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  اهداف البرنامج األكاديمي.9

  

 أهداف القسم: رابعا  
 :يهدف القسم إلى تحقيق ما يأتي

 .التميز في التعليم السياحي -1
 . التعاون المشترك بين الطالب والخرجين وحقل العمل السياحي والمجتمع  -2
 .والسياحة والمتطلبات لصناعة الضيافةتطبيق االعمال السياحية ضمن الخصائص  -3
 عمل واالتصال في القطاع السياحي التدريب بشكل محترف لكسب الطلبة مهارات ال -4
 .أظهار مستوى عال من جودة الخدمة في مختلف القطاعات السياحية  -5
 .تحليل المشاكل باستخدام األدوات النوعية والكمية التي تواجه قطاع السياحة  -6
 .احي بالموارد البشرية المتخصصة والمؤهلة علميا  وعمليا  رفد القطاع السي -7
 
 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا إيجازا مقتضيا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنا 

 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة.
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 السفر والطيرانيصور استراتيجية ادارة شركات  -3أ
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 طرائق التعليم والتعلم
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 تحليل الوجهات السياحية حسب المواسم-4ج

 

 المرحلة الدراسية

 

 اسم المقرر او المساق

 

 الساعات المعتمدة

 عملي نظري

 - 1 لغة انكليزية ىــــاألول

 - 2 تاريخ حضارة العراق  

 - 3 اساسيات السفر والسياحة 

 - 2 عربيةلغة  

 - 1 مبادى احصاء 

 - 3 شركات  محاسبة  

 - 3 االعمال  إدارةمبادئ  

 - 2 اقتصاد سياحي جزئي 

 2 2 حاسبات 

 - 1 حقوق انسان 

 

 المرحلة الدراسية

 

 اسم المقرر او المساق

 

 الساعات المعتمدة

 عملي نظري

 - 2 سياحة مستدامة الثانية

 - 2 ادارة شركات سياحية 

 - 2 اقتصاد سياحي كلي 



 - 2 جغرافية سياحية 

 - 2 االمن والسالمة السياحية 

 - 2 ارشاد سياحي 

 1 2 لغة انكليزية 

 1 2 لغة فارسية 

 - 2 تاريخ العراق القديم 

 - 2 سلوك السائح 

 

 المرحلة الدراسية

 

 اسم المقرر او المساق

 

 الساعات المعتمدة

 عملي نظري

 - 2 عالقات عامة ةــــــثالثـــــال

 1 2 لغة فارسية 

 1 2 لغة انكليزية 

 - 2 اعالم سياحي 

 - 2 ادارة ازمات 

  2 معالم واثار سياحية 

 - 2 ادارة مراسم واتكيت 

 - 2 استثمار سياحي 

 - 2 تخطيط سياحي 

 - 2 محاسبة تكاليف 

 



 

 

 

 

 

المرحلة 

 الدراسية

 

 اسم المقرر او المساق

 

 الساعات المعتمدة

 عملي نظري

 - 2 تنظيم رحالت سياحية الرابعة

  2 تسويق سياحي 

 - 2 دراسة جدوى 

 1 2 إنكليزيةلغة  

 1 2 لغة فارسية 

 - 2 تشريعات سياحية 

 - 2 ثقافة دينية 

 - 2 ادارة موارد بشرية 

 - 2 بحثأساليب اعداد ال 

 - 2 تكنولوجيا المعلومات 
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 التخطيط للتطور الشخصي.12

 تقييم ذاتي سنوي للقسم_ 



 متابعة عمل الخريجين مع اعداد ندوات تدريبية من خالل ارشيف لكل طالب_

 اعداد برامج دراسات عليا تخصصية_

 .تنمية وتطوير االساتذة من خالل دورات ترفد الجانب التخصصي_

 (بالكلية أو المعهد وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق )معيار القبول .13

 اعتماد شروط القبول المركزي حسب خطة القسم العلمية السنوية_ 

 مقابلة شخصية_

 .قبول اوائل المعاهد السياحية حسب قرارات الوزارة _

 

 اهم مصادر المعلومات عن البرنامج.41

 2023- 2022ليل القسم العلمي للعام د_ 

 الموقع االلكتروني للجامعة والكلية _

 

 

 

 


