
  الموضوعات البحثیھ
  دراسات سیاحیھ عربى-الفرقھ الثالثھ

  
 

Specialized English Language 3           Ass.Prof: Waleed Radwan 
 
 
1- The Hospitality Industry is one of the Fastest Growing Industries in 

the World…Discuss 
2- The Role of Front Desk Clerk/ Manager 
3- The Role of Event Planner 
4- Discuss the Challenges of Tourism Today 
5- Discuss Some International Events that have affected the Tourism 
Industry 
6- Types of Tour Operators 
7- The Importance of Transportation in Tourism Sector 
8- Talk about Air Transportation 
9- Write detailed Notes about Rail way Transportation 
10- Discuss Sea Transportation 

  
 
 

 ایمان عشم.تاریخ ومعالم مصر المعاصره                                      د
  

 الملك فاروق و حكمة لمصر موضحا اھم انجازاتھ -١

 .حادثة دنشواى و اثرھا على الحیاة السیاسیة المصریة -٢

 .دور مصر في الحرب العالمیة االولى -٣

 ) ترویجى لمصرتناول سیاحى( االمیر محمد على و قصر المنیل -٤

 .رھا على الحیاة السیاسیة في مصریالصراع بین الدولھ العثمانیة و بریطانیا و تاث -٥

 .دور سعد زغلول في جالء بریطانیا عن مصر استرشد بمعلم یخلد ذكراه -٦

 )استرشد بمعلم یدل على ھذا الحدث التاریخى( الثوره العرابیة و دورھا في جالء االنجلیز عن مصر  -٧

 .الخدیوى عباس حلمى الثاني و اھتمامھ بالحیاة الثقافیة في مصر -٩

ح  رب ال  سادس م  ن اكت  وبر لعب  ت دور ف  ي تغیی  ر خریط  ة المنطق  ة استرش  د بمعل  م س  یاحى یحك  ى بط  والت -١٠

 .الحرب
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 وائل محمد عبد النبى.د                                     التشریعات السیاحیھ
  

 تعریف القانون واھدافھ -١

 دور كال من القانون واالخالق وقواعد الدین في صناعة السیاحة  -٢

 انواع القانون والمحاكم في مصر  -٣

 انواع الشركات السیاحة وشروط الترخیص والشكوي ضد شركات السیاحة  -٤

 دور وزارة السیاحة المصري في صناعة السیاحة  -٥

 )الدور –المیزانیة –االختصاص –التشكیل (االتحاد المصري للغرف السیاحیة  -٦

 المجلس االعلي للسیاحة  -٧

 )المیزانیة  الدور،االختصاص ، التشكیل (الھیئة العامة للتنمیة السیاحیة وتنشیط السیاحة  -٨

 التنظیم القانوني النواع الشركات طبقا للقانون التجاري المصري  -٩

 الحمایة القانونیة للعاملین بشركات السیاحة والطیران طبقا للقانون المصري  - ١٠

 

 حسام سامى.د. الطیران                                                              اشركات
 
 Open Skies Policy-1 سیاسة السموات المفتوحة -١
  
 The Low-Cost Airline Business Model-2 نموذج أعمال شركات الطیران منخفضة التكالیف-٢
  
  Airline Marketing Strategies-3االستراتیجیات التسویقیة لشركات الطیران -٣
 
 New Trends in the Air Transport Industry-4 االتجاھات الحدیثة لصناعة النقل الجوى-٤
 
 The Role of Global-5  دور نظ   م التوزی   ع العالمی   ة ف   ى ت   رویج خ   دمات ش   ركات الطی   ران-٥

Distribution Systems in Promoting Airline Services 
  
 The Role of Various Airline Types in-6كات الطی ران و دورھ ا ف ى تن شیط ال سیاحة أنواع ش ر-٦

Promoting Tourism 
  
 The Evolution of Egypt Air Holding-7ن  شأة و تط  ور ال  شركة القاب  ضة  لم  صر للطی  ران-٧

Company 
  
 The Role of Air Transport in the Tourism-8دور النق  ل الج  وى ف  ى ص  ناعة ال  سیاحة-٨

Industry  
 
  The Quality of Airline Services-9  جودة خدمات شركات الطیران-٩
 

 The Role of IATA in the Travel-10دور االتح اد ال دولى للنق ل الج وى ف ى ص ناعة ال سفر-١٠
Industry   
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 محمد ھانى عبد الھادى. د                   االتجاھات الحدیثھ فى التسویق السیاحى
 
 

 Search Engine Marketing  اإللكتروني عن طرق محركات البحثالتسویق .١

 Content Marketingالتسویق من خالل نشر المحتوى  .٢

 Display Marketing التسویق من خالل اإلعالنات .٣

 mail Marketing-E التسویق بإستخدام الرسائل اإللكترونیة .٤

  MarketingAffiliate التسویق من خالل البرامج الفرعیة أو الوكیلة .٥

 Interactive Marketingالتسویق بإستخدام الدعایة التفاعلیة  .٦

 Viral Marketing التسویق الفیروسي .٧

  Social SMM(Media Marketing( التسویق من خالل مواقع الشبكات اإلجتماعیة .٨

  Eco-Marketing) التسویق البیئى(التسویق االخصر  .٩

 .ونىمزایا وتحدیات التسویق االلكتر .١٠

 

 ھیلین. داالحصاءالسیاحى                                                                         
 

  
 خطوات البحث االحصائي ١
 انواع التحلیل االحصائي ٢
 العینات االحصائیة ٣
 مصادر جمع البیانات ٤
 اسالیب جمع البیانات ٥
 اسس تصنیف البیانات ٦
 راتانواع المتغی ٧
 العرض البیاني للمتغیرات السیاحیة ٨
 تحلیل البیانات السیاحیة ٩

 نشأة وتطور علم االحصاء ١٠
 التحلیالت االحصائیة في قطاع السیاحة ١١
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Computer 1                                                 Ass.Prof: Salah Helal 

 
  ى وسؤال واحد فقط عملىاجب على سؤال واحد فقط نظر

  

 النظرى الجزء -أ
  
   تطبیقات الحاسب اآللي في السیاحة-١

   نشاة وتطور برنامج االكسیل-٢

   تطبیقات برنامج االكسیل في وكاالت السیاحة والسفر  -٣

   أھمیة الحاسب اآللي في قطاع السیاحة -٤

   برامج الحاسب ودورھا فى تسھیل السفر والسیاحة  -٥

  عملىال الجزء -ب
  

  ) ١(تمرین عملى 
  

 نتیجة طالب الفرقة األولى سیاحة

 اإلسم

مدخل 
إلى علم 
 السیاحة

المكاتب 
 السیاحیة

الجغرافیا 
 العامة

اللغة األجنبیة 
 المجموع األولى

التقدیر 
 النھائى

   ٦٠ ٦٦ ٥٥ ٥٠  أحمد على عبد هللا

   ٩٠ ٨٨ ٧٥ ٧٠ دعاء ممدوح ابراھیم 

   ٩٤ ٩٠ ٨٤ ٨٢ ھبة حسین

   ٩١ ٧٨ ٨٦ ٨٥ رانیا إبراھیم

   ٨٨ ٨٠ ٩٠ ٩٩ جاكلین فرید

   ٦٦ ٦٣ ٥٧ ٥٥ مایكل مراد
  

 :صمم الجدول السابق ببرنامج اإلكسل كما ھو موضح وأجب عما یلى
       

  .نفذ التنسیقات الموضحة بالجدول عالیھ كما ھو محدد -١
  . درجة٩٠  A2حدد زاویة المیل للخلیة  -٢
 .Simplified Arabicإجعل نوع الخط لألسماء  -٣
 .احسب مجموع الدرجات الخاصة بالطالب بالدالة المناسبة -٤
  یكون الطال ب ن اجح ، ٣٠٠حدد التقدیر النھائى للطالب إذا كان المجموع أكبر من أو یساوى  -٥

 .غیر ذلك یكون الطالب راسب
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 الفرقة الثالثة دراسات سیاحیة عربي) ٢(تمرین عملى 
 

  
  

  :دول السابق ببرنامج اإلكسل كما ھو موضح أمامك ونفذ اآلتىصمم الج
  
  .   قم بتنفیذ التنسیق الخاص بالجدول كما ھو موضح- ١
  . Arabic Transparent  إجعل نوع الخط المستخدم لكتابة األسماء-   
  : إحسب اآلتى-٢

  .رتبمن الم% ١٠التأمینات على المرتب األساسى علما بان قیمة التأمینات تساوى  -
  .الصافي  -
  .المجموع لألعمدة المحددة -
بإس  تخدام الدال  ة المناس  بة ح  دد أحقی  ة الموظ  ف ف  ى الح  صول عل  ى اإلعان  ة إذا ك  ان المرت  ب  -

 . یستحق اإلعانة وغیر ذلك ال یستحق  ٤٠٠٠األساسى أقل من أو یساوى 
 

  
 

  للسیاحةمرتبات العاملین بشركة مصر

 اإلسم
المرتب 
 اإلعانة الصافي  الضرائب  األساسى

    5000 محمد رضا سعید موسى
    4500 محمود محمد أحمد أمین
    3000 أمل خلیفة عبد الرازق
    2500 صالح عبد السالم أحمد
    2000 فرید واصف اسطفانوس
    6000 مریا م میالد لمعى زكى

     المجموع
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