
 
 

 الدراسات العليا

 

 الدرجات التى تمنحها الكلية:

 الدراسات السياحية فى ماجستير 

 الدراسات الفندقية فى ماجستير 

 اإلرشاد السياحى فى ماجستير 

 دكتوراه الفلسفة فى الدراسات السياحية 

 دكتوراه الفلسفة فى الدراسات الفندقية 

 دكتوراه الفلسفة فى اإلرشاد السياحى 

 اإلرشاد السياحى فى الدبلومة المهنية 

 

 مواعيد التقديم:

 فى النصف الثانى من شهر يوليو أو من النصف الثانى من شهر ديسمبر من كل عام.

 مواعيد الدراسة:

  أسبوع شامل اإلمتحانات. 15فصل الخريف: يبدأ السبت الثالث من سبتمبر ولمدة 

  شامل اإلمتحانات.أسبوع  15فصل الربيع: يبدأ السبت الثانى من فبراير ولمدة 

 

 عدد الساعات:

 8 مقررات دراسية باإلضافة إلىساعة معتمدة   30البد من دراسة لماجستير:  درجة ال بالنسبة 

ساعة   38معتمدة رسالة علمية بحيث تكون عدد الساعات اإلجمالية للحصول على الدرجة  ساعات

 معتمدة.

  علمية.  مقررات دراسية ساعة معتمدة 24يدرس الطالب البد أن  لدرجة دكتوراه الفلسفةبالنسبة

ساعة معتمدة رسالة علمية بحيث تكون عدد الساعات اإلجمالية للحصول على  24باإلضافة إلى

من لجنة مكونة من عدد ال يقل عن ثالثة من  كما يجتاز إمتحان شفهى ساعة  معتمدة. 48الدرجة 

 ة.أعضاء هيئة التدريس من داخل أو خارج الكلي

  ساعة معتمدة   20موزعة كما يلى: ساعة معتمدة 24يجتاز الطالب  لدبلوم اإلرشاد السياحىبالنسبة

 ساعات معتمدة للمقررات اإلختيارية 4للمقررات اإلجبارية و



 
 

 البرامج:

 )ساعة معتمدة 30) المقررات الدراسية لدرجة ماجستير الدراسات السياحية

 خــرىالمقررات اإلختيارية األ جباريةالمقررات التخصصية اإل

 أقاليم مصر السياحية مناهج البحث العلمي

 دارة سياحة المناسباتإ تسويق سياحي

 سياحي الموإع النإع تنمية سياحية

 تجاهات الحديثة في السياحة البيئيةاإل إدارة الموارد البشرية فى القطاع السياحى

 المعلومات فى القطاع السياحىنظم تطبيقات  منظمات وأجهزة سياحية

 اإلستثمار السياحى سياحيةالت مشك

  ) تطبيقات)قاعة بحث 

  اقتصاديات السياحة

  اتجاهات دولية في السياحة

  2سياحى  إحصاء

  تجاهات الحديثة في التخطيط السياحياإل

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 )ساعة معتمدة 32) الدراسات السياحية دكتوراه الفلسفة فىالمقررات الدراسية لدرجة 

 المقررات اإلختيارية األخــرى المقررات التخصصية اإلجبارية

 تشريعات سياحية الهيكل التنظيمي للقطاع السياحي

 اإلتجاهات الحديثة فى التسويق السياحى اقتصاديات السياحة الدولية

 دراسة جدوى المشروعات السياحيةتطبيقات  جغرافيا العالم السياحي

 تنظيم المواقع السياحية السياحية السياسة

 لتنبؤ باتجاهات الطالب السياحي الدوليا قات المتبادلة بين السياحة والبيئةالعال

 الصورة السياحية للمقصد السياحي زمات السياحيةإدارة األ

 اقتصاديات النقل السياحى كترونيةالسياحة اإلل

 السياحىادارة التراث  ضمان الجودة للمنشأت السياحية

  ريادة األعمال السياحية

  سيكولوجية السائح

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 )ساعة معتمدة 30فندقية ) المقررات الدراسية لدرجة ماجستير الدراسات ال

 المقررات اإلختيارية األخــرى المقررات التخصصية اإلجبارية

 إدارة المطاعم المعاصرة القيادة فى صناعة الضيافة

 إدارة األزمات فى صناعة الضيافة )متقدم( الدراسات الفندقيةموضوعات مختارة فى 

 سالمة األغذية )متقدم( إدارة الجودة الفندقية

 لتغذية الصحية والفندقية العالجيةا استراتيجيات التسويق فى صناعة الضيافة

 اإلدارية فى صناعة الضيافة )متقدم( ةمحاسبال الكتابة العلمية والنشر الدولى

 بحوث التسويق الفندقى حديثة فى ادارة الموارد البشرية اتجاهات

 إدارة المناسبات 1 مناهج البحث العلمي

 االتجاهات الحديثة فى قطاع الغرف السلوك التنظيمى لصناعة الضيافة

  اإلتجاهات الحديثة فى انتاج األغذية والمشروبات

  إحصاء متقدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 )ساعة معتمدة 24فندقية )الدراسات ال دكتوراه الفلسفة فىالمقررات الدراسية لدرجة 

 المقررات اإلختيارية األخــرى المقررات التخصصية اإلجبارية

 أخالقيات األعمال فى صناعة الضيافة ريادة األعمال فى صناعة الضيافة

 دارة االيرادات )متقدم(ا اإلدارة اإلستراتيجية فى صناعة الضيافة )متقدم(

تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات فى صناعة 

 الضيافة
 كتابة المشروعات البحثية

 االستدامة فى صناعة الفنادق 2مناهج البحث العلمى 

 في صناعة الضيافةعقود االدارة  سيمنار

 التسويق االلكترونى فى صناعة الضيافة موضوعات معاصرة فى التسويق الفندقى

  ادقاالتجاهات الدولية فى الفن

  موضوعات متقدمة فى الدراسات الفندقية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 )ساعة معتمدة 30رشاد السياحى )المقررات الدراسية لدرجة ماجستير اإل  

 المقررات اإلختيارية األخــرى المقررات التخصصية اإلجبارية

 (وسيطى لغة مصرية قديمة )عصرلغو مصر الفرعونية تاريخ 

 لغة مصرية قديمة
 (المصري القديم ) فرعوني األدب

 

 تاريخ وحضارة مصر اليونانية الرومانية
 1تاريخ وحضارة اإلسكندرية 

 (روماني –يوناني )

 تاريخ وحضارة مصر البيزنطية
 في الحضارة المصرية ثالمورو

 الحديثة والمعاصرة

 مواقع أثرية يونانية رومانية تاريخ وحضارة مصر اإلسالمية

 المصرية الحديثةموضوع فى الحضارة 

 والمعاصرة
 (مواقع أثرية ) فرعوني

 إدارة المواقع األثرية والمتاحف آثار مصر الفرعونية

 اآلثار الغارقة طرق ومناهج البحث العلمي

 (إسالمية – رومانية –مسكوكات ) يونانية  موضوعات في اآلثار اإلسالمية

 ديانة مصر القديمة متاحفعلم ال

 على المواقع األثرية المؤثرات البيئية 

 (عصر لغوى متأخر لغة مصرية قديمة ) 

 
)اسالمى حديث  2تاريخ وحضارة االسكندرية 

 ومعاصر(

 الفن المصرى القديم 

 الفن القبطى 

 الفن االسالمى 

 

 



 
 

 

 )ساعة معتمدة24) رشاد السياحىاإل دكتوراه الفلسفة فىالمقررات الدراسية لدرجة 

 العامة ألساسيةاالمقررات 
لتخصص الفرعونى مقررات ا

 مقررات( 9) واليونانى الرومانى

مقررات التخصص اإلسالمى 

 9) والحديث والمعاصر

 مقررات(

 حلقة بحث
لغة مصرية قديمة ) عصر لغوى 

 (متأخر

موضوعات في الحضارة 

 اإلسالمية

 مواقع أثرية إسالمية لديانة في مصر القديمةا ثسياحة الترا

 الفنون اإلسالمية تاريخ وحضارة مصر البيزنطية )متقدم(علم المتاحف 

 السياحة المتواصلة والبيئة

 )اختيارى(
 الخط العربي (مواقع أثرية ) فرعوني

 )اختيارى( آثار سيناء والواحات

 

 (روماني –مواقع أثرية ) يوناني 

 

 -)عصر عثمانىمواقع أثرية 

 (حديث ومعاصر

 

 

 -الفن المصرى القديم )فرعونى

 يونانى رومانى(
 تراث االسكندرية

 
 -فرعونى) نحت وفنون صغرى

 يونانى رومانى(

موضوعات في الحضارة 

 حديثة والمعاصرةلا

 

 
 التصوير االسالمى اآلثار الغارقة

 
 النصوص المصاحبة لمناظر الحياة

 (اليومية في مصر القديمة ) فرعوني
 

  تاريخ وحضارة مصر البيزنطية 

 

 

   

 

 

 

 



 
 

 

 

 )ساعة معتمدة 24) رشاد السياحىاإل بلومالمقررات الدراسية لد

 المقررات اإلختيارية المقررات التخصصية اإلجبارية

 نيةروما– مسكوكات يونانية مصر الفرعونية حضارةتاريخ و

 األدب المصري القديم لبطلميةارتاريخ وحضارة مص

 لديانة في مصر القديمةا تاريخ وحضارة مصر اإلسالمية

 الفن المصري القديم البيزنطية الرومانية تاريخ وحضارة مصر

 حضارة االسكندرية يونانى رومانى وسيط عصر لغوى مةمصرية قدي ةلغ

 ساليب اإلرشاد السياحيأ

 ساعة عملي2 
 تطبيقات المتاحف

 الفن القبطي والمعاصرة ةثتاريخ وحضارة مصر الحدي

 الفن االسالمى آثار يونانية رومانية

 سياحة التراث اثار فرعونية

 األثرية المؤثرات البيئيةعلى المواقع المصرية اثار إسالمية

 مجال اإلرشاد السياحي مشكالت سياحية في لغة أجنبية

 
 واإلرشاد مجال السياحة التشريعات القانونية في

 السياحي

 


