
                                                                                                  

 

 0                                                               "اإلرشاد السياحىالسياحه والفنادق تخصص "برناهج هاجستير تىصيف   

برنامج ماجستير السياحت والفنادق تخصص  تىصيف

 6102/6102" اإلرشاد السياحي"

 
 



                                                                                                  

 

 1                                                               "اإلرشاد السياحىالسياحه والفنادق تخصص "برناهج هاجستير تىصيف   

 توصيف برنامج دراسى
 :ةساسياأل بياناتال . أ
 "سياحىالرااد ال السياحو والفنادق تخصص "ماجستير  :اسم البرنامج -1
  أحادى :طبيعة البرنامج -2
 الرااد السياحى :القسم المسئول عن البرنامج -3
                        النجميزيو لغة البرنامج: -4
 يسرى عزت حسيند.  منسق البرنامج: -5
 16/5/2117 :مبرنامجتماد أخر تحديث لاعاريخ ت -6
 :ةمعمومات متخصص . ب
 :لمبرنامج ةىداف العاماأل (1

ييدؼ برنامج ماجستير اإلرشاد السياحى إلى إكساب الطالب المعارؼ والميارات واإلتجاىات اإليجابية فى مجاؿ اإلرشاد السياحى 
األساليب الحديثة  ةارس, وممرشاد السياحياإلمجاؿ المعارؼ المتخصصة فى  وضيحوت ات البحث العممىؽ أساسيات ومنيجيبيطتو 

الميارات  تطبيؽوذلؾ مف خالؿ  ,السياحيمع المشكالت واألزمات التى تواجة مينة اإلرشاد والتعامؿ  رشاد السياحياإلمجاؿ  فى
سو  رشاد السياحياإلالمينية المتخصصة فى مجاؿ  مما يمكف الطالب مف كنولوجية الحديثة فى البحث العممى ـ الوسائؿ التداتخا 

ذ القرارات المناسبة فى سياقات مينية اتخوا   رشاد السياحياإلفريؽ عمؿ بحثى فى تخصص وقيادة بفاعمية مع زمالء المينة لتواصؿ ا
ستخداـمختمفة  ى نمية الوعكما ييدؼ البرنامج إلى ت .لموارد الحضارية والطبيعية لتحقيؽ أعمى إستفادة مف قطاع السياحة فى مصرا وا 
 اوكذ النزاىة والمصداقية أثناء مزاولة مينة اإلرشاد السياحىوتطبيؽ قواعد  التراث الحضارى والبيئة المصريةتطوير لالطالب لدى 

 .التعمـ الذاتىميارات ية موتنأخالقيات البحث العممى 
 :األىداف العامة لمبرنامج

 :قادرًا عمى أن خريجيكون السوف  بنياية البرنامج 
  السياحي.ساسيات ومنيجيات البحث العممى فى مجاؿ اإلرشاد طبؽ أي 1/1
 .رشاد السياحياإلالمعارؼ المتخصصة فى مجاؿ  يوظؼ 1/2
 رشاد السياحي.اإلاألساليب الحديثة فى مجاؿ يمارس  1/3
 السياحي. يتعامؿ مع المشكالت واألزمات التى تواجة مينة اإلرشاد  1/4
 رشاد السياحي.اإلصة فى مجاؿ الميارات المينية المتخص يطبؽ 1/5
  . رشاد السياحياإلفى مجاؿ  كنولوجية الحديثة فى البحث العممىيستخدـ الوسائؿ الت 1/6
 رشاد السياحي.اإليتواصؿ بفاعمية مع زمالء المينة فى مجاؿ  1/7
 رشاد السياحي.اإلفريؽ عمؿ بحثى فى تخصص كوف ضمف ي 1/8
 اإلرشاد السياحي. قرارات المناسبة فى مجاؿيتخذ ال 1/9
 .إلعداد بحث عممىالموارد الحضارية والطبيعية  يستخدـ 1/11
 .ئة المصريةلمبي التراث الحضارى يحافظ عمى 1/11
 .النزاىة والمصداقية أثناء مزاولة مينة اإلرشاد السياحىقواعد متـز بي 1/12



                                                                                                  

 

 2                                                               "اإلرشاد السياحىالسياحه والفنادق تخصص "برناهج هاجستير تىصيف   

 رشاد السياحي.اإلأخالقيات البحث العممى فى تخصص ياتـز ب 1/13
 .التعمـ الذاتىينمي ميارات  1/14
 من البرنامج: ةالمستيدف ةالتعميمينتائج ال (2
 م:يىافموال رفامعال 2/1

 قادرًا عمى أن:  خريجيكون اليجب أن بنياية ىذا البرنامج 
 

 .المرتبطة والعمـو السياحى اإلرشاد مجاؿ فى العممى البحث مناىج عرؼي  2/1/1
 .التراثب لمرتبطة يـىامفال عرؼي  2/1/2
 .العصور عبر مصر ثارلآل الدقيقة السمات حددي  2/1/3
 .العصور عبر المصرى التاريخ مالمح يحدد  2/1/4
 .البيئة عمى السياحية والنشاطات السياحى اإلرشاد مينة أثر يوضح  2/1/5
 .المرتبطة والعمـو السياحى اإلرشاد مجاؿ فى والدراسات البحوث أحدث نتائج يناقش  2/1/6
 .العصور عبر مصر لتاريخ المختمفة لمصادرا ناقشي  2/1/7
 .السياحى اإلرشاد تخصص فى العممى البحث أخالقيات يحدد  2/1/8
 .السياحى اإلرشاد مينة أخالقيات يحدد  2/1/9
 .العصور مختمؼ مف المصرية اآلثار عمى األثرية الكتابات يوضح  2/1/11
 العممى فى مجاؿ اإلرشاد السياحى. يحدد األدوات المختمفة لمنيجيات البحث 2/1/11
 يوضح المستجدات فى مجاؿ اإلرشاد السياحى. 2/1/12

 :ةالذىنيرات مياال 2/2
 قادرًا عمى أن:  خريجيكون ال سوف اية ىذا البرنامج بني

 

 .السياحى اإلرشاد مجاؿب المرتبطة العممية واألبحاث الدراسات يحمؿ  2/2/1
 .السياحى اإلرشاد مجاؿ فى بحثية دراسة إجراء كيفية يشرح  2/2/2
 .ثارواآل والتاريخ الحضارة مفاىيـ بيف يقارف  2/2/3
 .الصمة ذات والحضارات العصور عبر مصر بيا مرت التى التاريخية األحداث يناقش  2/2/4
 .الصمة ذات والحضارات العصور عبر مصر آلثار والمعمارية الفنية المظاىر أىـ بيف يقارف  2/2/5
 لكتابات المرتبطة بتاريخ وآثار مصر عبر العصور.حمؿ اي  2/2/6
 .مصر عمى المتعاقبة لحضاراتا مف مختمفةال الموروثات يفسر 2/2/7
 .السياحى اإلرشاد مينة تواجو التى واألزمات المشاكؿ أسباب يشخص  2/2/8
 .السياحى اإلرشاد بمينة المرتبطة واألزمات لممشاكؿ حموؿ يقترح  2/2/9
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 :ميارات المينيةال 2/3
 قادرًا عمى أن:  خريجيكون السوف اية ىذا البرنامج بني

 

 .العممى البحث وأخالقيات ميارات يطبؽ 2/3/1
 .السياحى اإلرشاد فى عممية رسالة يعد 2/3/2
 .السياحى اإلرشاد مجاؿ فى العممى البحث مناىج يطبؽ 2/3/3
 .العصور عبر يةالمصر  والفنوف لمعمارة المميزة السمات يوضح 2/3/4 
 .السياحى اإلرشاد مجاؿ فى عممى بحث إعداد فى التاريخية األحداث يستخدـ 2/3/5
 .السايحى اإلرشاد بمينة المتصمة المجاالت أحد فى عممى تقرير يكتب 2/3/6
 .مينية سياقات فى السياحى اإلرشاد أساليب طبؽي 2/3/7
 العممى. البحث مجاؿ فى العصور عبر الوثائقية المصادر يوظؼ 2/3/8

 :الميارات العامة 2/4
 قادرًا عمى أن: خريجيكون اليجب أن اية ىذا البرنامج بني

 

 اآلخريف. مع بفاعمية يتواصؿ 2/4/1
 .ىالعمم البحث فى لحديثةا التكنولوجيا يستخدـ 2/4/2
 .ذاتو قيـي 2/4/3
 .أقرانو أداء يقيـ 2/4/4
 فريؽ. في يعمؿ 2/4/5
 .ءةبكفا الوقت يدير 2/4/6
 .بحرفية المختمفة المعرفية المصادر يستخدـ 2/4/7
 .الذاتي التعمـ ميارات ينمى 2/4/8
 

 لمبرنامج: ةكاديميالمعايير األ  (3
بالمعايير األكاديمية ًا دسترشم اإلرشاد السياحى ماجستيرلبرنامج  ARSالمرجعية قاـ قسـ اإلرشاد السياحي بإعداد المعايير األكاديمية 

 فبرايرفى  عتمادالقومية لضماف جودة التعميـ واالالييئة الصادرة مف  ماجستيرشادية )المعايير القياسية العامة( لبرامج الالمرجعية االستر 
 مبرنامج كما يمي:لوقد حددت المعايير األكاديمية . 2119

 
 مواصفات الخريج:.  3-1

 الرااد السياحى يجب أن يكون قادرًا عمى:ماجستير خريج برنامج 
 

1. 
2. 

 تطبيؽ أساسيات ومنيجيات البحث العممى فى مجاؿ اإلرشاد السياحى واستخداـ أداوتو المختمفة.
 .البيانات المختمفة وتوظيفيا فى البحث العممى المرتبط بمجاؿ اإلرشاد السياحىالوثائؽ و تحميؿ 
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 ى والحضارى.مواقع التراث الطبيع فى شرحالمعارؼ المتخصصة فى مجاؿ اإلرشاد السياحى  إستخداـ .3
 المشاكؿ الجارية فى مينة اإلرشاد السياحى وأساليب اإلرشاد السياحى الحديثة.اإلطالع ب .4
 تحديد المشكالت واألزمات التى تواجو مينة اإلرشاد السياحى والتعامؿ معيا.  .5
 إتقاف الميارات المينية المتخصصة فى مجاؿ اإلرشاد السياحى. .6
 البحث العممى فى مجاؿ اإلرشاد السياحى.فى ناسبة لتكنولوجية المإستخداـ الوسائؿ ا .7
 قيادة فريؽ العمؿ البحثى فى تخصص اإلرشاد السياحى. .8
 إتخاذ القرار فى سياقات مينية مختمفة فى اإلرشاد السياحى. .9

 توظيؼ الموارد الحضارية والطبيعية لتحقيؽ أعمى إستفادة مف قطاع السياحة فى مصر. .11
 .المصرية تنمية المجتمعات المحمية فى مصر والحفاظ عمى التراث والبيئة .11
 اإللتزاـ بالنزاىة والمصداقية وقواعد مينة اإلرشاد السياحى. .12
 اإللتزاـ بأخالقيات البحث العممى فى مجاؿ اإلرشاد السياحى. .13
 التعمـ المستمر.مف خالؿ  ومينياً  أكاديمياً  وذاتتطوير  .14

 
 :كاديمية المرجعيةالمعايير األ . 3-2
 والفيم  ةالمعرف .3-2-1
 يجب أن يكون الخريج قادرًا عمى: الرااد السياحى ماجستيرنتياء دراسة برنامج اب
 

 معرفة النظريات األساسية المتعمقة بالبحث العممى فى مجاؿ اإلرشاد السياحى والعمـو ذات العالقة. .1
 البيئة. عمى شاد السياحى ر مينة اإلر يأثتدراسة  .2
 فى مجاؿ اإلرشاد السياحى.العممية اإلطالع عمى أحدث البحوث والدراسات  .3
 اإلرشاد السياحى.فى ة يالمينات ممارسمبادئ األخالقية والمعرفة ال .4
 فيـ أساسيات وأخالقيات البحث العممى فى مجاؿ اإلرشاد السياحى. .5

 
 الميارات الذىنية: . 3-2-2
 يجب أن يكون الخريج قادرًا عمى: الرااد السياحى ماجستيرنتياء دراسة برنامج اب
 

 .لحؿ المشاكؿ الراىنة والمستقبميةفى مجاؿ اإلرشاد السياحى تحميؿ وتقييـ البحوث والدراسات  .1

قتراح حموؿ ليا عمى أساس عممىالمرتبطة بحؿ المشكالت  .2  .مجاؿ اإلرشاد السياحى وا 

 . يف المعارؼ المختمفة لحؿ المشاكؿ المينية فى اإلرشاد السياحىالربط ب .3

 .مجاؿ اإلرشاد السياحىفى منيجية عمى أسس عممية إجراء دراسات بحثية و  .4

 .السياحى اإلرشاد مينة ممارسة مخاطر إدارة .5
 .السياحى اإلرشاد مجاؿ فى األداء لتطوير التخطيط .6
 .السياحى اإلرشاد مجاؿ فى  عممية سأس عمى اءً بن المينية القرارات اتخاذ .7
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 الميارات المينية:. 3-2-3
 يجب أن يكون الخريج قادرًا عمى: الرااد السياحى ماجستيرنتياء دراسة برنامج اب
 

 .السياحى اإلرشاد بمجاؿ المرتبط العممى البحث فى الحديثة واألساليب تجاىاتواإل الميارات فتقاإ .1
 .السياحى اإلرشاد مجاؿ فى المينية التقارير يـوتقي كتابة .2
 .السياحى اإلرشاد مجاؿ فى العممى البحث وأدوات طرؽ تقييـ .3

 
 :الميارات العامة .3-2-4
 يجب أن يكون الخريج قادرًا عمى: الرااد السياحى ماجستيرنتياء دراسة برنامج اب
 

 .التواصؿ الفعاؿ .1
 اإلرشاد السياحى.فى مجاؿ ت تخداـ تكنولوجيا المعمومااس .2
 التقييـ الذاتى ألدائو وتحديد أوجو التحسيف والتعزيز لمتطوير المستمر. .3
 استخداـ المصادر المختمفة لمحصوؿ عمى المعمومات والمعارؼ. .4
 خريف فى مجاؿ اإلرشاد السياحى.لباحثيف اآلا ءأداتقييـ  .5
  العمؿ فى فريؽ بحثى أو مينى. .6
 اة الوقت بكفاءة.إدر  .7
 تحفيز التعمـ الذاتى والمستمر. .8

 
 

 (.ARS) هالمتبناالمرجعية كاديمية المعايير األالعالمات المرجعية:  (4
 

 ىيكل ومكونات البرنامج: (5
 : مدة البرنامج -أ

 رأى خذأ وبعد رؼالمش تقرير عمى بناءً  أخرى لمدة عمى التسجيؿ اإلبقاء ةيالكم ، ولمجمسمف تاريخ التسجيؿ عمى األقؿ عاـ
 .مف تاريخ التسجيؿ سنوات 4حد أقصى ب العميا ولجنة الدراسات المختص القسـ مجمس

 

 : ىيكل البرنامج -ب
  ساعة 16إجمالى:  2: تطبيقى ساعة  14 : نظرى :1عدد الساعات
 اتمقرر  7: إجمالى --:  اختيارى 7 إلزامى:  عدد المقررات:

  

ت هستىفاة لكل الشروط ويستكول الطالب البرناهج بعذالونالشت العلنيت لتلك الرسالت وإجراءالتعذبالث باإلضافت إلى أعذاد رسالت علوي

 التي تمرها لجنت الحكن والونالشت
 ال ينطبق:      ( ةمستويات البرنامج )فى نظام الساعات المعتمد -ج

                                                 
1

 وال تتضون الساعاث التى ينجز فيها البحث العلوي.أسبىعياً عذد الساعاث الوحسىبت تتضون فمظ عذد الساعاث التى يمىم فيها الطالب بذراست الومرراث  
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 :مقررات البرنامج - د
 إلزامى: - أ

 اسم المقرر كود المقرر
 عدد

ساعاتال  
 )نظرى(

 عدد
ساعاتال  

 )تطبيقى(

أعمال 
 السنة

االمتحان 
زمن  المجموع النظرى

 االمتحان

 فاساعت 111 71 31 2 2 منيجية البحث العممى 511ع.أ 

 فاساعت 111 71 31 - 2 ةالقديم مصرحضارة  512ع.أ 

 فاساعت 100 70 30 - 2 نصوص مصرية قديمة )مستوى متقدـ( 513ر.س 

ونانية الرومانية فى الفكر والحضارة الي 514ر.س 

 مصر
2 

- 
 فاساعت 100 70 30

 فاساعت 100 70 30 - 2 وثائؽ وكتابات آثرية إسالمية 515ر.س 

 فاساعت 100 70 30 - 2 مصادر تاريخ مصر الحديث والمعاصر 516ر.س 

 فاساعت 100 70 30 - 2 أساليب اإلرشاد السياحى 517ر.س 

 
      (الورفك بالبرناهج مرراثراجع تىصيف الو): محتويات المقررات -ه
 متطمبات االلتحاق بالبرنامج: (6

 التالى: سياحىالرااد ال  ماجستيردرجة فى قيد الدارس لياترط 
أف يكوف حاصاًل عمى درجة البكالوريوس فى التخصص بتقدير جيد عمى األقؿ مف إحدى كميات السياحة والفنادؽ أو عمى  -1

 .قؿ مف معيد عممى آخر فى نفس التخصصدرجة عممية معادلة بتقدير جيد عمى األ
تقدـ الطالب بطمب القيد فى الموعد المحدد لبدء الدراسة بالجامعة مف كؿ عاـ ويعرض الطمب عمى مجمس القسـ إلبداء ي -2

 .الرأى فية وعرضة عمى مجمس الكمية لمبت ويعتبر القيد مف تاريخ موافقة مجمس الكمية
 يًا عمى األقؿ بعد موافقة جية العمؿ.أف يتفرغ الطالب لمدراسة يوميف أسبوع -3
يكوف اإلمتحاف تحريريًا فى جميع المقررات فيما عدا أساليب البحث العممى والنشر العممى ويعقد اإلمتحاف التحريرى فى نياية  -4

ررات أساليب العاـ الدراسى وتكوف مدة اإلمتحاف لممقرر الواحد ساعتاف لمرحمتى تمييدى الماجستير وتأىيمى الدكتوراة, أما مق
 البحث العممى والنشر العممى فيكوف امتحانيا شفييًا عف طريؽ المناقشة.

% مف مجموع الساعات المخصصة 71يشترط لدخوؿ الطالب إمتحاف المقرر أف يكوف مستوفيًا نسبة حضور ال تقؿ عف  -5
ـ المختصة قرار حرماف الطالب لممقرر واإل حـر مف دخوؿ اإلمتحاف ويصدر مجمس الكمية بناءًا عمى طمب مجالس األقسا

 مف التقدـ لإلمتحاف.
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 :ماجستيرونيل درجة ال الستكمال البرنامج ةقواعد المنظمال (7
 :التالى الرااد السياحى ماجستيرلنيل درجة ط لتسجيل الطالب ياتر 

 .مف تاريخ قيد التسجيؿ عمى األقؿ ماجستير فى اإلرشاد السياحى سنومدة الدراسة لمحصوؿ عمى درجة ال .1
 . مقررات السنة التمييدية بنجاح بتقدير جيد عمى األقؿاز يجتإ .2
حػدى الموضػوعات التػى تتفػؽ مػع الخطػة البحثيػة المعتمػدة مػف إببحػث فػى  بعد نجاحة فى المقػررات الدراسػية  أف يقـو الطالب .3

ولجنة الدراسات العميػا ومجمػس  عمى اقتراح لجنة اإلشراؼ وموافقة مجمس القسـ المختص ـ والتى  يقرىا مجمس الكمية بناءً القس
الكمية وذلؾ لمدة سنتيف عمى األقؿ مف تاريخ موافقة مجمس الكمية عمى التسجيؿ ويعتبر تػاريخ موافقػة مجمػس الكميػة عمػى القيػد 

خػػذ رأى مجمػػس القسػػـ أعمػػى تقريػػر المشػػرؼ وبعػػد  ولمجمػػس الكميػػة اإلبقػػاء عمػػى التسػػجيؿ لمػػدة أخػػرى بنػػاءً ىػػو تػػاريخ التسػػجيؿ. 
 .مف تاريخ التسجيؿ سنوات 4حد أقصى بختص ولجنة الدراسات العميا الم

بعد االنتياء مف الرسالة يتقدـ المشرؼ بطمب الى مجمس القسـ لتشكيؿ لجنة سمينار لمناقشة الطالب فى الرسالة المقدمة وبعػد  .4
 لجنة الحكـ والمناقشة.لى مجمس القسـ لتشكيؿ إاعتماد لجنة السمينار لمتعديالت المقترحة يتقدـ المشرؼ بطمب 

أف يقدـ الطالب رسالة تقرىا لجنة الحكـ وبعد مناقشتو فييا مناقشة عمنية، وفى حالة عدـ اجتياز المناقشة يمنح الطالػب فرصػة  .5
 أخرى أقصاىا سنة.

ميػا ومجمػس لمعػرض عمػى لجنػة الدراسػات الع يقدـ  تقرير مف لجنة الحكػـ والمناقشػة لمعػرض عمػى مجمػس القسػـ لمموافقػة تمييػداً  .6
 الكمية لمنح الدرجة العممية.

دورية عممية محكمة ذات  ىقياـ الباحث بنشر بحث واحد عمى األقؿ )مستخمص مف الرسالة( ف ماجستيرمنح درجة اليشترط ل .7
تحديد  ىف( المعدة بواسطة المجاف العممية الدائمة والمحمية تـ االسترشاد بقوائـ الدوريات )العالمية واإلقميميةوي معامؿ تأثير
 .(2012فبراير  29بتاريخ  69هجلس الجاهعت في جلسته رلن لرار ) مكانة الدورية

يفيػد بعػدـ صػػالحية الطالػب لمبحػث واعتمػده مجمػػس القسػـ ولجنػة الدراسػات العميػػا  يمغػى تسػجيؿ الطالػب إذا قػدـ المشػػرؼ تقريػراً  .8
مػف ىػػذه  2)المػدد المحػددة فػى البنػد  الداخميػة ف الالئحػة( مػػ24)انقضػت المػدة المشػار إلييػا فػى المػادة و إذا أومجمػس الكميػة، 

  . ماجستيرال دوف الحصوؿ عمى درجة القواعد الستكماؿ البرنامج(
 أساليب التعميم والتعمم (8

 ةالمستيدف ةالمخرجات التعميم ةالطريق
 ، الميارات الذىنيةوالمفاىيـارؼ المع التدريس المباشر .1
 المينية، الميارات العامة الميارات الذىنية، الميارات، والمفاىيـارؼ المع التعمـ الذاتى .2
 الميارات الذىنية العصؼ الذىنى  .3
 رات الذىنية، الميارات العامة االمي،  والمفاىيـارؼ المع المناقشات .4
 المينية، الميارات العامة الميارات الذىنية، المياراتوالمفاىيـ، ارؼ المع  العروض التقديمية .5
 المينية، الميارات العامة الميارات الذىنية، المياراتوالمفاىيـ، ارؼ المع نى التعمـ التعاو  .6
 المينية، الميارات العامة الميارات الذىنية، المياراتوالمفاىيـ، ارؼ المع تعمـ األقراف .7
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 :تقييم الممتحقين بالبرنامجطرق 
 ةالمستيدف يةما تقيسو من المخرجات التعميم ةالطريق

  ، الميارات الذىنيةوالمفاىيـارؼ المع لتحريريةاالمتحانات ا .1
 المينية، الميارات العامة الميارات الذىنية، المياراتوالمفاىيـ، ارؼ المع شفويو اتمناقشو  تكميفات فردية وجماعية .2
 المينية، الميارات العامة الميارات الذىنية، المياراتوالمفاىيـ، ارؼ المع Seminarsالحمقات النقاشية  .3
 المينية الميارات الذىنية، المياراتوالمفاىيـ، ارؼ المع ارير المشرؼ الرئيسي تق .4
 الميارات العامة، والمفاىيـارؼ المع TOEFLالتأىيؿ المغوي  .5
 الميارات العامةالمينية،  الميارات، والمفاىيـارؼ المع ICDLالرخصة الدولية لقيادة الحاسب  .6
فى أحدى  عممي( بحث 1نشر عدد ) .7

 المحكمو ت العممية المتخصصةالمجال
 المينية، الميارات العامة الميارات الذىنية، المياراتوالمفاىيـ، ارؼ المع

 المينية، الميارات العامة الميارات الذىنية، المياراتوالمفاىيـ، ارؼ المع مناقشة الرسالة .8
 
 :طرق تقويم البرنامج  (9

 ةالعين ةالوسيم القائـ بالتقويـ
 %51عينة عشوائية ال تقؿ عف  انةاستب طالب  ال -1
 %11 ال تقؿ عف عينة عشوائية استبانة الخريجوف  -2
 لقاء مع رجاؿ الصناعة لقاءات عماؿأصحاب األ -3
 خارجى   َقيـم   1عدد  زيارة + تقرير مقيـ خارجى أو ممتحف خارجى  -4
 ى  مراجع داخم 1عدد  تقرير أخرى )مراجع داخمى( -5
 

 سمر مصطفى كمالرئيس القسم: د.                               يسرى عزت حسين د.  : منسق البرنامج
 

 التوقيع:                                                            التوقيع:            
 

      16/5/2117 التاريخ : 
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القومية لضمان  الييئة عنالصادرة  ماجستيرال برامجستراادية لة الالمعايير األكاديمية المرجعيمضاىاة مصفوفة  :(1جدول )
ية السياحة والفنادق الرااد السياحى المتبناه من كم ماجستيرعتماد مع المعايير األكاديمية المرجعية لبرنامج جودة التعميم وال

 جامعة المنيا
 

 ARSكاديمية المتبناه األ  المعايير ة الصادرة من الييئةألكاديمية االسترااديالمعايير ا

 الخريج  مواصفات -1
 يكون أن يجب تخصص أي في الماجستير برنامج خريج

 :عمى قادراً 

 الخريج  مواصفات -1
خريج برنامج الماجستير فى الرااد السياحى يجب أن يكون قادرًا 

 عمى:
منيجيات البحث العممي واستخداـ إجادة تطبيؽ أساسيات و . 1

 .أدواتو المختمفة
1 

تطبيؽ أساسيات ومنيجيات البحث العممى فى مجاؿ اإلرشاد 
 السياحى واستخداـ أداوتو المختمفة.

توظيفيا فى البحث العممى و مختمفة البيانات الالوثائؽ و تحميؿ  2 تطبيؽ المنيج التحميمي واستخدامو في مجاؿ التخصص.. 2
 .المرتبط بمجاؿ اإلرشاد السياحى

صصة ودمجيا مع المعارؼ ذات تطبيؽ المعارؼ المتخ. 3
 العالقة في ممارستو المينية.

3 
فى المعارؼ المتخصصة فى مجاؿ اإلرشاد السياحى  إستخداـ

 مواقع التراث الطبيعى والحضارى. شرح

إظيار وعيا بالمشاكؿ الجارية والرؤى الحديثة في مجاؿ . 4
 التخصص.

4 
وأساليب  المشاكؿ الجارية فى مينة اإلرشاد السياحىاإلطالع ب

 اإلرشاد السياحى الحديثة.

يجاد حموالً . 5  5 ليا. تحديد المشكالت المينية وا 
تحديد المشكالت واألزمات التى تواجو مينة اإلرشاد السياحى 

 والتعامؿ معيا.

إتقاف نطاؽ مناسب مف الميارات المينية المتخصصة، . 6
تو واستخداـ الوسائؿ التكنولوجية المناسبة بما يخدـ ممارس

 المينية.

6 
إتقاف الميارات المينية المتخصصة فى مجاؿ اإلرشاد 

 السياحى.

7 
البحث العممى فى فى ناسبة إستخداـ الوسائؿ التكنولوجية الم

 مجاؿ اإلرشاد السياحى.

 قيادة فريؽ العمؿ البحثى فى تخصص اإلرشاد السياحى. 8 التواصؿ بفاعمية والقدرة عمى قيادة فرؽ العمؿ.. 7

 إتخاذ القرار فى سياقات مينية مختمفة فى اإلرشاد السياحى. 9 اتخار المرار في سيالاث ههنيت هختلفت. .8

استفادة والحفاظ  ىتوظيؼ الموارد المتاحة بما يحقؽ أعم. 9
 عمييا.

10 
توظيؼ الموارد الحضارية والطبيعية لتحقيؽ أعمى إستفادة مف 

 قطاع السياحة فى مصر.

بدوره في تنمية المجتمع والحفاظ عمى إظيار الوعي . 11
 البيئة في ضوء المتغيرات العالمية واإلقميمية.

11 
تنمية المجتمعات المحمية فى مصر والحفاظ عمى التراث 

 .المصرية والبيئة

التصرؼ بما يعكس االلتزاـ بالنزاىة والمصداقية وااللتزاـ . 11
 بقواعد المينة.

 وقواعد مينة اإلرشاد السياحى. اإللتزاـ بالنزاىة والمصداقية 12

 .اإللتزاـ بأخالقيات البحث العممى فى مجاؿ اإلرشاد السياحى 13

 التعمـ المستمر.مف خالؿ  ومينياً  أكاديمياً  وذاتر يتطو  14 التعمـ المستمر. ىعم وقادراً  ومينياً  تنمية ذاتو أكاديمياً . 12
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 العامة القياسية المعايير -2 
  والفيم المعرفة 2-1

 الخريج يكون أن يجب ماجستيرال برنامج دراسة بانتياء
 :من بكل والدراية الفيم ىعم قادراً 

الرااد السياحى يجب أن يكون  ماجستيرنتياء دراسة برنامج اب
 الخريج قادرًا عمى: 

النظريات واألساسيات المتعمقة بمجاؿ التعمـ وكذا في  -أ
 .المجاالت ذات العالقة

ظريات األساسية المتعمقة بالبحث العممى فى مجاؿ معرفة الن 1
 اإلرشاد السياحى والعمـو ذات العالقة.

 ىالتأثير المتبادؿ بيف الممارسة المينية وانعكاسيا عم -ب
 .البيئة

 البيئة.عمى ر مينة اإلرشاد السياحى يأثتدراسة  2

 3 .التطورات العممية في مجاؿ التخصص -ت
فى مجاؿ اإلرشاد العممية والدراسات  اإلطالع عمى أحدث البحوث

 السياحى.

المبادئ األخالقية والقانونية لمممارسة المينية في مجاؿ  -ث 
 .التخصص

5 
اإلرشاد فى ة يالمينات ممارسمبادئ األخالقية والمعرفة ال
 .السياحى

الممارسة المينية في مجاؿ  ىمبادئ وأساسيات الجودة ف -ج 
 .التخصص

5 
اإلرشاد فى ة يالمينات ممارسألخالقية والمبادئ امعرفة ال
 السياحى.

 6 .خالقيات البحث العمميأساسيات و أ -ح 
 اإلرشاد مجاؿ فى العممى البحث وأخالقيات أساسيات فيـ

 .السياحى
  الذىنية الميارات 2-2

 الخريج يكون أن يجب ماجستيرال برنامج دراسة بانتياء
 :عمى قادراً 

يجب أن  الرااد السياحىفى  اجستيرمنتياء دراسة برنامج الاب
 :يكون الخريج قادرًا عمى

لتخصص والقياس تحميؿ وتقييـ المعمومات في مجاؿ ا -أ 
 .عمييا لحؿ المشاكؿ

1 
لحؿ فى مجاؿ اإلرشاد السياحى تحميؿ وتقييـ البحوث والدراسات 

 .المشاكؿ الراىنة والمستقبمية

ض حؿ المشاكؿ المتخصصة مع عدـ توافر بع  -ب
 المعطيات.

2 
قتراح حموؿ المرتبطة بحؿ المشكالت  مجاؿ اإلرشاد السياحى وا 

 .ليا عمى أساس عممى

 3 الربط بيف المعارؼ المختمفة لحؿ المشاكؿ المينية -ت
الربط بيف المعارؼ المختمفة لحؿ المشاكؿ المينية فى اإلرشاد 

 .السياحى

نيجية إجراء دراسة بحثية و/أو كتابة دراسة عممية م -ث 
 حوؿ مشكمة بحثية. 

4 
مجاؿ فى منيجية عمى أسس عممية إجراء دراسات بحثية و 

 .اإلرشاد السياحى

تقييـ المخاطر في الممارسات المينية في مجاؿ   -ج
 التخصص.

 .إدارة مخاطر ممارسة مينة اإلرشاد السياحى 5

 .ء فى مجاؿ اإلرشاد السياحىالتخطيط لتطوير األدا 6 التخطيط لتطوير األداء في مجاؿ التخصص.  -ح

 اإلرشاد مجاؿ فى  عممية أسس عمى بناءً  المينية القرارات اتخاذ 7 اتخاذ القرارات المينية في سياقات مينية متنوعة. -خ 
 .ىالسياح
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  المينية الميارات 2-3
 الخريج يكون أن يجب ماجستيرال برنامج دراسة بانتياء

 :عمى قادراً 
يجب أن  الرااد السياحىفى  ماجستيرالنتياء دراسة برنامج اب

 يكون الخريج قادرًا عمى:
إتقاف الميارات المينية األساسية والحديثة في مجاؿ  -أ 

 .التخصص
1 

 الحديثة واألساليب تجاىاتواإل األساسية المينية الميارات فتقاإ
 .السياحى باإلرشاد المرتبط العممى البحث مجاؿ فى

 .السياحى اإلرشاد مجاؿ فى المينية التقارير وتقييـ كتابة 2 .ير المينيةكتابة وتقييـ التقار  -ب 
 .تقييـ طرؽ وأدوات البحث العممى فى مجاؿ اإلرشاد السياحى 3 .تقييـ الطرؽ واألدوات القائمة في مجاؿ التخصص -ج 

 العامة الميارات 2-4
 الخريج يكون أن يجب ماجستيرال برنامج دراسة بانتياء

 :ىعم قادراً 
يجب أن  الرااد السياحىفى  ماجستيرنتياء دراسة برنامج الاب

 يكون الخريج قادرًا عمى:
 .التواصؿ الفعاؿ 1 .التواصؿ الفعاؿ بأنواعو المختمفة -أ

استخداـ تكنولوجيا المعمومات بما يخدـ تطوير الممارسة  -ب
 .المينية

 ى.اإلرشاد السياحفى مجاؿ تخداـ تكنولوجيا المعمومات اس 2

 3 .التقييـ الذاتي وتحديد احتياجاتو التعممية الشخصية -ت
التقييـ الذاتى ألدائو وتحديد أوجو التحسيف والتعزيز لمتطوير 

 المستمر.
استخداـ المصادر المختمفة لمحصوؿ عمى المعمومات  -ث

 .والمعارؼ
 استخداـ المصادر المختمفة لمحصوؿ عمى المعمومات والمعارؼ. 4

 خريف فى مجاؿ اإلرشاد السياحى.اآل فحثياتقييـ أداء الب 5 .اعد ومؤشرات تقييـ أداء اآلخريفوضع قو  -ج 
 .مينى أو بحثى فريؽ فى العمؿ 6 .العمؿ في فريؽ وقيادة فرؽ في سياقات مينية مختمفة  -ح

 .إدراة الوقت بكفاءة 7 .إدراة الوقت بكفاءة -خ

 .عمـ الذاتى والمستمرتحفيز الت 8 .التعمـ الذاتى والمستمر. د
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 سياحىالرااد ال  ماجستيرلبرنامج مضاىاة مواصفات الخريج مع األىداف العامة مصفوفة  :(2جدول )
  المنياكمية السياحة والفنادق جامعة 

 (أ1نموذج )
 

 مواصفات الخريج
ماجستير فى الرااد السياحى يجب أن الخريج برنامج 

 يكون قادرًا عمى:

 عامة لمبرنامجاألىداف ال
إلى إعداد  ماجستير فى الرااد السياحىال برنامجييدف 
 خريج:

تطبيؽ أساسيات ومنيجيات البحث العممى فى مجاؿ  -1
 اإلرشاد السياحى واستخداـ أداوتو المختمفة.

طبؽ أساسيات ومنيجيات البحث العممى فى مجاؿ ي 1/1
 .السياحياإلرشاد 

وتوظيفيا فى البحث البيانات المختمفة الوثائؽ و تحميؿ  -2
 .العممى المرتبط بمجاؿ اإلرشاد السياحى

طبؽ أساسيات ومنيجيات البحث العممى فى مجاؿ ي 1/1
 .السياحياإلرشاد 

المعارؼ المتخصصة فى مجاؿ اإلرشاد  إستخداـ -3
 السياحى فى شرح مواقع التراث الطبيعى والحضارى.

رشاد اإلالمعارؼ المتخصصة فى مجاؿ  وظؼي 1/2
 .يالسياح

المشاكؿ الجارية فى مينة اإلرشاد السياحى اإلطالع ب -4
 وأساليب اإلرشاد السياحى الحديثة.

 .رشاد السياحياإلمجاؿ  األساليب الحديثة فىيمارس  1/3

تحديد المشكالت واألزمات التى تواجو مينة اإلرشاد  -5
 السياحى والتعامؿ معيا. 

نة اإلرشاد يتعامؿ مع المشكالت واألزمات التى تواجة مي 1/4
 السياحي.

إتقاف الميارات المينية المتخصصة فى مجاؿ اإلرشاد  -6
 السياحى.

رشاد اإلالميارات المينية المتخصصة فى مجاؿ  طبؽي 1/5
 .السياحي

البحث فى إستخداـ الوسائؿ التكنولوجية المناسبة  -7
 العممى فى مجاؿ اإلرشاد السياحى.

فى البحث العممى يستخدـ الوسائؿ التكنولوجية الحديثة  1/6
 . رشاد السياحياإلفى مجاؿ 

قيادة فريؽ العمؿ البحثى فى تخصص اإلرشاد  -8
 السياحى.

رشاد اإليتواصؿ بفاعمية مع زمالء المينة فى مجاؿ  1/7
 .السياحي

رشاد اإلفريؽ عمؿ بحثى فى تخصص  يكوف ضمف 1/8
 .السياحي

إتخاذ القرار فى سياقات مينية مختمفة فى اإلرشاد  -9
 سياحى.ال

 اإلرشاد السياحي.مجاؿ يتخذ القرارات المناسبة فى  1/9

توظيؼ الموارد الحضارية والطبيعية لتحقيؽ  -11
 أعمى إستفادة مف قطاع السياحة فى مصر.

إلعداد بحث الموارد الحضارية والطبيعية  يستخدـ 1/11
 .عممى

تنمية المجتمعات المحمية فى مصر والحفاظ  -11
 .ريةالمص عمى التراث والبيئة

 .بيئة المصريةلم عمى التراث الحضارى يحافظ  1/11
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اإللتزاـ بالنزاىة والمصداقية وقواعد مينة اإلرشاد  -12
 السياحى.

النزاىة والمصداقية أثناء مزاولة مينة قواعد يمتـز ب 1/12
 .اإلرشاد السياحى

اإللتزاـ بأخالقيات البحث العممى فى مجاؿ  -13
 اإلرشاد السياحى.

رشاد اإلقيات البحث العممى فى تخصص أخاليمتـز ب 1/13
 .السياحي

التعمـ مف خالؿ  ومينياً  أكاديمياً  وتطوير ذات -14
 المستمر.

 .التعمـ الذاتىميارات ينمي  1/14
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 المعايير األكاديمية المرجعية المتبناه مع نواتج التعمم المستيدفة مضاىاة مصفوفة  :(3جدول )
  منياكمية السياحة والفنادق جامعة الب سياحىالرااد ال فى  ماجستيرلبرنامج ال

 (ب1نموذج )
فى  ماجستيرالمعايير األكاديمية المرجعية لبرنامج ال

 نواتج التعمم المستيدفة من البرنامج الرااد السياحى

 ميىافمرف والاالمع 2/1 المعرفة والفيم
ث العممى معرفة النظريات األساسية المتعمقة بالبح -1

 فى مجاؿ اإلرشاد السياحى والعمـو ذات العالقة.
 اإلرشاد مجاؿ فى العممى البحث مناىج يحدد  2/1/1

 .المرتبطة والعمـو السياحى
 .التراثب المرتبطة المفاىيـ عرؼي  2/1/2
 .العصور عبر مصر ثارلآل الدقيقة السمات حددي  2/1/3
 .صورالع عبر المصرى التاريخ المحم يحدد  2/1/4
 عبر مصر لتاريخ المختمفة المصادر يناقش 2/1/7

 .العصور
 مف المصرية اآلثار عمى األثرية الكتابات وضحي  2/1/11

 .العصور مختمؼ
يحدد األدوات المختمفة لمنيجيات البحث العممى  2/1/11

 فى مجاؿ اإلرشاد السياحى.
 والنشاطات السياحى اإلرشاد مينة أثر يوضح  2/1/5 البيئة. عمى ر مينة اإلرشاد السياحى يأثتدراسة  -2

 .البيئة عمى السياحية
العممية اإلطالع عمى أحدث البحوث والدراسات  -3

 فى مجاؿ اإلرشاد السياحى.
 مجاؿ فى والدراسات البحوث أحدث نتائج يناقش  2/1/6

 .المرتبطة والعمـو السياحى اإلرشاد
حث العممى يحدد األدوات المختمفة لمنيجيات الب 2/1/11

 فى مجاؿ اإلرشاد السياحى.
 يوضح المستجدات فى مجاؿ اإلرشاد السياحى. 2/1/12

فى ة يالمينات ممارسمبادئ األخالقية والمعرفة ال -4
 .السياحى إلرشادا مينة أخالقيات يحدد  2/1/9 اإلرشاد السياحى.

فيـ أساسيات وأخالقيات البحث العممى فى مجاؿ  -5
 اإلرشاد السياحى.

 تخصص فى العممى البحث أخالقيات يحدد  2/1/8
 .السياحى اإلرشاد

 الميارات الذىنية: 2/2 الميارات الذىنية:
فى مجاؿ اإلرشاد تحميؿ وتقييـ البحوث والدراسات  -1

 .لحؿ المشاكؿ الراىنة والمستقبميةالسياحى 

 مجاؿب المرتبطة العممية اثحباألو  الدراسات يحمؿ  2/2/1
 .احىالسي اإلرشاد
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فى  ماجستيرالمعايير األكاديمية المرجعية لبرنامج ال
 نواتج التعمم المستيدفة من البرنامج الرااد السياحى

مجاؿ اإلرشاد السياحى المرتبطة بحؿ المشكالت  -2
قتراح حموؿ ليا عمى أساس عممى  .وا 

 تواجو التى واألزمات المشاكؿ أسباب يشخص  2/2/8
 .السياحى اإلرشاد مينة
 بمينة المرتبطة واألزمات لممشاكؿ حموؿ يقترح 2/2/9

 .السياحى اإلرشاد
شاكؿ المينية الربط بيف المعارؼ المختمفة لحؿ الم -3

 . فى اإلرشاد السياحى

 تواجو التى واألزمات المشاكؿ أسباب يشخص  2/2/8
 .السياحى اإلرشاد مينة
 بمينة المرتبطة واألزمات لممشاكؿ حموؿ يقترح 2/2/9

 .السياحى اإلرشاد

منيجية عمى أسس عممية إجراء دراسات بحثية و  -4
 .مجاؿ اإلرشاد السياحىفى 

 اإلرشاد مجاؿ فى بحثية دراسة إجراء كيفية يشرح  2/2/2
 .السياحى

 ثار.واآل والتاريخ الحضارة مفاىيـ بيف يقارف  2/2/3
 عبر مصر بيا مرت التى التاريخية األحداث يناقش 2/2/4

 .الصمة ذات والحضارات العصور
 ثارآل والمعمارية الفنية المظاىر أىـ بيف يقارف  2/2/5

 .صمةال ذات والحضارات العصور عبر مصر
المرتبطة بتاريخ وآثار مصر عبر الكتابات يحمؿ   2/2/6

 .العصور
 المتعاقبة لحضاراتا مف مختمفةال الموروثات يفسر 2/2/7

 .مصر عمى
 تواجو التى واألزمات المشاكؿ أسباب يشخص  2/2/8 .السياحى اإلرشاد مينة ممارسة مخاطر إدارة -5

 .السياحى اإلرشاد مينة
 بمينة المرتبطة واألزمات ممشاكؿل حموؿ يقترح 2/2/9

 .السياحى اإلرشاد

 اإلرشاد مجاؿ فى األداء لتطوير التخطيط -6
 .السياحى

 تواجو التى واألزمات المشاكؿ أسباب يشخص  2/2/8
 .السياحى اإلرشاد مينة
 بمينة المرتبطة واألزمات لممشاكؿ حموؿ يقترح 2/2/9

 .السياحى اإلرشاد
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فى  ماجستيرالمعايير األكاديمية المرجعية لبرنامج ال
 نواتج التعمم المستيدفة من البرنامج الرااد السياحى

 فى  عممية سأس عمى بناءً  نيةالمي القرارات اتخاذ -7
 .ىالسياح اإلرشاد مجاؿ

 مجاؿب المرتبطة العممية اثحباألو  الدراسات يحمؿ  2/2/1
 .السياحى اإلرشاد

 اإلرشاد مجاؿ فى بحثية دراسة إجراء كيفية يشرح  2/2/2
 .السياحى

 الميارات المينية: 2/3 الميارات المينية:
 فى الحديثة ساليبواأل تجاىاتواإل الميارات فتقاإ -1

 .السياحى اإلرشاد بمجاؿ المرتبط العممى البحث
 .العممى البحث وأخالقيات ميارات يطبؽ 2/3/1
 .السياحى اإلرشاد فى عممية رسالة عدي 2/3/2
 اإلرشاد مجاؿ فى العممى البحث مناىج يطبؽ 2/3/3

 .السياحى
 عممى بحث إعداد فى التاريخية األحداث يستخدـ 2/3/5
 .السياحى شاداإلر  فى
 مجاؿ فى العصور عبر الوثائقية المصادر يوظؼ 2/3/8

 .العممى البحث
 اإلرشاد مجاؿ فى المينية التقارير وتقييـ كتابة -2

 .السياحى
 اإلرشاد مجاؿ فى العممى البحث مناىج يطبؽ 2/3/3

 .السياحى
 المصرية والفنوف عمارةمل المميزة السمات يوضح 2/3/4

 .العصور عبر
 المتصمة المجاالت أحد فى عممى تقرير يكتب 2/3/6

 .السياحى اإلرشاد بمينة
 مجاؿ فى العممى البحث وأدوات طرؽ تقييـ -3

 .السياحى اإلرشاد
 المتصمة المجاالت أحد فى عممى تقرير يكتب 2/3/6

 .السياحى اإلرشاد بمينة
 .مينية سياقات فى السياحى اإلرشاد أساليب طبؽي 2/3/7

 الميارات العامة: 2/4 ة:امعالميارات ال
 .اآلخريف مع بفاعمية يتواصؿ 2/4/1 .التواصؿ الفعاؿ -1
اإلرشاد فى مجاؿ تخداـ تكنولوجيا المعمومات اس -2

 .ىالعمم البحث فى لحديثةا التكنولوجيا يستخدـ 2/4/2 السياحى.

التقييـ الذاتى ألدائو وتحديد أوجو التحسيف  -3
 .ذاتو قيـي 2/4/3 .والتعزيز لمتطوير المستمر
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فى  ماجستيرالمعايير األكاديمية المرجعية لبرنامج ال
 نواتج التعمم المستيدفة من البرنامج الرااد السياحى

استخداـ المصادر المختمفة لمحصوؿ عمى  -4
 .بحرفية المختمفة المعرفية المصادر يستخدـ 2/4/7 المعمومات والمعارؼ.

خريف فى مجاؿ اإلرشاد لباحثيف اآلا ءأداتقييـ  -5
 .أقرانو داءأ يقيـ 2/4/4 السياحى.

 .يؽفر  في يعمؿ 2/4/5 العمؿ فى فريؽ بحثى أو مينى.  -6
 .بكفاءة الوقت يدير 4/6/ إدراة الوقت بكفاءة. -7
 .الذاتي تعمـال ميارات نمىي 2/4/8 تحفيز التعمـ الذاتى والمستمر. -8
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 المستيدفةتعمم الاألىداف العامة ونواتج مع المتبناه مصفوفة مضاىاة المعايير األكاديمية ( 4جدول )
 سياحىالرااد ال  ماجستيرلبرنامج 

 (2نموذج )
 

 األكاديمية المعايير

 البرنامج تعمم ونواتج أىداف

 البرنامج أىداف

 التعمم نواتج

 العامة الميارات المينية الميارات الذىنية الميارات ميىافموال رفاالمع

 :الخريج مواصفات .1

1  
 فى العممى البحث ومنيجيات أساسيات تطبيؽ
 .فةالمختم أداوتو واستخداـ السياحى اإلرشاد مجاؿ

1/1 2/1/1 
2/1/1- 2/2/2- 

2/2/3- 2/2/4- 2/2/5 

2/3/1- 2/3/2- 
2/3/3 

 

- 

2 
 العممى البحث فى وتوظيفيا المختمفة الوثائؽ تحميؿ

 السياحى. اإلرشاد بمجاؿ المرتبط
1/1 2/1/1- 2/1/11 2/2/1- 2/2/6 

2/3/1- 2/3/2- 
2/3/3- 2/3/5 

- 
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 األكاديمية المعايير

 البرنامج تعمم ونواتج أىداف

 البرنامج أىداف

 التعمم نواتج

 العامة الميارات المينية الميارات الذىنية الميارات ميىافموال رفاالمع

3 
 اإلرشاد مجاؿ فى المتخصصة المعارؼ إستخداـ
 .والحضارى الطبيعى التراث مواقع شرح فى السياحى

1/2 

2/1/2- 2/1/3- 
2/1/4- 2/1/7- 
2/1/11-  2/1/11 

2/2/3- 2/2/4- 
2/2/5- 2/2/6 

 

2/3/4- 2/3/5- 
2/3/6- 2/3/8 

 

- 

4 
 السياحى اإلرشاد مينة فى الجارية بالمشاكؿ اإلطالع
 .الحديثة السياحى اإلرشاد وأساليب

1/4 
2/1/5- 2/1/6- 

2/1/12 

2/2/8- 2/2/9 

 
2/3/7 - 

5 
 اإلرشاد مينة تواجو التى واألزمات المشكالت تحديد

 .معيا والتعامؿ السياحى
1/4 2/1/12 2/2/8- 2/2/9 2/3/3 - 
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 األكاديمية المعايير

 البرنامج تعمم ونواتج أىداف

 البرنامج أىداف

 التعمم نواتج

 العامة الميارات المينية الميارات الذىنية الميارات ميىافموال رفاالمع

6 
 مجاؿ فى المتخصصة المينية الميارات إتقاف

 .السياحى اإلرشاد
1/5 - - 2/3/7 2/4/1 

7 
 البحث ىف المناسبة التكنولوجية الوسائؿ إستخداـ
 .السياحى اإلرشاد مجاؿ فى العممى

1/6 - - 
2/3/2- 2/3/3- 

2/3/8 
2/4/2 

8 
 اإلرشاد تخصص فى البحثى العمؿ فريؽ قيادة

 .السياحى
1/7- 1/8 - - - 

2/4/1- 2/4/5- 
2/4/6 
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 األكاديمية المعايير

 البرنامج تعمم ونواتج أىداف

 البرنامج أىداف

 التعمم نواتج

 العامة الميارات المينية الميارات الذىنية الميارات ميىافموال رفاالمع

9 
 فى مختمفة مينية سياقات فى المناسب اتالقرار  إتخاذ

 .السياحى اإلرشاد
1/9 - 

2/2/5- 2/2/6- 
2/2/7- 2/2/8- 2/2/9 

 

- - 

10 
 لتحقيؽ بمصر والطبيعية الحضارية الموارد توظيؼ
 .مصر فى السياحة قطاع مف إستفادة أعمى

11.1 - 
2/2/1- 2/2/7- 
2/2/8- 2/2/9 

- - 

11 
 التراث عمى والحفاظ مصر فى المحمية المجتمعات تنمية
 والبيئة

1/11 - 2/2/7 - - 

12 
 اإلرشاد مينة قواعدو  والمصداقية بالنزاىة اإللتزاـ

 .السياحى
1/12 2/1/9 - 2/3/7 - 
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 األكاديمية المعايير

 البرنامج تعمم ونواتج أىداف

 البرنامج أىداف

 التعمم نواتج

 العامة الميارات المينية الميارات الذىنية الميارات ميىافموال رفاالمع

13 
 اإلرشاد مجاؿ فى العممى البحث بأخالقيات اإللتزاـ

 .السياحى
1/13 2/1/8 - - - 

 - - - 1/14 .المستمر التعمـ خالؿ مف ومينيا أكاديميا ةذات تطوير 14
2/4/3- 2/4/4- 

2/4/8 

 :والفيم المعرفة

1 
 العممى بالبحث المتعمقة األساسية النظريات معرفة
 .العالقة ذات والعمـو السياحى اإلرشاد مجاؿ فى

1/1- 1/2- 
1/3- 1/6 

 

2/1/1- 2/1/2- 
2/1/3- 2/1/4- 
2/1/7- 2/1/11 

   

    2/1/5 1/11  .البيئة عمى السياحى اإلرشاد مينة أثر دراسة 2
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 األكاديمية المعايير

 البرنامج تعمم ونواتج أىداف

 البرنامج أىداف

 التعمم نواتج

 العامة الميارات المينية الميارات الذىنية الميارات ميىافموال رفاالمع

3 
 فى العممية والدراسات البحوث أحدث عمى اإلطالع
 .السياحى اإلرشاد مجاؿ

1/3- 1/6- 
1/14 

 

2/1/6    

4 
 فى المينية والممارسات األخالقية المبادئ معرفة
 .السياحى اإلرشاد مجاؿ

1/12- 1/13 2/1/9    

5 
 مجاؿ فى العممى البحث وأخالقيات اتأساسي فيـ

 .السياحى اإلرشاد

12.1 
12.1 
13.1 

11.1.2    

 :الذىنية الميارات

1 
 اإلرشاد مجاؿ فى تالدراساو  البحوث وتقييـ تحميؿ

 .والمستقبمية الراىنة المشاكؿ لحؿ السياحى

1/1- 1/2- 
1/3- 1/4 - 
1/6- 1/9 

 

 

2/2/1- 2/2/2- 
2/2/3- 2/2/4- 

2/2/5- 2/2/6- 2/2/7 
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 األكاديمية المعايير

 البرنامج تعمم ونواتج أىداف

 البرنامج أىداف

 التعمم نواتج

 العامة الميارات المينية الميارات الذىنية الميارات ميىافموال رفاالمع

2 
 السياحى داإلرشا مجاؿب المرتبطة المشكالت حؿ
 .عممى أساس عمى ليا حموؿ قتراحوا

1/1- 1/4- 
1/9 

 
2/2/8- 2/2/9 

 
  

3 
 المينية المشاكؿ لحؿ المختمفة المعارؼ بيف الربط
  .السياحى اإلرشاد فى

1/2- 1/3-
1/4- 1/9 

 

 2/2/8- 2/2/9   

4 
 فى منيجية عممية أسس عمى بحثية دراسات إجراء
 .السياحى اإلرشاد مجاؿ

1/1- 1/6- 
1/8 

 2/2/2   

   2/2/9 -2/2/8  1/5 -1/4 .السياحى اإلرشاد مينة ممارسة مخاطر إدارة 5

   2/2/9 -2/2/8  1/14 -1/11 .السياحى اإلرشاد مجاؿ فى األداء لتطوير التخطيط 6
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 األكاديمية المعايير

 البرنامج تعمم ونواتج أىداف

 البرنامج أىداف

 التعمم نواتج

 العامة الميارات المينية الميارات الذىنية الميارات ميىافموال رفاالمع

7 
 مجاؿ فى عممية أسس عمى المينية القرارات اتخاذ

 .السياحي اإلرشاد
1/9  2/2/8- 2/2/9   

 :المينية الميارات

1 
 فى الحديثة واألساليب تجاىاتواإل الميارات تقافا

 .السياحى باإلرشاد المرتبط ممىالع البحث مجاؿ

1/2- 1/6 

 
  

2/3/1- 2/3/2- 
2/3/3- 2/3/4- 

2/3/5 
 

2 
 اإلرشاد مجاؿ فى المينية التقارير وتقييـ كتابة

 .السياحى
1/5- 1/14   2/3/6- 2/3/8  

3 
 اإلرشاد مجاؿ فى العممى البحث وأدوات طرؽ تقييـ

 .السياحى
1/1   

2/3/2- 2/3/3- 
2/3/5 
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 األكاديمية المعايير

 البرنامج تعمم ونواتج أىداف

 البرنامج أىداف

 التعمم نواتج

 العامة الميارات المينية الميارات الذىنية الميارات ميىافموال رفاالمع

 :العامة الميارات

 2/4/1    1/8 -1/7 .الفعاؿ التواصؿ 1

2 
 اإلرشاد مجاؿ فى  المعمومات تكنولوجيا استخداـ
 .السياحى

1/6    2/4/2 

3 
 والتعزيز التحسيف أوجو وتحديد ألدائو الذاتى التقييـ

  .المستمر لمتطوير
1/14    2/4/3- 2/4/4 

4 
 عمى لمحصوؿ المختمفة المصادر استخداـ

 .والمعارؼ المعمومات
1/2 -1/6    2/4/7 

5 
 اإلرشاد مجاؿ فى األخريف فحثيالبا أداء تقييـ

  .السياحى
1/8    2/4/4 
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 األكاديمية المعايير

 البرنامج تعمم ونواتج أىداف

 البرنامج أىداف

 التعمم نواتج

 العامة الميارات المينية الميارات الذىنية الميارات ميىافموال رفاالمع

 .مينى أو بحثى فريؽ فى العمؿ 6
 

1/8 
   2/4/5 

 .بكفاءة الوقت إدراة 7
1/7- 1/8- 

1/9 
   2/4/6 

 2/4/8    1/14 .والمستمر الذاتى التعمـ تحفيز 8

 

 الرااد السياحى ستيرماج البرنامج ىمسم
 مصفوفة المعارف والميارات المستيدفة من البرنامج التعميمي( 5جدول )

 
 
 

 
 
 

 (2) العامةالمعارف  (2)الميارات المينية  (2)الميارات الذىنية  (2المعارف والمفاىيم )
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 إسم المقرر

 
 

ود المقررك  

2/1/1 

2/1/2 

2/1/3 
2/1/4 
2/1/5 
2/1/6 
2/1/7 
2/1/8 
2/1/9 
2/1/

11 
2/2/1 
2/2/2 
2/2/3 
2/2/4 
2/2/5 
2/2/6 
2/2/7 
2/2/8 
2/2/9 
2/3/1 
2/3/2 
2/3/3 
2/3/4 
2/3/5 
2/3/6 
2/3/7 
2/3/8 
2/4/1 
2/4/2 
2/4/3 
2/4/4 
2/4/5 
2/4/6 
2/4/7 
2/4/8  

 x     x  x   x x        x x x  x x   x x x x x x x x 110ع.أ  منهجيت البحث العلمً

 x x x   x   x  x  X x x x     x x x x  x   x x x x x x  116ع.أ  مذيمتحضارة مصر ال

نصىص مصريت لذيمت 

 )مستىي متمذم(

 115ر.س 

         x     x x      x x 
 

x  
x 

 x x x x x x x 

الفكر والحضارة اليىنانيت 

 الرومانيت فً مصر

 115ر.س 
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وثائك وكتاباث آثريت 

 إسالميت

 111ر.س 

  x       x     x       x x 
 

x  
x 

 x x x x x x x 

مصادر تاريخ مصر الحذيث 

 والمعاصر

 112ر.س 

 x  x   x      x X   x     x  
x 

x  
x 

x  x x x x x x 

 112ر.س  أساليب اإلرشاد السياحً
    x    x         x x     

 
 x 

 
x  x x x x  x 

 


