اوا

ااركات س ااياحية و ااركات نقا ا ب ااري و بح ااري و ج ااوي  .و يج ااب ا يل اام الرال ااب با ا نواع ال ااركات

السياحية و تنظيمها الداخل و المن احت التا تتعاما معهاا مثا المن احت الفندقياة  ...و غيرهاا .كاذلك تضام
تعريم الرالب بالهيك اإلداري و التنظيم للقراع السياح و سب تقييم و تفعي هذا الهيك و هم محاور
ترويره و تربيق ذلك ف دراسة متكاملة عا الهيك التنظيم للقراع السياح ف مصر .
 -1جغرافيا العالم السياحية

11511710

ساعتان

تس ا ااتعرل الماا اااد المناا اااهج المختلفا ا ااة لد ارساا ااة جغرافياا ااة العاا ااالم الس ا ااياحية (الم ا اانهج اإلقليم ا ا ا -الماا اانهج

الموضااوع -المنهج اإلقليم الموضوع ) متضمنة دراسة تربيقية على استخدام ك ما هذه المناهج و
كمااا ياادرا الرالااب مااا خاللهااا الجغرافيااا السااياحية فااى مختلاام االقاااليم السااياحية علااى المسااتوى العااالمى

ما حي

 :مقومات الجذب السياحى (العرل السياحى )و اتجاهات الرلب السياحى الدولى و المساتقب

السياحى 2

 -0دراسة الخطط القومية و القطاع السياحى ساعتان

11511714

تضم دراسة تفصيلية لمفهوم الخرة ال املة و هم بعادها باالضافة الى ضرور فهم نواع الخرر و همية
ودور كا ا ن ااوع ف ااى اح اادا

التنمي ااة ال اااملة للدول ااة و م ااع د ارس ااة الخر اار القومي ااة للتنمي ااة االقتص ااادية و

االجتماعية ومراحلها وتحديد حجم القرااع الساياحى داخلهاا  2ونعما ماا خاال الد ارساة علاى دعام قادر

الرالب على التحلي والتقيايم آلثاار تلاك الخرار ومردودهاا العاام علاى االتجاا التنماوى للدولاة  2ثام نقاوم
بدراسة هم محاور الخرر القومية الساياحية فاى مصار و تحدياد الرةياة المساتقبلية للقرااع ك حاد محااور

التنمية ال املة فى مصر 2
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 -4العالقة المتبادلة بين السياحة و البيئة

ساعتان

11511719

تباد هااذه الماااد بتقااديم بعاال المصاارلحات الهامااة ذات الصاالة بالبيحااة ونبااذ عااا تاااريم حمايااة الربيعااة  2ثاام
يتعرم الرالب ما خال الماد على همية ك ما السياحة للبيحاة و البيحاة للساياحة و وذلاك ماا خاال ابارار

اآلثار االيجابية و السلبية لك منهما على االخر 2

ثم تتناو الماد ن ا المحميات الربيعية و ترورهاا علاى مساتوى العاالم وفاى مصار و باالضاافة الاى توضاي

عالقتهااا بالسااياحة  2كمااا توض ا الماااد المنظمااات و االتفاقيااات الدوليااة المهتمااه بالحفاااظ علااى الربيعااة و
مواردها 2

كما يتعرم الرالب علاى ن ا الساياحة االيكولوجياة ( البيحياة ) و هميتهاا و ومبادحهاا التاى تميرهاا عاا نماار

السياحة األخرى باالضافة الى ن رتها و هم الم اك التى تواجهها  2ثام ياتم ارر ماا خاال المااد مفهاوم

الساح األيكولوجى ومدى االختالم بينه وبيا الساح التقليدى
 -9إدارة األزمات السياحية

11511716

ساعتان

تتضما الماد مفاهيم اساسية حو تعريام األرماات بصافة عاماة و خصاحصاها المميار و نواعهاا المختلفاة و
هاام الم ارح ا التااى تماار بهااا  2كمااا تتناااو يضااا مفهااوم " األرمااة السااياحية " و هاام العناصاار المسااببة لهااا و

باألضااافة ألهاام اآلثااار الناجمااة عنهااا  2وياادرا الرالااب مااا خااال هااذه الماااد هاام األرمااات السااياحية التااى
تعرل لها القراع السياحى المصرى خال السنوات السابقة و ساليب التصدى لها و و المترلبات االساساية

الالرمة لالدار الفعالة لالرمات السياحية بصفة عاماة  2وت اتم المااد يضاا علاى د ارساة االسااليب المختلفاة
الدار االرمات السياحية فى هم الدو المتقدمة سياحيا مع تقييم األدا الفعلى لجهار ادار األرماات الساياحية
فى مصر و التعرم على هم األرمات السياحية التى يمكا اا تواجة القراع السياحى المصرى مستفبال .

 -6السياحة اللكترونية ()2

11511717

ساعتان

تتناااو تربيقااات السااياحة االلكترونيااة و وتتضااما الخاادمات االلكترونيااة و و األعمااا االلكترونيااة وو التجااار

االلكترونياة و واالنترناات وتربيقاتاه  2وت اام د ارساة متكاملااة ألهاام سامات و بعاااد الساياحة االلكترونيااة وتررهااا

عالميا و محليا واقليميا ما خال تحلي ترورها فى الدو المتقدماة و النامياة علاى حاد ساوا وو يحصا ماا
خاللها الرالب على د ارساة مستفيضاة ألهام الم ارحا التاى وصالت اليهاا االلكترونياة وتحدياد ألهام
الاادو العربيااة بصاافة عامااة و ممااا ياادعم مااا قدرتااة علااى تحلي ا

هاام مجاااالت تربيااق السااياحة االلكتروني ااة

للتوص الى همية البعد التكنولوجى و بعاد استخدامة فى القراع السياحى و مع تحلي

و بعادها فى مصر 2
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اكالها فاى

كثر تعماق لترورهاا

11511710

 -7ضمان جودة المنشآت السياحية ساعتان
 مفهوم ادار الجود فى المجاالت الخدمية 2
 الترور التاريخى الدار الجود ال املة 2
 تعريم جود الخدمة 2
 تقنيات جود الخدمة 2

 تربيقات ادار الجود ال املة فى المجاالت السياحية و الفندقية 2
 -0اقتصاديات النقل السياحى

11511715

ساعتان

تتضما الماد التعرم علاى صاناعة " النقا " كمكاوا رحيساى ماا مكوناات صاناعة الساياحة و وتتنااو يضاا

الترور التاريخى لوساح النق السياحى عبر السنوات المختلفة 2

وما خال الماد يدرا الرالب األنماار الرحيساية للنقا الساياحى بصافة عاماة (بارى – بحارى – جاوى) علاى
المستوى العالمى وكما يتعرم يضا علاى االهمياة االقتصاادية للنقا الساياحى و هام القاوى االقتصاادية الماةثر

فيااه  2وتتناااو الماااد يضااا سااا تسااعير خاادمات النق ا السااياحى مااا الجانااب االقتصااادى و كمااا تتضااما
الدراسة جانب تربيقى يتناو األنماار المختلفاة للنقا الساياحى داخا مصار و الاورا النسابى لكا منهاا داخا

الحركة السياحية الوافد

 -5األنماط الحديثة فى السياحة

11511711

ساعتان

يتعرم الرالب ما خال هذه الماد على األ كا المختلفة لألنمار الساياحية الحديثاة وفقاا لعاد معاايير مثا
 :الهدم ما الرحلة و التنظيم و الساا و وسايلة االنتقاا و مساتوى االنفااق 2كماا تتضاما المااد د ارساة ل ثاار
السلبية و االيجابية لتلاك االنماار الساياحية علاى الادو المساتقبلة لهاا ساوا كانات هثاار اقتصاادية و اجتماعياة
وثقافية و هثار بيحية 2

تتعرل الماد يضا لدراسة تربيقية على األنمار السياحية الحديثة فى العالم بصفة عامة وفى جمهورية

مصر العربية بصفة خاصة وما هذه األنمار الحديثة التى سيتم دراستها على سبي المثا وليا الحصر
:سياحة الحوافر السياحة العالجية و السياحة الفنية و سياحة السفارى و سياحة الفضا وغيرها.
 -12القتصاد المحلى

11511712

ساعتان

يقوم الرالب فاى هاذه المااد بد ارساة خصااحص الهيكا االقتصاادي المصاري و الخرار االقتصاادية و نتاحجهاا
2كمااا يقااوم بد ارسااة جهااود النمااو االقتصااادي مااا الخمسااينيات و حتااى األا و ود ارسااة االنفتااار االقتصااادي و
اآلث ااار االقتص ااادية الناجم ااة ع ااا االنفت ااار  2وي اادرا ك ااذلك اتفاقي ااة التج ااار العالمي ااة و ثاره ااا عل ااى االقتص اااد

المصااري 2كما نااه ياادرا ممارسااات ال ااركات دوليااة الن ااار و ثارهااا علااى االقتصاااد المصاارى و وكااذلك وضااع
المديونية الخارجية و استراتجية تروير االقتصاد المصرى 2
38

دكتوراه الدراسات السياحية
ثانيا :المقررات االختيارية
 -1التشريعات السياحية ساعتان

115117119

تتن اااو الم اااد التنظ اايم الق ااانونى للمن ااحت الس ااياحية و الفندقي ااة م ااا حيا ا

اجا ا ار ات و اارور التا اراخيص

كما تتناو يضا التنظيم القانونى للعامليا داخ هاذه المن احت ماا حيا

" قاانوا العما \" و االلترماات

وتحديد الجهات المختصة بتحديد االسعار الخاصة بهذه المن ت 2
و القيود الوارد على حرية ك ما العام و صاحب العم 2

كما يتعرم الرالب يضا ما خال هذه الماد على التنظايم القاانونى لل اركات الساياحية (داخا القاانوا

المصاارى ) فضااال عااا د ارسااة كافااة االلترمااات القانونيااة التااى تقااع علااى عاااتق تلااك ال ااركات السااياحية
و رور اصادار تاراخيص لهاا  2وتتنااو المااد ايضاا التنظايم القاانونى لالجهاره الساياحية الرسامية داخا

مصر2

11511716

 -2تنمية أقتصادية و أجتماعية ( )2ساعتان
 النظريات الموضوعية لتفسير التخلم و التنمية 2
 الفكر التنموى الغربى 2

 سمات االقتصاد المتقدم2
 سمات االقتصاد المتخلم 2

 االقتصاد المصرى بيا التخلم و التبعية ( االقتصاد المصرى فى القرا الماضى و حتى اآلا )2
 تجارب التنمية االقتصادية فى البلداا النامية (دراسة مقارنة مع االقتصاد المصرى )2
 -0تطبيقات دراسة جدوى المشروعات السياحية ( )2ساعتان

11511717

يقوم الرالب باساتخدام ساسايات د ارساة جادوى الم اروع االقتصاادى و تربيقهاا علاى مركاب ساياحى خادمى و
ى باختيار منرقة سياحية على خريرة جمهورية مصر العربياة وعما تصاور لد ارساة جادوى م اروع ساياحى

خدمى متكام باستخدام سا دراسة جدوى الم روعات السياحية التى قام بدراستها نظريا 2
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11511710

 -4تنظيم المواقع السياحية ساعتان

تتعارل الماااد فااى او األماار الااى تعرياام الموقااع السااياحى و المعااايير المحاادد الختيااار  2ثاام تتناااو مفهااوم
ادار المواقع السياحية2

كماا يتعارم الرالاب ماا خاال المااد علاى كيفيااة ادار المواقاع الساياحية و ماا خاال التعارم علاى الخراوات

التمهيديااة االرمااة لهااا 2كمااا ياادرا الرالااب مكونااات خرااة ادار المواقااع وكيفيااة تنفيااذها  2ثاام تتناااو الماااد

استراتيجيات االدار المختلفة و باالضافة الى الرقابة و التقييم المتبعة فاى المواقاع الساياحية التخااذ االجا ار ات

التصحيحية الالرمة 2

11511715

 -9التنبؤ باتجاهات الطلب السياحي الدولي ساعتان

تتن اااو الم اااد مقدم ااة لالحار ااة ب همي ااة التنب ااة بالرل ااب الس ااياحى لوض ااع الخر ااة الس ااياحية سا اوا م ااا يتعل ااق
باالس ااتثمارات و الحم ااالت الدعاحي ااة و ب ااالتنظيم الس ااياحى داخا ا الدول ااة  2كم ااا تتض ااما الم اااد االتعريف ااات

المختلفااة للتنبااة  2وتتعاارل الماااد ايضااا المقاااييا المختلفااة المسااتخدمة لقياااا دقااة التنبااة  2كمااا تتعاارل
للررق المختلفة للتنبة سوا الكمية منها و الكيفية وكيفية االختيار فيما بينها 2

تتناااو الماااد د ارسااة الراارق الكيفيااة للتنبااة كااذلك تحديااد ممي ارات و عيااوب ك ا منهااا و ومااا هااذه الراارق ار

التنفيذيا و تقديرات قو البيع و رريقة دلفى وغيرها2

يدرا الرالب يضا فى هذه الماد الررق الكمية للتنبة ومنها :
 .1تحلي االنحدار البسير 2

 .1تحلي االنحدار المتعدد ودراسة مختلم المتغيرات المةثر على الرلب السياحى 2
 .3تحلي السالس الرمنية 2
 .4تحلي المكونات 2

 .5المتوسرات الحسابية المتحركة 2
 -6الصورة السياحية للمقصد السياحى

ساعتان

11511721

تبد الماد بعرل المفاهيم الخاصة بالوعى بصفة عامة و مفهوم الوعى السياحى بصفة خاصة  2ثم يتعرم

الرالب على بعاد الوعى السياحى و العوام المةثر فى ت كيلة ومظاهر انخفاضه 2

كما يتعرم الرالب ما خال الماد على دور األجهر المختلفة فى خلق وتنمية الوعى السياحى  2ثم تتناو

الماااد اب ارار العالقااة باايا الااوعى السااياحى و الصااور السااياحية وكيفيااة التعاارم عليهااا  2و خي ا ار تتناااو الماااد
توضي دور الوعى السياحى فى تحسيا الصور السياحية للمقصد السياحى .
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ملحق رقم ( :)9توصيف مقررات البرامج المختلفة للدراسات العليا بقسم الدراسات
الفندقية (دبلوم /ماجستير /دكتوراه)
دبلوم الدراسات الفندقية

أوال :المقررات التخصصية اإلجبارية
 -1محاسبة فندقية

21921532

ساعتان

يعتباار قساام الحاساابات بالفناادق مااا األقسااام المهمااة الت ا تقااوم ب عااداد ومراقبااة المعااامالت المحاساابية واعااداد
القواحم المالية فى الفندق وما ثم فاا المقرر يهدم الى جعا الرالاب ملماا بجمياع تلاك المعاامالت واا يكاوا

قاد ار على القيام بها ومراقبتها  2ولذلك فاا المقرر يضما تحريا ار رلباات ال ا ار والفاواتير ومراجعاة الساجالت
الماليااة والتعاقاادات واإلي ارادات وغيرهااا وكيفيااة إعااداد التقااارير المحاساابية – ومراجعااة بنااود الميرانيااة وتاادوينها

وحساب األربار والخساحر وغيرها ما المعامالت المالية 2

 -2قوائم الطعام

21921531

ساعتان

تهاادم الماااد إل ا تعلاايم الرالااب ال ا ماادى يمكااا لقاحمااة الرعااام اا تكااوا وساايلة حيويااة مااا وساااح البيا اع و
التارويج ألى من ا تجارياة تقاادم األغذيااة و الم اروبات كمااا يااتعلم كيام يكااوا تصما ا ايم و تكاويا هااذه القاحمااة

بال ااك الااذي يجااذب العمااال ويرضاايهم  .حي ا

تتناااو الماااد ساااليب التصااميم المختلفااة للقاحم اة ونظريااات

عدادها وررق التسعير لك وجبة وكيفياة حسااب مادي اعبية كا وجباة وب اك مبسار يتعارم الرالاب علا

اإلخفا التى ال يجب الوقوع فيها ثنا إعداد قاحمة الرعام
 -0إدارة الموارد البشرية

21921531

ساعتان

يه اادم المق اارر إلا ا د ارس ااة المعلوم ااات األساس ااية فا ا مج ااا إدار الما اوارد الب ا ارية ك ح ااد المقوم ااات الرحيس ااية

الفعالااة ف ا إدار الفنااادق ويتناااو المقاارر رريقااة اإلعااالا عااا الوظاااحم ال اااغر واختيااار المااوظفيا وتعياانهم
وتدريبهم ثم عمليات تقييم األدا وكذلك العمليات األخرى الت ما ن تها رفع كفاا

ف الفنادق2
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األدا للعناصار الب ارية

 -0دراسات الجدوى

ساعتان

21921533

يهاادم هااذا المقاارر إلااى التعرياام بماهيااة د ارسااة الجاادوى و هاادافها و هميتهااا للم ااروعات االقتصااادية .ويلقااى
المقاارر الضااو علااى المبااادا األساسااية الواجااب إتباعهااا عنااد القيااام بد ارسااة جاادوى لم ااروع ماااو مااع اسااتعرال
معااايير اختيااار المكاااا المناسااب للم ااروع الفناادق و و سااا القيااام ببحااو السااوق الالرمااة والراارق المتبعااة فا

تنفيذها.

عرضا ألجا ار د ارساة الجادوى عاا ررياق تحليا خصااحص الساوق وتحليا العارل والرلابو
كما يقدم المقرر
ً
وتقياايم الن اواح الماليااة المختلفااة للم ااروع مااا مترلبااات را المااا المسااتثمر وراارق التموي ا وكيفيااة قياااا
األدا الفعل للم روع.
21921534

 -4لغة ومصطلحات فندقية ( )0ساعتان

يهدم المقرر إلى صق مهارات الرالب ف استخدام مقررات ومصرلحات جديد ف مجا الفندقة
وق ار الموضوعات المرتبرة بمجاالت التخصص والسيما ف مجا اإلقامة وخدمة الغرم باإلضافة إلى
بعل القواعد اللغوية الجديد الالرمة لسالمة التعبير2

 -5تدريب عملي

21921535

ساعة

يهدم هذا المقرر ال تدعيم الجانب العمل والتربيق للدراسة النظرية واألكاديمية وفى هذا المقرر يتم تقسيم
الرالب الى مجموعات فى الفنادق لممارسة التدريب العمل والتربيق فى مجا األغذية والم روبات ما

خال دور الغذا وعمليات ال ار واالستالم واألعداد فى المرابم والتقديم فى المراعم وعمليات الخدمة و

كما يتم التدريب فى مجا المكاتب األمامية وعمليات االستقبا والتسجي وكذلك فى قسم األ رام الداخل
وعمليات التسكيا واإلقامة والتفتيش على الغرم.

 -6إدارة المكاتب األمامية

21921536

ساعتان

يلعب قسم المكاتب األمامية دو ار محوريااً لكا التعاامالت بايا الفنادق وعمالحاه ويتضاما المقارر د ارساة عالقاة
ه ااذا القس اام باألقس ااام األخ اارى بالفن اادق ض ااافه إل ااى األقس ااام الداخلي ااة التابع ااة له ااذا القس اام مثا ا االس ااتعالمات
واالستعجا والحجر وصرام المكتب األمام وغيرهاا ماع التعارل لمهاام ووظااحم كا منهاا و همياه التنسايق

بينها وكذلك إج ار ات التسجي واإلقامة والمغادر والخادمات األخارى التا يمكاا ا يقادمها هاذا الفنادق للنارال

كم ااا ي اام المق اارر عل ااى دور الم ارق ااب الليلا ا ومهام ااه فا ا مراقب ااة دق ااة ومراجع ااة ص ااحة عم ا قس اام المكات ااب
األمامية 2

42

 -7مراقبة وجودة األغذية في الفنادق

ساعتان

21921531

يهدم هذا المقرر إلى تعريم الرالب على القواعد الثابتة ف خال عملياات تاداو األغذياة بداياة ماا عملياة
ال ا ار ثاام االسااتالم وتحديااد مواصاافات األصاانام يل ا ذلااك مراقبااة جااود عمليااة التخ اريا والظااروم المالحمااة
لتخريا ك ما هذه األصنام ثم جود عملية الصرم ومراقبتها وكذلك عمليات الجرد  2يل ذلك الرقابة ما

خال عمليات األعداد ف المربم والتقديم ف المرعم والتعرم على المواصافات القياساية ماا حيا
والنوعيات لضماا تقديم وجبات و رباق ذات جوده عالية2

 -0محاسبة تكاليف فندقية

الكمياات

21921538

ساعتان

يعتباار قساام الحاساابات بالفناادق مااا األقسااام المهمااة الت ا تقااوم ب عااداد ومراقبااة جميااع المعااامالت المحاساابية
واعداد القواحم المالية ف الفندق وماا ثام فااا المقارر يهادم إلاى جعا الرالاب ملماا بجمياع تلاك المعاامالت
اادر عل ااى القي ااام به ااا ومراقبته ااا  2ول ااذلك ف اااا المق اارر يض ااما تحريا ا ار رلب ااات ال ا ا ار والفا اواتير
واا يك ااوا ق ا اً
ومراجعة السجالت المالياة والتعاقادات واإليارادات وغيرهاا وكيفياة إعاداد التقاارير المحاسابية – ومراجعاة بناود

الميرانية وبنودها وحساب األربار والخساحر وغيرها ما المعامالت المالية 2

 -4إحصاء فندقي

ساعتان

21921539

يهدم المقرر إلى تدريب الرالب على كيفية استخدام وتوظيم األساليب والررق اإلحصاحية المختلفة ف

تحلي ودراسة البيانات والمعلومات الت غيلية للمن حت السياحية والفندقية وتحوي هذه البيانات إلى نتاحج ذات
داللة معنوية 2
 -9لغة ومصطلحات فندقية ()4

21921542

ساعتان

يعتبر المقرر امتداد لما درسه الرالب ف الفص الدراس األو لتدريب الرالب على استخدام المصرلحات
والجم والعبارات ال احعة االستخدام ف مجا الخدمة الفندقية ب قسام الفندقة األخرى ورياد إمكانية الرالب
على كتابة بعل البارجرافات األرو مع صق المهارات الخاصة بقواعد اللغة االنجليرية2
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 -6تدريب عملي

ساعة

21921541

يهدم هذا المقرر إلى تدعيم الجانب العمل والتربيق للدراسة النظرية واألكاديمية وفى هذا المقرر يتم تقسيم
الراالب إلاى مجموعااات فا الفناادق لممارساة التادريب العملا والتربيقا فا مجاا األغذيااة والم اروبات مااا
خاال دور الغاذا وعمليااات ال ا ار واالساتالم واألعااداد فا المرااابم والتقاديم فا المراااعم وعملياات الخدمااة و
كما يتم التدريب ف مجا المكاتب األمامية وعملياات االساتقبا والتساجي وكاذلك فا قسام األ ارام الاداخل
وعمليات التسكيا واإلقامة والتفتيش على الغرم2

ثانيا :المقررات التخصصية االختيارية
 -1التجهيزات الفندقية

21921545

ساعتان

يهدم المقرر إلا جعا الرالاب ملماا بالمباادا األساساية الخاصاة بتعمايم واختياار وت اغي وصايانة المعادات
والتجهيرات فى الفنادق 2

وي اام المقاارر علااى المبااادا األساسااية لتصااميم التجهي ارات الفندقيااة وكياام يمكااا موا متهااا مااع احتياجااات
المن ااا وامكانياته ااا و المه ااام والوظ اااحم الت ااى ترل ااب منه ااا داحه ااا و ومه ااارات الع ااامليا ف ااى ت ااغي وص اايانة
األجه اار وتحديا اد المس اااحات المتاح ااة للعما ا بكف ااا

كم ااا يتض ااما المق اارر تحدي ااد نا اواع ومواص اافات األجه اار

والتجهيرات الالرمة فى ك قسام ماا قساام الفنادق بماا يتناساب ماع حجام وامكانياات المن اا ماع التركيار علاى

قسم األغذية والم روبات وتجهيرات الغرم 2
 -2منشآت القامة العالجية

ساعتان

21921546

يهدم المقرر إلى تعليم الرالب ماهية من حت اإلقامة العالجية او المنتجعات الصحية وما يجب ا يتوافر
فيهااا مااا اارور ومواصاافات  2كمااا يتناااو المقاارر د ارسااة ناواع هااذه المن ااات و ماااكا تواجاادها حااو العااالم
وخاصاة بمصاار واألسااا التاى تاام بنااا عليهااا اختياار مواقااع هااذه المن ااات العالجياة وكيفياة تجهيرهااا  2كمااا
يدرا الرالب نوع العمال الذيا يترددوا على هذه المنتجعات والم اك الصحية الت يعانوا منها وكيفية

عالجها ما خال

قامتهم بمن ات اإلقامة العالجية2
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 -0المطابخ األجنبية

21921541

ساعتان

صممت محتويات هذا القرار حتاى يكاوا الرالاب ملمااً بمترلباات نارال الفناادق ماا الجنسايات المختلفاة حيا

ياوفر المقاارر المعااارم المختلفااة المتعلقااة بمختلاام ناواع األرعمااة المختلفااة وراارق تحضاايرها واعاادادها وراارق

الخدمة والنكهات الممير لها 2

ويكتسااب الرلبااة مااا خااال هااذا المقاارر الخباار ف ا إعااداد ق اواحم الرعااام للبلااداا واألقاااليم الجغرافيااة المختلفااة
وتحديد ررق اإلعاداد وخدماة تلاك القاواحم وذلاك بماا ياتال م ماع االعتباارات الثقافياة والدينياة والتا تتناساب ماع

األذواق لك ما بلد المن

والبلد الت تقام بها الفندقه2

 -4إشراف داخلي وصيانة

21921548

ساعتان

يهدم هذا المقرر إلى إعداد كوادر متخصصة ومدرباة فا مجاا األ ارام الاداخل فا الفناادق وي ام هاذا

المقاارر علااى د ارسااة الهيكا اإلداري لقساام األ ارام الااداخل ومجاااالت ومسااحوليات هااذا القساام وعالقتااه ب قسااام
الفندق األخرى واألماكا الرحيسية الت يقوم قسم األ رام الداخل بالنيابة بها والسيما الغرم واألماكا العاماة
والمغسلة وقسم البيضات كما يهتم هذا القسم بتوفير األما واألماا للنرال والمحافظة على المفقودات وتساليها

لهم و كما يتضما دراسة اال ترارات الواجب توافرها ف العامليا بهذا القسم 2
 -5بحوث التسويق الفندقي ()1

ساعتان

21921549

يهاادم هااذا المقاارر إلااى توضااي مفهااوم بحااو التسااويق و هميتهااا وتوضااي األسااباب الالرمااة للقيااام بهااا .كمااا
يساعد المقرر على فهم الخروات اإلجراحية لبحو التسويقو واساتعرال الم اكالت و المعوقاات التا تواجاه

القيام بها.

ويلق ا المقاارر الضااو علااى الراارق المختلفااة للقيااام ببحااو التسااويق مااع اسااتعرال بعاال د ارسااات الحاااالت

للتربيق على المجا الفندق .

21921552

 -6سمينار في صناعة الضيافة ساعتان
الهاادم مااا المقاارر هااو تاادريب الرالاب علااى االرااالع والبح ا

ف ا المكتبااة مااا خااال الكتااب والم ارجااع

والدوريات ف موضوع ما موضاوعات إدار الفناادق ويقاوم الرالاب ب عاداد الموضاوع ب سالوب علما وعرضاه

ومناق ته ف مناق ة علنية مع الساد عضا هيحة التدريا ومعاونيهم2
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ثالثا :المقررات االختيارية من خارج التخصص
-1اقتصاديات الفنادق

21921555

ساعتان

يه اادم المق اارر إل ااى تروي ااد و إم ااداد الرال ااب بالمعلوم ااات االقتص ااادية األساس ااية ف ااى مج ااا الد ارس ااات الفندقي ااة
والعوام المةثر فى العرل والرلاب الفنادق مماا يسااعد علاى التنباة بنساب األ اغا فاى الفنادق ود ارساة مادى

الحاج ااة ال ااى التوس ااع او مواجه ااة األرما ااات االقتص ااادية بر اارق فع ااا  2كماااا يتض ااما المق اارر همي ااة الجاناااب
االقتصااادي لصااناعة الضاايافة وماادى م اااركة هااذا القراااع فااى الاادخ القااوم مااا خااال القيمااة المضااافة التااى
تحققها هذا القراع 2

 -2سلوكيات العمالء في الفنادق

21921556

ساعتان

يهدم هذا المقرر إلى توضي العوام المختلفة الت تحدد سلوك العمال و مع استعرال النظريات النفسية
واالجتماعية الت تساعد على فهم سلوك العمي ف صناعة الضيافة.

كما يساعد المقرر على التميير بيا النماذل المختلفة لسلوك العمال و وتنمية المهارات الالرمة الواجب

اضا للمةثرات الرحيسية للرلب على
ممارستها لتحقيق االتصا الفعا مع العمال  .كما يضم المقرر استعر ً
مريج الخدمة/السلعة ف صناعة الضيافة.

 -0العالقات العامة في الفنادق

21921551

ساعتان

يتناااو هااذا المقاارر العالقااات العامااة ك ساااا لنجااار الفنااادق و حي ا

يرجااع نجااار الفندقااة كمن ا خدميااة إلااى

صورتها فا المجتماع الاذي يوجاد فياه وفاى عالقاتاه ماع مختلام االرارام2يتنااو المقار العالقاات العاماة بايا
الفندق وبيا عمالحه ودورها ف تدعيم الصلة بينهم وكعام

ساس ف الوصو لرضا العمال واتخااذ قارارهم

بالعود إلى الفندق و تظهر همياة العالقاات العاماة كاذلك فا تعاما الفنادق ماع ماورديا الخادمات والمنتجاات

له وذلك ليمكا له الحصو على الجود المرلوبة بالسعر والكيفية المناسبة 2

يتناو المقرر كذلك كيفية تعام الفندق مع العامليا فياه علاى مختلام مساتوياتهم وماا ياوفره لهام وممارساته

لألن رة االجتماعية المختلفة كوسيلة لتدعيم العالقات العامة بيا الفندق والمجتمع الذي يتواجد به

11512990
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ساعتان

 -4تنمية سياحية وفندقية

ي اام المقاارر علااى سااا التنميااة السااياحية والفندقيااة والت ا تعتمااد علااى االسااتخدام األمث ا للم اوارد المتاحااة
بكفا

وفاعلية فا تنفياذ الخرار الموضاوعة ساوا كاتاب تلاك الماوارد مادي اة و ب ارية و وكاذلك التعارم علاى

الم اك والمعوقات الت تعوق خرر التنمية السياحية والفندقية ومدى مساهمة التنمية الساياحية والفندقياة فا
التنمية ال املة ف المجتمع كك 2

 -9إدارة المشروعات الفندقية صغيرة ومتوسطة الحجم

ساعتان

21921559

يدرا الرالب ما خال هذا المقرر ماهية الم روعات الصغير والمتوسرة الحجم ذات القابلية للتنفيذ

بميرانيات قليلة وكيم يتم التخرير لها وتنظيمها ووضعها ف حير التنفيذ  2كما يدرا يضا االختالفات
بيا الم روعات الكبير والصغير والمتوسرة الحجم ما حي

إدار مواردها الب رية ود ارسات الجدوى

الخاصة بها وتعامالتها المالية وكيفية الرقابة عليها و خي ار مدى المساهمة الت يمكا اا تقدمها تلك

الم روعات لحركة السياحة داخ البلداا المختلفة 2

 -6تطبيقات الحاسب اآللي في الفنادق

ساعتان

21921562

يستخدم الحاسب اآلل ك حدى تقنياات العصار فا العدياد ماا التربيقاات فا مجاا الفناادق مماا ياةدى إلاى

توفير الوقت والجهد والعمالاة يضاا ويتضاما المقارر د ارساة هام تلاك التربيقاات مثلاه لهاا فا مجاا المكاتاب

األمامية مث عمليات الحجر والتسجي وعمليات القدوم والمغادر check in , check out

وفى مجا األ ارم الداخل وفى قسم األغذية والم روبات والتعرم على رصد المخارا وكذلك ف األقسام

اإلدارية ف الفنادق وفى التسويق الفندق وعمليات التدريب ف
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قسام إدار الموارد الب ارية 2

ماجستير الدراسات الفندقية
أوال :المقررات التخصصية اإلجبارية
21921632

 -1إدارة ومراقبة جودة الغذاء ساعتان

يهاادم هااذا المقاارر الااى تعرياام الرالااب علااى القواعااد الثابتااة فااى خااال عمليااات تااداو األغذيااة بدايااة مااا
عمليااة ال ا ار ثاام االسااتالم وتحديااد مواصاافات األصاانام يل ا ذلااك م ارقبااة جااود عمليااة التخ اريا والظااروم
المالحمة لتخريا ك ما هذه األصنام ثم جود عملية الصارم ومراقبتهاا وكاذلك عملياات الجارد  2يلاى ذلاك
الرقابااة مااا خااال عمليااات األعااداد فااى المراابم والتقااديم فااى المرعاام والتعاارم علااى المواصاافات القياسااية مااا

حي

الكميات والنوعيات لضماا تقديم وجباات و رباق ذات جوده عالية2

 -2بحوث التسويق الفندقي ()1

21921631

ساعتان

ار لاادور و هميااة بحااو التسااويق فا المجااا الفناادق  .كمااا يتناااو د ارسااة
اضااا مختصا ًا
يتناااو هااذا المقاارر استعر ً
تفصاايلية لراارق بحااو التسااويق المختلفااة وكيفيااة تصااميم الوساااح المسااتخدمة لجمااع البيانااات و ساالوب تحديااد

العين ااةو باإلض ااافة إل ااى ع اارل البيان ااات وتحليله ااا وتفس اايرها .ويس ااتعرل المق اارر يض ااا األخالقي ااات الواج ااب
مراعاتها عند القيام ببحو التسويق2

 -0الدارة الفندقية الحديثة

21921631

ساعتان

يهدم المقرر إلى تعريم الرالب بخصاحص إدار من ت الضيافة ف عصار العولماة والتكاتالت االقتصاادية
العالمية والسيما ف ظ المنافسة ال ديد وت م عناصر المقرر على دراسة االتجاه الجديد لألسواق العالمية
ومميراته ومعوقاته و التحليالت السياسية والثقافياة واالقتصاادية والت اريعية والدينياة لألساواق العالمياة المقترحاة

و وتحديااد الم اااريع االسااتثمارية المناساابة لك ا سااوق  .كمااا يتناااو المقاارر د ارسااة كيفيااة عم ا د ارسااة جاادوى
تفصيلية لم روع استثماري محدد بما يتناسب مع ربيعة الدولة الت سيقام بها.

21921633
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 -4التجهيزات الفندقية ( متقدمة)

ساعتان

يهدم المقرر إل جع الرالب ملما بالمبادا األساسية الخاصة بتعميم واختيار وت غي وصيانة المعادات
والتجهيرات ف الفنادق 2

وي اام المقاارر علااى المبااادا األساسااية لتصااميم التجهي ارات الفندقيااة وكياام يمكااا موا متهااا مااع احتياجااات

المن ااا وامكانياته ااا و المه ااام والوظ اااحم التا ا ترل ااب منه ااا داحه ااا و ومه ااارات الع ااامليا فا ا ت ااغي وص اايانة
األجهاار وتحديااد المساااحات المتاحااة للعم ا بكفااا

 2كمااا يتضااما المقاارر تحديااد ن اواع ومواصاافات األجهاار

والتجهيرات الالرمة ف ك قسام ماا قساام الفنادق بماا يتناساب ماع حجام وامكانياات المن اا ماع التركيار علاى

قسم األغذية والم روبات وتجهيرات الغرم 2

 -9لغة أجنبية ومصطلحات

21912634

ساعتان

ف هذا المقرر بدراسة المصرلحات الخاصاة بقسام المكاتاب األمامياة فيماا يتعلاق بعملياات الحجار وت كياده و

الغ اااة باإلض ااافة إل ااى ت اادريب الرال ااب عل ااى كتاب ااة الخراب ااات وفه اام الم ارس ااالت التا ا ت اارد إل ااى الفن اادق باللغ ااة
االنجليريااة والاارد عليهااا  .وباإلضااافة إلااى ذلااك يتاادرب الرالااب علااى اسااتعما القواعااد اللغويااة الصااحيحة ف ا

التخارب

 -6سمينار

21921635

ساعتان

الهدم ما المقرر هو تدريب الرالب على االرالع والبح

فى المكتبة ما خال الكتب والمراجع والدوريات

فى موضوع ما موضوعات إدار الفنادق ويقوم الرالب ب عداد الموضوع ب سلوب علم وعرضه ومناق ته
فى مناق ة علنية مع الساد

 -7مناهج البحث العلمى

عضا هيحة التدريا ومعاونيهم2

21921636

ساعتان

تضااميا المقاارر توضااي كيفيااة التخرااير والقيااام بالبح ا
م كلة البحا

العلم ا باسااتخدام الماانهج السااليم ابتاادا مااا اقت ارار

ورارر الفرضايات للم اكلة ثام جماع البياناات ماا مصااادرها مااا الم ارجاع و الادوريات العلمياة و

التعري اام با ا دوات البيان ااات وتص ااميم اس ااتثمارات االستقص ااا واالس ااتبياا ور اارق حا اذ العين ااة ور اارق التحليا ا
االحصاح للنتاحج المجمعة ما البح

استخالص النتاحج وتلخيصها ف

الميادان وعارل البياناات بعاد تبوبيهاا فا صاور واضاحة حتاى يمكاا

ك توصيات.
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21921631

 -0قاعة بحث

ساعتان

تتضما قاعة البح

تدريب الرالب عل اعداد ورقة علمية علا

اعااداد رسااالة علميااة وتبويااب الموضااوعات داخ ا البح ا

مث ا المقدمااة و التعرياام بالم ااكلة البحثيااة و هاادام

البح

و فرول البح

البح

ثم تصميم االستبياا لتجميع النتال وتحديد العينة وعرل و تلخيص هذه النتاحج2

 -5إحصاء متقدمة

و محدودات البح

اك بحا

مصاغر كنماوذل للتادريب علا

و االساتعرال المرجعا للد ارساات الساابقة فا نفا مجاا م اكلة

21921638

ساعتان

يتناو هذا المقرر كيفية الربر بيا علم اإلحصا و ساليبه وتحليالته المختلفة و بيا رياد البيانات المستخدمة
ف ا إدار الفنااادق  .يتناااو المقاارر كيفيااة اسااتخدام التحلاايالت اإلحصاااحية المختلفااة ف ا تحوي ا البيانااات علااى
معلومات ذات مغرى بما يساعد الماديريا علاى اتخااذ القا اررات الت اغيلية واإلساتراتيجية  .كماا يتنااو اساتخدام

األساااليب اإلحصاااحية المختلفااة ف ا تحلي ا وتقياايم دا األقسااام المختلفااة والتنبااة بحجاام المبيعااات واإلياارادات
والتكاليم بما يساعد على تحديد االحتياجات بدقة.
 -11مشكالت فندقية

21921639

ساعتان

يهدم المقرر إل تعريم الراالب با هم الم ااك التا تواجهاا صاناعة الفناادق فا الوقات الاراها ساوا كانات

تلك الم اك تتعلق بالعامليا نفسهم و ب سلوب اإلدار ما قب المد ار و ف الظروم المحيرة بالت غي و
الحاااالت الرارحااة و المفاجحااة التا تااةدي إلا خفاال نساابة اإل ااغا

و الحجاار ال ارحااد كمااا يهاادم المقاارر إلا

اكت ام تلك الم اك واقترار الحلو المناسبة لحلها وذلك ب تباع األسلوب العلم .
 -11ندوات حرة في الفنادق ساعتان

يتضااما المقاارر اختيااار موضااوع معاايا مااا الموضااوعات الحديثااة ف ا مجااا الد ارسااات

الفندقية ومناق ة هاذا الموضاوع فا

21921642

اك نادو علمياة  Workshopياتم خاللهاا تاداو الموضاوع ماا خاال

وجهات نظر مختلفة واعداد تقرير عا موضوع الندو .
 -12لغة أجنبية ومصطلحات

ساعتان

هااذا المقاارر امتااداد لمااا تاام د ارسااته ف ا الفص ا الد ارس ا األو ويهاادم إلااى صااق ورياااد

21921641

مهارات الرالب اللغوية وحصايلته ماا المصارلحات فا مجاا المراابم والمرااعم واالمادادت الغذاحياة وعملياا

ال ار والتخريا باإلضافة إلى المريد ما القواعد اللغوية
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ماجستير الدراسات الفندقية
ثانيا:المقررات االختيارية
 -1حاسب ألى ونظم معلومات فندقية

21921645

ساعتان

ف ظ األهمية المتباينة لتربيقات الحاسب االلى ونظم المعلومات و يتناو هذا المقرر برامج الحاسب االلى
األساسا ااية المسا ااتخدمة ف ا ا الكتابا ااة والحسا ااابات وتخ ا اريا البيانا ااات واخ ا ارال التقا ااارير المختلفا ااة .كما ااا يتنا اااو

استخدامات نظم المعلومات ك دا إستراتيجية التخاذ الق اررات و كيفياة اساتخدام نظام المعلوماات فا الاربر بايا
قسام و ن رة الفنادق المختلفاة بغارل الرقاباة وتحليا األدا .ويتنااو ذلاك ناواع واساتخدامات تربيقاات نظام

المعلومات واالنترنت والتجار االلكترونية ف إنتال وتسويق وتوريع المنتجات والخدمات الفندقية.
 -2تشريعات سياحية وفندقية (متقدمة)

21921646

ساعتان

يتناااو المقاارر ب ا ً مااا التفصااي العالقااات القانونيااة الت ا تن ا باايا النري ا والفناادق وتوضااي مااا ه ا عقااد
اإلقامة الفندقية ومساحوليات الفنادق تجااه النريا ماا حيا تاوفير وسااح األمااا والساالمة والحااالت التا يلجا

منهااا النري ا إلااى رلااب تعااويل مااا الفناادق و والحاااالت الت ا يجااور للفناادق بااه إلغااا الحجاار و تعديلااه و
استبداله ويتررق ايضاً المقرر إلى بنود عقود اإلدار الفندقية ومستلرماته و روره القانونية2
 -0حفظ وتصنيع األغذية

21921641

ساعتان

الاتحكم فا درجاة الحارار ساوا عاا ررياق رفاع درجاة

يتناو المقرر األسا المختلفة لحفظ األغذية ما حي

الحرار بالبستر والتعقيم و تخفيل درجة الحرار مث التبريد والتجميد و بخفل نسبة الرروبة مثا التجفيام

وكااذلك يتراارق المقاارر إلااى وساااح تصاانيع األغذيااة المختلفااة مثا تصاانيع منتجااات المخااابر ومنتجااات اللحااوم
واألسماك واأللباا ومنتجات الخضر والفاكهة والعصاحر والم روبات وغيراها ما األغذية.
-4السلوك التنظيمى فى الفنادق

21921648

ساعتان

يهدم هذا المقرر إلى توضي العواما المختلفاة التا تحادد سالوك العماال و ماع اساتعرال النظرياات النفساية

واالجتماعية الت تساعد على فهم سلوك العمي ف صناعة الضيافة.

كمااا يساااعد المقاارر علااى التميياار باايا النماااذل المختلفااة لساالوك العمااال و وتنميااة المهااارات الالرمااة الواجااب

اضااا للمااةثرات الرحيسااية للرلااب علااى
ممارسااتها لتحقيااق االتصااا الفعااا مااع العمااال  .كمااا يضاام المقاارر استعر ً
مريج الخدمة/السلعة ف صناعة الضيافة.
21921649
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 -9محاسبة سياحية وفندقية

ساعتان

يهدم هاذا المقارر إلا تعريام الرالاب بالمهاام و الوظااحم األساساية لقسام الحساابات بالمن احت الساياحية و

الفندقااة و سااا إعااداد المعااامالت المحاساابية والقاواحم الماليااة بحيا

ليسااتريع الرالااب اإللمااام بمااا يلا  :الهيكا

التنظيما ا والتوص اايم ال ااوظيف لقس اام الحس ااابات و العالق ااات المتبادل ااة بين ااة وب اايا األقس ااام األخ اارى  .النظ ااام

المحاس ااب الموح ااد و القا اواحم المالي ااة وتس ااوية الحس ااابات المختلف ااة للفن اادق  .التعاما ا م ااع األن اارة المحاس اابة
المختلفة ألقسام الفندق  .إعداد المي ارنية األساسية و الت غيليااة و الحسااب الختاام و المهاام المرتبراة بنهاياة

الفترات المحاسبية.

 -6الستثمار في مجال الفنادق

21921652

ساعتان

يتناو هذا المقرر مفهوم بدوى االستثمار وماهياة االساتثمارات الفندقياة المختلفاة وابعااد كا منهاا كماا يتنااو

كيفية وضع ف االعتبار الظروم العامة للصناعة والن ار الفندق ك الفكر االستثمارية و ود ارساة الظاروم
والموانع البيحية والقانونية المتعلقة باالساتثمار و والتعارم علاى البيحاة االجتماعياة واالقتصاادية والسياساية التا

سين ا فيهااا الم اروع  .كمااا يتعارم المقاارر علااى د ارساات الجاادوى االساتثمارية وتفصاايالتها ماا حيا
التسويقية و القانونية و الفنية و الهندسية و المالية وررق ومصادر التموي
 -7الفنادق والبيئة

ساعتان

الجاادوى

21921651

ي م المقرر عل ربيعة العالقة بيا الفنادق و البيحاة التاى يتواجاد فيهاا الفنادق و الت اريعات التاى تانظم تلاك
العالقة ما حي

المنرقة التى يتواجد فيها الفندق وررق الاتخلص ماا المخلفاات وماا يسام بالفناادق صاديقة

البيحة .
 -8تلوث وفساد األغذية

ساعتان

21921651

يهدم المقرر إلى تعريم الرالب بمصادر تلو األغذية سوا المصادر البيحية مث التربة والماا والهاوا و
مااا المصااادر الب ارية الت ا يسااببها اإلهمااا ف ا التااداو والتصاانيع واإلعااداد والتعبحااة والتخ اريا و كمااا يتناااو

المقاارر المخااارر الت ا يسااببها التلااو للصااحة العامااة والساايما التلااو الميكروب ا الااذي قااد ي اةدى إلااى التساامم

الغذاح ب نواعه المختلفة.
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دكتوراه الدراسات الفندقية
أوال :المقررات التخصصية اإلجبارية
 -1استراتجيات التسويق

21921131

ساعتان

يهدم هذا المقارر إلاى تحدياد االساتراتيجيات المناسابة للتساويق فا مجاا الضايافة وذلاك ماا خاال توضاي

مفهوم تقسيم السوق إلى راح و هميتاهو ماع اساتعرال ساا هاذا التقسايم والخلاوص إلاى االتجاهاات الحديثاة
للتقسيم ف صناعة الضيافة.

ويلق المقرر الضو على السياسات الواجب اتباعها ف مراح التسويق المختلفةو ودراسة الفرص والتحاديات

للوصو إلى قص اساتفاد ممكناة .كماا يساتعرل المقارر الخراوات األساساية لوضاع خراة تساويقية ناجحاة
وتقييمها

 -2إدارة الجودة الشاملة

ساعتان

11512702

تعتباار د ارسااة الجااود مااا اهاام الموضااوعات الملحااة علااى الساااحة العلميااة ولساايما فااى مجااا صااناعة الضاايافة

ألنهااا تعتمااد علااى العاما الب اارى  2لااذلك فاااا المقاارر يهاادم الااى د ارسااة مفهااوم الجااود ال اااملة بعااد التعاارل
للم ارحا التااى ماارت بهااا الجااود مثا مراقبااة الجااود وضاابر الجااود و ت كيااد الجااود علااى انهااا عمليااة متصاالة
ومستمر ويجب اا ت م جميع اوجه عمليات االنتال والخدمة كماا يجاب اا يتضاما د ارساة الجاود ال ااملة

عمليات تقييم مستمر لبرامج الجود بهدم التعرم على نقار الضعم وتقوياة هاذه النقاار وتصاويب االخراا

حتى تستكم منظومة الجود

 -0عقود الدارة في الفنادق

21921133

ساعتان

تتمير المن ات الفندقياة بنظاام خااص فاى عقاود اإلدار التاى تادار ماا خاللهاا حيا

تتادخ ال اركات الدولياة

وتلعااب دو ار كبيا ار فااى إدار الفنااادق والمراااعم حااو العااالم و وذلااك مااا خااال راارق عااد منهااا اسااتخدام كاوادر

إدارية ما ال اركة هالم او باساتغال اسام ال اركة هالم فقار وماا يتباع ذلاك ماا ارور  2وياتعلم الرالاب كيفياة
إبرام هذه العقاود او االتفاقياات وال ارور الالرماة لاذلك وكيفياة تنفياذ ومتابعاة هاذه العقاود فاى السالسا الفندقياة

المختلفة2
21921134

 -4مهارات التصال فى الفنادق ساعتان

ياادرا الرالااب اهميااة االتصااا داخ ا الفنااادق وكياام يجااب اا يااتم مااا خ اال قنواتااه المتعاادد  2كمااا ياادرا
انواع وررق االتصا المختلفة بيا االقسام ب ك افقى او بيا الارحيا ومرةسايه ب اك راا ويوضا المقارر
ايضا الم اك التى قد تتعرل لها المن ا الفندقية عند وجود خل ما فى االتصا بيا العامليا فيها او خل
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فى االتصا بيا افراد المن ا الفندقية والعمال خارجها وما يترتب على ذلك ما خساحر فاى الرلاب وبالتاالى

االيرادات 2

 -9إدارة المطاعم ()2

21921135

ساعتان

يعتباار هااذا المقاارر اسااتكماال لمقاارر إدار المراااعم ( )1وامتااداد للمعلومااات السااابق د ارسااتها بمريااد مااا التفضا
حي

يتناو المقرر تربيق عناصر اإلدار العامة على المراعم مث التخرير والتنظيم والمراقبة والتحكم كماا

يتضااما المقاارر د ارسااة العوام ا الت ا تااةثر علااى رضااا العمااال ف ا المراااعم و سالس ا المراااعم العالميااة و
و ساليب اإلدار الحديثة ف المراعم.

 -6لغة أجنبية ومصطلحات

11512706

ساعتان

يقاادم المقاارر مصاارلحات وعبااارات جديااد وقرااع للق ا ار وتاادريب علااى الكتابااة واالسااتماع والفهاام ف ا مجااا

األما الفندق وعمليات التنظيم والترهير ومكافحة الح رات واآلفات والتخلص ما القمامة والنواح األخرى
المتعلقة بالصحة العامة باإلضافة إلى القواعد اللغوية الجديد 2

21921131

 -7تكنولوجيا المعلومات فى صناعة الفنادق ساعتان

يه اادم المق اارر ال ااى تعري اام الرال ااب عل ااى المف اااهيم الخاص ااة بتكنولوجي ااا المعلوم ااات والتر ااور الت اااريخى له ااا

وتربيقاتها فى من ات الضيافة ويتضما المقرر المعلومات االتية -:
استخدام نظم المعلومات كادا إستراتجية التخاذ الق اررات

اس ااتخدام اابكة المعلوم ااات واالنترن اات ف ااى التج ااار االلكتروني ااة والتس ااويق االلكترون ااى وف ااى الخ اادمات التجاري ااة

واالقتصادية 2

اس ااتخدام تكنولوجي ااا المعلوم ااات و اابكة المعلوم ااات الدولي ااة ( االنترن اات) ف ااى انت ااال وتس ااويق وتوري ااع الخ اادمات

والمنتجات الفندقية 2

ساعتان

 -0التسويق اللكتروني في صناعة الضيافة

21 921138

يتضااما المقاارر فكاار عااا الترااور الهاح ا الااذي ماارت بااه تكنولوجيااا نظاام المعلومااات والتسااويق االلكترون ا هااو
إحدى ثماار هاذا التراور ومثااال واضاحا علاى تربيقاات اساتخدام ابكة المعلوماات الدولياة ( االنترنات ) فاى هاذا

المجااا  2ويعرااى المقاارر معلومااات عااا التجااار االلكترونيااة فااى مصاار والعااالم والمعوقااات التا تواجههااا وسااب
حلها 2
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 -5خدمة العمالء في صناعة الضيافة

21921139

ساعتان

يبد هذا المقرر بتعريم الدارسيا بربيعة صناعة الضيافة كن ار خدم فا األسااا و وماا يساتلرم ذلاك ماا
خصوصية وتمير ف ربيعة ومترلبات العمال ف صناعة الضيافة .

يحا اادد ها ااذا المقا اارر كيفيا ااة التع ا ارم علا ااى سا االوك العما ااال الحا اااليا المحتملا اايا لمن ا ااات الضا اايافة وتوقعا اااتهم
واحتياجاتهم وكيفية الوصو بمستوى خدمة العمال إلى تحقيق هذه التوقعات و االحتياجات بما يحقق رضا

العمال عا الخدمة وما ثام اتخااذهم لقارار العاود إلاى الفنادق فا ريارتاه المقبلاة و ياتم تنااو هاذ 1المعاارم
ف ك األقسام والمراح الت يتم فيها االتصا المبا ار بايا العميا والفنادق مثا

قساام المكاتاب األمامياة و

األغذية والم روبات و واالتصا غير المبا ر مث إدار اإل رام الداخل والصيانة2

 -11التغذية الصحية والفندقة العالجية

21921142

ساعتان

يهاادم المقاارر الااى تعرياام الرالااب ب سااا التغذيااة الصااحيحة والمكونااات األساسااية لتلااك الوجبااات مااا حي ا

محتواها ما العناصر الغذاحية والت تتال م مع االحتياجات الخاصة لنرال الفنادق ما ذوى األعمار المختلفة

والذيا يعالجوا ما بعل األمرال المرمنة مث السكر والقلب وضغر الدم وخالفه او ما خال قضاا فتار

نقاهة ما األمرال او بعد العمليات الحرجة2

ساعتان

 -11لغة اجنبية ومصطلحات

21921141

هذا المقرر ابتدا لما تم دراسته للرالب ف الفص الدراس األو ويركر المقرر على النواح المتعلقة

برضا العم وكيفية تحقيق قصى إ باع للعمي لرياد وألنه للفندق  .و يضا يتضما كيفية تلقى ال كاوى
ما النرال والعم على حلها .باإلضافة إلى تحسيا مهارات الرالب ف التخارب واالستمتاع واستخدام
القواعد اللغوية الجديد 2

 -12ندوات حرة في إدارة الفنادق

ساعتان

21921141

ف ا هااذا المقاارر يااتم تكياام الرااالب ب عااداد ناادو علميااة ف ا إحاادى الموضااوعات المختااار ف ا مجااا إدار

الفنااادق وذلااك بهاادم تاادريب الرااالب علااى االرااالع علااى المعلومااات الحديثااة ف ا مجااا إدار الفنااادق س اوا

باس ااتخدام الكتاااب والم ارجاااع العلميا ااة و الااادوريات وماااا خا ااال الااادخو علاااى المواقا ااع المتاح ااة علاااى ا اابكة

المعلومات الدولية ( االنترنت ) .وفى نهاية المقرر يتم مناق ة الرالاب فيماا تام الحصاو علياه ماا معلوماات
وذلك ف الموضوع الذي تم تكليفه به.
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دكتوراه الدراسات الفندقية
ثانيا:المقررات االختيارية

 -1إدارة موارد بشرية متقدم

21921145

ساعتان

يركار هااذا المقارر بعااد د ارسااة إدار ماوارد ب ارية ( )1علااى عملياة التاادريب و نواعااه وتقنياتاه والتاادريب المسااتمر
و هميته فى رفع كفا

العامليا فى كافة قسام الفنادق – كما يتررق المقرر الاى اساتخدام الحاساب االلاى فاى

برامج التدريب المختلفة.

 -2الرقابة الداخلية فى الفنادق

21921146

ساعتان

يهدم هذا المقرر الى التعريم باهمية وتربيقات الرقابة الداخلية فاى الفناادق بحيا

يساتريع الرالاب التعارم

على ك ما مفهوم واهدام وخصاحص و مباادا ومترلباات و وماداخ نظاام الرقاباة الداخلياة  2كماا يتضاما

المقرر تربيقات نظام الرقابة الداخلية فى اقسام الفندق المختلفة بما يحقق االهادام الموضاوعة لاذلك وهاى 2
الحفاااظ علااى اصااو المن ااا و الت كااد مااا دقااة البيانااات المحاساابية والكفااا

االدارية الموضوعة.

 -0صحية وسالمة األغذية

الت ااغيلية و االلت ارام بالسياسااات

11512747

ساعتان

يتناو هذا المقرر تدرا المخارر التا يتعارل لهاا المساتهلك ماا إجا ار تناولاه غاذا ملاو ومخاارر وعادم

إتباااع اارور الصااحة والسااالمة  .كمااا يتضااما المقاارر إتباااع نظاام مراقبااة الجااود والجااود ال اااملة علااى جميااع
مراح إنتال واعداد األغذية وتربيق نظام " الهاسب "  HACCPعلى خر اإلنتال حتى وصو الرعام إلى
المستهلك ومراقبة النقار الحرجة ف عملية اإلنتال بهدم وصو الغذا صح و ما للمستهلك2

 -4تطوير الفكر الفندقي

11512740

ساعتان

يتناااو المقاارر االتجاهااات الجديااد فا مجااا الفكاار الفناادق فا ظ ا الترااورات الجديااد والساريعة والمتالحقااة
وفااى ظ ا المنافسااة ال ااديد ف ا عصاار العولمااة والتكااتالت االقتصااادية وويتضااما المقاارر تربيقااات اسااتخدام
تكنولوجيا المعلومات والحاسب االلى و بكة المعلومات الدولياة فاى الفناادق وذلاك لالساتفاد ماا هاذه التقنياات

ف تحسيا األدا و تحسيا الخدمات الت تقدمها الفنادق2
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 -9القيادة في صناعة الضيافة

21921149

ساعتان

يهدم المقرر الى صاق معلوماات الرالاب بالمهاارات اإلدارياة التا تحتمهاا اإلدار الحديثاة والعصارية للفناادق
والتى يجب اا تتوافر فى مدير الفنادق ما حي

قدر الرحيا على قياد مرةسيه  2كما يتضما المقرر ذكار

مواصفات المدير القاحد الناج والمهارات ال خصية والمهنية الواجب توافرها فى المدير  2كما يوض المقارر
بعل صفات القياد للمدير الناتج وسياسته فى قياد المن ا وتنمية رور العم الجماع 2
 -6حاسب آلى متقدم

ساعتان

تعتبر هذا المقرر استكماال لما درسه الرالب فى مقرر حاسب لاى ( )1ويقادم معلوماات

11512791

للرالب فى كيفية التعام مع الحاسب اآلل والبرامج الهامة التى يمكا استخدامها مث :
Windows , Excel , Word , Power Point
ومقدمااة اإلنترناات – كمااا يااتم خااال هااذا البرنااامج تاادريب الرالااب علااى كيفيااة التعام ا مااع البيانااات والجااداو
واأل كا البيانية وكيفية عرضها فى صور مبسرة.

 -7بحوث التسويق الفندقي ( )2متقدم

ساعتان

11512791

ار لاادور و همياة بحااو التسااويق فا المجااا الفناادق  .كمااا يتناااو د ارسااة
اضااا مختصا ًا
يتناااو هااذا المقاارر استعر ً
تفصاايلية لراارق بحااو التسااويق المختلفااة وكيفيااة تصااميم الوساااح المسااتخدمة لجمااع البيانااات و ساالوب تحديااد

العين ااةو باإلض ااافة إل ااى ع اارل البيان ااات وتحليله ااا وتفس اايرها .ويس ااتعرل المق اارر يض ااا األخالقي ااات الواج ااب
مراعاتها عند القيام ببحو التسويق.
 –0سمينار

11512792

ساعتان

ف هاذا المقارر يقاوم الرالاب بتجمياع المعلوماات التا يكلام بهاا فا موضاوع معايا ثام يقاوم ب لقاا الموضاوع

وعرضاه فا مناق اة علنيااة يحضارها السااد عضاا هيحااة التادريا ومعااونيهم  .والهادم مااا ذلاك هاو تاادريب

الرالب على عرل الموضوع وتلقى األسحلة واالستفسارات واإلجابة عليها واالستفاد ما الحوار المثمر الذي
يتم ما خال إلقا السمينار.
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ملحق رقم ( :)6توصيف مقررات البرامج المختلفة للدراسات العليا بقسم الرشاد
السياحي (دبلوم /ماجستير/دكتوراه)
دبلوم اإلرشاد السياحى

أوال  :المقررات التخصصية اإلجبارية
 -1تاريخ وآثار مصر الفرعونية

21923563

ساعتان

دراسة متعمقة لتاريم مصر القديمة باإل ار إلى الترتيب الرمن للفترات التاريخية وتحلي الترور السياس
واالجتماع

والقا الضو على هم هثار مصر القديمة والسمات المعمارية والفنية ذات الصلة مث هثار

منرقة الجير وسقار وميدوم ومنرقت بن حسا والبرش وراوية الميتيا وكذلك نماذل ما مقابر وادي الملوك
والملكات ومقابر األفراد فى الدولة الحديثة ومنرقت دير المدينة وت العمارنة

 -1تاريخ وحضارة مصر اليونانية الرومانية ساعتان

21923564

يدرا الرالب فا هاذا المقارر لمحاة تاريخياة لبداياة العصار البرلما وتاولى برلمياوا األو مصار وقياام
الدولااة البرلميااة وانتهاحهااا بهريمااة كليوبااات ار مااام اكتافياااا .وي اام المقاارر لمحااة تاريخيااة للتاااريم الرومااان فا

مصاار بدايااة مااا عهااد غساارا .كمااا يتضااما الوضااع االقتصااادي واالجتماااع لمصاار فا العصاار البرلما

والرومان والدور الحضاري والثقاف الذي لعبته اإلسكندرية ف العاالم القاديم فاى تلاك الفتار ماع تنااو د ارساة

لمكتبة اإلسكندرية الكبرى والمكتبة الصغرى الملحقة بمعبد السرابيوم.

وت اام الد ارسااة ااك الفنااوا فااى تلااك الفتاار والقااا الضااو العلااوم والعلمااا فااى مصاار فااى العصاار اليونااان

الرومان والديانة فى مصر فى العصر اليونان الرومان .
 -0تاريخ وحضارة مصر السالمية

ساعتان

11510969

تتناااو الد ارسااة عاارل مبساار لتاااريم مصاار مااا الفاات حتااى نهايااة دولااة المماليااك كمااا تااتم د ارسااة عاادد مااا
الموضااوعات الحضااارية مث ا اإلدار ونظااام الحكاام فااى مصاار اإلسااالمية والعالقااات الدبلوماسااية باايا مصاار

والعااالم اإلسااالم واألحاوا االجتماعياة واالقتصااادية فا مصاار اإلسااالمية ونماااذل مااا العمااار اإلسااالمية فااى

مصر اإلسالمية.
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 -4تاريخ وحضارة مصر البيزنطية

21923566

ساعتان

ياادرا الرالااب ف ا هااذا المقاارر التاااريم البيرنرا ف ا مصاار بدايااة مااا عهااد اإلمب اررااور دقلااديانوا .وت اام

الدراسة تتبع تاريخ لظهور المسيحية واضارهاد األباارر الرومااا للمسايحييا فا العصار الروماان وان اقاق
الكنيسة المصرية عا الكنيسة األوروبية و هام األعماا الاذي قاام بهاا األباارر البيارنرييا بمصار حتاى دخاو

اإلسالم مصر ف 641مو 11ه .كماا تتنااو الد ارساة تخراير الكنااحا واألديار فا تلاك الفتار ود ارساة نمااذل
ما كناحا مصر القديمة ودير سانت كاتريا.

 -9لغة مصرية قديمة (عصر لغوى وسيط) ساعتان
ت ا اام د ارسا ااة تفصا اايلية لقواعا ااد اللغا ااة المص ا ارية القديما ااة ف ا ا العصا اار اللغا ااوي الوسا ااير

21923561

للموضوعات التالية ماا خاال التمااريا والنصاوص المختلفاة  :التقاديم فا اللغاة المصارية القديماةو الموصاو
فا اللغااة المصارية القديمااةو المصاادر وصاايغة الحااا و اسااما الفاعا والمفعااو وصاايغة الصاالة وصاايغة األماار.
كما ت م دراسة تحليلية لبعل النصوص المصاحبة لبعل المناظر ف المقابر والمعابد.
 -6أساليب الرشاد السياحي

21923568

ساعة

م دراسة مقدمة عا صناعة السياحة ف العالم بصفة عامة ومصر بصفة خاصةو ود ارساة التا ار كماورد

ثقاف  .كما ت م التعريم بمهنة اإلر اد السياح وخصاحص المر د السياح ودوره.

 -1تاريخ وحضارة مصر الحديثة و المعاصرة
ت م دراسة العوام الت

ساعتان

19235169

ثرت ف الحيا االجتماعية بداية ما القرا 18م وحتى نهايات القرا 19م ودخو

مظ اااهر الحض ااار األوروبي ااة عل ااى الحي ااا االجتماعي ااة فا ا مص اار باإلض ااافة إل ااى تن اااو األوض اااع السياس ااية
واالقتصادية ف القرنيا الثاما ع ر والتاسع ع ر و ثرها على الحياا االجتماعياة .كماا ت ام الد ارساة تغلغا

النفوذ االوروبى و ثره ف الحيا السياسية واالجتماعيةو والتعرم علاى ربقاات المجتماع و ها الذماة والجالياات
األجنبي ااة .وتلق ااى الد ارس ااة الض ااو عل ااى نظ اام الح اارم والص ااناعات فا ا القا ارنيا الث اااما ع اار والتاس ااع ع اار
والص ااناعات الموج ااود فا ا مص اار فا ا

واخ اار الق اارا 18م وحت ااى نهاي ااات الق اارا 19م كالص ااناعات الحربي ااة

والبحرية والصناعات المدنية.
ساعتان

 -0تاريخ وحضارة السكندرية (1يوناني روماني)

ت م دراسة ﺇن ا مدينة اإلسكندرية وتخريرها و حيا ها القديمةو ووضع اإلسكندرية
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21923512

فى العصريا البرلم والرومان ما الناحية االجتماعية والثقافية واالجتماعية .وت م

يضاً دراسة ثالو

اإلسكندرية المكوا ما سرابيا و يريا وحربوقرار باالضافة إلى فنوا اإلسكندرية وعلماحها ومكتبتها الكبرى
والمكتبة الصغرى بالسرابيوم و هم اآلثار المتبقية ما العصريا البرلم والرومان باإلسكندرية.
ساعتان

 -5موضوعات في الحضارة المصرية القديمة

21923511

مصاارق قااديم :د ارسااة لموضااوعات مختلفااة تعمااق فهاام الاادارا واد اركااه للحضااار المصارية القديمااةو وتتناااو

موضوعات ما الحيا الدينية مث رقوا ت سيا المعبد ورقوا الخدماة اليومياة ل لهاةو والحياا اإلجتماعياة
مث األعياد واالحتفااالتو والحياا السياساية مثا رقاوا تتاويج الملاك والعالقاات الخارجياة لمصارو باإلضاافة

إل ااى إلقا اا الض ااو عل ااى الحي ااا اليومي ااة للمص اارى الق ااديم ود ارس ااة مثل ااة م ااا من اااظر الر ارع ااة والرع ااى والص اايد
والصناعات والحرم.

ك الحيا فى المجتمع المصرى القديم فى الفتر اليونانية

يونانى رومانى :دراسة لموضوعات تتناو

الرومانية ما ناحية األعما والحرم التى كانت قا مة فى مصر فى تللك الفتر بجانب هم الصماعات
والمنتجاتو فضال عا

كا المنار و المبانى والحمامات العامة خاصة فى العصر الرومانىو كيم

اندمجت الحضار و الثقافة المصرية الفرعونية مع الحضار والثقافة اليونانية واأل كا المختلفة التى نتجت

عا هذا االندمال فى ناحية التقاليد واألعرام واالحتفاالت العامة.
 -11علم المتاحف

11510972

ساعتان

ت م تعريم علام المتااحم و ناواع المتااحم ووظاحفهاا ورساالة كا منهاا واألصاو المتحفياة وكيفياة إن اا

وتنظاايم المتاااحم وعمااار المتاااحم وكيفيااة العاارل المتحف ا والتخصصااات المهنيااة ف ا المتاااحم والتسااجي

والتوثيااق بااالمتحم ودور المر ااد السااياح داخا المتحاام ووت اام الد ارسااة تربيق اات بالمتاااحم مااا العصااور
المختلفة كمتحم الفا المصري القديمو والمتحم اليونان الرومان و والمتحم القبر و والمتحم االسالمى2
ساعتان

 -11نحت و فنون صغرى (عصور مختلفة)

11510970

مصارى قاديم :د ارساة نمااذل ماا فناوا النحاات والانقش والرسام ماا المادارا الفنياة المختلفاة خاال العصااور

المصرية القديمة والتعريم ب هم الضوابر والسمات الفنية المتبعة خاللها والتميير بيا فنوا العصاور المختلفاة

وذلاك فاى إراار اربعاة ماادارا فنياة رحيساية :المدرساة المثاليااة وذلاك ماا خاال د ارسااة نمااذل ماا هثاار الملااوك
و فاراد االساار المالكااة وعليااة القااوم خااال العصااور المختلفااةو والمدرسااة الواقعيااة مااا خااال د ارسااة نماااذل ثريااة

خاصااة بالربقااات الاادنيا خااال العصااور المختلفااةو والمدرسااة التااى جمعاات ب ايا المثاليااة والواقعيااة والساايما مااا
خاال نماااذل ماا الدولااة الوسارى والعصااور المتا خر والتااى تعبار عااا واقاع عصاارهاو والمدرساة اآلتونيااة ( فااا
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العمارنااة ) مااا خااال د ارسااة هثااار الدولااة الحديثااة فااى عهااود منحتااب الثالا
وحورمحب.

و خناااتوا وتااوت عاانم همااوا وهى

يونانى رومانى :دراسة النحت والتماثيا فاى العصار اليوناانى الروماانى والتنااج ار والتماثيا الصاغير والمو ارياك
واألعما الفخارية والعمالت.
11510974

 -12أساليب الرشاد السياحي ساعة

د ارسااة المهااارات المرلوبااة ف ا المر ااد السااياح كالقياااد والمهااارات االجتماعيااة واسااتيعاب وفهاام الثقاف ااات
المختلفااة والعاارل الفعااا ومهااارات الحاادي  .كمااا ت اام
للرحالت وادارتها والمعوقات الت تواجه المر د السياح
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ساااليب اإلر اااد ف ا الحااافالت السااياحية والتخرااير

ثنا العم وكيفية التغلب عليها.

دبلوم اإلرشاد السياحى
ثانيا  :المقررات التخصصية االختيارية

 -1مسكوكات (يونانية -رومانية -إسالمية)

ساعتان

11510901

يوناني روماني  :يدرا الرالب العمالت بداية ما استخدام المقايضة ثم معرفة النقود وتاريم ظهورها ومرو ار
كا

بالمواد الت كانت تسك منها العمالت قديما بوجه عام وفى مصر بوجه خاص .وتقود الدراسة بمعرفة

العمالت الت عرفت ف مصر ف العصر البرلم و الموضوعات الت كانت تصور على هذه العمالت
فيما يرتر باآللهة و الملوك البرالمةو ثم تتناو الدراسة األ كا والموضوعات الت سكت بها العمالت ف

العصر الرومان

و هم األبارر الذيا صوروا عليها .وتتررق الدراسة لمعرفة همية العمالت ف

الفترات التاريخية القديمة و هم األحدا

التاريخية الت كانت تصور عليها.

إسالمي  :يدرا الرالب المسكوكات اإلسالمية منذ ن تها ومراح

تحديد

ترورها عبر العصور والمعادا

المستخدمة ف صناعة المسكوكات وكيفية تصنيعها و دار الضرب الت تسك فيها العملة (مهامها و هم
العامليا فيها) .كما ت م الدراسة قيمة العملة عبر العصور وتعرضها للغش ف بعل الفترات وتناو مثلة

الكتابات والرمور المصور عليها و هم السمات الفنية

للمسكوكات ف العصور اإلسالمية المختلفة ما حي

لها.

 -2األدب المصرق القديم (فرعوني)

21923581

ساعتان

تتااو الد ارساة التمييار بايا األ اكا المختلفاة لاألدب المصاري القاديم كااألدب الادين واألدب القصصا و دب
الرحالت وذلك ما خال التعارل لنصاوص مختاار ماا الكتاب الدينياة مثا نصاوص األهارام وكتااب الماوتى

وكتاااب البوابااات وكت اااب االيمااى دوات واإل ااار إلااى ه اام مااا ورد بهااذه الكت ااب مااا فك ااار وتصااورات وك ااذلك
التعرل لنماذل ما األدب القصص مث قصة القروي الفصي وقصة المالر الغريق وقصة سنوهى وقصاة
خوفو والسحر واإل ار إلى األسارير الدينية المختلفة مث

سرور الصراع بيا حورا وسات وكاذلك اإل اار

إلاى نماااذل مااا تعاااليم بتااال حتااب وتعاااليم كاااجمنى ونااص نقا تمثااا جحااوتى حتااب وذلااك مااا خااال د ارسااة
تربيقية لبعل النصوص المختار ما هذه األعما األدبية.
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 -0الديانة في مصر القديمة

11923581

ساعتان

فرعوني :ت م دراسة هلهة مصر المتعدد ما خال دراسة سماحها وصورها و ماكا عبادتها ووظاحفها وذلاك
باإلضااافة إلااى د ارسااة المجااامع الرحيسااية ل لهااة والتميياار باايا نظريااات الخلااق ف ا مصاار القديمااة فضااال عااا
التميير بيا الكتب الدينية المختلفة واإل ار إلى هم المحاور الرحيسية بها.

يونااااني  :ت اام د ارس ااة اآللهااة اليوناني ااة والروماني ااة الت ا ظه اارت بمص اار ف ا العص ااريا اليون ااان والروم ااان
واناادمال بعاال اآللهااة المص ارية مااع اآللهااة اليوناني اة والرومانيااة باإلضااافة إلااى د ارسااة موضااوعات ف ا الديانااة

المصرية والسحر والرب ف مصر اليونانية الرومانية.
 -4الفن المصرق القديم (فرعوني)

21923583

ساعتان

دراسة لترور فا النقش والنحت والتصاوير وذلاك ماا خاال تربيقاات و مثلاة ماا األعماا النق اية والتماثيا

والتوابي اات واللوح ااات ونم اااذل م ااا عم ااا التص ااوير فا ا العص ااور التاريخي ااة المختلف ااة .وت اام الد ارس ااة يضا ااً

التعاارم علااى ساامات القرااع األثريااة مااا ك ا عصاار ومااا يميرهااا مااا خصاااحص فنيااة واضااحةو باإلضااافة إلااى

التعرل لنماذل ما عما المدارا الفنية اإلقليمية المختلفة
 -9تاريخ المغرب العربي

21923584

ساعتان

د ارس ااة لمنرق ااة المغ اارب واألن اادلا و ه اام ال اادويالت المس ااتقلة التا ا ن ا ا ت فا ا تل ااك المنرق ااة مثا ا الف ااارمييا
والموحااديا والم ارابريا .كمااا ت اام د ارسااة األح اوا السياسااية الداخليااة والخارجيااة لهااذه الاادويالت و وضاااعها

االقتصااادية واالجتماعيااة .وت اام

يض ااً د ارسااة تاااريم األناادلا قب ا الفاات و ااكلها السياس ا وقباحلهااا وم ارح ا

الضااعم والسااقور وتاااريم فاات بااالد األناادلا وعصاار ال اوال وعصاار اإلمااار وبااالد الفرنجااة و وضاااعها و هاام

ملوكهااا والثااورات والفااتا وعليهااا ظهاارت الحركااات االسااتقاللية و ثرهااا علااى حضااار األناادلا .وت اام الد ارسااة
المظاهر الحضارية فى مجاالت الحكم واإلدار والحيا االجتماعية والحيا االقتصادية والعمار بجميع نواعهاا
والحيا الفكرية والفنية .كما ت م اإل ار للدور الهام لهذه المنرقة ف ن ر اإلسالم ف

والفنوا ومظاهر الحضار والمدنية ما العالم اإلسالم إلى وروبا ف العصور الوسر .
 -6آثار مصر اليونانية

وروباو ونقا العلاوم

21923585

ساعتان

ت م دراسة وصفية ثرية ألهم هثار اإلسكندرية الت ترجع للعصر اليونان ودراسة ثرياة لمنرقاة توناا الجبا

ومقبر بتوريرا .كما ت م دراسة ل ك المعابد المصرية الت باد إن ااحها فاى العصار اليوناان واالختالفاات

الت ررت عليها مقارنة بالعصر الفرعون .ما خال تناو مثلة للمعابد ما هذه الفتر وخاصة معبد ادفو.
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 -7الفن القبطي

11510906

ساعتان

دراسة هم مالم الفا القبر واستخدام الرمرية فى الفنوا القبرية وظهور موضوعات متنوعة فى الفناوا

القبريااة .كمااا ت اام د ارسااة النساايج القبر ا واأليقونااات و اواهد القبااور القبريااة و هاام األ ااكا والرمااور التااى
ظهرت عليها و عما العظم والعال واألعما الخ بية والفخارية.
 -0الفن السالمي

11516907

ساعتان

دراسة مفهوم الفا ف الحضار اإلسالمية و هام ساماته و هام الماةثرات التاى ثارت علياه خاصاة فا القاروا

الثالثة األول و كما يتناو التحوالت الت ررت عل الفا اإلسالم بداية ما القرا الرابع الهجري ما حيا

الموضااوعات والعناصاار الرخرفيااة المسااتخدمة والساامات الفنيااة لكا فتاار رمنيااة و هاام الخامااات المسااتخدمة مثا
األحجااار والرخااام واألخ اااب والعااال والرجااال والمعااادا والنساايج والخاارم والسااجاد و هاام و

ااهر القرااع الفنيااة

المعروضة ف المتاحم المصرية والعالمية.
 -5لغة مصرية قديمة (عصر لغوق متأخر)

11510900

ساعتان

ت م التعريم بالعصر اللغوي المت خر وخصاحصه ودراسة القواعد ما حي

التهجحة ورريقة كتابة

العالمات وتعدد المخصصات والضماحر ب نواعها والجم ب نواعها واألفعا و سما اإل ار و دوات التعريم

والبد واإلضافة المبا ر والغير مبا ر والجم الظرفية وصيغ األمر وصيغة الحا  .كما ت م الدراسة

التربيق على مثلة ما النصوص التى ترجع إلى العصر اللغوي المت خر مث لوحات الحدود فى العمارنة
وبعل البرديات مث بردية األخويا وقصة الصراع بيا حورا وست وبردية وا هموا.

 -11مواقع أثرية (فرعوني)

11510905

ساعتان

د ارسااة لاابعل المواقااع األثريااة فااى مصاار القديمااة التااى تلقااى الضااو علااى ترااور المقباار الملكيااة بدايااة مااا

عصر ما قب األسرات ومرو اًر بالدولة القديمة والوسرى وحتى نهاية الدو الحديثة.

وت م الدراسة مثلة ما المقابر الملكية فى بيدوا وسقار (األسرات األولى)و ثم منرقة ميدوم (هرم الملك

سنفرو) ومنرقة سقار (المجموعة الجناحرية للملك روسر) ومنرقة ده ور (الهرميا ال مالى والجنوبى للملك

سنفرو) والمجموعات الجناحرية لملوك األسر الرابعة فى منرقة الجير و مثلة ما هرامات ملوك األسرتيا
الخامسة والسادسة و مثلة ما هرامات ملوك الدولة الوسرى و مثلة ما المقابر الملكية ما عصر الدولة
الحديثة فى وادى الملوك ووادى الملكات بالبر الغربى فى األقصر.
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 -11سياحة التراث

11510951

ساعتان

ت م مقدمة عا المتغيرات الت ررت على صناعة السياحة ف القرا 11م ومفهوم الت ار ومفهوم سياحة

الت ار و نمار السياحة وحجم سياحة الت ار ما حركة الساياحة الدولياة والمحلياة .وت ام

يضااً د ارساة النتااحج

المترتبااة علااى سااياحة الت ا ار علااى المجتمعااات المحليااة وقراااع األعمااا والخر اوات الالرمااة لترااوير سااياحة
الت ار ماا خاال تحدياد اإلمكاناات الربيعياة والحضاارية وكيفياة توظيفهاا لخدماة ساياحة التا ار و وقيااا حجام

السااوق العااالم والمحلااىو والتعاارم علااى المنااافع الممكنااة مااا سااياحة الت ا ار علااى المجتمعااات ومنظماتهاااو
والتعرم على األهدام المرجو تحقيقهاو والسياسات المستقبلية لتروير هذا النمر ما السياحة.
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دبلوم اإلرشاد السياحى
ثالثاًُ  :المقررات اإلختيارية من خارج التخصص
ساعتان

 -1المؤثرات البيئية علي المواقع المصرية األثرية

11510951

وت اام د ارسااة ناواع المااةثرات البيحيااة علااى المواقااع األثريااة فااى مصاار مااا المااةثرات الربيعيااة مثا المنااا و

والمةثرات الب رية كاالتلو والتراور الصاناع مثا تراور ابكات الرارق والمواصاالت وت ثيرهاا السالب علاى

المواقااع األثريااةو واالمتااداد العم ارن ا ومااا ينااتج عنااه مااا م اااك المياااه الجوفيااة نتيجااة د ارسااات التربااة ورياااد

الن ااار السااياح بمنااارق التا ار ومااا ينااتج عنااه مااا مااد اابكات الراارق والمواصااالت ورياااد م ارفااق الخاادمات
كاإلقاماة.....الاامو باإلضاافة إلااى ا ريااد التواجااد الب ارى (الساااححيا) بهاذه المواقااع ياةثر فا درجاات الحارار
والرروبة بالمكاا .وت م الدراسة جهود الجهات المختلفة لتفادى هذه الم اك .
 -2تنمية الموارد البشرية في مجال السياحة

ساعتان

11510952

ت اام د ارسااة المهااارات الب ارية المرلوبااة وتربيقاتهااا ف ا مجااا العم ا السااياح و واالتجاهااات الحديثااة ف ا
مجا العم السياح و و همية تنمية الموارد الب رية ف هذا المجا ما خال التركير على مهارات االتصاا

الفع ااا و إدار الوق ااتو إدار األرم ااات .كم ااا ت اام د ارس ااة نت اااحج تنمي ااة الما اوارد الب ا ارية عل ااى العما ا الس ااياح

ومفهوم االحترام ف مجا العم و والهيحات والمةسسات الت تخدم هذا القراع والقواعد األساساية لالحتارام

ف مجا العم السياح .

 -0عالقات عامة في مجال السياحة

ساعتان

11510950

ت م دراسة مفاهيم ومبادا العالقات العامة و هميتها ف مجا العم السياح والتعريم بتقنيات العالقات
العامة والمهارات المرلوبة ف العالقات العامة .كما ت م دراسات تربيقية لدور العالقات العامة ف مجا

العم السياح ف مجاالت خدمة العمال وادار المناسبات وادار األرمات وتقييم البرامج والدعاية واإلعالم
والتسويق.

 -4جودة الخدمة

11510954

ساعتان

ت م دراسة معايير وضوابر الجود وربيعة الخدمة واالستراتيجيات المرلوبة لتحقيق جود الخدمة.
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 -9جغرافيا سياحية وبيئية

11510959

ساعتان

ت م دراسة المفاهيم األساسية لك ما الجغرافيا والسياحة والجغرافيا السياحية واهم مناهج البح

ومقومات الجذب السياح

فيها

الالرمة لقيام صناعة السياحة ما مقومات ربيعية وب رية وخدمات وتسهيالت

سياحية .كما ت م مقومات الجذب السياح ف مصر وكيفية توظيفها لخدمة التنوع السياح .
وت م الدراسة الرلب السياح

ما حي

هم العوام المةثر فيه داخليا وخارجيا وحجم الرلب السياح

الدول والداخل بالنسبة لمصر باإلضافة إلى هم اآلثار المترتبة على ظاهر السياحة ما الجانب االيجاب

والسلب مث اآلثار اقتصادية وهثار اجتماعية وثقافية -هثار سكاا -هثار عمرانية -هثار بيحية)  -تربيقات
مختلفة على استخدام مناهج البح

ف الجغرافيا السياحية.

 -6التشريعات القانونية في مجال السياحة والرشاد السياحي

ساعتان

11510956

ت اام د ارس ااة الت ا اريعات القانوني ااة الخاص ااة بص ااناعة السااياحة فا ا مص اار والت ااريعات القانوني ااة الخاص ااة

بالمر ديا السياحيياو والغرامات والعقوبات وكيفية تربيقها.

 -7سيكولوجية العمالء

11510957

ساعتان

ت م دراسة مبادا علم النفا ونظرياته واالستعانة بتربيقاته للتغلب على الم اك العملية ف مجا العما

السياح ما خال التركير على الجوانب النفسية المتباينة للعمي (الساح ) وانعكاساتها على اتجاهاته الفكرية
واالنفعالية واالجتماع لمبادا علم الانفا واالساتعانة بتربيقاتاه فا د ارساة التفاعا النااتج عاا الخبار الساابقة

لمجموعااة مااا األف اراد (الساااححيا) واتجاهاااتهم لمجتمااع مااا وماادى ت ا ثره بااحخريا كالمر ااد السااياح ف ا مجااا
العم السياح .

كما ت م دراسة السلوك الب رى الناتج عا مجموعة ما التفاعالت الذهنية والمواقم االجتماعية كدراسة

التصرفات ( والت

ه

نتال االقتناع بفكر ما و تصرم ما ...الم ما خال دراسة المحددات األربعة

للتصرم :الوسير – الرسالة – المستقب – الوسيلة) ودراسة ال خصية والمةثرات االجتماعية وديناميكية
المجموعات ودراسة الظواهر الربيعية2
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ساعتان

 -0مشكالت سياحية في مجال الرشاد السياحي

1151050

ت اام التعاارم علااى الم اكالت التا تواجااه المر ااد ف ا سااوق العم ا ( ساابابها – بعادهااا – نتاحجهااا) ودور

النقابة وعالقتها بم كلة جور المر ديا وم كلة الت ميا الصح للمر ديا وم كلة رياد عداد المر ديا ف

سااوق العم ا باإلضااافة إلااى الظ اروم المحيرااة بعم ا المر ااد السااياح وغياااب برنااامج تاادريب متكام ا عااا
حرفية العم االر اادى للت كياد علاى ارتقاا مساتوى المر اد العلما والعملا وعادم وضاور دور المر اد الفعلا

وقيمتاه الحقيقياة فا الساوق السااياح والتعارم علااى إمكانياة اسااتق ار ربيعاة هااذه المهناة وتجاااور م ااكلها مااا
خ ااال د ارس ااات تربيقي ااة ع ااا إمكاني ااة االس ااتعانة بالمر ااديا الس ااياحييا فا ا مج ااا لتس ااويق الس ااياح وك ااذلك

د ارسااات متعلقااة ب عااداد المر ااديا السااياحييا المرلااوبيا لسااوق العما ود ارسااات عااا هميااة تفعيا دور النقابااة
لالرتقا بالمر د السياح على جميع المستويات.
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ماجستير اإلرشاد السياخى
أوال :المقررات التخصصية اإلجبارية
 -1تاريخ و آثار مصر الفرعونية

21923662

ساعتان

يتناو الدارا تحليال للترور السياس والثقاف واالجتماع والدين الاذي يخاص الفتارات التاريخياة المختلفاة

والتركياار علااى عالقااات مصاار الخارجيااة – بال اارق األدنااى وهساايا الصااغرى والبحاار المتوساار -وتربيااق تلااك
التحليالت السياسية والثقافياة علاى اآلثاار المصارية القديماة (الفرعونياة) ماا خاال د ارساة النصاوص المصارية

القديمة الدالة على ذلك.
ساعتان

 -2لغة مصرية قديمة

21923661

ي اام هااذا المقاارر د ارسااة تحليليااة لقصااص مااا األدب المصااري القااديم مث ا قصااة ساانوهى والمااالر الغريااق
والاانص األدب ا لمعركااة قاااد ود ارسااة للنصااوص المصاااحبة لاابعل المناااظر ف ا المقااابر والمعاباادو كمااا تتناااو
الدراسة النصوص بالتحلي ودراسة القواعد والترجمات المختلفة المقترحة.
ساعتان

 -0تاريخ و حضارة مصر اليونانية الرومانية

21923662

يدرا الرالب فا هاذا المقارر جار تااريخ مختصار عاا التااريم البرلما والروماان فا مصارو كماا يادرا
الديانة المصرية ف العصر اليونان الرومان وت ثرها بالديانة اليونانية والرومانيةو والسحر والتمااحم واللوحاات

السحرية ف مصر والفلك وتروراته ف تلك الفتر .

باإلضااافة إلااى د ارسااة الرااب ف ا مصاار اليونانيااة الرومانيااة .كمااا تتناااو الماااد بالد ارسااة ت ا ثر الفااا المصااري
بالفنوا اليونانية والرومانية و كا ذلك.

 -4تاريخ وحضارة مصر البيزنطية

11923663

ساعتان

ياادرا الرالااب فا هااذا المقاارر جاار تاااريخ مختصاار عاا التاااريم البيرنرا فا مصاارو ود ارسااة ألهاام اآلثااار
الت ترجع لهذه الفتر ف الصعيد والواحات بالصح ار الغربية.

 -9تاريخ وحضارة مصر السالمية

ساعتان

11510664

يتناو هذا المقرر دراسة لمقدماة عاا تااريم مصار اإلساالمية عبار العصاور باإلضاافة لموضاوعات حضاارية

متنوعااة مثا ا ربق ااات المجتمااع وفحات ااهو و حا اوا

ه ا الذم ااة فا ا الدولااة اإلس ااالمية و واألحا اوا االقتص ااادية و

االجتماعيااة وو هاام الحاارم و الصااناعات ف ا المجتمعااات اإلسااالمية .كمااا يتناااو د ارسااة القضااا و التعلاايم و
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الثقافةو واالحتفاالت واألعيااد و الفناواو وغيرها ما الموضوعات الحضارية التا تسااعد الرالاب فا تكاويا
صور متكاملة عا المجتمع اإلسالم عبر العصور.

ساعتان

 -6موضوعات في حضارة مصر الحديثة و المعاصرة

21923665

تااتم الد ارسااة ف ا إرااار الجوانااب المتعاادد للحضااار المص ارية الحديثااة والمعاصاارو اسااتنادا إلااى اختيااار سااتاذ

المااد لموضااوع و كثار فا الحيااا السياساةو فا الحيااا االجتماعياةو فا العمااارو فا الفنااوا............الاام
باإلضااافة إلااى ورش عما يااتم فيهااا عااداد وراق بحثيااة فا إحاادى النقااار السااابق ذكرهااا ومناق ااة الرااالب فا

جوانب الموضوع مدعمة بمراجع حديثة.
11510666

 -7آثار مصر الفرعونية

ساعتان

يتناو الدارا بعمق وما خال البح

ف موضوعات تخص اآلثار ف مصار الفرعونياة علاى سابي المثاا

ال الحصاار مقارنااة باايا مناااظر المقااابر الملكيااة ومقااابر األف اراد والتصااميم المعماااري لك ا منهااا ف ا فتاار رمنيااة

محاادد  .باإلضااافة إلااى د ارسااة ترااور فااا العمااار الدينيااة والجناحريااة خااال فتاار رمنيااة محاادد مااا خااال د ارسااة
نماذل مختلفة ما العمار المصرية القديمة.
ساعتان

 -0لغة مصرية قديمة( عصر لغوق متأخر)

11510667

ي م هاذا المقارر التعريام بالعصار اللغاوي المتا خر وخصاحصاهو ود ارساة للقواعاد ماا حيا

التهجحاة ورريقاة

كتابااة العالمااات وتعاادد المخصصااات والضااماحر ب نواعهااا والجم ا ب نواعهااا واألفعااا و سااما اإل ااار و دوات

التعرياام والبااد واإلضااافة المبا اار والغياار مبا اار والجما الظرفيااة وصاايغ األماار وصاايغة الحااا مااع التربيااق
علااى مثلااة مااا النصااوص التا ترجااع إلااى العصاار اللغااوي المتا خر مثا لوحااات الحاادود فا العمارنااة وبعاال
البرديات مث بردية األخويا وقصة الصراع بيا حورا وست وبردية وا هموا.
 -5تاريخ وحضارة السكندرية ( 2اسالمى)

ساعتان

11510660

تتناو دراسة تاريم اإلسكندرية ف العصور اإلسالمية والحديثة والمعاصر و والتعرم علاى عماار المديناة فا

العصااور اإلسااالمية والحديثااة والمعاصاار (العمااار الدينيااة والعمااار المدنيااة والعمااار الحربيااة)و والن ااار الثقاااف

والتجاااري ف ا مدينااة اإلسااكندريةو باإلضااافة إلااى د ارسااة ألهاام اآلثااار المتبقيااة مااا العصااور اإلسااالمية بمدينااة

اإلسكندرية.
 -11متاحف (تطبيقات المتاحف)

ساعتان

11510665

يتناااو الاادارا متاااحم اآلثااار عباار العصااور المختلفااة الت ا ماارت بهااا الحضااار المص ارية القديمااة مااا خااال
دراسة المتاحم التخصصية ف مجا اآلثاار المصارية القديماة و همهاا المتحام المصاري و المتحام اليوناان
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الروم ااان و المتح اام القبرا ا و وكمتح اام الف ااا االس ااالمى وذل ااك باإلض ااافة إل ااى د ارس ااة نم اااذل م ااا المت اااحم
اإلقليمية ف نراق المحافظات والمدا ذات البعد االثرى والتاريخ .

ساعتان

 -11موضوعات في اآلثار السالمية

11510671

يتناو هذا المقرر دراسة موضوعات متنوعة ف اآلثار اإلسالمية مث ترور تخرير المن حت الدينيةو
والرخارم المتنوعة والكتابات و الخرور ف العمار اإلسالمية .كما يتناو ت ثير البيحة عل العمار

اإلسالميةو واألوقام و ثرها عل حركة البنا ف العصور اإلسالمية.

ساعتان

 -12طرق و مناهج البحث العلمي
يتضااما المقاارر توضااي كيفيااة التخرااير والقيااام بالبح ا

ربيعااة موضااوع البح ا

العلم ا باسااتخدام الماانهج السااليم والااذي يتناسااب مااع

مااا خااال التعاارم علااى راارق البح ا

يتوافااق مااع الد ارسااة موضااوع البح ا

11510671

العلم ا المختلفااة واتباااع الماانهج العلم ا الااذي

ابتاادا مااا اقت ارار الموضااوع وراارر هاادام وفرضاايات البح ا

ثاام جمااع

البيانا ااات ما ااا مصا ااادرها ما ااا الم ارجا ااع والا اادوريات العلميا ااة والتعريا اام ب ا ا دوات البيانا ااات وتصا ااميم اسا ااتثمارات
االستقصاا واالساتبياا إا وجاد وراارق خاذ العيناة وراارق تحليا نتااحج المجمعاة مااا البحا

بعد تبويبها ف صور واضحة حتى يمكاا اساتخالص النتااحج وتلخيصاها فا

وعارل البيانااات

اك توصايات .وكاذلك التعارم

على هم المراكر البحثية اإلقليمية والعالمية ف مجا التخصص والتعريم ب هم الم ارجاع والادوريات والن ارات

العالمية الت تهتم بدراسة ون ر بحا

وكيفية االستفاد منها.

ماواد التخصاص والتعريام با هم المواقاع االلكترونياة التا تتعارل لهاا
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ماجستير اإلرشاد السياحي

ثانيا  :المقررات االختيارية
 -1لغة مصرية قديمة (عصر لغوق وسيط)

11510679

ساعتان

يتنااو هاذا المقارر د ارساة نصاوص مساجلة علااى اللوحاات الجناحرياة ونصاوص مصااحبة للمنااظر فا المعابااد
والمقابر الت ترجع إلى العصر اللغوي الوسير  .وتتضما الدراسة تحلي ودراسة القواعد والترجماات المختلفاة

المقترحة.

 -2األدب المصرق القديم ( فرعوني)

11510676

ساعتان

تتناو الدراسة التعريم باألدب المصري القديم و كاله المختلفة وتروره عبر العصاور التاريخياة .كماا تتنااو
يضا دراسة علمية تربيقية لإلنتال االدبى المصري القديم ف مجاالت األدب القصص واألدب الدين و دب

األسارير و دب الرساح والحم والت مالت والتعليم وذلك على سبي المثا ال الحصر.
 -0تاريخ و حضارة السكندرية (1يوناني – روماني

11510677

ساعتان

تتناااو د ارسااة تاااريم ﺇن ااا مدينااة اإلسااكندرية وتخريرهااا واحياحهااا القديمةوووضااع اإلسااكندرية ف ا العص اريا
البرلم والرومان ما الناحية االجتماعية والثقافية واالجتماعية .كما تتناو دراسة ثالو اإلسكندرية المكوا

م ااا سا ارابيا و يا اريا وحرب ااوقرارو وفن ااوا اإلس ااكندريةو باإلض ااافة إل ااى علم ااا اإلس ااكندرية ومكتبته ااا الكب اارى
والمكتبة الصغرى بالسرابيومو و هم اآلثار المتبقية ما العصريا البرلم والرومان باإلسكندرية.
 -4الموروث في الحضارة المصرية الحديثة و المعاصرة

ساعتان

11510670

الج اار األو م ااا الم اااد ي اام د ارس ااة الم ااورو اللغ ااوي م ااا الحض ااار المصا ارية القديم ااة وك ااذلك الموروث ااات
االجتماعيااة والثقافيااة فا ا مختلاام المج اااالت والساايما ف ا مج ااا الممارسااات والرق ااوا االجتماعيااة واألعي اااد

واالحتفاااالت والقاايم الثقافيااة المختلفااة .مااا الجاار الثااان في اام د ارسااة السااياحة فا مصاار فا القاارا 19م فا

عهااد محمااد علااىو وعهااد عباااا األو وسااعيد با اااو وف ا عهااد إسااماعي  .وت اام د ارسااة ل ااك السااياحة ف ا

منرقة سينا و والسياحة الداخلياة .كماا تتنااو دور الاورنييا والقناصا واثار الساياحة علاى المجتماع المصاري

ف تلك الفتر  .باإلضافة إلى دراسة السياحة ف مصر ف القرا 12م ما خال التعرم على مظاهر اهتمام

الدول ااة بالن ااار الس ااياح و والمةسس ااات والهيح ااات التا ا ت ااكلت لخدم ااة القر اااع الجدي اادو والتس ااهيالت و نا اواع
الخدمات المختلفة لتحقيق التنمية السياحية.
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ساعتان

 -5لغة مصرق قديمة ( الخط الهيراطيقي)

11510675

ي م هذا المقرر دراسة للخر الهيراريقى ما خاال مقارناة للعالماات فاى الخرايا الهيروغليفاى والهيراريقاىو
ود ارسااة خريااة للعالمااات المكتوبااة بااالخر الهيراريقااىو باإلضااافة إلااى تحلي ا نصااوص مااا الكتابااة الكهنوتيااة
والمعااامالت اليوميااة مااا م ارسااالت رساامية وخرابااات ونماااذل مااا برديااات متنوعااة مث ا برديااة المااالر الغريااق

وبردية وستكار وبردية سنوهى.
ساعتان

 -6مواقع أثرية (فرعوني)

11510601

ي م هذا المقرر دراسة املة تفصيلية للمعابد المصرية ف البر ال رق والغرب لمدينة األقصر وهى معابد
الكرنك واألقصر والدير البحري ومديناة هاابو والرمسايوم ومعاباد النوباة مثا معبادي باو سامب و ود ارساة مقاابر
الدولة الحديثة ف البر الغرب لمدينة األقصر ود ارساة تفصايلية لمنرقاة وادي الملاوك ووادي الملكاات ومنرقاة

القرنااة وذراع بااو النجااا وت اام مقااابر األ ارام والناابال ومقااابر العمااا فااى دياار المدينااة .كمااا يتناااو المقاارر

د ارسااة تفصاايلية ل ابعل المواقااع األثريااة الهامااة مث ا مقااابر عصاار االنتقااا األو ف ا
ومقابر الدولة الوسرى ف بن حسا والبر ا.

ساعتان

 -7إدارة المواقع األثرية و المتاحف

ساايور ومنرقااة المعااال
11510601

وت اام الم اااد د ارس ااة األس ااا الرحيس ااية والمترلب ااات القانوني ااة فا ا إدار اآلث ااار والتا ا ار فا ا إر ااار التخر ااير

العم ارنا ا وال ااديموغرافىو وكيفي ااة وض ااع الخر اار والبا ارامج لحف ااظ وتنمي ااة اآلث ااار والتا ا ار بالتنس اايق م ااع جه ااات
االختصاصو وكيفية ن ر الوع ال عب ما خال عم اللجاا المختلفة ف المدارا والمجتمع .كما تتنااو

دراسة تربيقية عل بعل المواقع األثرية المستغلة استغالالً جيداً (مث قلعة صالر الديا بالقاهر )و والبعل
اآلخر ما المواقع األثرية الغير مستغلة سياحياً (ميداا القلعة – ارع المعر -قرافة المماليك)و باإلضافة إلى

د ارس اة تربيقيااة لاابعل المتاااحم العالميااة ومقارنتهااا بالمتاااحم المحليااة مااا حي ا :الوظيفااةو الهاادم والرسااالةو
التخريرو العرل المتحف ..وغيره.
 -0اآلثار الغارقة)

11510602

ساعتان

ي اادرا الرال ااب ف ااى ه ااذا المق اارر ج اار ت اااريخ يتمثا ا فا ا بداي ااة االتج اااه إل ااى اكت ااام هث ااار غارق ااة بسا اواح

اإلسااكندريةو و هاام القرااع المكت اافةو ود ارسااة القرااع الموجااود بااالمتحم القااوم باإلسااكندريةو ود ارسااة القرااع
الموجود بمتحم مكتبة اإلسكندرية.
ساعتان

 -5مسكوكات (يونانية –رومانية -إسالمية)

11510600

يدرا الرالب فى هذا المقرر تاريم النقود و العمالتو والمواد التى سكت منهاا العماالتو واساتخدام العماالت

ف ااى التع اارم عل ااى العص ااور التاريخي ااة .كم ااا يتن اااو د ارس ااة العم ااالت اليوناني ااة الروماني ااة الموج ااود ب ااالمتحم
اليونان الرومان باإلساكندريةو و هام الموضاوعات التا نق ات علاى المساكوكات .ياالضاافة إلاى د ارساة ألهام
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العماالت المصارية التا ترجاع للعصار اليوناان الروماان بالمتااحم األجنبياةو ود ارساة المساكوكات اإلساالمية
من ااذ ن ا ا تها وم ارحا ا تروره ااا عب اار العص ااور .والتع اارم عل ااى المع ااادا المس ااتخدمة فا ا ص ااناعة المس ااكوكات

اإلسالمية وكيفية تصنيعها و دار الضرب الت تسك فيها العملة( مهامها و هم العامليا فيها)و وقيمة العملاة
عباار العص ااور اإلس ااالمية وتعرض ااها للغااش فا ا بع اال الفتا اراتو م ااع د ارسااة مثل ااة للمس ااكوكات فا ا العص ااور
اإلسالمية المختلفة ما حي

الكتابات والرمور المصور عليها و هم السمات الفنية لها.

 -11ديانة مصر القديمة (فرعونى)

ساعتان

11510604

يتناو هذا المقرر دراسة الفكر الدين ف مصر القديمة ون تهو ودراسة قصص الخلق ف مصر القديمة

ومجامع اآللهة والثوالي و ودراسة مراكر عباد اآللهة و سما اآللهة وترجماتها .كما يتناو دراسة الرمرية فى
مصر القديمة والنصوص والكتب الدينية ترو اًر ما نصوص األهرام إلى نصوص التوابيت وكتاب الموتى
وكتاب الكهوم والبوابات وكتب ما هو كاحا ف العالم اآلخرو باإلضافة إلى دراسة فكر الوحدانية والتعدد ف

مصر القديمة و مثلة ما المعبودات الرحيسية الت انت رت عبادتها ف مصر القديمةو باإلضافة إلى دراسة

ال خصيات الت

بالتفصي .

لهت ف مصر القديمةو ودراسة الفكر الدين الخاص ب خناتوا والديانة اآلتونية ون تها

 -11المؤثرات البيئية علي المواقع األثرية)

ساعتان

11510606

وت اام الماااد د ارسااة ن اواع المااةثرات البيحيااة علااى المواقااع األثريااة مااا خااال  :وال :المااةثرات الربيعيااة مث ا
المنا والذي يستمر ت ثيره مدى الحيا  .ثانيا :المةثرات الب رية كالتلو و والتراور الصاناع ( تراور ابكات
الررق والمواصالت وت ثيرهما السلب على المواقع األثريةو واالمتداد العمران وما ينتج عنه ما م اك المياه

الجوفية نتيجاة د ارساات الترباةو وريااد الن اار الساياح بمناارق التا ار وماا يناتج عناه ماا ماد ابكات الرارق
والمواصااالت ورياااد م ارفااق الخاادمات كاإلقامااة.....الاام باإلضااافة إلااى رياااد التواجااد الب اارى (الساايار) بهااذه

المواقااع ي ااةثر فا ا درج ااات الحا ارار والرروب ااة بالمك اااا مااع التع اارم عل ااى الجه ااود المبذول ااة م ااا قباا

الجه ااات

المختلفة لتفادى هذه الم اك .....الم.
ساعتان

 -12لغة مصرية قديمة (الخط الديموطيقي)

21923683

يتناو هذا المقرر دراسة للخر الديموريقى ما خال دراسة مقارنة للعالمات فى الخريا الهيروغليفى

والديموريقىو ودراسة خرية لكيفية اخت ار واختصار بعل العالماتو وتحلي لنصوص دبية ودينية وادارية
تتعلق بالحيا اليومية فى مصر القديمةو وذلك ما خال دراسة برديات كتبت بالخر الديموريقى.
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 -1حلقة بحث

تتضمن حلقة البح

أوال :المقررات التخصصية اإلجبارية

ساعتان

11510761

تدريب الرالب عل إعداد ورقة علمية علا

علميااة وتبويااب الموضااوعات داخا البحا
البح

و محددات البح

اك بحا

مصاغر كنماوذل إلعاداد رساالة

مثا المقدمااةو تعرياام بالم ااكلة البحثيااة و هاادام البحا و فاارول

و االستعرال المرجع للدراسات السابقة ف نفا مجا م كلة البح

إل عرل وتلخيص النتاحج .كما ياتم تادريب الرالاب علا رارر فكاار جدياد فا مجاا البحا

و باإلضاافة

مماا يسااعده

عل اإلتياا ب فكار جديد كموضوع لرسالة الدكتوراه بعد ذلك
ساعتان

 -2موضوعات في الحضارة السالمية و المعاصرة

11510761

يتناو المقرر دراسة العديد ماا الموضاوعات الحضاارية مثا  :رارق التجاار البرياة والبحرياة واهام مراكرهاا فا

العالم اإلسالميةو الرحالة وب ك خاصة الرحالة العرب و همية كتابتهم ف توثيق الحضار اإلسالمية و دراسة
المدا اإلسالمية و نمارها ف ك ما الم رق والمغرب اإلسالمييا وكذلك بالد األندلا.

الد ارسااة تااتم ف ا إرااار الجوانااب المتعاادد للحضااار المص ارية الحديثااة والمعاصاارو اسااتنادا إلااى اختيااار سااتاذ

المااد لموضااوع و كثار فا الحيااا السياساةو فا الحيااا االجتماعياةو فا العمااارو فا الفنااوا............الاام
باإلضااافة إلااى ورش عما يااتم فيهااا عااداد وراق بحثيااة فا إحاادى النقااار السااابق ذكرهااا ومناق ااة الرااالب فا

جوانب الموضوع مدعمة بمراجع حديثة.
 -0مواقع أثرية (فرعوني)

11510762

ساعتان

تتركار الد ارسااة علا تحديااد المواقااع األثرياة المصارية القديمااة ( الفرعونياة ) بهاادم التعرياام بهاذه المواقااع .كمااا
تتناو الدراسة سرد لمواقاع اآلثاار لكا محافظاة علا حاد ( و موقاع ثاري) وبااألخص عواصام مصار خاال

األحقاب التاريخية الفرعونية المختلفة.
ساعتان

 -4مواقع أثرية (يوناني روماني -إسالمي)

11510760

ياادرا الرالااب فااى هااذا المقاارر موضااوعات متعاادد مثا  :قاااليم مصاار فااى العصاار اليونااان الرومااان و هاام
المواقااع األثريااة بهااذه األقاااليم ود ارسااة ثريااة ألهاام اآلثااار الموجااود بك ا موقااع.كمااا يتناااو هاام المواقااع األثريااة

اإلسا ا ااالمية ف ا ا ا مدينا ا ااة القا ا اااهر مث ا ا ا  :ا ا ااارع المعا ا اار -ق ارفا ا ااة المماليا ا ااك ال ا ا اامالية وال ا ا ارقية -الفس ا ا اارار
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...وغيرهااا.باإلضااافة إل ا الترااور و النمااو العم ارن ا لمدينااة القاااهر عباار العصااور اإلسااالمية.و يض ااً د ارسااة
اآلثار اإلسالمية خارل القاهر كما ف ر يد و فوه و سواا و غيرها.

 -9سياحة التراث

11510764

ساعتان

وت م الماد دراسة مقدمة عا المتغيرات الت ررت على صناعة الساياحة فا القارا 11م و مفهاوم التا ار
و مفهااوم سااياحة الت ا ار  .كمااا تتناااو الماااد د ارسااة نمااار السااياحة وحجاام سااياحة الت ا ار مااا حركااة السااياحة

الدولية والمحلية و و النتاحج المترتبة على سياحة الت ار على المجتمعات المحلية وقراع األعما .

وتتر اارق الد ارس ااة يضا ااً إلا ا تن اااو الخرا اوات الالرم ااة لتر ااوير س ااياحة التا ا ار بمنرق ااة م ااا م ااا خ ااال تحدي ااد
اإلمكانات الربيعية والحضاارية وكيفياة توظيفهاا لخدماة ساياحة التا ار و قيااا حجام الساوق العاالم والمحلاىو

التعرم على المنافع الممكنة ما سياحة الت ار على المجتمعات ومنظماتهااو والتعارم علاى األهادام المرجاو
تحقيقهاو والسياسات المستقبلية لتروير هذا النمر ما السياحة.
 -6السياحة المتواصلة و البيئية

ساعتان

11510769

وت اام الم اااد د ارس ااة الس ااياحة والبيح ااة (مف اااهيم ساس ااية) و التا ا ثير المتب اااد ب اايا الن ااار الس ااياح والبيح ااة
باإلضااافة إل ا السااياحة البيحيااة :مفهومهااا -نواعهااا -هاام عوام ا الجااذب .كمااا تتناااو الماااد السااياحة البيحيااة

علااى المس ااتوى العااالم (د ارس ااة أله اام الاادو المتقدم ااة فا ا مجااا الس ااياحة البيحي ااة) و والسااياحة البيحيا اة عل ااى

المستوى المحلى (مصر) وو السياحة المتواصلة (المفهوم -األهمية -هم المبادا).

يض ااام إلا ا ذل ااك د ارس ااة المحمي ااات الربيعي ااة والمتنره ااات القومي ااة (ن ا ا تها وتروره ااا) و بجان ااب المحمي ااات
الربيعية على المستوى العالم والمحلى و دورها ف تنمية صناعة السياحة داخ الدولة

 -7نحت وفنون صغرق (فرعوني  -يوناني روماني)
يتنااااول ال ادارا مااا خااال البح ا

ساعتان

11510766

معرفااة الفنااوا الصااغرى الت ا تمياار بهااا الفااا المصااري القااديم متمااثالً ف ا

الصااناعات المختلفااة مث ا الفخااار -الرجااال -دوات الرينااة والحل ا وخالفااه مااا المصاانوعات الفنيااة ف ا الفتاار

الفرعونيااة.وكااذلك يتناااو الاادارا مااا خااال البحا

ترااور فااا النحاات فا الفتاار الفرعونيااة والقااا الضااو عل ا

النماذل المختلفة لتماثيا الملاوك و األفاراد ماا الفتارات التاريخياة المختلفاة و وكاذلك د ارساة نمااذل ماا التوابيات
واللوحات الجناحرية و األثا

الجناحري إل غير ذلك.

كما تتناو هذه الماد دراسة هم مالم النحت ف العصر اليونان والرومان ف مصر ومعرفة وجه الت ابه

واالختالم بينهاا وبايا مالما النحات فا العصاور الفرعونياة وكيام كانات التماثيا تحما تا ثي ار يونانياا ظااه ار

ف ال ك بيا كاا الموضوع والمحتوى مصريا خالصا .يتم ما خال هذه الماد د ارساة مدرساة الفاا الساكندري
و كالها وموضاوعاتها التا ميرتهاا عاا المادارا األخارى .وياتم د ارساة األعماا النحتياة والفناوا الصاغرى ماا
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تماثيا ا و عم ااا فخاري ااة وتوابي اات وعم ااالت ومج ااوهرات و ع اارل نم اااذل له ااا م ااا

الموجود ف المتحم اليونان الرومان باإلسكندرية و المتحم القوم .

ااكا الفن ااوا الص ااغرى
11510767

-0مواقع أثرية إسالمية و حديثة ومعاصرة

ساعتان

يتناو هذا المقرر دراسة الررر المعمارية اإلسالمية؛ حي

يتناو الررار األموي (قبة الصخر والقصور فا

ال ااام) و الر ارار العباس ا و وجااه الت ااابه واالخااتالم باايا الر ارار العباس ا ف ا الع اراق ونظي اره ف ا الاادويالت

المسااتقلة والرارار الفااارم وتا ثير عمااار ااما

فريقيااا علا العمااار الفارميااة فا مصاار .كمااا يتناااو الرارار

الساالجوق والمغ ااول و الر ارار األي ااوب والمملااوك فا ا مصاار و ال ااام وكااذلك العم ااار اإلسااالمية فا ا الهن ااد
والصيا و سبانيا.

يتعرل هذا المقرر يضاً للررار العثمان ماا خاال :عماار المسااجد فا تركياا والرارار العثماان فا مصار.
ويتم دراسة الررار العثمان ف مصر ما خال تناو العناصر المعمارية العثمانية الت دخلات علاى العماار

ف مصرو ونمااذل ماا هثاار مصار اإلساالمية فا العصار العثماان وعصار محماد علاى مثا مساجد ساليماا
با ا بالقلعة (سارية الجب )و مساجد ساناا با اا بباوالق و منار وسابي الكردلياةو منار جماا الاذهب و مساجد

عثماا كتخدا (الكيخيا) و سبي وكتاب عبد الرحما كتخدا و تكية وسبي السلراا محمودو وغيرها
- 5الفنون السالمية

11510760

ساعتان

وت م الماد دراسة المواد والخامات المختلفة الت

استخدمت إلنتال التحم اإلسالمية والت

تنوعت بيا

التحم المعدنيةو المنتجات الرجاجية و المنسوجات و السجاد و التحم المصنوعة ما الخ ب والعال و
األحجار والجصو األسلحة .كما يتناو

فا تجليد الكتابو و فا التذهيب.
-11اآلثار الغارقة
يدرا الرالب ف

يضاً دراسة فا الكتاب والت ت م  :فا الخر و و فا التصويرو و

ساعتان
هذا المقرر جر تاريخ

11510765
يتمث

ف

بداية االتجاه إلى اكت ام هثار غارقة بسواح

اإلسكندرية و هم القرع المكت فة .كما يقوم بدراسة القرع الموجود بالمتحم القوم

الموجود بمتحم مكتبة اإلسكندرية.
-11آثار سيناء و الواحات

ساعتان

باإلسكندرية و القرع

11510771

يدرا الرالب ف هذا المقرر:

والً  :اآلثار الت ترجع للعصريا اليونان والرومانية ف واحة سيوه ما العصر اليونان الرومان وو معابد

وهثار واحة الخارجة ما العصر اليونان

الرومان

وكذلك معابد وهثار واحة الداخلة ما العصر اليونان

الرومان بجانب هثار به جرير سينا الت ترجع للعصر اليونان الرومان .
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ثانيااا :اآلثااار القبريااة واإلسااالمية فا سااينا و الواحااات وت اام رابااا و دياار سااانت كاااتريا و قلعااة صااالر الااديا
بجرير فرعوا  .باإلضافة إل ررق التجار البرية ودرب الحج وهثار الواحاات التا ترجاع للعصار اإلساالم
مث مدينة القصر و مدينة بالر .
ساعتان

-11الفن المصرق القديم (فرعوني -يوناني روماني)

11510771

ي م هذا المقرر تعريم للفا فى مصر القديمة وخصاحصه ودراسة كيفية تذوق الفا المصري القديم مع

إلقا الضو على مهنة الفا فى مصر القديمة.

دراسة لقواعد الفا المصري القديم والنسب واألبعاد والمنظور ومراعا قواعد الظ

العصر الفرعون

والضو والرمرية فى

مع التربيق على بعل األمثلة ما األعما الفنية فى العصور المختلفة بد اً ما الدولة

القديمة ومرو اًر بالدولة الوسرى حتى نهاية عصر الدولة الحديثة.

دراسة مقارنة ما خال اآلثار الثابتة والمنقولة لبعل المناظر المصور فى المقابر والمعابد واللوحات

والتماثي ما العصور المختلفة مع دراسة ساليب تصوير ونحت اآلدمييا ومظاهر الربيعة والحيوانات

وغيرها.

دراسة للمدارا الفنية المختلفة فى الدولة القديمة وعصر االنتقا األو والدولة الوسرى وعصر االنتقا

الثان والدولة الحديثة .تحلي ودراسة ما اصرل على تسميته بالمدرسة اآلتونية ف عصر إخناتوا وما يثار
حولها ما جد واسع النراق.

كمااا تتناااو هااذه الماااد د ارسااة المالما الفنيااة فا مصاار فا العصاار اليونااان الرومااان وكياام كاناات امتاادادا
للفنااوا المص ارية األصاايلة ف ا الماادا المص ارية المختلفااة بينمااا ختلاام ااك الفنااوا فااى الماادا اليونانيااة مث ا

اإلسكندرية و نقراريا وبرلمية و انتينوبوليا .و يتم دراسة يضا فا األسكندرية و موضوعاتهو ودراسة هم
الت ثيرات الت ظهرت على الفنوا المصرية فى العصر اليونان الرومان نتيجة المترال الحضار والمعتقدات
والديانة المصرية القديمة بالحضار و المعتقدات اليونانية و الرومانية.
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ثانيا :المقررات االختيارية
ساعتان

 -1لغة مصرية قديمة (عصر لغوق متأخر)

11510772

ي م هذا المقرر تعريم بالعصر اللغوي المت خر وخصاحصه وو دراسة للقواعد ما حي

التهجحة ورريقة

كتابة العالمات وتعدد المخصصات والضماحر ب نواعها والجم ب نواعها واألفعا و سما اإل ار و دوات

التعريم والبد واإلضافة المبا ر والغير مبا ر والجم الظرفية وصيغ األمر وصيغة الحا .

كماا يااتم التربيااق علااى مثلااة مااا النصااوص التا ترجاع إلااى العصاار اللغااوي المتا خر مثا لوحااات الحاادود فا
العمارنة وبعل البرديات مث بردية األخويا وقصة الصراع بيا حورا وست وبردية وا هموا.

-2الديانة في مصر القديمة

ساعتان

11510770

تغرا الد ارسااة األوجااه المختلفااة لديانااة مصاار القديمااة؛ اااملة نظريااات الخلااق المتعاادد فكاار البعا

و الخلااود

عنااد المصااري القااديم .وتلق ا الضااو عل ا الممارسااات الدينيااة ف ا المعابااد وف ا المجتمااع والتفاع ا باايا القااوي

الدينية و السياسية و الجناحرية وذلاك ماا خاال الد ارساات النصاية و األثرياة التا دونات علا جادراا المعاباد
والمقابر باإلضافة إل البرديات واللوحات.
ساعتان

-0تاريخ و حضارة مصر البيزنطية

11510774

يدرا الرالب فى هذا المقرر جر تاريخ مختصر عا التاريم البيرنر ف مصر و دراسة هم اآلثار الت
ترجع لهذه الفتر ف الصعيد والواحات بالصح ار الغربية.

-4الخط العربي

ساعتان

11510779

يتناو هذا المقرر عد موضوعات مث خرور به الجرير العربية قب اإلسالمو الخر بعد انت ار اإلسالم
والحاجة إليه لتدويا القراا الكريم و و هذه الخرور " األقالم " هو الخر الكوف واألقالم المنبثقة منه .كما

يتم دراسة عالم تروير الخر العرب عبر العصور باإلضافة إل األقالم المستخدمة حاليا مث -:

خر النسم – خر الرقعة – خر الكوف المجدو " المضفر " – الكوف المربع – المورالمرهر – خر

التعليق – خر النستعليق -خر الديوان –الرغ ار -مع االهتمام باستخدامات ك خر .
 -9بروتوكول وقواعد عامة:

ساعتان
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11510776

وت م الماد دراسة كيفية االلترام لحماية وتروير المهنة و تعلم تربيقات مهنية تةكد االلتارام بقواعاد المهناة.

كمااا يااتم د ارسااة كيفيااة االرتقااا بالمهن اة وترويرهاااو التعرياام ب ن اارة العالقااات العامااة وت ثيرهااا علااى المهنااة.
باإلضافة إل دراسة كيفية اتخاذ الق اررات المناسبة لربيعة ك موقم ف مجا العم و و تعلام كيفياة م ارعاا

السلوك األمث ف مجا العم ف ظ بروتوكوالت العم المعمو بها وذلاك لتحقياق ثقاة العميا ماا خاال

عل ااى س اابي المث ااا ال الحص اار :د اري ااة فعال ااة بمه ااارات االتص ااا و االرتق ااا ب اااألدا إل ااى االحتا ارام ووالد اري ااة

المتكاملة بالسلوك الصحي .

-6لغة مصرية قديمة ( الخط الهيراطيقي)

11510777

ساعتان

يتناو هذا المقرر دراسة للخر الهيراريقى ما خال دراسة مقارنة للعالمات فى الخريا الهيروغليفى

والهيراريقى و دراسة خرية للعالمات المكتوبة بالخر الهيراريقى.باإلضافة إل تحلي لنصوص ما الكتابة
الكهنوتية والمعامالت اليومية ما مراسالت رسمية وخرابات ونماذل ما برديات متنوعة مث بردية المالر

الغريق وبردية وستكار وبردية سنوهى.
-7لغة مصرية قديمة (الخط الديموطيقي)

11510770

ساعتان

يتناو هذا المقرر دراسة للخر الديموريقى ما خال  :دراسة مقارنة للعالمات فى الخريا الهيروغليفى

والديموريقى ودراسة خرية لكيفية اخت ار واختصار بعل العالمات .باإلضافة إل

ودينية وادارية تتعلق بالحيا اليومية ف

مصر القديمةو وذلك ما خال

تحلي لنصوص دبية

دراسة برديات كتبت بالخر

الديموريقى.
 -0لغة مصرية قديمة (الخط القبطى)

ساعتان

11510775

ي م هذا المقرر دراسة للخر القبرى باعتباره المرحلة األخير ما مراح اللغة المصرية القديمة والتعريم

بلهجات اللغة القبرية ما صعيدية إلى بحيرية وفيومية و خميمية .كما يتعرل لق ار ات لبعل النصوص
المختار ما إحدى لهجات اللغة القبرية والتعرم على بعل وجه الحضار والفا ذات الصلة باللغة

القبرية.
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 -5النصوص المصاحبة لمناظرالحياة اليومية فى مصر القديم (فرعونى) ساعتان 11510701
يتناو هذا المقرر دراسة للنصوص المصاحبة لبعل مناظر الحيا اليومية خاصة فى المقابر التى ترجع

لعصر الدولتيا القديمة والوسرى ي ما العصريا اللغوييا القديم والوسير .و ت م الدراسة مثلة متنوعة
ما مناظر الرراعة والرع

األضاح  .باإلضافة إل

وصيد الريور واألسماك والصيد البرى ومناظر الحرم ومناظر ذب

دراسة النصوص والترجمات المختلفة المقترحة وعالقة النصوص بالمنظر

المصاحب لها .وتتضما الدراسة يضاً مقارنة لألساليب المستخدمة فى التعبير فى مناظر الحيا اليومية
خاصة فى الدولتيا القديمة والوسرى.

ساعتان

-11السياحة في البلدان النامية

11510701

وت م الماد دراسة االتجاهات الحديثة للسياحة ف الدو النامية و دور المنظماات الدولياة فا تنظايم حركاة

السااياحة الدولي ااة م ااا وال ااى دو العااالم الثالا ا

بالدو النامية.

و دور الحكوم ااات فا ا النهااول بالس ااياحة (الدولي ااة والمحلي ااة)

كم ااا يتن اااو اآلث ااار االقتص ااادية المبا اار وغي اار المبا اار للس ااياحة فا ا ال اادو النامي ااة و العمال ااة فا ا القر اااع

السياح بالدو النامية و والتخرير السياح فا الادو النامياة ( د ارساة تربيقياة علاى مصار وت ام د ارساة
للعوام ا المحاادد للتخرااير السااياح مااا اقتصااادية -بيحيااة -اجتماعيااة -حضااارية......الاام وخر ار التنميااة

السياحية وتربيقاتها).

-11المنظمات السياحية

11923181

ساعتان

وت م المااد د ارساة ن ا المنظماات كظااهر ساساية ماا اجا التعااوا و فكار عاماة عاا المنظماات الدولياة

(تعريم -تقسيمات -مجاالت العم ) و تعريم الموظم الدول .

كما تتنااو المنظماات الساياحية الدولياة والمنظماات الساياحية المهنياة والمنظماات اإلقليمياة المرتبراة بالمجاا

السياح وت ثير المنظمات السياحية علاى عما القرااع الساياح فا مصار باإلضاافة إلا األجهار الساياحية
ف مصر و مساةولية الدولاة عاا إدار الساياحة وتنميتهاا.ويتعارل يضاا التفاقياة الجااتا  GATSوت ثيرهاا
على الن ار السياح على المستوى الدول والمحلى (مصر).
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