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 محمد فاروق.                                                    دمھارات التعامل مع العمالء
 
  

Importance of Providing Great Customer Service 1 أھمیة تقدیم خدمة عمالء رائعة ١ 

Characteristics of Great Customer Service 2 سمات وخصائص خدمة العمالء الرائعة ٢ 

Critical skills Every Customer Service Agent Should be Trained for 3 المھارات األساسیة الواجب تدریب موظفي خدمة العمالء علیھا ٣ 

Best Practices/Tips for Customer Service/Support via Email 4 لتقدیم خدمة ودعم العمالء من خالل البرید اإللیكتروني لممارسات والنصائحأفضل ا ٤ 

Best Practices/Tips for Customer Service/Support via Live Chat 5 لتقدیم خدمة ودعم العمالء من خالل الدردشة المباشرة أفضل الممارسات والنصائح ٥ 

Best Practices/Tips for Customer Service/Support via Social Media 6 لتقدیم خدمة ودعم العمالء من خالل وسائل التواصل االجتماعي أفضل الممارسات والنصائح ٦ 

Best Practices/Tips for Customer Service/Support via Phone  7 لتقدیم خدمة ودعم العمالء من خالل الھاتف أفضل الممارسات والنصائح ٧ 

Building (Customer-First) Company Culture 8 للشركة) ًالعمیل أوال(بناء ثقافة  ٨ 

On boarding New Customer Service Employees 9 تأھیل موظفین جدد بخدمة العمالء ٩ 

Guidelines for Handling Customers Complaints 10 إرشادات التعامل مع شكاوى العمالء ١٠ 

  
  

 احمد ابو النصر.   د                                                     ٢ متخصصھ لغھ اجنبیھ
 

1. Different Types of Hotels 

2. Different Departments in a Hotel. 

3. Front Office Department of a Hotel 

4. Food and Beverage Department of a Hotel 

5. Reservation process and types in a Five Stare Hotel 

6. Distance Learning: Causes, Advantages and Disadvantages 

7. Hotel Room Types and Type of Accommodation 

8. New trends in Hotel Types 

9. Why did you choose the field of Hotel to specialized in it? 

10. The Importance of Learning Foreign languages for your career. 
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 نھال الطیب.                                                    داداره المنتجعات والقرى السیاحیھ 
  
   السیاحیة المنتجعات بناء و إدارة في التطور -١

   السیاحة المنتج في التشغیلیة األقسام و الوظائف -٢

   السیاحیة المنتجعات و الفنادق تامین -٣

   العمیل برضاء عالقتھا و جعاتالمنت في الخدمة جودة -٤

   السیاحیة المنتجعات في التنظیمیة الھیكلة و الفندقیة اإلدارة -٥

  السیاحیة المنتجعات إلدارة االصطناعي الذكاء تقنیة -٦

   السیاحیة المنتجعات في الحدیثة االتجاھات -٧

   العمالء برضاء عالقتھا و الذكیة الفنادق -٨

   مصر في الخضراء الفنادق -٩

    السیاحیة المنتجعات أداء مستوى على تأثیرھا و الجودة إدارة -١٠

  
 وائل محمد عبد النبى. فى الفنادق                              دالشئون الصحیھ: ماده

  
  

 النظافة الشخصیة للعاملین  -١

 الشئون الصحیة بالفنادق  -٢

 انواع المكیروبات  -٣

 ضیافة الصحة والسالمة المھنیة بمنشات صناعة ال -٤

  HACCPفوائد نظام  -٥

  HACCPخطوات تطبیق  -٦

 سالمة الغذاء  -٧

 التسمم الغذائي عن طریق المیكروبات  -٨

 السیطرة علي العدوي وحمایة العاملین  -٩

 انواع المطھرات المستخدمة في التعقیم بمنشات صناعة الضیافة -١٠      
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 محمد شدید.                          د                                  خدمھ المطاعم : ماده
 
  

  .المظھر الشخصي، والسالمة والصحة المھنیة للعاملین في المطاعم و شروط األمان للعاملین .١

 .  الھیكل التنظیمي للعاملین بالمطاعم و الوصف الوظیفي لموظفي الخدمة .٢

  .االدوات و االثاث المستخدم في خدمة المطاعم .٣

 .أنواع المطاعم .٤

  . لوكیات التعامل مع العمالء و مھارات االتصال الشخصي للعاملین بالمطاعمقواعد وس .٥

  الطرق الفنیة للخدمة المستخدمة في مجال خدمھ المطاعم .٦

 .كیفیة تحضیر وإعداد المطعم  للخدمة  .٧

  كیفیة ترتیب وتعبئة محطات الخدمة .٨

  كیفیة خالء الموائد في المطاعم وإعادة إعدادھا  .٩

 .لمطاعمكیفیة خدمة العمالء با .١٠
  

 

 محمد شدید. د                                                      احصاء سیاحى فندقى: ماده
  

  
 .وظائف علم اإلحصاء السیاحي والفندقي .١

  علم االحصاء وعالقتھ بعلم السیاحة والضیافة .٢

 .العینات االحصائیة وكیفیة استخدامھا في مجال الضیافة والفنادق .٣

  .یانات االحصائیة في مجال الفنادقاسالیب عرض الب .٤

 .حل المشكالت السیاحیة والفندقیة باستخدام األسلوب اإلحصائي .٥

 طرق جمع البیانات اإلحصائیة في مجال السیاحة والفنادق. .٦

 .مقاییس النزعة المركزیة اإلحصائیة وكیفیة استخدامھا في مجال الفنادق .٧

 .جال الفنادقمقاییس التشتت اإلحصائیة وكیفیة استخدامھا في م .٨

 الفروض االحصائیة وكیفیة استخدامھا في مجال الفنادق .٩

 .الوسائل التكنولوجیة وكیفیة استخدامھا في اإلحصائیات السیاحیة .١٠
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 نھلھ حلمى.د.م.                                                           اماده انتاج االغذیھ

  
 ألغذیةالشروط الصحیة بأماكن إنتاج ا -١

 الموارد البشریة العاملة بقسم إنتاج األغذیة  -٢

  األعمال الرئیسیة للجزار بمطابخ الفنادق والمطاعم -٣

 تقسیمات السلطات وأنواعھا بالمطاعم الرئیسیة -٤

 التقطیعات األساسیة للحوم واألسماك والدواجن -٥

 األصناف الرئیسیة بالمطبخ البارد -٦

 طرق الطھو األساسیة بالمطبخ الساخن -٧

 زة والمعدات المستخدمة بالمطبخ الساخناألجھ -٨

 األجھزة والمعدات المستخدمة بقسم الحلوانى والخبازة -٩

 المنتجات الرئیسیة لقسم الخبازة وأھمیتھا - ١٠
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