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  رابعلباب الا
  لبرامج الكلیةالمقترحة الخطة الدراسیة 

 مستوى األوللطالب ال المقترحةالخطة الدراسیة 
  

 يالفصل الدراسي الثان   الفصل الدراسي األول 
  

 كود المقرر اسم المقرر
الدرجة   ساعات معتمدة

 كود المقرر اسم المقرر النھائیة
الدرجة   ساعات معتمدة

  مجموع   تطبیقي  نظري  مجموع   تطبیقي  نظري   النھائیة

مدخل إلي 
صناعة 
  )١(السیاحة

منظمات وأجھزة   ١٠٠  ٢  -  ٢ 015101101
  )١( سیاحیة

015101107 ١٠٠  ٢  -  ٢  

صناعة  إقتصادیات
العالم  أقالیم  ١٠٠  ٣  ٣  ٢ 015101102  )١( السیاحة

 )١(السیاحیة 
015101108 ١٠٠  ٢  - ٢  

مدخل إلي صناعة 
  ١٠٠  ٣  ٣ ٢ 015103109  )٣(تاریخ الفن  ١٠٠  ٢  -  ٢ 015102103  )٢(ااضیافة 

تاریخ وآثار 
سلوك العمالء في   ١٠٠ ٣  ٣ ٢ 015103104  )٣(مصر  

 )٢(مي القطاع الخد
015102110 ١٠٠  ٢  - ٢  

لغة أجنبیة أولى 
 )١( متخصصة

لغة أجنبیة أولي   ٥٠ ٢  ٣ ١ 015103105
 )٢( متخصصة

015103111 ٥٠  ٢  ٣ ١  

لغة أجنبیة ثانیة 
لغة أجنبیة ثانیة   ٥٠ ٢  ٣ ١ 015102106  )١( متخصصة

  ٥٠  ٢  ٣ ١ 015102112  )٢( متخصصة

متطلب جامعة  حقوق اإلنسان
تطلب جامعة م مھارات ذاتیة (١٠٠)* ٢ - ٢ أساسي

 ١٠٠ ٢ - ٢ أساسي

مقرر إختیارى 
 مقرر إختیارى   ١٠٠ ٢  - ٢  -  )1(

)١٠٠  ٢  - ٢  -  )٢  

  ٧٠٠  ١٧  المجموع  600  ١٨  المجموع
  

      مقرر نجاح ورسوب (متطلب تخرج) وال یدخل في المجموع التراكمي للطالب،*مقرر (حقوق اإلانسان) ھو 
  الثاني وفقا لما یقرره مجلس الكلیة.  وىالمستیتم التخصص بأقسام الكلیة المختلفة في 
 )مواد یقوم بتدریسھا قسم الدراسات السیاحیة. ١ ( 

 ) مواد یقوم بتدریسھا قسم الدراسات الفندقیة٢(
  ) مواد یقوم بتدریسھا قسم اإلرشاد السیاحي٣(         
  
  

  )٢مقرر إختیارى (  )١مقرر إختیارى (
  ساعات معتمدة  كودالمقرر  م المقرراس  ساعات معتمدة  كودالمقرر  اسم المقرر

  مجموع   تطبیقي  نظري  مجموع   تطبیقي  نظري

مھارات االتصال 
 في القطاع الخدمي

)٢(  
متاحف ومواقع   ٢  -  ٢ 015102141

 )٣(أثریة
015103143 ٢  - ٢  

العالقات العامھ في 
مبادئ اإلرشاد   ٢  -  ٢ 015102142  )٢( القطاع الخدمي

  ٢  -  ٢ 015103144  )٣(السیاحي
 ) مواد یقوم بتدریسھا قسم الدراسات السیاحیة.١(
 ) مواد یقوم بتدریسھا قسم الدراسات الفندقیة.٢(
  ) مواد یقوم بتدریسھا قسم اإلرشاد السیاحي.٣(
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  الدراسات السیاحیة برنامج
  الثاني المستوىلطالب  المقترحةالخطة الدراسیة 

  
 سي الثانيالفصل الدرا   الفصل الدراسي األول 

  
  

 كود المقرر اسم المقرر
الدرجة   ساعات معتمدة

 كود المقرر اسم المقرر النھائیة
الدرجة   ساعات معتمدة

  مجموع   تطبیقي  نظري  مجموع   تطبیقي  نظري   النھائیة

  ١٠٠  ٢  - ٢ 015101207 تسویق سیاحي  ١٠٠  ٢  - ٢ 015101201 اقتصادیات سیاحة
الحاسب اآللي 

  ١٠٠  ٢  - ٢ 015101208  سیكولوجیة السائح  ١٠٠  ٣  ٣ ٢ 015101202  وتطبیقاتھ

تكنولوجیا نظم   ١٠٠  ٣  ٣ ٢ 015101203  إحصاء سیاحي
  ١٠٠  ٣  ٣ ٢ 015101209  معلومات سیاحیة

تنمیة اقتصادیة 
محاسبة سیاحیة   ١٠٠ ٢  - ٢ 015101204  واجتماعیة

  ١٠٠  ٣  ٣ ٢ 015101210  وفندقیة

لغة أجنبیة أولى 
 )٣( متخصصة

لغة أجنبیة أولي   ٥٠ ٢  ٣ ١ 015101205
 )٤( متخصصة

015101211 ٥٠  ٢  ٣ ١  

لغة أجنبیة ثانیة 
لغة أجنبیة ثانیة   ٥٠ ٢  ٣ ١  015101206  )٣( متخصصة

  ٥٠  ٢  ٣ ١ 015101212  )٤( متخصصة

 ١٠٠ ٢  -  ٢  اختیارى  )٢مقرر جامعة ( ١٠٠ ٢  -  ٢  اختیارى  )١مقرر جامعة (
  ١٠٠  ٢  - ٢  -  )٤ر إختیارى (مقر  ١٠٠ ٢  - ٢  -  )٣مقرر إختیارى(

  ٧٠٠  ١٨  المجموع  ٧٠٠  ١٨  المجموع

 ملحوظة: یكون التدریب العملي (حجز تذاكر الطیرانAmadeus 1( 

  )٤مقرر إختیارى (  )٣مقرر إختیارى (
  ساعات معتمدة  كودالمقرر  اسم المقرر  ساعات معتمدة  كودالمقرر  اسم المقرر

  موع مج  تطبیقي  نظري  مجموع   تطبیقي  نظري

حضارة مصر عبر 
إدارة سیاحة   ٢  - ٢ 015101241  العصور

  ٢  - ٢ 015101243 المناسبات

خدمة العمالء في   ٢  - ٢ 015101242  أنماط سیاحیة
  ٢  - ٢ 015101244  القطاع السیاحي
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  برنامج الدراسات السیاحیة
  الثالث المستوىلطالب  المقترحةالخطة الدراسیة 

  
 الفصل الدراسي الثاني   الفصل الدراسي األول 

  

 كود المقرر اسم المقرر
الدرجة   ساعات معتمدة

 كود المقرر اسم المقرر النھائیة
الدرجة   ساعات معتمدة

  مجموع   تطبیقي  نظري  مجموع   تطبیقي  نظري   النھائیة

اقتصادیات النقل 
 التسویقبحوث   ١٠٠  ٢  - ٢ 015101301 السیاحي

  ١٠٠  ٣  ٣ ٢ 015101307 السیاحي

أعمال وكاالت 
السیاحة والسفر 

)١(  
  ١٠٠  ٣  ٣  ٢ 015101308  سیاحي ترویج  ١٠٠  ٣  ٣ ٢ 015101302

مصر  أقالیم  ١٠٠  ٢  - ٢ 015101303  تخطیط سیاحي
  ١٠٠  ٢  - ٢ 015101309  السیاحیة

تنظیم و إدارة 
  ١٠٠  ٢  - ٢ 015101310  تنمیة سیاحیة   ١٠٠ ٢  - ٢ 015101304  منشات سیاحیة

ولى لغة أجنبیة أ
لغة أجنبیة أولي   ٥٠ ٢  ٣ ١ 015101305 )٥( متخصصة

  ٥٠  ٢  ٣ ١  015101311 )٦( متخصصة

لغة أجنبیة ثانیة 
لغة أجنبیة ثانیة   ٥٠ ٢  ٣ ١ 015101306  )٥( متخصصة

  ٥٠  ٢  ٣ ١ 015101312  )٦( متخصصة

 ١٠٠ ٢  -  ٢  اختیارى  )٤مقرر جامعة ( ١٠٠ ٢  -  ٢  اختیارى  )٣مقرر جامعة (
  ١٠٠  ٢  - ٢  -  )٦مقرر إختیارى (  ١٠٠ ٢  - ٢  -  )٥مقرر إختیارى(

  ٧٠٠  ١٨  المجموع  ٧٠٠  ١٧  المجموع
 ملحوظة: یكون التدریب العملي ( جحز تذاكر الطیران Amadeus 2 ( 

 

  )٦مقرر إختیارى (  )٥مقرر إختیارى (
  ساعات معتمدة  كودالمقرر  اسم المقرر  ساعات معتمدة  كودالمقرر  اسم المقرر

  مجموع   تطبیقي  نظري  جموع م  تطبیقي  نظري

إدارة جودة الخدمات 
  ٢  - ٢ 015101343  أسواق سیاحیة  ٢  - ٢ 015101341  السیاحیة

أثار مصر عبر 
تنمیة مجتمعات   ٢  - ٢ 015101342  العصور

  ٢  - ٢ 015101344  محلیة
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  برنامج الدراسات السیاحیة
  الرابعالمستوى لطالب  المقترحةالخطة الدراسیة 

  
 الفصل الدراسي الثاني   صل الدراسي األول الف

  

 كود المقرر اسم المقرر
الدرجة   ساعات معتمدة

 كود المقرر اسم المقرر النھائیة
الدرجة   ساعات معتمدة

  مجموع   تطبیقي  نظري  مجموع   تطبیقي  نظري   النھائیة

دراسة جدوي 
المشروعات 

 السیاحیة
إدارة األزمات   ١٠٠  ٣  ٣ ٢ 015101401

  ١٠٠  ٣  ٣ ٢ 015101407 لسیاحیةا

أعمال شركات 
  ١٠٠  ٢  - ٢ 015101408  تشریعات سیاحیة  ١٠٠  ٢  - ٢ 015101402  الطیران

سیاحة متواصلة 
  ١٠٠  ٢  - ٢ 015101403  وبیئة

أعمال وكاالت 
السیاحة و 

  )٢السفر(
015101409 ١٠٠  ٣  ٣ ٢  

إدارة الموارد 
البشریة بالمنشات 

  السیاحیة
  ١٠٠  ٣  ٣ ٢ 015101410  مشروع تطبیقي  ١٠٠ ٢  - ٢ 015101404

لغة أجنبیة أولى 
لغة أجنبیة أولي   ٥٠ ٢  ٣  ١ 015101405 )٧( متخصصة

  ٥٠  ٢  ٣ ١ 015101411 )٨( متخصصة

لغة أجنبیة ثانیة 
لغة أجنبیة ثانیة   ٥٠ ٢  ٣ ١ 015101406  )٧( متخصصة

  ٥٠  ٢  ٣ ١ 015101412  )٨( متخصصة

 - -  -  -  -  - ١٠٠ ٢  -  ٢  اختیارى  )٥مقرر جامعة (
  ١٠٠  ٢  - ٢  -  )٨مقرر إختیارى (  ١٠٠ ٢  - ٢  -  )٧مقرر إختیارى(

  ٦٠٠  ١٧  المجموع  ٧٠٠  ١٧  المجموع
  

 ملحوظة: یكون التدریب العملي (حجز تذاكر الطیرانAmadeus 3 ( 

  
  

  )٨مقرر إختیارى (  )٧مقرر إختیارى (
  عات معتمدةسا  كودالمقرر  اسم المقرر  ساعات معتمدة  كودالمقرر  اسم المقرر

  مجموع   تطبیقي  نظري  مجموع   تطبیقي  نظري

توظیف المواقع 
 ً إدارة المواقع   ٢  - ٢ 015101441  األثریة سیاحیا

  ٢  - ٢ 015101443  السیاحیة

اتجاھات حدیثة في   ٢  - ٢ 01501442  سیاحة محلیة
  ٢  - ٢ 015101444  التسویق السیاحي
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  الدراسات الفندقیة برنامج
  الثاني المستوىلطالب  المقترحةالخطة الدراسیة 

  
 الفصل الدراسي الثاني   الفصل الدراسي األول 

  

 كود المقرر اسم المقرر
الدرجة   ساعات معتمدة

 كود المقرر اسم المقرر النھائیة
الدرجة   ساعات معتمدة

  مجموع   تطبیقي  نظري  مجموع   تطبیقي  نظري   النھائیة

إدارة اإلشراف   ١٠٠  ٢  - ٢ 015102201 إدارة الفنادق
  ١٠٠  ٢  - ٢ 015102207 الداخلي

إدارة األغذیة 
مبادئ التسویق   ١٠٠  ٣  ٣ ٢ 015102202  والمشروبات

  ١٠٠  ٢  - ٢ 015102208  السیاحي والفندقي

مبادئ المحاسبة 
إدارة الموارد   ١٠٠  ٣  ٣ ٢ 015102203  الفندقیة

  ١٠٠  ٢  - ٢ 015102209  البشریة

أسس الغذاء 
أسس الطھي   ١٠٠ ٢  - ٢ 015102204  والتغذیة

  ١٠٠  ٣  ٣ ٢ 015102210  الفندقي

لغة أجنبیة أولى 
لغة أجنبیة أولي   ٥٠ ٢  ٣  ١ 015102205 )٣( متخصصة

  ٥٠  ٢  ٣ ١ 015102211 )٤( متخصصة

لغة أجنبیة ثانیة 
لغة أجنبیة ثانیة   ٥٠ ٢  ٣ ١  015102206  )٣( متخصصة

  ٥٠  ٢  ٣ ١ 015102212  )٤( متخصصة

 ١٠٠ ٢  -  ٢  اختیارى  )٢مقرر جامعة ( ١٠٠ ٢  -  ٢  اختیارى  )١مقرر جامعة (
  ١٠٠  ٢  - ٢  -  )٤مقرر إختیارى (  ١٠٠ ٢  - ٢  -  )٣مقرر إختیارى(

  ٧٠٠  ١٧  المجموع  ٧٠٠  ١٨  المجموع

 (مطابخ ومخازن) ملحوظة: یكون التدریب العملي 

  )٤مقرر إختیارى (  )٣مقرر إختیارى (
  ساعات معتمدة  كودالمقرر  اسم المقرر  اعات معتمدةس  كودالمقرر  اسم المقرر

  مجموع   تطبیقي  نظري  مجموع   تطبیقي  نظري

تشریعات سیاحیة 
  ٢  - ٢ 015102243 إحصاء فندقي  ٢  - ٢ 015102241  وفندقیة

إدارة منشأت ذات 
الرقابة الداخلیة   ٢  - ٢ 015102242  طابع فندقي

  ٢  - ٢ 015102244  للعملیات الفندقیة
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  برنامج الدراسات الفندقیة

  الثالث المستوىلطالب  المقترحةالخطة الدراسیة 
  

 الفصل الدراسي الثاني   الفصل الدراسي األول 
  

 كود المقرر اسم المقرر
الدرجة   ساعات معتمدة

 كود المقرر اسم المقرر النھائیة
الدرجة   ساعات معتمدة

  مجموع   بیقيتط  نظري  مجموع   تطبیقي  نظري   النھائیة

إدارة المكاتب 
نظم المعلومات   ١٠٠  ٣  ٣  ٢ 015102301 األمامیة

  ١٠٠  ٣  ٣ ٢ 015102307 الفندقیة 

إدارة القرى 
تخطیط قوائم   ١٠٠  ٢  - ٢ 015102302  السیاحیة

  ١٠٠  ٣  ٣ ٢ 015102308  الطعام

إدارة اإلیرادات 
في صناعة 

  الضیافة
015102303 ١٠٠  ٢  - ٢  

دراسات جدوى 
ت المشروعا
  الفندقیة

015102309 ١٠٠  ٢  - ٢  

إدارة وخدمة 
تصمیم وتجھیزات   ١٠٠ ٣  ٣ ٢ 015102304  المطاعم

  ١٠٠  ٢  - ٢ 015102310  منشآت الضیافة

لغة أجنبیة أولى 
لغة أجنبیة أولي   ٥٠ ٢  ٣ ١ 015102305 )٥( متخصصة

  ٥٠  ٢  ٣ ١  015102311 )٦( متخصصة

لغة أجنبیة ثانیة 
لغة أجنبیة ثانیة   ٥٠ ٢  ٣ ١ 015102306  )٥( متخصصة

  ٥٠  ٢  ٣ ١ 015102312  )٦( متخصصة

 ١٠٠ ٢  -  ٢  اختیارى  )٤مقرر جامعة ( ١٠٠ ٢  -  ٢  اختیارى  )٣مقرر جامعة (
  ١٠٠  ٢  - ٢  -  )٦مقرر إختیارى (  ١٠٠ ٢  - ٢  -  )٥مقرر إختیارى(

  ٧٠٠  ١٨  المجموع  ٧٠٠  ١٨  المجموع

 ة)ملحوظة: یكون التدریب العملي (خدمة ومكاتب أمامی 

  )٦مقرر إختیارى (  )٥مقرر إختیارى (
  ساعات معتمدة  كودالمقرر  اسم المقرر  ساعات معتمدة  كودالمقرر  اسم المقرر

  مجموع   تطبیقي  نظري  مجموع   تطبیقي  نظري

التسویق الفندقي 
محاسبة إداریة   ٢  - ٢ 015102341  المتقدم

  ٢  - ٢ 015102343  وتكالیف فندقیة

إدارة المنشأت 
صحة وسالمة   ٢  - ٢ 015102342  ة والمتوسطةالصغیر

  ٢  - ٢ 015102344  الغذاء
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  برنامج الدراسات الفندقیة
  الرابع المستوىلطالب  المقترحةالخطة الدراسیة 

  

 الفصل الدراسي الثاني   الفصل الدراسي األول 
  

 كود المقرر اسم المقرر
الدرجة   ساعات معتمدة

 مقرركود ال اسم المقرر النھائیة
الدرجة   ساعات معتمدة

  مجموع   تطبیقي  نظري  مجموع   تطبیقي  نظري   النھائیة

إدارة الفنادق   ١٠٠  ٢  -  ٢ 015102401   إدارة المؤتمرات
  ١٠٠  ٢  -  ٢ 015102407  الدولیة

إدارة األزمات في   ١٠٠  ٣  ٣ ٢ 015102402  المطابخ العالمیة
  ١٠٠  ٢  - ٢ 015102408  الفنادق

  ١٠٠  ٣  ٣  ٢ 015102409 )٢مشروع بحثي (  ١٠٠  ٣  ٣ ٢ 015102403  )١مشروع بحثي (
 اإلدارة الستراتیجیة

فى صناعة السیاحة  
  والفنادق

015102404 ١٠٠ ٢  - ٢  
إدارة التطویر في 
المنشأت السیاحیة 

  والفندقیة
015102410 ١٠٠  ٣  ٣ ٢  

لغة أجنبیة أولى 
لغة أجنبیة أولي   ٥٠ ٢  ٣ ١ 015102405 )٧( متخصصة

  ٥٠  ٢  ٣ ١ 015102411 )٨( صصةمتخ

لغة أجنبیة ثانیة 
لغة أجنبیة ثانیة   ٥٠ ٢  ٣ ١ 015102406  )٧( متخصصة

  ٥٠  ٢  ٣ ١ 015102412  )٨( متخصصة

 - -  -  -  -  - ١٠٠ ٢  -  ٢  اختیارى  )٥مقرر جامعة (
  ١٠٠  ٢  - ٢  -  )٨مقرر إختیارى (  ١٠٠ ٢  - ٢  -  )٧مقرر إختیارى(

  ٦٠٠  ١٦  المجموع  ٧٠٠  ١٨  المجموع

 (خدمة ومكاتب أمامیة) ملحوظة: یكون التدریب العملي 

  )٨مقرر إختیارى (  )٧مقرر إختیارى (
  ساعات معتمدة  كودالمقرر  اسم المقرر  ساعات معتمدة  كودالمقرر  اسم المقرر

  مجموع   تطبیقي  نظري  مجموع   تطبیقي  نظري

إدارة التدریب في 
  ٣ - ٢ 015102443  وعاتتغذیة المجم  ٢  -  ٢ 015102441  صناعة الضیافة

مھارات اإلتصال 
  فى صناعةالضیافة

  ٣  -  ٢ 015102444  إدارة الغرف   ٢  -  ٢ 015102442
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  برنامج اإلرشاد السیاحي 

  الثاني المستوىلطالب  المقترحةالخطة الدراسیة 
  

 الفصل الدراسي الثاني   الفصل الدراسي األول 
  

 كود المقرر اسم المقرر
الدرجة   ةساعات معتمد

 كود المقرر اسم المقرر النھائیة
الدرجة   ساعات معتمدة

  مجموع   تطبیقي  نظري  مجموع   تطبیقي  نظري   النھائیة

تاریخ مصر 
  الفرعونیة 

(حتي نھایة الدولة 
 )١الوسطي) (

015103201 ١٠٠  ٢  - ٢  
أثار مصر 

(حتي الفرعونیة 
نھایة الدولة 

 )١( الوسطي)

015103207 ١٠٠  ٢  - ٢  

تاریخ مصر 
اثار مصر الیونانیة   ١٠٠  ٢  - ٢ 015103202  البطلمیة

  ١٠٠  ٣  ٣ ٢ 015103208  )١الرومانیة (

تاریخ وحضارة 
مصر اإلسالمیة 
(حتي نھایة الدولة 

  )١( الفاطمیة)

015103203 ١٠٠  ٢  - ٢  
أثار مصر 

(حتي اإلسالمیة 
نھایة الدولة 

  )١( الفاطمیة)

015103209 ١٠٠  ٣  ٣ ٢  

لغة مصریة 
لغة مصریة قدیمة   ١٠٠ ٢  - ٢ 015103204  )١دیمة(ق

)٢(  015103210 ١٠٠  ٢  - ٢  

لغة أجنبیة أولى 
لغة أجنبیة أولي   ٥٠ ٢  ٣ ١ 015103205 )٣متخصصة (

  ٥٠  ٢  ٣ ١ 015103211 )٤( متخصصة

إرشاد سیاحي 
فرعوني(مواقع 

  ومتاحف)
  ١٠٠  ٢  - ٢ 015103212  دیانة مصر القدیمة  ١٠٠ ٣  ٣ ٢  015103206

 ١٠٠ ٢  -  ٢  اختیارى  )٢مقرر جامعة ( ١٠٠ ٢  -  ٢  اختیارى  )١رر جامعة (مق
  ٥٠  ٢  - ٢  -  )٤مقرر إختیارى (  ٥٠ ٢  - ٢  -  )٣مقرر إختیارى(

  ٧٠٠  ١٨  المجموع  ٧٠٠  ١٧  المجموع
  

 (متاحف وموااقع أثریة) ملحوظة: یكون التدریب العملي 

  )٤مقرر إختیارى (  )٣مقرر إختیارى (
  ساعات معتمدة  كودالمقرر  اسم المقرر  ساعات معتمدة  رركودالمق  اسم المقرر

  مجموع   تطبیقي  نظري  مجموع   تطبیقي  نظري

تشریعات وأجھزة 
أسالیب إرشاد   ٢  - ٢  015103241  ومنظمات دولیة

  ٢  -  ٢ 015103243  احي متقدمسی

یة ثانیة لغة أجنب
لغة أجنبیة ثانیة   ٢  - ٢  015103242  )٣( متخصصة

  ٢  -  ٢ 015103244  )٤(متخصصة 
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  برنامج اإلرشاد السیاحي 

  الثالث مستوىلطالب ال المقترحةالخطة الدراسیة 
  

 الفصل الدراسي الثاني   الفصل الدراسي األول 
  
  

 كود المقرر اسم المقرر
الدرجة   ساعات معتمدة

 كود المقرر اسم المقرر النھائیة
الدرجة   ساعات معتمدة

  مجموع   تطبیقي  نظري  وع مجم  تطبیقي  نظري   النھائیة

تاریخ مصر 
(من الفرعونیة 

الدولة الحدیثة حتي 
نھایة العصر 

 )٢( المتأخر)

015103301 ١٠٠  ٢  - ٢  

أثار مصر 
(من الفرعونیة 

الدولة الحدیثة حتي 
نھایة العصر 

 )٢( المتأخر)

015103307 ١٠٠  ٣  ٣ ٢  

لغة مصریة قدیمة 
یمة لغة مصریة قد  ١٠٠  ٢  - ٢ 015103302  )٣(

)٤(  015103308 ١٠٠  ٢  - ٢  

تاریخ مصر 
أثار مصر الیونانیة   ١٠٠  ٢  - ٢ 015103303  الرومانیة 

  ١٠٠  ٢  - ٢ 015103309  )٢الرومانیة (

تاریخ وحضارة 
مصر اإلسالمیة 
 (أیوبي ومملوكي)

)٢(  

015103304 ١٠٠ ٢  - ٢  
أثار مصر 

(أیوبي اإلسالمیة 
  )٢( ومملوكي)

015103310 ١٠٠  ٣  ٣ ٢  

جنبیة أولى لغة أ
لغة أجنبیة أولي   ٥٠ ٢  ٣ ١ 015103305 )٥متخصصة (

  ٥٠  ٢  ٣ ١  015103311 )٦متخصصة (

تاریخ وحضارة 
  ١٠٠ ٢  - ٢ 015103306  اإلسكندریة

إرشاد سیاحي 
یوناني روماني 
  (مواقع ومتاحف)

015103312 ١٠٠  ٢  ٣  ١  

 ١٠٠ ٢  -  ٢  اختیارى  )٤مقرر جامعة ( ١٠٠ ٢  -  ٢  اختیارى  )٣مقرر جامعة (
  ٥٠  ٢  - ٢  -  )٦مقرر إختیارى (  ٥٠  ٢  - ٢  -  )٥مقرر إختیارى(

  ٧٠٠  ١٨  المجموع  ٧٠٠  ١٦  المجموع

 (متاحف وموااقع أثریة) ملحوظة: یكون التدریب العملي 

  )٦مقرر إختیارى (  )٥مقرر إختیارى (
  ساعات معتمدة  كودالمقرر  اسم المقرر  ساعات معتمدة  كودالمقرر  اسم المقرر

  مجموع   تطبیقي  نظري  مجموع   یقيتطب  نظري

أرشاد سیاحي 
  ٢  - ٢  015103343  أدب مصري قدیم   ٢  - ٢ 015103341  فرعوني (متاحف)

  ٢  -  ٢  015103344  بیئة مصریة  ٢  -  ٢ 015103342  سیاحة التراث
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  برنامج اإلرشاد السیاحي 

  الرابع المستوىلطالب  المقترحةالخطة الدراسیة 
  

 الفصل الدراسي الثاني   ل الفصل الدراسي األو
  

 كود المقرر اسم المقرر
الدرجة   ساعات معتمدة

 كود المقرر اسم المقرر النھائیة
الدرجة   ساعات معتمدة

  مجموع   تطبیقي  نظري  مجموع   تطبیقي  نظري   النھائیة

لغة مصریة قدیمة 
)٥( 015103401 ١٠٠  ٢  - ٢  

نحت وفنون 
- (فرعونيصغري

 یوناني وروماني)
015103407 ١٠٠  ٢  - ٢  

تاریخ و أثار 
  ١٠٠  ٣  ٣ ٢ 015103402  مصر البیزنطیة

إرشاد سیاحي 
حدیث ومعاصر 
  (مواقع ومتاحف)

015103408 ١٠٠  ٣  ٣ ٢  

تاریخ مصر 
الحدیث و 
  المعاصر

معالم مصر   ١٠٠  ٢  - ٢ 015103403
  ١٠٠  ٣  ٣ ٢ 015103409  الحدیثة والمعاصرة

إرشاد سیاحي 
(مواقع و إسالمي 

  متاحف)
فنون صغري   ١٠٠ ٣  ٣ ٢ 015103404

  ١٠٠  ٣  ٣  ٢ 015103410  حدیث) - (إسالمي

لغة أجنبیة أولى 
لغة أجنبیة أولي   ٥٠ ٢  ٣ ١ 015103405 )٧متخصصة (

  ٥٠  ٢  ٣ ١ 015103411 )٨متخصصة (

آثار مصر 
مقاطعات مصر   ١٠٠ ٣  ٣ ٢ 015103406  )٣الفرعونیة (

  ١٠٠  ٣  ٣ ٢ 015103412  القدیمة

 - -  -  -  -  - ١٠٠ ٢  -  ٢  اختیارى  )٥مقرر جامعة (
  ٥٠  ٢  - ٢  -  )٨مقرر إختیارى (  ٥٠ ٢  - ٢  -  )٧مقرر إختیارى(

  ٦٠٠  ١٨  المجموع  ٧٠٠  ١٩  المجموع

 

  )٨مقرر إختیارى (  )٧مقرر إختیارى (
  ساعات معتمدة  كودالمقرر  اسم المقرر  ساعات معتمدة  كودالمقرر  اسم المقرر

  مجموع   بیقيتط  نظري  مجموع   تطبیقي  نظري

  ٢  - ٢ 015103441  الحاسب اآللي وتطبیقاتھ
الموروث في 

الحضارة المصریة 
  الحدیثة والمعاصرة

015103443 ٢  - ٢  

أنماط حدیثة في 
مجتمع مصري   ٢  -  ٢ 015103442  السیاحة

  ٢  -  ٢ 015103444 معاصر
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  خامسالباب ال

  تملخص توصیف المقررا
  كلیةتوصیف مقررات متطلب الجامعة وال

  
  مدخل قي صناعة السیاحة  015101101

المختلفة  شكال، كما یتناول األھا ي لتاریخالتطور الخصائصھا وأھم  السیاحة وصناعة مفھوم ل عرضیتناول ھذا المقرر 
دراسة  ھذا فضال عنمكونات صناعة السیاحة ومختلف األنشطة المرتبطة بھا، كما تتطرق المادة إلى  . للنشاط السیاحي

أھم التطورات التى من  المقرر كما یستعرض صناعة السیاحة  واتجاھات الحركة السیاحیة الدولیة وأھم محدداتھا.مات مقو
  .مستقبالً  سیاحةشأنھا التأثیر على صناعة ال

  
  إقتصادیات صناعة السیاحة   015101102

اد والفندقي السیاحياالقتصاد مباديء  یتناول المقرر ي مب ي، يء اإلقتصاد من خالل التعرف عل موضوع االقتصاد والجزئ
السیاسي ومنھجھ وعالقتھ بالعلوم االجتماعیة األخرى، من خالل دراسة تاریخ االقتصاد السیاسي، ومولد االقتصاد السیاسي 
ا  ة، كم ب والعرض والمرون ة ثمن السوق من خالل دراسة الطل ل الحدي لنظری في المرحلة الرأسمالیة، كما تتناول التحلی

ي األجل القصیر تھت اج ف ة اإلنت م بدراسة نظریة سلوك المستھلك من وجھة نظر نظریة أصحاب المنفعة القابلة للقیاس، ونفق
ان  د األثم ي تحدی ة ف ة الحدی د النظری ي نق ادة عل واألجل الطویل، وأثمان عناصر اإلنتاج. كذلك یتعرف الطالب من خالل الم

  الرأسمالیة.  وأھم الجوانب السلبیة للعملیة االقتصادیة
االقتصاد الكلي، األداء الیومي لالقتصاد الرأسمالي، من خالل دراسة لكیفیة أداء االقتصاد الرأسمالي علي كما یتناول 

فرض غیاب النقود، والعالقات االقتصادیة، ودراسة النقود والعالقات االقتصادیة في األداء الیومي لالقتصاد الرأسمالي، 
د وتطورھا مع اقتصاد المبادلة، ووظائف النقود، والنظام النقدي. كذلك تعرض للنظام المصرفي في كما تتناول نشأة النقو

ظل طریقة اإلنتاج الرأسمالیة. وتتناول بالشرح الناتج االجتماعي وكیفیة حسابھ، وتتعرض لنظریة الكالسیك في أداء 
  د الرأسمالي.االقتصاد الرأسمالي، والنظریة النقدیة الكینزیة في أداء االقتصا

 
  مدخل قي صناعة الضیافة 015102103

الضوء على القطاعات و األنشطة المختلفة المرتبطة بصناعة الضیافة،  حیث یقدم رؤیة معاصرة لھذا  ُیلقىھذا المقرر 
طة و اجتماعات و كذلك األنشت و نظم إداریة و أنشطة مؤتمرا المجال بما یتضمنھ من أنشطة إقامة و منشآت مـطاعـم

   .الترفیھیة المصاحبة.  كما یستعرض أھم التطورات التى من شأنھا التأثیر على صناعة الضیافة مستقبال
 

  تاریخ وأثار مصر  015103104
 واإلسالميیتناول المقرر دراسة لتاریخ مصر عبر العصور منذ العصر الفرعوني ومرورا بالعصر الیوناني الروماني 

اصر. وتشمل الدراسة التعرف علي أھم األحداث التاریخیة والسمات العامة لكل فترة ونھایة بالعصر الحدیث والمع
  تاریخیة. كما یتناول المقرر نماذج من آثار تلك العصور بحیث تكون النماذج معبرة عن أھم سمات العمارة في كل عصر.

 
  ) ١( متخصصةلغة أجنبیة أولى   015103105
ى اللغوي للطالب ورفع كفاءتھم في استیعاب اللغة االنجلیزیة ومھارات الكتابة والتحدث الرتقاء بالمستوا یھدف ھذا المقرر

تشجیع الطالب على االستزادة من القراءات التخصصیة باللغة اإلنجلیزیة في كافة اتجاھات  إلى. كما یھدف إلیھا واإلنصات
والفعالیات السیاحیة المختلفة.  األنشطةلمتداولة في ا بتعریف الطالب بالمصطلحات والمفردات المقرر یقوم النشاط السیاحي.
  السیاحیة المختلفة. المنشآتفي  األساسیة المتداولة المحادثاتكما یتم دراسة 

 
  )١( متخصصةلغة أجنبیة ثانیة   015102106
ارات الكتابة والتحدث الرتقاء بالمستوى اللغوي للطالب ورفع كفاءتھم في استیعاب اللغة االنجلیزیة ومھا یھدف ھذا المقرر

تشجیع الطالب على االستزادة من القراءات التخصصیة باللغة اإلنجلیزیة في كافة اتجاھات  إلى. كما یھدف إلیھا واإلنصات
والفعالیات  السیاحیة  األنشطةالمتداولة في  بتعریف الطالب بالمصطلحات والمفردات المقرر یقوم النشاط السیاحي.

  السیاحیة المختلفة. المنشآتفي  األساسیة المتداولة المحادثاتراسة المختلفة. كما یتم د
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  أجھزة ومنظمات سیاحیة  015101107
تتناول المادة ابرز المفاھیم المرتبطة بالمنظمات الدولیة واإلقلیمیة بصفة عامة من حیث الطبیعة والمفھوم واألنواع المتباینة 

ور المنظمات العالمیة وتشكیلھا التنظیمي وتقییم عام ألدائھا وتتم دراسة األمم للمنظمات السیاحیة ، كما نستعرض تاریخ تط
المتحدة ومنظمة السیاحة العالمیة والمنظمة العربیة للسیاحة كأبرز المنظمات العالمیة واإلقلیمیة . ویتعرف الطالب من 

صال المباشر بالسیاحة أو ذات االتصال الغیر خالل تلك المادة على المنظمات السیاحیة الدولیة واإلقلیمیة سواء ذات االت
 فيتطور العمل السیاحي.وتتطرق المادة للمنظمات السیاحیة الحكومیة والغیر حكومیھ  فيمباشر ودور تلك المنظمات 

  تطویر العمل السیاحي وتحلیل بیئة عمل تلك المنظمات وأثره على تطور عمل تلك المنظمات السیاحیة. فيمصر ودورھا 
 

  العالم السیاحیة أقالیم  015101108
یاحة،  ا، الس یة حول الجغرافی اھیم أساس ادة مف یاحیةتتضمن الم الیم  الس ن األق ل م ین ك ة ب ً دراسة العالق اول أیضا ا تتن ، كم

ي المستوي  ا عل ا وزمنی السیاحة وأوقات الفراغ. ویتعرف الطالب من خالل ھذه المادة على اتجاھات الحركة السیاحیة مكانی
ات الع م مقوم دولي وأھ توي ال ي المس یاحي عل الیم العرض الس م أق ي أھ ا یتعرف أیضا عل ا، كم ك جغرافی یر ذل المي وتفس

ي دول العرض السیاحي  الجذب السیاحي بھا. لبیة للنشاط السیاحي عل ً دراسة ألھم اآلثار اإلیجابیة والس وتشمل المادة أیضا
ة وال ادیة، االجتماعی ب االقتص ة الجوان ن مختلف ة م ة العالمی رات المناخی م التغی ادة أھ تعرض الم ا تس ة كم ة، والبیئی ثقافی

  وتأثیراتھا الحالیة والمستقبلیة علي اتجاھات الطلب السیاحي الدولي.
 

  تاریخ الفن 015103109
ذ العصر  ر العصور من اومرورا بالعصرین  الفرعونيیتناول المقرر دراسة تفصیلیة عن تاریخ الفن فى مصر عب  نيالیون

ر العصور اإلسالميوحتى نھایة العصر  والروماني ة عب دارس الفنی زة للم ى الخصائص الممی . وتشمل الدراسة التعرف عل
ة. ة تاریخی ة لكل حقب ز المالمح الفنی ة  وتمیی ة من خالل القطع األثری تم الدراسة التطبیقی يوت ة  ف ع األثری احف والمواق المت

  المختلفة عبر العصور.
 

  ك العمالء فى القطاع الخدمىسلو 015102110
تجزئة السوق  و یھدف ھذا المقرر إلي تعریف الطالب بالموضوعات التالیة: سلوك المستھلك وكیفیة اتخاذ القرار الشائي

الطبقات االجتماعیة . وكذلك التعرف على تأثیر ثقافة المجتمع علي سلوك المستھلكوتصمیم الموقع التنافسي للمنتج و
دوافع السلوك والظروف المحیطة بالموقف الشرائي وتأثیر األسرة علي سلوك المستھلك ولوك المستھلك وتأثیرھا علي س

  .االتجاھات النفسیة لألفرادوالشرائي 
  

 
  ) ٢( متخصصةلغة أجنبیة أولى  015103111
ة ومھارات الكتابة والتحدث الرتقاء بالمستوى اللغوي للطالب ورفع كفاءتھم في استیعاب اللغة االنجلیزیا یھدف ھذا المقرر

تشجیع الطالب على االستزادة من القراءات التخصصیة باللغة اإلنجلیزیة في كافة اتجاھات  إلى. كما یھدف إلیھا واإلنصات
والفعالیات السیاحیة المختلفة.  األنشطةالمتداولة في  بتعریف الطالب بالمصطلحات والمفردات المقرر یقوم النشاط السیاحي.

  السیاحیة المختلفة. المنشآتفي  األساسیة المتداولة المحادثاتتم دراسة كما ی
 

  )٢( متخصصةلغة أجنبیة ثانیة   015102112
الرتقاء بالمستوى اللغوي للطالب ورفع كفاءتھم في استیعاب اللغة االنجلیزیة ومھارات الكتابة والتحدث ا یھدف ھذا المقرر

الطالب على االستزادة من القراءات التخصصیة باللغة اإلنجلیزیة في كافة اتجاھات  تشجیع إلى. كما یھدف إلیھا واإلنصات
والفعالیات  السیاحیة  األنشطةالمتداولة في  بتعریف الطالب بالمصطلحات والمفردات المقرر یقوم النشاط السیاحي.

  لمختلفة.السیاحیة ا المنشآتفي  األساسیة المتداولة المحادثاتالمختلفة. كما یتم دراسة 
 

  مھارات اإلتصال فى القطاع الخدمى  015102141
لمعوقات  فباإلضافة إلى التعر یتناول ھذا المقرر تعریف االتصال، وسمات االتصال الفعال، وعناصر عملیة االتصال،

كال مرئیة، الشفھي وغیر الشفھي)، وطرق االتصال(تحدث، كتابة، أش /االتصال الفعال، وأشكال االتصال (االتصال اللفظي
االجتماعات  یتضمن المقرر عرض مھارات االستماع واإلنصات والكتابة، والتواصل الفعال في لغة الجسد)، كما

  .العالقة بین فعالیة االتصال والمھارات الشخصیة واللقاءات، وطرق ومھارات االتصال االلیكتروني، كما یشیر المقرر إلى
 

  ع الخدمىالعالقات العامة فى القطا 015102142
خدمیة ال، حیث یرجع نجاح المنشأة  النشاط الخدمى (السیاحى والفندقى)یتناول ھذا المقرر العالقات العامة كأساس لنجاح 
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منشاة مع مختلف األطراف. یتناول المقرر العالقات العامة بین ال اوجد فیھ وفى عالقاتھتفي المجتمع الذي  اإلى صورتھ
. ا في تدعیم الصلة بینھم وكعامل أساسي في الوصول لرضاء العمالء واتخاذ قرارھم بالعودةودورھ اوبین عمالئھ الخدمیة

ً كیفیة  منشأة الخدمیةكما یتناول المقرر أھمیة العالقات العامة ودورھا في تعامل ال مع موردین الخدمات والمنتجات، وأیضا
  تواجد بھ.تى توالمجتمع اللمنشأة الخدمیة القات العامة بین اوأھمیة ممارسة األنشطة االجتماعیة المختلفة كوسیلة لتدعیم الع

 
  متاحف ومواقع أثریة 015102143

ذلك دراسة عن أھم المتاحف مصر عبر العصور منذ العصر  ویليیتناول المقرر التعریف بعلم المتاحف وأنواع المتاحف، 
والعصر الحدیث والمعاصر. وتشمل  والقبطي اإلسالميوالعصر  والروماني الیونانيومرورا بالعصرین  الفرعوني

وتتم الدراسة التطبیقیة من  الدراسة التعرف على أھم مقتنیات المتاحف عبر العصور والمالمح الفنیة لكل حقبة تاریخیة.
  المتاحف عبر العصور. فيخالل القطع األثریة 

 
  اإلرشاد السیاحى أسالیب 015102144
ھیم المختلفة لإلرشاد السیاحي، والمرشد السیاحى، واھم السمات الشخصیة والعامة، التعریف بالمفا –یتناول المقرر 

ومھامھ ومسئولیاتھ. كما یتناول المقرر التوجھات الحدیثة في مجال اإلرشاد السیاحي وأھمیة جانب اإلرشاد في تطویر 
  .سیاحیة وتطویرھاوتنمیة السیاحة الحدیثة من خالل التعرف على دوره الفعال فى انجاح البرامج ال
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  توصیف مقررات برنامج الدراسات السیاحیة 
 

  قتصادیات السیاحةإ 015101201
تتناول المادة المنھجیة الشائعة لدراسة النشاط السیاحي، والمنھجیة البدیلة لدراسة اقتصادیات صناعة السیاحة، كما تتناول 

لصناعة السیاحة في عالقتھا باالقتصاد الوطني واالقتصاد  آلیات التعرف كمیا على مساھمة النشاط السیاحي، وتتطرق
تقییم نتائج الحركة الفعلیة  أثر الطلب السیاحي علي كل من القیمة المضافة واالستثمار من خاللالدولي، كذلك تعرض 

البدیل عرض لھیكل االستقبالي لصناعة السیاحة في مصر. كما تھتم المادة بدراستھا لللنشاط السیاحي، ھذا إلي جانب 
السیاحة في إطار عملیة تطویر اقتصادي اجتماعي إقلیمي متوازنة وأخیرا تركز علي تخطیط العمالة  التطویري لصناعة

  السیاحیة في إطار البدیل التطویري لصناعة السیاحة.
 

  الحاسب األلى وتطبیقاتھ  015101202
حیث تركز في  والفندقى ت الحاسب اآللي في القطاع السیاحيتتناول المادة دراسة متكاملة نظریة وتطبیقیة ألھم  تطبیقا

الجزء األول على تعریف الطالب بمراحل  تطور الحاسب اآللي  وأبرز استخداماتھ باإلضافة إلى تحدید أھم مجاالت عمل 
واالنترنت الحاسب اآللي. كما نستعرض  الشبكات كأبرز تطبیق للحاسب اآللي وتعریف الطالب بأھمیة وأنواع الشبكات 

في تطور األعمال. كما یتعرف الطالب على السیاحة االلكترونیة كأحد أبرز التطبیقات للحاسب اآللي على تطور أداء 
القطاع السیاحي ویتمكن من تحلیل أھم تلك التطبیقات عملیا من خالل التعرف على نظم الحجز والتسویق االلكتروني 

  .م العملي للحاسب اآللي بالقطاع السیاحي والفندقيالسیاحي ...وغیرھا من  مجاالت االستخدا
 

  إحصاء سیاحى  015101203
تتناول المادة المفاھیم األساسیة في علم اإلحصاء التي یجب اإللمام بھا، كما تتناول األنواع المختلفة للعینات و كذلك أسس 

ً إلى الطرق المختلفة لجم ع البیانات و كیفیة تصنیفھا و تبویبھا في جداول تصمیم استمارة االستبیان. تتعرض المادة أیضا
ُ لدراسة أشكال المنحنیات التكراریة، والمقاییس المختلفة للنزعة  ٌ. تتطرق المادة أیضا توزیع تكراریة و كذلك عرضھا بیانیا

عي و المركزیة مثل الوسط الحسابي و الوسیط و المنوال و كذلك مقاییس التشتت مثل المدى، و نصف المدى الربی
ٌ دراسة العالقة بین متغیرین أو أكثر عن طریق دراسة االرتباط و تحلیل االنحدار.  االنحراف المعیاري. تتناول أیضا

  باإلضافة إلى ذلك یتم دراسة األرقام القیاسیة و كذلك تحلیل السالسل الزمنیة.
 

  تنمیة إقتصادیة واجتماعیة 015101204
 –اد الرأسمالي، والتكون التاریخي للتخلف االقتصادي واالجتماعي : نظریات التخلف تتناول المادة نظریات تطور االقتص

، كذلك تھتم المادة بدراسة التنمیة  االقتصادیة ـــ النظریات االجتماعیة في التنمیة االقتصادیة استراتیجیات التنمیة
سیاسات النمو  منذ  –ترة ما بین الحربین االقتصادیة واالجتماعیة في مصر : تجربة محمد علي، النمو االقتصادي في ف

  .نصف قرنستینات القرن العشرین مع إشارة خاصة لسیاسات التنمیة السیاحیة وحركة االقتصاد المصري في 
 

  ) ٣( متخصصةلغة أجنبیة أولى  015101205
جلیزیة ومھارات الكتابة والتحدث الرتقاء بالمستوى اللغوي للطالب ورفع كفاءتھم في استیعاب اللغة االنا یھدف ھذا المقرر

تشجیع الطالب على االستزادة من القراءات التخصصیة باللغة اإلنجلیزیة في كافة اتجاھات  إلى. كما یھدف إلیھا واإلنصات
والفعالیات  السیاحیة المختلفة  األنشطةالمتداولة في  بتعریف الطالب بالمصطلحات والمفردات المقرر یقوم النشاط السیاحي.

سعارھا والخدمات التي تتضمنھا . كما یتم أوالرحالت السیاحیة و األنشطةمثل تلك المتعلقة باالستفسار عن الخدمات و
السیاحیة المختلفة وكیف یتم توظیف ھذه المصطلحات لتسییر العمل داخل  المنشآتتداوال في  األكثر المحادثاتدراسة 

  لطالب وبین العمالء من غیر الناطقین باللغة العربیة.المنشأة السیاحیة لزیادة كفاءة االتصال بین ا
 
 

  ) ٣( متخصصة ثانیةلغة أجنبیة   015101206
لالرتقاء بالمستوى اللغوي للطالب ورفع كفاءتھم في استیعاب اللغة االنجلیزیة ومھارات الكتابة والتحدث یھدف ھذا المقرر 

ستزادة من القراءات التخصصیة باللغة اإلنجلیزیة في كافة اتجاھات تشجیع الطالب على اال إلى. كما یھدف إلیھا واإلنصات
المختلفة  والفعالیات السیاحیة األنشطةبتعریف الطالب بالمصطلحات والمفردات المتداولة في  المقرر یقوم النشاط السیاحي.

كما یتم  تتضمنھا.مات التي والخد وأسعارھامثل تلك المتعلقة باالستفسار عن الخدمات والنشاطات والرحالت السیاحیة 
السیاحیة المختلفة وكیف یتم توظیف ھذه المصطلحات لتسییر العمل داخل  المنشآتتداوال في  األكثر المحادثاتدراسة 

  المنشأة السیاحیة لزیادة كفاءة االتصال بین الطالب وبین العمالء من غیر الناطقین باللغة العربیة.
  
  

  تسویق سیاحى 015101207
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الخصائص التي تمیز تسویق الخدمات  التنشیط ، وول المادة دراسة مفھوم التسویق السیاحي و الفرق بینھ وبین البیع وتتنا
عن تسویق السلع .و یدرس الطالب من خالل المادة عناصر المزیج التسویقي الخدمي و دورھا في تحقیق تسویق علمي 

 ،الخدمة و مرحلة تطورھا في السوق و مدى تناسبھا مع نوعیة ة المختلفةالتسویقیسلیم . و تستعرض المادة الخطط 
  ، على كیفیة تسویق المقصد السیاحي وخطوات وضع الخطة التسویقیة و تقسیم السوق إلى شرائح. و یتعرف الطالب

  .التكنولوجیا في التسویق السیاحي ودور
 
 

  سیكولوجیة السائح 015101208
احیة و الفرق بینھا و بین االحتیاجات و الرغبات ، و أنماط السائحین و النظریات تتضمن المادة مفاھیم الدوافع السی

المختلفة التي عملت على تصنیفھم ،و ارتباط ذلك بسلوكھم في السفر.كما یدرس الطالب من خالل ھذه المادة  دراسة عملیة 
قرار السفر،و العالقة بین نمط السفر و نمط  اتخاذ قرار السفر و العوامل المؤثرة فیھا و دور الصورة السیاحیة في اتخاذ

  قضاء وقت الفراغ . و تتناول المادة دراسة نماذج مختلفة من سلوكیات األنماط المتباینة من السائحین.
 
 

  تكنولوجیا نظم معلومات سیاحیة 015101209
ة االتصال وعناصرھا المختلفة ، تتضمن المادة مفاھیم أساسیة حول ( المعلومات والتكنولوجیا ) فضال عن دراسة عملی

وتتناول المادة دراسة مفھوم النظم وتحلیل أجزاء النظام ومستویاتھ وأنواع النظم بصفھ عامھ ثم تتطرق لنظم المعلومات 
ومكوناتھا وخصائصھا . ویتعرف الطالب على األنواع المختلفة لنظم المعلومات المؤثرة على العمل السیاحي بقطاعاتھ 

نظم  –نظام المعلومات السیاحیة  -نظم دعم القرار –نظم المعلومات اإلداریة   -وتتضمن  نظم التشغیل االلكترونيالمتباینة 
نظم الخبیرة.... وغیرھا. وتتضمن المادة جانب تطبیقي حول تكنولوجیا المعلومات وأثرھا على  –المعلومات الجغرافیة 

حجز وأھمیة االنترنت وأثره على تطور األداء السیاحي ،باإلضافة إلى العمل السیاحي وعلى السائح وتوجھاتھ و أنظمة ال
  مصر. فيتحلیل للسیاحة االلكترونیة وأثرھا على تطور أداء المؤسسات السیاحیة 

 
 

  سبة سیاحیة وفندقیةامح 015101210
المنشآت  فيوالقوائم المالیة  األساسیة لعلم المحاسبة وطرق عمل التقاریر والمبادئالمفاھیم  الدراسيیتضمن ھذا المقرر 

ھذه المنشآت وكیف یمكن توزیع األرباح  فيقیود إقفال) وأسالیب المحاسبة الداخلیة  - السیاحیة والفندقیة ( قیود تسویة 
وأسس المحاسبة السیاحیة  بمبادئ، وھذا لثقل قدرات الطالب لیصبح ملما  مثل ھذه المنشآت فيوتعدیل وإلغاء عقد الشركة 

قیة لیصبح قادرا على التعامل مع المشكالت المحاسبیة واستخدام البیانات المحاسبیة التخاذ القرارات وإعداد دراسات والفند
  .وتسعیر قوائم الطعام السیاحيالجدوى المختلفة وما یرتبط بھا من قوائم تكالیف وحساب سعر البرنامج 

 
 

  )٤( متخصصةلغة أجنبیة أولى  0151012١١
الرتقاء بالمستوى اللغوي للطالب ورفع كفاءتھم في استیعاب اللغة االنجلیزیة ومھارات الكتابة والتحدث ا رریھدف ھذا المق

تشجیع الطالب على االستزادة من القراءات التخصصیة باللغة اإلنجلیزیة في كافة اتجاھات  إلى. كما یھدف إلیھا واإلنصات
والفعالیات  السیاحیة المختلفة  األنشطةالمتداولة في  مصطلحات والمفرداتبتعریف الطالب بال المقرر یقوم النشاط السیاحي.

سعارھا والخدمات التي تتضمنھا . كما یتم أوالرحالت السیاحیة و األنشطةمثل تلك المتعلقة باالستفسار عن الخدمات و
مصطلحات لتسییر العمل داخل السیاحیة المختلفة وكیف یتم توظیف ھذه ال المنشآتتداوال في  األكثر المحادثاتدراسة 

  المنشأة السیاحیة لزیادة كفاءة االتصال بین الطالب وبین العمالء من غیر الناطقین باللغة العربیة.
 
 

  )٤( متخصصة ثانیةلغة أجنبیة   01510212
ت الكتابة والتحدث لالرتقاء بالمستوى اللغوي للطالب ورفع كفاءتھم في استیعاب اللغة االنجلیزیة ومھارایھدف ھذا المقرر 

تشجیع الطالب على االستزادة من القراءات التخصصیة باللغة اإلنجلیزیة في كافة اتجاھات  إلى. كما یھدف إلیھا واإلنصات
المختلفة  والفعالیات السیاحیة األنشطةبتعریف الطالب بالمصطلحات والمفردات المتداولة في  المقرر یقوم النشاط السیاحي.
كما یتم  تتضمنھا.والخدمات التي  وأسعارھاقة باالستفسار عن الخدمات والنشاطات والرحالت السیاحیة مثل تلك المتعل

السیاحیة المختلفة وكیف یتم توظیف ھذه المصطلحات لتسییر العمل داخل  المنشآتتداوال في  األكثر المحادثاتدراسة 
  مالء من غیر الناطقین باللغة العربیة.المنشأة السیاحیة لزیادة كفاءة االتصال بین الطالب وبین الع

  
  
 

  حضارة مصر عبر العصور 015101241
یتناول المقرر دراسة موضوعات حضاریة متنوعة عبر العصور التاریخیة المختلفة التي تعاقبت علي مصر وھي العصر 
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عرض المقرر لموضوعات الفرعوني، العصر الیوناني الروماني، العصر اإلسالمي، والعصر الحدیث والمعاصر. لذا یت
متنوعة مثل طبقات المجتمع المصري و األسرة واألعیاد واالحتفاالت واألحوال االقتصادیة (الزراعة والصناعة والتجارة) 
في العصور المختلفة. كما یتناول بعض األفكار الدینیة التي كان لھا دور في تغییر المجتمع مثل فكر التوحید ودخول الدیانة 

  ي مصر ثم دخول اإلسالم وتغییر المجتمع.المسیحیة إل
 

  أنماط سیاحیة 015101242
ة  ى التصنیفات المختلف رر اإلشارة إل ب السیاحي ویتضمن المق اھیم أساسیة حول العرض السیاحي والطل تتضمن المادة مف

مفھوم النمط ، نشأتھ وتطوره ، لألنماط السیاحیة وفقا للمعاییر المختلفة لھا على أن یتم دراسة النمط من عدة جوانب أھمھا( 
م  ة ومصادر وحج را نوعی نمط وأخی ذا ال یاحي لھ اطق العرض الس م من ي ألھ ع الجغراف ائح ، التوزی ل الس ھ ، بروفی مقومات

م  الطلب السیاحي على ھذا النمط). ى أھ اء الضوء عل ع إلق اط السیاحیة المستحدثة م ویتم من خالل ھذا المقرر دراسة األنم
ك  وأشھر المقاصد ى ذل ھ. عالوة عل ؤثرة فی السیاحیة العالمیة لتلك األنماط وخصائص السائح الجدید بھا وأھم االتجاھات الم

ا. ب علیھ ة التغل اط وكیفی ذه األنم ة وتطویر ھ ي یمكن تواجھ تنمی ات الت م التحدیات والمعوق ویتضمن  یستعرض المقرر أھ
اط السیاحی ي الجزء التطبیقي من المقرر دراسة ألھم األنم ع الجغراف ة و التوزی ة مصر العربی ة بجمھوری ة والمحتمل ة الحالی

  والزمني لھا، فضال عن دراسة كیفیة إدراج تلك األنماط بالبرامج السیاحیة الوافدة إلي مصر.
 

  إدارة سیاحة المناسبات 015101243
رض المقرر مفھوم سیاحة المناسبات و یستع، وتعریف الطالب بنمط ھام من األنماط الحدیثة للسیاحة إلي ھذا المقرر یھدف

یتناول كیفیة تخطیط و تنظیم المناسبات بمختلف أنواعھا على كافة  كما كذلك األنواع المختلفة للمناسبات السیاحیة.
بالنسبة  المناسباتلسیاحة  االجتماعیةو  االقتصادیة اآلثارالمقرر  ھذا أخیرا یستعرضولمستوي الدولة.  وصوال المستویات

  قصد السیاحي و دورھا في زیادة التدفق السیاحي مع تدعیم ھذا العرض بالعدید من دراسات الحالة.للم
 

  خدمة العمالء فى القطاع السیاحى 015101244
ة خطوات عملیة البیع ،و كیفیة بناء عالقة مع العمیل ،و یتعرف على مھارات التحدث و یدرس الطالب من خالل ھذه الماد

االستماع ، و مھارة عرض األفكار و إقناع العمیل باتخاذ قرار الشراء ، و مھارات البیع للمجموعات ، و كیفیة توقع ردود 
، و كیفیة توجیھ األسئلة للعمیل . كما تتناول المادة  أفعال العمالء و تجنب استثارتھم . و كیفیة التعامل مع شكاوي العمالء

  .كیفیة إدارة و مراقبة خدمة العمالء ، و تنظیم األعمال الورقیة المتعلقة بخدمة العمالء و تذلیل العقبات
 

  إقتصادیات النقل السیاحى 015101301
و كمكون أساسي لھا، دراسة األھمیة  تتناول ھذه المادة التعرف علي النقل كصناعة ھامة خادمة للنشاط السیاحي

االقتصادیة للنقل لتتضمن بذلك إلقاء الضوء علي الوسائل المختلفة للنقل السیاحي من نقل بري ، نقل بحري ، نقل نھري، 
كما تشتمل المادة علي توضیح األسس االقتصادیة . ونقل جوي ؛ دراسة التطور التاریخي لكل وسیلة من ھذه الوسائل

النقل الجوي من حیث تحدید األثمان لھذه الخدمة علي المستوي الدولي ،  مات النقل السیاحي مع التركیز عليلتسعیر خد
  .األسس االقتصادیة لتحدید األسعار ، و العوامل المؤثرة علي سیاسات التسعیر

 
  )١أعمال وكاالت السیاحة والسفر ( 015101302
قي. و یدرس الطالب من خالل الجزء النظري نشأة و تاریخ وكاالت السفر تطبی آخرجزء نظري و  إليینقسم ھذا المقرر 

و السیاحة ،أھمیتھا و الدور الذي تقوم بھ في القطاع السیاحي و كذلك التنظیم الداخلي و األقسام الموجودة بھا، ھذا 
خالل الجزء التطبیقي تحلیل و  نواع و التصنیفات المختلفة لوكاالت السفر و السیاحة. ویدرس الطالب مناأل إلي باإلضافة

  تسعیر البرامج السیاحیة كأساس عمل وكاالت السفر و السیاحة.
  

  تخطیط سیاحى 015101303
تتطرق المادة إلى دراسة المفاھیم األساسیة للتخطیط السیاحي من حیث  الطبیعة والمفھوم والتطور ، واألھمیة وعوامل 

ط السیاحي وتقییم كل نوع وتحدید أثره . كذلك  تتناول المادة تفصیلیا أھم المراحل نجاحھ ، كذلك نتناول ابرز أنواع التخطی
التي تمر بھا الخطة السیاحیة وأبرز الخطوات لكل مرحلة . ویتعرف الطالب على القطاعات السیاحیة المعنیة بالتخطیط 

خطیط السیاحي وتطبیقاتھ فى مصر من خالل وأھم األسس والمعاییر التخطیطیة . باإلضافة إلى تناول اإلطار التفصیلي للت
تتبع تقییمي للخطط الخمسیة للتنمیة السیاحیة وأھم أھدافھا ومعوقاتھا ، والتعرف على الجھات  المسئولة عن التخطیط 

  مصر. فيالسیاحي وتقییم أدائھا وأسس التخطیط العلمي السلیم لتحقیق التنمیة السیاحیة 
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  أت سیاحیةتنظیم وإدارة منش  015101304

ستعرض مكونات العملیة اإلداریة ت، كما وأھمیتھا وخصائصھاإلدارة لتتناول المادة دراسة متكاملة للمفاھیم األساسیة 
تتضمن التخطیط والتنظیم والرقابة والتوجیھ والقیادة . كما یتعرف الطالب من خالل ھذه المادة على  والتيوأبرز وظائفھا 

. ویتعرف الطالب اإلداریةكما تتناول أیضا مفھوم الكفاءة والفعالیة ..المؤثرة على الفكر اإلداريأبرز  المتغیرات العالمیة 
لھم. وتتطرق المادة أیضا إلى  اإلداریةوالمھام واألدوار والمھارات  من خالل ھذه المادة على تصنیف المدیرین ووظائفھم

المختلفة المطبقة فیھا  اإلدارةلھا وإستراتیجیات  التنظیمي طاراإلالمنشآت السیاحیة و بإدارةدراسة أجھزة الدولة المعنیة 
  تواجھھا. التيوأخیرا  مظاھر الخلل والمشاكل 

 
   )٥( متخصصةلغة أجنبیة أولى  015101305

ویھتم بتطویر مھارات الطلبة اللغویة في  الثاني المستوىاللغة األجنبیة والمصطلحات ب ھذا المقرر ھو استمرار لمقرر
كساب الطلبة المھارات اللغویة المتخصصة في السیاحة إ إلىل القراءة والكتابة والمحادثة في اللغة االنجلیزیة، ویھدف مجا

من خالل تشجیعھم على استخدام القواعد اللغویة الالزمة لسالمة التعبیر في المجاالت السیاحیة المختلفة وذلك لضمان 
المصطلحات االنجلیزیة التقنیة  المقرر عدد كبیر من یدرسومن ثم  النجلیزیة.تحسین مستوى الطلبة في التخاطب باللغة ا
فھم النصوص على یدرب الطالب  و ، وكاالت السیاحة وشركات الطیرانالمستخدمة في مجال الشركات السیاحیة و

تدریب الطالب ویتم .  و تنمیة المھارات اللغویة في الوصف والشرح والتعلیق صیاغة الموضوعات السیاحیة،، السیاحیة
  لمصطلحات وفھم المفردات ضمن سیاقھا في النصوص اإلنجلیزیة المتخصصة في المجال السیاحي.ل الصحیح نطقالعلى 

 
   )٥( متخصصةلغة أجنبیة ثانیة  015101306

رر و استمرار لمق رر ھ ذا المق طلحات ب ھ ة والمص ة األجنبی اني المستوىاللغ ارات الطلب الث تم بتطویر مھ ي ویھ ة ف ة اللغوی
ي السیاحة  إكساب إلىمجال القراءة والكتابة والمحادثة في اللغة االنجلیزیة، ویھدف   الطلبة المھارات اللغویة المتخصصة ف

مان  ك لض ة وذل ي المجاالت السیاحیة المختلف ر ف ة لسالمة التعبی ة الالزم د اللغوی ى استخدام القواع من خالل تشجیعھم عل
  التخاطب باللغة االنجلیزیة. تحسین مستوى الطلبة في

ومن ثم یقوم  المقرر على دراسة عدد كبیر من المصطلحات االنجلیزیة التقنیة المستخدمة في مجال الشركات السیاحیة 
فھم النصوص السیاحیة و صیاغة الموضوعات السیاحیة،و تنمیة المھارات ،وعلى  وكاالت السیاحة وشركات الطیرانو

تدریب الطالب على صحة نطق المصطلحات وفھم المفردات ضمن سیاقھا في .  ویتم رح والتعلیقاللغویة في الوصف والش
  النصوص اإلنجلیزیة المتخصصة في المجال السیاحي.

 
  بحوث التسویق السیاحي 015101307

لتزوید الطالب  تسعى كما التسویقیة، القرارات التخاذ  تھدف ھذه المادة إلى التعریف ببحوث التسویق  ودورھا كأداة فاعلة
دراسة    إلى باإلضافة التسویقي العلمي وإیضاح الفرق بین مفھومي بحوث التسویق وبحوث السوق. البحث عملیة بمفھوم

أھداف بحوث التسویق وأھمیتھا، وأنواعھا وعالقتھا بعناصر المزیج التسویقي .كما تتضمن دراسة كیفیة التخطیط لبحوث 
المختلفة من حیث تصمیم البحث، وأنواع البیانات الالزمة، ومصادر الحصول علیھا، وطرق  التسویق السیاحي بمراحلھا

 وتفسیر وتحلیل جمع في المستخدمة واألدوات جمعھا وتبویبھا وتحلیلھا، ومناھج البحث المناسبة لألبحاث التسویقیة 
واستخداماتھ في بحوث التسویق، ونظم المعلومات البیانات للوصول إلى تحلیل النتائج. كما تتناول المادة أیضا دور التنبؤ 

التسویقیة وأھمیتھا لبحوث التسویق. كما تتضمن المادة جانبا تطبیقیا حول استخدام بحوث التسویق في المجاالت السیاحیة 
  المختلفة على المستوى المحلي والدولي.

 
  سیاحى ترویج 015101308

ي عنا رر عل ذا المق ن خالل ھ ب م ي یتعرف الطال ع شخص ة وبی ات عام الن وعالق ة و إع ي من دعای زیج الترویج ر الم ص
یاحیة  ة الس الت الترویجی یط الحم س تخط ة أس ب بدراس وم الطال ر.كما یق ویق مباش ات  وتس یط مبیع دافھا وتنش ع أھ ووض

أثیر علیھا. تھدفة والت رائح المس ى الش ول إل ي الوص ا ف دى فاعلیتھ یم م ا وتقی رر ومیزانیاتھ من المق ا یتض ل كم ا المراح أیض
االمختلفة لتنفیذ تلك الحمالت  ا واقتصادیا واجتماعی ا.  وكیفیة إدارتھا في أسواق متباینة ثقافی ة عنھ ار الناجم م اآلث یم أھ ع تقی م

م  د أھ ذھا بالفعل لتحدی م تنفی ي ت ة الت بعض الحمالت الترویجی اذج ل ل نم ي تحلی ل ف ي یتمث رر أیضاجانب تطبیق ویتضمن المق
  ھا.سلبیات باإلیجابیات وال
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  مصر السیاحیة أقالیم 015101309
السیاحیة، كما تتناول أیضا نماذج تطبیقیة مختلفة من تلك المناھج  األقالیمتتضمن المادة عرض للمناھج المختلفة لدراسة 

لدراستھا. ویتعرف الطالب من خالل ھذه المادة على أھم مقومات الجذب السیاحي في مصر ومستوى الخدمات 
ً إلى كیفیة توظیف تلك المقومات لخدمة التنوع السیاحي داخل مصر.  والتسھیالت السیاحیة داخلھا، كما یتعرض أیضا
ً على دراسة لحركة الطلب السیاحي الدولي الوافدة إلى مصر من حیث الحجم والمصدر والتوزیع  وتشتمل المادة أیضا

  الجغرافي لھا، وأھم العوامل المؤثرة في تشكیلھا.
 

  تنمیة سیاحیة 015101310
یتضمن ھذا المقرر المفاھیم األساسیة للتنمیة السیاحیة من حیث األھمیة واألھداف واألنماط والركائز والمحددات. ویدرس  

إلعداد وتنفیذ خطط التنمیة السیاحیة. ویتخلل المقرر أیًضا الطالب من خالل المحتوى العلمي للمقرر المراحل المختلفة 
ألثار اإلیجابیة والسلبیة الناجمة عن التنمیة السیاحیة داخل الدول، فضال عن دراسة التنمیة السیاحیة عرض ألھم ا

   المتواصلة كوسیلة للحد من اآلثار السلبیة للنشاط السیاحي علي دول العرض السیاحي.
 

  )٦( متخصصةلغة أجنبیة أولى   015101311
ویھتم بتطویر مھارات الطلبة اللغویة في  ة والمصطلحات بالمستوى الثانياللغة األجنبی ھذا المقرر ھو استمرار لمقرر

كساب الطلبة المھارات اللغویة المتخصصة في السیاحة إ إلىمجال القراءة والكتابة والمحادثة في اللغة االنجلیزیة، ویھدف 
ت السیاحیة المختلفة وذلك لضمان من خالل تشجیعھم على استخدام القواعد اللغویة الالزمة لسالمة التعبیر في المجاال

المصطلحات االنجلیزیة التقنیة  المقرر عدد كبیر من یدرسومن ثم  تحسین مستوى الطلبة في التخاطب باللغة االنجلیزیة.
فھم النصوص على یدرب الطالب  و ، وكاالت السیاحة وشركات الطیرانالمستخدمة في مجال الشركات السیاحیة و

تدریب الطالب .  ویتم و تنمیة المھارات اللغویة في الوصف والشرح والتعلیق موضوعات السیاحیة،صیاغة ال، السیاحیة
  لمصطلحات وفھم المفردات ضمن سیاقھا في النصوص اإلنجلیزیة المتخصصة في المجال السیاحي.ل الصحیح نطقالعلى 

 
  )٦(  متخصصةلغة أجنبیة ثانیة  015101312

و استمرار لمق رر ھ ذا المق اني ررھ طلحات بالمستوى الث ة والمص ة األجنبی ي  اللغ ة ف ة اللغوی ارات الطلب تم بتطویر مھ ویھ
ي السیاحة  إكساب إلىمجال القراءة والكتابة والمحادثة في اللغة االنجلیزیة، ویھدف   الطلبة المھارات اللغویة المتخصصة ف

ة لسالمة  ة الالزم د اللغوی تخدام القواع ى اس مان من خالل تشجیعھم عل ك لض ة وذل ي المجاالت السیاحیة المختلف ر ف التعبی
  تحسین مستوى الطلبة في التخاطب باللغة االنجلیزیة.

ومن ثم یقوم  المقرر على دراسة عدد كبیر من المصطلحات االنجلیزیة التقنیة المستخدمة في مجال الشركات السیاحیة 
احیة و صیاغة الموضوعات السیاحیة،و تنمیة المھارات فھم النصوص السی،وعلى  وكاالت السیاحة وشركات الطیرانو

تدریب الطالب على صحة نطق المصطلحات وفھم المفردات ضمن سیاقھا في .  ویتم اللغویة في الوصف والشرح والتعلیق
  النصوص اإلنجلیزیة المتخصصة في المجال السیاحي.

 
  إدارة جودة الخدمات السیاحیة 015101341
عصر العولمة. كما یتعرف الطالب من خالل ھذه المادة على الفرق  فيمقدمة عن مفھوم الجودة وأھمیتھا  تتناول ھذه المادة

 المادةالخدمات ھذا فضال عن عناصر الخدمات السیاحیة وخصائصھ. كما تتناول  فيالسلع المادیة والجودة  فيبین الجودة 
  .الخدمات السیاحیة فيطبقت الجودة  يالتأیضا دراسة مفھوم إدارة الجودة، وبعض دراسات الحالة 

 
  أثار مصر عیر العصور 015101342

یتناول المقرر دراسة المصطلحات األساسیة للعمارة في العصور التاریخیة المختلفة وأنواع المنشآت في كل عصر من 
اآلثار المختلفة عبر العصور والسمات العامة التي میزت العمارة في كل عصر. كما یلقي المقرر الضوء علي عدد من 

  العصور.
 
 
 
 
 

  أسواق سیاحیة 015101343
یتضمن ھذا المقرر مفھوم األسواق السیاحیة وتصنیفاتھا المختلفة وخصائص كل منھا، كما یتناول أیضا دراسة ألھم األسواق 

لمقرر أیضا إلي دراسة اتجاھات السیاحیة األولیة والثانویة علي المستوي العالمي والمیزة التنافسیة لكل منھا. ویتطرق ھذا ا
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الطلب السیاحي الدولي بین تلك األسواق وتفسیر ذلك، فضال عن دراسة التوقعات المستقبلیة للحركة السیاحیة بین تلك 
بكونھا مقاصد سیاحیة ممیزة بما تمتلكھ من بیئة طبیعیة بكر لم تصل لھا ید  -األسواق من جانب وبینھا وبین الدول النامیة 

  من جانب آخر. -ن إلي اآلن اإلنسا
 

  تنمیة مجتمعات محلیة 015101344
ذا  ة ھ ات المحلی واع المجتمع ى وأن ع المحل ة والمجتم وم التنمی ل مفھ یة مث اھیم األساس ض المف تعراض بع ادة اس تتضمن الم

ي المج ة ف ة فضال عن استعراض مفھوم التنمیة المحلیة ومضمونھا. وتتناول المادة أھم الموارد التنموی ة وكیفی ات المحلی تمع
ویتعرف الطالب من خالل  استغاللھا في النشاط السیاحي مع التطرق لكیفیة خلق میزة نسبیة اعتمادا على ھذه اإلمكانات .

افع  د والمن ھذه المادة على أھمیة خلق الوعي السیاحي لدى المجتمعات المحلیة لتحقیق استدامة الموارد السیاحیة و أھم العوائ
  والغیر مباشرة) للنشاط السیاحي على المجتمعات المحلیة. (المباشرة

ة  اریع التنمی ي مش ات ف ذه المجتمع ج ھ ة  ودم واردھم المختلف ى م ة عل ات المحلی ة المجتمع ة  رقاب رر أھمی اول المق ا یتن كم
ع ي العمل السیاحي. م دى مشاركتھا ف ذه المجتمعات وم ي ھ ي  السیاحیة، عالوة على اإلشارة إلى دور المرأة ف التعرض إل

  دور المستفیدین من النشاط السیاحي في تنمیة المجتمعات المحلیة و اإلشارة ألھم التجارب الرائدة في ھذا الصدد.
كما یتناول المقرر دراسة ألھم التحدیات  والعقبات المختلفة التي یمكن أن تواجھ التنمیة السیاحیة بالمجتمعات المحلیة وسبل 

یجابیات وتحجیم السلبیات. وأخیرا یختتم المقرر بدراسة أھم التجارب التنمویة بالمجتمعات المحلیة التغلب علیھا لتعظیم اال
  سواء على المستوى الدولي أو المحلى.

 
  دراسة جدوى المشروعات السیاحیة 015101401

اول تحلیل الطلب في تتناول المادة مفھوم دراسة الجدوى االقتصادیة، وتعرض لمراحل المشروع االستثماري، كما تتن
الماضي وفى الحاضر، مع دراسة الطرق المختلفة لتقدیر الطلب المستقبلي ومشكلة صور عدم التیقن في تقدیرات الطلب 
وكیفیة أخذھا في االعتبار، كذلك تتناول الدراسات التقنیة للمشروع و التنبؤ بالنفقات، ومفھوم البدائل وأنواعھا المختلفة. 

ا بدراسة معاییر اختیار المشروع االستثماري من وجھة نظر المشروع الفردي، والمعاییر األخرى وتھتم المادة أیض
لالختیار بین بدائل المشروع االستثماري، كما تعرض  لالعتبارات الغیر كمیة التي تؤخذ في الحسبان عند اختیار المشروع 

یث وتطویر المعرض الصناعي الزراعي بمحافظة االستثماري. وأخیرا تعرض دراسة الجدوى االقتصادیة لمشروع تحد
  اإلسكندریة.

 
  أعمال شركات الطیران 015101402

تھدف المادة إلى تعریف الطالب بالجوانب الفنیة والتنظیمیة الخاصة بالطیران المدني بصفة عامة ویتضمن ذلك دراسة دور 
ي وتقسیم العالم طبقا لنظام اآلیاتا واتجاھات ومسارات ) والقوانین المنظمة للنقل الجوIATAمنظمة النقل الجوي الدولي (

وإدارة  كما تتناول المادة الجوانب اإلداریة والتشغیلیة ألعمال شركات الطیران مثل مبادئ جدولة الخطوط الجویة اآلیاتا.
لى متن الرحالت. كما األطقم األرضیة والجویة لشركات الطیران والتعرف على وظائفھا المختلفة وإدارة الخدمات المقدمة ع

یدرس الطالب أیضا إجراءات السفر الفعلیة في المطارات ومراقبة العملیات وإجراءات الطوارئ وإجراءات السالمة 
  وغیرھا.

 
  سیاحة متواصلة وبیئة 015101403

سیاحة. ویتعرف وال كما تتناول دراسة العالقة المتبادلة بین البیئة، ومكوناتھا مفاھیم أساسیة عن البیئة مقررتضمن الی
البدیلة للسیاحة ومفھوم  األشكال نشأةھذا فضال عن ، مصر فيعلى أھم المحمیات الطبیعیة  مقررال االطالب من خالل ھذ

كما یتناول  .الرقابة والتقییم  فيإلى الوسائل المستخدمة  باإلضافة وإدارتھا) ومبادئھا وأبعادھا االیكولوجیةالسیاحة البیئیة (
  ضا أھمیة السیاحة المتواصلة في الحفاظ علي األنماط المختلفة للبیئات بدول العرض السیاحي.المقرر أی

 
  إدارة الموارد البشریة بالمنشأت السیاحیة 015101404

یھدف ھذا المقرر إلي إعطاء الطالب صورة كاملة عن كیفیة إدارة الموارد البشریة في قطاع السیاحة لما تمثلھ من حجر 
تقدیم الخدمة السیاحیة. ویتناول محتوى ھذه المقرر مفھوم إدارة الموارد البشریة بوجھ عام و دوره الھام في زاویة في 

وتستعرض المادة العلمیة  القطاع السیاحي بوجھ خاص، كما یعرض المحتوى للطبیعة الخاصة للعمالة في مجال السیاحة.
و خاصة كیفیة اختیار العاملین و تدریبھم، كذلك تقییم أداء العاملین و  بالتفصیل الممارسات المختلفة إلدارة الموارد البشریة

  تحفیزھم و كذا كافة مناحي إدارة الموارد البشریة داخل المؤسسة.
 

   )٧( متخصصةلغة أجنبیة أولى  015101405
يھذا المقرر ھو استمرار  ة ، ویھدف إل ة والثالث الفرقتین الثانی ة ب رري اللغ ارات لمق ة  تطویر مھ ي الكلی ة ف ة اللغوی  -الطلب

ى استخدام تصریف  -الشفھیة والكتابیة  المن خالل تشجیعھم  عل تم  األفع ا ی ة. كم ة االنجلیزی ب الجمل م قواعد وتراكی وفھ
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ة و اعد اللغویة الصحیحة في التخاطب.تدریب الطلبة على استعمال القو ي استخدام اللغ ب ف دأ الطال رر یب ذا المق من خالل ھ
توى لغ ى بمس دریب عل یاحیة والت وص الس ة النص ث دراس ن حی ور م دادوي متط ة  إع یاحیة باللغ اریر  الس رامج والتق الب

  تنمیة متقدمة للمھارات اللغویة في الوصف والشرح والتعلیق والكتابة. إلىاالنجلیزیة مما یؤدي 
 

  ) ٧( متخصصةلغة أجنبیة ثانیة  015101406
رري اللغھذا المقرر ھو استمرار  يلمق ة ، ویھدف إل ة والثالث الفرقتین الثانی ة  ة ب ي الكلی ة ف ة اللغوی ارات الطلب  -تطویر مھ

ى استخدام تصریف  -الشفھیة والكتابیة  ال من خالل تشجیعھم  عل تم األفع ا ی ة. كم ة االنجلیزی ب الجمل م قواعد وتراكی وفھ
  تدریب الطلبة على استعمال القواعد اللغویة الصحیحة في التخاطب. 

خالل ھذا المقرر یبدأ الطالب في استخدام اللغة بمستوى لغوي متطور من حیث دراسة النصوص السیاحیة والتدریب من و
تنمیة متقدمة للمھارات اللغویة في الوصف والشرح  إلىالبرامج والتقاریر  السیاحیة باللغة االنجلیزیة مما یؤدي  إعدادعلى 

  والتعلیق والكتابة.
 

  زمات السیاحیة إدارة األ 015101407
رر  ذا المق الل ھ ن خ ب م درس الطال ل ی ھا و المراح ا وخصائص ة بھ طلحات المرتبط ام والمص ھ ع ات  بوج وم األزم مفھ

وم یتناول المقرر المختلفة التي تمر بھا ، كما  بابھا  األزمات السیاحیة وأیضا مفھ ذا ، أس ي باإلضافةھ ة   إل واع المختلف األن
ات البشریة ھذا المقرر الطالب من خالل ویقوملھا.  ة واألزم ا یتعرف أیضا بالتعرف على الفرق بین األزمات الطبیعی ، كم
  .  لھامحاولة إلیجاد حلول  ك  ھذه األزمات على األسواق السیاحیة و كذلك أسالیب مواجھة األزمات تأثیرعلى 

 ً   و سبل مواجھتھا.یتم عرض أمثلة ألھم األزمات الطبیعیة و البشریة  في مجال السیاحة  و أخیرا
 

  تشریعات سیاحیة 015101408
ات /  لمنشآت الفندقیة والسیاحیة(اتتناول ھذه المادة التنظیم القانوني لعدة قطاعات مرتبطة بالقطاع السیاحي  ع العادی محال بی

لع  یاحیة).و الس ادة الس تمل الم ا كما تش د وواأیض وق المرش یاحي ، حق اد الس انوني لإلرش یم الق ي التنظ ة عل ھ ، و نقاب جبات
ال  مع وتتناول كذلك تعریف عقد الفندقة و توضیح خصائصھ ،. المرشدین السیاحیین دق حی ات الفن ي التزام إلقاء الضوء عل

  .النزیل و العكس ، و الحاالت التي یرفض فیھا الفندق إیواء النزیل
ً الرت ً لدراسة قانون حمایة المحمیات الطبیعیة نظرا باطھا بالمحافظة علي التراث الطبیعي الذي یعد و تتعرض المادة أخیرا

ً من النشاط السیاحي ً ھاما   .جزءا
 

  )٢أعمال وكاالت السیاحة والسفر ( 015101409
تطبیقي. و یدرس الطالب من خالل الجزء النظري عالقة وكاالت السفر و  آخرجزء نظري و  إليینقسم ھذا المقرر 

كما یدرس الطالب  بالدولة.ة و كذلك األجھزة السیاحیة الرسمیة و غیر الرسمیة السیاحة بمختلف موردي الخدمات السیاحی
أثر ظھور االنترنت و التجارة  إلي باإلضافةالتطورات التكنولوجیة التي طرأت بأعمال وكاالت السفر و السیاحة ھذا 

یاحة بالقطاع السیاحي و ما یمثلھ من االلكترونیة و ما یسمي بالسیاحة االلكترونیة علي دور و أعمال وكاالت السفر و الس
ویدرس الطالب من خالل الجزء التطبیقي مكونات و تسعیر التذكرة السیاحیة كأساس عمل وكاالت  فرص و تحدیات لھم.

  السفر و السیاحة.
 

 

  مشروع تطبیقى 015101410
ح حیث یتضمن تقدیم مقترح لفكرة تدریب الطالب على إجراء دراسة جدوى لمشروع سیاحي مقترمن خالل ھذا المقرر یتم 

في موقع سیاحي محدد وتوصیف الفكرة ، دراسة الجدوى التسویقیة للمشروع بما یشمل و ،في القطاع السیاحي استثماریة
التنبؤ بالطلب ودراسة السوق ووضع الخطة التسویقیة للمشروع المقترح، دراسة الجدوى الفنیة والھندسیة من خالل دراسة 

المشروع من العمالة  احتیاجاترح للمشروع ووضع الخطوط العامة لحجم وتصمیم المشروع، وتحدید الموقع المقت
 وإعدادالدراسة المالیة  وأخیرات، دراسة الجدوى التمویلیة وتحدید الھیكل التمویلي األمثل للمشروع وتقدیر تكلفتھ، آلالوا

وصافي القیمة  االسترداداستنادا لمعاییر التقییم المختلفة كفترة  مشروعللالقوائم المالیة للمشروع وتقییم الربحیة التجاریة 
  .الحالیة

 
 

  )٨(  متخصصةلغة أجنبیة أولى  015101411
يھذا المقرر ھو استمرار  ة ، ویھدف إل ة والثالث الفرقتین الثانی ة ب رري اللغ ة  لمق ي الكلی ة ف ة اللغوی ارات الطلب  -تطویر مھ

ى استخدام تصریف من خالل  -الشفھیة والكتابیة  التشجیعھم  عل تم  األفع ا ی ة. كم ة االنجلیزی ب الجمل م قواعد وتراكی وفھ
ة وتدریب الطلبة على استعمال القواعد اللغویة الصحیحة في التخاطب.  ي استخدام اللغ ب ف دأ الطال رر یب ذا المق من خالل ھ

ى  دریب عل یاحیة والت وص الس ة النص ث دراس ن حی ور م وي متط توى لغ دادبمس ة  إع یاحیة باللغ اریر  الس رامج والتق الب
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  تنمیة متقدمة للمھارات اللغویة في الوصف والشرح والتعلیق والكتابة. إلىاالنجلیزیة مما یؤدي 
 

  )٨( متخصصةلغة أجنبیة ثانیة  015101412
يھذا المقرر ھو استمرار  ة ، ویھدف إل ة والثالث الفرقتین الثانی ة ب رري اللغ ارات الط لمق ة تطویر مھ ي الكلی ة ف ة اللغوی  -لب

ى استخدام تصریف  -الشفھیة والكتابیة  ال من خالل تشجیعھم  عل تم األفع ا ی ة. كم ة االنجلیزی ب الجمل م قواعد وتراكی وفھ
  تدریب الطلبة على استعمال القواعد اللغویة الصحیحة في التخاطب. 

متطور من حیث دراسة النصوص السیاحیة والتدریب من خالل ھذا المقرر یبدأ الطالب في استخدام اللغة بمستوى لغوي و
تنمیة متقدمة للمھارات اللغویة في الوصف والشرح  إلىالبرامج والتقاریر  السیاحیة باللغة االنجلیزیة مما یؤدي  إعدادعلى 

  والتعلیق والكتابة.
 

  توظیف المواقع األثریة سیاحًیا 015101441
فھوم التوظیف السیاحي، ویتناول المقرر أیضا دراسة األسس العامة إلدارة المواقع یھدف ھذا المقرر إلي تعریف الطالب بم

األثریة واالحتیاجات األساسیة لھا والتي تمكن من استغاللھا سیاحیا. كما یتناول المقرر دراسة حالة لعدد من المواقع 
  حیة و من ثم تحقیق التوظیف السیاحي لھا.األثریة للوقوف علي وضعھا الحالي وإمكانیة تطویرھا وربطھا بالبرامج السیا

 
  سیاحة محلیة 015101442

ب  تتناول المادة دراسة لنشاط السیاحة الداخلیة من حیث التعریف، المحددات،  وأھم اآلثار الناجمة عن ھذا النشاط من الجان
ائح ال وم "الس ادة أیضا مفھ اول الم ا تتن ي. كم افي، والبیئ ة االقتصادي، االجتماعي/الثق راز أھمی ا إب ن خاللھ تم م داخلي"، وی

ة  النشاط السیاحي الداخلي في التخفیف من حدة األزمات التي تتعرض لھا حركة السیاحة الدولیة مع استعراض بعض األمثل
  لذلك على المستوى العالمي والمحلى.

وزیع المكاني والزمني لھا، وتتضمن المادة جانب تطبیقي حیث یتم دراسة حركة السیاحة الداخلیة في مصر من حیث الت
ً عن دراسة ألھم الجھات المسئولة عن تخطیط وتنمیة النشاط السیاحي الداخلي في مصر.   فضال

 
  إدارة المواقع السیاحیة 015101443

ات ة والتوجھ ع  المختلف ك المواق الیب إدارة تل ع السیاحیة ومجاالت وأس یة للمواق ات األساس ف بالمقوم ادة التعری اول الم  تتن
ع  ك المواق يالدولیة والعربیة والمحلیة بھذا الخصوص.و التعریف بمفھوم المواقع السیاحیة وأھم أنواع تل مصر المرتبطة  ف

ع  فيوصفاتھا، وتتطرق ألھم المواقع السیاحیة  والسیاحيوالعمراني  الثقافيبالتراث  ك المواق ات إدارة تل اھج وآلی مصر. من
  المثلى للمواقع السیاحیة وخطط واتجاھات الحفاظ علیھا متضمنة  واإلداریة، ودراسة وتحلیل العناصر الفنیة  

(األھداف، المعلومات، الحصر والتوثیق، إدارة المعلومات، تخطیط البحوث، الجدول الزمني، اإلدارة، مراقبة التكالیف 
تلف مجاالت إدارة المواقع السیاحیة و والسیاسات، األدوات القانونیة، البرمجة) ونتناول نماذج من التطبیقات الدولیة في مخ

إعداد الموارد البشریة المؤھلة وأطر التعاون  -إجراءات الصیانة الوقائیة والسریعة -أسس إعداد خطط تفقد حالة المواقع
  .مصر فيوالشراكة بین الجھات القائمة على أدارة المواقع السیاحیة 

 
  إتجاھات حدیثة في التسویق السیاحي 015101444

یھدف المقرر إلي تزوید الطالب باستكمال المعلومات التي درسھا الطالب في مقرر مبادئ التسویق. كما یركز ھذا المقرر 
علي مصطلحات تسویقیة متقدمة مثل التسویق الداخلي والخارجي، التسویق اإللكتروني والتسویق البیعي. وفي النھایة 

لألنشطة السیاحیة المختلفة، بجانب دراسة نماذج لخطط تسویقیة متكامل یدرس الطالب كیف یقوم بتصمیم برنامج تسویقي 
  حول العالم.

 
 
 
 

  توصیف مقررات برنامج الدراسات الفندقیة
  

  إدارة الفنادق 015102201
ة وفنی قررتناول المی ة علمی ة كمنظوم ات اإلداری ة دراسة متكاملة للمفاھیم األساسیة إلدارة األعمال من خالل تطور النظری

ا  رز وظائفھ ة وأب ة اإلداری ات العملی ا نستعرض مكون يوسلوكیة ومراحل تطور الفكر اإلداري ، كم تتضمن التخطیط  والت
ى  ؤثرة عل ة الم رات العالمی رز  المتغی ى أب ادة عل والتنظیم والرقابة والتوجیھ والقیادة . كما یتعرف الطالب من خالل ھذه الم

رر إلو الفكر اإلداري  ذا المق ك من خالل استعراض الھیكل التنظیمي یھدف ھ دقي وذل ة النشاط الفن ى طبیع ى التعرف عل
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ام الرئیسیة لكل قسم من أقسام  ى المھ اء الضوء عل ى إلق رر إل دف المق ا یھ دق / منتجع). كم ة (فن للمنشآت الفندقیة المختلف
ة  المنشأة وخطوات سیر العمل داخل القسم. ویستعرض المقرر أیضا النظریات اإلداریة ات المتبع راز النظری ع إب المختلفة م

یمن یشغل الوظائف  ا ف ام باالشتراطات الواجب توافرھ في المنشآت الفندقیة. بعد دراسة ھذا المقرر یتمكن الطالب من اإللم
  اإلداریة بالمنشأة الفندقیة على مستوى كل من اإلدارة العلیا واإلدارة المتوسطة.

  
  ات إدارة األغذیة ومشروب 015102202

یعتبر قسم األغذیة والمشروبات من بین األقسام الھامة في الفنادق والتي تساھم بنصیب كبیر في تحقیق أرباح الفندق. 
إلى دراسة الطالب ألسس إدارة أي منشأة تقدم لعمالئھا األغذیة والمشروبات سواء كانت ھذه المنشاة  قرردف المیھو

خیریھ ومدعمھ وھدفھا خدمة شریحة معینة كطالب المدارس ومرضى  تجاریة أي ھدفھا األساسي تحقیق الربح أو
المستشفیات على سبیل المثال. فمن خالل دراسة الطالب لدورة الغذاء بخطواتھا المختلفة وكیفیة إدارة كل من ھذه 

أھدافھا الخطوات یتعرف على اإلجراءات التي تتبع في األنواع المختلفة من منشآت األغذیة والمشروبات باختالف 
  وأحجامھا.

  
  مبادئ المحاسبة الفندقیة 015102203

یعتبر قسم الحسابات بالفندق من األقسام المھمة التي تقوم بإعداد ومراقبة جمیع المعامالت المحاسبیة وإعداد القوائم المالیة 
قادرا على القیام بھا  في الفندق. ومن ثم فإن المقرر یھدف إلى جعل الطالب ملما بجمیع تلك المعامالت وان یكون

ومراقبتھا. فالمقرر یعرف الطالب على كیفیة تحریر طلبات الشراء والفواتیر ومراجعة السجالت المالیة والتعاقدات 
ومراجعة بنود المیزانیة وحساب األرباح والخسائر وغیرھا من  –واإلیرادات وغیرھا وكیفیة إعداد التقاریر المحاسبیة 

  المعامالت المالیة.
  

  أسس الغذاء والتغذیة  015102204
فوائدھا للجسم، وأعراض الزیادة  یتضمن ھذا المقرر التعریفات الخاصة بالتغذیة، ثم یتناول العناصر الغذائیة من حیث

كذلك للھرم الغذائي، والمجموعات الغذائیة، وكیفیة حساب  والنقص، واألغذیة الغنیة بتلك العناصر. یتعرض المقرر
 من العناصر الغذائیة والطاقة. كما یتناول المقرر االحتیاجات الغذائیة للفئات الخاصة فردیة الیومیةاالحتیاجات ال

  ).المرضى، الریاضیین، الحوامل والمرضعات،...............إلخ(
 

  )٣( متخصصةلغة أجنبیة أولى  015102205
ي استیعاب اللغة االنجلیزیة ومھارات الكتابة والتحدث الرتقاء بالمستوى اللغوي للطالب ورفع كفاءتھم فا یھدف ھذا المقرر

تشجیع الطالب على االستزادة من القراءات التخصصیة باللغة اإلنجلیزیة في كافة اتجاھات  إلى. كما یھدف إلیھا واإلنصات
الفعالیات  و األنشطةالمتداولة في  بتعریف الطالب بالمصطلحات والمفردات المقرر یقوم .والفندقى النشاط السیاحي

سعارھا والخدمات التي أوالرحالت السیاحیة و األنشطةالسیاحیة المختلفة مثل تلك المتعلقة باالستفسار عن الخدمات و
المختلفة وكیف یتم توظیف ھذه  والفندقیةالسیاحیة  المنشآتتداوال في  األكثر المحادثاتتتضمنھا . كما یتم دراسة 

لزیادة كفاءة االتصال بین الطالب وبین العمالء من غیر والفندقیة شأة السیاحیة المصطلحات لتسییر العمل داخل المن
  الناطقین باللغة العربیة.

 
  )٣( متخصصة ثانیةلغة أجنبیة   015102206
الرتقاء بالمستوى اللغوي للطالب ورفع كفاءتھم في استیعاب اللغة االنجلیزیة ومھارات الكتابة والتحدث ا یھدف ھذا المقرر

تشجیع الطالب على االستزادة من القراءات التخصصیة باللغة اإلنجلیزیة في كافة اتجاھات  إلى. كما یھدف إلیھا إلنصاتوا
السیاحیة والفعالیات   األنشطةالمتداولة في  بتعریف الطالب بالمصطلحات والمفردات المقرر یقوم .والفندقى النشاط السیاحي

سعارھا والخدمات التي تتضمنھا . كما یتم دراسة أوالرحالت السیاحیة و األنشطةسار عن الخدمات والمختلفة مثل تلك المتعلقة باالستف
المختلفة وكیف یتم توظیف ھذه المصطلحات لتسییر العمل داخل المنشأة  والفندقیةالسیاحیة  المنشآتتداوال في  األكثر المحادثات
  ب وبین العمالء من غیر الناطقین باللغة العربیة.لزیادة كفاءة االتصال بین الطالوالفندقیة السیاحیة 

  
  إدارة اإلشراف الداخلي 015102207

دق  یھدف ھذا المقرر إلى دراسة الھیكل اإلداري لقسم األشراف الداخلي ومجاالت ومسئولیات ھذا القسم وعالقتھ بأقسام الفن
داخلي بالنیاب وم قسم األشراف ال ة والمغسلة وقسم األخرى واألماكن الرئیسیة التي یق اكن العام ا والسیما الغرف واألم ة بھ

ا  م ، كم ودات وتسلیمھا لھ ى المفق البیضات. كما یتم التعرف على دور القسم في توفیر األمن واألمان للنزالء والمحافظة عل
  یتضمن دراسة االشتراطات الواجب توافرھا في العاملین بھذا القسم، وإجراءات العمل المختلفة بالقسم.

  
  مبادئ التسویق السیاحي و الفندقي 015102208
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ویق  وم التس ق بمفھ ى تتعل م المصطلحات الت وم التسویق وأھ ات أساسیة عن مفھ ب بمعلوم د الطال ي تزوی رر إل دف المق یھ
ویق  ع و التس ین البی رق ب یح الف رر توض من المق وم. ویتض ذا المفھ ور ھ ویقي  -وتط زیج التس ة  –والم ات الثالث واالتجاھ

سویق الفندقي أو المثلث التسویقي مع إعطاء الطالب نبذه مختصرة عن بحوث التسویق وإستراتیجیات التسویق و سلوك للت
  العمالء وأھم االتجاھات الحدیثة في التسویق ( التسویق اإللكتروني).

  
  إدارة الموارد البشریة  015102209

ي مجال إد ي إدارة یھدف المقرر إلي دراسة المعلومات األساسیة ف ة ف ات الرئیسیة  الفعال وارد البشریة كأحد المقوم ارة الم
یم األداء  ات تقی م عملی دریبھم ث نھم وت الفنادق. ویتناول المقرر طریقة اإلعالن عن الوظائف الشاغرة واختیار الموظفین وتعی

ي  اءة األداء للعناصر البشریة ف ع كف ي من شأنھا رف ى التعرف والتدریب وكذلك العملیات األخرى الت ادق، باإلضافة إل الفن
  على بعض المفاھیم المرتبطة بتنمیة الموارد البشریة في صناعة الفنادق.

  
  أسس الطھي الفندقي     015102210

ة  ام اإلداری ة المھ ا ومعرف املین فیھ یتناول ھذا المقرر التعریف بتجھیزات وأقسام المطابخ الحدیثة وكذلك معرفة وظائف الع
ة والفنیة للطا دقي المختلف ب  بأسس الطھي الفن ام الطال ك من خالل إلم ھي التنفیذي ، وطرق إعداد المأكوالت الرئیسیة وذل

  .واإللمام بعملیات طھي األطباق الرئیسیة في المطابخ
  

  )٤( متخصصةلغة أجنبیة أولى  015102211
یعاب اللغة االنجلیزیة ومھارات الكتابة والتحدث الرتقاء بالمستوى اللغوي للطالب ورفع كفاءتھم في استا یھدف ھذا المقرر

تشجیع الطالب على االستزادة من القراءات التخصصیة باللغة اإلنجلیزیة في كافة اتجاھات  إلى. كما یھدف إلیھا واإلنصات
لیات  والفعا األنشطةالمتداولة في  بتعریف الطالب بالمصطلحات والمفردات المقرر یقوم .والفندقى النشاط السیاحي

سعارھا والخدمات التي أوالرحالت السیاحیة و األنشطةالسیاحیة المختلفة مثل تلك المتعلقة باالستفسار عن الخدمات و
المختلفة وكیف یتم توظیف ھذه  والفندقیةالسیاحیة  المنشآتتداوال في  األكثر المحادثاتتتضمنھا . كما یتم دراسة 

لزیادة كفاءة االتصال بین الطالب وبین العمالء من غیر والفندقیة لسیاحیة المصطلحات لتسییر العمل داخل المنشأة ا
  الناطقین باللغة العربیة.

 
  )٤( متخصصة ثانیةلغة أجنبیة   015102212
الرتقاء بالمستوى اللغوي للطالب ورفع كفاءتھم في استیعاب اللغة االنجلیزیة ومھارات الكتابة والتحدث ا یھدف ھذا المقرر

تشجیع الطالب على االستزادة من القراءات التخصصیة باللغة اإلنجلیزیة في كافة اتجاھات  إلى. كما یھدف إلیھا تواإلنصا
والفعالیات   األنشطةالمتداولة في  بتعریف الطالب بالمصطلحات والمفردات المقرر یقوم .والفندقى النشاط السیاحي

سعارھا والخدمات التي أوالرحالت السیاحیة و األنشطةن الخدمات والسیاحیة المختلفة مثل تلك المتعلقة باالستفسار ع
المختلفة وكیف یتم توظیف ھذه  والفندقیةالسیاحیة  المنشآتتداوال في  األكثر المحادثاتتتضمنھا . كما یتم دراسة 

ن العمالء من غیر لزیادة كفاءة االتصال بین الطالب وبیوالفندقیة المصطلحات لتسییر العمل داخل المنشأة السیاحیة 
  الناطقین باللغة العربیة.

 
  تشریعات سیاحیة وفندقیة 015102241

یھدف ھذا المقرر إلى زیادة إلمام الطالب بالجوانب القانونیة في صناعة الضیافة ویتضمن ھذا المقرر تحدید الطبیعة 
نشات وطرق تنظیم العالقة بین أصحاب تلك القانونیة للمنشات السیاحیة والفندقیة والنظام القانوني للعاملین بھذه الم

المنشات. كما یتضمن دراسة ألنواع اإلعفاءات الضریبیة والجمركیة التي تقدمھا الدولة لھذه المنشات ، والتزامات ھذه 
  دق.المنشات القانونیة واللوائح والتشریعات التي تضعھا وزارة السیاحة واالشتراطات البیئیة التي یجب أن تلزم بھا الفنا

  
  

  إدارة منشأت ذات طابع فندقي 015102242
ومنشآت الرعایة الصحیة، ودور  إلى تعریف الطالب بالمنشآت ذات الطابع الفندقي مثل المستشفیاتقررالم اھدف ھذی

ع الداخلیة وغیرھا من المنشآت التي تقدم خدمة اإلقامة ذات الطاب المسنین، وبیوت الشباب، والمدن الجامعیة، والمدارس
المقرر الھیكل  إلى خدمة األغذیة والمشروبات حیث یدرس الطالب السمات الممیزة لكل منھا، كما یشمل الفندقي باإلضافة

إلى روتین العمل الیومي وإجراءات التشغیل،  التنظیمي والمھام المنوط بكل وظیفة القیام بھا، ویتعرض المقرر كذلك
یا موضحا في كل ذلك الفروق بین المنشآت الفندقیة التقلیدیة والمنشآت ذات فندق واألسلوب األمثل إلدارة تلك المنشآت

  .الفندقي وفقا للسمات الممیزة لكل منھا الطابع
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  إحصاء فندقى 015102243
یھدف المقرر الى تدریب الطالب على كیفیة استخدام وتوظیف األسالیب والطرق اإلحصائیة المختلفة في تحلیل ودراسة 

  لمعلومات التشغیلیة للمنشآت السیاحیة والفندقیة وتحویل ھذه البیانات الى نتائج ذات داللة معنویة.البیانات وا
  

  الرقابة الداخلیة للعملیات الفندقیة 015102244
یھدف ھذا المقرر إلى التعریف بأھمیة وتطبیقات الرقابة الداخلیة في الفنادق بحیث یستطیع الطالب التعرف على كل من 

وأھداف وخصائص، ومبادئ ومتطلبات، ومداخل نظام الرقابة الداخلیة. كما یتضمن المقرر تطبیقات نظام الرقابة مفھوم 
الداخلیة في وظائف الفندق المختلفة مثل تكلفة العمالة، وتكلفة الشراء، وإدارة المخزون، وأنشطة األغذیة والمشروبات 

صول المنشاة، والتأكد من دقة البیانات، والكفاءة التشغیلیة، وااللتزام والمكاتب األمامیة؛ بما یحقق أھداف الحفاظ على أ
  بالسیاسات اإلداریة الموضوعة.

 
 إدارة المكاتب األمامیة 015102301

یلعب قسم المكاتب األمامیة دورا محوریا لكل التعامالت بین الفندق وعمالئھ. ویتضمن المقرر دراسة عالقة ھذا القسم 
بالفندق إضافة إلى األقسام الداخلیة التابعة لھذا القسم مثل االستعالمات واالستقبال والحجز وصراف  باألقسام األخرى

المكتب األمامي وغیرھا، مع التعرض لمھام ووظائف كل منھا وأھمیھ التنسیق بینھا. وكذلك إجراءات التسجیل واإلقامة 
لنزالء كما یشمل المقرر على دور المراقب اللیلي ومھامھ في والمغادرة والخدمات األخرى التي یمكن أن یقدمھا الفندق ل

  مراقبة دقة ومراجعة صحة عمل قسم المكاتب األمامیة وأھم التقاریر واإلحصاءات التي یصدرھا قسم المكاتب األمامیة.
 

  رة القرى السیاحیةإدا 015102302
ئیسیة الممیزة لھا والتي تمیزھا عن غیرھا من حیث نوعیة یتناول المقرر تعریف القرى السیاحیة ، وأنواعھا ، والسمات الر

النزالء وطبیعة التسھیالت المتوفرة والشروط الواجب توافرھا في تلك القرى السیاحیة من حیث الموقع ونوعیة الخدمات 
التشغیلیة الترفیھیة والصفات المطلوب توافرھا في العاملین في تلك القرى سواء على مستوى اإلدارة أو المستویات 

والتنفیذیة. كما یتعرض المقرر ألھم المشكالت التي تواجھ القرى السیاحیة وخاصة مشكلة الموسمیة، باإلضافة إلى العدید 
  من النواحي اإلداریة المرتبطة بنشاط القرى السیاحیة.

  
  رة اإلیرادات فى صناعة الضیافةإدا 015102303

ـندق أن یسعى  من أھم السیاسات "تعتبر"إدارة اإلیرادات ى الف ھ عل الحدیثة المعنیة بإدارة الخدمات. وتقضي ھذه السیاسة بأن
ة  ق خدم ى عن طری اق العمالء الحالیین؛ أو حت ادة متوسط إنف إلى زیادة مبیعاتھ سواء عن طریق زیادة عدد العمالء أو زی

سعر من خالل أفضل وسیلة مناسبة؛ األمر  العمیل المناسب، وتقدیم المنتج/الخدمة المناسبة لھ في الوقت المناسب، بأفضل
ا یستعرض  الذي ینعكس على زیادة الربحیة. ھ. كم رادات ونشأتھ وأھمیت وم إدارة اإلی ى مفھ ویھدف المقرر إلى التعرف عل

ؤدي  ي ت ؤثرات الت ى مناقشة الم رادات، باإلضافة إل ال لنظام إدارة إی ق الفع ا للتطبی االشتراطات والعناصر الواجب توافرھ
ي إدارة إ ة ف م الخصائص واالستراتیجیات المتبع ا أھ لى نجاح النظام أو تلك التي تعوق عملیة التطبیق. ویتناول المقرر أیًض

  اإلیرادات. كما یھدف المقرر إلى إلقاء الضوء على الخطوات الواجب إتباعھا لتطبیق نظام إدارة إیرادات فعال بالفنادق.
  
  
  
  
  

  عم إدارة وخدمة المطا 015102304
یھدف المقرر إلى زیادة إلمام الطالب بالمطاعم كأماكن لتقدیم وخدمة األغذیة. ولذا یھدف ھذا المقرر إلى إعطاء الطالب 

والتجھیزات الضروریة الالزمة من أثاث وأدوات وأساسیات وأنواع الخدمة في  –فكرة عن أنواع المطاعم وأقسامھا 
دید احتیاجات المطاعم وطرق الشراء والمواصفات الواجب توافرھا في المطاعم والشروط الواجب مراعاتھا عند تح

  األدوات والتجھیزات وكیفیة االھتمام بالضیف ابتداء من استقبالھ بالمطعم حتى تودیعھ.
  

  ) ٥( متخصصةلغة أجنبیة أولى  015102305
رر و استمرار لمق رر ھ ذا المق طلحات ب ھ ة والمص ة األجنبی اني المستوىاللغ ي وی الث ة ف ة اللغوی ارات الطلب تم بتطویر مھ ھ

ي السیاحة إ إلىمجال القراءة والكتابة والمحادثة في اللغة االنجلیزیة، ویھدف  ة المتخصصة ف ارات اللغوی كساب الطلبة المھ
االت  ي المج ر ف المة التعبی ة لس ة الالزم د اللغوی تخدام القواع ى اس جیعھم عل الل تش ن خ ةم مان الفندقی ك لض ة وذل  المختلف

ة  المقرر عدد كبیر من یدرسومن ثم  في التخاطب باللغة االنجلیزیة. طالبتحسین مستوى ال ة التقنی المصطلحات االنجلیزی
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رانالشركات السیاحیة والفنادق و المطاعم والمستخدمة في مجال  ب  و ، وكاالت السیاحة وشركات الطی درب الطال ى ی عل
ق احیة،صیاغة الموضوعات السی، فھم النصوص السیاحیة ي الوصف والشرح والتعلی ة ف ارات اللغوی ة المھ تم و تنمی .  وی

ي ل الصحیح نطقالتدریب الطالب على  ة المتخصصة ف ي النصوص اإلنجلیزی یاقھا ف ردات ضمن س م المف لمصطلحات وفھ
  المجال السیاحي.

 
  ) ٥( متخصصةلغة أجنبیة ثانیة  015102306

رر و استمرار لمق رر ھ ذا المق ة األ ھ طلحات باللغ ة والمص اني المستوىجنبی ي  الث ة ف ة اللغوی ارات الطلب تم بتطویر مھ ویھ
ي السیاحة إ إلىمجال القراءة والكتابة والمحادثة في اللغة االنجلیزیة، ویھدف  ة المتخصصة ف ارات اللغوی كساب الطلبة المھ

ي ال ر ف المة التعبی ة لس ة الالزم د اللغوی تخدام القواع ى اس جیعھم عل الل تش ن خ االت م ةمج مان  الفندقی ك لض ة وذل المختلف
ة  المقرر عدد كبیر من یدرسومن ثم  في التخاطب باللغة االنجلیزیة. طالبتحسین مستوى ال ة التقنی المصطلحات االنجلیزی

رانالشركات السیاحیة والفنادق و المطاعم والمستخدمة في مجال  ب  و ، وكاالت السیاحة وشركات الطی درب الطال ى ی عل
ق صیاغة الموضوعات السیاحیة،، نصوص السیاحیةفھم ال ي الوصف والشرح والتعلی ة ف ارات اللغوی ة المھ تم و تنمی .  وی

ي ل الصحیح نطقالتدریب الطالب على  ة المتخصصة ف ي النصوص اإلنجلیزی یاقھا ف ردات ضمن س م المف لمصطلحات وفھ
  المجال السیاحي.

  
   نظم المعلومات الفندقیة 015102307

ة یھدف ھذ ا المعلومات الخاصة بصناعة الضیافة وأھمی ھ بمجال تكنولوجی ة معرفت ب وتنمی ا المقرر إلي زیادة إدراك الطال
مل  ة. ویش ة الفندقی ي األنظم ت ) ف ة ( االنترن ات الدولی بكة المعلوم ي وش ي الحاسب اآلل ثال ف ي متم إدخال النظام االلكترون

داول ي ت ة ف ادق  المقرر على استخدام األسالیب العلمی ین سالسل الفن ربط ب ي ال و تخزین واستدعاء المعلومات وال سیما ف
ین مختلف  ربط ب ي ت ة والت ع العالمی ذه نظم التوزی ر ھ ع و التسویق عب ي البی ة ف نظم الحدیث العالمیة، كما یتضمن استخدام ال

  المنشآت الفندقیة علي مستوى العالم.
 

  تخطیط قوائم الطعام 015102308
رویج ألي منشأة یھدف المقرر إ ع و الت ة من وسائل البی ا وسیلة حیوی ام باعتبارھ وائم الطع لي تعرف الطالب بمدى أھمیة ق

تجاریة تقدم األغذیة و المشروبات. كما یتعلم كیف یقون بتصمیم وتكوین ھذه القائمة بالشكل الذي یجذب العمالء ویرضیھم 
ة للقائ ادة أسالیب التصمیم المختلف اول الم دي . حیث تتن ة حساب م ة وكیفی ات إعدادھا وطرق التسعیر لكل وجب ة ونظری م

  شعبیة كل وجبة وبشكل مبسط یتعرف الطالب علي األخطاء التصمیمیة التى یجب تجنبھا عند إعداد قائمة الطعام.
 

  دراسات جدوى المشروعات الفندقیة 015102309
دافھ ة دراسة الجدوى وأھ رر الضوء یھدف ھذا المقرر إلى التعریف بماھی ى المق ا للمشروعات االقتصادیة. ویلق ا وأھمیتھ

ان المناسب  ار المك اییر اختی على المبادئ األساسیة الواجب إتباعھا عند القیام بدراسة جدوى لمشروع ما، مع استعراض مع
رر عر ا ألجزاء دراسة للمشروع الفندقي، وأسس القیام ببحوث السوق الالزمة والطرق المتبعة في تنفیذھا. كما یقدم المق ًض

ن  روع م ة للمش ة المختلف واحي المالی یم الن ب، وتقی رض والطل ل الع وق وتحلی ائص الس ل خص ق تحلی ن طری دوى ع الج
  متطلبات رأس المال المستثمر وطرق التمویل وكیفیة قیاس األداء الفعلي للمشروع.

  
  
 

  تصمیم وتجھیزات منشآت الضیافة 015102310
د الفكرة، یھدف ھذا المقرر إلي تزو ة من تحدی ة بدای ز منشأة فندقی ة لتصمیم وتجھی ارات الالزم ید الطالب بالمعارف والمھ

اختیار الموقع، عمل دراسات الجدوى، اختیار فریق المشروع المسئول عن وضع التصمیمات، وضع التصمیمات، إنشاء 
  مام عملیات التشغیل.المشروع، افتتاح المشروع وتجھیز المشروع باألجھزة والمعدات الالزمة إلت

 
  )٦( متخصصةلغة أجنبیة أولى  015102311

رر و استمرار لمق رر ھ ذا المق طلحات ب ھ ة والمص ة األجنبی اني المستوىاللغ ي  الث ة ف ة اللغوی ارات الطلب تم بتطویر مھ ویھ
ارات اللإ إلىمجال القراءة والكتابة والمحادثة في اللغة االنجلیزیة، ویھدف  ي السیاحة كساب الطلبة المھ ة المتخصصة ف غوی

االت  ي المج ر ف المة التعبی ة لس ة الالزم د اللغوی تخدام القواع ى اس جیعھم عل الل تش ن خ ةم مان  الفندقی ك لض ة وذل المختلف
ة  المقرر عدد كبیر من یدرسومن ثم  في التخاطب باللغة االنجلیزیة. طالبتحسین مستوى ال ة التقنی المصطلحات االنجلیزی
رانالشركات السیاحیة والفنادق و المطاعم وجال المستخدمة في م ب  و ، وكاالت السیاحة وشركات الطی درب الطال ى ی عل
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ق صیاغة الموضوعات السیاحیة،، فھم النصوص السیاحیة ي الوصف والشرح والتعلی ة ف ارات اللغوی ة المھ تم و تنمی .  وی
یال الصحیح نطقالتدریب الطالب على  ردات ضمن س م المف ي لمصطلحات وفھ ة المتخصصة ف ي النصوص اإلنجلیزی قھا ف

  المجال السیاحي.
 

  )٦( متخصصةلغة أجنبیة ثانیة  015102312
رر و استمرار لمق رر ھ ذا المق طلحات ب ھ ة والمص ة األجنبی اني المستوىاللغ ي  الث ة ف ة اللغوی ارات الطلب تم بتطویر مھ ویھ

ي السیاحة إ إلىیھدف مجال القراءة والكتابة والمحادثة في اللغة االنجلیزیة، و ة المتخصصة ف ارات اللغوی كساب الطلبة المھ
االت  ي المج ر ف المة التعبی ة لس ة الالزم د اللغوی تخدام القواع ى اس جیعھم عل الل تش ن خ ةم مان  الفندقی ك لض ة وذل المختلف

ة  المصطلحات المقرر عدد كبیر من یدرسومن ثم  في التخاطب باللغة االنجلیزیة. طالبتحسین مستوى ال ة التقنی االنجلیزی
رانالشركات السیاحیة والفنادق و المطاعم والمستخدمة في مجال  ب  و ، وكاالت السیاحة وشركات الطی درب الطال ى ی عل

ق صیاغة الموضوعات السیاحیة،، فھم النصوص السیاحیة ي الوصف والشرح والتعلی ة ف ارات اللغوی ة المھ تم و تنمی .  وی
ي ل یحالصح نطقالتدریب الطالب على  ة المتخصصة ف ي النصوص اإلنجلیزی یاقھا ف ردات ضمن س م المف لمصطلحات وفھ

  المجال السیاحي.
  

  التسویق الفندقي المتقدم 015102341
یھدف المقرر إلي تزوید الطالب باستكمال المعلومات التي درسھا الطالب في مقرر مبادئ التسویق. كما یركز ھذا المقرر 

دمة مثل التسویق الداخلي والخارجي، التسویق اإللكتروني والتسویق البیعي. وفي النھایة علي مصطلحات تسویقیة متق
  یدرس الطالب كیف یقوم بتصمیم برنامج تسویقي متكامل لمنشأة فندقیة.

 
  إدارة المنشات الصغیرة والمتوسطة 015102342

في النشاط الفندقي، وذلك من خالل یھدف ھذا المقرر إلى التعرف على طبیعة المشروعات الصغیرة والمتوسطة 
استعراضھ لكیفیة تكوین المشروع والھیكل التنظیمي لھ، والتعرف على جوانبھ المختلفة. كما یھدف المقرر إلى إلقاء 
الضوء على أھم السیاسات المتبعة في إدارة مثل ھذه المشروعات، وكیفیة مجابھة التحدیات الناجمة عن المشروعات 

تعظیم الممیزات الموجودة في بیئة العمل. كما یتناول المقرر الخطوات الفعالة لتحقیق الرقابة على  األخرى، ومحاولة
  العملیات وتقییم األداء في المشروعات الفندقیة الصغیرة والمتوسطة.

 
  محاسبة إداریة وتكالیف فندقیة 015102343

الیة والمحاسبة اإلداریة؛ إذ أنھا تمثل المصدر األساسي تعتبر محاسبة التكالیف ھي حجر الزاویة لكٍل من المحاسبة الم
إلعداد كافة تقاریر المحاسبة الداخلیة والخارجیة. وتھدف محاسبة التكالیف إلى قیاس التكلفة بما یحقق فعالیة تقییم اإلنتاج 

ة المشاكل واتخاذ القرارات والمخزون، وإعداد القوائم المالیة للوحدة االقتصادیة، باإلضافة إلى فعالیة التخطیط ومعالج
المناسبة، فضًال عن الدور الرقابي وتقییم األداء. ویتناول المقرر أھمیة محاسبة التكالیف والمفاھیم األساسیة المتعلقة بھا، 

  كما یعرض األنظمة المختلفة لقیاس التكالیف، وكیفیة الرقابة علیھا، وإعداد التقاریر الخاصة بھا.
  
  
  
 

  سالمة الغذاءصحة و 015102344
ي  ة ف ة داخل المنشات الفندقی ة بصحة وسالمة األغذی ة المتعلق ادئ العام اھیم والمب یھدف ھذا المقرر إلي تعلیم الطالب بالمف
ي  اظ عل مراحل إعداد الطعام المختلفة بدایة من عملیة الطلب ثم الشراء ثم االستالم ثم اإلعداد ثم الخدمة والتقدیم وكیفیة الحف

  اء أثناء تلك المراحل المختلفة.سالمة الغذ
  
 

  إدارة الفنادق الدولیة 015102401
ة إلدارة  ارات المطلوب الخبرات والمھ یھدف ھذا المقرر إلي تعلیم الطالب  المفاھیم العالمیة في إدارة الفنادق وزیادة معرفتھ ب

ل الفن ب الفنادق الدولیة من خالل التعرف على الثقافات المختلفة في مجال العم یم الطال ي تعل رر إل ذا المق ا یھدف ھ دقي، كم
  طرق القیادة  واإلدارة الفعالة من المنظور الفندقي العالمي.

 
  المطابخ العالمیة 015102402

رر  وفر المق ث ی ة حی ادق من الجنسیات المختلف زالء الفن ات ن ً بمتطلب ا ب ملم ون الطال صممت محتویات ھذا المقرر حتى یك
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زة المعارف المختلفة الم ات الممی ة والنكھ ة وطرق تحضیرھا وإعدادھا وطرق الخدم ة المختلف واع األطعم تعلقة بمختلف أن
د طرق  ة وتحدی ة المختلف الیم الجغرافی لھا. ویكتسب الطالب من خالل ھذا المقرر الخبرة في إعداد قوائم الطعام للبلدان واألق

ارا ع االعتب تالءم م د المنشأ اإلعداد وخدمة تلك القوائم وذلك بما ی ع األذواق لكل من بل ي تتناسب م ة والت ة والدینی ت الثقافی
  والبلد المضیف.

 
  )١مشروع بحثي( 015102403

ا  ھ عملی م دراستھ وتطبیق ا ت ب بكل م یھدف  ھذا المقرر إلى زیادة الكفاءة العلمیة والعملیة للطالب من خالل  استذكار الطال
رة إنش رح لفك داد مقت ب بإع وم الطال ث یق ن حی دد م الل ع ن خ تم م م ی ل ث ائم بالفع دقي أو لتطویر مشروع ق اء مشروع فن

یم  ى التقی ھ عل ادة قدرت ة وزی ى األقسام المختلف ى التعرف عل ب عل الفصول تنفیذ الفكرة . كما یھدف المقرر زیادة قدرة الطال
  والوصول لخطة عمل إلصالح جوانب الضعف داخل المنشات الفندقیة.

  
 

  ة اإلستراتیجیة في صناعة السیاحة والفنادقاإلدار 015102404
ات  تخدام المحاضرات ودراس الل اس ن خ تراتیجیة م ال اإلدارة اإلس ي مج ة ف ة والممارس الب بالنظری رر الط ذا المق د ھ یم
تراتیجیة  طة اإلس یط وإدارة األنش ة للتخط ال الھام ي األعم الب ف ارات الط اء مھ ى بن رر عل ذا المق اعد ھ ث یس ة. حی الحال

كات. وتشمل موضوعات ھذا المقرر تحدید الرؤیة للشركات، أھداف وفلسفة الشركات، وتطویر ملف عمل الشركات، للشر
ق  رامج عن طری ین الب ار ب ة، االختی ارات اإلستراتیجیة المختلف د الخی ة، وتحدی وإجراء تحلیل الموارد، وتقییم البیئة الخارجی

ا واتخاذ اإلجراءات التحلیل اإلستراتیجي، ووضع أھداف الشركات طویل رارات اإلستراتیجیة ومراجعتھ ذ الق ة األجل، وتنفی
  تصحیحیة الالزمة.

 
  ) ٧( متخصصةلغة أجنبیة أولى  015102405

يھذا المقرر ھو استمرار  ة ، ویھدف إل ة والثالث الفرقتین الثانی ة ب رري اللغ ة  لمق ي الكلی ة ف ة اللغوی ارات الطلب  -تطویر مھ
ى استخدام تصریف  -الشفھیة والكتابیة  المن خالل تشجیعھم  عل تم  األفع ا ی ة. كم ة االنجلیزی ب الجمل م قواعد وتراكی وفھ

ة و تدریب الطلبة على استعمال القواعد اللغویة الصحیحة في التخاطب.  ي استخدام اللغ ب ف دأ الطال رر یب من خالل ھذا المق
دریب یاحیة والت وص الس ة النص ث دراس ن حی ور م وي متط توى لغ ى  بمس دادعل ة  إع یاحیة باللغ اریر  الس رامج والتق الب

  تنمیة متقدمة للمھارات اللغویة في الوصف والشرح والتعلیق والكتابة. إلىاالنجلیزیة مما یؤدي 
 

  ) ٧( متخصصةلغة أجنبیة ثانیة  015102406
يھذا المقرر ھو استمرار  ة ، ویھدف إل ة والثالث الفرقتین الثانی ة ب رري اللغ ة  تطویر لمق ي الكلی ة ف ة اللغوی ارات الطلب  -مھ

ى استخدام تصریف  -الشفھیة والكتابیة  المن خالل تشجیعھم  عل تم  األفع ا ی ة. كم ة االنجلیزی ب الجمل م قواعد وتراكی وفھ
ة وتدریب الطلبة على استعمال القواعد اللغویة الصحیحة في التخاطب.  ي استخدام اللغ ب ف دأ الطال رر یب ذا المق من خالل ھ

ى بم دریب عل یاحیة والت وص الس ة النص ث دراس ن حی ور م وي متط توى لغ دادس ة  إع یاحیة باللغ اریر  الس رامج والتق الب
  تنمیة متقدمة للمھارات اللغویة في الوصف والشرح والتعلیق والكتابة. إلىاالنجلیزیة مما یؤدي 

  
  

  إدارة المؤتمرات 015102407
ؤتمرات من األنشطة ال ي تطرأ تعتبر الحفالت والم ة الت ة التطورات االقتصادیة واالجتماعی ادق ولمواجھ بیا بالفن ة نس حدیث

الت  ك الحف ة لتل رامج الزمنی ا للب ب تخطیطا دقیق ؤتمرات تطل ر العادات والسلوك. وإدارة الحفالت والم ع وتغی ى المجتم عل
رر والمؤتمرات بل والعمل على الترویج لھا وجذب اكبر عدد ممكن من النزالء لھذا النو ذلك یتضمن المق ع من األنشطة  ل

طة  واع األنش غال وأن بة اإلش ادة نس ات وزی یط المبیع ي تنش ا ف ا، ودورھ داد لھ ة اإلع ؤتمرات وكیفی الت والم واع الحف أن
  المصاحبة للحفالت والمؤتمرات.

  
 

  إدارة األزمات في الفنادق     015102408
ة یھدف ھذا المقرر إلى تنمیة القدرات المعرفیة للطا لب في مجال إدارة األزمات فى صناعة الضیافة وذلك من خالل المعرف

ي   .بمفھوم األزمات وأنواعھا وكذلك اإلطار التي تعمل من خاللھ التخطیط اإلداري لألزمات ف رر التعریف ب كم یشمل المق
ة ا  .الفنادق واإللمام بالمعلومات واالتصاالت فى ظروف األزمات ى تنمی رر إل دف المق ا یھ ك كم ي ذل ة ف ارات التطبیقی لمھ

  المجال وكیفیة  تكوین فریق إلدارة األزمات.
  

  )٢مشروع بحثي( 015102409
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ي ( ي مشروعة البحث ة ف ام بعمل ا ق ب من استكمال م ون ١یھدف  ھذا المقرر إلى زیادة الكفاءة العلمیة والعملیة للطال ). ویك
ز المنشأة ذلك بعمل دراسة جدوى شاملة للمشروع من حیث دراسة السو ة، تصمیم وتجھی ق، دراسة شرائح العمالء المختلف

  وفي النھایة دراسة الجدوى المالیة للمشروع.
 

  إدارة التطویر في المنشآت السیاحیة والفندقیة 015102410
اول  ا. وتتن ة تطبیقھ دافھا وكیفی یافة وأھ ناعة الض ي ص ر ف ة التطی وم عملی الب بمفھ ف الط ي تعری رر إل ذا المق دف ھ یھ
موضوعات ھذا المقرر مفھوم عملیة التطویر، أشكال وأنواع التطویر المختلفة، كیفیة قیاس عملیة التطویر داخل المنشات. 

  أحجار بناء إستراتیجیة التطویر المختلفة وفي النھایة التحدیات التي تواجھ تطبیق عملیة التطویر داخل المنشآت.
 

  )٨( متخصصةلغة أجنبیة أولى  015102411
يذا المقرر ھو استمرار ھ ة ، ویھدف إل ة والثالث الفرقتین الثانی ة ب رري اللغ ة  لمق ي الكلی ة ف ة اللغوی ارات الطلب  -تطویر مھ

ى استخدام تصریف  -الشفھیة والكتابیة  المن خالل تشجیعھم  عل تم  األفع ا ی ة. كم ة االنجلیزی ب الجمل م قواعد وتراكی وفھ
ة و للغویة الصحیحة في التخاطب. تدریب الطلبة على استعمال القواعد ا ي استخدام اللغ ب ف دأ الطال رر یب من خالل ھذا المق

ى  دریب عل یاحیة والت وص الس ة النص ث دراس ن حی ور م وي متط توى لغ دادبمس ة  إع یاحیة باللغ اریر  الس رامج والتق الب
  والكتابة. تنمیة متقدمة للمھارات اللغویة في الوصف والشرح والتعلیق إلىاالنجلیزیة مما یؤدي 

 
  )٨( متخصصةلغة أجنبیة ثانیة  015102412

يھذا المقرر ھو استمرار  ة ، ویھدف إل ة والثالث الفرقتین الثانی ة ب رري اللغ ة  لمق ي الكلی ة ف ة اللغوی ارات الطلب  -تطویر مھ
ى استخدام تصریف  -الشفھیة والكتابیة  المن خالل تشجیعھم  عل ة ا األفع ب الجمل م قواعد وتراكی تم وفھ ا ی ة. كم النجلیزی

ة وتدریب الطلبة على استعمال القواعد اللغویة الصحیحة في التخاطب.  ي استخدام اللغ ب ف دأ الطال رر یب ذا المق من خالل ھ
ى  دریب عل یاحیة والت وص الس ة النص ث دراس ن حی ور م وي متط توى لغ دادبمس ة  إع یاحیة باللغ اریر  الس رامج والتق الب

  میة متقدمة للمھارات اللغویة في الوصف والشرح والتعلیق والكتابة.تن إلىاالنجلیزیة مما یؤدي 
  

  إدارة التدریب في صناعة الضیافة 015102441
ادقالتعرف على أعمال وأنشطة قسم التدریب یھدف ھذا المقرر إلي  دریب في الفن ى طرق الت ك من خالل التعرف عل . وذل

ة  رامج التدریبی ذ الب ة المختلفة وكیفیة وضع وتنفی رامج التدریبی ى الب املین. وسیتم التعرف عل ة للع ارات المختلف ادة المھ لزی
  .  األقسام المختلفة مثل المكاتب األمامیة والمطبخ والمطعم واإلشراف الداخلي المختلفة للعاملین فى

  
  مھارات اإلتصال فى صناعة الضیافة 015102442

ات، ویشتمل المقرر على موضوعات : مفاھیم أساسیة في اال ع البیان واع االتصال، أدوات جم تصال في صناعة الضیافة، أن
ئ  ي دراسة وسائل االتصال ف ة االتصال، باإلضافة إل ي جودة عملی أنواع االتصال في صناعة الضیافة، العوامل المؤثرة ف

  صناعة الضیافة.
  
  
 

  تغذیة المجموعات 015102443
ر یتناول ھذا المقرر التغذیة في المؤسسات سواء ك دف ال ت ال تھ ادق أو كان ل الفن ربح مث ى ال ذه المؤسسات تھدف إل انت ھ

ة  ة الجماعی رر التغذی اول المق ا یتن ا. كم الربح مثل النوادي االجتماعیة ودور المسنین والمدارس والجامعات والسجون غیرھ
  وغیرھا من المؤسسات.لألعداد الكبیرة وخطوات إعداد وتجھیز الوجبات كما في شركات الطیران والقوات المسلحة 

 
  إدارة الغرف 015102444

ا ادق وھیكلھ ي إدارة قطاع الغرف بالفن ل مفصل لكل السیاسات واإلجراءات المستخدمة ف رر تحلی ذلك  ,یتناول ھذا المق وب
رر أیضا .یقوم الطالب بدراسة كال من المكاتب األمامیة وخدمة الغرف كمحورین أساسین لھذا القطاع ذا المق ى  ویھدف ھ إل

وم بدراسة وظائف قسم اإلشراف  .معرفة الھیكل التنظیمي للمكاتب األمامیة وكذلك دراسة دورة العمیل من ناحیة أخري یق
  باإلضافة لعالقة قسم اإلشراف الداخلي بالمكاتب األمامیة. . الداخلي ومكوناتھ
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  ياإلرشاد السیاح توصیف مقررات برنامج
  
 

  )١( (حتى نھایة الدولة الوسطى) تاریخ مصر الفرعونیة 015103201
 عصر ما قبل األسرات یشمل المقرر دراسة الفترات التاریخیة منذ عھد ما قبل األسرات حتى نھایة الدولة الوسطى.

ثالثة حتى األسرة عصر الدولة القدیمة (عصر بناه األھرام من األسرة الو  العصر المبكر لألسرات (األولى و الثانیة)و
عصر الدولة الوسطى (من األسرة و األول (من األسرة السابعة حتى األسرة العاشرة) االضمحاللعصر و السادسة)

دراسة شئون مصر السیاسیة  . كما یتناولة مفصلة لكل أسرةدراس قرریشمل المو الحادیة عشر حتى األسرة الثانیة عشرة).
التجاریة و  تعرف على أھم الحمالتویتم الالدولة.  على تھسیاس انعكاسملك والداخلیة و الخارجیة موضحا دور ال

فى عاصمة مصر  وتتم دراسةعھد كل ملك.  فيأھم المنشآت المعماریة  وعلى صر لبسط نفوذھاقامت بھا م التيالعسكریة 
و كیفیة  اإلداریةالشئون  وكذلكھا كل فترة تاریخیة و تأثیر في السائدةالدینیة  معتقداتال كما تتم دراسةأسرة ملكیة.  كل

  .اخلیادارة البالد دإ
  

  تاریخ مصر البطلمیة 015103202
ر لمصر تح االسكندر األكب داءا من ف ھ ابت الملوك  ٣٣٢یتناول المقرر دراسة تفصیلیة لتاریخ مصر البطلمی ق.م.، ومرورا ب

ى ة ف ة رومانی ى والی ر إل ول مص وم وتح ة أكتی اءا بموقع ة وانتھ ب  ٣٠ البطالم ة للجوان ا دراس رر أیض مل المق ق.م. ویش
اة االقتصادیة ( الزراعة  بالد، الحی التجارة)،  –الصناعة  –الحضاریة فى مصر البطلمیة والتى تشمل النظام االدارى فى ال
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  و الحیاة الثقافیة وكذلك الحیاة الدینیة.
  

  )١( یة)تاریخ وحضارة مصر اإلسالمیة (حتى نھایة الدولة الفاطم 015103203
ي  م الظروف الت د. ث م جدی ل حك دي استعداد الشعب لتقب یتناول المقرر دراسة أحوال مصر قبل الفتح اإلسالمي مباشرة وم
المیة  ة اإلس اول یتعرض للخالف ذا التن تح. وھ د الف یة بع ة والسیاس وال مصر االجتماعی ر أح المي وتغی تح اإلس صاحبت الف

رر  بشكل عام ووضع مصر كوالیة تابعة سواء م یتعرض المق في عصر الخلفاء الراشدین أو الخالفة األمویة أو العباسیة. ث
ة  ي الدول ة ف ي مصر ممثل ً ف ا ددة وظھرت جلی ي أنحاء متع ة العباسیة ف ي الخالف ي طرأت عل لظاھرة الدویالت المستقلة الت

رر الطولونیة والدولة اإلخشیدیة؛ بحیث یتناول بالدراسة ظروف قیام كل دویلة وأحوالھ اول المق ا یتن ا وظروف انھیارھا. كم
رر  ا. ویتعرض المق ي مصر والتوسع منھ ا إل م انتقالھ ي المغرب ث ة ف ة الفاطمی م تأسیس الدول دراسة نشأة الفكر الشیعي ث
اني أو عصر  اطمي الث ي العصر الف م ف وة ث ا عرف باسم عصر الق اطمي األول أو م ي العصر الف ة ف أحوال الدولة الفاطمی

  لعظام. كذلك یتناول المقرر دراسة أحوال مصر االجتماعیة واالقتصادیة خالل الفترة محل الدراسة.الوزراء ا
  

  )١( لغة مصریة قدیمة 015103204
مصر القدیمة و الخطوط المختلفة لكتابة اللغة المصریة القدیمة و دراسة للعصور  فيالكتابة  لنشأةیتضمن المقرر دراسة 

كما یتضمن المقرر  الكتابة. فيالعالمات المستخدمة أنواع فك رموز اللغة المصریة القدیمة و اللغویة المختلفة و قصة 
و الضمائر المتصلة  األفعال أنواعالخبر و  وأنواعدراسة تفصیلیة لتكوین الجملة االسمیة و الجملة الفعلیة وحروف الجر 

 بأنواعھ النفيمبنى للمعلوم و الصفة و الموصوف و والمتعلقة و المستقلة و استخداماتھا وصیغ المبنى للمجھول و ال
الرئیسیة الملكیة والثانویة مع دراسة للعدید من المفردات للغة المصریة القدیمة و التمرین على قراءة نصوص  األلقابو

  والتمارین ذات العالقة بالموضوعات سالفة الذكر. اإلعرابمصریة قدیمة مع التعلیق و 
  

  )٣( متخصصةیة أولى لغة أجنب 015103205
الرتقاء بالمستوى اللغوي للطالب ورفع كفاءتھم في استیعاب اللغة االنجلیزیة ومھارات الكتابة والتحدث ا یھدف ھذا المقرر

تشجیع الطالب على االستزادة من القراءات التخصصیة باللغة اإلنجلیزیة في كافة اتجاھات  إلى. كما یھدف إلیھا واإلنصات
والفعالیات   األنشطةالمتداولة في  بتعریف الطالب بالمصطلحات والمفردات المقرر یقوم .والفندقى حيالنشاط السیا

سعارھا والخدمات التي أوالرحالت السیاحیة و األنشطةالسیاحیة المختلفة مثل تلك المتعلقة باالستفسار عن الخدمات و
المختلفة وكیف یتم توظیف ھذه  والفندقیةالسیاحیة  آتالمنشتداوال في  األكثر المحادثاتتتضمنھا . كما یتم دراسة 

لزیادة كفاءة االتصال بین الطالب وبین العمالء من غیر والفندقیة المصطلحات لتسییر العمل داخل المنشأة السیاحیة 
  الناطقین باللغة العربیة.

  
  
 

  )فرعوني (مواقع ومتاحف سیاحيرشاد إ 015103206
في مصر القدیمة ثم دراسة  اإلنسانة البعث والخلود والعناصر األساسیة الالزمة لبعث یشمل المقرر مقدمة عن عقید

ویعقب ذلك دراسة تطور المقبرة الملكیة والعناصر  ومتحف إیمحتب، سقارة فيتفصیلیة للمجموعة الجنائزیة للملك زوسر 
لملك سنفرو في میدوم ودھشور والمجموعات دراسة تفصیلیة للمجموعات الجنائزیة ل تتم المكونة للمجموعة الجنائزیة. ثم

 ثم دراسة المجموعات الجنائزیة لملوك األسرات الخامسة والسادسة.. خوفو وخفرع ومنكاورع بالجیزة وكالجنائزیة للمل
. ویتم بالتوازى دراسة القطع األثریة ذات الصلة من األسرة الثالثة وحتى نھایة األسرة السادسة بالمتحف المصرى بالقاھرة

مع التعرف  واللشت ودھشور وھوارة البحريالدیر  فيذلك دراسة تطور المجموعات الجنائزیة لملوك الدولة الوسطى  یلي
. وتشمل الدراسة التطبیقیة عروض تقدیمیة على القطع األثریة ذات الصلة بتلك الحقبة بالمتحف المصرى بالقاھرة.

  مة والوسطى وعرض العناصر المعماریة للمقابر وتطورھا.للمجموعات الجنائزیة الملكیة فى الدولتین القدی
  

  )١( آثار مصر الفرعونیة (حتى نھایة الدولة الوسطى) 015103207
مصر القدیمة بدءا من الدولة القدیمة وحتى نھایة الدولة الوسطى في  فيیتناول المقرر دراسة تفصیلیة عن مقابر األفراد 

جیزة و میدوم وبنى حسن والبرشا، مع التركیز على العناصر المعماریة في كل منھا الجبانات المختلفة مثل سقارة و ال
ومراحل التطور المعماري و الفني لھا وأھم الموضوعات والمناظر المصورة على جدران المقابر وتفسیرھا، مع إلقاء 

  الدولتین القدیمة والوسطى. فيراد ویشمل المقرر  دراسة أمثلة من مقابر األف الضوء على الخلفیة التاریخیة لكل منھا.
  

  )١أثار مصر الیونانیة الرومانیة ( 015103208
رة  ل ومقب ا الجب ة تون ل منطق یتناول المقرر دراسة تفصیلیة ألھم المواقع األثریة في مصر و التي ترجع للعصر البطلمي مث
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ع موضحا األھ ا من المواق م بتوزیریس، و الفیوم و المنیا و الواحات و غیرھ ع و أھ ك المواق ة لتل ة و التاریخی ة الجغرافی می
  اآلثار بھا و شرحھا ووصفھا بشكل تفصیلي و تدریب الطالب على شرح تلك المواقع.

  
  )١( آثار مصر اإلسالمیة (حتى نھایة الدولة الفاطمیة) 015103209

في للمبني والتمییز بین العناصر اإلنشائیة یتناول المقرر دراسة المفاھیم األساسیة للعمارة اإلسالمیة مثل المفھوم الوظی
وأنواعھا والعناصر الزخرفیة وأنواعھا. ویتناول المقرر دراسة نماذج من المنشئات المعماریة في الفترة محل الدراسة 

ئات بحیث یتم من خاللھا الوقوف علي التطور الذي طرأ علي العمارة اإلسالمیة. ومن النماذج التي تقع محل الدراسة المنش
الدینیة مثل جامع عمرو بن العاص، جامع أحمد بن طولون، جامع األزھر، جامع الحاكم، جامع األقمر، جامع الصالح 
ً المنشئات العسكریة متمثلة في األسوار والبوابات باإلضافة إلي المنشئات السكنیة وغیرھا من المنشئات  طالئع. ومنھا أیضا

  كما في مقیاس النیل.
  

  )٢( مصریة قدیمة لغة 015103210
المباشرة و غیر المباشرة و البدل و  اإلضافةیتضمن المقرر دراسة تفصیلیة لصیغ المثنى و الجمع و یاء النسب و حاالت 

التعریف ووسائل التعبیر عن الملكیة مع دراسة للعدید من المفردات للغة  أدواتو  اإلشارة أسماءالصفات و فعل الكینونة و 
  .واإلعرابو التمرین على قراءة نصوص مصریة قدیمة مع التعلیق المصریة القدیمة 

و  الفرعونيو حتى نھایة العصر  األسراتكما یتضمن المقرر دراسة أسماء وألقاب الملوك و الملكات منذ بدایة عصر 
  لھات المختلفة والتمارین ذات العالقة بالموضوعات سالفة الذكر.الو ا اآللھةدراسة أسماء 

  
  )٤( متخصصةلغة أجنبیة أولى  015103211
الرتقاء بالمستوى اللغوي للطالب ورفع كفاءتھم في استیعاب اللغة االنجلیزیة ومھارات الكتابة والتحدث ا یھدف ھذا المقرر

تشجیع الطالب على االستزادة من القراءات التخصصیة باللغة اإلنجلیزیة في كافة اتجاھات  إلى. كما یھدف إلیھا واإلنصات
والفعالیات   األنشطةالمتداولة في  بتعریف الطالب بالمصطلحات والمفردات المقرر یقوم .والفندقى نشاط السیاحيال

سعارھا والخدمات التي أوالرحالت السیاحیة و األنشطةالسیاحیة المختلفة مثل تلك المتعلقة باالستفسار عن الخدمات و
المختلفة وكیف یتم توظیف ھذه  والفندقیةالسیاحیة  المنشآتفي  تداوال األكثر المحادثاتكما یتم دراسة تتضمنھا .

لزیادة كفاءة االتصال بین الطالب وبین العمالء من غیر والفندقیة المصطلحات لتسییر العمل داخل المنشأة السیاحیة 
  الناطقین باللغة العربیة.

  
  
  

  دیانة مصریة قدیمة 015103212
عن آلھة مصر القدیمة فیما یتعلق بأسمائھا وأشكالھا وأماكن عبادتھا ووظائفھا وكذلك یتناول ھذا المقرر دراسة تفصیلیة 

  دراسة المجامع الرئیسیة لآللھة والتمییز بین نظریات الخلق في مصر القدیمة و أیضا الكتب الدینیة المختلفة. 
  تشمل الدراسة كذلك أھم االحتفاالت و الطقوس الدینیة على مر العصور المختلفة.

  
  تشریعات وأجھزة ومنظمات دولیة 015103241

رامج السیاحیة، نظم الحجز السیاحیة، نظم  –یتناول المقرر  داد الب رامج السیاحیة، أع تخطیط الرحالت السیاحیة، أنواع الب
  التعاقدات السیاحیة، العموالت السیاحیة، مستقبل صناعة السیاحة والسفر.

  
  )٣( ةمتخصصثانیة لغة أجنبیة  015103242
ة والتحدث ا یھدف ھذا المقرر الرتقاء بالمستوى اللغوي للطالب ورفع كفاءتھم في استیعاب اللغة االنجلیزیة ومھارات الكتاب

ة اتجاھات  إلى. كما یھدف إلیھا واإلنصات تشجیع الطالب على االستزادة من القراءات التخصصیة باللغة اإلنجلیزیة في كاف
یاحي اط الس اد ا النش یاحىواإلرش وم .لس رر یق ردات المق طلحات والمف ب بالمص ف الطال ي  بتعری ة ف طةالمتداول  األنش

دمات و ن الخ ار ع ة باالستفس ك المتعلق ل تل ة مث یاحیة المختلف ات  الس طةوالفعالی یاحیة و األنش رحالت الس عارھا أوال س
ة  تم دراس ا ی منھا . كم ي تتض اتوالخدمات الت ر المحادث ي  األكث داوال ف یاحیة ال المنشآتت یاحىس اد الس تم  واإلرش ف ی وكی

ة  فى المجالتوظیف ھذه المصطلحات لتسییر العمل  اطقین باللغ ر الن لزیادة كفاءة االتصال بین الطالب وبین العمالء من غی
  العربیة.

  
  أسالیب اإلرشاد السیاحى متقدم 015103243

ى مجال االرشاد التعریفات الخاصة بالعالقات العامة، فنون االتص –یتناول المقرر  ة ف ات العام ام العالق ال، مسئولیات ومھ
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ى مجال  ة، دور التخطیط االعالمى ف ة تشكیل الصورة الذھنی ة، كیفی ات العام دور التسویقى والتنشیطى للعالق السیاحى، ال
رر  ى تنظیم وادارة المجموعات السیاحیة، الصفا –االرشاد السیاحى. كما یتناول المق ت الشخصیة دور المرشد السیاحى ف

ع المشكالت،  ى التعامل م درة عل للمرشد السیاحى، مھارات التواصل والشرح والتفاھم بین الثقافات، التخطیط والتنظیم، الق
ة  دریبات عملی ات وت اذج تطبیق ى مصر ونم ة والسیاحیة ف اطق االثری ى المن واالرتقاء بالمھارات االرشادیة  مع التطبیق عل

  حیة المختلفة.على االرشاد من الدول السیا
  

  )٤( متخصصةثانیة لغة أجنبیة  015103244
ة والتحدث ا یھدف ھذا المقرر الرتقاء بالمستوى اللغوي للطالب ورفع كفاءتھم في استیعاب اللغة االنجلیزیة ومھارات الكتاب

ة اتجاھات تشجیع الطالب على االستزادة من القراءات التخصصیة باللغة اإلن إلى. كما یھدف إلیھا واإلنصات جلیزیة في كاف
یاحي اط الس یاحى النش اد الس وم .واإلرش رر یق ردات المق طلحات والمف ب بالمص ف الطال ي  بتعری ة ف طةالمتداول  األنش

دمات و ن الخ ار ع ة باالستفس ك المتعلق ل تل ة مث یاحیة المختلف ات  الس طةوالفعالی یاحیة و األنش رحالت الس عارھا أوال س
ا منھا . كم ي تتض ة  والخدمات الت تم دراس اتی ر المحادث ي  األكث داوال ف یاحیة  المنشآتت یاحىالس اد الس تم  واإلرش ف ی وكی

ة  فى المجالتوظیف ھذه المصطلحات لتسییر العمل  اطقین باللغ ر الن لزیادة كفاءة االتصال بین الطالب وبین العمالء من غی
  العربیة.

  
  )٢نھایة العصر المتأخر) (تاریخ مصر الفرعونیة (من الدولة الحدیثة حتى  103301501

ة عصر ا ذ بدای ة من أخر و تشمل الإلیشمل المقرر دراسة الفترات التاریخی ة العصر المت ى نھای انى و حت  حقبضمحالل الث
ة ، وضمحالل الثانى ( من فترة األسرة الثالثة عشر حتى عصر األسرة السابعة عشر)العصر ا التالیة: ة الحدیث عصر الدول

ى األسرة العشرین)(من فترة األسرة  ة عشرة و العصر ا، والثامنة عشرة و حت د األسرة الحادی ث (من عھ ضمحالل الثال
أخر (من ، وحتى األسرة الرابعة و العشرین) د األسرةالعصر المت ین). عھ ى األسرة الثالث یشمل و الخامسة و العشرین حت

ى حدة.   قررالم ة عل ا یشملدراسة مفصلة لكل أسرة تاریخی ة دراسة  كم ة و الخارجی دور وشئون مصر السیاسیة الداخلی
ا مصر  ویتم التعرف الدولة.على شئون  تھنعكاس سیاساالملك و  ى قامت بھ ة و العسكریة الت م  الحمالت  التجاری ى أھ عل

ى صم مصرواع وتتم دراسةأھم المنشآت المعماریة فى عھد كل ملك. ولبسط نفوذھا  ة الس باالضافة إل ار الدینی و  ةائداألفك
  داریة و كیفیة أدارة البالد داخلیا.إلالشئون ا كما تتم دراسةتأثیراتھا. 

  
  

  
  
  
  

  )٣( لغة مصریة قدیمة 015103302
ات و  ل صیغ التمنی ة مث ة الرسمیة و الدینی ى النصوص المصریة القدیم و یتضمن المقرر دراسة تفصیلیة للصیغ الشائعة ف

ى االدب  ل الدعوات و صیغ النداء الشائعة ف رابین من قب ة للق اب و صیغ التقدم ا حدیث االرب دأ بھ ى یب دینى و الصیغ الت ال
ة  د األسماء الملكی الملك لاللھ و صیغ القرابین للمتوفى و صیغة تكریس االثر لاللھ و الصیغ التى ترد بعد اسم المتوفى و بع

دریب ع ذكر و االعداد و االرقام و صیغة التأریخ و االلقاب الغیر ملكیة مع الت ة بالموضوعات السالفة ال ى نصوص متعلق ل
ة و  اب االلھ د و دراسة اللق ى جدران المعاب اظر عل ة و النصوص المصاحبة للمن مثل االبواب الوھمیة و اللوحات الجنائزی

  لمناظر.بعض االواردة ب اإللھات
  

  تاریخ مصر الرومانیة 015103303
ا ا یدرس الطالب في ھذا المقرر بدایة التدخل الروم ان مصر واعتبارھ ي دخول الروم ة حت م البطالم اء حك ي مصر أثن ني ف

انى  اریخ الروم ى الت ؤثرة ف داث الم م األح ان وأھ اطرة الروم ع األب ة .و تتب ة الرومانی ة لالمبراطوری ات التابع دي الوالی أح
ة شكل ارة مصر. و معرف ام بزی نھم ق ي مصر ومن م ي  المرتبطة بمصر وأھم أعمال األباطرة الرومان ف مالمح االدارة ف

  مصر كأحدى الوالیات الرومانیة واحوالھا االقتصادیة من زراعة وتجارة وصناعة واحوالھا األجتماعیة والثقافیة والدینیة.
 

 )٢( تاریخ وحضارة مصر اإلسالمیة (أیوبي ومملوكي) 015103304
وي التي ة  یتناول المقرر دراسة تاریخ الدولة األیوبیة منذ تأسیسھا، والق ت متمثل ك الوق ي ذل الم اإلسالمي ف ي الع تواجدت ف

الم  د الع ھ لتوحی دین وكفاح الح ال د ص ي ی ة عل ام الدول م قی ات والصلیبیین. ث ة الفاطمیة واألتابكی یة والدول ة العباس ي الدول ف
لیبی د الص اح ض ي الكف دین ف الح ال اء ص ة دور خلف رر دراس اول المق ا یتن لیبیین. كم ة الص م محارب المي ث این االس ین وتب

وكي البحري والبرجي.  ة بشقیھا الممل ة المملوكی رر دراسة الدول اول المق ا یتن ین. كم ین الشدة والل مواقفھم مع الصلیبیین ب
ي  م ف اول أیضا دورھ ول. ویتن اح ضد الصلیبیین والمغ ي الكف م ف م دورھ ربیتھم ث ك وت یتعرض المقرر لدراسة نشأة الممالی
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ار التج م احتك ارة ث ة التج ل حمای دولتھم مث ة ب ة المحیط وي العالمی ع الق داء م الف أو الع ات التح م لعالق ا دفعھ ارة مم
وال  رر لألح رض المق ذلك یتع ة. ك ة العثمانی ةوقبرص ورودس والدول ات االیطالی ة والجمھوری ة البیزنطی االمبراطوری

  االقتصادیة واالجتماعیة والحیاة الثقافیة والعلمیة في الفترة محل الدراسة.
  

  ) ٥( متخصصةلغة أجنبیة أولى  015103305
رر و استمرار لمق رر ھ ذا المق اني ھ طلحات بالمستوى الث ة والمص ة األجنبی ي  اللغ ة ف ة اللغوی ارات الطلب تم بتطویر مھ ویھ

ي السیاحةإ إلىمجال القراءة والكتابة والمحادثة في اللغة االنجلیزیة، ویھدف  ة المتخصصة ف ارات اللغوی  كساب الطلبة المھ
ة واإلرشاد السیاحى  ي المجاالت السیاحیة المختلف من خالل تشجیعھم على استخدام القواعد اللغویة الالزمة لسالمة التعبیر ف

ة. ة االنجلیزی ي التخاطب باللغ ة ف ك لضمان تحسین مستوى الطلب م  وذل درسومن ث ر من ی رر عدد كبی طلحات  المق المص
درب  و ،واإلرشاد السیاحى وكاالت السیاحة وشركات الطیرانركات السیاحیة واالنجلیزیة التقنیة المستخدمة في مجال الش ی

ب  ى الطال یاحیةعل وص الس م النص یاحیة،، فھ وعات الس یاغة الموض رح  ص ف والش ي الوص ة ف ارات اللغوی ة المھ و تنمی
ى .  ویتم والتعلیق ي النل الصحیح نطقالتدریب الطالب عل یاقھا ف ردات ضمن س م المف ة لمصطلحات وفھ صوص اإلنجلیزی

  المتخصصة في المجال السیاحي.
  
  

  تاریخ و حضارة االسكندریة 015103306
ى العصرین البطلمى  ة، ووضع االسكندریة ف ا القدیم ا وأحیائھ یقوم المقرربدراسة تاریخ انشاء مدینة االسكندریة وتخطیطھ

ز عل ع التركی ة م ة والدینی ة والثقافی وقراط و والرومانى من الناحیة االجتماعی زیس وسرابیس وحرب الوث السكندرى ای ى الث
ى  م ف ة ودورھ أھمیتھ التاریخیة، باإلضافة إلى فنون االسكندریة القدیمة ومكتبتھا الكبرى والصغرى بالسرابیوم ودار الحكم

ال كندریة خ ة االس اریخ مدین ة ت رر دراس من المق ا یتض دیم . كم الم الق ى الع ة ف وم المختلف ارة و العل راء الحض ر اث ل العص
ر  ا عب ر فیھ اء والتعمی ة البن ا وحرك ة ومكانتھ ي دور المدین االسالمي وتطور تخطیط المدینة  بعد الفتح العربي. باالضافة إل
اول  ا یتن ا. كم روا فیھ وا واث ذین عاش وفین ال ة والمتص فوا المدین ذین وص ة ال المیة. ویتعرض المقرر للرحال ور اإلس العص

ي  بالدراسة المدینة خالل العصر ا ف ي اقیمت فیھ م المنشأت الت ي العصر الحدیث وأھ ة الفرنسیة وحت اء الحمل العثماني وأثن
  تلك الفترة.

  
  
  

  
  )٢( آثار مصر الفرعونیة (من الدولة الحدیثة حتى نھایة العصر المتأخر) 015103307

م یشمل المقرر دراسة عناصر المجموعة الجنائزیة فى الدولة الحدیثة، العناصر المعماری ة وأھ ة المكونة لمعابد الدولة الحدیث
ة  ة التاریخی ى الخلفی اء الضوء عل ع إلق ا، م ام فیھ ت تق ي كان االت الت م االحتف ً أھ المناظر التي صورت على جدرانھا و أیضا

ا. ك واألقصر  لكل منھ دى الكرن ة األقصر: معب البر الشرقى لمدین ة ب ة لآللھ ة الیومی د الخدم مل دراسة تفصیلیة لمعاب ویش
  وكذلك دراسة تفصیلیة للمعابد الجنائزیة بالبر الغربى لمدینة األقصر: معبدى الدیر البحرى ومدینة ھابو.

  
 )٤( لغة مصریة قدیمة 015103308

ذلك دراسة  ةو یتضمن المقرر دراسة لصیغة الصل و جملة الموصول و صیغة الحال و صیغة االمر وصیغة المصدر و ك
ة واالعراب  ى تفصیلیة للترجم الح الفصیحنوالصیغ المستخدمة ف ق ونص الف الح الغری ة  ص الم ة النصین ترجم وترجم

ة و االلھات.تفصیلیة وز المقدسة لاللھ ى الرم ة عل ردات الدال ة و المف ذلك دراسة السماء التیجان المالكی  . ویشمل المقرر ك
  د.ویشمل كذلك التدریب على قراءة النصوص المصاحبة للمناظر على جدران المعاب

  
  )٢( آثار مصر الیونانیة الرومانیة 015103309

دى االختالف و التشابھ  ة م انى ومعرف انى والروم ى العصرین الیون د المصریة ف یدرس الطالب فى ھذا المقرر شكل المعاب
انى ى العصرین الیون ى مصر ف د ف ارة المعاب ى عم ا طرأ عل م م ونى و أھ ى ترجع للعصر الفرع د الت ین المعاب ا وب و  بینھ

ك  ى تل ى ترجع إل د المصریة الت ا المعاب الرومانى من تغییر، ودراسة تفصیلیة ألھم المناطق و المواقع األثریة التى توجد بھ
ك  ة لتل الحقبة التاریخیة من الناحیة الجغرافیة و األھمیة التاریخیة و الحضاریة و مسمیاتھا القدیمة و شرح األجزاء المعماری

ب و المعابد ووصفھا أثریا. و درس الطال ا ی ة و كالبشة. كم رة فیل تشمل تلك المواقع دندرة، ادفو، اسنا، كوم امبو، آثار جزی
  یتدرب على أسالیب الشرح المختلفة بالنسبة للمرشد السیاحى فى تلك المواقع.

 
  )٢آثار مصر االسالمیة (أیوبي ومملوكي) ( 015103310

ة للمنشئات الم واع المختلف وكي وتتضمن یتناول المقرر األن وبي والممل ي العصرین األی ي مصر ف ي ازدھرت ف ة الت عماری
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ئات  الع واألسوار، والمنش ل الق كریة مث دافن، والمنشئات العس اوات والم دارس والخانق ل المساجد والم ة مث المنشئات الدینی
ك ئات الس بلة ، والمنش ات واألس واق والحمام ات واألس االت والخان ل الوك ة مث ة والتجاری ازل الخدمی ور والمن ل القص نیة مث

ث یتضح من  اني بحی واع المب وع من أن ل كل ن ي تمث والرباع. تكون الدراسة من خالل انتقاء عدد من المنشئات الكبري الت
ذا  خالل دراستھ الوظیفة التي یقوم بھا المبني والتخطیط المتبع فیھ ومدي مالئمتھ للوظیفة وأھم أنواع الزخارف التي تمیز ھ

م عناصرھا النوع. یتن ا وأھ ارة اإلسالمیة وزخارفھ اول المقرر أیضا دراسة التطور الذي طرأ علي تخطیط المباني في العم
  المعماریة مثل المدخل والقبة والمئذنة والصحن وغیره.

  
  )٦( متخصصةلغة أجنبیة أولى   015103311

رر و استمرار لمق رر ھ ذا المق طلحات بالمستوى الث ھ ة والمص ة األجنبی ي  انياللغ ة ف ة اللغوی ارات الطلب تم بتطویر مھ ویھ
ي السیاحة إ إلىمجال القراءة والكتابة والمحادثة في اللغة االنجلیزیة، ویھدف  ة المتخصصة ف ارات اللغوی كساب الطلبة المھ

ي المجاالت السیاواإلرشاد السیاحى  ة من خالل تشجیعھم على استخدام القواعد اللغویة الالزمة لسالمة التعبیر ف حیة المختلف
ة. ة االنجلیزی ي التخاطب باللغ ة ف ك لضمان تحسین مستوى الطلب م  وذل درسومن ث ر من ی رر عدد كبی طلحات  المق المص

درب  و ،واإلرشاد السیاحى وكاالت السیاحة وشركات الطیراناالنجلیزیة التقنیة المستخدمة في مجال الشركات السیاحیة و ی
ب  ى الطال یاحیةعل وص الس م النص یاحیة،، فھ وعات الس یاغة الموض رح  ص ف والش ي الوص ة ف ارات اللغوی ة المھ و تنمی
ى .  ویتم والتعلیق ة ل الصحیح نطقالتدریب الطالب عل ي النصوص اإلنجلیزی یاقھا ف ردات ضمن س م المف لمصطلحات وفھ

  المتخصصة في المجال السیاحي.
  

  )شاد سیاحى یونانى رومانى (مواقع ومتاحفار 015103312
ى ترجع للعصرین یدرس  ة الت ة و الفنی ا القطع األثری ى تعرض بھ ة باالسكندریة الت الطالب فى ھذا المقرر المتاحف األثری

اریخ انشاء  ة االسكندریة و ت الیونانى و الرومانى، وھى المتحف القومى و المتحف الیونانى الرومانى و متحف اآلثار بمكتب
رر  تلك المتاحف و الوصف التاریخى و الحضارى و ذا المق ى ھ ب ف درس الطال ا ی الفنى ألھم القطع الفنیة الموجودة بھا. كم

رى و تشمل  ة ووصفھا األث أھم المواقع األثریة التى ترجع للعصر الیونانى الرومانى باإلسكندریة من حیث خلفیتھا التاریخی
رأس تلك المواقع مقابر الشاطبى و مصطفى كامل و األنفوشى و كوم الشقافة و عمود السو د ال ارى و معبد السرابیوم و معب

  السوداء و آثار منطقة كوم الدكة ومنطقتى أبوصیر وأبو مینا بغرب االسكندریة.
  

 إرشاد سیاحى فرعونى (متاحف) 015103341
مع التطبیق ودراسة سمات المدارس الفنیة والحضارة المصریة عبر العصور التاریخیة فى مصر القدیمة یتناول المقرر 

العصور التاریخیة المختلفة من عصر ما قبل القطع األثریة المعروضة فى المتحف المصرى بالقاھرة فى أمثلة من على 
دعم المصرى بالقاھرة ویتم وتشمل الدراسة التطبیقیة القطع األثریة فى المتحف  األسرات وحتى نھایة العصر المتأخر.

  المتحف القومى باالسكندریة.تتم المقارنة بقطع أثریة ببالقاھرة والمقرر بزیارات میدانیة متكررة إلى المتحف المصرى 
  

 سیاحة التراث 015103342
یشمل المقرر دراسة مفھوم التراث ونشأة ھذا النوع من السیاحة وارتباطھ بالسیاحة الثقافیة. كما یتناول أنواع التراث 

لیل نماذج من التجارب الناجحة في توظیف التراث المادي وغیر المادي وكیفیة استثماره، باالضافة إلى دراسة وتح
واستخدامھ االستخدام األمثل وكیفیة عرضھ بأسالیب فاعلة وناجحة في مجال السیاحة علي مستوي العالم. ویشمل المقرر 

  أیضا دراسة وسائل الحفاظ على التراث و حمایتھ من التدھور أواالندثار..
  

  مصري قدیمأدب  015103343
األدب فى مصر القدیمة ودراسة ترجمات وصیغ نصوص أدبیة من األدب ذا المقرر دراسة تفصیلیة عن یتناول ھ

كتاب الموتى) والترجمات  –نصوص التوابیت  –القصصى واألدب التعلیمى واألدب الدینى (مقاطع من نصوص األھرام 
  المختلفة المقترحة وأسالیب التعبیر مع التعلیق واالعراب.

  
  یئة مصریةب 015103344

یشمل المقرر دراسة البیئة المصریة حیث یدرس الطالب السمات األساسیة لمناخ مصر ومظاھر السطح والحیاة النباتیة و 
الحیوانیة في مصر وتشمل أھم أنواع الطیور و الحیوانات و األسماك الموجودة في المناطق المختلفة، مع  إمكانیة الربط 

ً عل   ى اآلثار في العصور المختلفة.بینھا و بین ما كان ممثال
ویشمل المقرر أمثلة من المناطق الجاذبة مثل المحمیات البیئیة الطبیعیة والصحارى والمناجم وكذلك أمثلة من المناطق 

  السیاحیة ذات األھمیة مثل جزیرة النباتات بأسوان وبحیرة ناصر والبیئة المحیطة بمنطقة السد العالى.
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  )٥دیمة (لغة مصریة ق 015103401
لمعركة  األدبينص مسلة حتشبسوت والنص في والصیغ المستخدمة  واإلعرابیتضمن المقرر دراسة تفصیلیة للترجمة 

ویشمل كذلك التدریب على قراءة النصوص المصاحبة للمناظر على جدران المعابد والمقابر واللوحات المختلفة و  قادش.
  المسالت.

  
  بیزنطیةتاریخ و آثار مصر ال 015103402

یتناول ھذا المقرر دراسة العصر البیزنطي في مصر وظروف دخول المسیحیة وموقف اإلمبراطوریة الرومانیة، وأھم 
األحداث التاریخیة التي صاحبت تلك الفترة. كما یشمل المقرر إلقاء الضوء على التقویم القبطي و اللغة القبطیة و تطورھما 

افة إلي دراسة مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر وأھم اآلثار الموجودة على طریق التاریخي واألعیاد القبطیة. باالض
  مسار تلك الرحلة، بجانب دراسة لآلثار الثابتة و المنقولة في الفترة محل الدراسة.

  
  تاریخ مصر الحدیث والمعاصر 015103403

م على مدار ثالث ١٥١٧الحكم العثماني من عام عرض تاریخي ألھم اإلحداث التي مرت بھا مصر تحت  –یتناول المقرر 
م وكیفیة بناء نھضة مصر الحدیثة، ١٨٤٨-١٨٠٥م، حكم محمد على ١٨٠١م وحتى عام ١٧٩٨قرون ، الحملة الفرنسیة 

 ١٨٧٩-١٨٦٣م، وعصر إسماعیل ١٨٦٣ -١٨٥٤م، وسعید باشا ١٨٥٤-١٨٤٨خلفاء محمد على: عباس باشا األول 
م، فترة التحول ١٨٨٢مصر الحدیثة، أزمة الدیون المصریة، االحتالل البریطاني لمصر  ومحاولة إعادة إحیاء نھضة

  م.١٩٥٢الوطني وتصاعد اإلحداث مع تحول مصر للملكیة حتى قیام ثورة 
 

  إرشاد سیاحي إسالمي (مواقع ومتاحف) 015103404
ة وشارع المعز وشارع الصلیبة بعض المواقع األثریة اإلسالمیة مثل قلعة صالح الدیتناول المقرر دراسة  دان القلع ین ومی

اول  ا یتن ة. كم ن منشأت متنوع ا م ا فیھ ر وم مالیة واألزھ ة الش ة والقراف ا المختلف المیة وأدوارھ احف اإلس اریخ المت ع  ت  م
ف  المي ومتح زف اإلس المي ومتحف الخ ن اإلس ل متحف الف ر مث ي مص المیة ف احف اإلس ات المت ن مقتنی ة م ة أمثل دراس

  ھرات ومتحف النسیج. المجو
  )٧لغة أجنبیة أولى متخصصة ( 015103405

 -تطویر مھارات الطلبة اللغویة في الكلیة  لمقرري اللغة بالفرقتین الثانیة والثالثة ، ویھدف إليھذا المقرر ھو استمرار 
لجملة االنجلیزیة. كما یتم وفھم قواعد وتراكیب ا األفعالمن خالل تشجیعھم  على استخدام تصریف  -الشفھیة والكتابیة 

  تدریب الطلبة على استعمال القواعد اللغویة الصحیحة في التخاطب. 
من خالل ھذا المقرر یبدأ الطالب في استخدام اللغة بمستوى لغوي متطور من حیث دراسة النصوص السیاحیة والتدریب و

تنمیة متقدمة للمھارات اللغویة في الوصف والشرح  إلىي البرامج والتقاریر  السیاحیة باللغة االنجلیزیة مما یؤد إعدادعلى 
  والتعلیق والكتابة.

 
  )٣آثار مصر الفرعونیة ( 015103406

  
أبو سمبل  لمعبديآثار النوبة ودراسة تفصیلیة  وإنقاذیشمل المقرر دراسة تفصیلیة لمعبد أبیدوس ومقدمة عن آثار النوبة 

كما یشمل المقرر دراسة تطور  إلقاء الضوء على الخلفیة التاریخیة لكل منھا. وأھم المناظر التي صورت على جدرانھا مع
 فيإلى الموضوعات المصورة  باإلضافةالملوك مع التطبیق على أمثلة  واديالدولة الحدیثة: مقابر  فيالمقبرة الملكیة 

لألقصر: مقابر  الغربيالبر  فياد یشمل المقرر أیضا دراسة لجبانات مقابر األفر الملكات. واديمقابر الملوك ومقابر 
  دیر المدینة مع دراسة أمثلة فيجبانات شیخ عبد القرنة وقرنة مرعى ومقابر العمال  فيالنبالء مع دراسة أمثلة من المقابر 

  
 

   یوناني و رومانى ) - نحت وفنون صغرى ( فرعوني 015103407
في العصرین الفرعوني والیوناني الروماني وأوجھ التشابھ  یتناول المقرر دراسة ألھم المالمح الممیزة للفن في مصر

واالختالف بینھما. ویتناول كذلك دراسة المدارس الفنیة فى النحت والسمات الفنیة الممیزة لكل عصر مع التطبیق على 
المقابر أنواع من التماثیل. ویشمل المقرر كذلك دراسة ألنواع النحت المستخدمة فى المناظر المصورة على جدران 

والمعابد ودراسة أمثلة توضیحیة.  ویشمل المقرر التعریف بمفھوم الفنون الصغرى ومدى أھمیتھا مع التطبیق على عدد 
من الموضوعات، مثل اللوحات األثریة بكافة أنواعھا، والتماثیل الصغیرة مثل تماثیل التناجرا،  الفسیفساء، األقنعة 

  وانات، المجوھرات وغیرھا من الفنون.الجنائزیة، التوابیت، مومیاوات الحی
 

  إرشاد سیاحى حدیث ومعاصر (مواقع ومتاحف) 015103408
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م وأسرة محمد على ١٧٩٨-١٥١٧دراسة خصائص التراث المعماري والفني لمصر خالل العصر العثماني المقرر  تناولی
ئر المدنیة كاالسبلة والمكاتب والحمامات م من عمائر دینیة كالمساجد والجوامع والمدارس والتكایا، والعما١٩٥٢-١٨٠٥

  والرباع والقصور والمنافع العامة، والعمائر الحربیة كالتحصینات والقالع.
 

  معالم مصر الحدیثة والمعاصرة 015103409
یتناول المقرر دراسة كثیر من المعالم الحدیثة والمعاصرة في مصر مثل قصور األسرة العلویة والمتاحف التي تضم 

قصر عابدین...) وقصر البارون وبرج القاھرة والسد  -قصر األمیر محمد علي - نیات تلك الفترة (قصر المجوھراتمقت
  العالي وغیرھا من المعالم.

  
  حدیث) -فنون صغري (إسالمي 015103410

ى الطرق المختلفة یتناول المقرر دراسة السمات العامة الممیزة للفن الإلسالمي وتطوره عبر العصور مع إلقاء الضوء عل
ً لخاماتھا المتنوعة (أخشاب ً  -سجاد -نسیج -خزف -زجاج - معادن -أحجار -لتصنیع المنتجات تبعا مخطوطات) وتبعا

للعصور التاریخیة التي تنتمي إلیھا وطرق الزخرفة والوحدات الزخرفیة األساسیة. ثم یتناول المقرر االختالف الذي طرأ 
  التأثیرات التي ظھرت في تلك الفترة.على الفن في العصر العثماني و

 
  )٨لغة أجنبیة أولى متخصصة ( 015103411

 -تطویر مھارات الطلبة اللغویة في الكلیة  لمقرري اللغة بالفرقتین الثانیة والثالثة ، ویھدف إليھذا المقرر ھو استمرار 
قواعد وتراكیب الجملة االنجلیزیة. كما یتم  وفھم األفعالمن خالل تشجیعھم  على استخدام تصریف  -الشفھیة والكتابیة 

من خالل ھذا المقرر یبدأ الطالب في استخدام اللغة وتدریب الطلبة على استعمال القواعد اللغویة الصحیحة في التخاطب. 
البرامج والتقاریر  السیاحیة باللغة  إعدادبمستوى لغوي متطور من حیث دراسة النصوص السیاحیة والتدریب على 

  تنمیة متقدمة للمھارات اللغویة في الوصف والشرح والتعلیق والكتابة. إلىنجلیزیة مما یؤدي اال
  
 

  مقاطعات مصر القدیمة 015103412
لمصر القدیمة إلى مقاطعات ودراسة للرموز واآللھة الخاصة بالمقاطعات ودراسة  الجغرافيیشمل المقرر دراسة التقسیم 

ویشمل المقرر كذلك التعریف بحكام المقاطعات وألقابھم ونظام إدارة المقاطعات  اطعة.للمواقع األثریة الخاصة بكل مق
  ودراسة أمثلة من مقابر حكام المقاطعات والسمات الفنیة الخاصة بھا.

  
  الحاسب األلى وتطبیقاتھ 015103441

ب االلي وكیفیة استخدام التطبیقات یھدف ھذا المقرر الي تدعیم الطالب في مجاالت التكنولوجیا الحدیثة باستخدام الحاس
كذلك  . PowerPointوكیفیة إعداد عروض تقدیمیة باستخدام   Excelو  Wordالمختلفة في مجاالت العمل المختلفة من 

وبنوك المعلومات والكتالوجات على شبكة االنترنت یھدف ھذا المقرر الي تعریف الطالب بقواعد البیانات المستخدمة 
  .متاحف المصریة والعالمیة وكذلك تلك المتوفرة عن المواقع األثریة وكیفیة استخدامھا االستخدام األمثلالمتوفرة عن ال

  
  أنماط حدیثة في السیاحة 015103442

التعریف بمختلف أنماط واتجاھات السیاحة التقلیدیة والحدیثة مثل السیاحة الثقافیة، والسیاحة الترفیھیة،  –یتناول المقرر 
السترخاء واالستجمام، السیاحة االجتماعیة، السیاحة الریاضیة، والسیاحة العالجیة، والسیاحة الساحلیة، وسیاحة وسیاحة ا

المؤتمرات، وسیاحة المناسبات، وسیاحة السفاري، والسیاحة الصحراویة، والسیاحة البیئیة، وطبیعة التنوع في المنتجات 
  السیاحیة والمجاالت المستحدثة للسیاحة.

  
  الموروث في الحضارة المصریة الحدیثة والمعاصرة 015103443
التعرف على جوانب من الحیاة السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والعلمیة والثقافیة والفنیة في تاریخ مصر  -یتناول المقرر

المصري ودور الزعماء الحدیث والمعاصر، وإسھاماتھا في حیاتنا إلى األن، فعلى سبیل المثال ال الحصر النضال الوطني 
في تشكیل تاریخ مصر ونظامھا السیاسي، النظم الحدیثة في  ١٩٥٢الوطنیین بدءا من الثورة العرابیة حتى ثورة یولیو 

، التجارة واالقتصاد المصري وإنشاء بنك مصر، جوانب من الثقافة ١٨٢٤التنظیم القضائي، الحیاة النیابیة في مصر منذ 
ة، األبنیة والمنشآت المتنوعة والتي مازالت شاھدة على العصر مثل العمارات والمنازل التي لھا واألدب والفنون والریاض

  تاریخ ومساجد وكنائس وقصور وفنادق وبنوك ومدارس ومتاحف ومعابد.....الخ
 

  مجتمع مصري معاصر 015103444
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ً من الجوانب  یتناول ھذا المقرر دراسة عدد من الموضوعات التي تھم المرشد السیاحي و ھي موضوعات تشمل عددا
المتعلقة بالمجتمع المصري، منھا على سبیل المثال أھم النظم السیاسیة و أنظمة الحكم التي تعاقبت على مصر كنوع من 
المسح العام الذي یتیح للطالب التعرف على أھم مالمح النظامین الملكي و الجمھوري، و أھم المؤسسات التي تحكم الدولة 

.  باإلضافة إلى دراسة  ألھم األعیاد و االحتفاالت المصریة و العادات والتقالید التى تحكم المجتمع المصرى مع المصریة
  المدن..) وغیرھا من الموضوعات المرتبطة بالمجتمع المصري. -النوبة -الصعید - اختالفھا من مكان آلخر (الریف

  
  


