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 :ةـقدمـم
 :يهدف التعليم املفتوح إىل

 .لألفراد المهنيتغير المسار  .1
 .العاليالدخول إلى مجال التعليم  فياحة الفرصة لمن ال يوفق إت .2

هددداا المجدددال ولدددالو التلنولوجيدددا   فددديمجدددال السدددياحة والفندددادق  الحددددي   فددديتزويدددد ال دددعا والعددداملين  .3
 .مجال الفنادق والشرلا  فيالجديدة المستخدمة 

 .تنمية المجتمع المحي   ها فيمساهمة الجامعة . 4

المقدددررا  الدراسدددية ممدددا يحقدددق المروندددة وتحقيدددق  اختيدددار فددديعلددديم المفتدددوح يلدددى حريدددة ال الدددا ويعتمدددد الت        
تتناسددا مددع هدداا النددو  مددن  التدديال الددا يلددى تدراتددي مسددتعينا  دد ع  الوسددا ل  ايتمددادمددن خددعل  الددااتيالتعلدديم 

 :التعلم ومنها
 المراجع العلمية. 

  اللم يوتر  أس وانا(CD). 

 أشر ة الفيديو. 

 األس وييةاللقاءا  . 

  الميداني العمليالتدريا. 

 :الدرجة العلمية
 اجتيازمجلس للية السياحة والفنادق درجة ال لالوريوس  عد  اتتراحتمنح جامعة المنصورة  ناًء يلى   

 :ال الا  نجاح دراسة المقررا  الدراسية المقررة للل تخصص من التخصصا  التالية
 .الدراسا  السياحية .1
 .ىاإلرشاد السياح .2
 .الدراسا  الفندتية .3

 
 
 

- :وابط الدراسة ضنظام و
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- :يلى  يعتمد نظام الدراسة فى ال رامج المقترحة يلى ما          
 :تدددى آلتسجيل ال الا لمقررا  دراسية وتعلمها ااتيًا  االستعانة  ا .1

 .المراجع العلمية المتخصصة ( أ        
  ر ة اللاسي  وأشر ة الفيديو وير  الشرا ح أو العر  دشأ)ة دة المختلفدل التعليميدالوسا ( ا      

 ( اآلليالحاسا   استخدام           

ثمانى موزية يلى  وي لغ يدد السايا  المعتمدة الم لو ة من لل  الا:نظام السايا  المعتمدة  .2
 -: يلي  قًا لما   ل ا  الحصول يلى الدرجة العلميةساية دراسية مشتملة يلى مت 141فصول 

 القسم

 تمتطلبا

 اجلامعة

متطلبات 

 الكلية

متطلبات 

 التخصص

 اختياري

إمجاىل الساعات 

 املتعددة

 141 24 11 33 6 الدراسا  السياحية
 141 24 11 33 6 اإلرشاد السياحي
 141 24 11 33 6 الدراسا  الفندتية

- :تنقسم الدراسة إلى أر ع مستويا  دراسية يلى النحو التالددى  .3
 المستوى الثانددى -مستوى األول                                 ال -      
 المستوى الرا ع -المستوى الثال                                  -      

 .أس ويددًا  16إلى  14مدة الفصل الدراسى من  .4
 معتمدة ساية 11 يسجل فيها فى الفصل الدراسىالحد األتصى لعدد السايا  التى يملن لل الا أن  .5
ال الددا مدن سدايا  دراسددية  يندد ت دول ال الدا يددتم فدتح ملدس لدي ويسددجل فدى هداا الملددس لدل مدا اجتداز  .6

 .للل مقرر يتم اجتياز   نجاح 
أسددا يع  عددد موافقددة مجلددس  1يجددوز لللليددة أن ت ددرح فصددل دراسددى ملثددس صدديفى ينددد ال ددرورة لمدددة  .7

 .سايا  معتمدة لل الا 6يزيد ين  الللية و ما ال
يدددد المقددررا  التددى يراددا فددى التسددجيل  السددتلماللل الددا التسددجيل فددى مقددررا  المرحلددة التاليددة يجددوز  .1

فيهددا  شددر  اسددتيفا ي أواًل مت ل دددا  الجامعددة واللليددة حسددا المسدددتوى المتقدددم  اإل ددافة إلددى المت ل دددا  
 . السا قة للل مقرر من المقررا  التى تحددها الع حة 
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انسدحاا ال الدا اسدتنفاا مدرا  الرسدوا ويجدوز ت دول ة وال مدا يسدمى  يوجد حد أتصى لسدنين الدراسد ال .9
 .فى أى فصل دراسى  عار مق ول 

 لل فصل دراسى تحديد مقررا  لمت ل ا  تخصص إج ارية ومقررا  لمت ل ا   فييرايى  .13

 .تخصص اختيارية         
 .  سايا  معتمدةتحسا يلى أساس أن المقرر يعادل ثع األساسية واالختيارية جميع المقررا  .11
 .أو إ افة مقررا  دراسية تتاح مهلة مدتها ثعثة أسا يع من تاريخ  دء الفصل الدراسى لحاس .21

 : باالمتحاناتوابط اخلاصة ضال

جميددع المقددررا  ومدددة االمتحددان سددايتين للددل مقددرر ومواييددد االمتحانددا   فدديتحريريددًا  االمتحددانيلددون  (1
 .االمتحانا  يعلن ينها  جداول  التي  قًا للتواريخ 

 درجة 53درجة والنهاية الصغرى  133النهاية العظمى للل مقرر  (2

و  درجة لتقيديم مدا يللدس  دي ال الدا مدن ال حدو  23النها ى و لعمتحاندرجة  13يخصص للل مقرر  (3
 .وخعفي خعل الفصل الدراسى  الشفهية والت  يقيةاإلمتحانا  

- : D شر  أال يقل تقدير ين  ةيال الا وفقًا للقوايد اآلترسوا  يقدر نجاح أو (4
 التقديـــر عدد النقــاط النسبة املئوية

 95 – 100 )) 4 A 

( 90 – 94.5 ) 3.67 A- 

( 85 – 89.5 ) 3.33 B+ 

80 – 8   4.5 ) ) 3 B 

75 – 79.5 ) ) 2.67 B- 

( 70 – 74.5 ) 2.33 C+ 

( 65 – 69.5 ) 2 C 

( 60 – 64.5 ) 1.67 C- 

( 50 – 59.5 ) 1.33 D 

 0 F 

ج ال الدا دراسدية المختلفدة يلدى أال يدتم تخدر خدعل المراحدل ال الترالمدييقدر التقدير وفقًا لنظام المجمدو   (5
 .يلى األتلD إال  عد حصولي يلى تقدير

 .مق ول(  D)لي تقدير مرة ثانية ونجح فيي يحسا االمتحانإاا رسا ال الا فى أى مقرر ثم أدى  (6
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ا  التى س ق لي دراستها ولها نظير  التعليم المفتوح مع الرجدو  لألتسدام المعنيدة قرر يعفى ال الا من الم (7
التعلدديم  لم ا قددة محتويددا  المقددررا  التددى درسددها ويدددد سددايا  دراسددتها  ددالمقررا  التددى تدددرس  نظددام

 المفتوح  عد ايتماد مجلس الللية

 :الشروط العامة لاللتحاق 

يعادلها  شر  م ى خمسة سدنوا  يلدى األتدل  ما أو ويي األزهرييالثان الحصول يلى الثانوية العامة أو .1
  .هاا الشأن فيالمجلس األيلى للجامعا    قرارا  اإلخعليدم  عيليها ممن تاريخ الحصول 

 .الحصول يلى مؤهل فوق المتوس  .2

 الجامعا  او المعاهد المعترس  ها إحدىالحصول يلى مؤهل يال من  .3

 .ر  الخمس سنوا يستثنى ال عا الوافدين من ش .4

 :املصروفات الدراسيــة 

 .تحدد المصروفا   واس ة مجلس الجامعة  النس ة لل عا المصريين والوافدين 
 متطلبات اجلامعة: أواًل 

 (س  1233133لود المقرر )       الرخصة الدولية لقيادة الحاسا األلى   -1

 (س  1233132لمقرر لود ا)                 حقوق اإلنسدان              -2

 املقـرر كود املقرر

الساعات 

 املعتمدة

 يةــالساعات التدريس

متطلب 

 نظــرى سابـق

 عملــى

 جممـوع

 تطبيقـى

الرخصة الدولية لقيادة  س2111211
يتت ا حصولتتلى التتا حص تت      3 الحاسا األلى

-  3 حصمع م   بمعرفة حصط صب

-  3  3 3 حقوق اإلنسان س2111211
  6 السايا  المعتمدة إجمالي

 متطلبات الكلية: ثانيًا 

 (س 1233111س إلى 1233133لود المقرر )  Eلغة أجن ية متخصصة .1

 (س 1231113لود المقرر ) مدخل إلى يلم السياحة  .2

 (س 1231112لود المقرر ) مصر السياحية  جغرافيا .3
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 (جلميع الطالب ) متطلبات الكلية إجباريــة 

 قررامل كود املقرر

 الساعات

 املعتمدة

 الساعات التدريسيـــة

 متطلب سابق

 نظرى

 عملى

 عجممو

 تطبيقى

-  E  (2 ) 3 1 1 3صغة أجنبية م خللة  س2111213
 سE  (1 ) 3 1 1 3 2111213صغة أجنبية م خللة  س2111214
 سE  (3 ) 3 1 1 3 2111214صغة أجنبية م خللة  س2111211
 سE  (4 ) 3 1 1 3 2111211نبية م خللة صغة أج س2111211
 سE  (1 ) 3 1 1 3 2111211صغة أجنبية م خللة  س2111211
 سE  (1 ) 3 1 1 3 2111211صغة أجنبية م خللة  س2111211
 سE  (7 ) 3 1 1 3 2111211صغة أجنبية م خللة  س2111221
 سE  (1 ) 3 1 1 3 2111221صغة أجنبية م خللة  س2111222
-  3-  3 3 م خى إصا الا حصسي وة س2112221
-  3-  3 3 جغرحفي  ملر حصسي وية س2112221

  31 إجم صتتا حصس ا ت حصمع م  
 
 
 
 

 
 :قسم الدراسات السياحية -:أوال

 ةـمتطلبات التخصص اإلجباري

 املقرر كود املقرر

الساعات 

 املعتمدة

 الساعات التدريسيـــة

 متطلب سابق

 جمموع عملى نظرى
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 تطبيقى

-  3 2 2 3 مب  ىء حإل حر  س2112222
-  3 2 2 3   ريخ ملر حصق يا س2112223
-  3-  3 3 مب  ئ حصمو سبتة س2112124
-  3-  3 3 مب  ئ حإلق لتت   س2112121
-  3-  3 3 حصسي ويتة لحصمنظم ت حألج تز  س2112121
-  3-  3 3 حال ج ه ت حصو يثة فا حصسي وة س2112127
-  3-  3 3   ريخ ملر حالسالما س2112121
-  3-  3 3 مو سبة  رك ت حصسي وتة س2112121
-  3-  3 3 إول ء سي وا لفن قتا س2112111
-  3-  3 3 إ حر  حصملحر  حصب رية فا حصسي وة س1231221
-  3-  3 3 إ حر  حصجل   حصسي وية س1231222
-  3-  3 3 حص  ريع ت حصسي وية لحصفن قية س1231326
-  3-  3 3  كنلصلجي  حصمعللم ت حصسي وية س1231327
-  3 2 2 3 (2)أام ى  رك ت حصسي وة  س1231321
-  3-  3 3   ريخ ملر حصو يث لحصمع لر س1231329
-  3-  3 3 احصنقى حصسي و س1231333
-  3-  3 3 حص سليق حصسي وا س1231331
 س1231321 3 2 2 3 (1)أام ى  رك ت حصسي وة  س1231332
-  3-  3 3 إ حر  حألزم ت حصسي وية س2112333
-  3 1 1 3 (2)أام ى  رك ت حصطيرحن  س2112434



 

 

 

             
 

 جامعة المنصورة
 كلية السياحة والفنادق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــ
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-  3-  3 3 حص خطيط حصسي وتا س2112431
-  3-  3 3 حق ل  ي ت حصسي وتة س2112431
 س2112332 3-  3 3 حصسي واو يثة فا حص سليق  ح ج ه ت س2112437
 س2112434 3 1 1 3 (1)رك ت حصطيرحن أام ى   س2112431
-  3-  3 3 حص ا ية لحإلاالن حصسي وا س2112431
-  3-  3 3 بولث حألسلحق حصسي وية س2112441
-  3-  3 3 حص نمية حصسي وية حصم لحللة س2112442

  12 ملعتمدةإمجالـى الساعـات ا

  دري ًا يمليًا فى إحدى شرلا  السياحة أشهر ت ستةيشتر  لتخرج ال الا أن يلون تد أم ى   :ملحوظـة 

 ...( ةأو متق عفترة متصلة ) وولاال  السفر وال يران            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

             
 

 جامعة المنصورة
 كلية السياحة والفنادق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــ
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  ( :ختصص الدراسات السياحية )  االختياريةاملقررات 

 
  (ساعة معتمدة  24) مقررات  مثانيةخيتار الطالب منها 

 ررــقــامل كود املقرر

الساعات 

 املعتمدة

 اعات التدريسيـــةالس

 متطلب سابق

 نظرى

 عملى

 جمموع

 تطبيقى

-  3-  3 3 تنمية الم يعا  السياحية خ1231123
-  3-  3 3 لغة أجن ية متخصصة ثانية خ1233137
-  3-  3 3 يعتا  يامدة خ1231124
 1231113 3-  3 3 آثار مصر القديمة خ1232446
-  3-  3 3 لم يسالسياحة والمجتمع ا خ1231125
-  3-  3 3 سياحة المؤتمرا  خ1233113
-  3-  3 3 دراسة جدوى للمشرويا  السياحية خ1231342
-  3-  3 3 سيلولوجيا العمعء خ1231343
-  3-  3 3 السياحة فيالحديثة  االتجاها  خ1231444
-  3-  3 3 السياحدة وال ي دة خ1231445
-  3-  3 3 حيدةالسياالمنشآ  دارة إ خ1231446
-  3-  3 3 صناية ال يافة خ1231447
-  3-  3 3 السياحة والعولمة  خ1231441

 
 
 
 
 

 :قسم اإلرشاد السياحـى -:ثانيا



 

 

 

             
 

 جامعة المنصورة
 كلية السياحة والفنادق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــ
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 متطلبات التخصص اإلجباريـة

الساعات  املقرر كود املقرر

 املعتمدة

 متطلب سابق الساعات التدريسيـــة

 جمموع عملى نظرى

 تطبيقى

-  3-  3 3 (2)   ريخ ملر حصق يا س2111221
-  3-  3 3 (2) آث ر ملر حصق يمة س2111222
 س2111221 3-  3 3 (1)  ريخ ملر حصق يمة  س2111221
 س2111222 3-  3 3 (1)آث ر ملر حصق يمة  س2111223
 س2111221 3-  3 3 (3)  ريخ ملر حصق يا  س2111124
 س2111223 3-  3 3 (3)آث ر ملر حصق يمة  س2111121
-  3-  3 3 (2)صغة ملرية ق يمة  س2111121
-  3-  3 3   ريخ ملر حصيلن نا لحصرلم نا س2111127
-  3-  3 3 وض ر  ملر حصق يمة س2111121
 س2111121 3-  3 3 (4)آث ر ملر حصق يمتة  س2111121
 س2111121 3-  3 3 (1)صغة ملرية ق يمة  س2111111
-  3-  3 3 (2)حصيلن نية لحصرلم نيةآث ر ملر  س2111112
-  3-  3 3   ريع ت سي وية لفن قية س2112311
 س2111112 3 1 3 3 (1)ملر حصيلن نية لحصرلم نية  آث ر س2111311
 س2111111 3-  3 3 (3)صغة ملرية ق يمة  س2111311
 س2111221 3-  3 3 (1)آث ر ملر حصق يمتة  س2111331
-  3-  3 3 (2) ستالمية  ريخ ملر حإل س2111332
 2111332 3-  3 3 (1)  ريخ ملر حالسالمية  س2111331
-  3-  3 3 يةملر حصبيزنطتلآث ر   ريخ  س2111333



 

 

 

             
 

 جامعة المنصورة
 كلية السياحة والفنادق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــ
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 س2111311 3-  3 3 (4)صغة ملرية ق يمة  س2111334
-  3-  3 3 (2)آث ر ملر حإلستالمية  س2111431
-  3-  3 3   ريخ ملر حصو يث س2111431
-  3-  3 3 (2)فنلن حسالمية  س2111437
 س2111334 3-  3 3 (1)آث ر ملر حإلستالمية  س2111431
-  3 4 2 3 (2)إر    سي وتا  س2111431
-  3-  3 3   ريخ ملر حصمع لر س2111441
-  3-  3 3 مع صا ملر حصو يثة لحصمع لر  س2111442

  12 حصمع م  حصس ات ت  إجم صي
 السياحي اإلرشادمجال  فييلون تد أم ى ستة أشهر تدري ًا يمليًا  إنرج ال الا در  لتخديشت  :ملحوظة

 (فترة متصلة أو متق عة)             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ( :ختصص اإلرشاد السياحى )  االختياريةررات ـاملق
 



 

 

 

             
 

 جامعة المنصورة
 كلية السياحة والفنادق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــ
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 ..(ساية معتمدة  24) مقررا   ثمانيةيختار ال الا منها 

 املقرر كود املقرر

الساعات 

 تمدةاملع

 الساعات التدريسيـــة

 متطلب سابق

 نظرى

 عملى

 جمموع

 تطبيقى

-  3-  3 3 بيئتة ملريتة خ2111211
-  3-  3 3 مج مع ملرى مع لتر خ2111213
-  3-  3 3 أس صيب حإلر    حصسي وتا خ2111214
-  3-  3 3   ريخ حصفن حصملرى حصق يتا خ2111111
-  3-  3 3 ي يةورف لفنلن  قل خ2111111
-  3-  3 3 أمتن سي وتا خ2111117
-  3-  3 3 أ ب ملرى ق يتا خ2111341
-  3-  3 3 وض ر  ملر حالسالمية خ2111343
 خ2111343 3-  3 3 (1)فنلن إستالمية  خ2111444

وض ر  ملر فا حصعللر حصيلن نية  خ2111441
 لحصرلم نية لحصبيزنطيتة

3 3  -3  -

 ملتر حصقت يا لمن طق ت  حيثريتة  ريخ  خ2111441
 (خ ص بقسما حصسي وة لحصفن  ق )

3 3  -3  -

-  3-  3 3 حصسي ويتةلحصمنظم ت حألج ز   خ2112121
-  3-  3 3 ية حصو يثةوحألنم ط حصسي  2112127

 

 



 

 

 

             
 

 جامعة المنصورة
 كلية السياحة والفنادق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــ
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 :قسم الدراسات الفندقيـة  -:ثالثا
 متطلبات التخصص اإلجباريـة

 ررـــــــــــــــــــــــــــــــــــاملق كود املقرر

الساعات 

 املعتمدة

 الساعات التدريسيـــة

 متطلب سابق

 نظرى
 عملى

 مجموع
 تطبيقى

-  3-  3 3 لن اة حصضي فتة س2113221
-  3 1 3 3 لم نية لوتة ا متة س2113222
-  3 1 3 3 فن حصط ا حصفن قا س2113221
-  3-  3 3 مب  ئ حصمو سبتة س2112124
-  3-  3 3 مب  ئ حإلق ل   س2112121
-  3-  3 3 أس سي ت إ حر  حصفن  ق س2113123
-  3 4 2 3 (2)لحصم رلب ت حألغذيتة   حر إ س2113124
-  3-  3 3 إول ء سي وا لفن قتا س2112111
 س2113124 3 4 2 3 (1)لحصم رلب ت حألغذيتة   حر إ س2113121
-  3-  3 3 حص غذية لقلحئا حصطع ا س2113121
-  3 4 2 3 حصمط اا  إ حر  س2113127
-  3-  3 3 حص  ريع ت حصسي وية لحصفن قية س2112311
-  3-  3 3 ح حر  حصمن جع ت لحصقرى حصسي وية س2113311
 2112124 3 4 2 3 مو سبة  ك صيف فن قية س2113312
-  3 1 3 3 حصمك  ب حألم مية ح حر  س2113311
-  3-  3 3 قيةحص ج يزحت حصفن  س2113313
-  3 1 3 3 لحص يكلر حإل رحف حص حخلا س2113314
-  3 1 3 3 غذحئيةخ م ت حصحصل خزين إس الا حس سي ت  س2113311



 

 

 

             
 

 جامعة المنصورة
 كلية السياحة والفنادق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــ
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-  3-  3 3   ريع ت سي وية لفن قية س2113311
-  3-  3 3 حص سليق حصفن قا س2113417
-  3 1 3 3 أسس حص غذية س2113411
 2113411 3 1 3 3 لحصفئ ت حصخ لةصجم ا ت  غذية ح س2113411

 رحس ت ج لى حصم رلا ت حصسي وية  س2113431
-  3-  3 3 ةلحصفن قي

-  3-  3 3 سيكلصلجي  حصعمالء س2112441
-  3-  3 3 إ حر  حصملحر  حصب رية فا حصفن  ق س2113432
-  3-  3 3 إ حر  حصوفالت لحصمؤ مرحت س2113431
-  3-  3 3 صضي فةإ حر  جل   خ م ت ح س2113433

  12 حصمع م  إجم صتا حصس ات ت 
  ا أن يلون تد أم ى ستة أشهر تدري ًا يمليًا فى أحد الفنادق السياحيةدرج ال الدلتخ ر ديشت  :ملحوظـة 

 .القرى السياحييأو             
 .فترا  متصلة أو متق عة ( شهران إستق ال + ارس شهران خدمة + شهران م  خ )       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

             
 

 جامعة المنصورة
 كلية السياحة والفنادق
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  ( : الدراسات الفندقيةختصص )  االختياريةاملقررات 
 (ساعة معتمدة  14) مقررات  مثانيةخيتار الطالب منها     

 ررـــــــــــــــــــــــــــــــــاملق كود املقرر

الساعات 

 املعتمدة

 الساعات التدريسيـــة

 متطلب سابق

 نظرى

 عملى

 جمموع

 تطبيقى

-  3-  3 3 جغرحفي  سي وية خ2111441
-  3-  3 3 حصمنظم ت حصسي وية حص لصية خ2112121
-  3 1 3 3  غذية حصفئ ت حصخ لة خ2113221
-  3-  3 3 حصسي وة لحصبيئة خ2112442
-  3 1 3 3 حصمط اا حصعرقيتة خ2113121
-  3-  3 3 حصمخيم ت لبيلت حص ب ب خ2113334
-  3 1 1 3 بقة حص ج يزخ م ت حألغذية س  خ2113331
-  3-  3 3 ح حر  حصلقت خ2113331
 1233324 3-  3 3  لميا  حخلي فن قي  س2112311
-  3-  3 3 طلحرئ لأمن فن قي خ2113437
-  3 1 3 3 حصفن قتة حصعالجية خ2113431
-  3-  3 3 إ حر  حألزم ت  خ2113431
-  3-  3 3 بولث حألسلحق حصسي وية خ2113441

-  3-  3 3 حصم كالت حألس سية فا ح حر  حصفن  ق 2113442
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 :حمتويات املقررات الدراسية

 الدراسات السياحيةتوصيف املقررات الدراسيه لقسم  :أوالا 
 اإلدارةمبادئ س 1111111

يهدس هاا المقرر  تعريس ال الا  مفهوم اإلدار  و تو يح الوظا س اإلداريي و التعرس يلى 
 .اإلدارةفى  اإلتجاها  الحديثي

 العلمياحملتوى 

أثر  –( النظريي الخاصي فى اإلدار  -المدرسي السلوليي-المدرسي اللعسليي)ت ور الفلر اإلدارى 
-التخ ي )الوظا س اإلداريي  –تعريس يلم التنيظم و اإلدار   -أثر ال ي ي يلى اإلدار  –التلنولوجيا يلى اإلدار  

 .المشرو  وظا س -( والرتا ةالتوجيي  التنظيم
 (مقرر اجبارى)علم السياحة   إىلمدخل  س1111111

ساسية حول صناية السياحة والت ور التاريخى لها ، تعريس السا ح أللمفاهيم اادراسة لالمادة  تهدس
وخصا صة ، التفرتة  ين السياحة الداخلية واالتليمية والعالمية ، لما تتناول المادة اي ا تعريس النشا  السياحى 

مقوماتي وتتعر  المادة اي ا الى دراسة لل من ال لا السياحى الدولى والعوامل المؤثرة فية ، والعر   واهم
السياحى  ما يشمل يلية مقوما  الجاا السياحى   يعة و شرية مع الت  يق يلى اتاليم مصر السياحية هاا 

 .ف ع ين دراسة اال ار التنظيمى لصناية السياحة فى مصر  صفي يامة 
 (مقرر اختيارى)صناعة الضيافة خ 1111011

يهدس المقرر الى امداد ال الا  المعلوما  االولية واالساسية ين صناية ال يافة من حي  سما  
 . وخصا ص ها  الصنايي والععتي الوثيقة  ينها و ين صناية السياحة و يان مدى اهميتها للسا ح 

سام منشأ  ال يافة واالتسام الداخلية للفندتة ويع ى المقرر لل الا ن ا  مختصرة ين انوا  وات
ويعتتها  ع ها   ع  وشرح الهيلل التنظيمى للفندق ، وللل تسم من اتسام الفندق يلى حدة مع شرح 
الوصيس الوظيفى للل وظيفة مع اي اء فلرة م س ة ين ت ور صناية الفنادق والرؤية المستق لية لتلو 

 .الصناية 
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 (مقرر اجبارى)القتصاد مبادىء اس 1111111 

يهدس هاا المقرر الى تعريس ال الا  أنوا  ووظا س واالدوا  والفنون التحليلية المستخدمة فى التحليل 
االتتصادى ويلى مفهوم لل من الدخل القومى واالتقان القومى و رق تقديرهم فى النشا  االتتصادى ثم 

تتصادى ومحددا  االستهعو واالدخار فى االجل ال ويل نستعر   عد الو مفهوم التوازن الللى فى النشا  اال
والقصير ثم مفهوم االستثمار وانوايي ومحدداتي وفى النهاية نستعر  وظا س النقود وال نوو ووظا فها واهميتها 
فى النشا  االتتصادى ثم نظرية التجارة الدولية وميزان المدفويا  وسعر الصرس ومفهوم النمو والتنمية 

ية لما يهدس هاا المقرر الى تعريس ال الا  مفهوم يلم االتتصاد والمشللة االتتصادية وليفية النظم االتتصاد
االتتصادية المختلفة لمعالجة ها  المشللة ثم نستعر  نظرية ال لا ومرونة ال لا ونظرية العر  ومرونة 

 . المشرو  فى االجل القصير   العر  نظرية ثمن السوق وفى النهاية نستعر  نظرية دالة االنتاج ثم توازن
 (مقرر اجبارى)تاريخ مصر القديم  س 1111111

 دراسة الفترا  ال ارزة فى تاريخ مصر ي ر العصور  دأ  العصر العتيق  االهتمامالى المقرر يهدس 
ويصر ( 12-11االسرتان )ويصر الدولة الوس ى   1-3ويصر الدولة القديمة االسر  ( 2-1االسرتان )

والو من خعل التعريس  أ رز ملوو   33-21ثم العصور المتأخرة االسر  ( 23-11)حديثة االسرا  الدولة ال
تلو االسرا  وما تاموا  ي من ايمال داخلية وخارجية ف ع ين القاء ال وء ين اهم االنجازا  الح ارية التى 

والرومانى القاء ال وء يلى تم  خعل تلو العصور ويتم دراسة تاريخ وح ارة مصر فى العصريين اليونانى 
اهم االنجازا  الح ارية خعل ها  الفترة لما ان المقرر يتناول دراسة تاريخ وح ارة مصر فى الهصر 
االسعمى مع القاء ال وء يلى  اهم المعالم الح ارية فى مصر فى العصر االسعمى وي م ير  لل ناء 

 . الحديثة المعاصرة  التاريخى والح ارى الاى تم يلى ار  مصر فى يصورها
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 (إجباريمقرر )  احملاسبة ىءس مباد1111111

من األتسام المهمي التى تقوم  إيداد و مرات ة جميع المعامع    المنشآ  السياحييتسم الحسا ا   يعد
 جميع  و من ثم فإن المقر يهدس الى جعل ال الا ملماً .  المنشآ  السياحيي المحاس يي و إيداد القوا م الماليي

فالمقرر يعرس ال الا يلى ليفية تحرير  ل ا  . تلو المعامع  و أن يلون تادر يلى القيام  ها و مرات تها
الشراء و الفواتير و مراجعة السجع  الماليي و التعاتدا  و اإليرادا  و ايرها و ليفية إيداد التقارير المحاس يي 

 .الخسا ر و ايرها من المعامع  الماليي و مراجعة  نود الميزانيي و حساا األر اح و –
 (مقرر اجبارى)مجيع الشعب   آليحاسب س 1111111

يهدس المقرر الى اي اء ال الا مقدمي ين الحاسا االلى وملوناتي ووحدا  الجهاز االساسية وليفية 
 من المقرر فلرة التعامل معها ووظا فها مثل وحدا  االدخال ووحدا  المعالجة المرلزية ووحدا  االخراج ويت

 ين االستخداما  العامة للحاسا االلى فى مجال السياحة والفنادق واهمية الت  يقا  العلمية لي فى هاا المجال
  .ويهدس المقرر يلى حصول ال الا يلى الرخصة الدولية

 (مقرر اجبارى)متخصصة   أجنبيةلغة س 1111111

قررا  ومص لحا  جديدة فى مجال شرلا  يهدس المقرر الى ثقل مهارا  ال الا فى استخدام م
 .السياحة والسفر  اال افة الى  ع  القوايد اللغوية الجديدة العزمة لسعمة الع ير 

 (مقرر اجبارى)االجتاهات احلديثة فى السياحة   س  0111111

ى مفهوم صناية السياحة والسا ح تديما وحديثا واهم الت ورا  التى  رأ  يللدراسة المادة  تهدس
صناية السياحة والسفر و  يعة السا حون الجدد واختعفهم ين السا ح القديم لما تستعر  اتجاها  ال لا 

الدول المصدرة والمستق لي للسا حين واهم الدول  خعل التعرس يلى اهم السياحى الدولى يلى مستوى العالم من
ة الهم االتجاها  الحديثة فى صناية السياحة اا  الميزان السياحى االيجا ى والسل ى لما تتناول المادة دراس

والسفر من حي    يعة السا ح والرحع  السياحية واالنما  السياحية المستحدثة وتوزيعها الجغرافى يلى مستوى 
العالم وتت رق المادة اي ا الى مستق ل صناية السياحة يلى مستوى العالم واهم التحديا  الخاصة  ها وليفية 

 رحا  للتغلا يليها لمقتو ع الحلول وا
  السياحيالتسويق  يف احلديثة االجتاهاتس 1111110

يهدس هاا المقرر الى التعرس يلى الت ور التاريخى للسياحي و األنما  الحديثي و المستحدثي فى       
تليمى و السياحي و دور األنظمي التلنولوجيا الحديثي فى التسويق للمنتج السياحى يلى المستوى المحلى و اإل
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لما يتم التعرس يلى اإلستراتجيا  المستحدثي فى التسويق السياحى فى األوتا  العاديي و أوتا  , الدولى 
األزما  و الفرق  ين التسويق و ال يع فى مجال صناية السياحي و دور وسا ل اإليعن و اإليعم المختلفي 

  و ليفية التسويق لها خارجيًا و و عها يلى للتسويق للمنتج السياحى و ما هى المنا ق السياحيي الجديد
 .للسياحةالخري ي العالميي 

 السياحه س حماسبة شركات 1111111

يهدس المقرر الى تعريس الدارس  إتجاها  العمل المحاس ى لشرلا  و ولاال  السفر و التعريس 
يداد التقارير  والدفترية المحاس ية ليفية إمساو الدفاتر وأيمال القيود   المرت  ة المختلفةوالميزانيا   لمحاس يةاوا 
 .المصروفا  واألجور وتلاليس التشغيل احتساا مجال العمل السياحى ودراسة ليفية 

 إدارة اجلوده السياحيهس 1111111  

 مجال السياحيتعت ر دراسة الجود  من أهم المو ويا  الملحي يلى الساحي العالميي و السيما فى 
 المنشآ  السياحييلالو فإن المقرر يهدس الى دراسة مفهوم إدارة الجود  فى . ل ال شرىألنها تعتمد يلى العام
. و يجا أن تشمل جميع أوجي يمليا  اإلنتاج و الخدمي ةو مستمر  ةيمليي متصل ةوددمع التأليد يلى أن الج

ال عس و ليفية لما يت من المقرر داسة يمليا  التقييم المستمر ل رامج الجود   هدس التعرس يلى نقا  
 .السياحييمها و تصويا األخ اء حتى منظومة الجود  يمعالجتها و متا عتها و تقو 

 (مقرر اجبارى)    وفندقي سياحي إحصاءس 1111111

المفاهيم االساسية التى يجا االلمام  ها فى يلم العحصاء لما تتناول اي ا لدراسة المادة  تهدس
يم استمارا  االست يان وتتعر  المادة اي ا الى ال رق المختلفة التى االنوا  المختلفة للعينا  واسس تصم

وتت رق المادة لدراسة مو ويا  احصا ية هامة مثل . لجمع ال يانا  ثم ليفية تصنيفها وت وي ها وير ها 
  ودراسة االرت ا( دراسة متغير واحد فق  )اشلال المنحنيا  التلرارية ومقاييس النزيي المرلزية والتشت  

 .القياسية وليفية حسا ها وتحليل السعسل الزمنية األرتامومفهوم  (يعتة متغيرين او الثر )واالنحدار 
 :  العلمياحملتوى  

 –حجم حرلة السياحة المحلية  –مفهوم االحصاء السياحى والفندتى واتجاهاتي  – اإلحصاء تعريس
 –االيراردا  السياحية الفعلية  –اد الليالى السياحية ايد –ايداد السا حين  –ال لا السياحى العالمى والمحلى 

اهم االساليا السياحية  –تقدير ال اتة االستيعا ية للفنادق والمنشآ  السياحية  –االيرادا  السياحية المتوتعي 
ا استخدام االسالي –االست يانا  ويينا  ال ح   –اساليا جمع وتفريغ وتحليل ال يانا  االحصا ية  –ووسا لها 
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 –دور االحصاء السياحى فى تخ ي  النشا  السياحى المتلامل  –االحصا ية للتن ؤ  حجم الم يعا  المستق لية 
االرتام القياسية  –السعسل الزمنية وتحليلها  –اخت ارا  الفرو  االحصا ية  –انوا  التوزيعا  االحتمالية 

 –تياس الحرلة السياحية  –ش ة السياحية والفندتية التقدير االحصا ى لألن –وت  يقاتها فى السياحة والفندتة 
 . دراسة تحليلية ين السياحة فى مصر والعالم 

 (مقرر اجبارى)    1متخصصة  أجنبيةلغة س 1111111

لما درسي ال الا فى الفصل الدراسى السا ق لتدريا ال الا يلى استخدام  امتدادالمقرر  يعت ر
ي االستخدام فى مجاال  شرلا  السياحة والسفر وزيادة املانية ال الا المص لحا  والجمل والع ارا  الشا ع

 . يلى لتا ة  ع  ال ارجرافا  اال ول مع صقل المهارا  الخاصة  قوايد اللغي االنجليزية 
 (مقرر اجبارى)اقتصاديات سياحة    س 1111111

مفهوم وخصا ص ال لا  يهدس هاا المقرر الى التعرس يلى المفهوم االتتصادى لصناية السياحة ثم
والعر  السياحى الدولى وما هى المحددا  االتتصادية واير االتتصادية لل لا السياحى الدولى ، ثم 
نستعر   عد الو ان ال لا يلى التوظس والقيمي الم افة فى الق ا  السياحى ومفهوم الدخل السياحى و رق 

ا  السياحى والفندتى ومصادرة و رق تقيمي واخيرا تقدير  ثم يت رق المقرر الى   يعة االستثمار فى النش
  .استراتيجيا  تنمية ال لا والعر  السياحى فى مصر 

 (مقرر اجبارى)    سياحيتسويق س 1111111

دراسة التسويق  صفة يامة من حي  مفهومي ، أهميتة ، تاريخي ، لما تتناول اي ًا ل يهدس المقرر
االتجاهين االنتاجى وال يعى وتت من المادة اي ا جانا ين تسويق  االتجا  التسويقى والتفرتي  يني و ين

الخدما  ومدى اختعفي ين تسويق السلع واهم السما  المميزة للسياحة والتى تؤثر يلى التسويق السياحى 
وتع ى لي   يعي خاصة ويدرس ال الا من خعل المادة يناصر المزيج التسويقى ودورها فى تحقيق تسويق 

م هاا الى جانا دراسة ملونا  ادارة التسويق من حي  المنظمي التسويقية ، االفراد العاملين  التسويق يلمى سلي
وميزانية التسويق وتستعر  المادة اي ا اهمية  حو  التسويق داخل يناصر المزيج التسويقى والتخ ي  الجيد 

تنفيا الخ ي )تهدس ومحاولة الوصول اليي للحمع  التسويقية  دء مع تقييم الو ع الحالى ثم تحديد الو ع المس
  .وصوال الى متا عة االداء والتقييم اثناء و عد االنتهاء من الخ ي التسويقية( التسويقية
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 (مقرر اجبارى)   (1)شركات السياحة أعمالس 1111111

ر مقدمي ين صناية السياحة والسفر ومفهوم ولاال  السياحة والسفلدراسة المحتوى العلمى  يهدس
 صفي يامي واهم اهدافها وشرو  تواجدها والقوانين والقوايد التى تحلم تعامعتها ف ع ين دراسة من االتحاد 

 ي والتى يتعين االلتزام  ها س والتعليما  واالسعار الخاصة من حي  اهدافي ، االس IATAالدولى للنقل الجوى 
 . فى جميع انحاء العالم 

 : احملتوى العلمى 

  متخصصة أجنبيةغة لس 1111111

دراسة المص لحا  الخاصة  شرلا  السياحة فيما يتعلق  عمليا  الشرلا  الى هاا المقرر  يهدس
السياحية  اال افة الى تدريا ال الا يلى لتا ة الخ ا ا  وفهم المراسع  التى ترد الى شرلا  السياحة 

الا يلى استعمال القوايد اللغوية الصحيحي فى  اللغي االنجليزية والرد يليها و اال افي الى الو يتدرا ال 
 . التخا ا 

 تكنولوجيا املعلومات السياحية  س 1111110

ف ع ين مفهوم يملية  (المعرفي  –ال يانا   –المعلوما  )تت من المادة مفاهيم اساسية حول 
  مفهومها ومراحل االتصال ويناصرها المختلفة وتتناول المادة دراسة لنظم المعلوما   صفي يامي من حي

ت ورها وملوناتها وخصا ها المختلفة واهم اهدافها ويتعرس ال الا من خعلها يلى االنوا  المختلفي لنظم 
نظم المعلوما  االدارية النظم  –نظم التشغيل االللترونى لل يانا  )المعلوما  التى تعتمد يلى الحاسا االلى 

وتت من المادة جانا ت  يقى حول استخدام نظم ( ء االص نايى الخ رة والالا –النظم  –المديمي للقرارا  
( ت ا  الخدما  والتسهيع  السياحية  –ت ا  االتامة  –ت ا  النقل )المعلوما  فى مجال السياحة والفنادق 

  .لما تتناول المادة اي ا مفهوم التجارة االللترونية وت  يقاتها فى مجال السياحة والفنادق 
 (  مقرر اجبارى) سياحيط ختطيس 1111111

ساسية حول التخ ي  السياحى من حي  مفهومة واهميتة ويوامل ألمفاهيم اال لدراسة المادة تهدس
نجاحي ومستوياتي المختلفة لما تستعر  المادة دراسة للخ ي السياحية  صفي يامي وت ورها يلى مر السنوا  

 –االتامي النقل ال نية االساسيي )  الق ايتا السياحية وانوايها المختلفي ومراحلها هاا ف ع ين دراسة تخ ي
ويتعرس ال الا من خعل المادة يلى  اال ار التفصيلى للتخ ي  السياحى وت  يقاتي فى (االجهزة المعاوني 

مصر من خعل دراسة الخ   الخمسية للتنمية السياحية فى مصر واهدافها المختلفة هاا  اال افة الى التعرس 
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  المس ولي ين التخ ي  لتنمية النشا  السياحى الدولى والداخلى فى مصر وتقييم ادا ها تجا  ين الجها
 المس وليا  الموللي اليها ل مان تحقيق تخ ي  يلمى سليم يساهم فى نجاح يملية التنمية السياحية فى مصر 

 (  إختيارىمقرر )جغرافيا مصر السياحية  خ 1111111

ساسية حول الجغرافيا ،  السياحة وجغراتيا السياحة ، لما تتناول اي ا االهيم مفاال لدراسة المادة تهدس
دراسة الععتة  ين لل من السياحي واوتا  الفراغ ويتعر  ال الا من خعل ها  المادة يلى اهم مقوما  
 الجاا السياحى فى مصر ومستوى الخدما  والتسهيع  السياحية داخلها ، لما يتعرس اي ا الى ليفية
توظيس تلو المقوما  لخدمة التنو  السياحى داخل مصر وتشمل المادة اي ا يلى دراسة لجانا ال لا 
السياحى الى مصر من حي  الحجم والمصدر والتوزيع الجغرافى ف ع ين دراسة اهم االثار االيجا ية والسل ية 

ل ي ية لما تستعر  المادة اي ا للنشا  السياحى من مختلس الجوانا االتتصادية واالجتمايية والثقافية وا
المناهج المختلفة لدراسة الجغرافيا السياحية مع ير  ت  يقا  الستخدام لل مني من ها  المناهج فى مجال 

 .الدراسة
 خ آثار مصر القدميه1111111

 ددالمق رة فددى الفلددر الدددينى فددى مصددر القديمددة ودراسددة لت ددور المق ددرة  ال الددا تعريددسالددى  يهدددس المقددرر 
للية فى مصر القديمة  دأ من مقا ر العصور االولى فى ا يدوس وصقارة ثم المجموية الجنا زية للملدو زوسدر الم

وتشددمل الدراسددة اي ددا دراسددة تفصدديلية الهرامددا  . وامتددداد الددى اهرامددا  الملددو سددنفرو  من قتددى ميدددوم ودهشددور 
مسددة والسادسددة وتمتددد الدراسددة التفصدديلية ملددوو االسددرة الرا عددة فددى ه دد ة الجيددزة واهرامددا  ملددوو االسددرتين الخا

لمقددا ر ملددوو الدولددة الوسدد ى والدولددة الحديثددة مددع دراسددة تفصدديلية لمقددا ر وادى الملددوو والمللددا  فددى ال ددر الغر ددى 
 .لمدينة االتصر

 (  مقرر اجبارى)  (1)شركات السياحية إعمال س 1111111

ومحتوياتي المختلفي  Tour Program( لسياحى ال رنامج ا)مفهوم  دراسة المحتوى العلمى يلى يهدس    
  :وليفية ايداد  رنامج سياحى واحتساا السعر لي منخعل النقا  التالية

 .لمن يقدم ، نويية العمعء ، يدد المشارلين ، لعر  مقدم: ال رنامج السياحى 

 وم مون ال رنامج السياحىشلل .المعايير العامة التى يجا مراياتها يند تنظيم الرحع  او ال رامج السياحى
ال رنامج السياحى وايعنها االتامي والنقل واالنتقاال  واالستق ال والتسعير واالرشاد السياحى  أسعاراحتساا 

 . والمزارا  السياحية وخدما  صغيرة مجمعي 
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 (1)أعمال شركات الطريان 

 :تىيهدس المقرر لدراسة أسعار النقل الجوى و ليفية إحتسا ها من خعل األ
FAREST: 

 Fare Manulas ( AT&APT). 

 IATA areas ( area1 , area2 , area3 ). 

 Country & currency codes 

 Journey types ( one way , round trip ). 

 How to look up a fare in fare manuals . 

 Fare type codes fares with a rule/note , fares with a routing, fares with 

direction codes, The IATA fare formula. 

 The Mileage system ( MPM,TPM,EMA,EMS ). 

FARES2:PART ONE: 

 Add-one. 

 Side trips. 

 Stopovers. 

 (  مقرر اجبارى)  1 متخصصةاجنبيه  لغةس 1111111

وزيارة مهارا  هاا المقرر امتداد لما تم دراستي فى الفصل الدراسى السا ق ويهدس الى صقل يعت ر        
ال الا اللغوية وحصيلتي من المص لحا  فى مجال شرلا  السياحي والسفر وال يران  اال افي الى المزيد    

 . من القوايد اللغوية 
 ( مقرر اجبارى)تنمية سياحية متواصلة  س 1111111

وازية والمتواصلة واهداس ال الا  مفهوم التنمية السياحية  انوايها المت يهدس هاا المقرر الى تعريس       
التنمية السياحية واس ا ها االتتصادية واالجتمايية والثقافية وال ي ية ثم نستعر  مراحل التنمية السياحية 
ومعوتاتها ثم نستعر  السياسا  واالستراتيجيا  التى تؤدى الى تحقيق التنمية السياحية وفى النهاية نستعر  

وانوايي ثم دور االتفاتيا  الدولية يلى التنمية السياحية وانعلاسا  االحدا  مفهوم االستثمار السياحى وت ور  
 .العالمية يلى التنمية السياحية

 

 (  مقرر اختيارى)سيكولوجية العمالء  خ 1111111

تت من المادة مفاهيم اساسية حول السا ح ، يلم النفس ومدى ارت ا ي  صنايي السياحة ، سيلولوجية         
يتعرس ال الا من خعل ها  المادة يلى اهمية ةدراسة ملونا   ي ة السا ح من مختلس الجوانا السا ح و 

االجتمايية والثقافية وال ي ية ومدى تأثيرها يلى اتخاا ترار السفر  لما يدرس اي ا العوامل االخرى التى تؤثر 
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حو  التسويق فى تفهم سيلولوجية  يلى ترار السفر  النس ة  للسا ح لما تتناول المادة اي ا ليفية توظيس  
اهم المراحل التى تمر  –سلولي تجا  السياحي والسفر  –دوافعي المختلفي  –توتعاتي  –السا ح من حي  احتياجة 

 . ها يملية اتخاا ترار السفر  النس ة
 احملتوى العلمى

 –( ، أمثلة للحاجا  السياحية نظرية الحاجا  )المحتوى سلوو المستهلو ويملية اتخاا القرارا   السفر        
المفهوم ، الخصا ص ، المراحل ، )يملية االدراو  –( ، الفرق  ين الدوافع والمحدادا  مفهوم الدوافع)الدوافع 

المفهوم ، الملونا  ، ليفية )، االتجا  ( المخا ر المدرلة وسلوو السا ح ، الصورة الاهنية للمقصد السياحى 
 . مفهوم الخ رة السياحية ، الععتة  ين الخ رة والشعور  الر ا ( خ رة أو التعلم ال( )تغيير اتجا  السا ح 

 (  إجبارىمقرر )السياحية   واإلعالنالدعاية  س 1111111

ساسية حول االيعن وااليعم ويملية االتصال ويناصرها المختلفة لما االمفاهيم ال لدراسة المادة تهدس       
ن السياحى ويعتتي  عناصر المزيج التسويقى  صفي يامة وسياسة التنشي  السياحى تتعر  اي ا دراسة االيع

 صفي خاصة ومن خعل المادة يتعرس ال الا يلى اساس تخ ي  الحمع  االيعنية السياحيةة وليفية و ع 
مية ف ع اهدافها والميزانيا  الخاصي  ها وتت من المادة اي ا اساليا التصميم والرتا ة يلى الخ   االيع

 . ين دراسة دور المنظما  السياحية القومية فى مجال التنشي  السياحى  صفي يامة فى الداخل والخارج 
 

 (  1)متخصصة   أجنبية لغةس 1111111

هاا المقرر امتداد لما تم دراستي فى الفصل الدراسى السا ق ويهدس الى صقل وزيادة مهارا  ال الا يعت ر      
من المص لحا  فى مجال التخا ا مع العمعء  شلل يام مع الترليز يلى  رورة تعلم اللغوية وحصيلتي 

  .ال الا لفن االتيلي  اثناء ادارة الحوار  اال افي الى المزيد من القوايد اللغوية
 

 (  مقرر اجبارى)ادارة االزمات السياحية س 1111111

يس االزما   صفي يامي ، خصا صها المميزة ، ساسية حول تعر االمفاهيم لمعرفة الالمادة  تهدس        
انوايها المختلفة واهم المراحل التى تمر  ها لما تتناول اي ا مفهوم االزمة السياحية واهم العناصر المس  ي لها 
 اال افي الهم االثار الناجمي ينها ويدرس ال الا من خعل ها  المادة اهم االزما  السياحية التى يتعر  لها 

السياحى المصرى خعل السنوا  السا قة واساليا التصدى لها والمت ل ا  االساسية العزمة لعدارة الق ا  
وتشمل المادة اي ا يلى دراسة االساليا المختلفي الدارة االزما  . الفعالة لعزما  السياحية  صفي يامة 
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دارة االزما  السياحية فى مصر والتعرس اا مع تقييم االداء الفعلى لجهاز السياحية فى اهم الدول المتقدمي سياحي
 .  يلى اهم االزما  السياحية التى يملن ان تواجي الق ا  السياحى المصرى مستق ع

 : احملتوى العلمى 

، الفرق  ين االزمة واللارثة ، انوا  االزما  السياحية ، ادارة االزما  السياحية    األزمةالمقصود          
 يملية صنع القرار الخاص السفر ، دور التسويق والتنشي  فى مواجهة االزما    وتأثيرها يلى األزما 

 

 (  مقرر اختيارى)تنمية املبيعات السياحية   خ 1111111

يملية االتصاال  التسويقية ويناصرها المختلفي لما تتناول دراسة فرو  الم يعا  من دراسةالى  تهدس المادة    
الفعال فى حمع  االتصاال  التسويقية المتلاملة واهم اهدافها لما تت من  حي  مفهومها واهميتها ودورها

لما يتعرس ال الا منخعل ( للوس اء/ للمستهلو )اي ا ير  لعنما   المختلفة لعملية ترويج الم يعا  
م المادة يلى مدى التلامل  ين ترويج الم يعا  ويناصر مزيج االتصاال  التسويقية ، ف ع ين دراسة اه

  .معوتا  استخدام ترويج الم يعا  داخل يناصر المزيج التسويقى 
 

 (  1)شركات الطريان  إعمالس 1111111

يستلمل ال الا ما تم دراستي فى الفصل الدراسى السا ق ين أسعار النقل الجوى و ليفية إحتسا ها من 
 :خعل األتى 

FARES 2: Part Two: 

 Higher intermediate point ( HIP)  

 One way backhaul check (BHC) 

 Round & circle trip fares 

 Journeys in mixed classes 

 Special fares  

Currency &Taxes 

 Fares 3 : 

 The passenger ticket: 

 The IATA passenger ticket  

 Prepaid ticket advice (PTA) 

 Miscellanceous charges order (MCO) 

 Credit card & commission 

 Charges to tickets 

 Electronic ticket 
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 :  العلمياحملتوى 

مروحية ،  ر ينية ، نفاثة ، جام و ، ) رازا  ال ا را  (  دوليا ، اتليميا ، محليا)ت ور النقل الجوى 
القوايد والقوانين الدولية  –(  يران منتظم ،  يران يار  ، تالسى  ا ر)نظم ال يران ( اسر  من الصو  

التحديا  فى مجال  –حساا فروق التوتيتا  فى ال يران  دولية ، اتليمية ، محلية ،)المنظمة للنقل الجوى 
نظم الحجز اآللى  –( الخصخصة ، الشرلا  متعددة  الجنسيا  ، المنافسة الحادة ( )صناية النقل الجوى 

 (جاليو ، سا ر ، سيسم وان ، ولدس ان)المختلفة 

  1متخصصة  أجنبيةلغة س 1111111

الا فى استخدام المص لحا  الجديدة فى مجال شرلا  زيادة صقل مهارا  ال  إلىيهدس المقرر 
السياحة وتراءة المو ويا  المرت  ة  مجاال  التخصص  شلل مستفي  مع الترليز يلى تعليم ال الا ليفية 

 .ادارة واداء حوار م ول مع العميل 
 ( مقرر اجبارى )واملنظمات السياحية  األجهزةس 1111111

اسية حول المنظما  الدولية واهم االجهزة التا عي لها يلى المستوى مفاهيم اس يهدس المقرر لدراسة
العالمى لما يتعرس ال الا اي ا من خعل ها  المادة يلى المنظما  السياحية الدولية سواء لان  اا  اتصال 
م اشر او اا  اتصال اير م اشر هاا ف ع ين الدور الهام للمنظما  السياحية الدولية  النس ة للنشا  
السياحى العالمى وتت رق اي ا المادة الى دراسة المنظما  االتليمية السياحية داخل الو ن العر ى ودرورها 
الهام فى ديم النشا  السياحى داخلي واخيرا يدرس ال الا اهم االجهزة السياحية فى مصر سواء لان  االجهزة 

 .حلومية او تا عة للق ا  الخاص 
 خ سياحة املؤمترات 1111111

هدس هاا المقرر الى تعريس سياحة المؤتمرا  و أنوايها و التجهيزا  الم لو ي لقايا  سياحة ي
شرلا  , جها  اير رسميي , جها  رسميي حلوميي )المؤتمرا  و من هم المشارلون فى تجهيزا  الؤتمرا  

المراحل التخ ي يي  لما يتم التعرس يلى األهميي اإلتتصاديي لسياحة المؤتمرا  و(. نقل , فنادق , سياحي 
 (مرحلة التقييم , مراحل التجهيز , مراحل ما ت ل اإليداد ) لسياحة المؤتمرا  
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  و العوملة السياحةخ 1111111

 تعريس تلنولوجيا المعلوما  و األنظمي الحديثي فى اإلتصاال  و دورها الفعال فى صناية  يهدس المقرر     
منتجى الخدمي السياحيي و مستهلليها و اإليجا يا  و السل يا  فى  السياحي و دور اإلنترن  فى الر    ين

يملية إستخدام التلنولوجيا فى صناية السياحي و دور وسا ل اإلتصال فى الديايي و التسويق للمنتج السياحى 
  لما يتم التعرس يلى العولمة ودورها فى إندماج منظمى الرحع  الشاملة مع شرلا, يلى المستوى العالمى 

 .ال يران والفنادق يلى المستوى العالمى 
 

 ( مقرر اختيارى )البيئة و السياحية  خ1111111

مفاهيم اساسية حول ال ي ة ، اهم يناصرها ، التأثير المت ادل  ينها و ين النشا   يهدس المقرر لدراسة      
المادة اي ا دراسة لنم  السياحة السياحى ، والسياحة المتواصلة من حي  االهمية واهم الم ادىء لما تتناول 

ال ي ية من حي  المفهوم ، اهم االنش ة الممارسة ، الم ادىء التى تقوم يليها وشرو  ممارستها ، ف ع ين 
دراسة اهم االثار السل ية وااليجا ية الناجمي ين هاا النم  السياحى يلى المجتمع الم يس تشتمل ها  المادة 

دول المتقدمي فى مجال السياحة ال ي ية يلى المستوى العالمى هاا ف ع ين دراسة اي ا يلى الدراسة الهمية ال
منحي  اهم المقوما  ، التوزيع الجغرافى واهم المعوتا  ( مصر)نم  السياحة ال ي ية يلى المستوى المحلى 

 . التى يملن ان تواجي ت ور ونمو هاا النم  السياحى فى مصر مستق ع 
 (  إجبارىمقرر )ياحىارد البشرية فى اجملال الساملو إدارةس 1111111

فرص العمل  –االنتاج  –العمل  –الموارد ال شرية )تعريفا  ومفاهيم اساسية حول لدراسة  المادة  تهدس       
لما تستعر  اشلال العمالة وانوايها المختلفة داخل الق ا  السياحى من ( ال  الة  –م ايفة العمالة  –

مالة اير م اشرة ويمالي محفوزة هاا  اال افة الى التعر  لليفية تخ ي  وتنمية الموارد يمالة م اشرة وي
ال شرية داخل الق ا  السياحى من خعل التعليم والتدريا ودورة فى رفع لفا ة ينصر العمل لما تت رق المادة 

 .(مصر)اي ا الى دراسة احصاءا  العمالة السياحية يلى المستوى العالمى والمحلى 
 ( إجبارىمقرر )تشريعات سياحية وفندقية   س 1111111

تتناول المادة التنظيم القانونى للمنشآ  السياحية والفندتية من  حي  االجراءا  وشرو  الترخيص          
وتحديد الجها  المختصة  تحديد االسعار الخاصة  ها  المنشآ  لما تتناول اي ا التنظيم القانونى للعاملين 

المنشآة من حي  تانون العمل وااللتزاما  والقيود الواردة يلى حرية لل من العامل وصاحا العامل  داخل ها 
داخل القانون )لما يتعرس ال الا اي ا من خعل ها  يلى التنظيم القانونى داخل الشرلا  السياحية . 
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لشرلا  السياحية وشرو  ف ع ين دراسة لافة االلتزاما  القانونية التى تقع يلى ياتق تلو ا( المصرى 
 .اصدار تراخيص لها وتتناول اي ا التنظيم القانونى لألجهزة السياحية الرسمية داخل مصر 

  

 :  العلمياحملتوى 

القوانين  –التشريعا  المنظمة لعرشاد السياحى  –التشريعا  الفندتية  –التشريعا  فى مجال السياحة        
الجها  اا  الصلة اشرافا  –المنشآ  السياحية والفندتية  –اير م اشر  المتصلة  السياحة والفدتة   ريق

اسس وم ادىء ( وزارة السياحة ، والمجلس االيلى للسياحة  ، وهي ة تنشي  السياحة )وتخ ي ا وتنفياا ورتا ة 
حة ، شرلا  السيا)يقود التأمين للمنشآ  السياحية  –انوا  المخا ر فى المشرويا  السياحية  –التأمين 

 .(ال واخر والفنادق العا مة والفنادق الثا تة ، شرلا  ال يران 
 ( مقرر اختيارى )النقل السياحى س 1111111

المادة التعرس يلى صناية النقل لملون ر يسى من ملونا  صناية السياحة وتتناول اي ا الت ور  تهدس     
خعل المادة يدرس ال الا االنما  الر يسية للنقل  التاريخى لوسا ل النقل السياحى ي ر السنوا  المختلفي ومن

يلى المستوى العالمى لما يتعرس اي ا يلى االهمية ( جوى  – حرى  – رى )السياحى  صفي يامة 
االتتصادية للنقل السياحى واهم القوى االتتصادية المؤثرة فيي وتتناول المادة اي ا اسس تسعير خدما  النقل 

تصادى لماتت من الدراسة جانا ت  يقى يتناول االنما  المختلفي للنقل السياحى داخل السياحى من الجانا االت
 .مصر والوزن النس ى داخل الحرلة السياحية الوافدة 

 ( إجبارىمقرر ) اق السياحيهسوحبوث األس 1111111

لما تت من دراسة  تتناول المادة  حو  السوق السياحى واهميتها ويعتتها  عناصر الترويج التسويقى         
المراحل المختلفي التى تمر  ها يملية التخ ي  ل حو  السوق ويتعرس ال الا من خعل هاا المادة يلى 
المراحل المختلفي التى تمر  ها  حو  السوق  دأ من اختيار يينا  الدراسة وتصميم استمارا  االست يان 

تت من المادة جانا ت  يقى حول استخدام  حو  التسويق ووصوال الى تحليل النتا ج ولتا ة التقارير النها ية و 
 .فى المجاال  السياحية المختلفي يلى المستوى الدولى والمحلى 
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 ( مقرر اختيارى )متخصصة ثانية  أجنبيةلغة  س0111111

يهدس المقرر الى صقل مهارا  ال الا فى استخدام مقررا  ومص لحا  جديدة فى مجال شرلا       
راءة المو ويا  المرت  ة  مجاال  التخصص والسيما فى مجال شرلا  السياحة والسفر  اال افي السياحة وت

 .الى  ع  القوايد اللغوية الجديدة  العزمة لسعمة التع ير 
 ( مقرر اختيارى )عالقات عامه  خ 1111111 

ومدددى االرت ددا   ينهددا و ددين هددا  المددادة دراسددة لمفهددوم الععتددا  العامددة واهميتهددا والهدددس منهددا  تهدددس       
يناصددر المددزيج التسددويقى  صددفي يامددي وملونددا  سياسددة التنشددي   صددفي خاصددة ثددم تسددتعر  المددادة ت  يددق 
الععتددا  العامددي فددى المجددال السددياحى مددن حيدد  الجمهددور المسددتهدس االنشدد ة الر يسددية التددى تسددتخدم  هددا 

هدا  المدادة خ دوا  تخ دي  انشد ة الععتدا  الوسا   التدى تدتم مدن خعلهدا ويددرس ال الدا اي دا مدن خدعل 
انش ة متواصلة ، انش ة المددى القصدير سدواء المخ د  لهدا )العامي السياحية واهم االساليا المستخدمي  ها 

لمددا يتعددرس ال الددا اي ددا مددن خددعل المحتددوى العلمددى للمددادة يلددى اهددم ال ددرق (او الغيددر مخ دد  لهددا مسدد قا 
العامددي السددياحية ودورهددا الهددام فددى ادارة االزمددا  السددياحية التددى يتعددر   لقيدداس وتقيدديم نجدداح جهددود الععتددا 

  .لها مختلس الدول السياحية مع التعر  لدراسة نمااج وامثلة من الواتع
 ( مقرر اختيارى )واجملتمع املضيف  السياحةخ 1111111

تصداد ، يلمداء ال ي دة لمدا المادة تعريس السياحة من وجهة نظر لل يلماء االجتمدا  ، يلمداء االت تهدس    
 تتناول اي ا الععتة  ين لل من السياحة ويلم االنثرو ولوجيا 

وتتناول تلو المادة اي ا المجتمع الم يس واهم االثار االيجا ية والسل ية الناجمي ين النشا  السدياحى يلدى 
الثدار داخدل المجتمعدا  هاا المجتمع ف ع ين القاء ال وء يلى اهم العوامل التى تدتحلم فدى ظهدور تللدو ا

الم يفي ويتعرس ال الا اي ا من خعل تللو المادة يلى اهم االساليا التى يملن من خعلهدا زيدادة االثدار 
 . نشا  السياحى يلى المجتمع الم يسااليجا ية والحد من االثار السل ة لل

 : احملتوى العلمى 

اال عددددداد  –مفددددداهيم السدددددياحة االجتماييدددددة  –ال ي يدددددة االجتماييدددددة والثقافيدددددة و  وا  عادهددددداظددددداهرة التدددددرويج       
ال ي ددددة  –التجر ددددة والثقافددددة للسددددياحة لدددددى المجتمددددع  –السددددياحة والتغيددددر االجتمددددايى  –االجتماييددددة للسددددياحة 
االيت ددددارا  االخعتيددددة  –العناصددددر التددددى تشددددلل  ي ددددة الفددددرد الترويحيددددة والسددددياحية  –االجتماييددددة للسددددياحة 

  يعدددة المجتمدددع المصدددرى ومقوماتدددي الثقافيدددة  –الععتدددة  دددين السدددا ح والمجتمدددع  – واالجتماييدددة فدددى السدددياحة
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تددددأثير التغيددددر االجتمددددايى والثقددددافى للمجتمددددع يلددددى  –مقومددددا  وايت ددددارا  السددددياحة العا ليددددة  –واالجتماييددددة 
حدس الثقدافى ال –ارت ا  التوجي نحو مختلس االنما  السياحية  السن والحالة التعليميدة  –االنش ة  الترويحية 

تواصدددددل السدددددياحة والمجتمدددددع مدددددن خدددددعل  –وااليتدددددزاز  دددددالمورو  الشدددددع ى والتدددددرا  التقليددددددى ايدددددر المدددددادى 
  .المهرجانا  الو نية 

 ( مقرر اختيارى )املنشآت السياحية  إدارةخ 1111111

لع الماديدة مقدمة مختصدرة يدن السدياحة لسدلعي خدميدة والتفرتدة  ينهدا و دين السد لدراسة تلو المادة تهدس     
لمددا تتندداول اي ددا الخصددا ص العامددة لصددناية الخدددما  السددياحية  صددفي خاصددة ويتعددرس ال الددا مددن خددعل 

االسدددتراتيجية  هدددا  المدددادة يلدددى الخصدددا ص العامدددة للمنظمدددا  العاملدددة فدددى مجدددال صدددناية الخددددما  وال ددددا ل
ي ددا الددى دراسددة مظدداهر يدددم المتاحددة لددديها ف ددع يددن خصددا ص القيددادة االداريددة داخلهددا وتت ددرق المددادة ا

فايلية المنشآ  السياحية والفندتية من الجاندا االدارى ف دع يدن دراسدة اهدم المشدلع  االداريدة داخدل تلدو 
المنشددأ  واخيددر تشددمل المددادة يلددى جانددا يخددتص  ددالتعريس  مفهددوم االزمددا   صددفي يامددي وانوايهددا المختلفددي 

ر  لهدا الق دا  السدياحى المصدرى واهدم االسداليا االداريدة ف ع ين دراسة اهم االزما  السياحية التى تتعد
  .األزما الفعالة لمواجهة تلو 

 (مقرر اجبارى)التنمية السياحية املتواصلة س 1111111

ومفهددوم التنميددة السددياحية المتواصددلة  واوجددي الددر   ( التنميددة السددياحية )المددادة دراسددة لمفهددوم  تهدددس تلددو     
الهمية ت  يق م دأ التواصل ل مان نجاح سياسا  ال ي دة السدياحية داخدل مختلدس  ينهما لما تت من دراسة 

ويت ددمن المدادة جانددا ت  يقددى يتمثددل  فدى دراسددة مدددى ت  يددق م ددأ التوصددل داخددل خ دد  . الددول السددياحية 
 التنمية السياحية فى اهم الدول المتقدمة سياحيا يلى المسدتوى العدالمى وفدى مصدر لمدا تت دمن المدادة اي دا
دراسددة لمسددتق ل التنميددة السددياحية المتواصددلة فددى ظددل التغيددرا  المتوتعددي لصددناية السددياحة االنمددا  السددياحية 

 .اإلتليمالحالية والمستق لية داخل االتليم واهم معوتا  التنمية السياحية داخل 
 

 رشاد السياحىتوصيف املقررات الدراسيه لقسم اإل :ثانياا 
 ةالسياحس مدخل اىل علم 1111111

صددناية السددياحة والت ددور التدداريخى لهددا ، تعريددس السددا ح : المقددرر دراسددة لمفدداهيم أساسددية حددول  يهدددس     
لمددددا يسددددتعر  المقددددرر تعريددددس النشددددا  . وخصا صددددة ، الفددددرق  ددددين السددددياحة الداخليددددة واألتليميددددة والعالميددددة 

امددل المددؤثرة فيددة ، والعددر  السددياحى وأهددم مقوماتددة ، ويتعددر  لدراسددة لددل مددن ال لددا السددياحى الدددولى والعو 
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, السياحى  ما يشمل من مقومدا  الجداا السدياحى   يعيدة و شدرية مدع الت  يدق يلدى أتداليم مصدر السدياحية 
 .هاا ف ًع ين دراسة األ ار التنظيمى لصناية السياحة س مصر  صفة خاصة

   السياحي اإلرشادخ أساليب 1111111

حددد  ال ددرق والوسددا ل فددى مجدداال  األرشدداد السددياحى والتعددرس يلددى أ يهدددس المقددرر  تعريددس الدددارس       
يلدددى المواتدددع التدددى تخدددص مجدددال األرشددداد السدددياحى الدددى جاندددا التعدددرس يلدددى أحدددد  الوسدددا ل التعليميدددة فدددى 

 . توصيل المعلومة من خعل استخدام  رق العر  المختلفة
 (1)س لغة أجنبية ومصطلحات 1111111

المصددد لحا  الدارجدددة المتداولدددة فدددى المنشدددأ  السدددياحية والفندتيدددة   تعريدددس ال الدددا يلدددى المقدددرر يهددددس
 اإل افة الى الرموز واأللواد المختلفة والمص لحا  المتعارس يليها فى المجال ، حي  تهدس المادة الى تعلديم 

غويدة ال الا معانى هاة المص لحا  وليفية استخدامها فى المنشأ  السياحية والفندتية  هدس زيدادة الحصديلة الل
 . لل عا وتحسين مستواة فى التخا ا  الغة األجن ية

 

 خ بيئة مصرية1111111

المقددرر التعددرس يلددى ال ي ددة وأهميتهددا فددى حيدداة األنسددان د تعريفددا  لمفهددوم ال ي ددة الشدداملة أو ال ي ددة  يهدددس       
تمعتها مدن جغرافيدا و  وارافيدا المحي ة وملوناتها الثع  ال  يعية والمصنوية واألنسانية ، وال ي ة ال  يعية ومش

 .وتر ة ومناخ وماء وثروا    يعية د ال ي ة المصنوية ومشتمعتها من لل مظاهر العمران والعمارة
 

 

 و مناطقها األثريهخ تاريخ مصر القديم 1111111

م  دارسددة وتحليددل  مختلددس الجوانددا السياسددية والح ددارية واألجتماييددة لتدداريخ مصددر القدددي يهدددس المقددرر  
 ددددءا  عصدددور مدددا ت دددل التددداريخ وحتدددى نهايدددة األسدددرة الثعثدددين والدددو مدددن خدددعل دراسدددة ملدددوو لدددل أسدددرة والظدددروس 

دهارهدا وسدقو ها واهدم مدا تدم السياسية والدينية واالجتمايية واالتتصادية لمصداح ة لنشدأة تلدو االسدرا  واسد اا از 
اريخيددة ا تدددا مددن يصددر س دراسددة االحددوال التهددؤالء الملددوو مددن انجددازا  ح ددارية مختلفددة ويتندداول الدددار  دفددى يهدد

منتهيدا  العصدر المتدأخر ولدالو يصدل   الدثدولدة الحديثدة ثدم يصدر االنتقدال الانى مندتقع الدى يصدر الثاالنتقال ال
 . الى نهاية التاريخ الفريونى 

تاريخيدة متنداوال فى  وء ها  الدراسة يتناول الدارس لل فترة تاريخية يلى حد  ويوامل القوى وال دعس للدل فتدرة 
االحدا  التاريخية ، السياسية الداخليدة والخارجيدة للدل ملدو مصدر يلدى حدد   اال دافة الدى انجازاتدي مدن منشدآ  

 .آثرية فى اتاليم مصر المختلفة 
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 (  1)س آثار مصر القدمية1111111

المق درة الملليدة  المق رة فى الفلر الدينى فدى مصدر القديمدة ودراسدة لت دور  ال الا تعريس  يهدس المقرر
فى مصر القديمة  دأ من مقا ر العصور االولى فى ا يدوس وصقارة ثم المجموية الجنا زية للملو زوسدر وامتدداد 

وتشددمل الدراسددة اي ددا دراسددة تفصدديلية الهرامددا  ملددوو . الددى اهرامددا  الملددو سددنفرو  من قتددى ميدددوم ودهشددور 
سددرتين الخامسددة والسادسددة وتمتددد الدراسددة التفصدديلية لمقددا ر االسددرة الرا عددة فددى ه دد ة الجيددزة واهرامددا  ملددوو اال

ملددوو الدولددة الوسدد ى والدولددة الحديثددة مددع دراسددة تفصدديلية لمقددا ر وادى الملددوو والمللددا  فددى ال ددر الغر ددى لمدينددة 
 .االتصر

 (1)س لغة مصرية قدمية 1111111

ر اللغويدة التدى مدر   هدا  اللغدة ي در دراسة نشأة اللغة المصرية القديمدة وت ويرهدا مدرورا  العصدو تهدس    
الديمو يقى  والخ  الق  ى ، وفو رموز اللغدة  –الهيرا يقى  –العصور التاريخية والخ و  لمختلفة الهيرواليفى 

المصددرية القديمددة ، وتشددمل الدراسددة توايددد اللغددة المصددرية القديمددة فددى العصددر اللغددوى الوسددي  مددن خددعل دراسددة 
المتصدلة والمتعلقدة ) ودراسدة الجمدل  انوايهدا وال دماير  انوايهدا . اء الللمة دة و ندلتا الى دالععما  المستخدمة ف
وتت دددمن الدراسدددة . وال ددددل والع دددس والصدددفا  وحدددروس الجدددر  واإل دددافة اإلشدددارة وأسدددماء (واالسدددنادية والمرل دددة

 .الت  يقا  من خعل التمارين 
  

  باللغات( 1( )فرعونى)س آثار مصر القدمية1111111

مددن يصددر الدولددة القديمددة وحتددى يصددر ( االفددراد ) تندداول الدددارس ت ددور االفددراد ول ددار المددوظفين يهدددس المقددرر  
الدولة الحديثة وفى  وء هاا يقوم الدارس  دراسدة تفصديلية لمق درة او مق درتين فدى لدل حق دة تاريخيدة متعرفدا يلدى 

 ندى  –ة مرورا  المنا ق االثرية المختلفدة مثدل صدقارة ت ور ال راو المعمارية للمق رة فى الح ارة المصرية القديم
 . حسن وتونة الج ل 
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 ( 1)س لغة مصرية قدمية 1111111

دراسددددة توايددددد اللغددددة المصددددرية القديمددددة فددددى العصددددر اللغددددوى ال سددددي  مددددن خددددعل تمددددارين تشددددمل لاسددددتلمال  يعددددد
نفى ، أدوا  االسدتفهام وادوا  الشدر  الصفا  المقارنة وصيغ التعجا ، أدوا  وترلي ا  ال: المو ويا  التالة 

لمددا .وادوا  النددداء وحددرس الجددر ، الصدديغ الفعليددة وجملددة اللينونددة وجملددة الشددر  والجملددة االسددمية وانددوا  الخ ددر 
يشمل دراسة االلقاا والنعو  الخاصة  الملوو ومقدمة تاريخية ودينيدة وسياسدية لظهدور االلقداا الملليدة وااللقداا 

ملونددا  اسدماء الملددوو وتوايددد و دوا   تددراءة اسددماء الملدوو والتريددا يلددى تدراءة القدداا واسددماء الثانويدة للملددوو و 
 .الملو من خعل نصوص مختارة من يصور لغوية مختلفة 

 س تاريخ مصر اليونانية والرومانية باللغات 1111110

انى فدى شد ون الحلدم فدى مصدر فدى نهايدة العصدر ال الا فى ها  المادة  داية التددخل الرومد يهدس المقرر دراسة
ال  لمددى ، دخددول ااسدد س مصددر وايت ارهددا واليددة تا عددة لعم را وريددة الرومانيددة ، النظددام الدداى و ددعة ااسدد س 
لعدارة فى مصر ، تعاتدا اال دا رة الرومدان  عدد ااسد س  دايدة مدن يهدد تي ريدوس ونهايدة  عهدد دتليدديانوس مدع 

ن لهدا تدأثير يلدى مصدر ، الزيدارا  التدى تدام  هدا  عد  اال دا رة الرومدان الدى مصدر الر الهم االحدا  التدى لدا
والنتا ج التى ترت   يلى زيارتهم فدى مصدر ، أهدم االيمدال التدى تدام  هدا اال دا رة الرومدان فدى مصدر ،  الو دع 

 االجتمايى واالتتصادى فى مصر تح  الحلم الرومانى واصعحا  دتلديانوس 
 (  1)ر األسالمية س تاريخ مص1111111

دراسة تاريخ مصر األسدعمية مندا الفدتح العر دى وحتدى نهايدة العصدر الفدا مى ، ويتعدر   يهدس المقرر  
فى هاة الفترة ليدس تدم فدتح مصدر وتأسديس العاصدمة الفسد ا  ، ومدا يترتدا يلدى الدو مدن هجدرة الق ا دل اير يدة 

للغة العر ية والدين األسعمى فدى مصدر فدى يصدر الدوال  لالو يتناول ليفية انتشار ا. الى مصر واستقراراها  ها 
ثم يتناول هاا المقرر دراسة الدولة ال ولونية واألخشيدية وأهم ما أرت    هما من أحددا ، . وأهم أحدا  تلو الفترة

 .ثم الدولة الفا مية وأحوالها السياسية واألتتصادية واألجتمايية والفلرية وتأسيس العاصمة القاهرة 
 س تاريخ مصر احلديث1111111

المادة دراسة الفتح العثمانى ، ا حملدة الفرنسدية ، نشدأة محمدد يلدى ونهو دة ، مصدر فدى يهدد محمدد يلدى  تهدس
ي داس األول ومحمددد سددعيد  اشدا ، مددص فددى : ، خلفداء محمددد يلددى ( األصدعحا  الداخليددة د السياسدة الخارجيددة)

 اا التدددخل اتألجن ددى د األيمددال العامددة د النه ددة العمرانيددة الخ ددة الماليددة والسياسيةوأسدد)يهددد اسددماييل  اشددا 
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، مصددر فددى يهددد ( مقدددما  الثددورة العرا يددة د أحددداثها د نتا جهددا)، مصددر فددى يهددد توةفيددق  اشددا  ( والسياسددية 
 .األحتعل حتى  داية الحرا العالمية األولى 

 باللغات ( 1( )فرعونى)س أثار مصر القدمية 1111111

دراسة أمثلة من معا د الولتين القديمة والوس ى وداسة شاملة تفصديلية للعناصدر المعماريدة  يهدس المقرر  
فى المعا د المصرية فدى الدولدة الحديثدة مدع دراسدة تفصديلية لل در الشدرتى والغر دى لمديندة األتصدر ومدن ثدم تشدمل 

 دددال ر الشدددرتى والعناصدددر دراسدددة العناصدددر المعماريدددة والمنددداظر المصدددورة يلدددى جددددران مع ددددى اللرندددو واألتصدددر 
المعمارية والمناظر المصورة يلى جدران معا د الدير ال حرى ومدينة ها و والرامسيوم  ال ر الغر دى  اإل دافة الدى 

 .دراسة مع دى أ و سم ل  شىء من التفاصيل 
 (1)س لغة مصرية قدمية 1111111

غددوى الوسددي  مددن خددعل تمددارين تشددمل اسددتلمال دراسددة توايددد اللغددة المصددرية القديمددة فددى العصددر الل يعددد  
المو ددويا  التاليددة فددى التقددديم ، الموصددول ، المصدددر وصدديغة الحددال، اسددما الفايددل والمفعددول وصدديغة الصددلة 

لمددا تشددمل دراسددة أسددماء األلهددة واأللهددا  فددى الديانددة المصددرية القديمددة ي ددر العصددور اللغويددة . وصدديغة األمددر 
تلدددو األلهدددة واأللهدددا  التدددى ظهدددر  فدددى النصدددوص المصدددرية القديمدددة  المختلفدددة ، والتعدددرس يلدددى ألقددداا ونعدددو 

والواليا  الرمزية والدينية ،  اإل افة الى تراءة أسدماء األفدراد الخاصدة  ل دار رجدال الدولدة وألقدا هم الوظيفيدة ي در 
 .العصور اللغوية المختلفة

 (1)س أثار مصر اليونانيه و الرومانيه  1111111

و ترلزهدا فدى األسدلندريي و فدى المددن و المقا عدا  إ دان فتدرة الحلدم ال  لمدى و الرومدانى األثار المصريي  تشمل
تشمل الملت ي القديمي و مع د سيرا يس و يمود السوارى و مقا ر مصد فى لامدل و األنفوشدى و الورديدان و لدوم 

دنددر  ، إدفدو ،إسدنا ،لدوم الدلي و لوم الشقافي و فدى الفيدوم و فدى توندي الج دل و فدى مصدر العليدا و تشدمل معا دد 
 .إم و ،فيلي ،و معا د الواحا  مثل هي س و دوش و دير الحجر و سيو  و الواحا  ال حريي 

 (1)س آثار مصر اليونانية الرومانية  1111111

ال الددا فددى هدداة المددادة دراسددة وصددفية تفصدديلية ل ثددار اليونانيددة الرومانيددة لمدينددة  يهدددس المقددرر دراسددة  
مق رة الشا  ى د مقا ر مص فى لامل د مقا ر األنفوشى د مق رة لدوم الشدقافة د مع دد الدرأس السدوداء د  :األسلندرية 

ن داة : مع د السرا يوم ويمود السوارى د المدرج الرومانى وآثار لوم الدلة د األثار اليونانيدة الرومانيدة  مديندة الفيدوم 
ليونانى الرومانى ، المددن اليونانيدة التدى أتيمد   دالفيوم ، تاريخية ين الفيوم فى العصر الفريونى ثم فى العصر ا
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دراسددة وصددفية تفصدديلية ل ثددار اليونانيددة الرومانيددة  ددالفيوم ومع ددد التمسدداح المنقددول  ددالمتحس اليونددانى الرومددانى 
 . األسلندرية

ع واحدددا  لمدددا يتنددداول المقدددرر األثدددار اليونانيدددة الرومانيدددة  الواحدددا  المصدددرية ، ن ددداة تاريخيدددة يدددن و ددد  
الصحراء الغر ية فى العصر الفريونى وأزدهارها فى العصر اليونانى الرومانى ، اآلثدار اليونانيدة الرومانيدة  واحدة 

 .سيوة ، األثار اليونانية الرومانية  واحة الخارجة ، األثار اليونانية الرومانية  واحة الداخلة
 و البيزنطيه  خ حضارة مصر فى العصور اليونانيه و الرومانيه1111111

تمثددل إدارة الحلددم و السددل ي المرلزيددي ينددد دخددول ال ا لمددي لمصددر و تأسدديس دولددة ال ا لمددي  مصددر  عددد تأسدديس 
األسدددلندريي يلدددى يدددد األسدددلندر األل دددر و تشدددمل المظددداهر الح ددداريي فدددى مصدددر فدددى العصدددر ال  لمدددى السدددل ي 

و سياسدتهم الزراييدي و اإلتتصداديي لدالو الحيدا   ،سياسة ال ا لمي الدينيديالمحليي ، الجيش ، األس ول ، الشر ي 
اإلجتماييددي و   قددا  المجتمددع فددى تلددو الفتددر  و يعتددتهم  المصددريين و ثددورا  المصددريين  دددهم ثددم المنشددآ  

و و تن  دق هدا  المظداهر الح داريي فدى مصدر . المعماريي و الفندون و العلدوم فدى مصدر إ دان العصدر ال  لمدى 
 يزن دددى حتدددى إنتهددداء دولدددة الرومددان فدددى مصدددر و دخدددول مصدددر تحددد  لدددواء الخعفدددي يلددى العصدددر الرومدددانى و ال

 .اإلسعميي
 (1)س تاريخ مصر األسالمية 1111111

تدداريخ مصددر األسددعمية فددى العصددرين األيددو ى والمملددولى ، ويتعددر  فددى هدداة  دراسددةهدداا المقرر  يهدددس  
ميددة ودور صددعح الدددين األيددو ى فددى توحيددد الج هددة الفتددرة لليفيددة تأسدديس الدولددة األيو يددة يلددى أنقددا  الدولددة الفا 

األسددعمية والتصدددى للخ ددر الصددلي ى ، لمددا يتندداول أدوار السددع ين األيددو ين فددى أسددتلمال مسدديرة صددعح الدددين 
األيددو ى  ددد الصددلي ين ، وأيمددالهم الداخليددة والخارجيددة ، لددالو يسددتعر  هدداا المقددرر العصددر المملددولى  شددقية 

أهم السع ين الاين حلموا مصدر فدى تلدو الفتدرة ، ويعدر  أي دا ألحدوال مصدر السياسدية ال حرى والجرلسى ، و 
 .واألتتصادية واألجتمايية وأهم األخ ار التى هدد  ال عد والععتا  الخارجية فى تلو الفترة

 س تاريخ مصر املعاصر1111111

عالميددة األولددى ، أحدددا  ثددورة المددادة دراسددة  الحمايددة ال ري انيددة يلددى مصددر فددى  دايددة الحددرا ال تهدددس  
م 9191م ، ومهاهدة 9188ف راير  82، تصريح ( الحرلة الو نية فى مواجهة األستعمار ال ري انى )م 9191

   .م 9191م ، معاهدة الجعء 9198واألحدا  الناجمة ينها ، األحدا  التاريخية التى أد  الى تيام ثورة 



 

 

 

             
 

 جامعة المنصورة
 كلية السياحة والفنادق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــ

 

 

 تعليم مفتوح

36 

 (1)س لغة مصرية قدمية 1111111 

دراسدة الصديغ الجنا زيدة المختلفدة مدن خدعل دراسدة المنداظر والنصدوص المختلفدة المسدجلة  المقدرريهددس   
يلدددى اآلثدددار مثدددل األ دددواا الوهميدددة والجعدددارين والتمدددا م والتماثيدددل لمدددا يشدددمل دراسدددة تحليليدددة لقصدددص مدددن األدا 

 .عرلة تادشتصة المعح الغريق د الفعح الفصيح د سنوهى د النص األد ى لم: المصرى القديم 

 س أثار مصر اليونانية الرومانية باللغات1111111

دراسة أثرية وصفية تفصيلية للمعا د المصرية  الصعيد والنو ة التى ترجع للعصدر اليوندانى يهدس المقرر   
، مع د دندرة ، مع د لوم أم و ، مع د أدفدو ن مع دد اسدنا ن معا دد فيلدة ، مع دد لع شدة ، مع دد الدلدة : الرومانى 

األثدار اليونانيدة الرومانيدة : مع د المحرتة ، لما يتم دراسة أثار يونانية رومانية  مندا ق أخدرى مختلفدة فدى مصدر 
 .. تونا الج ل واألشمونين  المنيا ، أثار يونانية رومانية متنوية  محافظا  مصر المختلفة 

 باللغات( 1)س آثار مصر اإلسالمية 1111111

ال دراز األيو دة والمملدولى والعثمدانى وأهدم المنشدأ  المعماريدة التدى ظهدر  فدى  هاا المقدرر دراسدة يهدس  
لددل فتددرة ، لمددا يتندداول  عدد  المنشددأ  المعماريددة التددى أنتشددر  فددى تلددو الفتددرة تحديدددًا مثددل المدددارس والمنشددأ  

ر التخ دددي  و عددد  المنشدددأ  التجاريدددة ، لدددالو يدددتم الترليدددز يلدددى ت دددو ( السددد يل واللتددداا وال يمارسدددتان)الخدميدددة 
 .المعمارى للمنشأ  المختلفة ، ووظيفة لل منشأة ، وت ور الزخارس ي ر هاة الفترا 

 س تاريخ وأثار مصر البيزنطية 1111111

دراسددددة تددددولى األم را ددددور تسدددد ن ين وأنقسددددام األم را وريددددة الرومانيددددة الددددى األم را وريددددة  يهدددددس المقددددرر  
ية الغر ية واتخاا  يزن ة ياصدمة لألم را وريدة الشدرتية وخ دو  مصدر الشرتية واإلم را ورية الشرتية واألم را ور 

لها د المجمعا  الدينية وانشقاق اللنيسة المصرية ين اللنيسة األورو ية د أهم األحدا  السياسدية التدى حددث  فدى 
اسة أثريدة د دراسة لعمارة اللنا س واألديرة فى العصر ال يزن ى د در  119مصر حتى الفتح األسعمى لمصر يام 

للنا س مصر القديمة د دراسة أثريدة لددير سدان  لداترين  سديناء د دراسدة أثريدة ألديدرة وادى الن درون د دراسدة أثريدة 
 .لمن قة أ ة ميناء  الصحراء الغر ية د دراسة أثرية ألديرة الصعيد

 باللغات( 1)س آثار مصر األسالمية  1111111

لمملدولى والعثمدانى وأهدم المنشدأ  المعماريدة التدى ظهدر  فدى لدل دراسة ال راز األيدو ى وا يهدس المقرر  
فتددرة ، لمددا يتندداول ع  المنشددأ  المعماريددة التددى أنتشددر  فددى تلددو الفتددرة تحديدددا مثددل المدددارس والمنشددأ  الخدميددة 
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و عددد  المنشددأ  لتجاريدددة ، لدددالو يدددتم الترليددز يلدددى ت دددور التخ دددي  المعمدددارى ( السدد يل واللتددداا وال يمارسدددتان)
 .منشأ  المختلفة ، ووظيفة لل منشأة ، وت ور الزخارس ي ر هاة الفترا لل

 خ أساليب اإلرشاد السياحى 1111111

التدرا  لمدورد ثقدافى د : مقدمدة يدن صدناية السدياحة فدى العدالم  صدفة يامدة ومصدر  صدفة خاصدة  يعد   
ى د المهددارا  الم لو ددة فددى تعريددس مهنددة األرشدداد السددياحى د خصددا ص المرشددد السددياحى د دور المرشددد السددياح

المرشددد السددياحى لالقيددادة د المهددارا  األجتماييةددد اسددتيعاا وفهددم الثقافددا  المختلفددة د العددر  الفعددال د مهددارا  
دارتهدا د المعوتدا  التدى تواجدة المرشدد  الحددي  د أسداليا األرشداد فدى الحدافع  السدياحية د التخ دي  للدرحع  وا 

 .لتغلا يلييالسياحى أثناءالعملى وليفية ا
 

 س احلضارة املصرية القدمية1111111

دراسة مو ويا  خاصة فدى الح دارة المصدرية القديمدة تشدمل مختلدس الندواحى التاريخيدة  يهدس المقرر  
والح ددارية والدينيددة واللغويددة والفنيددة مثددل التعريددس    يعددة يلددم المصددريا  والتعددرس يلددى أهددم األلقدداا والرمددوز 

اء األهرامدددا  والمعا دددد والعناصدددر المعماريدددة ، ولدددالو التعدددر  لمو دددويا  اا    يعدددة الملليدددة واأللهيدددة وأسدددم
خاصدددددة مثدددددل دور النيدددددل فدددددى الح دددددارة المصدددددرية القديمدددددة ولدددددالو دور المدددددأة فدددددى الح دددددارة المصدددددرية القديمدددددة 

 .ومو ويا  أخرى مثل األيياد فى مصر القديمة ، والريا ة ال دنية الى اير الو 
 ن املصرى القديم خ تاريخ الف1111111

دراسة نمااج من فنون النح  والدنقش والرسدم مدن المددارس الفنيدة المختلفدة خدعل العصدور يهدس المقرر   
المصددرية القديمددة والتعددرس  ددأهم ال ددوا   والسددما  الفنيددة المت عددة خعلهددا والتمليددز  ددين فنددون العصددور المختلفددة 

المرسددة المثاليددة والددو مددن خددعل دراسددة نمددااج مددن اثددار -: والددو فددى ا ددار أر عددة مدددارس  فنيددة ر يسددية أال وهددى
الملوو وأفراد األسرة الماللة ويالية القدوم خدعل العصدور المختلفدة ، د المدرسدة الواتعيدة خدعل دراسدة نمدااج أثريدة 
ن خاصددة  ال  قددا  الدددنيا خددعل العصددور المختلفددة ، د المدرسددة التددى جمعدد   ددين المثاليددة والواتعيددة وال سدديما مدد

(  فدن العمددار )خدعل نمدااج مددن الدولدة الوسدد ى والعصدور المتددأخرة تع در يددن واتدع يصددرها ، د المدرسدة األتونيددة 
  .محا رمن خعل دراسة آثار الدولة الحديثة فى يهود أمنحتا الثال  وأخنتون وتو  ينخ أمون  وآى وحو 

 خ أدب مصرى قديم1111111 

المختلفة لألدا المصرى القدديم لداألدا الددينى واألدا القصصدى  يز  ين األشلاليالتمالي المادة  تهدس  
وأدا الددرحع   الددى ايددر الددو مددن خددعل التعددر  لنصددوص مختددارة مددن اللتددا الدينيددة مثددل نصددوص األهددرام 
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ونصوص التوا يد  ولتداا المدوتى ولدالو التعدرس  دأهم القصدص واألصدا ير مثدل أسد ورة أنقداا الجدنس ال شدرى 
الصددرا   ددين حددورس وسدد  وتصددة القددروى الفصدديح وتصددة المددعح الغريددق وتصددة سددنوهى مددن الهددعو وأسدد ورة 

وتصة خوفو والسحرة والتعاليم  تاح حتا وتعاليم لاجمنى ونص نقل تمثال جحوتى حتا والو مدن خدعل دراسدة 
 .د ية  ع  النصوص المختارة من هاة األيمال األ

 ( 1( )1)خ الفنون اإلسالمية 1111111

لمقرر دراسة مفهدوم الفدن فدى الح دارة األسدعمية ، وأهدم سدماتة ، وأهدم المدؤثرا  التدى اثدر  هاا ا يهدس  
لمدا يتنداول التحدوال  التدى  درأ  يلدى الفدن األسدعمى  دايدة مدن القدرن . يلية خاصة فى القدرون الثعثدة األولدى 

دراسددة السددما  الفنيددة للددل لددالو يتندداول . الرا ددع الهجددرى مددن حيدد  المو ددويا  والعناصددر الزخرفيددة المسددتخدمة 
األحجدار والرخدام واألخشداا والعداج والزجداج والمعدادن : فترة زمنيدة وأهدم الخامدا  المسدتخدمة فدى الصدناية مثدل 

 اإل افة الى األشارة ألهم وأشهر الق ع المنتجة مدن هداة الخامدا  والمعرو دة فدى . والنسيج والزخرس والسجاد 
    .المتاحس المصرية والعالمية 

 س الديانة املصرية القدميه 1111111

 دراسة اليانة والمعتقدا  الدينية فى مصر القديمة من خعل دراسة مجامع األلهدة ودراسدة  يهدس المقرر   
مدخل لقراءة أسماء األلهدة المختلفدة والتعدرس يلدى أهدم معمدح الحيداة الدينيدة فدى مصدر القديمدة لدالتعرس  أهميدة 

واألحتفدداال  الدينيددة وأهميددة دور اللدداهن وأخددتعس أختصاصددا  اللهنددة فددى مصددر  دور المع ددد و  يعددة األييدداد
 .  القديمة ولالو التعريس  اللتا الدينية المختلفة وأهم المااها واألسا ير الدينية

 (1)القديم  تاريخ مصرس 1111111

نى وتشمل المرحلة هاة المادة  تاريخ مصر القديمة خعل يصر الدولة الوس ى ويصر األنتقال الثاتهدس 
اإلنتقالية التى س ق  توحيد ش رى مصر خعل األسرة الحادية يشر ال ي ية يلى يد منتوحتا الثانى ثم أنتقال 
الحلم لملوو األسرة الثانية يشرة والتى أخا  من اللش  ياصمة لل عد وتشمل الدراسة يلى أهم أيمالملوو تلو 

   الح ارية الفترة الداخلية والخارجية وأهم المنجزا
لما تشمل هاة المادة األحدا  التاريخية التى وتع  فى مصر خعل يصر األسرا  من الثالثة يشر  

 .حتى السا عة يشر وتخللها إحتعل الهلسوس لمصر حتى تم  ردهم يل يد أحمس األول
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 (1)القدميه تاريخ مصر س 1111111

يخية وأيمال الملوو ومنجزاتهم الداخلية والخارجية أهم األحدا  التار الى التعرس يلى  هاة المادة تهدس 
ويعتا  مصر  جيرانها وأهم لحروا واألنتصارا  خعل يصر الدولة الحديثة وتشمل األسرا  من الثامنة 
يشر حتى العشرين ، وتسمى تلو الفترة يصر األم را ورية وتميز   الفتوحا  العسلرية وأي ًا األصعحا  

 .نجازا  المعمارية والثورا  الدينية واأل
وتشمل هاة المادة أي ا فترة األنتقال الثال  ويشمل الفترة من األسرة الحادية والعشرين حتى األسرة  

 .الخامسة والعشرين وفيها تعر   مصر لحلم اللهني ثم اللي ين وأخيرًا النو يين
 (1)س تاريخ مصر القديم 1111111

  التاريخيي التى مر   ها مصر يقا إنتهاء الدولي الحديثي وت دأ ها  يهدس هاا المقرر الى تناول األحدا     
شرق الدلتا و لفتر  و جيز  من  ي ي يس فى انالحق ي  األسر  الحاديي و العشرين و التى حلم  مصر من ت

لليي  واس ة لهنة أمون و تميز  ها  الفتر   اللنوز التى يثر يليها فى مقا ر تانيس و خ ي ة المومياوا  الم
نيي و العشرين اللي يي ثم األسرا  الثالثي و  حرى ،ثم يلى الو يصر األسر  الثافى وادى الملوو و الدير ال

العشرين و الرا عي و العشرين و التى تمرلز  حلمها فى الدلتا فى تل  س ي ، ثم خ ع  مصر لحلم النو يين 
رين من سايس  غرا الدلتا و التى ياد  للتقاليد الاين أسسوا األسر  الخامسي و العشرين ثم السادسي و العش

القديمي للفن خعل الدولي القديمي ثم اإلحتعل الفارسى إ ان فترة األسر  السا عي و العشرين ثم األسرا  المحليي 
 .من تل الر ع و تمى األمديد خعل األسر  الثعثين التى تنتهى  نهاية فترة الحلم الفريونى

 

 (1)القدميه  أثار مصرس 1111111

أثار مصر فى يصر الدولة الوس ى ويشمل مع د فيتوحتا الثانى  الدير  يهدس المقرر الى دراسة  
ال حرى وأهم الق ع األثرية من تماثيل ونمااج لماليتا  وتوا ي   المتاحس من نفس المرحلة ثم دراسة المقا ر 

رت    ها من معا د وحدمن هرمية ولالو مقا ر المللية المتمثلة فى أهراما  دهشور وهوارة والعهون وما ي
األفراد فى  نى حسن ومير ودير الج راوى وأسوان ويتم الترليز فيها يلى نقوس المقا ر التى تعد سجًع لمناظر 

 ..الحياة اليومية
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 (1)القدميه أثار مصر س 1111111

فى الدلتا وتمثل أثار ملوو  دراسة أثار مصر فى العصر المتأخر والتى تترلزالى  هاة المادة تهدس 
األسرة الحادية والعشرين فى تانيس وتشمل من قة المعا د والمقا ر واللنوز التى وجد   داخلها ، وأثار األسرة 

فى ( 93)فى النو ة ثم أثار ملوو األسرة ( 89)الثانية والعشرين وما  عدها فى تل  س ي ، وأثار ملوو األسرة 
 .الر ع والصعيدسمنود و ه ي  الحجارة وتل 

 (1)س إرشاد سياحى 1111111

ال عا يمليًا يلى شرح األثار والق ع األثرية وترلز هاة المرحلة يلى  يهدس هاا المقرر الى تدريا 
أهراما  ملوو الدولة القديمة وتشمل الهرم المدرج ومجمويتة الجنازية  سقارة وأهراما  سنفرو  دهشور وأهراما  

سة المقا ر الخاصة  األفراد  سقارة والجيزة ، ثم شرح للتماثيل المللية واألفراد و ع  الق ع الجيزة لما تهتم  درا
 .األثرية من تلو الفترة 

ويتم الترليز خعل هاة المرحلة يلى شرح م ادىء مهام المرشد السياحى وتأهيلة من ناحية المظهر  
 .والح اريح ارة مصر القديمة ونشر الويى األثرى واللغة والل اتة ومعرفة أهمية هاة المهنة فى حفظ تاريخ و 

 (1) سياحي إرشادس 1111111

العملى لل عا الدارسين  المتاحس والمواتع األثرية التى تمثل فترة  يهدس هاا المقرر الى التدريا 
دولة الدولى الوس ى والدولة الحديثة من تاريخ مصر القديمة وفيها يتم الترليز يلى وصس وشرح أهراما  ال

الوس ى ومقا ر األفراد من الدولة الوس ى وأي ا معا د األلهة فى الدولة الحديثة والمعا د الجنازية لمع د ها و 
والدير ال حرى والرمسيوم ومقا ر الملوو والمللا  ومقا ر األفراد والن عء ، لما تشمل دراسة التماثيل والق ع 

 .ال عا شفهيًا ويف ل ان يتم  المواتع األثرية والمتاحس األثرية من هاة الفترة ، يلى ان يلون امتحان
  (1) إسالميةفنون س 1111110

نقوش و الزخارس اإلسعميي منا نشأتها و ت ورها حتى يصر محمد يهدس هاا المقرر الى دراسي ال
لفخار و يلى و تنو  الموارد المستخدمي فى الفنون اإلسعميي مثل األخشاا و الحجر و الجص و الرخام و ا

لما يتم التعرس يلى أنوا  الزخارس من زخارس . الزجاج و المعادن و النسيج و ال رديا  العر يي و المسلولا 
ن اتيي أو هندسيي و  ا عها الخاص و أ رز مثال لها فن األرا يسو و لالو اللتا ا   الخ و  العر يي مثل الثل  

 .و النسخ و ال ومار
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 ديه حرف أو فنون تقليخ 1111111

و  الف يةو  ةدسياالنحة األوانى دل صنايدمث دايا  المختلفدةى الصندرس يلديهدس هاا المقرر الى التع
لما يتم التعريس , يلى األخشاا و لالو الت عيم و التلوينا   األحجار اللريمي و الصدس و العاج  الزخرفة

لما يتم التعرس يلى ليفية المحافظي , التصنيع  مدى جمال و روية و ممهارة الفنان المسلم و أساليا التنفيا و 
 .يلى هاا الترا  و تنش ة جيل جديد يدرو تمامًا أهمية ها  الحرس فى زيادة الدخل القومى 

 

 حضارة مصر اإلسالميه خ 1111111

دراسة الح ار  من مختلس الجوانا اإلتتصاديي و اإلجتماييي  صفي أل ر من هاا المقررالى  هدسي
فى التعرس يلى مدىالتأثير المت ادل  ين الح ار  فى مصر و  دد الدراسدةا تفيدلم. لي السياسيي دراسة الحا

الح ارا  األخرى و الو من خعل  ع  العادا  اإلجتماييي و لالو األو ا  اإلتتصاديي المرت  ي  دول 
 .الجوار أو دول أخرى من دول العالم اإلسعمى 

 خ جمتمع مصرى معاصر1111111

هاا المقرر الى دراسة المجتمع المصرى المعاصر فى الحق ة المعصر  من تاريخي و ما حد  و  يهدس
و ما تشملي من ( الحيا  الفلريي،الحيا  اإلجتماييي ) يحد  فى المجتمع من متغيرا  فى النواحى المتعدد  مثل 

و الفلر الدينية  الحياة واسم ودو الم اددد و األييد  قا  المجتمع و مرالز المرأ  و األسر  و العادا  و التقالي
الدينى لدى  وا س الشعا ، ثم الحيا  السياسيي و ما تشهد  من متغيرا  و أحزاا و صرايا  داخليي و 

 .خارجيي 
 س معامل مصر احلديثه و املعاصره 1111111

و و منا جلوس محمد يلى يلى يرش مصر و حلمي لمصر ه دة الفترةى دراسدرر الديهدس هاا المق
و خلف  تلو الفتر  مجمويي من األثار و ( م 9199-9239ه 9938-9883) أسرتي ترا ة ترن و نصس 

ثم فترة ما  عد . الم انى اا  التأثير العثامنى و أورو ى و ما تميز   ي تلو الفتر  من الزخارس الملوني الرا عي 
 م و حتى و تتنا هاا9139حرا ألتو ر و حتى حرا النلسي ثم  9199 ةالجمهوريام دو تي 9198و دثور  يولي

. 
 ( مقرر اجبارى )واملنظمات السياحية  األجهزةس 1111111

يهدس المقرر لدراسة مفاهيم اساسية حول المنظما  الدولية واهم االجهزة التا عي لها يلى المستوى       
الدولية سواء لان  اا  اتصال العالمى لما يتعرس ال الا اي ا من خعل ها  المادة يلى المنظما  السياحية 
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م اشر او اا  اتصال اير م اشر هاا ف ع ين الدور الهام للمنظما  السياحية الدولية  النس ة للنشا  
السياحى العالمى وتت رق اي ا المادة الى دراسة المنظما  االتليمية السياحية داخل الو ن العر ى ودرورها 

اخيرا يدرس ال الا اهم االجهزة السياحية فى مصر سواء لان  االجهزة الهام فى ديم النشا  السياحى داخلي و 
 .حلومية او تا عة للق ا  الخاص 

 احلديثة السياحيةخ األمناط 1111110

يهدس هاا المقرر الى التعرس يلى الت ور التاريخى للسياحي و األنما  الحديثي و المستحدثي فى السياحي       
, ى التسويق للمنتج السياحى يلى المستوى المحلى و اإلتليمى و الدولى دف ةدالحديث و دور األنظمي التلنولوجيا

لما يتم التعرس يلى اإلستراتجيا  المستحدثي فى التسويق السياحى فى األوتا  العاديي و أوتا  األزما  و 
مختلفي للتسويق للمنتج ال الفرق  ين التسويق و ال يع فى مجال صناية السياحي و دور وسا ل اإليعن و اإليعم

السياحى وما هى المنا ق السياحيي الجديد  و ليفية التسويق لها خارجيًا و و عها يلى الخري ي العالميي 
 للسياحي

  والفندقية السياحيةس التشريعات 1111111

رر يهدس هاا المقررالدى زيدادة المدام ال الدا  الجواندا القانونيدي فدى صدناية ال ديافي و يت دمن هداا المقد
تحديددد ال  يعددي القانونيددي للمنشددآ  السددياحيي و الفندتيددي و النظددام القددانونى للعدداملين  هددا  المنشددآ  و  ددرق تنظدديم 

لما يت من دراسي ألنوا  اإلافاءا  ال ري يي و الجمليدي التدى تقددمها الدولدي .الععتي  ين أصحاا تلو المنشآ 
و اللدددددوا ح و التشدددددريعا  التدددددى ت دددددعها وزارة السدددددياحي و آ ، و التزامدددددا  هدددددا  المنشدددددآ  القانونيدددددي دلهدددددا  المنشددددد

 .اإلشترا ا  ال ي يي التى يجا أن تلزم  ها الفنادق
 سياحيخ أمن 1111110

يهدس هاا المقرر الى تعريس األمن فى المجدال السدياحى و تدأمين سدعمة األفدواج السدياحيي مندا دخولهدا 
ل األخددرى و حتددى مغددادرة الدد عد  و إختصاصدد  لددًع مددن للدد عد مددن خددعل الم ددارا  و المددوانا و منافددا الدددخو 

لما إن األمدن السدياحى يخدتص   د   سدير التعدامع  السدياحيي . شر ة السياحي و األثار و ت ايتها المتنويي 
للشددرلا  و األفددراد و لعددا دور رتددا ى يلددى ال ددرامج السددياحيي و تنقعتهددا و تددأمين أمددالن إتانتهددا و إيجدداد الحلددول 

 .حدو  أى حاد  سواء فردى أو هجوم إرها ى يستهدس سعمة السا حين فى حالة 
 

 
 

 توصيف املقررات الدراسيه لقسم الدراسات الفندقيه :ثالثاا 
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 (مقرر إجبارى ) س مدخل اىل علم السياحة 1111111

 صدناية السدياحة و الت دور التداريخى لهدا ،تعريدس السدا ح و: المقرر دراسة لمفاهيم أساسية حدول  يهدس
خصا صة ،الفرق  ين السياحة الداخلية و اإلتليميي و العالميي ،لما يسدتعر  المقدرر تعريدس النشدا  السدياحى و 
أهدم مقوماتددي و يتعدر  لدراسددي لدل مددن ال لدا السددياحى الددولى و العوامددل المدؤثر  فيددي ،و العدر  السددياحى  مددا 

هدداا ف ددًع يددن .أتدداليم مصددر السددياحيي  يشددمل مددن مقومددا  الجدداا السددياحى   يعيددي و  شددريي مددع الت  يددق يلددى
 .دراسة اإل ار التنظيمى لصنايي السياحي فى مصر  صفي خاصي

 (مقرر إجبارى )   الضيافةس صناعة 1111111

يهدس المقرر الى إمداد ال الدا  المعلومدا  األوليدي و األساسديي يدن صدنايي ال ديافي مدن حيد  سدما  
و يع دى .  ينها و  ين صنايي السياحي و  يان مدى أهميتها للسدا حو خصا ص ها  الصنايي و الععتي الوثيقي 

المقرر لل الدا ن دا  مختصدر  يدن أندوا  و أتسدام منشدآ  ال ديافي و األتسدام الداخليدي لدقدار  الفندتيدي و يعتتهدا 
للدل  لما ي م شرح للهيلل التنظيمى للفندق و األتسام اإلداريي  ي،مع شرح التوصديس الدوظيفى.   ع ها ال ع 

 .وظيفي مع إي اء فلر  م س ي ين ت ور صناية الفنادق و الرؤيي المستق ليي لتلو الصنايي
 الفندقى الطهيس فن 1111111

يهدس هاا المقرر الى التعرس يلى فن ال هدى الفنددتى و الداى يعدد مدن االمدور الهامدة جددا فدى صدناية 
  للافة انوا  الغااء يلل  لد فنون ال هى الخاصة  لان ارت ا  الغااء  المقصد السياحى لاا  ف لشدةال يافة والو 

 احملتوى العلمى

الم دددا خ -االسددداليا الواجدددا مراياتهدددا يندددد ال هدددى  – دددرق ال هدددى المختلفدددة  –تعريدددس فندددون ال هدددى المختلفدددة 
االشدددترا ا  الواجدددا  –( الخلددديج  –الشدددرق االوسددد   –شدددرق اسددديا  –االي دددالى  –الم ددد خ الفرنسدددى ) المختلفدددة 

 3افرها فى القا مين يلى يمليا  ال هى تو 
 
 
 
 

 (مقرر إجبارى )  (1)و املشروبات األغذيةس إدارة 1111111

يهدددس هدداا المقددرر إي دداء ال الددا فلددر  م د يددي يددن   يعددة خدددما  و نشددا  األاايددي و المشددرو ا  مددن 
سددم األاايددي و المشددرو ا  مددن لمددا يتندداول األتسددام الداخليددي لق..حيدد  أنوايهددا و أتسددامها و السددما  المميددز  لهددا 

و الهيلل التنظيمدى فدى لدل منهدا مدع شدرح ألهدم العوامدل التدى ( الم عم)و الخدمي ( الم  خ)حي  أمالن اإلنتاج 
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تدددؤثر يلدددى دجدددة تق دددل المسدددتهلو لألاايدددي و المشدددرو ا  و لدددالو تلدددو التدددى تدددؤثر يلدددى جودتهدددا،  اإل دددافي الدددى 
تسم األاايي و المشرو ا  مدن  دين األتسدام الهامدي فدى  لما يعد.ختلفي التعرس يلى العادا  الغاا يي للشعوا الم

و تهدس المداد  الدى دراسدة ال الدا ألسدس إدارة أى . الفنادق و التى تساهم  نصيا ل ير فى تحقيق أر اح الفندق
الددر ح حقيددق منشددأ  تقدددم لعمع هددا األاايددي و المشددرو ا  سددواء لاندد  هددا  المنشددأ  تجاريددي أى هدددفها األساسددى ت

فمدن .خيريي و مديمي و هدفها خدمة شريحي معيني ل عا المددارس و مر دى المستشدفيا  يلدى سد يل المثدالأو 
خعل دراسة ال الا لدورة الغااء  خ واتها المختلفي و ليفية إدارة لل من ها  الخ دوا  يتعدرس يلدى اإلجدراءا  

 .ا   إختعس أهدافها و أحجامهاالتى تت ع فى األنوا  المختلفي من منشأة األاايي و المشرو 
 (مقرر إجبارى)س أساسيات إدارة الفنادق 1111111

يهدس هاا المقرر الى تعرس يلى   يعة النشدا  الفنددتى و الدو مدن خدعل إسدتعرا  الهيلدل التنظيمدى 
لدل تسدم مدن لما يهدس المقرر الى إلقاء ال وء يلى المهدام الر يسديي ل(. منتجع/فندق)للمنشآ  الفندتيي المختلفي 

و يستعر  المقرر أي ًا النظريا  اإلداريي المختلفي مدع إ دراز . أتسام المنشأ  و خ وا  سير العمل داخل القسم
 عددد دراسددة هدداا المقددرر يددتملن ال الددا مددن اإللمددام  اإلشددترا ا  الواجددا .النظريددا  المت عددي فددى المنشددآ  الفندتيددي

 .الفندتيي يلى مستوى لل من اإلدار  العليا و اإلدار  المتوس ي توافرها فيمن يشغل الوظا س اإلداريي  المنشأ 
 (مقرر إجبارى)و ختزين اخلامات الغذائيه  استالمس أساسيات 1111111

يهدس هاا المقرر الى تعريس ال الا  الددور الحيدوى لعمليدا  الشدراء و اإلسدتعم و التخدزين فدى الفندادق 
ن المقدرر تو ديح الشدرو  الواجدا مراياتهدا و اإلجدراءا  دو يت مد. ا دو المنشآ  التى تقدم األاايي و المشرو د

. الخاصي  تحديد اللميا  المشترا  و وت  الشراء،و معايير إختيار الموردين و إجدراءا  يمليدة الشدراء و مرات تهدا
تعم و لمددا يت ددمن دراسددة السدد ل و الوسددا ل اللفيلددي  التألددد مددن سددعمة ال  ددا ع المشددتراهمن خددعل يمليددة اإلسدد

التقددارير التددى يجددا تحريرهددا ينددد إسددتعم األاايددي و أهميددة نقددل ال  ددا ع الددى أمددالن التخددزين إاا لاندد  م ا قددي 
 .للمواصفا  أو رف ها إاا لان  اير م ا قي
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 (مقرر إجبارى)  ةس مبادى احملاسب1111111

ميدع المعدامع  المحاسد يي و تسم الحسا ا   الفندق من األتسام المهمي التى تقوم  إيداد و مرات دة ج يعد
و من ثم فإن المقدر يهددس الدى جعدل ال الدا ملمدًا  جميدع تلدو المعدامع  و أن . فى الفندق ةدم الماليدإيداد القوا 

رر يعددرس ال الددا يلددى ليفيددة تحريددر  ل ددا  الشددراء و الفددواتير و دفالمقدد. ادا و مرات تهدددام  هددديلددون تددادر يلددى القيدد
و مراجعدة  ندود  –و التعاتددا  و اإليدرادا  و ايرهدا و ليفيدة إيدداد التقدارير المحاسد يي مراجعة السجع  الماليدي 

 .الميزانيي و حساا األر اح و الخسا ر و ايرها من المعامع  الماليي
 (مقرر إجبارى )  االقتصادس مبادئ 1111111

حليليددي المسددتخدمي فددى يهدددس هدداا المقددرر إلددى تعريددس ال الددا  ددأنوا  و وظددا س و األدوا  و الفنددون الت
التحليل اإلتتصادى و يلى لل من مفهوم الدخل القدومى و النداتج القدومى و اإلتقدان القدومى و  درق تقدديرهم فدى 

ثم نستعر   عد الو مفهوم التوازن الللدى فدى النشدا  اإلتتصدادى و محدددا  اإلسدتهعو و . النشا  اإلتتصادى
هدددوم اإلسدددتثمار و أنوايدددي و محدداتدددي، و فدددى النهايدددي نسدددتعر  اإلدخدددار فدددى األجدددل القصدددير و ال ويدددل ، ثدددم مف

ا فددددى النشددددا  اإلتتصددددادى ثددددم نظريددددة التجددددار  الدوليددددي و ميددددزان دا و أهميتهدددددوظددددا س النقددددود و ال نددددوو و وظا فهدددد
لمددا يهدددس المقددرر الددى تعريددس مفهددوم يلددم . المدددفويا  و سددعر الصددرس و مفهددوم النمددو و التنميددي اإلتتصدداديي

العدددر  و ال لدددا و ثمدددن المشدددللي اإلتتصددداديي و الدددنظم اإلتتصددداديي المختلفدددي و إسدددتعرا  نظريدددة اإلتتصددداد و 
 .السوق و دالة اإلنتاج ثم تحقيق التوازن فى األجل القصير

 ( 1)س حاسب أىل وتطبيقاته 1111111

ي و ن الحاسدا األلدى و ملوناتدي أو وحددا  الجهداز األساسديديهدس المقدرر الدى إي داء ال الدا مقدمدي يد
و تت ددمن . ليفيددة التعامددل معهددا و وظا فهددا مثددل وحدددة اإلدخددال و وحدددة المعالجددي المرلزيددي و وحدددا  اإلخددراج

المقرر فلر  ين اإلستخداما  العامي للحاسا األلدى فدى مجداال  السدياحي و الفندادق و أهميدة الت  يقدا  العمليدي 
 .لي فى هاا المجال 
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 (1)ختصصيه  ةس لغ1111111

مقرر الى صقل مهارا  ال الا فى إستخدام مقدررا  و مصد لحا  جديدد  فدى مجدال الفندتدي و يهدس ال
تددراءة المو ددويا  المرت  ددي  مجدداال  التخصددص و السدديما فددى مجددال الفنددادق و ال دديافي  اإل ددافي الددى  عدد  

 .القوايد اللغويي الجديد  العزمي لسعمة التع ير
 ةو مهني ةعام ةس صح1111111

فددى منشددآ  ال دديافي مددن األمددور الجوهريددي و لددالو يتندداول هدداا المقددرر  ة الشدد ون الصددحي مدداماالهتيعت ددر 
اإلهتمدددام  الجواندددا المختلفدددي للشددد ون الصدددحيي سدددواء لألفدددراد أو الم دددانى أو االدوا  و اأال ، و لدددالو يت دددمن 

و  ةو الصدددحي ةوليددألاا  دان و إجددراءا  اإلسعافددددو األمددد دةيمليددا  التنظيددس و الت هيدددر و لددالو  دددمان السعمدد
لألفراد و ليفية تجنا التلو  و إنتشار األمرا  الثيما المعددى  ةالشخصي ةالى الصح ة اإل اف ةالمهني ةالسعم
 .منها

 (مقرر إختيارى ) خ تغذية الفئات اخلاصه 1111111

 يي األساسديي يهدس هاا المقرر الي معرفة ال الا  أثر الحالي الغاا يي يلى المجتمع و اإلحتياجا  الغاا
(. الريا ديين  –المسدنين  –المر دع  –الحامل  –ال فل فى المراحل العمريي المختلفي ) للف ا  العمريي المختلفي 

 .....مر ى الحروق  –المر ى  عد العمليا  الجراحيي المختلفي 
 (مقرر إختيارى )  العرقيةخ املطاعم 1111111

فى إيداد توا م ال عام لل لددان و األتداليم الجغرافيدي المختلفدي يهدس هاا المقرر الى إي اء ال الا الخ ر  
و تحديدددد  دددرق اإليدددداد و خدمدددة تلدددو و الدددو  مدددا يدددتع م مدددع اإليت دددارا  الثقافيدددي و الدينيدددي و التدددى تتناسدددا مدددع 

 .للل من  لد المنشأ و ال لد الم يساألاواق 
 خ املخيمات و بيوت الشباب1111111

ة ليفية إدارة المخيما  و  يدو  الشد اا مدن إختيدار أندوا  األ عمدي المناسد ي يهدس هاا المقرر الى دراس
و إختيار أنسا ال درق إليدداد و حفدظ األ عمدي داخدل المخديم و التعامدل مدع مخلفدا  الغدااء  صدور  صدحيي مدع 

 .الحفاظ يلى سعمة ال ي ي
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 (1)س حاسب أىل و تطبيقاته 1111111

و يعدددزز معلومدددا  ( 9)أ  ال الدددا فدددى مقدددرر حاسدددا ألدددى و ت  يقاتدددي هددداا المقدددرر إسدددتلمااًل لمدددا  دددد يعدددد
لمدا يدتم  -ال الا فى ليفية التعامل مع الحاسا األلى و ال رامج الهامي التى يملن إستخدامها و مقدمدة اإلنترند 

ة خدددعل هددداا ال رندددامج تددددريا ال الدددا يلدددى ليفيدددة التعامدددل مدددع ال ياندددا  و الجدددداول و األشدددلال ال يانيدددي و ليفيددد
 .لما  يتعرس ال الا يلى أهم ال رامج المستخدمي فى مجاال  السياحي و الفنادق. ير ها

 (1)لغه ختصصيه  س1111111

المقرر إمتداد لما درسي ال الا فى الفصل الدراسى السا ق و تيي تزيد المهدارا  اللغويدي لل الدا فدى  يعد
صدددناية السدددياحي و ال ددديافي، مدددع تنميدددة تددددرة إسدددتخدام المصددد لحا  و الجمدددل و الع دددارا  المرت  دددي  مجددداال  

 .ال الا فى اللتا ي و إيداد اتقارير و اإلنشاء الوصفى اللغوى، مع صقل المهارا  الخاصي  قوايد اللغي
 (1)س إدارة األغذيه و املشروبات 1111111

ن حيد  يهدس هاا المقرر الى إي اء ال الا فلر  م د يي ين خواص و   يعة األاايي و المشرو ا  م
لمددا يتندداول األتسددام الداخليددي لقسددم األاايددي و . أنوايهددا و أتسددامها و السددما  المميددز  لهددا و أهددم  ددرق إيدددادها

و الهيلددل التنظيمددى فددى لددل منهددا مددع الشددرح ( الم عددم)و الخدمددي ( الم دد خ)المشددرو ا  مددن حيدد  أمددالن اإلنتدداج 
 .و المشرو ا  و لالو تلو التى تؤثر يلى جودتها ألهم العوامل التى تؤثر يلى درجة تق ل المستهلو لألاايي

 س التسويق الفندقى 1111110

يهدس المقرر الى تزويد ال الا  معلوما  أساسيي ين مفهدوم التسدويق و أهدم المصد لحا  التدى تتعلدق 
و المدددزيج  –و يت دددمن المقدددرر تو ددديح الفدددرق  دددين ال يدددع و التسدددويق .  مفهدددوم التسدددويق و ت دددور هددداا المفهدددوم

و اإلتجاهددا  الثعثددي للتسددويق الفندددتى أو المثلدد  التسددويقى مددع إي دداء ال الددا ن ددا  مختصددر  يددن  –تسددويقى ال
التسدددويق )  حدددو  التسدددويق و إسدددتراتيجيا  التسدددويق و سدددلوو العمدددعء و أهدددم اإلتجهدددا  الحديثدددي فدددى التسدددويق 

 (.اإلللترونى 
 س اإلحصاء السياحى و الفندقى 1111111

دريا ال الا يلى ليفية إستخدام و توظيس األساليا و ال رق اإلحصدا يي المختلفدي يهدس المقرر الى ت
فددى تحليددل و دراسددة ال يانددا  و المعلومددا  التشددغيليي للمنشددآ  السددياحيي و الفندتيددي و تحويددل هددا  ال يانددا  الددى 

 .نتا ج اا  داللي معنويي
 ةالعالجي ةيالفندقخ 1111111
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خددددما  السدددياحي لدددا  السدددياحي الععجيدددي و المؤسسدددا  التدددى تقدمتعريدددس ال ا يهددددس هددداا المقدددرر الدددى
الععجيي و ليفية تنمية هاا النو  من أنوا  السياحي ال ي يي و مفهدوم السدياحي الععجيدي و الت دور التداريخى لهدا و 

 .أهميتها و أنوايها و مقوماتها فى مصر و ليفية إدارتها و مواصفا  الفندق الععجى
 تكاليف فندقيه س حماسبة 1111111

تسم الحسا ا   الفندق من األتسام المهمي التى تقوم  إيداد و مرات دة جميدع المعدامع  المحاسد يي و  يعد
م فإن المقرر يهدس الدى زيدادة تددرة ال الدا و اإللمدام  أسدس و يناصدر دن ثدو م. دقدى الفندإيداد القوا م الماليي ف

ت ددة التلدداليس و إيددداد تقاريرهددا و معرفددة أسددلوا مرات تهددا و الحفدداظ يلددى ة مراد، و ليفيددة محاسدد ة التلدداليس الفندتيدد
 .الحدود المعلومي يالميًا لتلاليس األتسام المختلفي

 (1)ختصصيه  لغةس 1111111

هدداا المقددرر دراسددة المصدد لحا  الخاصددي  األتسددام األماميددي  الفنددادق و منهددا مددا يتعلددق  عمليددا   يهدددس
 ددافي الددى تدددريا ال الددا يلددى لتا ددة الخ ا ددا  و فهددم المراسددع  التددى تددرد الددى حجددز و تأليددد  أو إلغدداؤ   اإل
 اإل دددافي الدددى الدددو يتددددرا ال الدددا يلدددى إسدددتعمال القوايدددد اللغويدددي الصدددحيحي فدددى . الفنددددق اللغدددي و الدددرد يليهدددا

 .التخا ا
 س إدارة املكاتب األماميه1111111

و يت دمن المقدرر دراسدة . امع   ين الفندق و يمع ييلعا تسم الملاتا األماميي دورًا محوريًا للل التع
يعتددة هدداا القسددم  األتسددام األخددرى  الفندددق إ ددافي الددى األتسددام الداخليددي التا عددي لهدداا القسددم مثددل اإلسددتععما  و 
اإلسدددتق ال و الحجدددز و صدددراس الملتدددا األمدددامى و ايرهدددا، مدددع التعدددر  لمهدددام و وظدددا س لدددل منهدددا و أهميدددة 

و لالو إجراءا  التسجيل و اإلتامي و المغادر  و الخددما  األخدرى التدى يملدن أن يقددمها الفنددق . التنسيق  ينها
للنزالء لما يشمل المقرر يلى دور المراتدا الليلدى و مهامدي فدى مرات دة دتدة و مراجعدة صدحة يمدل تسدم الملاتدا 

 .األماميي و أهم التقارير و اإلحصاءا  اتى يصدرها تسم الملاتا األماميي
 د البشريهرس إدارة املوا1111111

يهدددس المقددرر الددى دراسددة المعلومددا  األساسدديي فددى مجددال إدارة المددوارد ال شددريي لأحددد المقومددا  الر يسدديي 
و يتندداول المقددر  ريقددة اإليددعن يددن الوظددا س الشدداار  و إختيددار المددوظفين و تعيددنهم و .الفعالددي فددى إدارة الفنددادق

و التددريا و لدالو العمليدا  األخدرى التدى مدن شدأنها رفدع لفداءة األداء للعناصدر  تدري هم ثم همليا  تقيديم األداء
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ال شددريي فددى الفنددادق،  اإل ددافي الددى التعددرس يلددى  عدد  المفدداهيم المرت  ددي  تنميددة المددوارد ال شددريي فددى صددناية 
 .الفنادق

 الفندق إدارةفى  األساسيةخ املشكالت 1111111

لدداا  تتعددر  .يويددة المهددم داخددل الق ددا  السددياحى  صددفة  يامددةتعددد صددناية ال دديافة مددن الصددنايا  الح
صنايةالفنادق لعديد من المشلع  تدتلون هاة مشلعتاما  داخلية اوخارجية لاا ال د من االسدتعداد االسدتراتيجى 

 .من خعل تعريس المشللة ت ل وتويها وتحديد  دا ل حلول مملنة 
 المحتوى العلمى

نمااج سا قة  –االتجاها  الحديثة فى ادارة المشلع   -تحليل المشلع   –تعريس المشلع  الفندتية 
   -  للمشلع  الفندتية

 و قوائم الطعام  ةس التغذي1111111

يهدس المقرر الى تعرس ال الدا  إيت ارهدا وسديلة حيويدي مدن وسدا ل ال يدع و التدرويج ألى منشدأ  تجاريدي 
قدوم  تصدميم و تلدوين هدا  القا مدي  الشدلل الداى يجداا العمدعء و لمدا يدتعلم ليدس ي. تقدم األاايي و المشدرو ا 

حيدد  تتندداول المدداد  أسدداليا التصددميم المختلفددي للقا مددي و نظريددا  إيدددادها و  ددرق التسددعير للددل وج ددي . ير دديهم
وليفية حساا مدى شع ية لل وج ي و  شلل م س  يعترس ال الدا يلدى األخ داء التصدميميي اتدى يجدا تجن هدا 

 .د تا مة ال عاميند إيدا
 (1)ختصصيه  ةس لغ1111111

هدداا المقددرر إمتددداد لمددا تددم دراسددتي فددى الفصددل الدراسددى السددا ق و يهدددس الددى صددقل و زيددادة مهددارا  يعددد 
ال الدددا اللغويدددي و حصددديلتي مدددن امصددد لحا  فدددى مجدددال الم دددا خ و الم دددايم و اإلمددددادا  الغاا يدددي و يمليدددا  

 .يد من القوايد اللغوييالشراء و التخزين  اإل افي الى المز 
 س تصميم داخلى فندقى1111111

يهدددس هدداا المقددرر الددى التعددرس يلددى أصددول هندسددة الددديلور  الفنددادق و مددا هددو معنددى الفددن و العوامددل 
و ليفيددة التنسدديق الددداخلى ( الملمددس ، الشددلل ، الخدد  ، اللددون) المددؤثر  فددى اإلدراو الفنددى و يناصددر  مددن حيدد  

لمدا يدتم التعدرس يلدى يناصدر الدديلور مدن . اميي و حجرة ندوم النزيدل و الم عدم و ال دار للمدخل و الملاتا األم
ا يددتم التعددرس يلددى أنددوا  السددتا ر و السددجاد و د، لمدد دة إختيددارةي و ليفيدددوايددددران و أندو ورق الجدد دة ددعء و التلسيدد
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ندوا  المو يليدا و اللوحدا  الزيتيدي و و أ المختلفةرز دا  و  دو األث(  الصنايية،  ال  يعية)  ءةااإل   و دالمولي
 . إ راز تيمتها و تنسيق الزهور من ن اتا  الظل و ليفية تنسيقها

 ةس التجهيزات الفندقي1111111

يهدس المقرر الى جعل ال الا ملمدًا  الم دادا األساسديي الخاصدي  إختيدار و تشدغيل و صديانة المعددا   
الم ددادا األساسدديي لتصددميم و توزيددع التجهيددزا  الفندتيددي و ليددس  و التجهيددزا  فددى الفنددادق، و يشددمل المقددرر يلددى

يملددن مواءمتهددا مددع إحتياجددا  المنشددأ  و إملانياتهددا، و مهددارا  العدداملين فددى تشددغيل و صدديانة األجهددز  و تحديددد 
لمددا يت ددمن المقددرر تحديددد أنددوا  و مواصددفا  األجهددز  و التجهيددزا  العزمهفددى . المسدداحي المتاحددي للعمددل  لفا ددي

لل تسم من أتسام الفندق  ما يتناسا مع حجم و إملانيا  المنشأ  مدع الترليدز يلدى تسدم األاايدي و المشدرو ا  
 .و تجهيزا  الغرس

 و الديكور  الداخليس اإلشراف 1111111

يهدس هاا المقرر الى دراسة الهيلدل اإلدارى لقسدم اإلشدراس الدداخلى و مجداال  و مسد وليا  هداا القسدم 
سام الفندق االخرى و األمالن الر يسديي التىيقدوم تسدم اإلشدراس الدداخلى  النيا دي  هدا و السديما الغدرس و يعتتي  أت

و األمالن العامي و المغسلي و تسم ال يا ا  و تسليمها لهم ، لما يتم التعرس يلى دور القسم فى تدوفير األمدن 
ا يت من دراسة اإلشترا ا  الواجا توافرها فدى و األمان للنزالء و المحافظي يلى المفقودا  و تسليمها لهم ، لم

 .العاملين  هاا القسم، و إجراءا  العمل المختلفي  القسم
 س تغذية اجلماعات و الفئات اخلاصه1111111

التغايددي فددى المؤسسددا  سددواء لاندد  هددا  المؤسسددا  تهدددس الددى الددر ح مثددل   تندداول هدداا المقددرر يهدددس
مثل النوادى اإلجتماييي و دور المسنين و المدارس و الجامعا  و السجون الفنادق أو لان  ال تهدس الى الر ح 

لما يتناول المقرر التغايي الجماييي لأليداد الل ير  و خ وا  إيداد وتجهيز الوج ا  لمدا فدى شدرلا  . و ايرها
 .ال يران و القوا  المسلحي و ايرها من المؤسسا 

 سابقة التجهيز األغذيةخ خدمات 1111111

المقدرر الدى معرفدة ملوندا  الغدااء و مددى إحتيداج االنسدان مدن العناصدر الغاا يدي و لدالو يمليدة  يهدس
اله م و االمتصاص لألاايي المختلفي و الخاما  الغاا يي المستخدمي فى الفنادق و يناصدر الغدااء و الوج دا  

 ا  و الخامددا  الغاا يددي المتزنددي و الغددااء الصددحى و  ددرق تح ددير المحاليددل و إسددتخدامها فددى تح ددير المشددرو 
المسدددتخدمي فدددى الفندددادق لمدددا يدددتم التعدددرس يلدددى  دددرق إنتقدددال الحدددرار  و  دددرق تجهيدددز و إيدددداد األاايدددي تدددأثير 
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المعامع  التصنيعيي و ال هى يلى األاايي المختلفي، رق و أسس ال هدى التغيدرا  التدى تحدد  فدى المدألوال  
و  ددددددددددددددددددددددددددرق  هددددددددددددددددددددددددددى ( يمليددددددددددددددددددددددددددة اإليددددددددددددددددددددددددددداد و التجهيددددددددددددددددددددددددددز و مرحلددددددددددددددددددددددددددة ال هددددددددددددددددددددددددددى)خددددددددددددددددددددددددددعل 

 .و تأثير ال هى يلى القيمي الغاا يي للمألوال (الفالهي،اللحوم،الخ روا ،الدواجن،األسماو،القشريا )
 خ إدارة الوقت  1111111

الوت  من السلع الفريدة التىاي ي   التساوى للل الناس  غ  النظر ين السدن والموتدع ، والوتد  يسدير 
ان .ى الوتد   الرتا دة الشدديدة لمدا هدو الحدال لممتللاتندا الخاصدة والعامدة  سرية محددة وثا تة ،لاا يجا ان يحظ

ادارة الوت  تو ح وت صر ه  مجمويدة مدن الصدفا  والعدادا  االنسدانية التدى يجدا ان يتعامدل معهدا فدى حياتدي 
 الخاصة وفى االدارة يلى انها مرادفة للتنظيم والترتيا واجراءا  العمل اليومية الم رمجة 

 العلمى احملتوى 

 –ال غو  يلى مستوى الفدرد  إدارة أساليا –مصادر ال غو  المتعلقة  العمل -دارة الوت  و غو هاإ
 .تخ ي  الوت   –العمليا  االدارية لعدارة الوت  ( تحديد االولويا  )دارة الوت  إ

 س إدارة املطاعم 1111110

و لداا يهددس هداا المقدرر . و خدمدي األاايدي يهدس المقررالى زيادة إلمام ال الا  الم ايم لأمدالن لتقدديم
روريي العزمددي مددن أثددا  و أدوا  و التجهيددزا  ال دد –الددى إي دداء ال الددا فلددر  يددن أنددوا  الم ددايم و أتسددامها 

أساسددديا  و أندددوا  الخدمدددي فدددى الم دددايم و الشدددرو  الواجدددا مراياتهدددا يندددد تحديدددد إحتياجدددا  الم دددايم و  دددرق و 
افرهددا فددى األدوا  و التجهيددزا  و ليفيددة اإلهتمددام  ال دديس إ تددداء مددن إسددتق الي الشددراء و المواصددفا  الواجددا تو 

 . الم عم حتى توديعي
 (1)ختصيصيه  لغةس 1111110

هدداا المقددرر إمتددداد لمددا تددم دراسددتي فددى الفصددل الدراسددى السددا ق و يهدددس الىصددقل و زيددادة مهددارا  يعددد 
 ا مع العمعء  شلل يام مع الترليز يلى  درورة ال الا اللغويي و حصيلتي من المص لحا  فى مجال التخا

 .تعلم ال الا لفن اإلتيلي  أثناء إدارة الحوار  اإل افي الى المزيد من القوايد اللغويي
 س إدارة احلفالت و املؤمترات1111111

لت ددددورا  اإلتتصدددداديي الحفددددع  و المددددؤتمرا  مددددن األنشدددد ي الحديثددددي نسدددد يًا  الفنددددادق و لمواجهددددة ا تعددددد
و إدارة الحفدع  و المدؤتمرا  ت لدا تخ ي دًا . يلدى المجتمدع و تغيدر العدادا  و السدلوو جتماييي التدى ت درأاإلو 

زالء ددتيقًا لل رامج الزمنيي لتلو الحفع  و المؤتمرا   ل و العمل يلى ترويج لهدا لجداا ألدا يددد مملدن مدن الند
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المددؤتمرا  و ليفيددة اإليددداد لهددا، و دورهددا فددى  لددالو يت ددمن المقددرر أنددوا  الحفددع  و األنشدد ةو  مددن داا الندددلهدد
 .تنشي  الم يعا  و زيادة نس ة اإلشغال و أنوا  األنش ي المصاح ي للحفع  و المؤتمرا 

 : العلمياحملتوى 

الملوندا  )الز المدؤتمرا  و تايدا  الحفدع  مر  –أنوا  المؤتمرا   –احة المؤتمرا  دة سيدوم و أهميدمفه
خددددما  سدددياحة  -(لعدددر  ، المرالدددز الصدددحفيي ، صددداال  الخددددما  الغاا يدددي ، اإلتامدددي ، القايدددا  ، صددداال  ا

 .تسويق المؤتمرا  –إدارة المؤتمرا   –خدمة المعار  و األسواق التجاريي  –المؤتمرا  
 و خدمات الضيافه  ةس إدارة اجلود1111111

و السدديما فددى صددناية ال دديافي تعت ددر دراسددة الجددود  مددن أهددم المو ددويا  الملحددي يلددى السدداحي العالميددي 
لدالو فدإن المقدرر يهددس الدى دراسدة مفهدوم إدارة الجدود  فدى الفندادق مدع التأليدد . ألنها تعتمد يلى العامل ال شدرى

لمدا يت دمن . يلى أن الجود  يمليي متصلي و مستمر  و يجا أن تشدمل جميدع أوجدي يمليدا  اإلنتداج و الخدمدي
ر ل ددرامج الجددود   هدددس التعددرس يلددى نقددا  ال ددعس و ليفيددة معالجتهددا و المقددرر داسددة يمليددا  التقيدديم المسددتم

 .متا عتها و تقوىمها و تصويا األخ اء حتى منظومة الجود  الفندتيي
 :احملتوى العلمى 

 –الجدود  و دور المدوارد ال شدريي  –الدور اإليجدا ى للجدود  فدى تنميدة صدناية ال ديافي  – ةتعريس الجود
مرات دة جدودة المندتج  –مرات ة جودة الخاما  يند اإلستعم و أثنداء اإليدداد  –لجود  الشاملي إداة ا –تأليد الجود  

تيدداس و إدارة  –مرات ددة العدداملين  –مرات ددة الددتخلص مددن الف ددع   –مرات ددة الجددود  فددى المخددازن أثندداء التددداول  –
تسددويق  –ريعا  المحليددي و الدوليددي اللددوا ح و التشدد –الجددودة الفندتيددي و نظددم المعلومددا   –ر ددا العميددل  الفندددق 

 .اإلتجها  الحديثي فى جودة الخدما  الفندتيي –الجود  فى ت ا  الفنادق 

 س دراسة جدوى املشروعات الفندقيه1111111

و . تعريددس  ماهيددة دراسددة الجدددوى و أهدددافها و أهميتهددا للمشددرويا  اإلتتصدداديي إلددىرر ديهدددس هدداا المقدد
ادا األساسيي الواجا إت ايهدا يندد القيدام  دراسدة جددوى لمشدرو  مدا، مدع إسدتعرا  يلقى المقرر ال وء يلى الم 

معددايير إختيددار الملددان المناسددا للمشددرو  الفندددتى، و أسددس القيددام   حددو  السددوق العزمددي و ال ددرق المت عددي فددى 
العدر  و لما يقددم المقدرر ير دًا ألجدزاء دراسدة الجددوى يدن  ريدق تحليدل خصدا ص السدوق و تحليدل . تنفياها

ال لددا،و تقيدديم النددواحى الماليددي المختلفددي للمشددرو  مددن مت ل ددا  رأس المسددتثمر و  ددرق التمويددل و ليفيددة تيدداس 
 .األداء الفعلى للمشرو 



 

 

 

             
 

 جامعة المنصورة
 كلية السياحة والفنادق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــ

 

 

 تعليم مفتوح

53 

 (مقرر اجبارى)س االجتاهات احلديثة فى الفنادق  1111111

أ  يلى صناية تهدس المادة لدراسة مفهوم الصناية فى المنشآ  السياحيي واهم الت ورا  التى  ر 
السياحة والسفر و  يعة السا حون الجدد واختعفهم ين السا ح القديم لما تستعر  اتجاها  ال لا السياحى 
الدولى يلى مستوى العالم من خعل التعرس يلى اهم الدول المصدرة والمستق لي للسا حين واهم الدول اا  

دراسة الهم االتجاها  الحديثة فى صناية السياحة والسفر  الميزان السياحى االيجا ى والسل ى لما تتناول المادة
من حي    يعة السا ح والرحع  السياحية واالنما  السياحية المستحدثة وتوزيعها الجغرافى يلى مستوى العالم 
وتت رق المادة اي ا الى مستق ل صناية السياحة يلى مستوى العالم واهم التحديا  الخاصة  ها وليفية و ع 

 . ول والمقترحا  للتغلا يليهاالحل
  ةو الفندقي ةس التشريعات السياحي1111111

يهدس هاا المقررالدى زيدادة المدام ال الدا  الجواندا القانونيدي فدى صدناية ال ديافي و يت دمن هداا المقدرر 
 ددرق تنظدديم تحديددد ال  يعددي القانونيددي للمنشددآ  السددياحيي و الفندتيددي و النظددام القددانونى للعدداملين  هددا  المنشددآ  و 

لما يت من دراسي ألنوا  اإلافاءا  ال ري يي و الجمليدي التدى تقددمها الدولدي .الععتي  ين أصحاا تلو المنشآ 
لهدددددا  المنشدددددآ ، و التزامدددددا  هدددددا  المنشدددددآ  القانونيدددددي و اللدددددوا ح و التشدددددريعا  التدددددى ت دددددعها وزارة السدددددياحي و 

 .اإلشترا ا  ال ي يي التى يجا أن تلزم  ها الفنادق
 (1)لغه ختصصيه 1111111

زيدادة صدقل مهدارا  ال الدا فدى إسدتخدام المصد لحا  الجديدد  فدى مجدال الفندتدي و   إلدىيهدس المقرر 
تددراءة المو ددويا  المرت  ددي  مجدداال  التخصددص  شددلل مسددتفي  مددع الترليددز يلددى تعلدديم ال الددا ليفيددة إدارة 

 .حوار م ول مع العميل
 ( مقرر اختيارى )ه خ املنظمات السياحية الدولي1111111

يهدس المقرر لدراسة مفاهيم اساسية حول المنظما  الدولية واهم االجهزة التا عي لها يلى المستوى       
العالمى لما يتعرس ال الا اي ا من خعل ها  المادة يلى المنظما  السياحية الدولية سواء لان  اا  اتصال 

الدور الهام للمنظما  السياحية الدولية  النس ة للنشا  م اشر او اا  اتصال اير م اشر هاا ف ع ين 
السياحى العالمى وتت رق اي ا المادة الى دراسة المنظما  االتليمية السياحية داخل الو ن العر ى ودرورها 
الهام    فى ديم النشا  السياحى داخلي واخيرا يدرس ال الا اهم االجهزة السياحية فى مصر سواء لان  

 . ومية او تا عة للق ا  الخاصاالجهزة حل
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 س إدارة املنتجعات و القرى السياحيه1111111

، و أنوايها ، و السما  الر يسيي المميز  لها و التى تميزها ين  ةتعريس القرى السياحي  المقرريهدس        
و القرى السياحيي من ايرها من حي  نويية النزالء و   يعة التسهيع  المتوفر  و الشرو  الواجا توافرها فى تل

حي  الموتع و نويية الخدما  الترفيهيي و الصفا  الم لوا توافرها فى العاملين فى تلو القرى سواء يلى 
ر ألهم المشلع  التى تواجي القرى لما يتعر  المق. ليي و التنفياييمستوى اإلدار  أو المستويا  التشغي

 .ةى العديد من النواحى القداريي المرت  ي  نشا  القرى السياحيالسياحيي و خاصي مشللة الموسميي،  اإل افي ال
 (  مقرر اجبارى)خ جغرافيا مصر السياحية  1111111

تهدس المادة لدراسة المفاهيم االساسية حول الجغرافيا ،  السياحة وجغراتيا السياحة ، لما تتناول اي ا دراسة     
يتعر  ال الا من خعل ها  المادة يلى اهم مقوما  الجاا الععتة  ين لل من السياحي واوتا  الفراغ و 

السياحى فى مصر ومستوى الخدما  والتسهيع  السياحية داخلها ، لما يتعرس اي ا الى ليفية توظيس تلو 
المقوما  لخدمة التنو  السياحى داخل مصر وتشمل المادة اي ا يلى دراسة لجانا ال لا السياحى الى مصر 

المصدر والتوزيع الجغرافى ف ع ين دراسة اهم االثار االيجا ية والسل ية للنشا  السياحى من من حي  الحجم و 
مختلس الجوانا االتتصادية واالجتمايية والثقافية وال ي ية لما تستعر  المادة اي ا المناهج المختلفة لدراسة 

 .ى مجال الدراسةالجغرافيا السياحية مع ير  ت  يقا  الستخدام لل مني من ها  المناهج ف
 ( مقرر اختيارى )خ السياحية و البيئة 1111111

يهدس المقرر لدراسة مفاهيم اساسية حول ال ي ة ، اهم يناصرها ، التأثير المت ادل  ينها و ين النشا        
ياحة السياحى ، والسياحة المتواصلة من حي  االهمية واهم الم ادىء لما تتناول المادة اي ا دراسة لنم  الس

ال ي ية من حي  المفهوم ، اهم االنش ة الممارسة ، الم ادىء التى تقوم يليها وشرو  ممارستها ، ف ع ين 
دراسة اهم االثار السل ية وااليجا ية الناجمي ين هاا النم  السياحى يلى المجتمع الم يس تشتمل ها  المادة 

حة ال ي ية يلى المستوى العالمى هاا ف ع ين دراسة اي ا يلى الدراسة الهمية الدول المتقدمي فى مجال السيا
منحي  اهم المقوما  ، التوزيع الجغرافى واهم المعوتا  ( مصر)نم  السياحة ال ي ية يلى المستوى المحلى 

 . التى يملن ان تواجي ت ور ونمو هاا النم  السياحى فى مصر مستق ع 
 (رىمقرر إختيا)خ حبوث األسواق السياحيه    1111111

يهدددس المقددرر لدراسددة التسددويق  صددفة يامددة مددن حيدد  مفهومددي ، أهميتددة ، تاريخددي ، لمددا تتندداول اي ددًا 
االتجدددا  التسدددويقى والتفرتدددي  يندددي و دددين االتجددداهين االنتددداجى وال يعدددى وتت دددمن المدددادة اي دددا جاندددا يدددن تسدددويق 
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ى تددؤثر يلددى التسددويق السددياحى الخدددما  ومدددى اختعفددي يددن تسددويق السددلع واهددم السددما  المميددزة للسددياحة والتدد
وتع ى لدي   يعدي خاصدة ويددرس ال الدا مدن خدعل المدادة يناصدر المدزيج التسدويقى ودورهدا فدى تحقيدق تسدويق 
يلمى سليم هاا الى جانا دراسة ملونا  ادارة التسويق من حي  المنظمي التسويقية ، االفدراد العداملين  التسدويق 

والتخ دي  الجيدد   ا اهمية  حو  التسويق داخدل يناصدر المدزيج التسدويقىوميزانية التسويق وتستعر  المادة اي
تنفيدا الخ دي )للحمع  التسويقية  دء مع تقييم الو ع الحالى ثم تحديد الو ع المستهدس ومحاولة الوصول اليي 

 .وصوال الى متا عة االداء والتقييم اثناء و عد االنتهاء من الخ ي التسويقية( التسويقية
 خ طوارئ و أمن فندقى0111111 

يهدس هاا المقرر الى التعدرس يلدى   يعدة النشدا  الفنددتى واحتمداال  تعر دي لعخ دار  النسد ة للندزالء 
تتمثدددل وظيفدددة جهددداز االمدددن .والعدداملين تقدددوم القندددادق  العمدددل يلدددى معرفدددة سددد ل االمدددن واالمدددان للندددزالء والعددداملين 

لدديس فقدد  للنددزالء المقيمددين وللددن اي ددا المتددرددين يلددى الفندددق مددن   الفندددق فددى المسدد ولية اللاملددة لحمايددة النددزالء
واسددددتخدام اف ددددل ,الخددددارج وحمايددددة المددددوظفين والعدددداملين  الفندددددق وحمايددددة اصددددول الفندددددق مددددن السددددرتة وال دددديا  

 .االساليا لتوفير االمن واالمان للل الموجدين داخل الفندق
 احملتوى العلمى

االشدددترا ا  -اثدددر التخ دددي  المعمدددارى للفنددددق يلدددى سدددعمة العددداملين والندددزالء-سدددعمة العددداملين والندددزالء  الفنددددق
سدلوليا  ومسد وليا  افدراد تسدم -والتجهيزا  الم لو ةفى االجهزة و االثا   الفندتوالتى تحقق لي االمان الم لدوا

يتعر  لها الفنددق انوا  االخ ار والحودا  التى –احتيا يا  االمن واالمان فى اتسام الفندق المختلفة  –االمن 
االمدددن الفنددددتى والسدددعمة فدددى الفندددادق  -التدددأمين واتسدددامي  الفنددددق  –االمدددن الفنددددتى والسدددعمة ادارة االخ دددار  –

 العالمية
 (  إختيارى مقرر ) األزمات إدارةخ 1111111

زة ، تهدس المادة لمعرفة المفاهيم االساسية حول تعريس االزما   صفي يامي ، خصا صها الممي        
انوايها المختلفة واهم المراحل التى تمر  ها لما تتناول اي ا مفهوم االزمة السياحية واهم العناصر المس  ي لها 
 اال افي الهم االثار الناجمي ينها ويدرس ال الا من خعل ها  المادة اهم االزما  السياحية التى يتعر  لها 

واساليا التصدى لها والمت ل ا  االساسية العزمة لعدارة الق ا  السياحى المصرى خعل السنوا  السا قة 
وتشمل المادة اي ا يلى دراسة االساليا المختلفي الدارة . الفعالة لعزما  السياحية فى المنشآ  الفندتيي 

االزما  السياحية فى اهم الدول المتقدمي سياحيا مع تقييم االداء الفعلى لجهازادارة االزما  السياحية فى 
  لمنشآ  السياحيي والتعرس يلى اهم االزما  السياحية التى يملن ان تواجي الق ا  السياحى المصرى مستق عا
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 : احملتوى العلمى 

، الفرق  ين االزمة واللارثة ، انوا  االزما  السياحية ، ادارة االزما  السياحية ،   األزمةالمقصود          
 . األزما ويق والتنشي  فى مواجهة رار الخاص السفر ، دور التساالزما  وتأثيرها يلى يملية صنع الق

 (  مقرر إجبارى)س سيكولوجية العمالء  1111111

تت من المادة مفاهيم اساسية حول السا ح ، يلم النفس ومدى ارت ا ي  صنايي السياحة ، سيلولوجية          
سة ملونا   ي ة السا ح من مختلس الجوانا السا ح ويتعرس ال الا من خعل ها  المادة يلى اهمية ةدرا

االجتمايية والثقافية وال ي ية ومدى تأثيرها يلى اتخاا ترار السفر  لما يدرس اي ا العوامل االخرى التى تؤثر 
يلى ترار السفر  النس ة  للسا ح لما تتناول المادة اي ا ليفية توظيس  حو  التسويق فى تفهم سيلولوجية  

اهم المراحل التى تمر  –سلولي تجا  السياحي والسفر  –دوافعي المختلفي  –توتعاتي  –حتياجة السا ح من حي  ا
 . ها يملية اتخاا ترار السفر  النس ة

 


