
   –الموضوعات البحثیھ 
 فنادق عربى قسم –ولى الفرقھ اال

 
 
 

  أمل البري. د أقالیم مصر السیاحیة :اسم المادة 
  
   مقومات السیاحة في مصر-١

   إقلیم القاھرة الكبرى السیاحي-٢

   إقلیم الساحل الشمالي السیاحي-٣

   إقلیم مصر العلیا السیاحي -٤

   إقلیم سیناء السیاحي-٥

  ر األحمر السیاحي إقلیم البح-٦

   إقلیم الواحات السیاحي-٧

   مدینة االسكندریة السیاحیة-٨

   مدینة األقصر السیاحیة-٩

   مدینة أسوان السیاحیة-١٠

  

  نھلھ حلمى.د.م.ا اساسیات االقتصاد الفندقى  :اسم المادة 
 
  

 المفھوم والعناصر ووسائل اإلنفاق السیاحى: تحلیل اإلنقاق السیاحى -١

 یة المؤثرة فى دوافع السفر والشراء السیاحى وحجم اإلنفاق السیاحى العوامل الرئیس -٢

 أثر قطاع السیاحة على میزان المدفوعات، مع اإلستشھاد بتجربة القطاع السیاحى المصرى -٣

 التعریف والخصائص والمكونات وطرق تطویر العرض السیاحى: تحلیل العرض السیاحى -٤

 المراحل والعوامل المؤثرة فى مرونة الطلب السیاحىالتعریف والخصائص و: تحلیل الطلب السیاحى -٥

 )بالتطبیق على القطاع السیاحى المصرى(ٌاإلستثمار السیاحى والفندقى  -٦

 مصادر تمویل المشروعات اإلستثماریة السیاحیة والفندقیة، بالتطبیق على قطاع السیاحة فى مصر -٧

 بالتطبیق على القطاع السیاحى فى مصراألھمیة اإلقتصادیة لإلستثمار السیاحى والفندقى ومعوقاتھ،  -٨

 المكونات األساسیة لدراسة جدوى المشروعات الفندقیة والسیاحیة -٩

 التكلفة اإلستثماریة والتشغیلیة للمشروعات الفندقیة والسیاحیة - ١٠
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  حماد على. د اداره االغذیھ والمشروبات  :اسم المادة 
  
  
 أنواع الفنادق ١
 أقسام الفندق ٢
 ي لقسم األغذیة والمشروبات مع شرح المسئولیاتالھیكل التنظیم ٣
 الھیكل التنظیمي للمطعم مع شرح المسئولیات ٤
 أنواع المطاعم ٥
 الھیكل التنظیمي للمطبخ مع شرح المسئولیات ٦
 أقسام المطبخ الفندقي ٧
 إشترطات الموقع والتصمیم  للمطابخ الفندقیة ٨
 غذیة والمشروباتاإلشتراطات الصحیة للعالمین بقسم األ ٩

 المؤسسات األخري التي تقدم خدمات األغذیة والمشروبات ١٠
  

  

  وائل محمد. د  )عملى+نظرى(اساسیات المحاسبھ الفندقیھ  :اسم المادة 
  

 تعریف المحاسبة واھدافھا  -١

  المبادي االساسیة للمحاسبة  -٢

 تسجیل العملیات المالیة  -٣

 تحلیل العملیات المالیة الي مدین ودائن  -٤

 طریقة التسجیل في دفتیر الیومیة  -٥

 كیفیة الترحیل الي دفتر االستاذ -٦

 كیف یتم الترصید في دفتر االستاذ -٧

 طریقة اعداد میزان المراجعة  -٨

 ومكوناتھا الرئیسیة ) المیزانیى العمومیة (طریقة اعداد قائمة المركز المالي  -٩

 التعریف بقائمة التدفقات النقدیة  - ١٠
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  وائل محمد. د   والمنظمات الفندقیھاالجھزه :اسم المادة 
 
 
 تعریف المنظمات الدولیة  -١

 خصائص المنظمات الدولیة  -٢

 United Nations (U.N.)منظمة االمم المتحدة  -٣

 ) World Tourism Organization) (W.T.Oمنظمة السیاحة العالمیة  -٤

 )World health organization WHOمنظمة الصحة العالمیة  -٥

 International Civil Aviation Organizationطی  ران الم  دنى األیك  او المنظم  ة الدولی  ة لل -٦
(ICAO 

 International Air Transport Association (I.A.T.Aاالتحاد الدولي للنقل الجوي  -٧

 تعریف الموظف الدولى -٨

 حصانات وامتیازات المنظمات الدولیة  -٩

 مدي تمتع المنظمات الدولیة بالشخصیة المعنویة القانونیة - ١٠

  
  
  

  محمد فتحى. د صناعھ الضیافھ  :اسم المادة 
  

   التحدیات التى تواجھ صناعة الضیافھ -١

   أنواع الفنادق وأسس تقسیمھا-٢

   إتفاقیات االداره الفندقیھ -٣

   الھیكل التنظیمى للفندق-٤

   خصائص صناعة الضیافھ-٥

   التطور التاریخى لصناعة الضیافھ-٦

  دق   قسم المكاتب األمامیھ فى الفنا-٧

   قسم االشراف الداخلى فى الفنادق-٨

   قسم األغذیھ والمشروبات فى الفنادق-٩

  التقسیم االدارى فى المنشأه الفندقیھ-١٠
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Specialized English Language1                               Dr. Hany Salah 
  

1- Purpose and Benefits of Organizational Chart in Hotels. 
2- Importance of Rooms Division Department in Hotels.  
3- Component of Guest Cycle. 
4- Operation Structure of Front Office Department. 
5- General Structure of Housekeeping Department. 
6- Main Responsibilities of Housekeeping Department. 
7- The Sub-Divisions of Housekeeping Department. 
8- Importance of Food & Beverage Department in Hotels. 
9- The Role of Human Resources Management in Hotels. 
10- The impact of Accounting dep. on Hotel Profitability. 

 
 

 

 رجب عبد الظاھر. د.م.            احقوق االنسان وكافحھ الفساد                     
 

  الدولیةالدولیة  االتفاقیاتاالتفاقیات  قبلقبل  االنساناالنسان  حقوقحقوق  بتنظیمبتنظیم  اإلسالمیةاإلسالمیة  الشریعةالشریعة   اھتمت اھتمت--١١

  ..االنساناالنسان  حقوقحقوق  خصائصخصائص    --٢٢

  ..باالمنباالمن  التمتعالتمتع  وو  الحیاةالحیاة  فيفي   الحق الحق--٣٣

    ..الخصوصیةالخصوصیة  فيفي   الحق الحق--٤٤

  ..السیاسیةالسیاسیة  الحقوقالحقوق  صورصور    --٥٥

  ..التعبیرالتعبیر  حریةحریة  فيفي   الحق الحق--٦٦

    ..ددالفساالفسا  مكافحةمكافحة  طرقطرق    --٧٧

    ..الفسادالفساد  مكافحةمكافحة  فيفي  دوردور  لالسرةلالسرة  ھلھل    نظركنظرك  وجھةوجھة  منمن    --٨٨

  ف يف ي  الرق ابيالرق ابي  دوركدورك  ظ لظ ل  ف يف ي  ..ان صحھان صحھ  كورون اكورون ا  ازم ةازم ة  ظ لظ ل  ف يف ي  االدوی ةاالدوی ة  بإخف اءبإخف اء  تق ومتق وم  ال صیدلیاتال صیدلیات  اح دياح دي  رأی ترأی ت      --٩٩

  ..الفسادالفساد  مكافحةمكافحة

  ظ لظ ل  ف يف ي  الرأيالرأي  عنعن  التعبیرالتعبیر  فيفي  بحریتھمبحریتھم  متعللینمتعللین  التخریبالتخریب  وو  التظاھرالتظاھر  یریدونیریدون  االشخاصاالشخاص  منمن  مجموعةمجموعة  رأیترأیت  --١٠١٠

    ..توجھھمتوجھھم  بمابما    الوطنيالوطني  دوركدورك
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