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 0                                     6106/6102 " إداسح انفُبدقيبعغزٛش انغٛبحّ ٔانفُبدق رخظض "رٕطٛف يمشساد رًٓٛذ٘ 
 

 إداسج فُذقُح يرقذيحذىصُف يقشس 

 

 تُاَاخ انًقشس -0

 اسى انًقشس: إداسج فُذقُح يرقذيح 510انشيضانكىدٌ:  أ.ف 

 اػح س  48َظشٌ/  6 ػذد انىحذاخ انذساسُح: يًرذ -ذًهُذٌ ياجسرُش :انرخصص/ انفشقح

 

ح انفُبدق ٔاإلرغبْبد انًشرجطّ ثئداسإكغبة انطبنت انًؼبسف ٔانًفبْٛى ٔانًٓبساد  هذف انًقشس: -6

ظ ػهٗ انحفبٔٔرًُٛخ ػٕائذ انفُبدق ثبنفُبدق زًُٛخ انًٓبساد انمٛبدٚخ ٔانجششٚخ اإلٚغبثٛخ ن

 .انزًُٛخ انجٛئٛخ ثبنفُبدق

 ػهً أٌ: تُهاَح انًقشس َكىٌ انطانة قادسا   انًسرهذف يٍ ذذسَس انًقشس: -3

 .ثبنؼبئذ داسحَُٚؼشف يفٕٓو اإل -0-أ-3 انًؼهىياخ وانًفاهُى: -أ

 .داسٚخ ثبنفُبدقاألعبنٛت انمٛبدٚخ ٔاإل ٚزكش -6-أ-3

 .داسح االعزشارٛغٛخ ثبنفُبدقُٚبلش اإل -3-أ-3

 ٚزؼشف ػهٗ شكبٖٔ انؼًالء. -4-أ-3

 ٚب ٔانًشكالد انفُذلٛخ ٔعجم حهٓب.ُٚبلش انمضب -0-ة-3 انًهاساخ انزهُُح: -ب

 إلداسح انفُبدق. خطخ اعزشارٛغٛخٚظًى  -6-ة-3

 عبنٛت انمٛبدٚخ ٔاإلداسٚخ ثبنفُبدق.ًٚٛض ثٍٛ األ -3-ة-3

 .صيبد انفُذلٛخٚزؼبيم يغ انًشكالد ٔاأل -0-ط-3 :انًهاساخ انًهُُح  -ج

 ٚحذد ػاللخ إداسح انجٛئخ ثبنفُبدق. -6-ط-3

 لزظبدٚبد انفُبدق انخضشاء.ُٚمَٛى إ -3-ط-3

 .بدقثبنفُ ًْٛخ  رًُٛخ انًٕاسد انجششٚخ ٔانمٛبدٚخأ ٕضحٚ -4-ط-3

 .زؼبيم يغ انًشكالد انًخزهفخٚ -0-د-3 انًهاساخ انؼايح: -د

 ٚزٕاطم ثفبػهّٛ يغ األخشٍٚ. -6-د-3

 ٚذٚش انٕلذ ثًٓبسِ. -3-د-3

  .رًُٛخ انًٓبساد اإلداسٚخ ٔانمٛبدٚخ -0 يحرىي انًقشس: -4

 سح اإلعزشارٛغٛخ نًُشآد انضٛبفخ.اإلدا -6

 إلداسح انجٛئٛخ نهًُشآد انفُذلٛخ.ا -3

 خ انًٕاسد انجششٚخ فٗ انفُبدق.ٛغٛإعزشار -4

 اإلداسح ثبنؼبئذ فٗ لطبع انضٛبفخ. -5

  إداسح شكبٖٔ ٔاػزشاضبد انؼًالء. -6

 .يشكالد ٔأصيبد فُذلٛخ يؼبطشح -2

 .انًحبضشح -0 اسانُة انرؼهُى وانرؼهى: -5

 .انًُبلشخ -6

 (.انؼشٔع انزمذًٚٛخانزؼهى انمبئى ػهٗ األَشطّ ) -3

 انزؼهى انزارٗ )أثحبس(. -4

 ب:ذقىَى انطال -6

 .إخزجبس شفٓٗ -0 االسانُة انًسرخذيح: -أ

 إخزجبس َظف فظهٗ. -6

 .أثحبس -3

 َٓبٚخ انؼبو انذساعٗ.يزحبٌ إ -4

 أعجٕػٛب   انرىقُد نكم يُها: -ب

 األعجٕع انؼبشش ٔاألعجٕع انؼششٌٔ

 انضبَٗ ٔانؼششٌٔاألعجٕع 
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 َٓبٚخ انؼبو

 % 01                    إخزجبس شفٓٗ  ذىصَغ انذسجاخ: -ج

 % 01           ف فظهٗ إخزجبس َظ

 % 01                            أثحبس 

 % 21              إيزحبٌ َٓبٚخ انؼبو 

  %011                         اإلعًبنٙ

 قائًح انكرة انذساسُح وانًشاجغ: -8

شش (, إداسح انًٕاسد انجششٚخ فٙ انفُبدق, داس طفبء نه6114ُ) لظٙ لحطبٌ خهٛفخ - يزكشاخ: -أ

 ٔانزٕصٚغ, ػًبٌ. 

 , انمبْشِ.(, إداسح انفُبدق, يكزجخ األَغهٕ انًظشٚخ6116عؼٛذ انجطٕطٙ ) -

 .(, يجبدا إداسح انفُبدق, داس صْشاٌ, ػًب6111ٌ) يبْش ػجذ انؼضٚض رٕفٛك -

 .Thomas, J. (2016). Strategic Management, India - كرة يهضيح: -ب

- Weinberg, M. (2016). Sales Management, New York. 

 Powers, T. and Barrows, W. C. (2006). Management in the - كرة يقرشحح: -ج

Hospitality Industry, eighth edition, John Willey & Sons. 

- Fitzsimmons, J.A. (2014). Service Management, New York. 

- Robbins, P. S. and Decenzo, A. D. (1998). Fundamentals of 

Management, 2nd edition, Printice-Hall, New Jersey. 

- Fiona, M. (2004). Organization Behaviour and Work, London.  

دوسَاخ ػهًُح او َششاخ . . .  -د

 نخإ

- Pokryshevskaya, E. B. and Antipov, E. A. (2017). 'Profiling 

Satisfied and Dissatisfied Hotel Visitors using Publicly available 

Data from a Booking Platform',  

International Journal of Hospitality Management 67, 1-10. 

- E Sobaih, A. (2015). 'Human Resource Management in 

Hospitality Firms in Egypt: Does Size Matter?', Tourism and 

Hospitality Research 1, 1-11. 

  

 سئُس يجهس انقسى             سرار انًادج:أ           

 

 حًذ ػهًأيحًذ د.           انفاطًح فرح هللا ساليح        

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431917301433#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431917301433#!
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02784319
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02784319
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02784319/67/supp/C
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 يصفىفح انًؼاسف وانًهاساخ انًسرهذفح يٍ انًقشس

 

 

 

 

 

انًؼاسف  سثىع انذساسحأ يحرىَاخ انًقشس

 انشئُسُح

انًهاساخ 

 انزهُُح

انًهاساخ 

 انًهُُح

انًهاساخ 

 انؼايح

-انضبَٗ-ٔلاأل رًُٛخ انًٓبساد اإلداسٚخ ٔانمٛبدٚخ 

 انشاثغ -انضبنش

، 6  أ̸ 3، /1أ ̸ 3

 3  أ ̸ 3

 3/د/3-6/د/3 4/ط/3 3 ̸ ة ̸ 3

 -انخبيظ اإلداسح اإلعزشارٛغٛخ نًُشآد انضٛبفخ

 انغبثغ -انغبدط

 -0/د/3 0/ط/3 6/ة/3 3  أ ̸ 3

 3/د/3 -6/د/3

، 6  أ̸ 3، /1أ ̸ 3 انزبعغ-ضبيٍان اإلداسح انجٛئٛخ نهًُشآد انفُذلٛخ

 3  أ ̸ 3

 -0/د/3 3/ط/3 6/ة/3

 3/د/3 -6/د/3

     انؼبشش إخزجبس َظف فظهٗ

إعزشارٛغٛخ انًٕاسد انجششٚخ فٗ 

 انفُبدق 

 -انحبدٖ ػشش

 -انضبَٗ ػشش

 انضبنش ػشش

 -0/د/3 4/ط/3 6/ة/3 3  أ ̸ 3

 3/د/3 -6/د/3

 -ششانشاثغ ػ اإلداسح ثبنؼبئذ فٗ لطبع انضٛبفخ

 -انخبيظ ػشش

 انغبدط ػشش

 -0/د/3 6/ط/3 6/ة/3 0  أ ̸ 3

 3/د/3 -6/د/3

-انغبثغ ػشش إداسح شكبٖٔ ٔاػزشاضبد انؼًالء

 -انضبيٍ ػشش

 انزبعغ ػشش

 6/د/3 -0/د/3 0/ط/3 0/ة/3 4/أ/3

     انؼششٌٔ إخزجبس َظف فظهٗ

انحبدٖ   يشكالد ٔأصيبد فُذلٛخ يؼبطشح

انضبَٗ -ٔانؼششٌٔ

 ٔانؼششٌٔ

 -0/د/3 0/ط/3 0/ة/3 4/أ/3

 3/د/3 -6/د/3

 -انضبنش ٔانؼششٌٔ يُبلشخ أثحبس

 انشاثغ ٔانؼششٌٔ

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إداسج فُذقُح يرقذيح يسًً انًقشس:

 510.ف أ كىد انًقشس:
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 إداسج يطاػى انخذيح انسشَؼحذىصُف يقشس 

 

 تُاَاخ انًقشس -0

 إداسح يطبػى انخذيخ انغشٚؼخ اسى انًقشس: 516أ.ف انشيضانكىدٌ: 

 عبػخ 44َظش٘/  6: ػذد انىحذاخ انذساسُح شذٖ يبعغزٛرًٓٛ -فُبدق إداسحانرخصص/ انفشقح: 

 

ًطبػى انخذيخ انغشٚؼخ انًؼبسف ٔانًفبْٛى انًشرجطخ ثانطبنت إكغبة  هذف انًقشس: -6

 .ٔاإلرغبْبد اإلٚغبثٛخ َحٕ إداسرٓبٔإَٔاػٓب ٔرطٕسْب انزبسٚخٗ ٔرغٓٛضارٓب 

 ػهً أٌ: ادسا  تُهاَح انًقشس َكىٌ انطانة ق :انًسرهذف يٍ ذذسَس انًقشس -3

 .طشق انًخزهفخ نهخذيخ ثٓبٔانانغٛبحّٛ إَٔاع انًطبػى  ٚزكش -0-أ-3 انًؼهىياخ وانًفاهُى: -أ

 دٔسح انزغزٚخ داخم يطبػى انخذيخ انغشٚؼخ. ُٚبلش  -6-أ-3

  .ٚظف رغٓٛضاد يطبػى انخذيخ انغشٚؼخ -3-أ-3

 بنًطؼى انفُذلٗ.ث ٚجزكش أفكبس عذٚذح نزطٕٚش انؼًم -0ة-3 انًهاساخ انزهُُح: -ب

 بنًطؼى انفُذلٗ.ثيشبكم انؼًم هم ٚح -6-ة

 .شكالد انًطبػى انغشٚؼخُٚمُٛى ي -3-ة

 .انفُذلٗ يغ انؼًالء داخم انًطؼىٚزؼبيم  -0-ط-3 :انًهاساخ انًهُُح  -ج

ٚغزخذو انطشق انًخزهفخ نخذيخ انًؤكٕالد ٔانًششٔثبد فٙ انًطبػى  -6-ط-3

 .انغشٚؼخ

يُخ نهزؼبيم يغ انزغٓٛضاد ٔانًؼذاد انًخزهفخ األ ٚطجك  انطشق -3-ط-3

 .داخم انًطؼى

 .انفؼبلؼشع اد انٚطجك يٓبس -0/د/3 انًهاساخ انؼايح: -د

 .ٚؼًم فٙ فشٚك -6/د/3

 .ٚذٚش انٕلذ ثًٓبسح -3/د/3

 .َظشح ػبيّ ػهٗ إَٔاع انًطبػى -0 يحرىي انًقشس: -4

 .يفٕٓو يطبػى انخذيخ انغشٚؼخ ٔيًٛضارٓب -6

 .ُظًٛٗ نهؼبيهٍٛ ثًطبػى انخذيخ انغشٚؼخانٓٛكم انز -3

 دٔسح انزغزٚخ فٗ يطبػى انخذيخ انغشٚؼخ. -4

 .لٕائى انطؼبو فٗ يطبػى انخذيخ انغشٚؼخ ٔيؼبٚٛش ركهفزٓب -5

 .رغٓٛضاد يطبػى انخذيخ انغشٚؼخ -6

 .انًحبضشح -0 اسانُة انرؼهُى وانرؼهى: -5

 انًُبلشخ. -6

 .سبثحأ -3

 رمذًّٚٛ(. عٔػشانزؼهى انمبئى ػهٗ األَشطخ ) -4

سانُة انرؼهُى وانرؼهى نهطالب روٌ أ -6

 انقذساخ انًحذودج:

 ركهٛفبد يُضنّٛ

 :ذقىَى انطالب -2

 .إخزجبس شفٓٗ -0 سانُة انًسرخذيح:األ -أ

 .أثحبس -6

 زجبس َظف فظهٗ.إخ -3

 إيزحبٌ َٓبٚخ انؼبو. -4

 أعجٕػٛب   انرىقُد -ب

 األعجٕع انؼبشش ٔانؼششٌٔ

 انؼششٌٔاألعجٕع انضبَٗ ٔ
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 َٓبٚخ انؼبو

 % 01                        :  إحزجبس شفٓٗ ذىصَغ انذسجاخ: -ج

 % 01                                 : أثحبس

 % 01                : إخزجبس َظف فظهٗ

 %  21:                    َٓبٚخ انؼبو يزحبٌإ

    %011              اإلعًبنٙ

 انذساسُح وانًشاجغ:قائًح انكرة  -8

 ال ٕٚعذ يزكشاخ - أ

(, إداسح انًطبػى ٔرُظٛى انحفالد ٔانًؤرًشاد، 6111َضّٚ انشٚبط ) - كرة يهضيح: -ب

 داس انحبيذ، انمبْشِ.

 Dittemer, P. R. and Gerald, G. G. 1999. Principles of - كرة يقرشحح: -ج

Food, Beverage, and Labor Cost Control, Sixth 

edition, New York and London. 

- Caprione, C. 2000. Opportunities in Food, Servile, 

Cavers, London. 

- Cilmore, Sh. 1999. Food Service, third edition, Jowa 

State University Press. 

 Gaber, H. R. and Wright, L. T. 2014. 'Fast-food - نخإدوسَاخ ػهًُح او َششاخ . . .  -د

Advertising in Social Media. A Case Study on 

Facebook in Egypt', Journal of Business and Retail 

Management Research 9/1, 52-63. 

 

 سئُس انقسى:                                                                           سرار انًادج:     أ                  

                

 حًذ ػهًد. يحًذ ػثذ انًُؼى إتشاهُى                                                                     د. يحًذ أ            
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 يصفىفح انًؼاسف وانًهاساخ انًسرهذفح يٍ انًقشس

 

 

 

 

 

انًؼاسف  سثىع انذساسحأ قشسيحرىَاخ انً

 وانًفاهُى

انًهاساخ 

 انزهُُح

ًهاساخ ان

 ًهُُحان

ًهاساخ ان

 ؼايحان

 0/د/3   1  أ/ ̸ 3 األٔل ٔانضبَٗ َظشح ػبيّ ػهٗ إَٔاع انًطبػى

يفٕٓو يطبػى انخذيخ انغشٚؼخ 

 ٔيًٛضارٓب

انضبنش ،انشاثغ، 

 انخبيظ

 6د/ ̸ 3، 0/د/3   /0أ ̸ 3

ٍٛ ثًطبػى نٓٛكم انزُظًٛٗ نهؼبيها

 انخذيخ انغشٚؼخ

، 6د/̸ 3، 0/د/3 0/ط3 0/ة/3 0/أ/3 انغبدط، انغبثغ

 3/د/3

دٔسح انزغزٚخ فٗ يطبػى انخذيخ 

 انغشٚؼخ.

انضبيٍ حزٗ انضبَٙ 

 ػشش

، 6د/̸ 3، 0/د/3 6/ط/3 0/ة/3 6/أ/3

 4/د/3،3/د/3

لٕائى انطؼبو فٗ يطبػى انخذيخ 

 انغشٚؼخ ٔيؼبٚٛش ركهفزٓب

انضبنش ػشش حزٗ 

 ششٌٔانؼ

، 0/ة/3 6/أ/3

 3/ة/6،3/ة/3

، 6د/̸ 3، 0/د/3 6/ط/3

 4/د/3،3/د/3

انحبد٘ ٔانؼششٌٔ  رغٓٛضاد يطبػى انخذيخ انغشٚؼخ

حزٗ انشاثغ 

 ٔانؼششٌٔ

، 0/ة/3 3/أ/3

 3/ة/6،3/ة/3

، 6د/̸ 3، 0/د/3 3/ط/3

 4/د/3،3/د/3

 

 إداسج يطاػى انخذيح انسشَؼح يسًً انًقشس:

 516أ.ف   كىد انًقشس:
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 هداسج انجىدج فٍ انضُافذىصُف يقشس إ

 

 تُاَاخ انًقشس  -0

 إداسح انغٕدح فٙ انضٛبفخ إسى انًقشس: 513ع.د  ي:انشيض انكىد

 عبػخ 44/ َظش٘ 6 ػذد انىحذاخ انذساسُح: رًٓٛذٖ انًبعغزٛش -داسح انفُبدقإ :انرخصص/ انفشقح

 

إداسح  ٔيُٓغٛبد أعبعٛبد زطجٛككغبة انطبنت انًؼبسف ٔانًٓبساد ٔاإلرغبْبد اإلٚغبثٛخ انًشرجطخ ثإ هذف انًقشس:  -6

 آد انضٛبفّ.انغٕدح فٙ يُش

  تُهاَح انًقشس َكىٌ انطانة قادسا  ػهٍ أٌ: انًسرهذف يٍ ذذسَس انًقشس: -3

 :انًؼهىياخ وانًفاهُى -أ

 

 

 .داسح انغٕدح انشبيهخ ٔخظبئظٓبَُٚؼشف يفٕٓو إ -0/أ/3

 .داسح انغٕدح انشبيهخإ دٔادُٚبلش طشق ٔأ -6/أ/3

 .داسح انغٕدح انشبيهخإيٓبو  ٚزكش -3/أ/3

 .داسح انغٕدح انشبيهخنؼٕايم انًغبػذح إلذد اٚح -4/أ/3

 انًهاساخ انزهُُح:   -ب

 

 .داسح انغٕدح انشبيهخإٚحهم خظبئض  -0/ة/3

 .داسح ثبنٕعبئماإلٚمبسٌ ثٍٛ اإلداسح ثبنُظى ٔ -6/ة/3

 .رخبر انمشاسانًؼهٕيبد انالصيخ نؼًهٛخ إثٍٛ طشق ٔأدٔاد عًغ انجٛبَبد ٔ َٚضبًُٚ -3/ة/3

 .داسح انغٕدح انشبيهخرطجٛك إكالد يش ٚشخض -4/ة/3

 .داسح انغٕدح انشبيهخًبسط إٚ -0/ط/3 : انًهُُحانًهاساخ  -جـ 

 .انًؼهٕيبدأدٔاد عًغ انجٛبَبد ٔطشق ٔٚغزخذو  -6/ط/3

 .نخبطخ ثبنغٕدحاطشق رحهٛم انجٛبَبد ٚطجك  -3/ط/3

 .ٔاإلرظبلؼشع اد انيٓبس ًُٚٗ -0/د/3 :ايحانًهاساخ انؼ –د 

 .ٚش انٕلذ ثًٓبسحٚذ -6/د/3

 .ٚؼًم فٙ فشٚك -3/د/3

 يفٕٓو انغٕدح -0 يحرىٌ انًقشس -4

 يٓبو اداسح انغٕدح انًؼبطشح -6

 يمذيخ ػٍ اداسح انغٕدح انشبيهخ -3

 طشق اداسح انغٕدح انشبيهخ -4

 االداسح ثبنُظى ٔ االداسح ثبنٕعبئم -5

 انؼٕايم انًغبػذح الداسح انغٕدح انشبيهخ -6

 خيظبدس يؼهٕيبد اداسح انغٕدح انشبيه -2

 رحذٚبد اداسح انغٕدح انشبيهخ -4

 أسانُة انرؼهُى وانرؼهى -5

 

 .يحبضشح -0

 .يُبلشخ -6

 .ػظف رُْٗ -3

 .لشاٌرؼهٛى أ -4

 .)أثحبس( رؼهى رارٙ -5

 أسانُة انرؼهُى وانرؼهى نهطالب -6

 روي انقذساخ انًحذودج  

 ركهٛفبد يُضنٛخ

 

 :ذقىَى انطــالب -2

 أ. األسانُة انًسرخذيح

 

 شفٓٗ.إخزجبس  -0

 فظهٗ. إخزجبس َظف -6

 أثحبس. -3

 َٓبٚخ انؼبو.إيزحبٌ  -4

 انرىقُد - ب

  

 أعجٕػٛب  

 األعجٕع انشاثغ ػشش

 األعجٕع انؼششٌٔ
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 َٓبٚخ انؼبو

  ج . ذىصَغ انذسجاخ

 

 دسعبد  01إخزجبس انشفٓٗ                   

 دسعبد 01إخزجبس َظف فظهٗ             

 دسعبد 01أثحبس                             

 دسعّ 21انؼبو                 إيزحبٌ َٓبٚخ

 دسعّ 011اإلعًبنٗ                           

 : قائًح انكرة انذساسُح وانًشاجغ -4

 Mohsen, M. A. M. S. (2010). The Introduction of a Total - يزكشاخ -أ

Quality Management Culture in Hotels: University of 

Wales, 

 Mok, C., Sparks, B., & Kadampully, J. (2013). Service - كرة يهضيح  -ب

Quality Management in Hospitality, Tourism, and Leisure, 

London. 

 Bergman, B., & Klefsjö, B. (2010). Quality from Customer - كرة يقرشحح  -جـ 

Needs to Customer Satisfaction: Studentlitteratur AB. 

- Dale, B. (2015). Total Quality Management: Wiley Online 

Library. 

- Goetsch, D. L., & Davis, S. B. (2014). Quality Management 

for Organizational Excellence: Upper Saddle River, NJ. 

- Nanda, V. (2016). Quality Management System Handbook 

for Product Development Companies: CRC Press.  

 Chen, P.-T., & Hu, H.-H. (2010). 'How Determinant - دوسَاخ ػهًُح أو َششاخ...إنخ  -د

Attributes of Service Quality Influence Customer-perceived 

Value: An Empirical Investigation of the Australian Coffee 

Outlet Industry', International Journal of Contemporary 

Hospitality Management, 22(4), 535-551. 

- He, P., Murrmann, S. K., & Perdue, R. R. (2010). 'An 

Investigation of the Relationships among Employee 

Empowerment, Employee perceived Service Quality, and 

Employee Job Satisfaction in a US Hospitality 

Organization', Journal of Foodservice Business Research, 

13(1), 36-50. 

- Kim, D.-Y., Kumar, V., & Kumar, U. (2012). Relationship 

between quality management practices and innovation. 

Journal of operations management, 30(4), 295-315. 

- Mohsen, M. (2014). 'Psychological Empowerment and Job 

Satisfaction in the Hotel Industry: A Study on Egyptian 

Employees in KSA Hotels. Paper presented at the 32nd 

EuroCHRIE conference" Hospitality and Tourism Futures", 

Dubai 6-9 October 2014. 

- Mohsen, M. A. M. S. (2016). 'Committed Generations: A 

Case Study on Generations X and Y Employees in Saudi 

Hotels. Anatolia 27(4), 456-467. 

- Mohsin, A., & Lockyer, T. (2010). 'Customer Perceptions 
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of Service Quality in Luxury Hotels in New Delhi, India: 

An Exploratory Study', International Journal of 

Contemporary Hospitality Management 22(2), 160-173. 

- Motowidlo, S. J., & Van Scotter, J. R. (1994). 'Evidence that 

Task Performance should be distinguished from Contextual 

Performance', Journal of Applied Psychology 79(4), 475. 

- P. Crick, A., & Spencer, A. (2011). 'Hospitality Quality: New 

Directions and New Challenges', International Journal of 

Contemporary Hospitality Management 23(4), 463-478. 

- Salazar, A., Costa, J., & Rita, P. (2010). 'A Service Quality 

Evaluation Scale for the Hospitality Sector: Dimensions, 

Attributes and Behavioural Intentions. Worldwide Hospitality 

and Tourism Themes 2(4), 383-397. 

 

 سئُس انقسى                         أسرار انًادج            
 

 د. يحًذ أحًذ ػهٍ                                 د. يحًذ ػادل يحسٍ        
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 نًهاساخ انًسرهذفح يٍ انًقشسيصفىفح انًؼاسف وا

 

 

 

 

 

انًؼاسف  سثىع انذساسحأ يحرىَاخ انًقشس

 انشئُسُح

انًهاساخ 

 انزهُُح

يهاساخ 

 يهُُح

 يهاساخ ػايح

 -0/ة/3 0/أ/3 ٔل ٔانضبَٗاأل يفٕٓو انغٕدح

 6/ة/3

  0/ط/3

انضبنش ٔانشاثغ ٔانخبيظ  ؼبطشحداسح انغٕدح انًإيٓبو 

 ٔانغبدط

 0/ط/3  3/أ/3

 

 -6/د/3-0//د3

 3/د/3

انغبثغ ٔانضبيٍ ٔانؼبشش  داسح انغٕدح انشبيهخإيمذيخ ػٍ 

 ٔانحبدٖ ػشش

 0/ط/3  0/أ/3

 

 

 0/ط/3  6/أ/3 انضبَٗ ػشش ٔانضبنش ػشش (0) داسح انغٕدح انشبيهخإطشق 

 

 -6/د/3-0//د3

 3/د/3

( 6) نشبيهخداسح انغٕدح اإطشق 

 + إخزجبس َظف فظهٗ

 0/ط/3  6/أ/3 انشاثغ ػشش

 

 -6/د/3-0//د3

 3/د/3

انخبيظ ػشش ٔانغبدط  داسح ثبنٕعبئماإلداسح ثبنُظى ٔاإل

 ػشش

 6/ة/3 3/أ/3 -0/أ/3

 

 0/ط/3

 

 

داسح انغٕدح انؼٕايم انًغبػذح إل

 انشبيهخ

 3/د/3   4/أ/3 انغبثغ ػشش ٔانضبيٍ ػشش

 

انغٕدح  داسحإيظبدس يؼهٕيبد 

 انشبيهخ

 3/ة/3 6/أ/3 انزبعغ ػشش ٔانؼششٌٔ

 

 6/ط/3

 3/ط/3

 0//د3

 6/د/3

انٕاحذ ٔانؼششٌٔ ٔانضبَٗ  داسح انغٕدح انشبيهخإرحذٚبد 

ٔانؼششٌٔ ٔانضبنش 

ٔانؼششٌٔ ٔانشاثغ 

 ٔانؼششٌٔ

 0//د3 3/ط/3 4/ة/3 3/أ/3

 6/د/3

 

 

 

 داسج انجىدج فٍ انضُافحإ يسًً انًقشس:

 513ع.خ  كىد انًقشس:
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 صحح األغزَح يرقذوذىصُف يقشس 

 

 تُاَاخ انًقشس -0

 طحخ األغزٚخ يزمذو اسى انًقشس: 504 أ.ف نكىدي:انشقى ا

 عبػخ 44َظش٘/  6 ػذد انىحذاخ انذساسُح: رًٓٛذٖ انًبعغزٛش -إداسح انفُبدق انرخصص/ انفشقح:

 

فٗ غاليخ األغزٚخ إكغبة انطبنت انًؼبسف ٔانًٓبساد ٔاإلرغبْبد اإلٚغبثٛخ انًشرجطّ ث هذف انًقشس -6

 .يُشؤد انضٛبفّ

 ػهً أٌ: تُهاَح انًقشس َكىٌ انطانة قادسا  س انًقشس: انًسرهذف يٍ ذذسَ -3

 انًؼهىياخ وانًفاهُى - أ

 

 يُخ نزفبدٖ األيشاع.طبد األحزٛباإلػهٗ ؼشف زٚ -0-أ-3

 ٗ رُزمم ػٍ طشٚك انغزاء ٔكٛفٛخ انؼالط يُٓب.زاأليشاع ان ٚحذد -6-أ-3

 انغزائٛخ.ف انًفبْٛى انًزؼهمخ ثبنغزاء كبنزغًى انغزائٙ ٔانؼذٔ٘ ؼشَ ُٚ  -3-أ-3

 األغزٚخ انخبطخ.ٚزكش  -4-أ-3

 طشق يشالجخ األغزٚخ. ُٚؼَذد -5-أ-3

 انطشق انغهًٛخ نزذأل انغزاء. ُٚبلش -6-أ-3

 َزبط األغزٚخ.إاألػزجبساد انغزائٛخ ػُذ  ٚشرت -2-أ-3

 .َٕاع انًخزهفخ نمٕائى انطؼبواألٚحذد  -4-أ-3
 

 انًهاساخ انزهُُح - ب

 

 انغزائٙ ٔانؼذٔ٘ انغزائٛخ. ق ثٍٛ انزغًىفشَ ُٚ   -0-ة -3

 انًطجك ثبنفُبدق انًخزهفخ. HAACPى َظبو ال مَٛ ُٚ  - 6-ة -3

 ثٍٛ يظبدس انخطش انزٙ رٓذد عاليخ انغزاء. ٚضبًُٚ   - 3-ة -3

 ثٍٛ انغزاء اٜيٍ ٔانغٛش آيٍ. ٚمبسٌ  - 4-ة-3

 األَٕاع انًخزهفخ نمٕائى انطؼبو.ٚحذد   - 5-ة-3

 انًهاساخ انًهُُح - ج

 

 فٙ انًُشؤد انفُذلٛخ. HACCPٚطجك َظبو ال   -0-ط-3

ٚطجك يب رى دساعزّ يٍ رششٚؼبد ٔأيٍ غزائٗ نٕلبٚخ األفشاد ٔانًغزًغ يٍ  -6-ط-3

 انزهٕس انغزائٗ.

 حزٛبطبد يُغ انزهٕس ٔانزغًى انغزائٙ ٔانؼذٔ٘ انغزائٛخ.ُٚفز ا -3-ط-3

 ًٚبسط انطشق انًخزهفخ نًشالجخ األغزٚخ انًخزهفخ. -4-ط-3

 ٚطجك انُٕاحٙ انظحٛخ ػُذ اَزبط األغزٚخ. -5-ط-3

 انًهاساخ انؼايح - د

 

 .ٚذٚش انٕلذ ثًٓبسِ -0-د -4

 .ٚؼًم فٗ فشٚك -6-د -4

 .ٚزٕاطم ثفبػهّٛ يغ األخشٍٚ -3-د-4

 يحرىي انًقشس -4

 

 

 

 .بساد انغزائٛخ ػُذ إَزبط األغزٚخانُٕاحٗ انظحٛخ ٔاالػزج .0

 انزذأل انظحٗ نهغزاء. .6

 انًخزهفخ نزهٕس األطؼًخ(.رهٕس األغزٚخ )انطشق  .3

 يظبدس انخطش انزٗ رٓذد عاليخ ٔطحخ انغزاء. .4

 انُٕاحٗ انظحٛخ ٔاالػزجبساد انغزائٛخ فٗ لٕائى انطؼبو. .5

 األيشاع انزٗ رُمم ػٍ طشٚك انزهٕس انغزائٗ ) انغزاء انًهٕس (. .6

 انظحخ انشخظٛخ ٔانًُٓٛخ فٗ لطبع انفُبدق. .2

 اَزشبسِ. انزغًى انغزائٗ ٔانؼٕايم انزٗ رؤدٖ إنٗ .4

 االحزٛبطبد انزٗ ٚغت ارخبرْب نًُغ انزغًى انغزائٗ. .9

 األغزٚخ انخبطخ. .01

 ٔركُّٕٚ ٔرطجٛمبرّ انؼًهٛخ.  HACCPرؼشٚف َظبو انٓبعت  .00

 يشالجخ األغزٚخ. .06

 األيبٌ انغزائٗ ) انغزاء اٜيٍ (. .03

 .انًحبضشح -  أسانُة انرؼهُى وانرؼهى -5
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 انًُبلشخ. - 

 .(سبثحأرؼهى رارٗ ) -

 .رمذًٚٛخ(ع ٔػشأَشطخ )ئى ػهٗ رؼهى لب -

أسانُة انرؼهُى وانرؼهى نهطالب  -6

 روي انقذساخ انًحذودج

 ركهٛفبد يُضنّٛ. -

 ذقىَى انطالب -2

 إخزجبس شفٓٗ. -  األسانُة انًسرخذيح: - أ

 إخزجبس َظف فظهٗ. -

 .سبثحأ -

 .إيزحبٌ َٓبٚخ انؼبو -

 ٛب  أعجٕػ انرىقُد: - ب

 انضبَٗ ػشش األعجٕع

 انؼششٌٔانزبعغ ػشش ٔاألعجٕع 

 َٓبٚخ انؼبو

 %01إخزجبس شفٓٗ                 - ذىصَغ انذسجاخ: -ج

 %01إخزجبس َظف فظهٗ        -

 %01                        سبثحأ -

 %21 إيزحبٌ َٓبٚخ انؼبو         -

 قائًح انكرة وانًشاجغ انًسرخذيح: -8

 ال ٕٚعذ انًزكشاخ - أ

يكزجخ , كفش انذٔاس, انطجؼخ األٔنٗ, انظحخ انفُذلٛخ (,6112) أثٕطٕسانغٛذ يحًذ  - كرة يهضيح - ب

 ثغزبٌ انًؼشفخ.

- D. A. Shapton & N. F. Shapton (1996). Principles and Practices 

for the Safe Processing of Foods, Cambridge, Woodhead 

Publications. 

 :Doyle, M. P., and M. C. Erickson (2008). Imported Foods - كرة يقرشحح -ج

Microbiological issues and challenges. Emerging Issues in Food 

Safety series. Washington DC. 

 انشٚبع., انطجؼخ األٔنٗ ,يجبدا عاليخ انغزاء(, 6100) انغغبطفٓذ ثٍ يحًذ  -

 .، طحخ األغزٚخ ٔعاليزٓب، ػًبٌ(6111)َضّٚ انذثبط

خ، داس انٛبصٔس٘ انؼهًٛخ نهُشش ٔانزٕصٚغ، ، انظحخ انؼبي(0992) غبَى ػٛش ٔآخشٌٔ -

 ػًبٌ.

 Fawzi, M. and Shama, M. E. (2209). 'Food Safety Knowledge - .دوسَاخ ػهًُح أو َششاخ...إنخ

and Practices among Women Working in Alexandria University, 

Egypt', Egypt Public Health Assoc 84(1-2): 95-117. 

     

 أسرار انًادج:                                                                            سئُس يجهس انقسى انؼهًً:                

 

 د. يحًذ ػادل أحًذ ػطُح                                                                   د. يحًذ أحًذ ػهٍ                 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fawzi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19712655
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shama%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19712655
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19712655
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 يصفىفح انًؼاسف وانًهاساخ انًسرهذفح يٍ انًقشس

 

 

 

 

 

أعجٕع  يحزٕٚبد انًمشس

 انذساعخ

انًؼبسف 

 انشئٛغٛخ

 يٓبساد ػبيخ يٓبساد يُٓٛخ انًٓبساد انزُْٛخ

ػزجبساد انُٕاحٗ انظحٛخ ٔاإل

 انغزائٛخ ػُذ إَزبط األغزٚخ 

 انظحٗ نهغزاء. انزذأل

 انضبَٙٔ األٔل

 ٔانضبنش

 0/د/4 5/ط/3 - 2/أ/3، 6/أ/3

رهٕس األغزٚخ )انطشق انًخزهفخ 

 نزهٕس األطؼًخ(.

يظبدس انخطش انزٗ رٓذد عاليخ 

 ٔطحخ انغزاء.

 نشاثغا

 انخبيظٔ

 انغبدطٔ

 6/د/4، 0/د/4 3/ط/3 3/ة/3 6/أ/3

ػزجبساد انُٕاحٗ انظحٛخ ٔاإل

 و.انغزائٛخ فٗ لٕائى انطؼب

 انغبثغ

 ٔانضبيٍ

 3/د/4، 6/د/4 5/ط/3 5/ة/3 4/أ/3

 األيشاع انزٗ رُمم ػٍ طشٚك

 (.انزهٕس انغزائٗ )انغزاء انًهٕس

انزبعغ 

 انؼبششٔ

 6/د/4, 0/د/4 6/ط/3 3/ة/3 6/أ/3، 0/أ/3

انظحخ انشخظٛخ ٔانًُٓٛخ فٗ 

 لطبع انفُبدق

 انحبد٘ ػشش

 

 3/د/4، 6/د/4 5/ط/3، 6/ط/3 0/ة/3 3/أ/3، 0/أ/3

     انضبَٙ ػشش .إخزجبس َظف فظهٗ

انغزائٗ ٔانؼٕايم انزٗ انزغًى 

 َزشبسِ.إرؤدٖ إنٗ 

رخبرْب إحزٛبطبد انزٗ ٚغت إلا

 نًُغ انزغًى انغزائٗ.

انضبنش ػشش 

 ٔانشاثغ ػشش

 3/د/4، 0/د/4 3/ط/3، 6/ط/3 3/ة/3، 0/ة/3 6/أ/3، 3/أ/3

انخبيظ ػشش  األغزٚخ انخبطخ.

ٔانغبدط 

 ػشش

 3/د/4، 6/د/4 5/ط/3، 6/ط/3 3//ة3 4/أ/3

 HACCPرؼشٚف َظبو انٓبعت 

 ٔركُّٕٚ ٔرطجٛمبرّ انؼًهٛخ. 

 

انغبثغ ػشش 

 ٔانضبيٍ ػشش

  0/ط/3 4/ة/3، 6/ة/3 6/أ/3، 5/أ/3

انزبعغ ػشش  يُبلشخ أثحبس

 ٔانؼششٌٔ

, 0/ط/3  

, 3/ط/6،3/ط/3

 5/ط/3, 4/ط/3

, 6/د/4، 0/د/4

 3/د/4

 يشالجخ األغزٚخ.

 انغزاء اٜيٍ(.ائٗ )األيبٌ انغز

انحبدٖ 

ٔانؼششٌٔ 

حزٗ انشاثغ 

 ٔانؼششٌٔ

, 6/د/4، 0/د/4 4/ط/3، 6/ط/3 4/ة/3، 3/ة/3 5/أ/3، 0/أ/3

 3/د/4

 

 

 

 

 صحح األغزَح )يرقذو( يسًً انًقشس:

 514ع.خ  كىد انًقشس:
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 ذىصُف يقشس انُظى انقاَىَُه نهؼقىد فً صُاػح انضُافه

 

 تُاَاخ انًقشس  -0

 نضٛبفّانُظى انمبََّٕٛ نهؼمٕد فٗ طُبػخ ا اسى انًقشس: 515ع.خ كىد انًقشس: 

 عبػخ 44/ َظش٘ 6 :ػذد انىحذاخ انذساسُح رًٓٛذٖ انًبعغزٛش -داسح انفُبدقإ: انفشقح/ انرخصص

 

قواعد القانونٌه التى تنظم العقود بطه بالتمرالإكساب الطالب المعارف والمفاهٌم واإلتجاهات اإلٌجابٌه  هدف المقرر:  -2
 فى مجال صناعة الضٌافه.

 ن:أعلي  يكون الطالب قادرا   المقررنهاية بمقرر: المستهدف من تدريس ال -3

 المعلومات والمفاهيم: -أ
 

 

 .رف ماهٌة العقد الفندقى وأركانه وشروطهع  ٌ   -1/أ/3
 .العقود الفندقٌة واإللتزامات المتبادلة طبقاً لنظم اإلدارة والتؤجٌرٌناقش  -2/أ/3
 ٌحدد آثار تطبٌق العقود فى منشآت الضٌافة -3/أ/3
 .جوانب القانونٌه للعقود الفندقٌهاألنظمه الداخلٌه فى الٌذكر  -4/أ/3
 .كٌفٌة إبطال وفسخ العقود واآلثار المترتبه علٌهاتعرف على ٌ -5/أ/3

 المهارات الذهنية:   -ب
 
 

 

 .ٌة العقد الفندقى وأركانه وشروطهٌحلل ماه -1/ب/3
م -2/ب/3  ٌ  .إلدارة والتؤجٌرالعقود واإللتزامات المتبادله طبقا لنظم ا ٌ ق
 .آثار تطبٌق العقود فى منشؤت الضٌافهٌستنتج  -3/ب/3
 .ٌقارن بٌن األنظمه الداخلٌه فى الجوانب القانونٌه للعقود -4/ب/3
 .إجراءات إبطال وفسخ العقود واآلثار المترتبه علٌهاٌفسر  -5/ب/3

 .أركان وشروط العقد الفندقى ٌطبق -1/ج/3 ج. المهارات المهنيه
 .العقود واإللتزامات المتبادله طبقا لنظم اإلدارة والتؤجٌر ٌستخدم -2/ج/3
 .آثار تطبٌق العقود فى منشؤت الضٌافه ٌوضح -3/ج/3
 .األنظمه الداخلٌه فى الجوانب القانونٌه للعقود ٌطبق -4/ج/3
 .فسخ العقود واآلثار المترتبه علٌهاجراءات إبطال وإفى  ثٌبح -5/ج/3

 .ٌتواصل بفاعلٌه مع األخرٌن -1/د/3 :مةالعاالمهارات  –د 
 .ٌنمى مهارات التعلم الذاتى -2/د/3
 فرٌق.ٌعمل فً  -3/د/3
 .الوقت بفاعلٌه ٌدٌر -4/د/3

 ماهٌة العقد الفندقى وأركانه وشروطه -1 محتوي المقرر -4
 العقود الفندقٌه واإللتزامات المتبادله طبقا لنظم اإلداره  والتؤجٌر -2
 ق العقود فى منشؤت الضٌافهآثار تطبٌ -3
 مقارنة األنظمة الداخلٌة فى الجوانب القانونٌة لعقود الشركات الفندقٌة -4
 إبطال و فسخ العقود وآثارها على الطرفٌن -5

 أساليب التعليم والتعلم  -5
 

 محاضرة -
 مناقشة -
 عصف ذهنً -
 تعلٌم االقران -
 تعلم ذاتً -

أساليب التعليم والتعلم  -6
 درات المحدودة ذوى الق للطالب

 تكلٌفات منزلٌة
 

 تقويم الطــالب: -7

 األساليب المستخدمةأ. 
 

 إختبار شفهى. - 
 إختبار نصف فصلى. -
 ث.ابحأ -
 .إمتحان نهاٌة العام -



                                                                                                 
  

 05                                     6106/6102 " إداسح انفُبدقيبعغزٛش انغٛبحّ ٔانفُبدق رخظض "رٕطٛف يمشساد رًٓٛذ٘ 
 

 ٌاً أسبوع التوقيت -ب
 الثانى عشر األسبوع
 التاسع عشر والعشروناألسبوع 
 نهاٌة العام

  توزيع الدرجات -ج

 
 %11              إختبار شفهى   -
 %11إختبار نصف فصلى        -
 %11                        ثابحأ -
 %71إمتحان نهاٌة العام          -

 : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

 ال ٌوجد مذكرات -أ

 ,Goodwin, J. R. (1987). Hotel Law - Principles and Cases - كتب ملزمة  -ب.

Publishing Horizons, Las Vegas, Nevada & Columbus, Ohio. 

- Jeff Eries, J. P. (1983). Understanding Hotel/Motel Law, 

Educational Institute of the AH & MA, East Lansing, Michigan. 

 كتب مقترحة  -جـ 
 

 

 اهرة.القنظم القانون المصري، مكتبة بستان المعرفة، (, 2112فودة ) السٌد عبد الحمٌد -
- Jones, T.  (2005). Professional  management  of  housekeeping  

operations,  4
th

 edition, John Wiley and Sons, Las Vegas, Nevada.  

 دوريات علمية -د
 أو نشرات ... الخ  

- Moret,  L.  (1973). 'Le contrat d’hôtellerie, Revue  trimestrielle  de 

droit  civil 71, 663-702. 

 

 سئُس يجهس انقسى انؼهًٍ       أسرار انًادج                 
 

 حًذ ػهًأد. يحًذ                       أ.د أكًم سيضاٌ ػثذانقادس                
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 يصفىفح انًؼاسف وانًهاساخ انًسرهذفح يٍ انًقشس

 

انًؼاسف  اسثىع انذساسح يحرىَاخ انًقشس

 انشئُسُح

انًهاساخ 

 انزهُُح

 يهاساخ ػايح يهاساخ يهُُح

يبْٛخ انؼمذ انفُذلٗ ٔأسكبَّ 

 ٔششٔطّ

 األٔل ٔانضبَٗ 

 ٔانضبنش ٔانشاثغ

 0/د/3 0/ط/3 0/ة/3 0/أ/3

انؼمٕد ٔاإلنزضايبد انًزجبدنّ 

 ؤعٛشطجمب نُظى اإلداسح ٔانز

 

انخبيظ ٔانغبدط 

ٔانغبثغ ٔانضبيٍ ٔانزبعغ 

 ٔانؼبشش

، 6/د/3، 0//د3 6/ط/3 6/ة/3 6/أ/3

 4/د/3، 3/د/3

آصبس رطجٛك انؼمٕد فٗ يُشؤد 

+ إخزجبس َظف  انضٛبفّ

 فظهٗ

انحبدٖ ػشش ٔانضبَٗ 

ػشش ٔانضبنش ػشش 

ٔانشاثغ ػشش ٔانخبيظ 

 ػشش

،  6/د/3، 0//د3 3/ط/3 3/ة/3 3/أ/3

 3/د/4،3/د/3

يمبسَخ األَظًّ انذاخهّٛ فٗ 

انغٕاَت انمبََّٕٛ نؼمٕد 

+ يُبلشخ  ششكبد انضٛبفّ

 أثحبس

انغبدط ػشش ٔانغبثغ 

ػشش ٔانضبيٍ ػشش 

 ٔانزبعغ ػشش ٔانؼششٍٚ

، 6/د/3، 0//د3 4/ط/3 4/ة/3 4/أ/3

 3/د/4،3/د/3

إثطبل ٔفغخ انؼمٕد ٔآصبسْب 

 ػهٗ انطشفٍٛ

انحبدٖ ٔانؼششٍٚ ٔانضبَٗ 

ضبنش ٔانؼششٍٚ ٔان

ٔانؼششٍٚ ٔانشاثغ 

 ٔانؼششٍٚ

 6/د/3 5/ط/3 5/ة/3 5/أ/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هانُظى انقاَىَُه نهؼقىد فً صُاػح انضُاف يسًً انًقشس:

 515ع.خ  كىد انًقشس:
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 ذىصُف يقشس إحصاء فُذقً يرقذو

 

  تُاَاخ انًقشس -0

 إحظبء فُذلٗ يزمذو اسى انًقشس: 516ع.و كىد انًقشس: 

 : رًٓٛذٖ انًبعغزٛش -داسح انفُبدقإ انفشقح: /انرخصص

 

 عبػخ 96رطجٛمٗ/  6+  َظش٘ 6:ػذد انىحذاخ انذساسُح

 

 هذف انًقشس:  -6

 

 

بئٛخ انًخزهفخ حظإكغبة انطبنت انًؼبسف ٔانًفبْٛى ٔاإلرغبْبد انًشرجطّ ثبألعبنٛت اإل

انًُشؤِ انفُذلّٛ يخ زبحّ ٔرٕظٛفٓب نخذحظبئٛخ انًُبعجخ نهجٛبَبد انًنؼًم انزحهٛالد اإل

 انًشرجظ ثئداسح انفُبدق. انجحش انؼهًٙٔ

 تُهاَح انًقشس َكىٌ انطانة قادسا  ػهٍ أٌ: ٍ ذذسَس انًقشس :انًسرهذف ي -3

 انًؼهىياخ وانًفاهُى : -أ

 

 

 

 

  .عبنٛت عًغ انجٛبَبد االحظبئٛخف يبْٛخ أؼشَ ُٚ  -0/أ/3

 .َٕاع انؼُٛبد االحظبئٛخٚزكش أ -6/أ/3

 .طشق رحهٛم انجٛبَبد االحظبئٛخ ُٚبلش -3/أ/3

 .ػُٛخ انذساعخطشق االعزفبدح يٍ ثٛبَبد  ٚحذد -4/أ/3

 .SPSSٚظف ٔاعٓخ انجشَبيظ االحظبئٙ  -5/أ/3

 .ٚظُف انجٛبَبد االحظبئٛخ -0/ة/3 :انزهُُحانًهاساخ  -ب

 .ٚحهم انجٛبَبد االحظبئٛخ ثبعزخذاو انٕعبئم ٔاألدٔاد االحظبئٛخ انًخزهفخ -6/ة/3

 .حظبئٙٚمبسٌ ثٍٛ طشق ٔأعبنٛت انمٛبط اإل -3/ة/3

 ذأل االحظبئٛخ.انغَٗ ًٚضم ثبنشعى انجٛب -4/ة/3

 األخطبء انشبئؼخ ػُذ انزحهٛم االحظبئٙ. ٚشخض -5/ة/3

 .نخذيخ االغشاع انجحضٛخ SPSSثشَبيظ ال  ُٚمَٛى -6/ة/3

 .عبنٛت انًخزهفخ نهزحهٛم االحظبئٙ نهجٛبَبداأل ٚطجك -0/ط/3 : انًهُُحانًهاساخ  -جـ 

 .انذساعخٚطجك انطشق ٔاألدٔاد انًخزهفخ الخزٛبس ػُٛبد  -6/ط/3

 .ٚظٛغ فشضٛبد انذساعخ ثطشٚخ ػهًٛخ طحٛحخ -3/ط/3

 .ٚؼًى َزبئظ انؼُٛبد ػهٗ يغزًغ انذساعخ -4/ط/3

 .فٙ ادخبل ٔرحهٛم انجٛبَبد SPSSٚغزخذو ايكبَٛبد ثشَبيظ ال  -5/ط/3

 انًهاساخ انؼايح: –د 

 

 .ٚزٕاطم ثفبػهّٛ يغ األخشٍٚ -0/د/3

 .يبداد ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيٓبس ًُٚٗ -6/د/3

 .ٚؼًم فٙ فشٚك -3/د/3

 .ٚذٚش انٕلذ ثًٓبسح -4/د/3

 .حظبءيمذيخ فٙ ػهى اإل -0 يحرىٌ انًقشس -4

 .حظبء انٕطفٙاإل - -6

 .حظبء انزحهٛهٙاإل -3

 .SPSSثشَبيظ ال  -4

 أسانُة انرؼهُى وانرؼهى  -5

 

 .يحبضشح -

 . يُبلشخ -

 .ػظف رُْٙ -

 . لشاٌرؼهٛى األ -

 .زارٙانزؼهى ان -

ؼهُى وانرؼهى أسانُة انر -6

 روي انقذساخ انًحذودج نهطالب

 ركهٛفبد يُضنٛخ

 ذقىَى انطــالب : -2
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 :أ. األسانُة انًسرخذيح

 

 

 إختبار شفهى. - 
 إختبار نصف فصلى. -
 ث.ابحأ -
 إمتحان تطبٌقى نهاٌة العام. -
 .إمتحان تحرٌرى نهاٌة العام -

 ٌاً أسبوع انرىقُد: -ب
 الثانى عشر األسبوع
 تاسع عشر والعشرونالاألسبوع 
 نهاٌة العام

  ذىصَغ انذسجاخ: -ج

 

 %11إختبار شفهى                      -
 %11إختبار نصف فصلى              -
 %11                            ثابحأ -
 % 31إمتحان تطبٌقى نهاٌة العام       -
 %41إمتحان نهاٌة العام               -
 %111               اإلجمالى         -

 :قائًح انكرة انذساسُح وانًشاجغ -4

 ال ٕٚعذ يزكشاخ  -أ

داة ، عبيؼخ عزًبػٙ، كهٛخ اٜحظبء ٔانمٛبط اإل، اإل(6112) يحًذ انمظبصيٓب  كرة يهضيح  -ب.

 .انًُظٕسح

- Landau, S. and Brian S. E. (2004). A Handbook of. Statistical 

Analyses using SPSS, London and New York. 

 كرة يقرشحح  -جـ 

 

 

 ، انغٓبصSPSSنٗ انجشَبيظ االحظبئٙ إ، دنٛهك )ثذٌٔ ربسٚخ( ثشٛش عؼذ صغهٕل -

  .انًشكض٘ نالحظبء، انؼشاق

 .حظبء، داس انجذاٚخ، ػًبٌ، يجبدا اإل(6112) أحًذ ػجذ انغًٛغ طجٛخ -

- Tharenou, P., Donohue, R. and Cooper, B. (2007), Management 

Research Methods, London. 

أو َششاخ ...  دوسَاخ ػهًُح -د

 نخ إ

- Rose, J. and Lennerholt, C. (2017). 'Low Cost Text Mining as a 

Strategy for Qualitative Researchers', The Electronic Journal of 

Business Research Methods 15/1,   2-16. 

 

 سئُس انقسى انؼهًٍ       أسرار انًادج              
 

 حًذ ػهٍأد. يحًذ                     د. أحًذ ساضٍ ػثذ انجىاد          

http://www.ejbrm.com/search/index.html?name=authorOrEditor&value=Jeremy%20Rose
http://www.ejbrm.com/search/index.html?name=authorOrEditor&value=Christian%20Lennerholt
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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 انًقشس يصفىفح انًؼاسف وانًهاساخ انًسرهذفح يٍ

 

 

 

 

 

انًؼاسف  سثىع انذساسحأ يحرىَاخ انًقشس

 انشئُسُح

انًهاساخ 

 انزهُُح

 يهاساخ ػايح يهاساخ يهُُح

 ,0/أ/3 ٔل ٔانضبَٗاأل حظبءيمذيخ فٙ ػهى اإل

 6/أ/3

 0/د/3  0/ة/3

 حظبء انٕطفٙاإل

 

انضبنش ٔانشاثغ ٔانخبيظ 

 ٔانغبدط ٔانغبثغ

 ,6/ة/3 3/أ/3

 3/ة/3

، 6/د/3، 0//د3 0/ط/3

 3/د/3

+ إخزجبس  حظبء انزحهٛهٙاإل

 َظف فظهٗ

 

، 3/أ/3 انضبيٍ حزٗ انضبيٍ ػشش

 4/أ/3

، 3/ة/3

، 4/ة/3

 5/ة/3

، 0/ط/3

، 6/ط/3

 4/ط/3، 3/ط/3

،  6/د/3، 0//د3

 4/د/3،3/د/3

 SPSSثشَبيظ ال 

 

انضبيٍ ػشش حزٗ انشاثغ 

 ٔانؼششٌٔ

، 6/د/3، 0//د3 5/ط/3 6/ة/3 5/أ/3

 4/د/3،3/د/3

 

 إحصاء فُذقً يرقذو يسًً انًقشس:

 516ع.و  كىد انًقشس:
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 ذىصُف يقشس أسانُة انثحث انؼهًً

 

 تُاَاخ انًقشس  -0

 أعبنٛت انجحش انؼهًٗ اسى انًقشس: 512ع.أ كىد انًقشس: 

 رًٓٛذٖ انًبعغزٛش -داسح انفُبدقإ: / انفشقحانرخصص

 

 عبػخ 44/ َظش٘ 6 ػذد انىحذاخ انذساسُح:

 

 هدف المقرر:  -2
 

 تطبٌقإكساب الطالب المعارف والمهارات واإلتجاهات اإلٌجابٌة المرتبطه بالبحث العلمى و
 .دارة الفنادقإمجال  فى العلمً البحث ومنهجٌات أساسٌات

 ن:أعلي  كون الطالب قادرا  يالمقرر بنهاية  المستهدف من تدريس المقرر: -3

 المعلومات والمفاهيم: -أ
 
 
 
 
 
 

 .البحث العلمى وخصائصه ف ماهٌةعر  ٌ   -1/أ/3
 –المالحظة –المقابالت –الفنادق )االستقصاء فً المادة جمع طرق وأدواتعلى  عرفتٌ -2/أ/3
 .(دراسة الحالة -مالحظة بالمشاركة ال
 .(المتكامل –التجرٌبى –الوصفى –البحث العلمى المختلفة )التارٌخىمناهج  ٌصف -3/أ/3
 العلمى. البحثفى  نونٌةوالقا األخالقٌة المبادئ ٌعدد -4/أ/3
 .ٌحدد مكونات البحث العلمى -5/أ/3
 .مكونات خطة البحث كتبٌ -6/أ/3
  .األخطاء الشائعة عند كتابة البحث العلمىوضح ٌ -7/أ/3
 طرق تحلٌل البٌانات. ٌناقش -8/أ/3
 .نواع الرسائل العلمٌةٌعدد أ -9/أ/3

 :  الذهنيةالمهارات  -ب
  
 
 
 
 

 .البحث العلمىحلل خصائص ٌ   -1/ب/3
  .(المتكامل –التجرٌبى –الوصفى –بٌن مناهج البحث العلمى المختلفة )التارٌخى ٌ فرق -2/ب/3
المالحظة  –المالحظة –المقابالت –وأدوات جمع البٌانات )االستقصاء قارن بٌن طرقٌ   -3/ب/3

 دراسة الحالة(. -بالمشاركة 
م خ -4/ب/3 م   ٌة.بحثطة ٌ ص 
 تحلٌل البٌانات.لالمختلفة  الطرقٌ ق ٌم  -5/ب/3
 .األخطاء الشائعة عند كتابة البحث العلمى ٌشرح -6/ب/3
 .نواع الرسائل العلمٌةٌ حدد أ -7/ب/3

 : المهنيةالمهارات  -جـ 
 

 (.المتكامل –التجرٌبى –الوصفى –المناهج المختلفة للبحث العلمى )التارٌخى ٌطبق -1/ج/3
 –المالحظة –المقابالت –تلفة لجمع البٌانات )االستقصاءالطرق واألدوات المخٌستخدم  -2/ج/3

 .دراسة الحالة( -المالحظة بالمشاركة
 .مكونات البحث العلمىٌقدر  -3/ج/3
 ٌة.بحثخطة ٌعد  -4/ج/3
 .ألخطاء الشائعة عند كتابة البحث العلمىٌوضح ا -5/ج/3
 .الطرق المختلفة لتحلٌل البٌاناتٌستخدم  -6/ج/3

 .ٌتواصل بفاعلٌة مع األخرٌن -1/د/3 عامة:المهارات ال –د 
 .ٌنمى مهارات البحث العلمى -2/د/3
 .ٌعمل فً فرٌق -3/د/3
 .ٌدٌر الوقت بمهارة -4/د/3

 .ماهٌة البحث العلمى وخصائصه -1 محتوي المقرر -4
 (.المتكامل –التجرٌبى –لوصفىا –هج البحث العلمى )التارٌخىامن - -2
 -المالحظة بالمشاركة  –المالحظة  –المقابالت  –ات )االستقصاء طرق وأدوات جمع البٌان -3

 .دراسة الحالة(
 .مكونات البحث العلمى -4
 .الرسائل العلمٌة -5
 ٌة.خطة البحثالمكونات  -6
 .األخطاء الشائعة عند كتابة البحث العلمى -7
 .طرق تحلٌل البٌانات -8
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 أساليب التعليم والتعلم  -5
 

 . محاضرة -
 . مناقشة -
 . عصف ذهنً -
 . قرانتعلٌم األ -
 .ذاتًالتعلم ال -

أساليب التعليم والتعلم  -6
 ذوى القدرات المحدودة  للطالب

 تكلٌفات منزلٌة
 

 تقويم الطــالب: -7

 :أ. األسانُة انًسرخذيح

 

 

 إختبار شفهى. -
 ث.ابحأ -
 إمتحان تطبٌقى نهاٌة العام. -
 .إمتحان تحرٌرى نهاٌة العام -

 ٌاً أسبوع انرىقُد: -ب
 الثانى عشر األسبوع
 التاسع عشر والعشروناألسبوع 
 نهاٌة العام

  ذىصَغ انذسجاخ: -ج

 

 %15إختبار شفهى                      -
 %15                            ثابحأ -
 % 31إمتحان تطبٌقى نهاٌة العام       -
 %41إمتحان نهاٌة العام               -
 %111                   اإلجمالى     -

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

 ال ٌوجد مذكرات  -أ

 Saunders, M., Lewis, Ph. and Thornhill, A. (2009). Research - كتب ملزمة  -ب.

Methods for Business Students, London and New York. 

 كتب مقترحة  -جـ 
 

 

- Tharenou, Ph., Donohue, R. and Cooper, B. (2007). 

Management Research Methods, London. 

- Bryman, A. and Bell, E. (2015). Business Research Methods, 

London. 

- Lancaster, G. (2007), Research Methods in Management, New 

York. 

- Brotherton, B. (2015). Researching Hospitality and Tourism, 

London. 

- Brunt, P. and Horner, S. (2017). Research Methods in Tourism, 

Hospitality and Events Management, Los Angeles. 

أو نشرات...  دوريات علمية -د
 .لخإ

- Rose, J. and Lennerholt, C. (2017). 'Low Cost Text Mining as a 

Strategy for Qualitative Researchers', The Electronic Journal of 

Business Research Methods 15/1,   2-16. 

 

 سئُس انقسى انؼهًٍ                أسرار انًادج                    
  

 ػهٍحًذ أد. يحًذ         حًذ ػهٍ    أد. يحًذ              

   

 

 

 

https://www.google.com.eg/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mark+Saunders%22
https://www.google.com.eg/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Philip+Lewis%22
https://www.google.com.eg/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Adrian+Thornhill%22
https://www.google.com.eg/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Paul+Brunt%22
https://www.google.com.eg/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Susan+Horner%22
http://www.ejbrm.com/search/index.html?name=authorOrEditor&value=Jeremy%20Rose
http://www.ejbrm.com/search/index.html?name=authorOrEditor&value=Christian%20Lennerholt
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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 يصفىفح انًؼاسف وانًهاساخ انًسرهذفح يٍ انًقشس
 

 

 

 

 

انًؼاسف  سثىع انذساسحأ يحرىَاخ انًقشس

 انشئُسُح

انًهاساخ 

 انزهُُح

يهاساخ 

 يهُُح

 يهاساخ ػايح

 6/د/3  0/ة/3 0/أ/3 ٔل ٔانضبَٗاأل يبْٛخ انجحش انؼهًٗ ٔخظبئظّ

 -يُٓظ انجحش انؼهًٗ )انزبسٚخٗ

 (انًزكبيم -انزغشٚجٗ -انٕطفٗ

 

انضبنش ٔانشاثغ 

 ٔانخبيظ ٔانغبدط

، 6/د/3، 0//د3 0/ط/3 6/ة/3 3/أ/3

 4/د/3، 3/د/3

ٔأدٔاد عًغ انجٛبَبد  طشق

 -انًالحظخ -انًمبثالد -)االعزمظبء

 دساعخ انحبنخ( -انًالحظخ ثبنًشبسكخ

انغبثغ ٔانضبيٍ 

ش ٔانحبدٖ ٔانؼبش

 ػشش

،  6/د/3، 0//د3 6/ط/3 3/ة/3 6/أ/3

 3/د/4،3/د/3

انضبَٗ ػشش ٔانضبنش  يكَٕبد انجحش انؼهًٗ

 ػشش ٔانشاثغ ػشش

، 6/د/3، 0//د3 3/ط/3  5/أ/3

 3/د/4،3/د/3

انخبيظ ػشش  انشعبئم انؼهًٛخ

 ٔانغبدط ػشش

 6/د/3  2/ة/3 9/أ/3

انغبثغ ػشش ٔانضبيٍ  يكَٕبد خطخ انجحش

 ػشش

، 6/د/3، 0//د3 4/ط/3 4/ة/3 6أ//3

 4/د/3، 3/د/3

األخطبء انشبئؼخ ػُذ كزبثخ انجحش 

 انؼهًٗ

انزبعغ ػشش 

 ٔانؼششٌٔ

 3/د/3، 6/د/3 5/ط/3 6/ة/3 2/أ/3، 4/أ/3

انٕاحذ ٔانؼششٌٔ  طشق رحهٛم انجٛبَبد

ٔانضبَٗ ٔانؼششٌٔ 

ٔانضبنش ٔانؼششٌٔ 

 ٔانشاثغ ٔانؼششٌٔ

 

، 6د//3، 0//د3 6/ط/3 5/ة/3 4/أ/3

 4/د/3، 3/د/3

 

 

 

 

 أسانُة انثحث انؼهًً يسًً انًقشس:

 507ع.أ  كىد انًقشس:


