
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 ي ــجهاز اإلشراف والتقويم العلم

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 

 استمارة وصف البرنامج األكاديمي للكليات والمعاهد

 الجامعة :الكوفة

 الكلٌة/المعهد :األدارة واالقتصاد

 القسم العلمً:السٌاحة

 02/6/0202تارٌخ ملء الملف :

 

                                      التوقٌع :                                                     التوقٌع:                                                       

 اسم رئٌس القسم : أ.عبد االمٌر عبد كاظم               اسم المعاون العلمً :

 02/6/0202التارٌخ :                                    02/6/0202التارٌخ :

 

 

 دقق الملف من قبل 

 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً 

 اسم مدٌر شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً :

 التارٌخ 

 التوقٌع

 

 

 

 مصادقة السٌد العمٌد



 وصف البرنامج األكادٌمً

 

 

 

 جامعة الكوفة/كلٌة االدارة واالقتصاد .المؤسسة التعلٌمٌة2

 السٌاحة .القسم العلمً/المركز0

.اسم البرنامج االكادٌمً او 2
 المهنً

 ادارة السٌاحة

 بكالورٌوس ادارة سٌاحة .اسم الشهادة النهائٌة4

 .النظام الدراسً:5
 سنوي/مقررات/اخرى

 سنوي

  .برنامج االعتماد المعتمد6

  .المؤثرات الخارجٌة االخرى7

 02/6/0202 .تارٌخ اعداد الوصف8

  البرنامج األكادٌمً .اهداف9

  

  

 اهداف القسم:

 يهدف القسم إلى تحقيق ما يأتي:
 التميز في التعميم السياحي. -1
  التعاون المشترك بين الطالب والخرجين وحقل العمل السياحي والمجتمع . -2
تطبيق اإلعمال السياحية ضمن الخصائص والمتطمبات لصناعة الضيافة  -3

 والسياحة .
لكسب الطمبة مهارات العمل واالتصال في القطاع التدريب بشكل محترف  -4

 السياحي .
 أظهار مستوى عال من جودة الخدمة في مختمف القطاعات السياحية . -5
تحميل المشاكل باستخدام األدوات النوعية والكمية التي تواجه قطاع  -6

 السياحة .
 

 

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

تحقيقها مبرهنا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة.ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن 

 البرنامج



 .مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم 22

 االهداف المعرفٌة-أ
 ٌتعرف الطالب على المعالم السٌاحٌة واالثرٌة -2أ
 ٌشرح طرق ادارة المنشأت السٌاحٌة -0أ
 ٌصور استراتٌجٌة ادارة شركات السفر والطٌران -2أ
 ٌقارن بٌن انواع المنشات السٌاحٌة والفندقٌة المتنوعة -4أ
 ٌدرب العاملٌن فً اقسام العمل السٌاحً -5أ
 برامج الرحالتٌنظم  -6أ

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالبرنامج -ب
  ٌخطط للعمل فً مواسم التشغٌل السٌاحً -2ب

  ٌدٌر اقسام الفنادق الممتازه  -0ب
 ٌنظم المؤتمرات الدولٌة والمحلٌة-2ب

 طرائق التعلٌم والتعلم

 البحوث_ المحاظرات النظرٌة                               _ كتابة التقارٌر و
 _دراسات الحاالت                                   _ الزٌارات العلمٌة

 _لعب االدوار
 

 طرائق التقٌٌم

 _ االختبارات التحرٌرٌه                            _ االختبارات العملٌة
 _االختبارات السنوٌة                                _ تقٌٌمات فردٌة

 

 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة-ج
 الرغبة فً تقدٌم الخدمة السٌاحٌة -2ج
 تطوٌر الوجهات السٌاحٌة بما ٌتناسب وحجم الطلب -0ج
 تثقٌف المجتمع باتجاه رعاٌة السائح خالل مدة االقامة -2ج
 تحلٌل الوجهات السٌاحٌة حسب المواسم-4ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً المهارات العامة والتأهٌلٌة-د



 التدرٌب المتناوب فً حقل العمل االسٌاحً-2د
 الندوات والمحاظرات والمناقشات-0د
 ورشات العمل التخصصٌة -2د
 الرحالت المٌدانٌة العملٌة-4د

 طرائق التعلٌم والتعلم

 _ كتابة التقارٌر والبحوث                _ المحاظرات النظرٌة               
 _دراسات الحاالت                                   _ الزٌارات العلمٌة

 _لعب االدوار

 طرائق التقٌٌم

 االختبارات التحرٌرٌه                            _ االختبارات العملٌة
 _ تقٌٌمات فردٌة   _االختبارات السنوٌة                             

 

 . بنٌة البرنامج22
 المرحلة الدراسٌة

 
 رمز المقرر او المساق

 
 اسم المقرر او المساق

 
 الساعات المعتمدة

 

 عملً نظري

 0 0 لغة انكلٌزٌة ENGL101 االولى

 PERS101 0 0 لغة فارسٌة 

 TOMA101 0 مبادى سٌاحة  

 ARAG103 0 لغة عربٌة  

 TOMA113  0 احصاءمبادى  

 ACTG101 0 محاسبة مالٌة  

 BADM101 0 مبادئ ادارة  

 TOMA103 ً0 اقتصاد سٌاحً جزئ  

 COMP101 0 حاسبات  

 LAW112 0 حقوق انسان  

 

 

 

 



 

 المرحلة الدراسٌة
 

 رمز المقرر او المساق
 

 اسم المقرر او المساق
 

 الساعات المعتمدة
 

 عملً نظري

  0 مستدامة سٌاحة TOMA206 الثانٌة

 TOMA201 
 

  0 ادارة شركات سٌاحٌة

 TOMA210 ً0 اقتصاد سٌاحً كل  

 TOMA203 0 جغرافٌة سٌاحٌة  

 TOMA211  االمن والسالمة
 السٌاحٌة

0  

 TOMA207 ً0 ارشاد سٌاح  

 TOMA214 0 0 لغة انكلٌزٌة 

 TOMA212 0 0 لغة فارسٌة 

 TOMA205 0 تارٌخ العراق القدٌم  

 TOM209 0 سلوك السائح  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المرحلة الدراسٌة
 

 رمز المقرر او المساق
 

 اسم المقرر او المساق
 

 الساعات المعتمدة
 

 عملً نظري

  0 عالقات عامة TOMA304 الثالثة

 TOMA301 
 

 0 0 لغة فارسٌة

 TOMA314 0 0 لغة انكلٌزٌة 

 TOMA308 ً0 اعالم سٌاح  

 TOMA309  0 ازماتادارة  

 TOMA311 0 معالم واثار سٌاحٌة  

 TOMA303 0 0 ادارة مراسم واتكٌت 

 TOMA306 ً0 استثمار سٌاح  

 TOMA301 ً0 تخطٌط سٌاح  

 TOM305 0 محاسبة تكالٌف  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المرحلة الدراسٌة
 

 رمز المقرر او المساق
 

 اسم المقرر او المساق
 

 الساعات المعتمدة
 

 عملً نظري

  0 تنظٌم رحالت سٌاحٌة TOMA404 الرابعة

 TOMA405 
 

  0 تسوٌق سٌاحً

 TOMA402 0 دراسة جدوى  

 TOMA412 0 0 لغة انكلٌزٌة 

 TOMA414 0 0 لغة فارسٌة 

 TOMA420 0 تشرٌعات سٌاحٌة  

 TOMA221 0 ثقافة دٌنٌة  

 TOMA401 0 ادارة موارد بشرٌة  

 TOMA404 0 طرق  بحث  

 TOM408 0 تكنولوجٌا المعلومات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 .التخطٌط للتطور الشخص20ً

 _ تقٌٌم ذاتً سنوي للقسم
 _متابعة عمل الخرٌجٌن مع اعداد ندوات تدرٌبٌة من خالل ارشٌف لكل طالب

 _اعداد برامج دراسات علٌا تخصصٌة
 _تنمٌة وتطوٌر االساتذة من خالل دورات ترفد الجانب التخصصً

 

 .معٌار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلٌة أو المعهد (22

 _ اعتماد شروط القبول المركزي حسب خطة القسم العلمٌة السنوٌة
 _مقابلة شخصٌة

 _قبول اوائل المعاهد السٌاحٌة حسب قرارات الوزارة .
 

 .اهم مصادر المعلومات عن البرنامج24

 0202-0229_ دلٌل القسم العلمً للعام 
 _الموقع االلكترونً للجامعة والكلٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مخطط مهارات المنهج

 ٌرجى وضع اشارة فً المربعات المقابلة لمخرجات التعلمى الفردٌة من البرنامج الخاضعة للتقٌٌم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج               

رمز  السنة/المستوى
 المقرر

اساسً ام  المقرراسم 
 اختٌاري

 االهداف المهاراتٌة االهداف المعرفٌة
 الخاصة بالبرنامج

 االهداف الوجدانٌة
 والقٌمٌة

 

المهارات العامة 
والتأهٌلٌة المنقولة 

)المهارات االخرى 
المتعلقة بقابلٌة التوظٌف 

 والتطور الشخصً(

 4د 2د 0د 2د 4ج 2ج 0ج 2ج 4ب 2ب 0ب 2ب 4أ 2أ 0أ 2أ    

    √    √    √    √    االولى

   √    √    √    √     الثانٌة

  √    √    √    √      الثالثة

 √    √    √    √       الرابعة

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نموذج وصف  المقرر

 وصف المقرر

 

 

 

 

 صادجامعة الكوفة/كلٌة االدارة واالقت .المؤسسة التعلٌمٌة2
 السٌاحة .القسم العلمً/المركز0
 ادارة شركات سٌاحٌة .اسم /رمز المقرر2
 حضوري/الكترونً .اشكال الحضور المتاحة4
 0202/0202نظام سنوي  .الفصل/السنة5
 ساعة 62 .عدد الساعات الدراسٌة )الكلً(6
 02/6/0202 .تارٌخ اعداد هذا الوصف7
 .أهداف المقرر 8

 أ.ٌكون الطالب فً نهاٌة المرحلة الدراسٌة قادرا على المشاركة فً ادارة شركات السٌاحة والسفر 

 ب. المقدرة على العمل فً شركات الخطوط الجوٌة 

 ج. ادارة االقسام الفندقٌة فً فنادق الدرجة الممتازة واالولى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .مخرجات المقرر وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم 22

ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازا مقتضٌا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة 

من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم 

 المتاحة.والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج .



 االهداف المعرفٌة-أ
 ٌعرف الشركة السٌاحٌة -2أ
 ٌشرح المفاهٌم واالغراض السٌاحٌة -0أ
 ٌصنف الشركات السٌاحٌة -2أ
 ٌرسم الهٌكل التنظٌمً للشركة السٌاحٌة -4أ
 ٌعرف انواع الرحالت السٌاحٌة -5أ
 ٌفهم اختٌار موقع الشركة السٌاحٌة -6أ

 
 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر -ب
 ٌرسم استراتٌجٌة عمل الشركات السٌاحٌة -2ب
 ٌحدد موقع الشركة السٌاحٌة -0ب
 ٌصمم الشركة السٌاحٌة -2ب

 طرائق التعلٌم والتعلم
 _ اسلوب المحاظرات                       _ الرحالت التعلٌمٌة

 عب االدوار                               _ عرض االفالم التعلٌمٌة_ ل
 _ دراسة الحاالت

 
 طرائق التقٌٌم
 _ االختبارات

 _ التقارٌر
 _ البحوث

 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة-ج
 ٌفهم نظام العمل والرغبة فً تقدٌم الخدمة للسائح -2ج
 المجتمع باتجاه استقبال المجامٌع السٌاحٌة ٌثقف -0ج
 ٌفعل االرشاد السٌاحً -2ج
 ٌحجب االضرار المادٌة والنفسٌة التً تعترض عمل الشركة السٌاحٌة -4ج

 طرائق التعلٌم والتعلم
 _ اسلوب المحاظرات                       _ الرحالت التعلٌمٌة

 _ عرض االفالم التعلٌمٌة                               _ لعب االدوار
 _ دراسة الحاالت

 

 طرائق التقٌٌم
 _ االختبارات

 _ التقارٌر
 _ البحوث

 

 

 

 

  

 المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً(. -د 

 معرفة واقع السٌاحة من خالل التدرٌب فً موقع العمل والشركات السٌاحٌة -2د

 تأهٌل ألستالم الوظائف بعد البرامج التدرٌبٌة فً الشركات السٌاحٌة ال -0د

 تنظٌم الحجوزات واالستقبال السٌاحً  -2د



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلٌم اسم الوحدة/اومخرجات التعلم  الساعات االسبوع

 المقرر.بنٌة 22
 مخرجات التعلم الساعات األسبوع

 المطلوبة
 اسم الوحدة/او

 الموضوع
 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلٌم

 الٌوجد محاظرة مدخل عام/اهداف ومفردات تعرٌف 0 2
 ٌومً اختبار محاظرة استراتٌجٌات الشركات السٌاحٌة  0 0

 ٌومً اختبار محاظرة مفاهٌم سٌاحٌة عامة  0 2

4 0 Selling عمل اختبار تمارٌن مفهوم وتعرٌف الشركة السٌاحٌة 

 ٌومً اختبار محاظرة اختبار موقع الشركة  0 5

6 0 Dreams  ٌومً اختبار محاظرة تقٌٌم الشركة السٌاحٌة 

 ٌومً اختبار لعب ادوار شروط تصنٌف الشركة  0 7

 عملً اختبار لعب ادوار التصنٌف حسب النشاط  0 8

 مناقشة تقارٌر مناقشات الموقعالتصنٌف حسب   0 9

 ٌومً اختبار محاظرة التصنٌف حسب التشرٌع  0 22

 ٌومً ختبارا محاظرة الهٌكل التنظٌمً  0 22

 ٌومً ختبارا محاظرة وصف الوظائف فً الشركة  0 20



 الموضوع المطلوبة

وصف وظائف الشركة   0 22
 السٌاحٌة

 اجتٌاز ٌومً عرض افالم

 اختبار ٌومً محاظرة وظائف الحجز  0 24

25 0 Getting there اختبار تحرٌري - - 

 اختبار ٌومً محاظرة وظٌفة العالقات العامة = 0 26

 اختبار ٌومً محاظرة وظٌفة االدارة المالٌة = 0 27

 الرحالت السٌاحٌة  = 0 28
 التعرٌف والمفهوم

 محاظرة 
 وعرض افالم

 اختبار ٌومً

الرحالت حسب نوع  = 0 29
 الخدمة

 اختبار ٌومً عرض افالم

الرحالت حسب الفترة  = 0 02
 الزمنٌة

 اختبار ٌومً عرض افالم

02 0 Accommodationالرحالت السٌاحٌة حسب  ى
 العدد

 اختبار ٌومً عرض افالم

الرحالت السٌاحٌة حسب  = 0 00
 االنتقال الجغرافً

 اختبار ٌومً عرض افالم

الرحالت حسب وسائط  = 0 02
 النقل

 اختبار ٌومً عرض افالم

الرحالت حسب الغرض  = 0 04
 السٌاحً

 اختبار ٌومً عرض افالم

 ادارة الفنادق  = 0 05
 مفهوم وتعرٌف

 اختبار ٌومً عرض افالم

06 0 Destination اختبار ٌومً محاظرة الفندق التشغٌلٌة اقسام 

 اختبار ٌومً محاظرة انواع الفنادق = 0 07

 اختبار ٌومً محاظرة انواع المطاعم = 0 08

 اختبار ٌومً محاظرة صحة االغذٌة = 0 09

 - - اختبار تحرٌري = 0 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .البنٌة التحتٌة20
 شركات السٌاحة والسفر والطٌران ادارة الكتب المقررة المطلوبة  -2
 ادارة الفنادق _ ادارة المؤتمرات المراجع الرئٌسٌة )المصادر -0



 الكتب والمراجع التً ٌوصى بها -أ
 )المجالت العلمٌة,التقارٌر,...(

 مجلة ادارة المواقع السٌاحٌة/مجلة علمٌة

  المراجع االلكترونٌة,مع االنترنٌت -ب

 

 الدراسً.خطة تطوٌر المقرر 22
 _ اضافة تطبٌقات

 _ تنوٌع مصادر منهجٌة ومرجعٌة
 _ ورشات تطبٌقٌة

 _ برامج تدرٌب فً مواقع العمل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2رقم )  نموذج وصف  المقرر



 وصف المقرر

 

 

 

 

 جامعة الكوفة/كلٌة االدارة واالقتصاد .المؤسسة التعلٌمٌة2
 السٌاحة .القسم العلمً/المركز0
 تنظٌم الرحالت السٌاحٌة .اسم /رمز المقرر2
 الكترونً /حضوري .اشكال الحضور المتاحة4
 0202/0202نظام سنوي  .الفصل/السنة5
 ساعة 62 .عدد الساعات الدراسٌة )الكلً(6
 00/6/0202 .تارٌخ اعداد هذا الوصف7
 .أهداف المقرر 8

  قادرا على : البرنامج الدراسًٌكون الطالب فً نهاٌة 

 أ. تخطٌط وتنظٌم واعداد برامج الرحالت السٌاحٌة الداخلٌة والخارجٌة واالقلٌمٌة 

 ب. ادارة العمل فً شركات السٌاحة وسفر والطٌران 

 ج. تصمٌم البرامج السٌاحٌة وفق مواسم الطلب العالً والمنخفض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .مخرجات المقرر وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم 22
 االهداف المعرفٌة-أ
 برامج الرحالت السٌاحٌة ٌعرف  -2أ

مقتضٌا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة  ٌوفر وصف المقرر هذا اٌجازا

من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم 

 المتاحة.والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج .



 ٌوزع البرامج السٌاحٌة وفق المواسم التشغٌلٌة  -0أ
 تقوٌم البرامج السٌاحٌة  -2أ
 ٌعرف بٌئة الخدمات السٌاحٌة وانواعها ونظام الحجز فٌها  -4أ
 بٌئة المزارات السٌاحٌة وانواعها ونظام الحجز فٌها ٌعرف  -5أ
 انواع النقل السٌاحً الجوي والبري والبحري  ٌتمٌز بٌن -6أ

 
 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر -ب
 ٌصمم برامج الرحالت  -2ب
 ٌحدد االسعار وفق التكالٌف هامش الربحٌحسن تكالٌف الرحلة السٌاحٌة و -0ب
 دمات فً الخطوط الجوٌة ٌنظم دورة الخ -2ب

 طرائق التعلٌم والتعلم
 االفالم التعلٌمٌة_            المحاظرات                      _ 
 لعب االدوار ودراسة الحاالت _ الرحالت العلمٌة                           _ 

 
 طرائق التقٌٌم
 _ االختبارات

 _ التقارٌر
 _ البحوث

 والقٌمٌةاألهداف الوجدانٌة -ج
 ٌوجه باتجاه تحضٌر الرغبة فً السفر  -2ج
 ٌفعل تنظٌم العمل لتطوٌر النقل السٌاحً والمطارات والشركات السٌاحٌة  -0ج
 والصناعة السٌاحٌة من خالل رسم برامج السٌاحة ٌحفز الدورة االقتصادٌة  -2ج
 ٌمٌز الفئات العمرٌة من خالل توزٌع الرامج السٌاحٌة  -4ج

 التعلٌم والتعلمطرائق 
 االفالم التعلٌمٌة_              المحاظرات                      _

 لعب االدوار ودراسة الحاالت _ الرحالت العلمٌة                           _ 

 

 طرائق التقٌٌم
 _ االختبارات

 _ التقارٌر
 _ البحوث

 

 

 

 

 

  

 

 

 المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً(. المهارات العامة والتأهٌلٌة -د

 التدرٌب العملً خالل العطالت فً مواقع الشركات السٌاحٌة  -2د

 الورشات العملٌة لتطوٌر المهارات  -0د

 الندوات التثقٌفٌة باالشتراك مع االساتذه والمتخصصٌن  -2د

 المتابعة المستمرة بعد التخرج والمساعدة على الحصول على الوظائف من خالل برنامج الكترونً  -4د



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االسبو
 ع

مخرجات التعلم  الساعات
 المطلوبة

 اسم الوحدة/او
 الموضوع

 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلٌم

 اجتٌاز ٌومً عرض افالم انماط النقل الجوي  0 22

 .بنٌة المقرر22
 مخرجات التعلم الساعات األسبوع

 المطلوبة
 اسم الوحدة/او

 الموضوع
 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلٌم

2 0 selling الٌوجد محاظرة مفهوم وتعرٌف برامج السفر 

0 0 Dreams ًاختبار ٌومً محاظرة دراسة وتكوٌن البرنامج السٌاح 

 اختبار ٌومً محاظرة تصمٌم البرنامج السٌاحً  0 2

 اختبار عمل تمارٌن حساب تكالٌف البرنامج وتسعٌره  0 4

 اختبار ٌومً محاظرة توزٌع البرنامج السٌاحً  0 5

 اختبار ٌومً محاظرة تنفٌذ البرنامج السٌاحً  0 6

 اختبار ٌومً لعب ادوار تقوٌم البرنامج السٌاحً  0 7

 اختبار عملً لعب ادوار تنمٌة برامج الرحالت  0 8

 مناقشة تقارٌر مناقشات عناصر تقدٌم الخدمة السٌاحٌة  0 9

 اختبار ٌومً محاظرة بٌئة الخدمات  0 22

 اختبار ٌومً محاظرة بٌئة المزارات  0 22

 اختبار ٌومً محاظرة الطٌران النقل الجوي وشركات  0 20



 اختبار ٌومً محاظرة شركات الطٌران  0 24

25 0 Getting there  الجويمكاتب الخطوط - - 

 اختبار ٌومً محاظرة اختبار نظري = 0 26

 اختبار ٌومً محاظرة دورة الخدمات = 0 27

  الخدمات قبل الرحلة الجوٌة = 0 28
 التعرٌف والمفهوم

 محاظرة 
 وعرض افالم

 اختبار ٌومً

 اختبار ٌومً عرض افالم الخدمات خالل الرحلة الجوٌة = 0 29

 اختبار ٌومً عرض افالم الخدمات عند الوصول = 0 02

02 0 Accommodation  الخدمات خالل تنفٌذ البرنامج
 السٌاحً

 اختبار ٌومً عرض افالم

 اختبار ٌومً عرض افالم الخدمات بعد انتهاء البرنامج = 0 00

 اختبار ٌومً عرض افالم بٌئة االقامة والفنادق = 0 02

 اختبار ٌومً عرض افالم انواع وتصنٌف درجات االٌواء = 0 04

بٌئة الطعام والشراب والنظام  = 0 05
 الصحً

 اختبار ٌومً عرض افالم

06 0 Destination اختبار ٌومً محاظرة انواع وتصنٌف المطاعم 

االرشاد السٌاحً ومرافقة  = 0 07
 المجامٌع السٌاحٌة

 اختبار ٌومً محاظرة

 اختبار ٌومً محاظرة بٌئة الزٌارات خالل الرحلة = 0 08

 اختبار ٌومً محاظرة المتاحف/المواقع االثرٌة = 0 09

 - - نظري اختبار  = 0 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .البنٌة التحتٌة20
 ادارة شركات السٌاحة والسفر والطٌران الكتب المقررة المطلوبة  -2
 ادارة الفنادق _ ادارة المطاعم المراجع الرئٌسٌة )المصادر -0

  الكتب والمراجع التً ٌوصى بها-أ
 )المجالت العلمٌة,التقارٌر,...(

 International Tourism and Hospitalityمجالت ادارة السٌاحة والضٌافة 



  المراجع االلكترونٌة,مع االنترنٌت -ب

 

 .خطة تطوٌر المقرر الدراس22ً
 تطبٌقات عملٌة_ 
 ورشات_ 
 مناقشات_ 

 _ برامج تدرٌب فً مواقع العمل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


