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  دور التعليم السياحي العالي في خدمة الصناعة والمجتمع
يمــر التعلــيم العــالي ومؤسســاته التعليميــة المختلفــة فــي مصــر والعــالم بتحــول جــذري 
مـــع ازديـــاد المتغيـــرات والتقنيـــات العالميـــة التـــي غيـــرت مـــن بيئـــة التعلـــيم وأهدافـــه ومخرجاتـــه 
وأنشطته، ويمثل التعليم السياحي أحد أنماط التعليم العالي الذي اهـتم بـه العـالم ومصـر فـي 

يـــث أصـــبحت الســـياحة المحـــرك األساســـي القتصـــاديات العديـــد مـــن دول اآلونـــة األخيـــرة، ح
العــالم المتقــدم والنــامي علــى حــد ســواء، وزاد االهتمــام واالعتــراف بهــا مــن قبــل الكثيــر مــن 
الحكومات كونها أهم الصناعات القادرة على تحقيق معـدل نمـو اقتصـادي يفـوق العديـد مـن 

حة أنشـطة متزايـدة ومتطـورة فـي مجـاالت الصناعات األخرى ومن ثم شهدت مجـاالت السـيا
التخطــيط والتســويق واســتخدام التقنيــات الحديثــة، وصــاحب ذلــك كلــه تزايــد االهتمــام بــالتعليم 
والبحث والدراسات السياحية بمختلف مكوناتها وذلك لتنمية الموارد البشرية والتـدريب، حيـث 

ــــ ــــوافر العنصــــر البشــــري المــــاهر والمؤهــــل المناســــب للعمــــل ف ي مجــــاالت الســــياحة يمثــــل ت
والضيافة أحد أهم التحديات التي تواجه هذه الصناعة في الدول النامية والمتقدمة علـى حـد 

والواقع الحالي يؤكد علـى أهميـة االعتمـاد علـى العلـم فـي التخطـيط والبحـث والدراسـة . سواء
ة أحــــد مكونــــات المنظمــــة العالميــــ -وقــــد دفــــع هــــذا الواقــــع بــــدوره مجلــــس التعلــــيم الســــياحي 

، كما أسس برامج لمـنح Ted Qualإلصدار دورية تعني بجودة التعليم السياحي  -للسياحة
  . شهادات اعتماد الجودة في التعليم السياحي وضمانها

ـــا وأمريكـــا وشـــمل مـــنح درجـــات  ـــيم الســـياحي العـــالي بكـــل مـــن أوروب ولقـــد بـــدأ التعل
لضــيافة وهــي دراســات بينيــة البكــالوريوس والماجســتير والــدكتوراه فــي الدراســات الســياحية وا

  . ترتبط بالعديد من العلوم األساسية والتطبيقية والدراسات اإلنسانية
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حتـــى عـــام  ١٩٦٢أمـــا فـــي مصـــر فقـــد تـــدرج التعلـــيم الســـياحي المنـــتظم منـــذ عـــام 
معهـــدين ١٩٦٨والـــذي تـــوج بإنشـــاء معهـــدين للســـياحة والفنـــادق، ثـــم أنشـــئ فـــي عـــام  ١٩٦٧

للفنــادق يقبــل خريجــي الجامعــات والمعاهــد العليــا وفــي عــام  عـاليين أحــدهما للســياحة واآلخــر
أدمـج المعهـدين وأنشــئت كليـة السـياحة والفنــادق جامعـة حلـوان وقــدمت الكليـة ثــالث  ١٩٧٥
  ).اإلرشاد السياحي –إدارة الفنادق  –الدراسات السياحية (برامج 

تعليم العـالى وتعد كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان هي أقدم مؤسسة أكاديمية لل
  .السياحي والفندقي في منطقة الشرق األوسط
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  :ذلك إنشاء العديد من الكليات والمعاهد يوضحها الجدول التالي ىثم تل

 الجامعة اسم الكلية
تاريخ 
اإلنشاء

 ١٩٨٣ اإلسكندرية كلية السياحة والفنادق

  كلية السياحة والفنادق

والتــي أصــبحت "فــرع الفيــوم –القــاهرة
كليــــــــــــــــــــــــــــات جامعــــــــــــــــــــــــــــة  إحــــــــــــــــــــــــــــدى

  "٢٠٠٦/٢٠٠٧الفيوم

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 السياحة والفنادق كلية
كليـــــات تكنولوجيـــــة فـــــي محافظـــــات القـــــاهرة  ٤معهـــــد عـــــالي خـــــاص و ١٩باإلضـــــافة إلـــــى 

أكتــــــوبر وواحــــــدة  ٦واإلســــــكندرية وبورســــــعيد وقنــــــا وثــــــالث جامعــــــات خاصــــــة اثنتــــــين فــــــي 
   .السياحي في مصرالعالي للتعليم تابعة باإلسكندرية، والمؤسسات سابقة الذكر 

  :  ويهدف التعليم العالي في تخصص السياحة والفنادق إلى
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الســياحة والضــيافة   وأنشــطةعــداد الكــوادر البشــرية والمؤهلــة فــى مختلــف عمليــات إ -١
وبنــاء القــدرات والمهــارات الالزمــة التــى تــؤهلهم للمنافســة فــى ســوق العمــل والوفــاء 

 .حتياجات الصناعةإ بمتطلبات و 

نشــطة فــى فــاهيم والمنهجيــات المرتبطــة بمختلــف األساســيات والمباأل تزويــد الخــريج -٢
 .السياحة والضيافة

هميــــة الســــياحة والضــــيافة فــــى دراك الخــــريجين ألإبنــــاء المفــــاهيم الصــــحيحة ورفــــع  -٣
 .قتصاديات المحلية والعالمية والتقريب بين الشعوباإل

خالقيــــات واداب المهنــــة فــــى مجــــالى الســــياحة والضــــيافة أعــــداد وتزويــــد الخــــريج بإ -٤
 ).ادقالفن(

  :الدور المهنى للخريج
أهـم خصـائص هـذا ) الفنـادق(األنشطة واألعمال السـياحية والضـيافة  فييمثل التنوع الكبير 

التخصص باإلضافة إلى ارتباطه بالعديد من القطاعات اإلنتاجية والخدمية األخرى ومن ثم 
فإنــــه يــــتم تأهيــــل خــــريج كليــــات الســــياحة والضــــيافة والمؤسســــات التعليميــــة العليــــا للســــياحة 

  :والضيافة للعمل فى
  شـــركات  –مثـــل وكـــاالت وشـــركات الســـياحة والســـفر المختلفـــة المؤسســـات الســـياحية

تخطـــيط البـــرامج  –دارة المـــوارد البشـــرية إ -التســـويق الســـياحى –المطـــارات  –الطيـــران 
 -المــــزارات المختلفــــة و مــــاكن الترفيــــه تخطــــيط وٕادارة أ –الــــرحالت الشــــاملة –الســــياحية 
  .نقل السياحىمراكز المؤتمرات وشركات ال -ستعالمات السياحية مكاتب اإل
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  قطــــاع التســــويق ( داريــــة شــــرافية واإلفـــى الوظــــائف اإل) الفنــــادق(مؤسســــات الضــــيافة
) شراف الداخلىمامية واإلاألمكاتب ال -قطاع الغرف  -قطاع المؤتمرات  –والمبيعات 
المستشـفيات  غذية والمشـروبات وقطـاع الخدمـة المختلفـة والعمـل فـىنتاج واألوقطاع اإل

قامــة ودور الضــيافة شــراف علــى وحــدات اإلوشــركات النقــل البــرى والجــوى والبحــرى واإل
  .وبيوت الشباب ومراكز التدريب المهنى للقطاع الفندقى

  العمــل كمرشــد للمجموعــات الســياحية وقيــادة المجموعــات الســـياحية اإلرشــاد الســياحى
  .ةوالضياف والعمل بالعالقات العامة بشركات السياحة

 وخدمـــة ).الفنــادق(فــى مجــال الســياحة والضــيافة  :العمــل فــى التعلــيم والبحــث العلمـــى
  .المجتمع

 فـــى مختلـــف المجـــاالت المرتبطـــة  :العمـــل فـــى مجـــاالت التـــدريب االكـــاديمى والمهنـــى
   ).الفنادق( بأنشطة السياحة والضيافة
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  للسياحة والفنادق األكاديميةالبرامج 
الدراســـات  -الدراســـات الســـياحية : هـــي رئيســـيةثـــالث بـــرامج والفنـــادق  تعلـــيم الســـياحةيضـــم 
  .واإلرشاد السياحي - الفندقية
  :ملحوظة

تتضــمن لــوائح الكليــات مقــررات تعكــس ارتبــاط الكليــة بــالمجتمع المحلــى وطبيعتــه 
الئحـــــة كليـــــة الســـــياحة والفنـــــادق  –الئحـــــة كليـــــة الســـــياحة والفنـــــادق بـــــالفيوم : (مثـــــلوبيئتـــــه 

  ....).الئحة كلية السياحة والفنادق باألقصر  –باإلسكندرية 
  : متطلبات التخرج

  .الحصول على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي -١
  . التدريب الميداني -٢
  .اجتياز البرنامج بتقدير مقبول على األقل -٣

  :بالتعليم العالي للسياحة والفنادق لاللتحاقالمتطلبات األساسية 
علـــى  %٨٥ة العامـــة أو مـــا يعادلهـــا ويشـــترط حصـــوله علـــى الحصـــول علـــى الثانويـــ -١

كما يحق لخريجـي دبلـوم الدراسـات الفندقيـة  –األقل في اللغات األجنبية التي درسها 
  ).ممتاز(االلتحاق بالكلية بشرط الحصول على تقدير ال يقل عن 

 . إجادة اللغات األجنبية -٢

فـــن التعامـــل مـــع  –الثقـــة بـــالنفس  –حســـن المظهـــر (التمتـــع بصـــفات شخصـــية مثـــل  -٣
 ).اآلخرين

 .اجتياز اختبار المقابلة الشخصية -٤
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  :المواصفات العامة للخريج
  :يجب أن يكون الخريج قادرا على أن

 ).الفنادق(أن يفهم ويدرك المعارف األساسية في صناعة السياحة والضيافة  -١

 .مجال التخصص فيأن يكتسب آداب وأخالقيات المهنة  -٢

 .يلتحق بها التيبيئة العمل  فيأن يواكب ما يطرأ من المتغيرات والمستجدات  -٣

أن يفهم الثقافات المختلفة ويتعامل مع األنماط السلوكية المتنوعة واإللمام بمبادئ  -٤
 .وخصائص خدمة العمالء

 .والعرض الفعال االتصالأن يفهم ويمارس مهارات  -٥

 .التعلم المستمر فيوالرغبة  الذاتيالتعلم  -٦

حـــل المشـــكالت واألزمـــات والمواقـــف الطارئـــة فـــي  فـــيأن يلـــم بالمنـــاهج المالئمـــة  -٧
 .العمل

الســـــياحة والضـــــيافة واللـــــوائح  بقطـــــاعيأن يـــــدرك القـــــوانين والتشـــــريعات الخاصـــــة  -٨
 .المنظمة لحقوق وواجبات العاملين بالمجال

أن يلـــــم بمبـــــادىء الصـــــحة العامـــــة والمهنيـــــة واإلســـــعافات األوليـــــة وقواعـــــد األمـــــن  -٩
 .لسالمة التى تخدم العمل بالقطاعوا

 . أن يكتسب المهارات اإلدارية والفنية المتعلقة بالمجال -١٠



 الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
 

٨ 
 

  المعايير القومية األكاديمية
  المعرفة والفهم  :أوالً 

  :يجب أن يكون الخريج قادرا على معرفة وفهم كل من
  ).الفنــادق(ساســية  المتعلقــة بأنشــطة الســياحة والضــيافةالمعــارف والنظريــات العامــة واأل -١

  .والعالميعلى المستويين المحلى 
جتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة ألنشــطة أعمــال الســياحة قتصــادية واإلبعــاد السياســية واإلاأل -٢

 . )الفنادق(والضيافة
 .سس الحضارات المختلفة ودور كل حضارة فى تحقيق التواصل العالمىأ -٣
 . ).الفنادق(فى مجال السياحة والضيافة العلميسس البحث أمبادىء و  -٤
 .والمبادىء العامة للقانون اإلدارةعلوم  أساسيات -٥
 .والسالمة ومبادىء الصحة العامة والمهنية األمنقواعد  -٦
  .أسس الحاسب اآللي والبرامج المتخصصة -٧

  المهارات الذهنية  :ثانياً 
  :ن يكون الخريج قادرا علىيجب أ
 .وفقًا لمتطلبات بيئة العمل تخاذ القراراتإ -١
 .بين الثقافات المختلفة ودوافع العمالءالمقارنة  -٢
 اســــــتنتاج العالقــــــات المتشــــــابكة لألطــــــراف الممثلــــــة لصــــــناعة الســــــياحة والضــــــيافة -٣

 .)الفنادق(
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  المهارات المهنية  :ثالثا
  :يكون الخريج قادرا على أنيجب 

 .خالقيات المهنةأداب و آالتعامل بسلوكيات و  -١
 .خدمة العمالء من جنسيات مختلفة  -٢
 . القيام بالمهام اإلدارية والفنية المتعلقة بمجال عمله  -٣
 .التواصل وتوظيف وٕاستخدام المصطلحات المهنية باللغة العربية واألجنبية  -٤
 .التكيف والتأقلم مع المتغيرات في بيئة األعمال -٥
  المهارات العامة :رابعاً 

  :يجب ان يكون الخريج قادرا على
 .ة لمجال العملإستخدام التقنيات الحديثة المالئم -١
  .تصال والعرضممارسة مهارات اإل -٢
 .التفاعل والعمل مع الفريق -٣
 .التعامل مع المشكالت في بيئة العمل -٤
 .طار الزمنى المحددنجاز المهام المكلف بها فى اإلإ -٥
  .ممارسة البروتوكول والمراسم العامة المتعلقة بالمجال -٦
 .التعلم الذاتى -٧
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  :التي بنى عليها التعليم السياحي العلوم
تتســم المعلومــات الخاصــة بأنشــطة الســياحة والضــيافة بكونهــا ضــخمة وغزيــرة وهــي 

، وبعضها معلومات ساكنة وبعضـها ديناميكيـة وكثيـرة  Diverseأيضًا ذات طبيعة متباينة 
علـى  التغير ومن ثم تتسم المؤسسة السياحية بأنها مؤسسة ذات مكون معرفي مرتفع، وبناء

هذا فـإن التعلـيم السـياحي البـد أن يبنـى علـى علـوم مختلفـة ومتباينـة لتكـوين منظومـة خـريج 
  .متكامل المعلومات تؤهله لسوق العمل

ويـــرتبط هـــذا القطـــاع بعلـــوم الجغرافيـــا والتـــاريخ واآلثـــار واألغذيـــة والرقابـــة الصـــحية 
نيـة المعلومـات واالجتمـاع واإلحصاء واإلدارة واالقتصاد والتسويق والتخطـيط والحاسـبات وتق

  . والبيئة واإلرشاد السياحي والعديد من العلوم اإلنسانية
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  لبرامج السياحة والضيافة واإلرشاد السياحي األكاديميالهيكل 
 %مجــال العلــوم م
  ١٥-١٠ ١العلوم األساسية  أ
  ١٢-٨العلوم المساعدة ب
  ٤٥-٣٥العلوم المتخصصة ج
  ٢٠-١٥علوم التميز د

  
   

                                                            
  : العلوم األساسية -أ

... ، علوم إدارة األعمـال، العلـوم السياسـية، التشـريعية، البيئـة، اللغـات، الجغرافيـا االقتصاديةالعلوم االجتماعية، العلوم 
  . أخرى

  : المساعدة العلوم -ب

تكنولوجيــــا المعلومــــات، أخالقيــــات المهنــــة، االتصــــاالت، حقــــوق اإلنســــان، الصــــحة العامــــة والســــالمة المهنيــــة، بيئــــة 
  . أخرى... مصرية

  : العلوم المتخصصة -ج

  . وتختلف من برنامج آلخر

  : العلوم المتخصصة المتميزة -د

  .تختلف من مؤسسة أكاديمية ألخرى ومن برنامج آلخر
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  برنامج الدراسات السياحيةالمعايير األكاديمية ل: أوالً 
  :مقدمة

يعد برنامج الدراسات السياحية خريج يتميز بتعدد وتنوع المعارف والمهارات المؤهلة للعمل 
بفاعلية في المجال السياحى على النحو الذى يتواكب مع المتغيرات السريعة والمتالحقة فى 

  .مجتمع األعمال السياحية
  : وبذلك يهدف البرنامج إلى تزويد الخريج باآلتي

  المعارف والمعلومات النظرية والتطبيقية للعلوم األساسية والمرتبطة بالخدمات
 .والتسهيالت السياحية

  المهارات الذهنية والمهنية والعامة المؤهلة للعمل بالقطاع السياحي المحلي
 .واإلقليمي

 جتمع األعمال السياحيةالسلوكيات واألخالقيات المهنية في م. 
  :الوظائف التى يتيحها البرنامج للخريجين -٢

  :يتيح برنامج الدراسات السياحية لخريجية فرص العمل فى المجاالت التالية
  وكاالت السفر والسياحة: اوال
  تنظيم البرامج السياحية بأقسام السياحة الخارجية والداخلية والدينية  -١
  .و تنظيم البرامج السياحية الداخلية والخارجية تخطيط - 
  .تخطيط و تنظيم األجازات و برامج الرحالت الشاملة - 
  .حجز أماكن اإلقامة والتغذية وتسهيالت النقل وخدمات الترفيه -
  .تسعير البرامج السياحية -
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  .حجز وبيع تذاكر الطيران الخاصة بوسائل النقل البرى والبحرى والجوى -٢
  .التسكيننتقال و عمليات اإل  –نشطة التشغيلية وتشمل قيادة الجوالت السياحية األ  -٣
  .التسويق والترويج و بيع البرامج و الخدمات السياحية  -٤
 .عائية لألنشطة و الخدمات السياحيةدتنظيم الحمالت ال -
 .تنشيط وبيع الرحالت الشاملة -
  .احيةيتنمية المبيعات الس -
  خرىأوظائف  -٥
  .خدمة العمالءالعالقات العامة و  -
 .تنظيم المؤتمرات واألحداث الخاصة -
 .والتدريبالتعليم  -
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  شركات الطيران  :ثانيا
  .وبيع  تذاكر الطيران حجز -
 .تسويق خدمات الطيران -
  .خدمة العمالء -

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

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

  مراكز المؤتمرات : خامساً 
  .والمعارض واألحداث الخاصة التخطيط، وتنظيم وٕادارة مراكز المؤتمرات -
 .تسويق مراكز المؤتمرات -

  العمل بالمجال األكاديمي: سادساً 
  )بالنسبة للمتفوقين علمياً (بالعمل كأعضاء هيئة تدريس معاونين  االلتحاق
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  :المواصفات العامة لخريج برنامج الدراسات السياحية
المواصفات العامة لخريج برنامج قطاع السياحة  في هما سبق ذكر  إلى باإلضافة
  . والضيافة

  :يجب أن يكون الخريج قادرا على
  .أن يعد وينظم البرامج السياحية بأقسام السياحة الخارجية والداخلية والدينية -١
  .أن يفهم ويمارس أساليب التسويق والترويج وبيع البرامج والخدمات السياحية -٢
  .وتسويق تذاكر الطيران وبيع أن يمارس حجز -٣
  .السياحية أن ينظم المؤتمرات واألحداث الخاصة بالمؤسسات -٤
 .أن يدرك أصول الدعاية واإلعالم السياحي -٥
أن يتفاعل مع المستجدات المتعلقة بقواعد وٕاجراءات الطيران والمتطلبات األخرى  -٦

 .للصناعة
للمنتج السياحي والبرامج السياحية الداخلية والخارجية ويمهد للتعاقدات  أن يعد أسعار -٧

  .مع الوكالء السياحيين وموردي الخدمة السياحيةوالتفاوض 
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  المعايير القومية األكاديمية لبرنامج الدراسات السياحية
  الفهمالمعرفة و : أوال

  :يجب أن يكون الخريج قادرا على معرفة وفهم كل من
  .ائص وأسس وأبعاد صناعة السياحة أكاديميا وتطبيقيانظريات وخص .١
 .المعارف والعلوم المختلفة المرتبطة والمتشابكة مع األنشطة السياحية .٢
 . مكونات المنتج السياحي المصري .٣
أسس وأساليب ومبادئ أعمال وكاالت السفر والسياحة وشركات الطيران وكافة  .٤

 .المنشآت السياحية المتعلقة بالعمل السياحي
آداب وأخالقيات المهنة والتشريعات والقوانين والضوابط البينية الحاكمة للعمل  .٥

 .السياحي
 .المصطلحات المهنية باللغة العربية واللغة األجنبية .٦
  المهارات الذهنية: ثانيا

  :يجب أن يكون الخريج قادرا على
  .البحث في المجاالت السياحية والمجاالت المرتبطة المختلفة .١
 .البيانات السياحية واإلحصائيات وقياس مؤشرات األداء تحليل .٢
العالقات المتشابكة والمترابطة بين أقسام المنشآت السياحية من  استنتاج .٣

 .ناحية وموردي الخدمات من ناحية أخرى 
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  المهارات المهنية: ثالثا
  :يجب أن يكون الخريج قادرا على

ياحة مثل إعداد البرنامج في أعمال وكاالت السفر والسالممارسات المهنية  .١
والتعامل مع طرق  السياحي وقيادة الجوالت السياحية وأنشطة وكاالت السفر

 .التسويق والتنشيط للمنتج
األساليب المالئمة لتخطيط وتنظيم وٕادارة األنشطة السياحية والمقاصد تحديد   .٢

  .السياحية
 .ٕادارة المؤتمرات واألحداث الخاصةو  تنظيم  .٣
 .وكتابة التقارير والمراسالت المهنية صياغة .٤
 .التعامل مع األزمات و إدارة المخاطر في بيئة العمل السياحي  .٥
التعامل مع أنظمة الحجز المختلفة في مجاالت النقل الجوي المعمول بها والقيام   .٦

 . بأعمال الحجز والشحن الجوي وفق قواعد وتقسيمات المنظمات المتخصصة
  .ممارسة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات فى العمل السياحى .٧
  المهارات العامة : رابعا

  :يجب ان يكون الخريج قادرًا على باإلضافة لما تم ذكره في المهارات العامة
 .إدارة الوقت والتعامل مع الضغوط

ة يشتمل برنامج الدراسات السياحية على مجموعة من العلوم األساسية والعلوم المساعد
والمتخصصة باإلضافة إلى علوم التميز وكذلك التطبيقات العملية المؤهلة ألعداد خريج  

  . السياحيسوق العمل  فيقادر على المنافسة 
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  لبرنامج الدراسات السياحية يكاديمالهيكل األ 
 %مجــال العلــوم م

  ١٥-١٠ ٢العلوم األساسية  أ
  ١٢-٨العلوم المساعدة ب
  ٤٥-٣٥العلوم المتخصصة ج
  ٢٠-١٥علوم التميز د
  باإلضافة إلى التدريب الميداني* 

  
                                                            

 : وم األساسيةالعل -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 وٕادارة وأعمال شركات السياحة والسفر وتكنولوجيا  وتشمل

السلوك التنظيمي  و االتجاهات الحديثة في السياحة واألعمال السياحيةوالسياحة والسفر والمنظمات السياحية 
  . أخرى... في المؤسسات السياحية 

  : علوم التميز  - د
إلى أخرى مثل إدارة اإلزمات، إدارة األحداث الخاصة، إدارة الموارد البشرية، إدارة المقاصد تختلف من كلية و

  . أخرى... السياحية 
 : التدريب الميدانى والرحالت العلمية* 

ويتضمن التدريب الميدانى الصيفى للفرقة الثالثة فى شركات ووكاالت السفر والسياحة وفى شركات الطيران 
 .ة والثالثة هذا باإلضافة إلى الرحالت العلمية لمناطق الجذب السياحى بجمهورية مصر العربيةللفرقتين الثاني
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  السياحيرشاد برنامج اإل المعايير األكاديمية ل: ثانياً 
  مقدمة
باللغة التى يختارونها السائحين رشاد إبأنه الشخص الذى يقوم ب السياحيالمرشد  يعرف

ثرية المختلفة مقابل المتاحف والمناطق األ ًال عن نقل المعلومات الثقافية فىئو ويكون مس
رشاد المنظم لمهنة اإل ١٩٨٣لسنة  ١٢١لما ورد بالقانون رقم  جر محدد وذلك طبقاً أ

  .فى مصر السياحي
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

  .ومرشد السفاري، وٕان كان القطاع والقانون لم يتم تعديلهما لمالحقة هذا التطور بعد
على الحصول السياحى ترخيص للعمل فى مجال االرشاد  ويشترط للمتقدم للحصول على

  :حد المؤهالت التاليةأ
  ).ربع سنواتأ(رشاد السياحى بكالوريوس السياحة والفنادق تخصص اإل *
  .خرىحد المؤهالت العليا األأبعد حصوله على ) عامان(رشاد السياحى دبلوم اإل *
تضعها  ختبارات التى تنظمها وزارة السياحة كل عام وفقا للضوابط التىجتياز اإلإ *

  .وتشمل المعارف العامة والمتخصصة والمهارات اللغوية
  : الشروط الواجب توافرها إلختيار المرشد السياحى كما نص عليها القانون المصرى

  .ن يكون مصرى الجنسيةأ -١
  .على ترخيص وزارة السياحة لمزاولة المهنه ن يكون حاصالً أ -٢
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 .ن يكون  مقيدا  فى نقابة المرشدين السياحيينأ -٣
ى قضية تمس أتهامه فى إيتمتع بسمعة طيبة، بحيث ال يكون قد سبق  ان -٤

 .مانةالشرف واأل
 .ن يجتاز الكشف الطبىأ -٥
و ما أرشاد السياحى على بكالوريوس السياحة والفنادق قسم اإل ن يكون حاصالً أ -٦

 .جنبية فى هذا المجالحدى الجامعات األإيعادلها من 
 .سنة ٢١ال يقل عمره عن أ -٧
ذا حصل على إال إو المصالح الحكومية أحدى الوزارات إال يكون معينا فى أ -٨

 .جازة بدون مرتب للعمل كمرشد سياحىأموافقة كتابية من تلك الجهة للقيام ب
االستعداد التام لالنتظام فى الدورات التدريبية الخاصة بتجديد الترخيص كل  :ملحوظة

 .ييم االداء الخاصة بذلكخمس سنوات والقدرة على اجتياز اختبارات تق
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  : المتطلبات األساسية لإللتحاق ببرنامج اإلرشاد السياحي
والشخصـية  رشاد السياحى بالعديد من المهـارات الخاصـةاإل برنامج ن يتمتع خريج أيجب 

  :األساسية والمتمثلة في
ويفضل خريجي المدارس األجنبية كما يفضل الدارسين للغات (إجادة اللغات األجنبية  -١

  ). لنادرةا
  . حسن المظهر -٢
 .الثقة بالنفس -٣
 ).مرحة –مرنة  –مقنعة  -شخصية مؤثرة (التميز في الخصائص الشخصية  -٤
 .توافر المعرفة والدراية بالعديد من الثقافات والمعلومات العامة -٥
متمتعًا بسمات شخصية تؤهله لقيادة المجموعات السياحية من مختلف الجنسيات  -٦

 .واألعمار
  :األهداف العامة للبرنامج وتتمثل فى تزويد الخريج بما يلى

  .المعارف المتعلقة بمجال التخصص في اإلرشاد السياحي وكذلك المجاالت المرتبطة -١
  .ساسيةثرية األالمعارف التاريخية واأل -٢
 .خرىلشعوب األلثقافات الحضارات و المعارف الخاصة بال -٣
 .جتماعى المصرىاإلالبيئة المصرية والنسيج المعارف الخاصة ب -٤
 .تصال الفعال والقدرة على القيادةالمهارات التقنية ومهارات اإل -٥
 .وحل المشكالت فى مجال التخصصمع الجنسيات المختلفة القدرة على التعامل  -٦
 .وليةسعافات األإلالمهارات األساسية ل -٧
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  الوظائف التى يتيحها البرنامج للخريجين
  : يتيحها البرنامج للخريجين اآلتى تتضمن الوظائف التى

  .المرشد السياحي -
 .لمجموعات السياحيةاقائد  -
 .فرص أخرى في قطاعات السياحة والضيافة -

 :المواصفات العامة لخريج برنامج اإلرشاد السياحي
  .باإلضافة إلى ما سبق ذكره في المواصفات العامة لخريج السياحة والضيافة

  : ىيجب ان يكون الخريج قادرًا عل
  . قيادة المجموعات السياحيه من مختلف الجنسيات واالعمار .١
  .اإلتصال باللغات االجنبية المختلفة .٢
 .إدراك الخصائص السيكولوجية للسائحين للتواصل معهم .٣
 . إبراز وتقديم العادات والتقاليد القومية .٤
 .إحترام الثقافات المتعددة واإللمام باالحداث الجارية .٥
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  األكاديمية لبرنامج اإلرشاد السياحيالمعايير القومية 
  المعرفه والفهم: أوال

 :يجب أن يكون الخريج قادرًا على
 .رشاد السياحىاإلمهنة ساسيات أمعرفه وفهم  -١
 .ثار المصريه فى مختلف الحقب التاريخيهمعرفه 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
 .فهم أخالقيات مهنة اإلرشاد والقوانين والتشريعات المنظمة لها  -٧

 المهارات الذهنيه: ثانيا
 : أن يكون الخريج قادرًا على يجب
 .ثار بالموضوعات الحضاريهربط التاريخ واآل -١
جتماعية المرتبطة وحل ثرية واإلنتقاء أفضل الطرق لعرض المعلومات التاريخيه واألإ -٢

  .المتعلقة بالعمل المشكالت
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 المهارات والمهنيه: ثالثاً 
 : يجب أن يكون الخريج قادرًا على

 .من خالل التواصل مع السائحين السياحىرشاد لعمل فى مجال اإلا -١
 .ممارسة قيادة المجموعات السياحية -٢
  .بحرفيةعرض المعلومه  -٣
في أثناء إرشاد  حداث المعاصرةواأل المصريالربط بين المراحل المختلفة للتاريخ  -٤

  .السائحين
  .قراءة وتفسير وترجمة اللغة المصرية القديمة -٥
  .ي مجال اإلرشاد واتخاذ الحلول الالزمةفالمتعلقة بالعمل التعامل مع المشاكل  -٦
 . التعامل مع التقنيات الحديثة المتعلقة بالعمل في مجال اإلرشاد -٧
  :العامةالمهارات : رابعا

  باإلضافة لما تم ذكره في المهارات العامة
  : يجب أن يكون الخريج قادرًا على

 .اإلطالع على األحداث الجارية
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  لبرنامج اإلرشاد السياحي األكاديميالهيكل 
 %مجــال العلــوم م
  ١٥-١٠ ٣العلوم األساسية  أ
  ١٢-٨العلوم المساعدة ب
  ٤٥-٣٥العلوم المتخصصة ج
  ٢٠-١٥علوم التميز د
  باإلضافة إلى اإلرشاد التطبيقي* 

  
  

                                                            
  العلوم األساسية  -أ

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

االنســان، تكنولوجيــا االتصــاالت، مبــادئ االســعافات االوليــة، األمــن والســالمة العامــة، آداب وأخالقيــات المهنــة، حقــوق 
  . أخرى... مبادئ الصحة العامة 

  :العلوم المتخصصة -ج
يونـانى تـاريخ مصـر القـديم، ال(، علـوم التـاريخ مثـل )المصرية القديمة، اليونانيـة الرومانيـة، اإلسـالمية(علوم اآلثار مثل 

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

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

  : اإلرشاد التطبيقي* 
  .ممارسة اإلرشاد السياحى العملى
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  برنامج الفنادقالمعايير األكاديمية ل: ثالثاً 
 مقدمة

رتبط تطورها بحركة إاالنشطة المهنية الخدمية  والتى حد أهم أتمثل عمليات الضيافة 
نعكاسا لمستوى الكرم الذى يحظى به الغريب إول وسلوكه الذى يعد نسان األونشاط اإل

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

دة الدخول وتوافر وقت الفراغ رتفاع مستوى المعيشة وزياإ ومع تطور وسائل النقل و 
دارة والتخطيط مما ادى الى صبحت الضيافة صناعة مؤسسة على مبادىء التنظيم واإلأ

عداد الكوادرالبشرية رساء قواعد للتعليم السياحى والفندقى يهدف إلإلى إظهور الحاجة 
عايير المؤهلة للنهوض بتلك الصناعة الخدمية وذلك من خالل برامج أكاديمية محددة الم

 . هدافوواضحة  الفلسفه واأل
  :ويهدف البرنامج إلى

تزويد الخريج بالمعارف والمفاهيم األساسية والصحيحة لجعله قادرًا على العمل  .١
  .فى مختلف مجاالت الضيافة على المستويات الوطنية والدولية

تزويد الخريج بالمعارف والمهارات الضرورية للتعامل مع مختلف المشكالت  .٢
  .المتولدة فى بيئة العمل المكلف بها والقدرة على حلها

بناء قدرات الخريجين على التعامل مع مختلف المتغيرات والتطورات والمواقف فى  .٣
  .مجال التخصص
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والبيئية للسياحة محليا  واالقتصاديةوالسياسية  االجتماعيةمعرفة وفهم األبعاد  .٤
  .وعالمياً 

 فيسوق العمل من الخريجين المؤهلين مهنيا وفنيًا وٕاداريا للعمل  احتياجاتتلبية  .٥
  .مجاالت الضيافة
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 : يتيحها البرنامج للخريجين التيالوظائف 
  المجاالت التالية  فييعمل خريج هذا البرنامج 

  : الفنادق بأنواعها المختلفة -١
  :يتولى خريج برنامج الفنادق الوظائف اإلشرافية واإلدارية فى التخصصات التالية

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

  Receptionقسم اإلستقبال  .١
  Reservationقسم الحجز  .٢
  Informationاإلستعالمات قسم  .٣
  .Business Centerمركزخدمات رجال األعمال  .٤
 Front office cashier) يتبع الشئون المالية اداريا( صراف المكاتب األمامية  .٥
   Gust Relationالعالقات مع النزالء  .٦
ادارة االشراف الداخلى بهيكلها التنظيمى االدارى واالشرافى   .٧

   .Housekeeping Deptكامالً 
 عمليات تشغيل قطاعى انتاج وخدمات االغذية والمشروبات وتشمل/ ثانيا 
  :الثالثةشراف على المطبخ بأقسامه واإل Production sectorقطاع اإلنتاج    ١-٢

  Hot Kitchenالمطبخ الساخن  .١
  Garde Mangerالمطبخ البارد  .٢
  Pastry and Bakeryالحلوانى والخباز   .٣
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  :ويضم كل من Service sectorقطاع الخدمة   ٢– ٢
  Restaurantsالمطاعم بأنواعها المختلفة  .١
  Banquetsقاعات الحفالت  .٢
  Conferencesقاعات المؤتمرات  .٣
  Barsالبارات  .٤
  Night clubsالمالهى الليلية  .٥
  Room serviceخدمة الغرف  .٦
] ألعاب الكروت[األلعاب الورقية ) القمار(خدمة االغذية والمشروبات فى صاالت  .٧

Casino  
   Swimming Poolحمامات السباحة .٨
  Coffee Shopالكافيتريات  .٩
  Outdoor Cateringخدمات األغذية والحفالت واإلجتماعات خارج الفندق .١٠

 عمليات تشغيل القطاع المكمل الدارة االغذية والمشروبات وتشمل /  ثالثا
 ,Purchasingأقسام شراء وٕاستالم وتخزين وصرف األغذية والمشروبات .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
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  Accounting Deptإدارة الحسابات  .٣
  Purchasing Deptإدارة المشتريات  .٤
  Human resource Deptإدارة الموارد البشرية  .٥
  .leisure and Entertainment Deptإدارة نشاط الترويح والترفيه .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
يتولى خريج برنامج الضيافة الوظائف اإلشرافية واإلدارية بشركات النقل الجوى والبحرى 

  :فى المجاالت التالية
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  ).خدمة -طهى -تجهيز –إعداد (وحدات تموين الموانى الجوية  .١
  .كافيتريا العاملين بالمطارات والموانىء البحرية .٢
  .وانىء البحريةكافيتريا المطارات والم .٣
  .خدمة الضيافة الجوية والبحرية .٤

 : أخرىمجاالت  -
اإلشراف على عمليات وحدات اإلقامة وعمليات دورة األغذية والمشروبات إبتداءا  -١

  :بعملية الشراء وحتى عملية الخدمة بالمجاالت التالية
  األندية اإلجتماعية والرياضية ومراكز الشباب .١
  Campsالمعسكرات  .٢
  الجامعية للطلبة والطالباتالمدن  .٣
  األندية واألكاديميات والكليات العسكرية .٤
  بيوت الشباب .٥
  دور الضيافة فى مختلف القطاعات المدنية وغير المدنية .٦
  شركات البترول والتعدين وشركات الغزل والنسيج .٧

  مكاتب اإلستشارات فى قطاعات الضيافة  -٢
  مراكز التدريب المهنى لقطاع الضيافة -٣
   العمل كمعاونى اعضاء هيئة تدريس فى كليات ومعاهد السياحة والفنادق -٤
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 :المواصفات العامة لخريج برنامج الفنادق
  باالضافة الى ماسبق ذكره فى المواصفات العامة لخريج السياحة والفنادق

  :يجب أن يكون الخريج قادرا على
  ).الفنادق(المعارف األساسية والمهارات المرتبطة بصناعة الضيافة  إكتساب .١
  .التعامل باللغات األجنبية مع اإللمام بالمصطلحات المهنية .٢
التعامل مع تقنيات المعلومات والتطورات الحديثة فى عمليات التشغيل المختلفة فى  .٣

  ).الضيافة(صناعة الضيافة 
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  ج الفنادقالمعايير القومية األكاديمية لبرنام
  المعرفة والفهم : أوال 

  :يجب ان يكون الخريج قادرا على
  .ومكانتها فى اإلقتصاد القومي) الفنادق(ادراك أهمية قطاع الضيافة  .١
وٕاداراتها ). الفنادق(معرفة اساسيات تقسيم مختلف أنواع منشات الضيافة  .٢

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

  ).الفنادق(التوصيف الوظيفى لجميع الوظائف بمنشات الضيافة 
إدراك مبادىء حقوق اإلنسان ومعرفة التشريعات والقوانين المنظمة لكل أنشطة   .٤

  .بصفة عامة) الفنادق(قطاع مؤسسات الضيافة 
ة والعمليات واألساليب اإلدارية والفنية بجميع مؤسسات االلمام بكافة األنشط .٥

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

مثل العالقات العامة وعلم نفس التعامل مع العمالء وآداب وأخالقيات ). الفنادق(
 .المهنة

وفهم أسس عمليات إنتاج األغذية والمشروبات وأساسيات صحة وسالمة  معرفة .٧
 .الغذاء والصحة العامة واإلسعافات األولية

  ). .الفنادق(اإللمام بأسس ومفاهيم الجودة فى مؤسسات الضيافة  .٨
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فهم أسس الدراسات واألبحاث الميدانية والتدريب وتحليل البيانات فى مجال  .٩
  )..الفنادق(صناعة الضيافة 

 المهارات الذهنية : ثانيا
  باإلضافة للمهارات الذهنية العامة للسياحة والفنادق

  يجب ان يكون الخريج قادرا على
التحليل اإلحصائى لبيانات المنشآت المختلفة فى قطاع صناعة  .١

  ). .الفنادق(الضيافة
  .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
ممارسة إجراءات السالمة المهنية واإلسعافات األولية الالزمة للعمل بمؤسسات  .٢

  ). .الفنادق(الضيافة
  ). .الفنادق(مجاالت الضيافة  إجراء العمليات المحاسبية والمالية المطبقة فى .٣
... التشريعات السياحية –البيئة  -توظيف العلوم المرتبطة مثل علم نفس العمالء  .٤

  ). .الفنادق(لخدمة مجاالت العمل فى الضيافة 
  .مستخدما التقنيات الحديثة). الفنادق(اعداد وتنظيم وٕادارة انشطة اعمال الضيافة  .٥
 المهارات العامة : رابعا 

  ة لما تم ذكره في المهارات العامة للسياحة والضيافةباإلضاف
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  :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
  .لتحقيق أهداف المؤسسة التى يعمل بها المشاركة الفعالة وقيادة االفراد .٤
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  لبرنامج الفنادق يكاديمأل الهيكل ا
 %مجــال العلــوم 
  ١٥-١٠ ٤العلوم األساسية  أ
  ١٢-٨العلوم المساعدةب
  ٤٥-٣٥العلوم المتخصصةج
  ٢٠-١٥علوم التميز د
  باإلضافة إلى مشروع التخرج* 

   

                                                            
  :العلوم األساسية -أ

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

 ،المراسم واإلتيكيت ،علم نفس العمالء ،حقوق االنسان ،النظم السياسية واالقتصادية ،البيئة ،الجغرافيا ،التاريخ
  .أخرى ...خالقيات واداب المهنة أ
  :العلوم  المتخصصة -ج

وتشمل إدارة مؤسسات الضيافة والموارد البشرية، السلوك التنظيمى فى مؤسسات الضيافة، علوم الغذاء والتغذية، إنتاج 
ت والتصميم الداخلى وسالمة وصحة األغذية والمشروبات، الجودة فى مؤسسات الضيافة، التجهيزات والمعدا

 .أخرى... لمؤسسات الضيافة، 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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