
  

  

  

المعايير األكاديمية لقطاع 

  الفنادقوالسياحة 

٢٠٠٩  



 

  ةـمقدم
 :فنادقللسياحة وال منهجية عمل لجنة إعداد المعايير األكاديمية

 :اختيار الفريق -١
مجدي قاسم رئيس الهيئة القومية / تم إختيار فريق العمل باإلتفاق بين السيد األستاذ الدكتور

 .يتكون التشكيل من الجدول المرفق بآخر الوثيقة، ومنسق اللجنةو لإلعتماد والجودة

 : فريق العملعناصر قوة 

ولهما  فنادقاإلرشاد السياحي واليضم الفريق عدد إثنين من األساتذة العمداء في مجال 

أستاذة مـن قسـم   والسياحي ولجنة القطاع إسهامات كبيرة في قطاع التعليم السياحي والفندقي 

عدد اثنين من مديري الفريق يضم وأيضاً التعليم في جودة بمجال الالدراسات السياحية وخبيرة 

فقد أعضاء الفريق باقي أما  مشروعات إنشاء نظام الجودة في مجال التعليم السياحي والفندقي

  . ن في أدائهموعملوا في وحدات الجودة بكلياتهم ومتميز

  : ملف العمل -٢
  : لكل فريق لالسترشاد به ويتضمنأعد منسق المجموعة ملف العمل الذي تم تزويده 

سياحة وفنادق  QAAP1المعايير األكاديمية المحلية لثالث كليات التي أنجزت مشروعات  -أ

 . المنيا –المنوفية  –حلوان 

  . UKمن  QAAالمعايير األكاديمية الخارجية  -ب

تعليميـة مـن   نتائج الدراسات الميدانية واإلحصائية الخاصة برأي المستفيدين للعمليـة ال  -ج

  ). من دراسات كليات السياحة بجامعة حلوان والمنوفية(الخريجين والطلبة وممثلي الصناعة 

نتائج الدراسات والمؤتمرات وورش العمل التي عقدت بشأن تطـوير التعلـيم السـياحي     -د

  . وتضمنت دور الخريج والمقررات والفندقي

  . اللجنة القومية للجودةدليل إعداد المعايير األكاديمية الذي أعدته  -هـ

تربية رياضية (نماذج من المعايير التي أقرتها الهيئة القومية لإلعتماد والجودة مثل معايير  -و

  . وذلك إلتباع المنهج الموحد للهيئة) صيدلة –طب  –

المراجع والمواقع اإللكترونية المختلفة المتعلقة بكل مـن المعـايير والبـرامج السـياحية      -ز

 . العالمية والفندقية

دراسات اإلتحاد المصري للغرف السياحية بشأن تطوير التعليم السـياحي مـن منظـور     -و

  .متطلبات الصناعة



 

  :اإلجتماعات واللقاءات -٣
للتشاور بشأن المعايير األكاديميـة  برنامج منفرد كل لفريق اللقاءات تم عقد عدد من 

 من اللقاءات بين فريـق العمـل كـامالً    عدد آخرعقد كما تم  ،بالبرنامج الذي يمثلهالخاصة 

 . المعايير العامة والمتخصصةلمراجعة 

  .إستخدم الفريق منهجية العصف الذهني -٤

  .تم إعداد الوثيقة األولى ومراجعتها -٥

  . ثم التعديل والتطوير أكثر من مرة -٦

فرد من السـادة   ٣٠تم عمل ورشة عمل لمراجعة المعايير حضرها حوالي  -٧

ميين ورؤساء أقسام ومديري وحدات ضـمان جـودة وممثلـين    يواألكاد العمداء

 .للصناعة

  . طبقاً لهذه الورشة واإلستقصاءات التي وزعت بهاالمعايير تم تعديل  -٨

مع األستاذ الدكتور أشـرف البرقـاوي   الفريق للقاء طبقاً المعايير تم تعديل  -٩

  .عرض المعايير على سيادتهل



 

  لعالي في خدمة الصناعة والمجتمعدور التعليم السياحي ا
يمر التعليم العالي ومؤسساته التعليمية المختلفة في مصر والعالم بتحول جـذري مـع   

ازدياد المتغيرات والتقنيات العالمية التي غيرت من بيئة التعليم وأهدافه ومخرجاته وأنشطته، 

لعالم ومصر في اآلونة األخيرة، ويمثل التعليم السياحي أحد أنماط التعليم العالي الذي اهتم به ا

حيث أصبحت السياحة المحرك األساسي القتصاديات العديد من دول العالم المتقدم والنـامي  

على حد سواء، وزاد االهتمام واالعتراف بها من قبل الكثير مـن الحكومـات كونهـا أهـم     

األخرى ومـن  الصناعات القادرة على تحقيق معدل نمو اقتصادي يفوق العديد من الصناعات 

ثم شهدت مجاالت السياحة أنشطة متزايدة ومتطورة في مجاالت التخطيط والتسويق واستخدام 

التقنيات الحديثة، وصاحب ذلك كله تزايد االهتمام بالتعليم والبحـث والدراسـات السـياحية    

 بمختلف مكوناتها وذلك لتنمية الموارد البشرية والتدريب، حيث يمثل توافر العنصر البشـري 

الماهر والمؤهل المناسب للعمل في مجاالت السياحة والضيافة أحد أهم التحديات التي تواجـه  

يؤكد علـى أهميـة    يواقع الحالوال .هذه الصناعة في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء

بدوره مجلـس التعلـيم   هذا الواقع دفع وقد االعتماد على العلم في التخطيط والبحث والدراسة 

صدار دوريـة تعنـي بجـودة التعلـيم     إل -أحد مكونات المنظمة العالمية للسياحة -حي السيا

، كما أسس برامج لمنح شهادات اعتماد الجودة فـي التعلـيم السـياحي    Ted Qualالسياحي 

  . وضمانها

بدأ التعليم السياحي العالي بكل من أوروبـا وأمريكـا وشـمل مـنح درجـات      ولقد 

دكتوراه في الدراسات السياحية والضيافة وهي دراسـات بينيـة   البكالوريوس والماجستير وال

  . ترتبط بالعديد من العلوم األساسية والتطبيقية والدراسات اإلنسانية

 ١٩٦٧حتـى عـام    ١٩٦٢تدرج التعليم السياحي المنتظم منذ عام أما في مصر فقد 

أحـدهما  ين عاليين معهد١٩٦٨في عام ، ثم أنشئ معهدين للسياحة والفنادقالذي توج بإنشاء و

أدمـج   ١٩٧٥عـام  وفـي   الجامعات والمعاهد العليـا  يقبل خريجيخر للفنادق اآلوللسياحة 

الدراسـات  (المعهدين وأنشئت كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان وقدمت الكلية ثالث برامج 

  ).اإلرشاد السياحي –إدارة الفنادق  –السياحية 

حلوان هي أقدم مؤسسة أكاديمية للتعلـيم العـالى   وتعد كلية السياحة والفنادق جامعة 

  .السياحي والفندقي في منطقة الشرق األوسط



 

  :إنشاء العديد من الكليات والمعاهد يوضحها الجدول التاليثم تلى ذلك 

 تاريخ اإلنشاء الجامعة اسم الكلية

 ١٩٨٣ اإلسكندرية كلية السياحة والفنادق

  كلية السياحة والفنادق
والتـي أصـبحت   "فرع الفيوم   –القاهرة 

  "٢٠٠٦/٢٠٠٧إحدى كليات جامعة الفيوم
١٩٩٤ 

 ١٩٩٥  قناة السويس  كلية السياحة والفنادق

 ١٩٩٦  عين شمس )قسم اإلرشاد السياحي(كلية آداب 

 ١٩٩٧  المنوفية  كلية السياحة والفنادق

 ١٩٩٨  المنيا  كلية السياحة والفنادق

 ٢٠٠٦   المنصورة  كلية السياحة والفنادق

  ٢٠٠٨  )األقصر(جنوب الوادي   كلية السياحة والفنادق 

  

كليات تكنولوجية في محافظات القاهرة واإلسكندرية  ٤معهد عالي خاص و ١٩باإلضافة إلى 

المؤسسات و، اإلسكندريةواحدة بأكتوبر و ٦في اثنتين خاصة  اتجامعثالث وبورسعيد وقنا و

   .السياحي في مصرلعالي التعليم لتابعة سابقة الذكر 

  :  إلىالفنادق السياحة وفي تخصص ويهدف التعليم العالي 
وبناء  ت وانشطة السياحة والضيافة عداد الكوادر البشرية والمؤهلة فى مختلف عملياإ - ١

القدرات والمهارات الالزمة التى تؤهلهم للمنافسة فى سوق العمل والوفاء بمتطلبـات  

 .حتياجات الصناعةإو

نشـطة فـى   ساسيات والمفاهيم والمنهجيات المرتبطة بمختلـف األ باأل الخريجتزويد  - ٢

 .السياحة والضيافة

هميـة السـياحة والضـيافة فـى     أل دراك الخـريجين إبناء المفاهيم الصحيحة ورفع  - ٣

 .والتقريب بين الشعوب المحلية و العالمية قتصادياتاإل

 السـياحة والضـيافة   خالقيات واداب المهنـة فـى مجـالى   أب عداد وتزويد الخريجإ - ٤

 .).الفنادق(



 

  :الدور المهنى للخريج
هـذا  أهـم خصـائص    )الفنـادق ( والضيافةالسياحية  واألعمال األنشطةيمثل التنوع الكبير فى 

ـ إومن ثم ف خرىنتاجية والخدمية األلى ارتباطه بالعديد من القطاعات اإلإضافة باإلالتخصص  ه ن

لعمـل  لوالضيافة تعليمية العليا للسياحة والمؤسسات ال والضيافةيتم تأهيل خريج كليات السياحة 

  :فى

شركات الطيران  –مثل وكاالت وشركات السياحة والسفر المختلفة المؤسسات السياحية  •

–تخطيط البرامج السـياحية   –دارة الموارد البشرية إ -التسويق السياحى –المطارات  –

مكاتـب   -لمـزارات المختلفـة   اومـاكن الترفيـه   تخطيط وإدارة أ –الرحالت الشاملة 

  .مراكز المؤتمرات وشركات النقل السياحى -ستعالمات السياحية اإل

قطاع التسويق والمبيعات  (دارية شرافية واإلفى الوظائف اإل )الفنادق( مؤسسات الضيافة •

وقطـاع  ) شـراف الـداخلى  مامية واإلاألمكاتب ال -قطاع الغرف  -قطاع المؤتمرات  –

الخدمة المختلفة والعمل فى المستشفيات وشـركات   وقطاع والمشروبات غذيةنتاج واألاإل

ت قامـة ودور الضـيافة وبيـو   شراف على وحدات اإلالجوى والبحرى واإلالبرى و النقل

  .اب ومراكز التدريب المهنى للقطاع الفندقىالشب

عمل العمل كمرشد للمجموعات السياحية وقيادة المجموعات السياحية والرشاد السياحى اإل •

  .والضيافة بالعالقات العامة بشركات السياحة

  .وخدمة المجتمع).الفنادق( فى مجال السياحة والضيافة والبحث العلمى العمل فى التعليم •

فى مختلف المجاالت المرتبطـة بأنشـطة    العمل فى مجاالت التدريب االكاديمى والمهنى •

   ).الفنادق(السياحة والضيافة



 

  لفنادقحة والسيال األكاديميةالبرامج 

دراسـات  ال -الدراسـات السـياحية   : هـي  رئيسيةثالث برامج  فنادقوال ةتعليم السياحيضم 

  .واإلرشاد السياحي - ١الفندقية

  :ملحوظة
تتضمن لوائح الكليات مقررات تعكس ارتباط الكلية بالمجتمع المحلى وطبيعته وبيئتـه  

 –اإلسـكندرية  لية السـياحة والفنـادق ب  الئحة ك –لفيوم الئحة كلية السياحة والفنادق با: (مثل

  ....).األقصر الئحة كلية السياحة والفنادق ب

  : متطلبات التخرج
  .الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآلليالحصول على  -١

  . التدريب الميداني -٢

  .اجتياز البرنامج بتقدير مقبول على األقل -٣

  :فنادقوال ةسياحللبالتعليم العالي لتحاق المتطلبات األساسية لإل
على األقل في  %٨٥الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها ويشترط حصوله على  - ١

كما يحق لخريجي دبلوم الدراسـات الفندقيـة االلتحـاق     –اللغات األجنبية التي درسها 

  ).ممتاز(بالكلية بشرط الحصول على تقدير ال يقل عن 

 . إجادة اللغات األجنبية - ٢

 .)فن التعامل مع اآلخرين –الثقة بالنفس  –حسن المظهر (صية مثل التمتع بصفات شخ - ٣

 .اجتياز اختبار المقابلة الشخصية - ٤

                                                 
 



 

  :المواصفات العامة للخريج
  :أن قادرا علىالخريج ن يكون أيجب 

  :قادرا علىيجب أن يكون الخريج 

 .)الفنادق( في صناعة السياحة والضيافة ساسيةدرك المعارف األويفهم أن ي - ١

 .خالقيات المهنة فى مجال التخصصأداب وسب آأن يكت - ٢

 .ة العمل التى يلتحق بهامستجدات فى بيئالمتغيرات واليطرأ من  ماأن يواكب  - ٣

واإللمام بمبادئ  نماط السلوكية المتنوعةمع األويتعامل فهم الثقافات المختلفة أن ي - ٤

 .وخصائص خدمة العمالء

 .مهارات اإلتصال والعرض الفعالأن يفهم ويمارس  - ٥

 .التعلم الذاتى والرغبة فى التعلم المستمر - ٦

 .في العمل زمات والمواقف الطارئةاألوفى حل المشكالت أن يلم بالمناهج المالئمة  - ٧

القوانين والتشريعات الخاصة بقطاعى السياحة والضيافة واللوائح المنظمـة  أن يدرك  - ٨

 .لحقوق وواجبات العاملين بالمجال

من والسـالمة  ولية وقواعد األسعافات األلمهنية واإلمبادىء الصحة العامة واأن يلم ب - ٩

 .التى تخدم العمل بالقطاع

 . أن يكتسب المهارات اإلدارية والفنية المتعلقة بالمجال -١٠



 

  األكاديميةالقومية المعايير 

  المعرفة والفهم / وال أ

  :كل منن يكون الخريج قادرا على معرفة وفهم أيجب 

على   ).الفنادق(ة السياحة والضيافةطاسية  المتعلقة بأنشساألالعامة و المعارف والنظريات - ١

  .المستويين المحلى والعالمى

أعمـال السـياحة    نشـطة جتماعيـة والثقافيـة والبيئيـة أل   قتصادية واإلبعاد السياسية واإلاأل - ٢

 . )الفنادق(والضيافة

 .لتواصل العالمىسس الحضارات المختلفة ودور كل حضارة فى تحقيق اأ - ٣

 . ).الفنادق(البحث العلمى فى مجال السياحة والضيافةسس أمبادىء و - ٤

 .اساسيات علوم االدارة والمبادىء العامة للقانون - ٥

 .قواعد االمن والسالمة ومبادىء الصحة العامة والمهنية - ٦

  .أسس الحاسب اآللي والبرامج المتخصصة - ٧

  المهارات الذهنية / ثانيا
  :ن يكون الخريج قادرا علىيجب أ

 .فقاً لمتطلبات بيئة العملو تخاذ القراراتإ - ١

 .دوافع العمالءالثقافات المختلفة والمقارنة بين  - ٢

 . )الفنادق(لصناعة السياحة والضيافةالممثلة ألطراف لاستنتاج العالقات المتشابكة  - ٣



 

  المهارات المهنية / ثالثا 

  :يجب ان يكون الخريج قادرا على

 .خالقيات المهنةأداب وآالتعامل بسلوكيات و - ١

 .لعمالء من جنسيات مختلفةخدمة ا  - ٢

 . القيام بالمهام اإلدارية والفنية المتعلقة بمجال عمله  - ٣

 .المصطلحات المهنية باللغة العربية واألجنبيةوإستخدام التواصل وتوظيف   - ٤

 .في بيئة األعمال التكيف والتأقلم مع المتغيرات - ٥

  المهارات العامة/ رابعا

  :يجب ان يكون الخريج قادرا على

 .المالئمة لمجال العمل التقنيات الحديثة ستخدامإ - ١

  .تصال والعرضاإلممارسة مهارات  - ٢

 .التفاعل والعمل مع الفريق - ٣

 .في بيئة العمل التعامل مع المشكالت - ٤

 .طار الزمنى المحددنجاز المهام المكلف بها فى اإلإ - ٥

  .ممارسة البروتوكول والمراسم العامة المتعلقة بالمجال - ٦

 .التعلم الذاتى - ٧

 



 

  :لتي بنى عليها التعليم السياحيالعلوم ا
تتسم المعلومات الخاصة بأنشطة السياحة والضيافة بكونها ضخمة وغزيرة وهي أيضاً 

، وبعضها معلومات ساكنة وبعضها ديناميكية وكثيـرة التغيـر    Diverseذات طبيعة متباينة 

لى هذا فـإن  ومن ثم تتسم المؤسسة السياحية بأنها مؤسسة ذات مكون معرفي مرتفع، وبناء ع

التعليم السياحي البد أن يبنى على علوم مختلفة ومتباينة لتكـوين منظومـة خـريج متكامـل     

  .المعلومات تؤهله لسوق العمل

بعلوم الجغرافيا والتاريخ واآلثار واألغذيـة والرقابـة الصـحية    القطاع هذا ويرتبط 

ة المعلومات واالجتمـاع  واإلحصاء واإلدارة واالقتصاد والتسويق والتخطيط والحاسبات وتقني

  . والعديد من العلوم اإلنسانية واإلرشاد السياحيوالبيئة 

  

  والضيافة واإلرشاد السياحيرامج السياحة بالهيكل االكاديمى ل
  

 % مجــال العلــوم 

  ١٥-١٠  ٢العلوم األساسية  أ

  ١٢- ٨ العلوم المساعدة ب

  ٤٥-٣٥ العلوم المتخصصة ج

  ٢٠-١٥ علوم التميز د

  

                                                 
  : العلوم األساسية -أ

  . أخرى ...العلوم االجتماعية، العلوم اإلقتصادية، علوم إدارة األعمال، العلوم السياسية، التشريعية، البيئة، اللغات، الجغرافيا 
  : العلوم المساعدة -ب

  . أخرى... تكنولوجيا المعلومات، أخالقيات المهنة، االتصاالت، حقوق اإلنسان، الصحة العامة والسالمة المهنية، بيئة مصرية
  : العلوم المتخصصة -ج

  . وتختلف من برنامج آلخر
  : العلوم المتخصصة المتميزة -د

  .امج آلخرتختلف من مؤسسة أكاديمية ألخرى ومن برن



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  برنامج الدراسات السياحيةالمعايير األكاديمية ل: أوالً
  



 

  :مقدمة
بتعدد وتنوع المعارف والمهارات المؤهلة للعمل خريج يتميز برنامج الدراسات السياحية  يعد

بفاعلية في المجال السياحى على النحو الذى يتواكب مع المتغيرات السريعة والمتالحقة فى 

  .ياحيةمجتمع األعمال الس

  : ذلك يهدف البرنامج إلى تزويد الخريج باآلتيوب
بالخدمات المعارف والمعلومات النظرية والتطبيقية للعلوم األساسية والمرتبطة  •

 .ةالسياحيوالتسهيالت 

 .للعمل بالقطاع السياحي المحلي واإلقليميعامة المؤهلة المهارات الذهنية والمهنية وال •

 .مجتمع األعمال السياحيةية في المهنخالقيات األسلوكيات وال •

  :ف التى يتيحها البرنامج للخريجينالوظائ -٢
  :يتيح برنامج الدراسات السياحية لخريجية فرص العمل فى المجاالت التالية

  وكاالت السفر والسياحة/ اوال 
  حة الخارجية والداخلية والدينية قسام السياأتنظيم البرامج السياحية ب -١

  .البرامج السياحية الداخلية والخارجيةتخطيط و تنظيم  -

  .تخطيط و تنظيم األجازات و برامج الرحالت الشاملة -

  .حجز أماكن اإلقامة والتغذية وتسهيالت النقل وخدمات الترفيه -

  .تسعير البرامج السياحية -

  .حجز وبيع تذاكر الطيران الخاصة بوسائل النقل البرى والبحرى والجوى -٢

  .التسكيننتقال وعمليات اإل –غيلية وتشمل قيادة الجوالت السياحية نشطة التشاأل -٣

  .التسويق والترويج و بيع البرامج و الخدمات السياحية  -٤
 .عائية لألنشطة و الخدمات السياحيةدتنظيم الحمالت ال -
 .تنشيط وبيع الرحالت الشاملة -
  .تنمية المبيعات السباحية -
  خرىأوظائف  -٥
  .خدمة العمالءامة والعالقات الع -
 .تنظيم المؤتمرات واألحداث الخاصة -
 .والتدريبالتعليم  -



 

  شركات الطيران / ثانيا
  .وبيع  تذاكر الطيران حجز -

 .تسويق خدمات الطيران -

  .خدمة العمالء -

  المطارات /  ثالثا
  . شركات السياحة العمل بفروع -
 . شركات الطيرانوالعمل بفروع  -
  .العالقات العامة العمل فى مجال-

  المؤسسات والمنظمات السياحية /  رابعا
  .تنظيم المؤتمرات واألحداث الخاصة بالمؤسسات -
 .العالقات العامة -
 .مستشارين السياحة والسفر -
 .إدارة الدعاية واإلعالم –إدارة التخطيط  -

  مراكز المؤتمرات / خامسا
  .حداث الخاصةالتخطيط، وتنظيم وإدارة مراكز المؤتمرات والمعارض واأل -

 .تسويق مراكز المؤتمرات -

  العمل بالمجال األكاديمي: سادساً
  )بالنسبة للمتفوقين علمياً(اإللتحاق بالعمل كأعضاء هيئة تدريس معاونين 

 



 

  :المواصفات العامة لخريج برنامج الدراسات السياحية
  . حة والضيافةباالضافة الى ما سبق ذكرة فى المواصفات العامة لخريج برنامج قطاع السيا

  :يجب أن يكون الخريج قادرا على

  .البرامج السياحية بأقسام السياحة الخارجية والداخلية والدينيةينظم و يعد أن - ١

  .التسويق والترويج وبيع البرامج والخدمات السياحيةأساليب ويمارس فهم أن ي - ٢

  .وبيع وتسويق تذاكر الطيران حجزأن يمارس  - ٣

  .السياحية ات واألحداث الخاصة بالمؤسساتالمؤتمرأن ينظم  - ٤

 .الدعاية واإلعالم السياحيأصول أن يدرك  - ٥

والمتطلبات األخرى الطيران المستجدات المتعلقة بقواعد وإجراءات  يتفاعل معأن  - ٦

 .للصناعة

لتعاقدات ل ويمهدالداخلية والخارجية السياحي والبرامج السياحية لمنتج أسعار لأن يعد  - ٧

  .مع الوكالء السياحيين وموردي الخدمة السياحيةاوض والتف



 

  لبرنامج الدراسات السياحية األكاديمية المعايير القومية

  المعرفة و الفهم: أوال

  :قادرا على معرفة وفهم كل منخريج اليجب أن يكون 

  .نظريات وخصائص وأسس وأبعاد صناعة السياحة أكاديميا وتطبيقيا .١

 .المرتبطة والمتشابكة مع األنشطة السياحية المعارف والعلوم المختلفة .٢

 . مكونات المنتج السياحي المصري .٣

أعمال وكاالت السفر والسياحة وشركات الطيران وكافة أسس وأساليب ومبادئ  .٤

 .المتعلقة بالعمل السياحي المنشآت السياحية

 .السياحي آداب وأخالقيات المهنة والتشريعات والقوانين والضوابط البينية الحاكمة للعمل .٥

 .واللغة األجنبية مصطلحات المهنية باللغة العربيةال .٦

  المهارات الذهنية: ثانيا

  :ن يكون الخريج قادرا علىيجب أ

  .البحث في المجاالت السياحية والمجاالت المرتبطة المختلفة .١

 .تحليل البيانات السياحية واإلحصائيات وقياس مؤشرات األداء .٢

لمترابطة بين أقسام المنشآت السياحية من ناحية ستنتاج العالقات المتشابكة واإ .٣

 .وموردي الخدمات من ناحية أخرى 



 

  المهارات المهنية: ثالثا

  :ن يكون الخريج قادرا علىيجب أ

عمال وكاالت السفر والسياحة مثل إعداد البرنامج السياحي وقيادة أفي الممارسات المهنية  .١

 .مل مع طرق التسويق والتنشيط للمنتجالجوالت السياحية وأنشطة وكاالت السفروالتعا

  .األساليب المالئمة لتخطيط وتنظيم وإدارة األنشطة السياحية والمقاصد السياحيةتحديد   .٢

 .إدارة المؤتمرات واألحداث الخاصةو تنظيم  .٣

 .صياغة وكتابة التقارير والمراسالت المهنية .٤

 .يالتعامل مع األزمات و إدارة المخاطر في بيئة العمل السياح  .٥

والقيام المعمول بها التعامل مع أنظمة الحجز المختلفة في مجاالت النقل الجوي   .٦

 . المنظمات المتخصصةبأعمال الحجز والشحن الجوي وفق قواعد وتقسيمات 

  .تطبيقات تكنولوجيا المعلومات فى العمل السياحى ممارسة .٧

  المهارات العامة : رابعا
  امةباإلضافة لما تم ذكره في المهارات الع

  :يجب ان يكون الخريج قادراً على

 .إدارة الوقت والتعامل مع الضغوط



 

يشتمل برنامج الدراسات السياحية على مجموعة من العلوم األساسية والعلوم المساعدة 

والمتخصصة باإلضافة إلى علوم التميز وكذلك التطبيقات العملية المؤهلة ألعداد خريج  قادر 

  . السياحى على المنافسة فى سوق العمل

  الدراسات السياحية الهيكل االكاديمى لبرنامج
 % مجــال العلــوم 

  ١٥-١٠  ٣العلوم األساسية  أ

  ١٢- ٨ العلوم المساعدة ب

  ٤٥-٣٥ العلوم المتخصصة ج

  ٢٠-١٥ علوم التميز د

  باإلضافة إلى التدريب الميداني* 

  

                                                 
 : العلوم األساسية -أ

  .أخرى... علوم االقتصاد، المحاسبة، اإلحصاء، التاريخ، الجغرافيا، اللغات وتشمل
 :  العلوم المساعدة -ب

 .أخرى... علوم بيئية، آداب وأخالقيات المهنة، حقوق اإلنسان، منهجية البحث، البروتوكول واإليتيكيت وتشمل
 : متخصصةالعلوم ال -ج

التسويق السياحي واالقتصاد السياحي والنقل السياحي وإدارة وأعمال شركات السياحة والسفر وتكنولوجيا السياحة  وتشمل
السلوك التنظيمي في المؤسسات السياحية  و االتجاهات الحديثة في السياحة واألعمال السياحيةووالسفر والمنظمات السياحية 

  . أخرى... 
  : علوم التميز - د

... إلى أخرى مثل إدارة اإلزمات، إدارة األحداث الخاصة، إدارة الموارد البشرية، إدارة المقاصد السياحية تختلف من كلية و
  . أخرى

 : التدريب الميدانى والرحالت العلمية* 
ة ويتضمن التدريب الميدانى الصيفى للفرقة الثالثة فى شركات ووكاالت السفر والسياحة وفى شركات الطيران للفرقتين الثاني

 .والثالثة هذا باإلضافة إلى الرحالت العلمية لمناطق الجذب السياحى بجمهورية مصر العربية
  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  السياحى رشادبرنامج اإلالمعايير األكاديمية ل: ثانياً
  



 

  مقدمة
باللغة التى يختارونها ويكون السائحين رشاد إبأنه الشخص الذى يقوم ب المرشد السياحى يعرف

جر محدد أثرية المختلفة مقابل عن نقل المعلومات الثقافية فى المتاحف والمناطق األ مسؤالً

  .سياحى فى مصررشاد الالمنظم لمهنة اإل ١٩٨٣لسنة  ١٢١لما ورد بالقانون رقم  وذلك طبقاً

بشرح ) Tour leader guide(ويتضمن برنامج الرحلة قيام قائد المجموعات السياحية 

  .فراد ويعتبر ممثال للشركة التى يعمل بهاو األأالمفاهيم  للمجموعات السياحية 

ولقد تطور دور المرشد السياحي اآلن ليشمل المرشد البيئي ومرشد اآلثار الغارقة  :ملحوظة

  .فاري، وإن كان القطاع والقانون لم يتم تعديلهما لمالحقة هذا التطور بعدومرشد الس

حد أعلى الحصول ترخيص للعمل فى مجال االرشاد السياحى  ويشترط للمتقدم للحصول على

  :المؤهالت التالية

  ).ربع سنواتأ(رشاد السياحى بكالوريوس السياحة والفنادق تخصص اإل *

  .خرىحد المؤهالت العليا األأبعد حصوله على ) مانعا(رشاد السياحى دبلوم اإل *

ختبارات التى تنظمها وزارة السياحة كل عام وفقا للضوابط التى تضعها جتياز اإلإ *

  .وتشمل المعارف العامة والمتخصصة والمهارات اللغوية

  : الشروط الواجب توافرها إلختيار المرشد السياحى كما نص عليها القانون المصرى
  .مصرى الجنسية ن يكونأ - ١

  .على ترخيص وزارة السياحة لمزاولة المهنه ن يكون حاصالًأ - ٢

 .ن يكون  مقيدا  فى نقابة المرشدين السياحيينأ - ٣

 .مانةى قضية تمس الشرف واألأتهامه فى إان يتمتع بسمعة طيبة، بحيث ال يكون قد سبق  - ٤

 .ن يجتاز الكشف الطبىأ - ٥

و ما أرشاد السياحى فنادق قسم اإلعلى بكالوريوس السياحة وال ن يكون حاصالًأ - ٦

 .جنبية فى هذا المجالحدى الجامعات األإيعادلها من 

 .سنة ٢١ال يقل عمره عن أ - ٧

ذا حصل على موافقة إال إو المصالح الحكومية أحدى الوزارات إال يكون معينا فى أ - ٨

 .جازة بدون مرتب للعمل كمرشد سياحىأكتابية من تلك الجهة للقيام ب

عداد التام لالنتظام فى الدورات التدريبية الخاصة بتجديد الترخيص كل خمس االست :ملحوظة

 .سنوات والقدرة على اجتياز اختبارات تقييم االداء الخاصة بذلك



 

  : ساسية لإللتحاق ببرنامج اإلرشاد السياحياأل متطلباتال

والشخصـية   رشاد السياحى بالعديد من المهارات الخاصـة اإلبرنامج ن يتمتع خريج أيجب 

  :والمتمثلة فياألساسية 

  ). خريجي المدارس األجنبية كما يفضل الدارسين للغات النادرةويفضل (إجادة اللغات األجنبية  - ١

  . حسن المظهر - ٢

 .الثقة بالنفس - ٣

 .)مرحة –مرنة  –مقنعة  -شخصية مؤثرة (التميز في الخصائص الشخصية  - ٤

 .علومات العامةتوافر المعرفة والدراية بالعديد من الثقافات والم - ٥

بسمات شخصية تؤهله لقيادة المجموعات السياحية من مختلف الجنسيات متمتعاً  - ٦

 .واألعمار

  :األهداف العامة للبرنامج وتتمثل فى تزويد الخريج بما يلى

  .المعارف المتعلقة بمجال التخصص في اإلرشاد السياحي وكذلك المجاالت المرتبطة - ١

  .اسيةسثرية األالمعارف التاريخية واأل - ٢

 .خرىلشعوب األلثقافات الحضارات والمعارف الخاصة بال - ٣

 .جتماعى المصرىالبيئة المصرية والنسيج اإلالمعارف الخاصة ب - ٤

 .والقدرة على القيادة تصال الفعالالمهارات التقنية ومهارات اإل - ٥

 .وحل المشكالت فى مجال التخصصمع الجنسيات المختلفة القدرة على التعامل  - ٦

 .وليةسعافات األإلاسية لالمهارات األس - ٧



 

  الوظائف التى يتيحها البرنامج للخريجين

  : اآلتى تتضمن الوظائف التى يتيحها البرنامج للخريجين

  .المرشد السياحي -

 .لمجموعات السياحيةاقائد  -

 .في قطاعات السياحة والضيافة فرص أخرى -

 :برنامج اإلرشاد السياحي المواصفات العامة لخريج

  .سبق ذكره في المواصفات العامة لخريج السياحة والضيافةباإلضافة إلى ما 

  : يجب ان يكون الخريج قادراً على

  . قيادة المجموعات السياحيه من مختلف الجنسيات واالعمار .١

  .المختلفةتصال باللغات االجنبية اإل .٢

 .ممعهللتواصل  لسائحينلسيكولوجية إدراك الخصائص ال .٣

 . قوميةالعادات والتقاليد الإبراز وتقديم  .٤

 .باالحداث الجاريةالمتعددة واإللمام الثقافات إحترام  .٥



 

  اإلرشاد السياحياألكاديمية لبرنامج  المعايير القومية

  المعرفه والفهم: أوال

 :يجب أن يكون الخريج قادراً على

 .رشاد السياحىاإلمهنة ساسيات أمعرفه وفهم  - ١

 .التاريخيه ثار المصريه فى مختلف الحقبمعرفه وفهم التاريخ واآل  - ٢

 .)الهيروغليفيه(رموز اللغة المصريه القديمه  التعرف على  - ٣

  .فهم العالقات التداخلية المتشابكة بين الثقافات المختلفة  - ٤

  .معرفة وفهم الطرق المناسبة للتعامل مع السائحين  - ٥

 .دراك الموضوعات الهامة الخاصة بالبيئةإ  - ٦

 .عات المنظمة لهاوالقوانين والتشرياإلرشاد أخالقيات مهنة فهم   - ٧

 المهارات الذهنيه: ثانيا

 : يجب أن يكون الخريج قادراً على

 .ثار بالموضوعات الحضاريهربط التاريخ واآل - ١

جتماعية المرتبطة وحل ثرية واإلفضل الطرق لعرض المعلومات التاريخيه واألأنتقاء إ - ٢

  .المتعلقة بالعمل المشكالت



 

 المهارات والمهنيه: ثالثاً

 : الخريج قادراً علىيجب أن يكون 

 .من خالل التواصل مع السائحين رشاد السياحىلعمل فى مجال اإلا - ١

 .ممارسة قيادة المجموعات السياحية - ٢

  .بحرفيةعرض المعلومه  - ٣

في أثناء إرشاد  المعاصرةحداث الربط بين المراحل المختلفة للتاريخ المصرى واأل - ٤

  .السائحين

  .يمةقراءة وتفسير وترجمة اللغة المصرية القد - ٥

  .ي مجال اإلرشاد واتخاذ الحلول الالزمةفالمتعلقة بالعمل التعامل مع المشاكل  - ٦

 . التعامل مع التقنيات الحديثة المتعلقة بالعمل في مجال اإلرشاد - ٧

 المهارات العامه : رابعا

  باإلضافة لما تم ذكره في المهارات العامة

  : يجب أن يكون الخريج قادراً على

 .ث الجاريةعلى األحدااإلطالع 



 

  اإلرشاد السياحي الهيكل األكاديمى لبرنامج

 % مجــال العلــوم 

  ١٥-١٠  ٤العلوم األساسية  أ

  ١٢- ٨ العلوم المساعدة ب

  ٤٥-٣٥ العلوم المتخصصة ج

  ٢٠-١٥ علوم التميز د

  باإلضافة إلى اإلرشاد التطبيقي* 

  

  

  

                                                 
  العلوم األساسية  -أ

  .أخرى… التشريعات السياحية، النظم السياسية، سيكولوجية العمالء، الجغرافيا، بيئة مصرية، البروتوكول، نظرية السياحة، لغات 
 العلوم المساعدة   -ب

سان، تكنولوجيا االتصاالت، مبادئ االسعافات االولية، األمن والسالمة العامة، آداب وأخالقيات المهنة، مبادئ الصـحة  حقوق االن
  . أخرى... العامة 

  :العلوم المتخصصة -ج
نى الرومـانى،  تاريخ مصر القديم، اليونـا (، علوم التاريخ مثل )المصرية القديمة، اليونانية الرومانية، اإلسالمية(علوم اآلثار مثل 

  .أخرى… ، األدب المصرى، الديانة المصرية، اللغة المصرية القديمة )اإلسالمى، الحديث والمعاصر
  :علوم التميز -د

اإلرشاد البيئي، إرشاد الغـوص، إرشـاد اآلثـار    : تختلف علوم التميز من مؤسسة تعليمية الى أخرى ومن برنامج إلى آخر ومنها
  . أخرى... الغارقة

  : د التطبيقياإلرشا* 
  .ممارسة اإلرشاد السياحى العملى



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  فنادقالبرنامج المعايير األكاديمية ل: ثالثاً
  



 

 مقدمة
رتبط تطورها بحركة ونشاط إحد أهم االنشطة المهنية الخدمية  والتى أتمثل عمليات الضيافة 

نعكاسا لمستوى الكرم الذى يحظى به الغريب والذى هو إول وسلوكه الذى يعد نسان األاإل

  .القاسم المشترك للهدف من الضيافة على مختلف العصور وبين الحضارات المختلفة

صبحت أرتفاع مستوى المعيشة وزيادة الدخول وتوافر وقت الفراغ إسائل النقل وومع تطور و

دارة والتخطيط مما ادى الى ظهور الحاجة الضيافة صناعة مؤسسة على مبادىء التنظيم واإل

عداد الكوادرالبشرية المؤهلة للنهوض بتلك رساء قواعد للتعليم السياحى والفندقى يهدف إلإلى إ

 . هدافوذلك من خالل برامج أكاديمية محددة المعايير وواضحة  الفلسفه واألالصناعة الخدمية 

  :لىإويهدف البرنامج 

تزويد الخريج بالمعارف والمفاهيم األساسية والصحيحة لجعله قادراً على العمل فى  .١

  .مختلف مجاالت الضيافة على المستويات الوطنية والدولية

رية للتعامل مع مختلف المشكالت المتولدة الضرووالمهارات تزويد الخريج بالمعارف  .٢

  .فى بيئة العمل المكلف بها والقدرة على حلها

بناء قدرات الخريجين على التعامل مع مختلف المتغيرات والتطورات والمواقف فى  .٣

  .مجال التخصص

  .اًًمعرفة وفهم األبعاد اإلجتماعية والسياسية واإلقتصادية والبيئية للسياحة محليا وعالمي .٤

بية إحتياجات سوق العمل من الخريجين المؤهلين مهنيا وفنياً وإداريا للعمل فى تل .٥

  .مجاالت الضيافة
 



 

  :الوظائف التى يتيحها البرنامج للخريجين
  يعمل خريج هذا البرنامج فى المجاالت التالية 

   :الفنادق بأنواعها المختلفة - ١
  :دارية فى التخصصات التاليةالوظائف اإلشرافية واإل برنامج الفنادقيتولى خريج 

  وتشمل Room division operationsعمليات تشغيل قطاع الغرف  - أوال
  والتى تضم     .Front office deptالمكاتب األمامية إدارة   ١- ١

  Receptionقسم اإلستقبال  .١

  Reservationقسم الحجز  .٢

  Informationقسم اإلستعالمات  .٣

  .Business Centerمركزخدمات رجال األعمال  .٤

 Front office cashier) يتبع الشئون المالية اداريا( صراف المكاتب األمامية  .٥

   Gust Relation العالقات مع النزالء .٦

   .Housekeeping Deptادارة االشراف الداخلى بهيكلها التنظيمى االدارى واالشرافى  كامالً .٧

 ت وتشملعمليات تشغيل قطاعى انتاج وخدمات االغذية والمشروبا/ ثانيا 
  :واإلشراف على المطبخ بأقسامه الثالثه  Production sectorقطاع اإلنتاج    ١-٢

  Hot Kitchenالمطبخ الساخن  .١
  Garde Mangerالمطبخ البارد  .٢
  Pastry and Bakeryالحلوانى والخباز   .٣

  :ويضم كل من Service sector قطاع الخدمة  ٢– ٢

  Restaurantsالمطاعم بأنواعها المختلفة  .١

  Banquetsاعات الحفالت ق .٢

  Conferencesقاعات المؤتمرات  .٣

  Barsالبارات  .٤

  Night clubsالمالهى الليلية  .٥

  Room serviceخدمة الغرف  .٦

  Casino] ألعاب الكروت[األلعاب الورقية ) القمار(خدمة االغذية والمشروبات فى صاالت  .٧

   Swimming Poolحمامات السباحة .٨

  Coffee Shopالكافيتريات  .٩

  Outdoor Cateringغذية والحفالت واإلجتماعات خارج الفندق خدمات األ .١٠



 

 عمليات تشغيل القطاع المكمل الدارة االغذية والمشروبات وتشمل /  ثالثا
 ,Purchasingوتخزين وصرف األغذية والمشروبات أقسام شراء وإستالم .١

Receiving and Storing  

  Food and Beverage Cost Controlقسم مراقبة األغذية والمشروبات  .٢

  عمليات تشغيل إدارات الفندق التالية/ رابعا 
  Public Relation Deptإدارة العالقات العامة   .١

  Marketing Deptإدارة التسويق  .٢

  Accounting Deptإدارة الحسابات  .٣

  Purchasing Deptإدارة المشتريات  .٤

  Human resource Deptإدارة الموارد البشرية  .٥

  .leisure and Entertainment Deptرفيهإدارة نشاط الترويح والت .٦

  :المسـتشـفيات -٢
يتولى خريج برنامج الضيافة الوظائف اإلشرافية واإلدارية بالمستشفيات فى المجاالت 

  :التالية

  Kitchenالمطبخ  .١

   Mass catering unitوحدات التغذية الجماعية  .٢

  Room Serviceوحدات الخدمة باألدوار  .٣

  Housekeepingاإلشراف الداخلى  .٤

  Staff cafeteriaكافيتريا العاملين  .٥

   Guest cafeteriaكافيتريا الزوار .٦

  Dietary unitوحدات العالج التغذوى  .٧

   Receptionمكتب اإلستقبال  .٨

   Guest relationالعالقات العامة  .٩



 

 :شركات النقل الجوى والبحرى -٣

النقل الجوى والبحرى يتولى خريج برنامج الضيافة الوظائف اإلشرافية واإلدارية بشركات 

  :فى المجاالت التالية

  .)خدمة -طهى - تجهيز –إعداد (وحدات تموين الموانى الجوية  .١

  .كافيتريا العاملين بالمطارات والموانىء البحرية .٢

  .كافيتريا المطارات والموانىء البحرية .٣

  .خدمة الضيافة الجوية والبحرية .٤

  :مجاالت اخرى -

قامة وعمليات دورة األغذية والمشروبات إبتداءا اإلشراف على عمليات وحدات اإل -١

  :بعملية الشراء وحتى عملية الخدمة بالمجاالت التالية

  األندية اإلجتماعية والرياضية ومراكز الشباب .١

  Campsالمعسكرات  .٢

  المدن الجامعية للطلبة والطالبات .٣

  األندية واألكاديميات والكليات العسكرية .٤

  بيوت الشباب .٥

  تلف القطاعات المدنية وغير المدنيةدور الضيافة فى مخ .٦

  شركات البترول والتعدين وشركات الغزل والنسيج .٧

  مكاتب اإلستشارات فى قطاعات الضيافة  -٢

  ةمراكز التدريب المهنى لقطاع الضياف -٣

   العمل كمعاونى اعضاء هيئة تدريس فى كليات ومعاهد السياحة والفنادق -٤



 

 :لفنادقاالمواصفات العامة لخريج برنامج 
  فنادقة والالسياحباالضافة الى ماسبق ذكره فى المواصفات العامة لخريج 

  :ن يكون الخريج قادرا علىأيجب 

  .)الفنادق( المعارف األساسية والمهارات المرتبطة بصناعة الضيافة إكتساب .١

  .المهنيةاإللمام بالمصطلحات التعامل باللغات األجنبية مع  .٢

 ت والتطورات الحديثة فى عمليات التشغيل المختلفة فى صناعة الضيافةتقنيات المعلوماالتعامل مع  .٣

  .)الضيافة(

  فنادقالاألكاديمية لبرنامج  المعايير القومية

  المعرفة والفهم : أوال 
  :يجب ان يكون الخريج قادرا على

  .ومكانتها فى اإلقتصاد القومي )الفنادق( ادراك أهمية قطاع الضيافة .١

  .وإداراتها المختلفة ).الفنادق( مختلف أنواع منشات الضيافةمعرفة اساسيات تقسيم  .٢

فهم ومعرفة  الهياكل التنظيمية لإلدارات الرئيسة بمنشات الضيافة وأسس التوصيف  .٣

  .)الفنادق( الوظيفى لجميع الوظائف بمنشات الضيافة

مبادىء حقوق اإلنسان ومعرفة التشريعات والقوانين المنظمة لكل أنشطة  إدراك  .٤

  .بصفة عامة )الفنادق( مؤسسات الضيافة قطاع

 االلمام بكافة األنشطة والعمليات واألساليب اإلدارية والفنية بجميع مؤسسات الضيافة .٥

  .)الفنادق(

 فهم ومعرفة العلوم والمعارف المختلفة ذات العالقات التشابكية لصناعة الضيافة .٦

مالء وآداب وأخالقيات مثل العالقات العامة وعلم نفس التعامل مع الع ).الفنادق(

 .المهنة

معرفة وفهم أسس عمليات إنتاج األغذية والمشروبات وأساسيات صحة وسالمة الغذاء  .٧

 .والصحة العامة واإلسعافات األولية



 

  .). الفنادق(أسس ومفاهيم الجودة فى مؤسسات الضيافةب اإللمام  .٨

فى مجال صناعة  فهم أسس الدراسات واألبحاث الميدانية والتدريب وتحليل البيانات .٩

  .).الفنادق( الضيافة

 المهارات الذهنية : ثانيا
  الفنادقللسياحة والعامة باإلضافة للمهارات الذهنية 

  يجب ان يكون الخريج قادرا على

  .). الفنادق(التحليل اإلحصائى لبيانات المنشآت المختلفة فى قطاع صناعة الضيافة .١

  .وحاجة المجتمع ).الفنادق( الربط بين متطلبات العمل فى مؤسسات الضيافة .٢

 المهارات المهنية والعملية : ثالثا 
  :يجب ان يكون الخريج قادرا على

  .). الفنادق( العمل فى مختلف المهن والوظائف فى مؤسسات الضيافة .١

إجراءات السالمة المهنية واإلسعافات األولية الالزمة للعمل بمؤسسات ممارسة  .٢

  .). الفنادق(الضيافة

  .). الفنادق( يات المحاسبية والمالية المطبقة فى مجاالت الضيافةإجراء العمل .٣

 ...التشريعات السياحية –البيئة  -توظيف العلوم المرتبطة مثل علم نفس العمالء  .٤

  .). الفنادق( لخدمة مجاالت العمل فى الضيافة

  .مستخدما التقنيات الحديثة). الفنادق(دارة انشطة اعمال الضيافة إاعداد وتنظيم و .٥

 المهارات العامة : رابعا 
  للسياحة والضيافة باإلضافة لما تم ذكره في المهارات العامة

  :يجب ان يكون الخريج قادرا على

  .التعامل باللغات االجنبية .١

  .).الفنادق( إعداد وكتابة التقارير والمكاتبات الرسمية المرتبطة بصناعة الضيافة .٢



 

  .تنظيم الوقت وتحمل ضغوط العمل .٣

  .لفعالة وقيادة االفراد لتحقيق أهداف المؤسسة التى يعمل بهاالمشاركة ا .٤



 

  فنادقال الهيكل االكاديمى لبرنامج
  

 % مجــال العلــوم 

  ١٥-١٠  ٥العلوم األساسية  أ

  ١٢- ٨ العلوم المساعدة ب

  ٤٥-٣٥ العلوم المتخصصة ج

  ٢٠-١٥ علوم التميز د

  باإلضافة إلى مشروع التخرج* 

                                                 
  :العلوم األساسية -أ

  .أخرى... اللغات االجنبية  ،التسويق ،االحصاء ،المحاسبة ،االقتصاد ،االدارة
  :العلوم المساعدة -ب

خالقيات واداب أ ،تيكيتالمراسم واإل ،علم نفس العمالء ،حقوق االنسان ،النظم السياسية واالقتصادية ،البيئة ،الجغرافيا ،التاريخ
  .أخرى ...المهنة 

  :العلوم  المتخصصة -ج
وتشمل إدارة مؤسسات الضيافة والموارد البشرية، السلوك التنظيمى فى مؤسسات الضيافة، علوم الغذاء والتغذية، إنتاج وسالمة 

لداخلى لمؤسسات الضيافة، وصحة األغذية والمشروبات، الجودة فى مؤسسات الضيافة، التجهيزات والمعدات والتصميم ا
 .أخرى... اإلقتصاديات فى صناعة الضيافة، التسويق فى مؤسسات الضيافة

  :علوم التميز -د
  .أخرى... الترويح، االتجاهات الحديثة فى إدارة واعمال مؤسسات الضيافة، انتاج المأكوالت العرقية 

  .في الفرقة الرابعة تخرج مشروع* 
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