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 َظبو إكغبة طالة كهُخ انغُبزخ وانفُبدق انًهبساد انًهُُخ

 أهًُخ انُظبو:

خ فٟ و١ٍخ اٌغ١بؽخ ٠ؼذ اٌزذس٠ت اٌؼٍّٟ داخً ٚخبسط اٌّؤعغخ ِزطٍت أعبعٟ ٌٍذساعخ األوبد١ّ٠

اٌؼٍّٟ  ٔٗ ٠ؾذس رٕبغُ ث١ٓ اٌخجشاد األوبد١ّ٠خ اٌزٟ ٠ىزغجٙب اٌطبٌت ٚاٌّغبي إٌّٟٙأٚاٌفٕبدق ؽ١ش 

 داسح اٌفٕبدق ٚاٌذساعبد اٌغ١بؽ١خ فٟ اٌغٛق ِٚٓ صُ ٠زخشط اٌطبٌت ِىزغجب  إٌإلسشبد اٌغ١بؽٟ ٚ

ا١ٌّذا١ٔخ ِّب ٠ّىٕٗ ِٓ إٌّبفغخ فٟ اٌغٛق اٌغ١بؽٟ ثؼذ اٌزخشط ثّب ٠ز١ّض ثٗ ِٓ ٌٍٚخجشاد األوبد١ّ٠خ 

ٚفٟ إطبس عٛدح اٌزؼ١ٍُ  .ِٙبساد ٚخجشاد ر١ّضٖ ػٓ اٌطالة اٌخش٠غ١ٓ ِٓ اٌغٙبد اٌزؼ١ّ١ٍخ االخشٞ

اؽذ اٌؾٍٛي اٌٙبِخ  ثبٌغٛق ٠ؼذ ٔظبَ إوغبة طالة و١ٍخ اٌغ١بؽخ ٚاٌفٕبدق اٌّٙبساد ا١ٌّٕٙخ ٗٚسثط

وفبءح ػب١ٌخ. ٚؽ١ش اٌّٙبساد  ٌٚشفغ وفبءح اٌطالة اٌؾب١١ٌٓ ؽزٝ ٠زغٕٝ ٌُٙ أْ ٠ىٛٔٛا خش٠غ١ٓ ر

ٔظّخ خبطخ ثىً ثشٔبِظ إٌٔظبَ اٌٟ صالصخ ا ا١ٌّٕٙخ ٌٍطالة رخزٍف ثئخزالف اٌجشاِظ اٌذساع١خ فٍمذ لغُ

 دساعٟ ػٍٟ ؽذح.

 :طالة ثشَبيح انذساعبد انغُبزُخ انًهبساد انًهُُخ إكغبة: َظبو أولا 

 أهًُخ انزذسَت

وزغبة اٌّٙبساد اٌؼ١ٍّخ إغ١بؽ١خ إٌٝ رّى١ٓ طالة اٌمغُ ِٓ اٌ فٟ إطبس عؼٟ لغُ اٌذساعبد

أ٘ذاف و١ٍخ اٌغ١بؽخ ٚاٌفٕبدق عبِؼخ ا١ٌّٕب ٚاٌّزضّٕخ فٟ  ٚرؤ١ٍُ٘ٙ ٌغٛق اٌؼًّ, اعزٕبدا إٌٝ وً ِٓ

فٟ ِٛضٛع اٌزذس٠ت  وج١شا   خطزٙب اإلعزشار١غ١خ ٚأ٘ذاف اٌمغُ إٌّجضمخ ػٕٙب, فمذ أٌٚٝ اٌمغُ ا٘زّبِب  

ا١ٌّذأٟ ٚاٌزؤ١ً٘ إٌّٟٙ ٌٍطالة ؽغت ِب رمزض١ٗ ؽبعبد عٛق اٌؼًّ ؽ١ش ٠شزشط عٛق اٌؼًّ فٟ 

اٌخذِبد اٌغ١بؽ١خ ِٙبساد ِؾذدح ِٚزخظظخ ٠فزشع أْ ٠ّزٍىٙب طبٌجٛا  اٌٛظبئف اٌّشرجطخ ثغٛق

 اٌؼًّ ثٙزا اٌمطبع.

ِٚٓ ٕ٘ب عبء ا٘زّبَ اٌمغُ ثزط٠ٛش ثشاِظ اٌزذس٠ت ا١ٌّذأٟ ٚرط٠ٛش اٌؼاللبد ِغ اٌؼذ٠ذ ِٓ ِؤعغبد 

ٝ ششوخ اٌمطبع اٌؼبَ ِزّضٍخ فٝ ششوخ ِظش ٌٍغ١بؽخ,  ٚاٌخبص اٌؼبٍِخ فٟ اٌمطبع اٌغ١بؽٟ ِزّضٍخ ف

 ِظش ٌخذِبد اٌؾغض. أِبد٠ٛط

ب ٚضغ ٌٙب ِٓ أ٘ذاف ٚؽزٝ رىْٛ ثشاِظ اٌزذس٠ت إٌّٟٙ ٚاٌزطج١ك ا١ٌّذأٟ راد فبئذح أوجش ٚرؾمك ِ

ثذ ِٓ رط٠ٛش٘ب ٚرٌه ِٓ خالي سثظ ٘زٖ اٌجشاِظ ثبرفبل١بد ٍِضِخ ٌزٍه اٌّؤعغبد ٚخطظ ٌٙب فال

خطظ اٌالصِخ ٌجشاِظ اٌزذس٠ت ثبٌطشق اٌزٟ اٌّزؼبٚٔخ فٟ ِغبي اٌزذس٠ت إٌّٟٙ ثؾ١ش ٠زُ ٚضغ اٌ
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رؾمك أ٘ذاف اٌزذس٠ت ٚؽبعبد عٛق اٌؼًّ ِٚظبٌؼ اٌغٙبد اٌّغزمجٍخ ٌٍطالة اٌّزذسث١ٓ ثؾ١ش 

 رىْٛ ٘زٖ اٌجشاِظ صبثزخ.

 يسزىي انزذسَت:

 بٌزبٌٝ :و لغ١ّٓ ّٚ٘ب٠ٕمغُ اٌزذس٠ت اٌٟ 

 انزذسَت أثُبء انؼبو انذساعً ثبنكهُخ، وَزى  ثطشَمزٍُ هًب: -1

 ِٓ خالي اٌذسٚط اٌزطج١م١خ ٌؼذد ِٓ اٌّمشساد وّب ٔظذ ػ١ٍٗ اٌالئؾخ. - أ

 ٌٍؾغض داخً اٌى١ٍخ. أِبد٠ٛطاٌزذس٠ت ِٓ خالي إعزخذاَ ِؼًّ  - ة

 اٌزبٌٟ:ٛاٌزذس٠ت ِٓ خالي اٌض٠بساد ٚاٌشؽالد اٌؼ١ٍّخ اٌّؼزّذح ٟٚ٘ ػٍٟ إٌؾ - د

     اٌمب٘شح ٚاالعىٕذس٠خ    انفشلخ األونً:

 األلظش ٚأعٛاْ    انفشلخ انثبَُخ:

       عٕٛة ع١ٕبء    انفشلخ انثبنثخ:

 اٌجؾش األؽّش   انفشلخ انشاثؼخ:

 :انزذسَت انصُفً ثششكبد انغُبزخ وششكبد انطُشاٌ -2

( ِٓ اٌالئؾخ اٌذاخ١ٍخ ٌّشؽٍخ اٌجىبٌٛس٠ٛط ٌى١ٍخ اٌغ١بؽخ ٚاٌفٕبدق ثئْ ِغٍظ اٌى١ٍخ 11رٕض اٌّبدح )

ِٛضؼ ثغذاٚي اٌذساعخ ٚرؾذ ٛٚٚفمب ٌّب ٘ غ١بؽ١خبد ا٠ٌؾذد ثٕبء ػٍٟ إلزشاػ ثشٔبِظ اٌذساع

إششاف ٚرٛع١ٗ أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌجشٔبِظ ثزؾذ٠ذ ثشٔبِظ اٌزذس٠ت اٌظ١فٟ ؽ١ش ٠ؤدٞ اٌطبٌت 

اٌّىبرت اٌج١غ ٚاٌؾغض اٌزبثؼخ ٌششوبد اٌط١شاْ  ٚرذس٠جب ط١ف١ب فٟ ششوبد اٌغ١بؽخ ٚوبالد اٌغفش أ

ششوخ ِظش ٌٍط١شاْ  ٌّذح شٙش ث١ٓ اٌفشلز١ٓ اٌضب١ٔخ ٚاٌضبٌضخ ٚفٟ فٟ طبالد اٌّطبساد اٌزبثؼخ ٌ ٚأ

ٔٙب٠خ اٌزذس٠ت ٠زمذَ اٌطبٌت ٚفٟ خالي االعجٛػ١ٓ األ١ٌٚٓ ِٓ اٌذساعخ ٌٍؼبَ اٌذساعٟ اٌزبٌٟ ٌٍزذس٠ت 

ثزمذ٠ُ رمش٠ش ِفظً ػّب أداٖ فٟ ٘زا اٌزذس٠ت. ٚلذ لبَ لغُ اٌذساعبد اٌغ١بؽ١خ ثزشى١ً ٌغٕخ ٌٛضغ 

   ٠ت ٚرُ اػزّبد إٌظبَ ثّغٍظ اٌى١ٍخ.رٛط١ف ٌٍزذس

 انصُفٍ: نهزذسَتأهذاف انؼبيخ 

 .صِخ ٌٍؼًّ فٟ اٌّؤعغبد اٌغ١بؽ١خرّى١ٓ اٌطالة ِٓ اوزغبة اٌّٙبساد اٌال .1

 سثظ اٌّؼبسف إٌظش٠خ اٌّىزغجخ ٌذٜ اٌطالة ثبٌّٙبساد اٌّطٍٛثخ فٟ عٛق اٌؼًّ. .2

 ّغ األػّبي اٌغ١بؽ١خ.اوغبة اٌطالة اٌغٍٛو١بد ٚاألخالل١بد ا١ٌّٕٙخ فٟ ِغز .3

 .اوزغبة اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ ٚا١ٌّٕٙخ ٚاٌؼبِخ اٌّؤٍ٘خ ٌٍؼًّ ثبٌمطبع اٌغ١بؽٟ .4
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  :زذسَت انصُفًنههذاف انفشػُخ األ

اٌّّبسعبد ا١ٌّٕٙخ فٟ أػّبي ٚوبالد اٌغفش ٚاٌغ١بؽخ ِضً إػذاد اٌجشٔبِظ اٌغ١بؽٟ ٚل١بدح  .1

 .اٌغٛالد اٌغ١بؽ١خ ٚأٔشطخ ٚوبالد اٌغفش

غ أٔظّخ اٌؾغض اٌّخزٍفخ فٟ ِغبالد إٌمً اٌغٛٞ اٌّؼّٛي ثٙب ٚاٌم١بَ ثؤػّبي اٌؾغض اٌزؼبًِ ِ .2

 ٚاٌشؾٓ اٌغٛٞ ٚفك لٛاػذ ٚرمغ١ّبد إٌّظّبد اٌّزخظظخ.

 .ِّبسعخ رطج١مبد رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد فٝ اٌؼًّ اٌغ١بؽٝ .3

 رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد اٌغ١بؽ١خ ٚاإلؽظبئ١بد ٚل١بط ِؤششاد األداء. .4

 ُفٍ:أيبكٍ انزذسَت انص

٠زشن ٌٍطبٌت ؽش٠خ إخز١بس ِىبْ اٌزذس٠ت ػٍٝ اْ رىْٛ  ِؤعغخ ع١بؽ١خ رغزخذَ االعب١ٌت اٌؼ١ٍّخ 

اٌؾذ٠ضخ فٟ اٌؼًّ اٌغ١بؽٟ ٚرّزٍه االعٙضح ٚاٌجشاِظ اٌؾذ٠ضخ فٟ ِغبي اٌؾغٛصاد ٚاٌزغ٠ٛك 

اٌى١ٍخ ٚاٌزش٠ٚظ اٌغ١بؽٟ ٚاالرظبي. ٌٚذ٠ٙب اٌىٛادس اٌجشش٠خ اٌّؤٍ٘خ فٟ ِغبي اٌزذس٠ت. ٚرمَٛ 

ثئػطبء اٌطبٌت خطبة ٌزغ١ًٙ ِّٙزٗ ٚفٟ ؽبٌخ ػذَ لذسح اٌطبٌت ػٍٟ رؾذ٠ذ ِىبْ اٌزذس٠ت رمَٛ 

 اٌى١ٍخ ثّغبػذح اٌطبٌت ثزٛف١ش ِىبْ ٌٍزذس٠ت.

 كُفُخ يزبثؼخ انصُفٍ:

رمَٛ اٌى١ٍخ ثّزبثؼخ اٌطالة أصٕبء اٌزذس٠ت ٚرٌه ِٓ خالي اإلرظبي ثغٙخ اٌزذس٠ت ٠ٚمَٛ اٌطبٌت 

ػٓ اٌفزشح اٌزٟ لضب٘ب أصٕبء اٌزذس٠ت ٚػٓ ِذٞ إعزفبدرٗ ِٓ اٌزذس٠ت. ٚفٟ ٔٙب٠خ  ثىزبثخ رمش٠ش

 اٌزذس٠ت رمَٛ عٙخ اٌزذس٠ت ثىزبثخ رمش٠ش ػٓ اٌّزذسة ٚػٓ ِذٞ اٌزضاِٗ أصٕبء فزشح اٌزذس٠ت.
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 :نُخ رمُُى انزذسَت انصُفٍآ

 بد:٠زُ رم١١ُ اٌزذس٠ت ا١ٌّذأٟ ٌطالة ثشٔبِظ اٌذساعبد اٌغ١بؽ١خ ِٓ صالس عٙ

 أٚال : عٙخ اٌزذس٠ت.

 .صب١ٔب : اٌطبٌت

 .صبٌضب  : إداسح ثشٔبِظ اٌذساعبد اٌغ١بؽ١خ

 ثبنُغجخ ندهخ انزذسَت انصُفٍ )يكبٌ انزذسَت( -أولا 

رمَٛ عٙخ اٌزذس٠ت ثّزبثؼخ اٌطبٌت خالي فزشح اٌزذس٠ت ٌّذح شٙش ٚرمَٛ ثئػذاد رمش٠ش ػٓ أداء اٌطبٌت 

 ِزضّٕب إٌمبط اٌزب١ٌخ: 

 .ضاَ اٌطبٌت خالي فزشح اٌزذس٠تِذٞ اٌز -أ

 .ِبرُ رذس٠ت اٌطبٌت ػ١ٍٗ خالي ِذح اٌزذس٠ت -ة

 .ِمذاس رؾظ١ً اٌطبٌت خالي فزشح اٌزذس٠ت -ط

 .دسعخ 111ٚرمَٛ عٙخ اٌزذس٠ت ثزم١١ُ  اٌطبٌت ِٓ ِٓ 

ا   ثبنُغجخ نهطبنت -ثبَُب

 ٠مذَ اٌطبٌت اٌٛصبئك اٌزب١ٌخ ثؼذ إٔمضبء فزشح اٌزذس٠ت:

 .رٛعٗ ثٗ اٌطبٌت ٌغٙخ اٌزذس٠ت خطبة اٌى١ٍخ اٌزٞ -أ

 .رمش٠ش ػٓ ِبرُ رؾظ١ٍٗ ِٓ ِٙبساد اصٕبء فزشح اٌزذس٠ت -ة

ا: إداسح ثشَبيح انذساعبد انغُبزُخ  ثبنثب

٠مَٛ اٌمغُ اٌؼٍّٟ ثزشى١ً ٌغٕخ صالص١خ ِٓ أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌزم١١ُ اٌطالة خالي اٌفظً اٌذساعٟ 

ثزم١١ُ اٌطبٌت ثئعزّبسح ِٕفشدح ٚرغّغ ٛوً ػضاألٚي فٟ اٌؼبَ اٌزٞ ٠ٍٟ فزشح اٌزذس٠ت ٠ٚمَٛ 

اعزّبساد اٌزم١١ُ ِٓ األػضبء ٠ٚؾغت ِزٛعظ اٌذسعخ اٌزٟ ؽظً ػ١ٍٙب اٌطبٌت ٠ٚزُ رم١١ُ اٌطبٌت 

 ٚفمب ٌالرٟ:

 اٌؼشع اٌزمذ٠ّٟ اٌزٞ ٠مَٛ ثٗ اٌطبٌت اِبَ اٌٍغٕخ اٌضالص١خ. -

 اٌزمش٠ش اٌّمذَ ِٓ اٌطبٌت ػٓ فزشح اٌزذس٠ت. -

 ٠ش اٌّمذَ ِٓ عٙخ اٌزذس٠ت.عٛدح اٌزمش -

ثؼذ رٌه رمَٛ اٌٍغٕخ ثزغ١ّغ اٌذسعبد اٌزٟ ؽظً ػ١ٍٙب اٌطبٌت ِٓ عٙخ اٌزذس٠ت ٌٚغٕخ اٌزم١١ُ 

 ٠ٚؾغت ِزٛعظ اٌذسعخ اٌزٟ ؽظً ػ١ٍٙب اٌطبٌت.
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 ثؼذ رٌه ٠ؼٍُ اٌطالة ثٕز١غخ اٌزم١١ُ فٟ ِذح ألظب٘ب خّغخ ػشش ٠ِٛب ِٓ اٌّمبثٍخ. 

 انًطهىثخ يٍ انطبنت( ًَىرج اإلعزًبسح 1)أداح 

  اإلعُ 

  فزشح اٌزذس٠ت

  عٙخ اٌزذس٠ت

  ِبرُ اٌزذس٠ت ػ١ٍٗ

  سأٞ اٌطبٌت ثبٌزذس٠ت

  ِمزشؽبرٗ ٌٍزذس٠ت

 هُئخ انزذسَظ نهًزذسة ى( ًَىرج إعزًبسح رمُُى ػض2أداح )

  هُئخ انزذسَظ انًمُى ىأعى ػض

  أعى انطبنت 

  خهخ انزذسَت

  فزشح انزذسَت

 انزمذًٍَ نهطبنت  رمُُى انؼشض

 دسخخ( 44)

 

 رمُُى خىدح انزمشَش 

 دسخخ( 34)

 

 انهغخ

 (دسخبد 15)

 

 انًظهش انشخصٍ

 (دسخبد 15)

 

 



                                                                   

                             

 كغبة طالة كهُخ انغُبزخ وانفُبدق انًهبساد انًهُُخَظبو إ 6

 

 رىصُف يمشس انزذسَت انصُفٍ

 ثُبَبد انًمشس                                                              -1

 انفشلخ / انثبَُخ التدريب الصيفى ًمشس : إعى ان             425انشيض انكىدٌ:  د.ط 

 ػذد انىزذاد انذساعُخ :   انزخصص : انذساعبد انغُبزُخ

 

  .اٌّٙبساد اٌؼ١ٍّخ ٚاألعب١ٌت اٌف١ٕخ ٚاٌزشغ١ٍ١خ داخً ششوبد اٌغ١بؽخإوغبة اٌطبٌت  هذف انًمشس       -2

 انًغزهذف يٍ رذسَظ انًمشس:    -3

                                        ًمشس َكىٌ انطبنت لبدسا ػهً أٌ:ثُهبَخ هزا ان                

 انًؼهىيبد وانًفبهُى : - أ

 

 

 

 

 ٠ٛضؼ اٌّٙبساد اٌشخظ١خ ٚا١ٌّٕٙخ ٌٍؼب١ٍِٓ ثششوبد اٌغ١بؽخ  . -1/أ/3

 ٠ٕبلش اٌّفب١ُ٘ األعبع١خ فٝ ِغبي أػّبي ششوبد اٌغ١بؽخ. -2/أ/3

 وخ اٌغ١بؽخ.. ٠ؾذد ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٝ ٌٍشش -3/أ/3

 . ٠زوش ػٕبطش اٌجشاِظ اٌغ١بؽ١خ.-4/أ/3

 ٠ؼذد أٔٛاع اٌجشاِظ اٌغ١بؽ١خ . -5/أ/3

 .٠ٕبلش اٌجشاِظ اٌغ١بؽ١خ  -6/أ/3

 ٠شرت ألغبَ ششوبد اٌغ١بؽخ . -7/أ/3

 ٠ظف دٚس ششوبد اٌغ١بؽخ . -8/أ/3

 انًهبساد انزهُُخ:  - ة

 

 

 . ١ّ٠ض ث١ٓ أٛاع اٌجشاِظ اٌغ١بؽ١خ -1/ة/3

 سْ ث١ٓ اٌزىب١ٌف اٌضبثزخ ٚاٌّزغ١شح فٝ ؽغبة رىٍفخ اٌجشٔبِظ.٠مب -2/ة/3

 ٠ؾًٍ رظ١ٕف ٚػًّ ششوبد اٌغ١بؽخ فٝ ِظش. -3/ة/3

 ٠ؾًٍ اٌزٛط١ف اٌٛظ١فٝ ٌٍؼب١ٍِٓ ثبٌششوخ. -4/ة/3

 ٠ظٕف ػٕبطش اٌجشاِظ اٌغ١بؽ١خ .  -5/ة/3

 ٠جؾش فٝ ِٛضٛع اٌزؾذ٠بد اٌزٝ رٛاعٗ ششوبد اٌغ١بؽخ . -6/ة/3

ٔمبط اٌمٛح ٚاٌضؼف ٚاٌفشص ٚاٌزٙذ٠ذاد اٌزٝ رٛاعٗ ششوبد ٠ؾًٍ  -7/ة/3

 اٌغ١بؽخ فٝ ِظش .

انًهبساد انًهُُخ انخبصخ  -ج

 ثبنًمشس 

 

 . ٠زؼبًِ داخً وً لغُ ِٓ ألغبَ ششوبد اٌغ١بؽخ ثغٌٙٛخ ٚؽشف١خ -1/ط/3

 ٠ّبسط ِٙبساد إػذاد ٚرٕظ١ُ اٌجشاِظ اٌغ١بؽ١خ.   -2/ط/3

 اٌغفش.٠ّبسط ِٙبساد ؽغض رزاوش  -3/ط/3

 ٠طجك االعب١ٌت اٌزىٌٕٛٛع١خ االصِخ ٌٍؼًّ فٝ اٌغ١بؽخ اٌذاخ١ٍخ ٚاٌذ١ٌٚخ. -4/ط/3

 انًهبساد انؼبيخ : -د

 

 

 يعمل في فريق. -1/د/3
 يستطيع ادارة الوقت بكفاءة وفاعمية فى اداء المهام المطموبة منه. -2/د/3



                                                                   

                             

 كغبة طالة كهُخ انغُبزخ وانفُبدق انًهبساد انًهُُخَظبو إ 7

 

 .٠ذ٠ش اٌّشىالد ثّٙبسح  -3/د/3 
 ط.يستطيع العمل تحت ضغ  -4/د/3

 يستخدم التقنيات التكنولوجية الحديثة. -5/د/3
 التدريب بشركات السياحة والسفر والطيران ويشمل الموضوعات التالية: يسزىي انًمشس      -4

 التعرف عمي الشركات السياحية بانواعها المختمفة. -1
 أقسام شركة السياحة.  -2
 تصميم وتسويق البرنامج السياحي.  -3
 ة الثابتة والمتغيرة لحساب البرنامج السياحي.تحميل التكمف-4
 السموكيات المهنية واألخالقية لمعاممين في الشركات السياحية.-5

 يسبكبح  أعبنُت انزؼهُى  وانزؼهى  -5

 رؼهى رارٍ

أعبنُت انزؼهُى وانزؼهى  -6

 نهطالة روي انمذساد انًسذودح                 

 ال ٠ٕطجك 

                                                                                                                  رمىَى انطالة :     -7

 األعبنُت انًغزخذيخ                                             - أ

 

 دسخبد 14اعزًبسح رمُُى يٍ لجم انششكخ       1-أ-7

 دسخخ 54                 شهبدح انزذسَت 2-أ-7

 دسخخ 24       رمشَش يٍ انطبنت 3-أ-7

 دسخخ 24 يمبثهخ شخصُخ  4-أ-7

 انزىلُذ   - ة

                                      

 َهبَخ األخبصح انصُفُخ وثذء انؼبو انذساعً اندذَذ

 رىصَغ انذسخبد                                           -ج

 دسخبد 14يٍ لجم انششكخ      اعزًبسح رمُُى  1-ج-7

 دسخخ 54                 شهبدح انزذسَت 2-ج-7

 دسخخ 24       رمشَش يٍ انطبنت 3-ج-7

 دسخخ 24 يمبثهخ شخصُخ  4-ج-7

          لبئًخ انكزت انذساعُخ وانًشاخغ :                                                                                      -8

  يزكشاد  - أ

  كزت يهضيخ        -ة



                                                                   

                             

 كغبة طالة كهُخ انغُبزخ وانفُبدق انًهبساد انًهُُخَظبو إ 8

 

  كزت يمزشزخ          -ج

دوسَبد ػًهُخ أو َششاد  -د

 ..انخ 

 

 

 

 

  سئُظ يدهظ انمغى        أعزبر انًبدح   

 

 أ.د/ وفبء أزًذ انُبط        د. زغٍُ ػجذانىهبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   

                             

 كغبة طالة كهُخ انغُبزخ وانفُبدق انًهبساد انًهُُخَظبو إ 9

 

 يصفىفخ انًؼبسف وانًهبساد انًغزهذفخ يٍ انًمشس
 

 

 

اعجىع  يسزىَبد انًمشس

 انذساعخ

انًؼبسف 

 انشئُغُخ

 أ-3

انًهبساد 

 انزهُُخ

 ة-3

يهبساد 

 يهُُخ

 ج-3

يهبساد 

 ػبيخ

 د-3

التعرف عمي -1
الشركات السياحية 
 بانواعها المختمفة. 

 

 2/أ/3, 1/أ/3 االٚي

 , 7/أ/3 

 8/أ/3

 1/د/3 3//ط3 3/ة/3

أقسام شركة  -2
 السياحة. 

 

ٚ  3/أ/3 اٌضبٟٔ

 7/أ/3

, 1/ة/3

, 3/ة/3

 4/ة/3

, 1/ط/4

 4/ط/3

, 1/د/3

 , 3/د/3

 5/د/3

تصميم وتسويق  -3
 البرنامج السياحي. 

 

, 1/ة/3 6/أ/3, 5/أ/3 اٌضبٌش

, 5/ة/3

 7/ة/3

, 2/ط/3

 , 4/ط/3

, 1/د/3

 2/د/3

, 3/د/3

, 5/د/3

 6/د/3

بتة تحميل التكمفة الثا-4
والمتغيرة لحساب 
 البرنامج السياحي.

السموكيات المهنية -5
واألخالقية لمعاممين في 

 الشركات السياحية.
 

, 2/ة/3 3/أ/3, 1/أ/3 اٌشاثغ

, 4/ة/3

, 6/ة/3

 7/ة/3

, 1/ط/3

 4/ط/3

, 1/د/3

 2/د/3

, 3/د/3

, 5/د/3

 6/د/3

 

 

 

 

      

 

 انزذسَت انصُفً نًمشس:يغًً ا

           425د.ط  كىد انًمشس:



                                                                   

                             

 كغبة طالة كهُخ انغُبزخ وانفُبدق انًهبساد انًهُُخَظبو إ 10

 

 رىصُف يمشس انزذسَت انصُفٍ

                                                      ثُبَبد انًمشس         -1

 انثبنثخانفشلخ /  التدريب الصيفىإعى انًمشس :     426انشيض انكىدٌ: د.ط 

 ػذد انىزذاد انذساعُخ :   انزخصص : انذساعبد انغُبزُخ

 

برت اٌّج١ؼبد اٌخبطخ اٌّٙبساد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزطج١م١خ داخً ِى إوغبة اٌطبٌت هذف انًمشس               -2

ثششوبد اٌط١شاْ ٚ طبالد اٌٛطٛي ٚاٌّغبدسح فٝ اٌّطبساد اٌّظش٠خ, ٚإٌّبِٗ 

 ثبألعب١ٌت اٌف١ٕخ ٚاٌزشغ١ٍ١خ داخً لغُ اٌط١شاْ ثششوخ اٌغ١بؽخ.

 انًغزهذف يٍ رذسَظ انًمشس:    -3

                                        ثُهبَخ هزا انًمشس َكىٌ انطبنت لبدسا ػهً أٌ:                

انًؼهىيبد  - أ

 وانًفبهُى :

 

 

 

 

 ٠زوش أٔظّخ اٌؾغض ا٢ٌٝ ٚرطٛس٘ب . -1/أ/3

 .٠GDSظف أُ٘ أٔظّخ اٌزٛص٠غ اٌؼب١ٌّخ  -2/أ/3

 . ٠ؾذد ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٝ ٌششوبد اٌط١شاْ. -3/أ/3

 .٠ششػ لٛاػذ اٌؼًّ فٝ ششوبد اٌط١شاْ.-4/أ/3

 ٠ؼذد أٔٛاع سؽالد اٌط١شاْ . -5/أ/3

 ٠ٛضؼ ألغبَ ششوبد اٌط١شاْ. -6/أ/3

٠ٕبلش ١ِّضاد اٌؾغض ػٍٝ أظّخ اٌزٛص٠غ اٌؼب١ٌّخ ػٍىٝ عىج١ً اٌّضىبي ٔظىبَ  -7/أ/3

 .ِبد٠ٛطاأل

 .٠ٕبلش ثشٔبِظ اٌّغبفش اٌذائُ -8/أ/3

 انًهبساد انزهُُخ:  - ة

 

 

 ١ّ٠ض ث١ٓ أظّخ اٌؾغض االٌٟ اٌّخزٍفخ. -1/ة/3

 خذِبد ششوبد اٌط١شاْ.٠مبسْ ث١ٓ األعؼبس اٌّخزٍفخ ٌ -2/ة/3

 ٠ؾًٍ اخزظبطبد وً لغُ ِٓ ألغبَ ششوبد اٌط١شاْ. -3/ة/3

 ٠فغش ِٕظِٛخ إٌمً اٌغٜٛ. -4/ة/3

 ,٠First class, Business classفشق ث١ٓ دسعبد اٌخذِخ اٌّخزٍفخ ) -5/ة/3

Economy class) 

 .٠PNRؾًٍ ػٕبطش عغً ؽغض اٌّغبفش  -6/ة/3

ٚاٌضؼف ٚاٌفشص ٚاٌزٙذ٠ذاد اٌزٝ رٛاعٗ ِظش ٠مبسْ ث١ٓ  ٔمبط اٌمٛح  -7ة//3

 ٌٍط١شاْ.

 .١ّ٠ض ث١ٓ االٔٛاع اٌّخزٍفخ ٌٍشؽالد اٌط١شاْ -8/ة/3



                                                                   

                             

 كغبة طالة كهُخ انغُبزخ وانفُبدق انًهبساد انًهُُخَظبو إ 11

 

 .٠ؾًٍ اعؼبس سؽالد اٌط١شاْ -9/ة/3

انًهبساد انًهُُخ انخبصخ  -ج

 ثبنًمشس 

 

 . ٠زؼبًِ داخً وً لغُ ِٓ ألغبَ ششوبد اٌط١شاْ ثغٌٙٛخ ٚؽشف١خ -1/ط/3

 غضٚ إطذاس  رزاوش اٌط١شاْ. ٠ّبسط ِٙبساد ؽ -2/ط/3

٠طجك اُ٘ اٌزطٛساد اٌزٝ طشأد  ػٍٝ أػّبي ششوبد اٌط١شاْ فٝ ِغبي  -3/ط/3

 اٌؾغض االٌىزشٚٔٝ .

 ٠غزخذَ أظّخ اٌؾغض ا٢ٌٝ فٝ لغُ اٌط١شاْ داخً ششوخ اٌغ١بؽخ. -4/ط/3

 انًهبساد انؼبيخ : -د

 

 

 

 يعمل في فريق. -1/د/3
 يدير الوقت بكفاءة. -2/د/3
 .٠ؾً  اٌّشىالد ثّٙبسح  -3/د/3
 يعمل تحت ضغط.  -4/د/3

 يستخدم التقنيات التكنولوجية الحديثة في الحجز. -5/د/3
 ( ماديوسأنظمة الحجز االلي المختمفة وتطورها )نظام األ -1 يسزىي انًمشس      -4

 الهيكل التنظيمي لشركات الطيران -2

 ة وتسعير رحالت الطيرانأنواع رحالت الطيران ودرجات الخدمة المختمف-3

 السموكيات المهنية واالخالقية لمعاممين في شركات الطيران-4
 يسبكبح  أعبنُت انزؼهُى  وانزؼهى  -5

 رؼهى رارٍ

أعبنُت انزؼهُى وانزؼهى نهطالة  -6

 روي انمذساد انًسذودح                 

 ل َُطجك

                                                                                        رمىَى انطالة :                               -7

 ألعبنُت انًغزخذيخ                                            -أ

 

 دسخبد 14       اعزًبسح رمُُى يٍ لجم انششكخ      1-أ-7

 دسخخ 54                  شهبدح انزذسَت 2-أ-7

 دسخخ 24              رمشَش يٍ انطبنت 3-أ-7

 دسخخ 24                   يمبثهخ شخصُخ  4-أ-7

 انزىلُذ  -ة

                                      

 َهبَخ األخبصح انصُفُخ وثذء انؼبو انذساعً اندذَذ

 رىصَغ انذسخبد                                            -ج
 دسخبد 14      بسح رمُُى يٍ لجم انششكخ      اعزً 1-أ-7

 دسخخ 54                  شهبدح انزذسَت 2-أ-7



                                                                   

                             

 كغبة طالة كهُخ انغُبزخ وانفُبدق انًهبساد انًهُُخَظبو إ 12

 

 دسخخ 24            رمشَش يٍ انطبنت 3-أ-7

 دسخخ 24                          يمبثهخ شخصُخ  4-أ-7

                                                         لبئًخ انكزت انذساعُخ وانًشاخغ :                                       -8

 ل َىخذ يزكشاد  - أ

  كزت يهضيخ        -ة

  كزت يمزشزخ          -ج

  دوسَبد ػًهُخ أو َششاد ..انخ  -د

 

  سئُظ يدهظ انمغى       أعزبر انًبدح :

 

 أ.د/ وفبء أزًذ انُبط      د. زغٍُ ػجذانىهبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   

                             

 كغبة طالة كهُخ انغُبزخ وانفُبدق انًهبساد انًهُُخَظبو إ 13

 

 فىفخ انًؼبسف وانًهبساد انًغزهذفخ يٍ انًمشسيص

 

 

 

اعجىع  يسزىَبد انًمشس

 انذساعخ

انًؼبسف 

 انشئُغُخ

 أ-3

انًهبساد 

 انزهُُخ

 ة-3

يهبساد 

 يهُُخ

 ج-3

يهبساد 

 ػبيخ

 د-3

أنظمة الحجز  -1
االلي المختمفة وتطورها 

 ( ماديوسأل)نظام ا

 

 2/أ/3, 1/أ/3 االٚي

 , 7/أ/3 

 8/أ/3

, 2/ط/3 1/ة/3

, 3/ط/3

 4/ط/3

, 1/د/3

 , 2/د/3

 3/د/3

 5/د/3

الهيكل التنظيمي -2
 لشركات الطيران 

 

 4/أ/3, 3/أ/3 اٌضبٟٔ

 6/أ/3

, 3/ة/3

, 4/ة/3

 5/ة/3

, 1/ط/4

 3/ط/3

, 1/د/3

 , 3/د/3

 5/د/3

أنواع رحالت -3
الطيران ودرجات 

تمفة الخدمة المخ
 وتسعير رحالت الطيران

 

, 2/أ/3 اٌضبٌش

 ,5/أ/3

 8/أ/3, 6/أ/3

, 2/ة/3

 ,5/ة/3

 ,6/ة/3

, 8/ة/3

 9/ة/3

, 1/ط/3

, 2/ط/3

 ,3/ط/3

 4/ط/3

, 1/د/3

 2/د/3

, 3/د/3

, 5/د/3

 6/د/3

السموكيات المهنية -4
واالخالقية لمعاممين في 

  شركات الطيران

 , 1/د/3 1/ط/3 7/ة/3 4/أ/3 اٌشاثغ

, 3/د/3

  4د//3

 

 انزذسَت انصُفً يغًً انًمشس:

           426د.ط  كىد انًمشس:



                                                                   

                             

 كغبة طالة كهُخ انغُبزخ وانفُبدق انًهبساد انًهُُخَظبو إ 14

 

 ويؼبوَُهى ثجشَبيح انذساعبد انغُبزُخخطخ انزذسَت انزٌ َمىو ثه أػضبء هُئخ انزذسَظ 

انزكهفخ 

انًبدَخ 

ثبندُُه 

 انًصشٌ

ربسَخ 

 انزُفُز

انفئخ 

 انًغزهذفخ

انًغئىل 

 ػٍ انزُفُز
 األهذاف انًخشخبد انزذسَت

ثذْٚ رىٍفخ 

ِٓ ششوخ 

 أِبد٠ٛط

ِظش 

ٚعبِؼخ 

 ا١ٌّٕب

اٌفظً 

اٌذساعٟ 

 ٚياال

اعزبر اٌّبدح  اٌفشلخ اٌضب١ٔخ

ٚا١ٌٙئخ 

 اٌّؼبٚٔخٚ

ِؼًّ 

 ِبد٠ٛطاأل

لذسح اٌطبٌت ػٍٟ 

ؽغض رزوشح 

 اٌط١شاْ 

رؼش٠ف اٌطبٌت 

ثٕظبَ ؽغض رزاوش 

اٌط١شاْ 

 ِبد٠ٛطاأل

  

311 

+اٌذػُ اٌزٞ 

٠ؾظً ػ١ٍٗ 

اٌطبٌت ِٓ 

 اداسح اٌغبِؼخ

اٌفظً 

اٌذساعٟ 

 اٌضبٟٔ

اعزبر اٌّبدح  اٌفشلخ اٌضب١ٔخ

ٚا١ٌٙئخ 

 اٌّؼبٚٔخٚ

 

 

ص٠بسح 

١ِذا١ٔخ 

اللظش 

 ٚاعٛاْ

ِٓ خالي 

اٌشؽٍخ 

اٌؼ١ٍّخ 

ثبالضبفخ 

ٌٍزذس٠ت 

 اٌظ١فٝ 

لذسح اٌطبٌت ػٍٟ 

ششػ اٌجشٔبِظ 

اٌغ١بؽٝ ٚالغبَ 

ششوخ اٌغ١بؽخ 

 ٚاٌط١شاْ 

رؼش٠ف اٌطبٌت 

ثبٌششوبد اٌغ١بؽخ 

ِٚىبرت ِج١ؼبد 

ؽغض رزاوش 

اٌط١شاْ  ِٚطبسٜ 

االلظش ٚاعٛاْ 

 اٌذ١١ٌٚٓ

511 

ػُ اٌزٞ +اٌذ

٠ؾظً ػ١ٍٗ 

اٌطبٌت ِٓ 

ٌفظً 

اٌذساعٟ 

 االٚي

اعزبر اٌّبدح  اٌفشلخ اٌضبٌضخ

ٚا١ٌٙئخ 

 اٌّؼبٚٔخٚ

ص٠بسح 

١ِذا١ٔخ 

ٌغٕٛة 

ِٓ ع١ٕبء

لذسح اٌطبٌت ػٍٟ 

و١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ 

اٌؼّالء ٚاػذاد 

اٌجشٔبِظ اٌغ١بؽٝ 

رؼش٠ف اٌطبٌت 

ثششوبد اٌغ١بؽخ 

 ٚٚظبئفٙب
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خالي اٌشؽٍخ  اداسح اٌغبِؼخ

 اٌؼ١ٍّخ

داخً اٌّمظذ 

اٌغ١بؽٝ ٚخبسعٗ 

اٌٝ رٌه ثبالضبفخ 

رغؼ١ش اٌجشٔبِظ 

 اٌغ١بؽٝ

ٌفظً ا 

اٌذساعٟ 

 اٌضبٔٝ

اعزبر اٌّبدح  اٌفشلخ اٌضبٌضخ

ٚا١ٌٙئخ 

 اٌّؼبٚٔخٚ

اٌزذس٠ت 

اٌظ١فٝ 

ثششوبد 

  اٌغ١بؽخ

لذسح اٌطبٌت ػٍٟ 

و١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ 

اٌؼّالء ٚاػذاد 

اٌجشٔبِظ اٌغ١بؽٝ 

داخً اٌّمظذ 

سعٗ اٌغ١بؽٝ ٚخب

ثبالضبفخ اٌٝ رٌه 

رغؼ١ش اٌجشٔبِظ 

 اٌغ١بؽٝ

رؼش٠ف اٌطبٌت 

ثششوبد اٌغ١بؽخ 

 ٚٚظبئفٙب

اٌذػُ  +511

اٌزٞ ٠ؾظً 

ػ١ٍٗ اٌطبٌت 

ِٓ اداسح 

 اٌغبِؼخ

 فٟ اعبصح

 ٔظف اٌؼبَ 

 اٌذساعٟ 

اعزبر اٌّبدح  اٌشاثؼخ

ٚا١ٌٙئخ 

 اٌّؼبٚٔخٚ

ص٠بسح 

 ١ِذا١ٔخ

ٌٍجؾش 

 األؽّش

 لذسح اٌطبٌت ػٍٟ

 اٌغذٜٚ اٌغ١بؽ١خاػذاد دساعخ  

ٌٍّششٚػبد 

 اٌغ١بؽ١خ

 ثبػذاد رؼش٠ف اٌطبٌت

 دساعخ اٌغذٜٚ
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ا   َظبو إكغبة طالة ثشَبيح إداسح انفُبدق انًهبساد انًهُُخ :ثبَُب

 : أهًُخ انزذسَتأولا 

٠ؼذ اٌزذس٠ت ا١ٌّذأٟ ِزطٍت أعبعٟ ٌٍذساعخ األوبد١ّ٠خ فٟ لغُ إدسح اٌفٕبدق ؽ١ش أٗ ٠ؾذس رٕبغُ 

اٌخجشاد األوبد١ّ٠خ اٌزٟ ٠ىزغجٙب اٌطبٌت ٚاٌّغبي إٌّٟٙ اٌؼٍّٟ إلداسح اٌفٕبدق فٟ اٌغٛق ِٚٓ صُ  ث١ٓ

ا١ٌّذا١ٔخ ِّب ٠ّىٕٗ ِٓ إٌّبفغخ فٟ اٌغٛق اٌغ١بؽٟ ٠ٚزخشط اٌطبٌت ِىزغجب ٌٍخجشاد األوبد١ّ٠خ 

ِٓ اٌغٙبد  ٚاٌفٕذلٝ ثؼذ اٌزخشط ثّب ٠ز١ّض ثٗ ِٓ ِٙبساد ٚخجشاد ر١ّضٖ ػٓ اٌطالة اٌخش٠غ١ٓ

اٌزؼ١ّ١ٍخ االخشٞ. ٚؽ١ش أْ ٕ٘بن ٚفشح فٟ ػذد خش٠غٝ لغُ إداسح اٌفٕبدق فٟ اٌغٛق ٌٚىٓ اٌغبٌج١خ 

, ٚفٟ إطبس عٛدح اٌزؼ١ٍُ ٚسثطخ ثبٌغٛق ٠ؼذ ثشٔبِظ ّٟ ُِٕٙ غ١ش ِؤً٘ ٌّّبسعخ إٌّٙخاٌؼظ

وفبءح ٌُٚٙ أْ ٠ىٛٔٛا ر اٌزذس٠ت ا١ٌّذأٟ اؽذ اٌؾٍٛي اٌٙبِخ ٌشفغ وفبءح اٌطالة اٌؾب١١ٌٓ ؽزٝ ٠زغٕٝ

 ػب١ٌخ.

ا   : أهذاف انزذسَتثبَُب

 رض٠ٚذ اٌطالة ثبٌّٙبساد ا١ٌّٕٙخ اٌالصِخ ٌٍؼًّ فٟ ِغبي إداسح اٌفٕبدق.

 ر١ّٕخ ِٙبساد اٌؼشع ٚاالرظبي اٌفؼبي ٌذٞ اٌطالة.

 .رٍج١خ اؽز١بعبد عٛق اٌؼًّ ٚرؾم١ك سعبٌخ اٌجشٔبِظ فٟ إػذاد خش٠ظ ِز١ّض

ا   : يسزىي انزذسَتثبنثب

 انمغى انثبنث انمغى انثبٍَ انمغى الول

بٌّطجخ اٌزؼ١ٍّٟ ثبٌى١ٍخ ثاٌزذس٠ت  -

ٚرٌه  خالي اٌذسٚط اٌزطج١م١خ 

ثبٌّمشساد اٌذساع١خ اٌّزؼٍمخ ثّٛاد 

األغز٠خ ٚاٌّششٚثبد ِضً اػذاد 

 (2( ٚ)1)ٚرغ١ٙض األطؼّخ 

بٌّطؼُ اٌزؼ١ٍّٟ ثبٌى١ٍخ ثاٌزذس٠ت  -

ٚرٌه  خالي اٌذسٚط اٌزطج١م١خ 

ّمشساد اٌذساع١خ اٌّزؼٍمخ ثّٛاد ثبٌ

األغز٠خ ٚاٌّششٚثبد ِضً فٓ خذِخ 

اٌشؽالد ا١ٌّذا١ٔخ  -

ٚاٌؼ١ٍّخ ٌٍفٕبدق 

 ٚإٌّزغؼبد اٌغ١بؽ١خ

ٚاٌجٛاخش اٌغ١بؽ١خ فٟ 

اٌجؾش األؽّش ٚاأللظش 

ٚأعٛاْ ٚاٌمب٘شح ٠ٚزُ 

خالٌٙب االرفبق ِغ اداسح 

اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ثزٍه 

اٌفٕبدق ٌؼًّ عٛالد 

اٌزذس٠ت اٌظ١فٟ ٌّذح شٙش  -

فٟ األلغبَ اٌذاخ١ٍخ ٌمطبع 

األغز٠خ ٚاٌّششٚثبد ثفٕبدق 

ِٕٚزغؼبد اٌخّظ ٔغَٛ ِضً 

اٌّطبثخ ٚاٌّخبصْ ٚاٌّطبػُ 

ٚاٌجبساد ٚرٌه ٌطالة 

اٌفشلز١ٓ األٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ 

 ثبٌمغُ

اٌزذس٠ت اٌظ١فٟ ٌّذح شٙش  -
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 اٌّطبػُ, األر١ى١ذ ٚاٌجشٚرٛوٛي

ّؼبًِ اٌف١ذ١ٍ٠ٛ, ٚوِٛغ١ظ ثاٌزذس٠ت  -

اٌزؼ١ّ١ٍخ ثبٌى١ٍخ ٚرٌه  خالي اٌذسٚط 

اٌزطج١م١خ ثبٌّمشساد اٌذساع١خ اٌّزؼٍمخ 

ثّٛاد اداسح اٌّىبرت األِب١ِخ ٚلغُ 

 .اٌّىبرت األِب١ِخاألعزمجبي ِضً اداسح 

 رؼش٠ف١خ ٌٍطالة ثبٌفٕبدق.

اٌشؽٍخ ا١ٌّذا١ٔخ ٌّؼشع  -

اٌغٕٛٞ اٌذٌٟٚ ١٘ظ 

ٍزغ١ٙضاد اٌفٕذل١خ ٌ

 ثبٌمب٘شح

 

غبَ اٌذاخ١ٍخ ٌمطبع فٟ األل

اٌغشف ثفٕبدق ِٕٚزغؼبد 

اٌخّظ ٔغَٛ ِضً االعزمجبي 

ٚاالششاف اٌذاخٍٟ ٚرٌه 

 ٌطالة اٌفشلخ اٌضبٌضخ ثبٌمغُ
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 سَت: آنُخ رمُُى انزذساثؼب
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 رىصُف يمشسانزذسَت انصُفٍ

 ثُبَبد انًمشس                                                              -1

 انفشلخ / انثبَُخ التدريب الصيفى إعى انًمشس :              425ض انكىدٌ:  أ.ف. انشي

 ػذد انىزذاد انذساعُخ :   انزخصص : إداسح انفُبدق

 

طؼُ ٚ اٌجبساد اٌّٙبساد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزطج١م١خ ثبٌّطجخ ٚاٌّ إوغبة اٌطبٌت هذف انًمشس       -2

ف١ٕخ ٚاٌزشغ١ٍ١خ داخً لغُ األغز٠خ , ٚإٌّبِٗ ثبألعب١ٌت اٌثبٌّٕشآد اٌفٕذل١خ

 ٚاٌّششٚثبد.

 انًغزهذف يٍ رذسَظ انًمشس:    -3

                                        ثُهبَخ هزا انًمشس َكىٌ انطبنت لبدسا ػهً أٌ:                

انًؼهىيبد وانًفبهُى -أ

: 

 

 

 

 

 ُ األغز٠خ ٚاٌّششٚثبد.ثمغ٠ٛضؼ اٌّٙبساد اٌشخظ١خ ٚا١ٌّٕٙخ ٌٍؼب١ٍِٓ  -1/أ/3

 لغُ األغز٠خ ٚاٌّششٚثبد.٠ٕبلش اٌّفب١ُ٘ األعبع١خ فٝ ِغبي أػّبي  -2/أ/3

 . ٠ؾذد ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٝ ٌٍؼب١ٍِٓ ثبٌّطجخ ٚاٌّطؼُ ٚاٌجبساد. -3/أ/3

 .لغُ األغز٠خ ٚاٌّششٚثبد.. ٠زوش ػٕبطش -4/أ/3

 .مغُ األغز٠خ ٚاٌّششٚثبد٠ؼذد طشق اٌخذِخ ث -5/أ/3

 . ثمغُ األغز٠خ ٚاٌّششٚثبد.ٕبلش لٛائُ اٌطؼبَ ٠ -6/أ/3

 ٌمغُ األغز٠خ ٚاٌّششٚثبد.٠شرت األلغبَ اٌذاخ١ٍخ  -7/أ/3

 .لغُ األغز٠خ ٚاٌّششٚثبد فٟ رؾم١ك اٌشثؾ١خ ٌٍّٕشؤح اٌفٕذل١خ٠ظف دٚس  -8/أ/3

 انًهبساد انزهُُخ: -ة

 

 

 . ثمغُ األغز٠خ ٚاٌّششٚثبد.١ّ٠ض ث١ٓ طشق اٌخذِخ  -1/ة/3

 ٠مبسْ ث١ٓ اٌزىب١ٌف اٌضبثزخ ٚاٌّزغ١شح فٝ ؽغبة رىٍفخ اٌٛعجخ. -2/ة/3

 ٠ؾًٍ رظ١ٕف ٚػًّ إٌّشآد اٌفٕذل١خ. -3/ة/3

 ثمغُ األغز٠خ ٚاٌّششٚثبد.٠ؾًٍ اٌزٛط١ف اٌٛظ١فٝ ٌٍؼب١ٍِٓ  -4/ة/3

  ثمغُ األغز٠خ ٚاٌّششٚثبد.٠ظٕف ػٕبطش اٌخذِخ اٌفٕذل١خ  -5/ة/3

 ٝ رٛاعٗ إٌّشآد اٌفٕذل١خ.٠جؾش فٝ ِٛضٛع اٌزؾذ٠بد اٌز -6/ة/3

٠ؾًٍ ٔمبط اٌمٛح ٚاٌضؼف ٚاٌفشص ٚاٌزٙذ٠ذاد اٌزٝ رٛاعٗ إٌّشآد  -7/ة/3

 اٌفٕذل١خ فٟ ِظش.

انًهبساد انًهُُخ انخبصخ  -ج

 ثبنًمشس 

 

غٌٙٛخ لغُ األغز٠خ ٚاٌّششٚثبد ث٠زؼبًِ داخً وً لغُ ِٓ ألغبَ  -1/ط/3

 . ٚؽشف١خ

 . ٌٍٕضالء ٚاٌض١ٛفاٌٛعجبد ٠ّبسط ِٙبساد إػذاد ٚرٕظ١ُ   -2/ط/3

مغُ األغز٠خ ٚ ٠ّبسط ِٙبساد اٌزؼبًِ ِغ إٌضالء ٚاٌض١ٛف ث -3/ط/3

 اٌّششٚثبد.

٠طجك االعب١ٌت اٌؼ١ٍّخ اٌالصِخ ٌخذِخ ٔضالء ٚ ض١ٛف إٌّشآد  -4/ط/3

 اٌفٕذل١خ.
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 انًهبساد انؼبيخ : -د

 

 

 

 يعمل في فريق. -1/د/3
 مية فى اداء المهام المطموبة منه.يستطيع ادارة الوقت بكفاءة وفاع -2/د/3
 .٠ذ٠ش اٌّشىالد ثّٙبسح  -3/د/3
 يستطيع العمل تحت ضغط.  -4/د/3

 يستخدم التقنيات التكنولوجية الحديثة. -5/د/3
 دٚسح األغز٠خ ٚاٌّششٚثبد فٟ اٌفٕذق اٌغ١بؽٟ.-1 يسزىي انًمشس      -4

 ٌّششٚثبداٌّٙبساد اٌشخظ١خ ٚا١ٌّٕٙخ ٌٍؼب١ٍِٓ ثمغُ االغز٠خ ٚا-2

 االلغبَ اٌفشػ١خ ٌٍّطجخ. -3

 إػذاد ٚرغ١ٙض اٌّبوٛالد فٟ اٌّطجخ ٚطشق رمذ٠ُ اٌطؼبَ -4

 يسبكبح  أعبنُت انزؼهُى  وانزؼهى  -5

 رؼهى رارٍ

أعبنُت انزؼهُى وانزؼهى  -6

 نهطالة روي انمذساد انًسذودح                 

 

                                                                                          رمىَى انطالة :                             -7

 األعبنُت انًغزخذيخ                                            -أ

 

 دسخبد 14               اعزًبسح رمُُى يٍ لجم انًُشأح انفُذلُخ  1-أ-7

 دسخخ 54                               شهبدح انزذسَت 2-أ-7

 دسخخ 24                                        رمشَش يٍ انطبنت 3-أ-7

 دسخخ 24              يمبثهخ شخصُخ  4-أ-7

 انزىلُذ  -ة

                                      

 َهبَخ األخبصح انصُفُخ وثذء انؼبو انذساعً اندذَذ

                                        رىصَغ انذسخبد    -ج

 دسخبد 14        اعزًبسح رمُُى يٍ لجم انًُشأح انفُذلُخ     1-ج-7

 دسخخ 54                            شهبدح انزذسَت 2-ج-7

 دسخخ 24                                   رمشَش يٍ انطبنت 3-ج-7

 دسخخ 24            يمبثهخ شخصُخ  4-ج-7

 لبئًخ انكزت انذساعُخ وانًشاخغ :                                                                                               -8

  يزكشاد  - أ

  كزت يهضيخ        -ة
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  كزت يمزشزخ          -ج

دوسَبد ػًهُخ أو َششاد  -د

 ..انخ 

 

 

 دهظ انمغىسئُظ ي       أعزبر انًبدح :

 

 أ.د/ دمحم أزًذ ػهٍ                  د. دمحم ػجذ انًُؼى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   

                             

 كغبة طالة كهُخ انغُبزخ وانفُبدق انًهبساد انًهُُخَظبو إ 22

 

 يصفىفخ انًؼبسف وانًهبساد انًغزهذفخ يٍ انًمشس

 

 

 

اعجىع  يسزىَبد انًمشس

 انذساعخ

انًؼبسف 

 انشئُغُخ

 أ-3

انًهبساد 

 انزهُُخ

 ة-3

يهبساد 

 يهُُخ

 ج-3

يهبساد 

 ػبيخ

 د-3

دٚسح األغز٠خ  -1

ٚاٌّششٚثبد فٟ 

 اٌفٕذق اٌغ١بؽٟ.

, 3/أ/3 االٚي

, 4/أ/3

 7/أ/3, 5/أ/3

 8/أ/3

, 1/ة/3

, 5/ة/3

 7/ة/3

, 1/ط/3

 2/ط/3

 ,1/د/3

اٌّٙبساد اٌشخظ١خ  -2

ٚا١ٌّٕٙخ ٌٍؼب١ٍِٓ ثمغُ 

 االغز٠خ ٚاٌّششٚثبد

 

 2/أ/3, 1/أ/3 اٌضبٟٔ

 3/أ/3

, 1/ط/3 4/ة/3

, 4/ط/3

 4/ط/3

, 1/د/3

 4/د/3

االلغبَ اٌفشػ١خ  -3

 ٌٍّطجخ. 

 

, 3/أ/3 اٌضبٌش

, 4/أ/3

 6/أ/3, 5/أ/3

 7/أ/3

, 1/ة/3

, 3/ة/3

, 4/ة/3

 5/ة/3

, 1/ط/3

 3/ط/3

, 1/د/3

, 2/د/3

, 3/د/3

, 4/د/3

 5/د/3

إػذاد ٚرغ١ٙض  -4

اٌّبوٛالد فٟ 

اٌّطجخ ٚ طشق 

 رمذ٠ُ اٌطؼبَ

 

 6/أ/3, 5/أ/3 اٌشاثغ

 8/أ/3

, 1ة//3

, 2/ة/3

 5/ة/3

, 2/ط/3

 ,3/ط/3

 4/ط/3

, 1/د/3

, 2/د/3

, 3/د/3

, 4/د/3

 5/د/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 انزذسَت انصُفً يغًً انًمشس:
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 انزذسَت انصُفٍرىصُف يمشس 

 ثُبَبد انًمشس                                                              -1

 / انثبنثخانفشلخ  التدريب الصيفىإعى انًمشس :    426انشيض انكىدٌ: أ.ف. 

 ػذد انىزذاد انذساعُخ :   انزخصص : إداسح انفُبدق

 

اٌّٙبساد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزطج١م١خ ثبٌّىبرت األِب١ِخ ٚأػّبي االششاف  إوغبة اٌطبٌت هذف انًمشس               -2

اٌذاخٍٟ ٌٍغشف ثبٌّٕشآد اٌفٕذل١خ  ٚإٌّبِٗ ثبألعب١ٌت اٌف١ٕخ ٚاٌزشغ١ٍ١خ داخً لغُ 

 لطبع اٌغشف.

 انًغزهذف يٍ رذسَظ انًمشس:    -3

                                        ثُهبَخ هزا انًمشس َكىٌ انطبنت لبدسا ػهً أٌ:                

انًؼهىيبد  - أ

 وانًفبهُى :

 

 

 

 

 ٠زوش أٔظّخ ؽغض اٌغشف ٌٍٕضالء األفشاد ٚاٌّغّٛػبد . -1/أ/3

 ٚاإلششاف اٌذاخٍٟ. ٠ظف أُ٘ أٔظّخ اداسح اٌّىبرت األِب١ِخ -2/أ/3

 . ٠ؾذد ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٝ ٌمغُ اٌّىبرت األِب١ِخ ٚلغُ االششاف اٌذاخٍٟ. -3/أ/3

 .٠ششػ لٛاػذ اٌزؼبًِ ِغ إٌضالء ٚاٌض١ٛف.-4/أ/3

 ٠ؼذد أٔٛاع اٌغشف اٌفٕذل١خ . -5/أ/3

 ٠ٛضؼ أػّبي االششاف اٌذاخٍٟ. -6/أ/3

٠ٕىىبلش ١ِّىىضاد اٌؾغىىض ػٍىىٝ أٔظّىىخ اٌزٛص٠ىىغ اٌؼب١ٌّىىخ ػٍىىٝ عىىج١ً اٌّضىىبي  -7/أ/3

 .ِبد٠ٛطٔظبَ األ

 .ثشٔبِظ اٌٛالء ٌٍٕضالء٠ٕبلش  -8/أ/3

 انًهبساد انزهُُخ:  - ة

 

 

١ّ٠ض ث١ٓ اٌزؼبًِ ِغ اٌغشفخ اٌخب١ٌخ ٚاٌغشفخ اٌّشغٌٛخ فٟ االششاف  -1/ة/3

 . اٌذاخٍٟ

 ٌٍّٕشآد اٌفٕذل١خ. ٠مبسْ ث١ٓ األعؼبس اٌّخزٍفخ -2/ة/3

 ٠ؾًٍ اخزظبطبد وً لغُ ِٓ ألغبَ إٌّشؤح اٌفٕذل١خ. -3/ة/3

 ٠فغش اٌذٚسح اٌّغزٕذ٠خ ٌٍّىبرت األِب١ِخ. -4/ة/3

 ٠فشق ث١ٓ دسعبد اٌخذِخ اٌّخزٍفخ ٌجشٔبِظ اٌٛالء ٌٍٕضالء. -5/ة/3

 ٠ؾًٍ ػٕبطش عغً رغغ١ً إٌض٠ً. -6/ة/3

اٌفشص ٚاٌزٙذ٠ذاد اٌزٝ رٛاعٗ ٠مبسْ ث١ٓ  ٔمبط اٌمٛح ٚاٌضؼف ٚ -7ة//3

 إٌّشؤح اٌفٕذل١خ.

 .١ّ٠ض ث١ٓ االٔٛاع اٌّخزٍفخ ٌٍغشف اٌفٕذل١خ -8/ة/3

 .٠ؾًٍ اعؼبس اٌغشف اٌفٕذل١خ ػٍٝ ِذاس اٌّٛعُ -9/ة/3

 . ٠زؼبًِ داخً وً لغُ ِٓ ألغبَ لطبع اٌغشف ثغٌٙٛخ ٚؽشف١خ -1/ط/3انًهبساد انًهُُخ انخبصخ  -ج
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 ثبنًمشس 

 

 ط ِٙبساد ؽغضٚ رغغ١ً اٌغشف ٌٍٕضالء. ٠ّبس -2/ط/3

٠طجك اُ٘ اٌزطٛساد اٌزٝ طشأد  ػٍٝ أػّبي اٌّىبرت األِب١ِخ فٟ  -3/ط/3

 اٌزؼبًِ ِغ شىبٜٚ إٌضالء

٠غزخذَ أٔظّخ إداسح اٌّىبرت األِب١ِخ ٚاإلششاف اٌذاخٍٟ ثبٌّٕشآد  -4/ط/3

 اٌفٕذل١خ

 انًهبساد انؼبيخ : -د

 

 

 

 يعمل في فريق. -1/د/3
 يدير الوقت بكفاءة. -2/د/3
 .٠ؾً  اٌّشىالد ثّٙبسح  -3/د/3
 يعمل تحت ضغط.  -4/د/3

 يستخدم التقنيات التكنولوجية الحديثة. -5/د/3
 اٌذٚسح اٌّغزٕذ٠خ فٟ لغُ اٌّىبرت االِب١ِخ. -1 يسزىي انًمشس      -4

 االلغبَ اٌفشػ١خ داخً لغُ اٌّىبرت االِب١ِخ ٚلغُ اٌغشف اٌذاخ١ٍخ.-2

 .check outٚإعشاءاد اٌّغبدسح  check in اد اٌذخٛي إعشاء-3

 و١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ ِشبوً إٌضالء.  -4

 يسبكبح  أعبنُت انزؼهُى  وانزؼهى  -5

 رؼهى رارٍ

أعبنُت انزؼهُى وانزؼهى نهطالة  -6

 روي انمذساد انًسذودح                 

 

                                                                                     رمىَى انطالة :                                  -7

 األعبنُت انًغزخذيخ                                             - أ

 

 دسخبد 14             اعزًبسح رمُُى يٍ لجم انًُشأح انفُذلُخ     1-أ-7

 دسخخ 54                                شهبدح انزذسَت 2-أ-7

 دسخخ 24                                           رمشَش يٍ انطبنت 3-أ-7

 دسخخ 24                                يمبثهخ شخصُخ  4-أ-7

 انزىلُذ   - ة

                                      

 َهبَخ األخبصح انصُفُخ وثذء انؼبو انذساعً اندذَذ

 صَغ انذسخبد                                           رى -ج

 دسخبد 14            اعزًبسح رمُُى يٍ لجم انًُشأح انفُذلُخ     1-أ-7

 دسخخ 54                               شهبدح انزذسَت 2-أ-7

 دسخخ 24                                          رمشَش يٍ انطبنت 3-أ-7
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 دسخخ 24                    يمبثهخ شخصُخ  4-أ-7

 لبئًخ انكزت انذساعُخ وانًشاخغ :                                                                                               -8

 ل َىخذ يزكشاد  - أ

  كزت يهضيخ        -ة

  كزت يمزشزخ          -ج

  َششاد ..انخ  دوسَبد ػًهُخ أو -د

 

  سئُظ يدهظ انمغى       أعزبر انًبدح :

 

 أ.د/ دمحم أزًذ ػهٍ      انًُؼى اثشاهُىد. دمحم ػجذ 
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 يصفىفخ انًؼبسف وانًهبساد انًغزهذفخ يٍ انًمشس

 

 

 

اعجىع  يسزىَبد انًمشس

 ساعخانذ

انًؼبسف 

 انشئُغُخ

 أ-3

انًهبساد 

 انزهُُخ

 ة-3

يهبساد 

 يهُُخ

 ج-3

يهبساد 

 ػبيخ

 د-3

اٌذٚسح اٌّغزٕذ٠خ  -1

فٟ لغُ اٌّىبرت 

 االِب١ِخ. 

 

, 1/أ/3 االٚي

, 3/أ/3

 8/أ/3, 7/أ/3

, 1/ة/3

, 4/ة/3

, 5/ة/3

 8/ة/3

 

, 3/ط/3

 4/ط/3

, 1/د/3

, 2/د/3

, 3/د/3

, 4/د/3

 5/د/3

االلغبَ اٌفشػ١خ  -2

غُ اٌّىبرت داخً ل

االِب١ِخ ٚلغُ 

 اٌغشف اٌذاخ١ٍخ

 

 2/أ/3 اٌضبٟٔ

 5/أ/3

 3/أ/3

 

 2/ة/3

 3/ة/3

 6/ة/3

 7/ة/3

 1/ط/3

 -3/ط/3

 

, 1/د/3

, 2/د/3

, 3/د/3

, 4/د/3

 5/د/3

 إعشاءاد اٌذخٛي  -3
check in 
ٚإعشاءاد 

 checkاٌّغبدسح 
out. 

 

 4/أ/3 اٌضبٌش

 5/أ/3

 ,6/أ/3

 7/أ/3

 8/أ/3

, 2/ة/3

 9/ة/3

 2/ط/3

 ,3/ط/3

 4/ط/3

, 1/د/3

, 2/د/3

, 3/د/3

, 4/د/3

 5/د/3

و١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ  -4

 ِشبوً إٌضالء.

 4/أ/3 اٌشاثغ

 8/أ/3

 

 5/ة/3

 6/ة/3

 1/ط/3

 ,2/ط/3

 

, 1/د/3

, 2/د/3

, 3/د/3

, 4/د/3

 5/د/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انزذسَت انصُفً يغًً انًمشس:
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ا   نجشَبيح إداسح انفُبدق خ انزذسَجُخ انغُىَخ: انخطعبدعب

 انمغى األول:

 زذسَتان انًخشخبد األهذاف
انًغئىل 

 ػٍ انزُفُز

انفئخ 

 انًغزهذفخ

ربسَخ 

 انزُفُز

انزكهفخ انًبدَخ 

ثبندُُه 

 انًصشٌ

رؼش٠ف 

اٌطبٌت ثطشق 

اٌطٙٝ 

 -اٌّخزٍفخ

ٚػًّ ِخزٍف 

أطٕبف 

اٌّطجخ 

اٌغبخٓ 

ٚاإلٌّبَ ٛٚاٌؾٍ

ثبٌشئْٛ 

اٌظؾ١خ فٝ 

 اٌّطبثخ

لذسح اٌطبٌت 

ػٍٝ طٕغ 

أطجبق 

اٌشٛسة 

ٚاٌغالطبد 

ٚاٌظٛطبد 

ٚاٌٍؾَٛ 

ذٚاعٓ ٚاٌ

ٚاألعّبن 

 ٚاٌؾ٠ٍٛبد

لضبء فزشح 

رذس٠ج١خ 

ٌّذح شٙش 

ػٍٝ 

أػّبي 

اٌّطبثخ 

فٝ أؽذ 

اٌفٕبدق 

ٚاٌّطبػُ 

راد 

اٌغٛدح 

اٌؼب١ٌخ 

 ٌٍخذِخ

اعزبر 

اٌّبدح 

ٚا١ٌٙئخ 

 اٌّؼبٚٔخٚ

طالة 

اٌفشلخ 

 اٌضب١ٔخ 

اٌفظً 

اٌذساعٟ 

االٚي ٌمغُ 

اٌغبخٓ 

ٚاٌفظً 

اٌذساعٝ 

اٌضبٔٝ ٌمغُ 

اٌؾٍٛأٝ+ 

اإلعبصح 

 اٌظ١ف١خ

رىٍفخ اٌزذس٠ت 

داخً اٌذسٚط 

اٌؼ١ٍّخ رظً 

ع١ٕٗ  3111إٌٝ 

رزؾٍّٙب اٌغبِؼخ 

أِب فٝ اٌفٕبدق 

٠زىٍف اٌفٕذق 

وبفخ رىب١ٌف 

 اٌزذس٠ت

رؼش٠ف 

اٌطبٌت ثؤػّبي 

اٌّطبػُ 

ٚطشق اٌخذِخ 

ٚفٓ رمذ٠ُ 

األطؼّخ 

ٚاالر١ى١ذ 

لذسح اٌطبٌت 

ػٍٟ رمذ٠ُ 

ِخزٍف أٔٛاع 

األطؼّخ 

ثطشق 

اٌخذِخ 

 ٌّخزٍفخا

لضبء فزشح 

رذس٠ج١خ 

ٌّذح شٙش 

ػٍٝ 

أػّبي 

اٌّطبػُ 

فٝ أؽذ 

طالة 

اٌفشلخ 

 اٌضب١ٔخ 

اٌفظً 

اٌذساعٟ 

األٚي+ 

اإلعبصح 

 اٌظ١ف١خ

رىٍفخ اٌزذس٠ت 

داخً اٌذسٚط 

اٌؼ١ٍّخ رظً 

ع١ٕٗ  51إٌٝ 

رزؾٍّٙب اٌغبِؼخ 

أِب فٝ اٌفٕبدق 

٠زىٍف اٌفٕذق 
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اٌخبص 

 ثبٌّطبػُ

اٌفٕبدق 

ٚاٌّطبػُ 

راد 

اٌغٛدح 

اٌؼب١ٌخ 

 ٌٍخذِخ

وبفخ رىب١ٌف 

 اٌزذس٠ت

رؼش٠ف 

اٌطبٌت ثطشق 

ٚإعشاءا 

اٌؾغض داخً 

اٌفٕبدق طجمب 

ٌجشاِظ اٌؾغض 

و١ف١خ  -اٌّخزٍفخ

اٌزؼبًِ ِغ 

ِخزٍف أٔٛاع 

طشق  -اٌؼّالء

 -ؽً اٌّشبوً

رؾم١ك أوجش 

 ػبئذ ٌٍفٕذق

لذسح اٌطبٌت 

ػٍٟ اٌم١بَ 

ثؾغض اٌؼشف 

ٚوبفخ 

اٌخذِبد اٌزٝ 

٠مذِٙب اٌفٕذق 

ٚؽً 

اٌّشىالد 

ئخ فٝ اٌطبس

 ث١ئخ اٌؼًّ

لضبء فزشح 

رذس٠ج١خ 

ٌّذح شٙش 

ػٍٝ 

أػّبي 

اٌّىبرت 

األِب١ِخ 

فٝ أؽذ 

اٌفٕبدق 

راد 

اٌغٛدح 

اٌؼب١ٌخ 

 ٌٍخذِخ

طالة 

اٌفشلخ 

 اٌضبٌضخ

اٌفظً 

اٌذساعٟ 

اٌضبٟٔ+ 

اإلعبصح 

 اٌظ١ف١خ

 

مب٘شح إٌّزغؼبد ٚاٌجٛاخش اٌغ١بؽ١خ ثب٠ٌٚزُ ػًّ سؽالد ١ِذا١ٔخ ٌض٠بسح اٌفٕبدق  انمغى انثبٍَ

االرفبق ِغ ٚأعٛاْ ؽ١ش ٠زُ اخز١بس اٌفٕبدق ثؼٕب٠خ فبئمخ ٚااللظش ٚاٌجؾش األؽّش ٚ

ثزٍه اٌفٕبدق ٌؼًّ عٛالد رؼش٠ف١خ ٌٍطالة  اداساد اٌّٛاسد اٌجشش٠خِٚذ٠شٞ اٌزذس٠ت 

 cityثٙب. ٠زُ رىشاس رٍه اٌض٠بساد فٟ اٌمب٘شح ٌٍزؼشف اوضش ػٍٝ فٕبدق اٌّذ٠ٕخ 

hotels ٌٚٙب ػٍٝ خظبئض رٍه اٌفٕبدق وّب أٗ ع١ؾزبط ٌؼًّ ٔفظ ٠زؼشف ِٓ خال

اٌغٌٛف ٚششَ اٌش١خ ٌٍزؼشف ػٍٝ فٕبدق إٌّزغؼبد اٌغ١بؽ١خ ٚاٌض٠بسح ٌٍغشدلخ 
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resorts ػ١ّمخ ػٓ اٌظٛسح اٌٛالؼ١خ ٚ. ٘زا ع١غبػذ اٌطبٌت ػٍٝ رى٠ٛٓ ٔظشح شبٍِخ

 ٌطج١ؼخ اٌؼًّ اٌفٕذلٟ لجً اْ ٠زخشط 

اٌظ١فٟ ٠زُ االرفبق ِغ اداساد فٕبدق عالعً ػب١ٌّخ ثؼ١ٕٙب. رٍه  تثبٌٕغجخ ٌٍزذس٠ انمغى انثبنث

 four seasons ٚMarriottاٌّؼشٚفخ ثؤٔٙب ِٓ ِذاسط اٌفٕذلخ اٌشال١خ ثبٌؼبٌُ ِضً

ٚHilton  .ػٍٝ ٚعٗ اٌخظٛص 
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ا   : َظبو أكغبة طالة ثشَبيح األسشبد انغُبزٍ انًهبساد انًهُُخثبنثب

 يسزىٌ انُظبو: 

 َ اٌٟ لغ١ّٓ:٠ٕمغُ إٌظب

 :انزذسَت انزٌ َمىو ثه أػضبء هُئخ انزذسَظ ثبنمغى ويؼبوَُهى -1

انؼبو  خالل ٠ٕمغُ اٌزذس٠ت اٌزٞ ٠ّىٓ أْ ٠مَٛ ثٗ أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٚؼب١ُٔٚٙ فٟ اٌجشٔبِظ

 ، فصم ثبٍَ(انذساعٍ )فصم أول

 إٌٟ لغ١ّٓ ّ٘ب.

 .اٌزذس٠ت ِٓ خالي إعزخذاَ اٌّزؾف اٌزؼ١ٍّٟ داخً اٌى١ٍخ

اٌّمزشػ إػزّبد٘ب فٟ خطخ اٌشؽالد ِٓ ٚاٌزذس٠ت ِٓ خالي اٌض٠بساد ٚاٌشؽالد اٌؼ١ٍّخ اٌّؼزّذح أ

 اٌزبٌٟ: ٛاٌغبِؼخ ٟٚ٘ ػٍٟ إٌؾ

 .ا١ٌّٕب-اٌغ١ضح-ِّف١ظ-اٌفشلخ االٌٟٚ: عمبسح

 .اٌٛادٞ اٌغذ٠ذ - ا١ٌّٕب – اٌغ١ضح – عمبسح – اٌفشلخ اٌضب١ٔخ: اٌمب٘شح

 .اعٛاْ -االلظش -١ٕباٌّ - اٌفشلخ اٌضبٌضخ: اٌمب٘شح

 .ع١ٕبء – االعىٕذس٠خ – ا١ٌّٕب – اٌفشلخ اٌشاثؼخ: اٌمب٘شح

 انزذسَت انصُفٍ: -2

 يمذيخ 

( ِٓ اٌالئؾخ اٌذاخ١ٍخ ٌّشؽٍخ اٌجىبٌٛس٠ٛط ٌى١ٍخ اٌغ١بؽخ ٚاٌفٕبدق ثئْ ِغٍظ اٌى١ٍخ 11رٕض اٌّبدح )

ذاٚي اٌذساعخ ٚرؾذ إششاف ِٛضؼ ثغ٠ٛؾذد ثٕبء ػٍٟ إلزشاػ ثشٔبِظ االسشبد اٌغ١بؽٟ ٚٚفمب ٌّب ٘

ٚرٛع١ٗ أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌجشٔبِظ ثزؾذ٠ذ ثشٔبِظ اٌزذس٠ت اٌظ١فٟ ؽ١ش ٠ؤدٞ اٌطبٌت رذس٠جب 

فٟ ٚاٌّىبرت اٌغ١بؽ١خ أٚٚوبالد اٌغفش أٚط١ف١ب فٟ اٌّٛالغ اٌغ١بؽ١خ ِٓ خالي ششوبد اٌغ١بؽخ أ

ٌضبٌضخ ٚفٟ ٔٙب٠خ اٌزذس٠ت ٠زمذَ اٌطبٌت إٌّبطك االصش٠خ ٚاٌّزبؽف ٌّذح شٙش ث١ٓ اٌفشلز١ٓ اٌضب١ٔخ ٚا

ٚفٟ خالي االعجٛػ١ٓ األ١ٌٚٓ ِٓ اٌذساعخ ٌٍؼبَ اٌذساعٟ اٌزبٌٟ ٌٍزذس٠ت ثزمذ٠ُ رمش٠ش ِفظً ػّب أداٖ 

رُ اػزّبد فٟ ٘زا اٌزذس٠ت. ٚلذ لبَ لغُ االسشبد اٌغ١بؽٟ ثزشى١ً ٌغٕخ ٌٛضغ رٛط١ف ٌٍزذس٠ت ٚ

 إٌظبَ ثّغٍظ اٌى١ٍخ.
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 صُفٍ:أهذاف انزذسَت ان

 رض٠ٚذ اٌطالة ثبٌّٙبساد ا١ٌّٕٙخ اٌالصِخ ٌٍؼًّ فٟ ِغبي االسشبد اٌغ١بؽٟ.-1

 ر١ّٕخ ِٙبساد اٌؼشع ٚاالرظبي اٌفؼبي ٌذٞ اٌطالة. -2

 . رٍج١خ إؽز١بعبد عٛق اٌؼًّ ٚرؾم١ك سعبٌخ اٌجشٔبِظ فٟ إػذاد خش٠ظ ِز١ّض -3

 أيبكٍ انزذسَت انصُفٍ:

٠ت ٚرمَٛ اٌى١ٍخ ثئػطبء اٌطبٌت خطبة ٌزغ١ًٙ ِّٙزٗ ٚفٟ ٠زشن ٌٍطبٌت ؽش٠خ إخز١بس ِىبْ اٌزذس

 ؽبٌخ ػذَ لذسح اٌطبٌت ػٍٟ رؾذ٠ذ ِىبْ اٌزذس٠ت رمَٛ اٌى١ٍخ ثّغبػذح اٌطبٌت ثزٛف١ش ِىبْ ٌٍزذس٠ت.

 كُفُخ يزبثؼخ انصُفٍ:

بثخ رمَٛ اٌى١ٍخ ثّزبثؼخ اٌطالة أصٕبء اٌزذس٠ت ٚرٌه ِٓ خالي اإلرظبي ثغٙخ اٌزذس٠ت ٠ٚمَٛ اٌطبٌت ثىز

رمش٠ش ػٓ اٌفزشح اٌزٟ لضب٘ب أصٕبء اٌزذس٠ت ٚػٓ ِذٞ إعزفبدرٗ ِٓ اٌزذس٠ت. ٚفٟ ٔٙب٠خ اٌزذس٠ت رمَٛ 

 عٙخ اٌزذس٠ت ثىزبثخ رمش٠ش ػٓ اٌّزذسة ٚػٓ ِذٞ اٌزضاِٗ أصٕبء فزشح اٌزذس٠ت.

 :نُخ رمُُى انزذسَت انصُفٍآ

 الس عٙبد:٠زُ رم١١ُ اٌزذس٠ت ا١ٌّذأٟ ٌطالة ثشٔبِظ اإلسشبد اٌغ١بؽٟ ِٓ ص

 عٙخ اٌزذس٠ت -1

 اٌطبٌت -2

 إداسح ثشٔبِظ اإلسشبد اٌغ١بؽٟ -3

 ثبنُغجخ ندهخ انزذسَت انصُفٍ )يكبٌ انزذسَت( -1

رمَٛ عٙخ اٌزذس٠ت ثّزبثؼخ اٌطبٌت خالي فزشح اٌزذس٠ت ٌّذح شٙش ٚرمَٛ ثئػذاد رمش٠ش ػٓ أداء اٌطبٌت 

 ِزضّٕب إٌمبط اٌزب١ٌخ: 

 ِذٞ اٌزضاَ اٌطبٌت خالي فزشح اٌزذس٠ت - س

 رُ رذس٠ت اٌطبٌت ػ١ٍٗ خالي ِذح اٌزذس٠تِب - ط

 ِمذاس رؾظ١ً اٌطبٌت خالي فزشح اٌزذس٠ت -ط

 .دسعخ 111ِٓ ِٓ  ٚرمَٛ عٙخ اٌزذس٠ت ثزم١١ُ  اٌطبٌت

 ثبنُغجخ نهطبنت: -2

 ٠مذَ اٌطبٌت اٌٛصبئك اٌزب١ٌخ ثؼذ إٔمضبء فزشح اٌزذس٠ت:

 .خطبة اٌى١ٍخ اٌزٞ رٛعٗ ثٗ اٌطبٌت ٌغٙخ اٌزذس٠ت - أ
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 .رؾظ١ٍٗ ِٓ ِٙبساد اصٕبء فزشح اٌزذس٠ترمش٠ش ػٓ ِبرُ  - ة

 :إداسح ثشَبيح اإلسشبد انغُبزٍ -3

٠مَٛ اٌمغُ اٌؼٍّٟ ثزشى١ً ٌغٕخ صالص١خ ِٓ أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌزم١١ُ اٌطالة خالي اٌفظً  -

ثزم١١ُ اٌطبٌت ثئعزّبسح ِٕفشدح ٛاٌذساعٟ األٚي فٟ اٌؼبَ اٌزٞ ٠ٍٟ فزشح اٌزذس٠ت ٠ٚمَٛ وً ػض

م١١ُ ِٓ األػضبء ٠ٚؾغت ِزٛعظ اٌذسعخ اٌزٟ ؽظً ػ١ٍٙب اٌطبٌت ٠ٚزُ ٚرغّغ اعزّبساد اٌز

 رم١١ُ اٌطبٌت ٚفمب ٌالرٟ:

 اٌؼشع اٌزمذ٠ّٟ اٌزٞ ٠مَٛ ثٗ اٌطبٌت اِبَ اٌٍغٕخ اٌضالص١خ. -

 اٌزمش٠ش اٌّمذَ ِٓ اٌطبٌت ػٓ فزشح اٌزذس٠ت. -

 عٛدح اٌزمش٠ش اٌّمذَ ِٓ عٙخ اٌزذس٠ت. -

اٌزٟ ؽظً ػ١ٍٙب اٌطبٌت ِٓ عٙخ اٌزذس٠ت ٌٚغٕخ اٌزم١١ُ  ثؼذ رٌه رمَٛ اٌٍغٕخ ثزغ١ّغ اٌذسعبد

 ٠ٚؾغت ِزٛعظ اٌذسعخ اٌزٟ ؽظً ػ١ٍٙب اٌطبٌت.

 ثؼذ رٌه ٠ؼٍُ اٌطالة ثٕز١غخ اٌزم١١ُ فٟ ِذح ألظب٘ب خّغخ ػشش ٠ِٛب ِٓ اٌّمبثٍخ.  

 ( ًَىرج اإلعزًبسح انًطهىثخ يٍ انطبنت1)أداح 

  اإلعى 

  فزشح انزذسَت

  خهخ انزذسَت

  رى انزذسَت ػهُهيب

  سأٌ انطبنت ثبنزذسَت

  يمزشزبره نهزذسَت

 

 هُئخ انزذسَظ نهًزذسة ى( ًَىرج إعزًبسح رمُُى ػض2)أداح 

  هُئخ انزذسَظ انًمُى ىأعى ػض

  أعى انطبنت 

  خهخ انزذسَت

  فزشح انزذسَت

 رمُُى انؼشض انزمذًٍَ نهطبنت 

 دسخخ( 44)
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 رمُُى خىدح انزمشَش 

 (دسخخ 34)

 

 انهغخ 

 (دسخبد 15)

 

 انًظهش انشخصٍ

 (دسخبد 15)
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 رىصُف يمشسانزذسَت انصُفٍ

 ثُبَبد انًمشس                                                              -1

 انفشلخ / انثبَُخ التدريب الصيفى اعى انًمشس :               228انشيض انكىدٌ: س.ط 

 /األعجىع     6ػذد انىزذاد انذساعُخ :   انغُبزًانزخصص : اإلسشبد 

 

الردبهبد الَدبثُخ انًشرجطخ ثؼًهُخ و إكغبة انطبنت انًهبساد انؼًهُخ هذف انًمشس       -2

انزذسَت انؼًهً فً انًزبزف وانًىالغ األثشَخ، السشبد انغُبزٍ يٍ خالل 

 .كًششذ عُبزًيؤههخ نؼًهه  ًهبساد ارصبل و ػشض فؼبنخورضوَذ انطبنت ث

 انًغزهذف يٍ رذسَظ انًمشس:    -3

                                        ثُهبَخ هزا انًمشس َكىٌ انطبنت لبدسا ػهً أٌ:                

 انًؼهىيبد وانًفبهُى :-أ

 

 

 

 

 َششذ  انمطغ انًزسفُخ فٍ انًزبزف يىلغ انزذسَت. -1/أ/3
 نفٍُ نهمطغ انًزسفُخ يسم انذساعخَىضر انًذنىل انسضبسٌ وا 2/أ/3

 الخزالفبد انثمبفُخ ثٍُ انًصشٍَُ وانشؼىة انضائشح نًصش .َسذد -3/أ/3
 العبنُت انًخزهفخ نالسشبد انغُبزٍ.ؼذد َ 4/أ/3
 َسذد الطبس انؼبو ألخاللُبد انًهُخ. 5/أ/3

  انًهبساد انزهُُخ:  - ة

 .خ يىضىع انزذسَتهمطغ انًزسفَُسهم أهى يظبهش انسضبسح وانفٍ ن 1/ة/3

يالير انفٍ فً يصش انمذًَخ خالل انؼصىس َززجغ رطىس أهى  2/ة/3

 .انًخزهفخ

 َمبسٌ ثٍُ انثفبفبد انًخزهفخ نهشؼىة. 3/ة/3

    َمُى انًشكالد انخبصخ ثبنؼًم ثًدبل السشبد انغُبزٍ. 4/ة/3

 انًهبساد انًهُُخ  -ج

 نزذسَت.ًَبسط اإلسشبد انغُبزٍ ثبنًزبزف ويىالغ ا 1/ج/3 

أهى يالير انفٍ فٍ انسضبسح انًصشَخ خالل انؼصىس َصُف  2/ج/3

 انًزؼبلجخ.

 َؼذ ثسثب ػهًُب يزخصصب فً انًىضىػبد يسم انزذسَت.3/ج/3

 .َزؼبيم يغ انًىالف انطبسئخ أثُبء انؼًم  4/ج/3

 .َؼشض انمطغ انفُُخ ثبنًزسف يسم انزذسَت -5/ج/3
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 انًهبساد انؼبيخ : -د

 

 

 

 فٍ فشَك. َؼًم1/د/3

 انىلذ ثكفبءح وفبػهُخ. َذَش 2/د/3

 .َذَش انًشكالد ثًهبسح  3/د/3

 َؼًم رسذ ضغظ. 4/د/3

 .مذو ػشوض رمذًَُخ فؼبنخَ 5/د/3

 َزىاصم ثفبػهُخ. 6/د/3

 َمىد يدًىػبد كجُشح. 7/د/3
 يمذيخ ػٍ انًزبزف يسم انزشَت. -1 يسزىي انًمشس      -4

 ذًَخ خالل انؼصىس انًزؼبلجخ.يمذيخ ػٍ انسضبسح انًصشَخ انم -2

 انمطغ انًزسفُخ انًؼشوضخ ثبنًىلغ يسم انزذسَت. -3

انًالير انفُُخ وانخهفُخ انزبسَخُخ نهمطغ انًزسفُخ وانًىالغ يسم  -4

 انزذسَت.

 انصفبد انؼبيخ نهًششذ انغُبزً. -5

 اانزىاصم ثٍُ انًششذ انغُبزً وانغبئسٍُ يٍ اندُغُبد انًخزهفخ. -6

 الرصبل وانؼشض و اراثخ اندهُذ و انثمخ ثبنُفظ.يهبساد  -7

 انًسبكبح  أعبنُت انزؼهُى  وانزؼهى  -5

 رؼهى رارٍ 

  

أعبنُت انزؼهُى وانزؼهى نهطالة  -6

 روي انمذساد انًسذودح                 

 ل َىخذ

                                                          رمىَى انطالة :                                                             -7

 األعبنُت انًغزخذيخ                                            -أ

 

 دسخخ 24اعزًبسح رمُُى يٍ خهخ انزذسَت                     1-أ-7

 دسخبد 14                            شهبدح انزذسَت 2-أ-7

 دسخخ 34                               ٍ انطبنترمشَش ي 3-أ-7

 ايزسبٌ رطجُمً يٍ ندُخ ثالثُخ يٍ أعبرزح يزخصصٍُ ثبنجشَبيح  4-أ-7

 دسخخ 44

 انزىلُذ   -ة

                                      

 َكىٌ انزذسَت نًذح شهش فً األخبصح انصُفُخ ولجم ثذء انؼبو انذساعً اندذَذ.

 

 ذسخبد                                          رىصَغ ان -ج

 دسخخ 24اعزًبسح رمُُى يٍ خهخ انزذسَت                          1-أ-

 دسخبد 14                               شهبدح انزذسَت 2-أ-7

 دسخخ 34                                    رمشَش يٍ انطبنت 3-أ-7
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 ً يٍ ندُخ ثالثُخ يٍ أعبرزح يزخصصٍُ ثبنجشَبيحايزسبٌ رطجُم 4-أ-7

 دسخخ 44 

 لبئًخ انكزت انذساعُخ وانًشاخغ :                                                                                               -8

 ل َُطجك يزكشاد -أ

 Mohamed Saleh, Official Catalogue of the Egyptian كزت يهضيخ        -ة 

Museum, Cairo and Mainz, 1987. 

 ,Donald Malcom Ried, Whose pharaohs? Archeology كزت يمزشزخ          -ج

Museums and Egyptians National Identity, California, 

2002. 

Reisiner and Turner, Cross Cultural Behavior in 

Tourism: Concepts and Analysis, Oxford, 2003. 

انفشَذ نى كبط، انًىاد وانصُبػبد ػُذ لذيبء انًصشٍَُ )يزشخى(،  -

 1992انمبهشح يكزجخ يذثىنً، 

 .Journal of Egyptian Archaeology (JEA) - دوسَبد ػًهُخ أو َششاد ..انخ  -د

- Journal of American Research Center in Egypt 

(JARCE). 

- BIFAO. 

 

 سئُظ يدهظ انمغى       أعزبر انًبدح 

 

 د./ عًش يصطفً كًبل      د. انطُت عُذ ػجبط                                                            
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 يصفىفخ انًؼبسف وانًهبساد انًغزهذفخ يٍ انًمشس

 

 

 

اعجىع  يسزىَبد انًمشس

 اعخانذس

انًؼبسف 

 انشئُغُخ

 أ-3

انًهبساد 

 انزهُُخ

 ة-3

يهبساد 

 يهُُخ

 ج-3

يهبساد 

 ػبيخ

 د-3

ِمذِخ ػٓ اٌّزبؽف 

ِمذِخ +  ِؾً اٌزش٠ت

ػٓ اٌؾضبسح اٌّظش٠خ 

اٌمذ٠ّخ خالي اٌؼظٛس 

 اٌّزؼبلجخ.

 

-, ط1-ط 2-, ة1-ة 4-, أ2-, أ1-أ االٚي

, 3-, ط2

 5-ط

-------- 

اٌمطغ اٌّزؾف١خ 

 اٌّؼشٚضخ ثبٌّٛلغ

 ِؾً اٌزذس٠ت +

اٌّالِؼ اٌف١ٕخ ٚاٌخٍف١خ 

اٌزبس٠خ١خ ٌٍمطغ 

اٌّزؾف١خ ٚاٌّٛالغ ِؾً 

 اٌزذس٠ت.

 

-, ط1-ط 2-, ة1-ة 4-, أ2-, أ1-أ اٌضبٟٔ

, 3-, ط2

 5-ط

-------- 

اٌظفبد اٌؼبِخ ٌٍّششذ 

ااٌزٛاطً  + اٌغ١بؽٝ

ث١ٓ اٌّششذ اٌغ١بؽٝ 

ٚاٌغبئؾ١ٓ ِٓ 

 اٌغٕغ١بد اٌّخزٍفخ.

-, ط1-ط 4-, ة3-ة 5-, أ4-, أ3-أ اٌضبٌش

 5-, ط4

, 2-, د1-د

, 4-, د3-د

, 6-, د5-د

 7-د

ِٙبساد االرظبي 

ٚاٌؼشع ٚ اراثخ اٌغ١ٍذ 

 ٚ اٌضمخ ثبٌٕفظ.

 4-, ة3-ة 5-, أ4-, أ3-أ اٌشاثغ

 

-, ط1-ط

 5-, ط4

, 2-, د1-د

, 4-, د3-د

, 6-, د5-د

 7-د

 

 

 

 

 

 

 

      

 انزذسَت انصُفً يغًً انًمشس:

 228ط .س كىد انًمشس:



                                                                   

                             

 كغبة طالة كهُخ انغُبزخ وانفُبدق انًهبساد انًهُُخَظبو إ 38

 

 انزذسَت انصُفٍرىصُف يمشس 

                                                       ثُبَبد انًمشس        -1

 نثخانفشلخ / انثب التدريب الصيفى اعى انًمشس :    328انشيض انكىدٌ: س.ط 

 /األعجىع     6ػذد انىزذاد انذساعُخ :   انزخصص : اإلسشبد انغُبزً

 

َدبثُخ انًشرجطخ ثؼًهُخ الردبهبد الو إكغبة انطبنت انًهبساد انؼًهُخ هذف انًمشس       -2

انزذسَت انؼًهً فً انًزبزف وانًىالغ األثشَخ، السشبد انغُبزٍ يٍ خالل 

 .يؤههخ نؼًهه كًششذ عُبزً ًهبساد ارصبل و ػشض فؼبنخورضوَذ انطبنت ث

 انًغزهذف يٍ رذسَظ انًمشس:    -3

                                        ثُهبَخ هزا انًمشس َكىٌ انطبنت لبدسا ػهً أٌ:                

انًؼهىيبد وانًفبهُى  - أ

: 

 َششذ  انمطغ انًزسفُخ فٍ انًزبزف يىلغ انزذسَت. -1/أ/3

 َىضر انًذنىل انسضبسٌ وانفٍُ نهمطغ انًزسفُخ يسم انذساعخ. -2/أ/3
 الخزالفبد انثمبفُخ ثٍُ انًصشٍَُ وانشؼىة انضائشح نًصش .َسذد -3/أ/3
 نُت انًخزهفخ نالسشبد انغُبزٍ.العبؼذد َ -4/أ/3
 َسذد الطبس انؼبو ألخاللُبد انًهُخ. -5/أ/3

 انًهبساد انزهُُخ:  - ة

 

 

 .همطغ انًزسفُخ يىضىع انزذسَتَسهم أهى يظبهش انسضبسح وانفٍ ن 1/ة/3

يالير انفٍ فً يصش انمذًَخ خالل انؼصىس َززجغ رطىس أهى  2/ة/3

 .انًخزهفخ

 نًخزهفخ نهشؼىة.َمبسٌ ثٍُ انثفبفبد ا -3/ة/3

  َمُى انًشكالد انخبصخ ثبنؼًم ثًدبل السشبد انغُبزٍ. -4/ة/3

 انًهبساد انًهُُخ  -ج

 ًَبسط اإلسشبد انغُبزٍ ثبنًزبزف ويىالغ انزذسَت. -1/ج/3 

أهى يالير انفٍ فٍ انسضبسح انًصشَخ خالل انؼصىس َصُف  2/ج/3

 انًزؼبلجخ.

 ىػبد يسم انزذسَت.َؼذ ثسثب ػهًُب يزخصصب فً انًىض-3/ج/3

 .َزؼبيم يغ انًىالف انطبسئخ أثُبء انؼًم 4/ج/3

 .َؼشض انمطغ انفُُخ ثبنًزسف يسم انزذسَت 5/ج/3

 انًهبساد انؼبيخ : -د

 

 

 َؼًم فٍ فشَك. -1/د/3

 انىلذ ثكفبءح وفبػهُخ. َذَش -2/د/3

 .َذَش انًشكالد ثًهبسح  -3/د/3
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 َؼًم رسذ ضغظ.  -4/د/3 

 .رمذًَُخ فؼبنخ مذو ػشوضَ -5/د/3

 َزىاصم ثفبػهُخ. -6/د/3

 َمىد يدًىػبد كجُشح. -7/د/3
 يمذيخ ػٍ انًزبزف يسم انزشَت. -1 يسزىي انًمشس      -4

 يمذيخ ػٍ انسضبسح انًصشَخ انمذًَخ خالل انؼصىس انًزؼبلجخ. -2

 انمطغ انًزسفُخ انًؼشوضخ ثبنًىلغ يسم انزذسَت. -3

زبسَخُخ نهمطغ انًزسفُخ وانًىالغ يسم انًالير انفُُخ وانخهفُخ ان -4

 انزذسَت.

 انصفبد انؼبيخ نهًششذ انغُبزً. -5

 اانزىاصم ثٍُ انًششذ انغُبزً وانغبئسٍُ يٍ اندُغُبد انًخزهفخ -6

 .واألززُبخبد انخبصخ

 يهبساد الرصبل وانؼشض و اراثخ اندهُذ و انثمخ ثبنُفظ. -7

  دانًسبضشا -1 أعبنُت انزؼهُى  وانزؼهى  -5

 انًُبلشبد انشفهُخ  -2

 ًسزىي انزذسَتثسث يشرجظ ث -3

 ركهُفبد يُضنُخ -4

زذسَت انؼًهً يٍ خالل ػشض انطبنت نهمطغ انًزسفُخ وانًىالغ ان -5

  يسم انزذسَت

  كزبثخ رمبسَش ػٍ انًسزىي انزذسَجً -6

أعبنُت انزؼهُى وانزؼهى نهطالة  -6

 روي انمذساد انًسذودح                 

 َُطجك ل

       رمىَى انطالة :                                                                                                                -7

 األعبنُت انًغزخذيخ                                            -أ

 

 دسخخ 24               اعزًبسح رمُُى يٍ خهخ انزذسَت             1-أ-7

 دسخبد 14                                    شهبدح انزذسَت 2-أ-7

 دسخخ 34                                             رمشَش يٍ انطبنت 3-أ-7

 ايزسبٌ رطجُمً يٍ ندُخ ثالثُخ يٍ أعبرزح يزخصصٍُ ثبنجشَبيح 4-أ-7

 دسخخ 44 

 انزىلُذ   -ة

                                      

 َكىٌ انزذسَت نًذح شهش فً األخبصح انصُفُخ ولجم ثذء انؼبو انذساعً اندذَذ.

 

 رىصَغ انذسخبد                                           -ج
 دسخخ 24اعزًبسح رمُُى يٍ خهخ انزذسَت                             1-أ-

 دسخبد 14                                             شهبدح انزذسَت 2-أ-7
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 دسخخ 34                                          رمشَش يٍ انطبنت 3-أ-7

 ايزسبٌ رطجُمً يٍ ندُخ ثالثُخ يٍ أعبرزح يزخصصٍُ ثبنجشَبيح 4-أ-7

 دسخخ 44 

                                                                 لبئًخ انكزت انذساعُخ وانًشاخغ :                               -8

 ل َُطجك يزكشاد  - أ

 Mohamed Saleh, Official Catalogue of the Egyptian كزت يهضيخ        -ة

Museum, Cairo and Mainz, 1987. 

 

 ,Donald Malcom Ried, Whose pharaohs? Archeology كزت يمزشزخ          -ج

Museums and Egyptians National Identity, California, 

2002. 

Reisiner and Turner, Cross Cultural Behavior in 

Tourism: Concepts and Analysis, Oxford, 2003. 

 .2444، ، انمبهشح، يىالغ و يزبزف اِثبس انًصشَخ ػجذانسهُى َىس انذٍَ -

د ػُذ لذيبء انًصشٍَُ )يزشخى(، انمبهشح انفشَذ نى كبط، انًىاد وانصُبػب -

 41992يكزجخ يذثىنً، 

 .Journal of Egyptian Archaeology (JEA) - دوسَبد ػًهُخ أو َششاد ..انخ  -د

- Journal of American Research Center in Egypt 

(JARCE). 

- BIFAO. 

 

 سئُظ يدهظ انمغى       أعزبر انًبدح

 

 د./ عًش يصطفً كًبل              د. انطُت عُذ ػجبط
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 يصفىفخ انًؼبسف وانًهبساد انًغزهذفخ يٍ انًمشس
 

 

 

اعجىع  يسزىَبد انًمشس

 انذساعخ

انًؼبسف 

 انشئُغُخ

 أ-3

انًهبساد 

 انزهُُخ

 ة-3

يهبساد 

 يهُُخ

 ج-3

يهبساد 

 ػبيخ

 د-3

ِمذِخ ػٓ اٌّزبؽف 

ِمذِخ +  ِؾً اٌزش٠ت

ػٓ اٌؾضبسح اٌّظش٠خ 

اٌمذ٠ّخ خالي اٌؼظٛس 

 اٌّزؼبلجخ.

 

-, ط1-ط 2-, ة1-ة 4-, أ2-, أ1-أ االٚي

, 3-, ط2

 5-ط

-------- 

اٌمطغ اٌّزؾف١خ 

اٌّؼشٚضخ ثبٌّٛلغ 

 ِؾً اٌزذس٠ت +

اٌّالِؼ اٌف١ٕخ ٚاٌخٍف١خ 

اٌزبس٠خ١خ ٌٍمطغ 

اٌّزؾف١خ ٚاٌّٛالغ ِؾً 

 اٌزذس٠ت.

 

-, ط1-ط 2-, ة1-ة 4-, أ2-, أ1-أ اٌضبٟٔ

, 3-, ط2

 5-ط

-------- 

اٌظفبد اٌؼبِخ ٌٍّششذ 

ااٌزٛاطً  + اٌغ١بؽٝ

ث١ٓ اٌّششذ اٌغ١بؽٝ 

ٚاٌغبئؾ١ٓ ِٓ 

 اٌغٕغ١بد اٌّخزٍفخ

 .ٚاإلؽز١بعبد اٌّخزٍفخ

-, ط1-ط 4-, ة3-ة 5-, أ4-, أ3-أ اٌضبٌش

 5-, ط4

, 2-, د1-د

, 4-, د3-د

, 6-, د5-د

 7-د

ِٙبساد االرظبي 

ثخ اٌغ١ٍذ ٚاٌؼشع ٚ ارا

 ٚ اٌضمخ ثبٌٕفظ.

 4-, ة3-ة 5-, أ4-, أ3-أ اٌشاثغ

 

-, ط1-ط

 5-, ط4

, 2-, د1-د

, 4-, د3-د

, 6-, د5-د

 7-د

 

 

 انزذسَت انصُفً يغًً انًمشس:

 328ط .س كىد انًمشس:



                                                                   

                             

 كغبة طالة كهُخ انغُبزخ وانفُبدق انًهبساد انًهُُخَظبو إ 42

 

 2418-2417انخطخ انزذسَجُخ نجشَبيح السشبد انغُبزٍ نهؼبو الكبدًٍَ 

 انضَبساد انًُذاَُخ خالل انفصم انذساعٍ الول
 

يكبٌ انضَبسح 
 انًُذاَُخ
 )انشزهخ(

رىلُذ انضَبسح  اعزبر انًمشس انفشلخ انًمشساعى 
 انًُذاَُخ

يذح 
انضَبسح 
 انًُذاَُخ

ركهفخ انضَبسح 
انًُذاَُخ 

نهفشد انىازذ 
 )رمشَجُب(

د. عّش  اٌضب١ٔخ (2آصبس ِظش اٌمذ٠ّخ ) ثٕٟ ؽغٓ
 ِظطفٟ وّبي

االعجٛع االٚي 
 ِٓ شٙش ٔٛفّجش

 ع١ٕٗ 31 ٠َٛ ٚاؽذ

د. عّش  ٌضب١ٔخا (2آصبس ِظش اٌمذ٠ّخ ) رً اٌؼّبسٔخ
 ِظطفٟ وّبي

االعجٛع اٌشاثغ 
 ٛفّجشٔ ِٓ شٙش

 ع١ٕٗ 31 ٠َٛ ٚاؽذ

اٌّزؾف 
 اٌّظشٞ

إسشبد ع١بؽٝ رطج١مٝ 
(1) 

د. اؽّذ اثٛ  اٌضب١ٔخ
 اٌّغذ

االعجٛع االٚي 
 ِٓ شٙش د٠غّجش

 ع١ٕٗ 65 ٠َٛ ٚاؽذ

رٛٔب اٌغجً 
 ٚاالش١ّٔٛٓ

آصبس ِظش ا١ٌٛٔب١ٔخ 
 (1اٌشِٚب١ٔخ )

د. دػبء ػجذ  اٌضبٌضخ
 اٌّزؼبي

االعجٛع اٌضبٟٔ 
 ِٓ شٙش ٔٛفّجش

 ع١ٕٗ 35 ٠َٛ ٚاؽذ

آصبس ِظش ا١ٌٛٔب١ٔخ  االعىٕذس٠خ
 (1اٌشِٚب١ٔخ )

إسشبد ع١بؽٟ رطج١مٟ 
(4) 

د. دػبء ػجذ  اٌضبٌضخ
اٌّزؼبي+ د. 
 ٠غشٞ ػضد

االعجٛع اٌضبٌش 
 ِٓ شٙش د٠غ١ّش

 ع١ٕٗ 511 صالصخ ا٠بَ

اٌّزؾف 
 اٌّظشٞ

إسشبد ع١بؽٟ رطج١مٟ 
(3) 

+  د. ٚالء دمحم خاٌضبٌض
 د. فشط ػج١ذ

االعجٛع االٚي 
 ِٓ شٙش د٠غّجش

 ع١ٕٗ 65 ٠َٛ ٚاؽذ

د. اؽّذ اثٛ  اٌشاثؼخ (6آصبس ِظش اٌمذ٠ّخ ) عٕٛة ع١ٕبء
فشط  .اٌّغذ + د
 ػج١ذ

االعجٛع اٌضبٟٔ 
 ِٓ شٙش د٠غّجش

 ع١ٕٗ 411 صالصخ ا٠بَ

اٌمب٘شح 
االعال١ِخ 
)لٍؼخ طالػ 

اٌذ٠ٓ 
األ٠ٛثٟ+ 
ِغبعذ 
ِغبعذ 

ب٘شح فٟ اٌم
اٌؼظش 
اٌٍّّٛوٟ 
اٌجؾشٞ 

ٚاٌغشوغٟ 
+ ِزؾف 
اٌفٓ 
+ االعالِٟ
ث١ذ 
 (اٌىش٠ز١ٍ١خ

آصبس ِظش اإلعال١ِخ 
(    إسشبد ع١بؽٟ 2)

 (5رطج١مٟ )
آصبس ِظش اإلعال١ِخ 

(3) 

د. عّبػ ػجذ  اٌشاثؼخ
 اٌشؽّٓ + 

 د. شؼجبْ ع١ّش

االعجٛع  اٌضبٌش 
 ِٓ شٙش ٔٛفّجش

 ع١ٕٗ 65 ٠َٛ ٚاؽذ

                                                                                                   

 سئُظ انمغى 
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 انضَبساد انًُذاَُخ خالل اخبصح يُزصف انؼبو
 

يكبٌ 
ضَبسح ان

 انًُذاَُخ
 )انشزهخ(

ضَبسح رىلُذ ان اعزبر انًمشس انفشلخ اعى انًمشس
 انًُذاَُخ

يذح 
ضَبسح ان

 انًُذاَُخ

ركهفخ 
ضَبسح ان

 انًُذاَُخ
نهفشد 
انىازذ 
 )رمشَجُب(

االلظش 
 ٚاعٛاْ

 (3آصبس ِظش اٌمذ٠ّخ )
 (4آصبس ِظش اٌمذ٠ّخ )
 (5آصبس ِظش اٌمذ٠ّخ )

آصبس ِظش ا١ٌٛٔب١ٔخ 
 (2ٚاٌشِٚب١ٔخ )

اٌضب١ٔخ 
 ٚاٌضبٌضخ

د. عّش ِظطفٟ وّبي 
+ د. شش٠ف اٌظجبْ + 
 د. دػبء ػجذ اٌّزؼبي

االعجٛع االٚي 
ِٓ اعبصح 
 ؼبَِٕزظف اٌ

 ع١ٕٗ 811 اعجٛع

 

 

 سئُظ انمغى                                                                        
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 نثبٍَانضَبساد انًُذاَُخ خالل انفصم انذساعٍ ا

ضَبسح يكبٌ ان
 انًُذاَُخ
 )انشزهخ(

رىلُذ  اعزبر انًمشس انفشلخ اعى انًمشس
ضَبسح ان

 انًُذاَُخ

ضَبسح يذح ان
 انًُذاَُخ

ركهفخ 
ضَبسح ان

 انًُذاَُخ
نهفشد 
انىازذ 

 ب()رمشَج

ا٘شاِبد اٌغ١ضح 
 ٚعمبسح ِٕٚف

د. شش٠ف  االٌٟٚ (1آصبس ِظش اٌمذ٠ّخ )
 اٌظجبْ

االعجٛع االٚي 
 ش٠ًِٓ شٙش اث

 ع١ٕٗ 65 ٠َٛ ٚاؽذ

االعجٛع اٌشاثغ  د. ٠غشٞ ػضد االٌٟٚ ؽضبسح ٚ آصبس ا١ٌّٕب طٕٙب اٌغجً
ِٓ شٙش 
 ِبسط

 ع١ٕٗ 25 ٠َٛ ٚاؽذ

إسشبد ع١بؽٝ رطج١مٝ  اٌّزؾف اٌّظشٞ
(2) 

د. اؽّذ اثٛ  اٌضب١ٔخ
 اٌّغذ

االعجٛع اٌضبٟٔ 
 ِٓ شٙش اثش٠ً

 ع١ٕٗ 65 ٠َٛ ٚاؽذ

وٕبئظ ِظش 
اٌمذ٠ّخ ٚاٌّزؾف 

 طٟاٌمج

ربس٠خ ٚ آصبس ِظش 
 اٌج١ضٔط١خ

إسشبد ع١بؽٟ رطج١مٟ 
(4) 

د. عّبػ ػجذ  اٌضبٌضخ
 اٌشؽّٓ

االعجٛع االٚي 
 ِٓ شٙش ِب٠ٛ

 ع١ٕٗ 65 ٠َٛ ٚاؽذ

اٌٍمب٘شح االعال١ِخ 
)عبِغ ػّشٚ ثٓ 
اٌؼبص ٚعبِغ اثٓ 
طٌْٛٛ ٚاٌغبِغ 
االص٘ش ٚشبسع 

 اٌّؼض(

آصبس ِظش اإلعال١ِخ 
(1) 

جٛع اٌضبٟٔ االع د. شؼجبْ ع١ّش اٌضبٌضخ
 ِٓ شٙش ِب٠ٛ

 ع١ٕٗ 65 ٠َٛ ٚاؽذ

ِزبؽف ٚؽذائك  
اٌمب٘شح ثبالضبفخ 
اٌٟ إٌّشؤد 

اٌؾذ٠ضخ ِضً ِجٕٟ 
االراػخ ٚ 
ثشط -اٌز١ٍفض٠ْٛ 
داس  -اٌمب٘شح
ِشوض  -االٚثشا

اٌمب٘شح اٌذٌٟٚ 
١ِذاْ  -ٌٍّؤرّشاد
رّبص١ً  -اٌزؾش٠ش

 ا١ٌّبد٠ٓ

ِؼبٌُ ِظش اٌؾذ٠ضخ 
 اٌّؼبطشحٚ

 ػجذ د. ٕ٘ذ دمحم اٌشاثؼخ
 اٌشؽّٓ + 

 د. ا٠ٕبط فبسط

االعجٛع اٌضبٌش 
 ِٓ شٙش اثش٠ً

 ع١ٕٗ 211 ٠ِٛبْ

 

 سئُظ انمغى                                                                                       

   

 

 


