
  الموضوعات البحثیھ
  عربى– قسم الدراسات السیاحیھ -الفرقھ االولى

  
  غاده على حمود.د. ا–مكاتب سیاحیھ  :اسم المادة 

  
   ودورھا في تسعیر تذاكر الطیران اتمنظمھ االیا-  ١
 
   وضح غیرت منظمة االیاتا جغرافیا العالم بأكملھ-٢
 
 .فرق بین أنواع أسعار الطیران المختلفة وضح ال  أسعار الطیران من درجة الي اخري تختلف -٣
 
  ویساعد في حساب الوقت المستغرق في الطیران. یلعب التوقیت العالمي دورا كبیرا في الطیران -٤
 
 GDS  انظمھ الحجز المركزیة ساھمت مساھمھ فعالة في حجز ودفع الرحالت -٥
 
 تكل م ع ن نظ م الحج ز المركزی ة  .يم ن ال سوق الم صر% ٦٠سیطر نظام الحجز االمادیوس علي اكتر من  -٦

  موضحا دور االمادیوس
 
  وضح.  تتحكم في أسعار التذاكر ھناك أنواع مختلفة الرحالت-٧
 
  علي الطیران ICAO ومنظمة واالیكاو IATAتؤثر كل من منظمة االیاتا -٨
 
  ناقش. ١٩تعاني شركات الطیران معاناه اقتصادیة شدیده في ظل تفشي مرض الكوفید  -٩
 

مم ا ی سھل التع رف عل ي الم دن المختلف ة   Encoding and Decodingیعم ل الطی ران بنظ ام التكوی د -١٠
  ناقش .والبالد وغیرھا

 

  محمود معوض. د– ١إقتصادیات السیاحھ  :اسم المادة 
  

 اھمیة علم االقتصاد ووظائفة وانواعة .١

  مفھوم علم االقتصاد وعالقتة بالسیاحة .٢

 شرة للسیاحة التاثیرات االقتصادیة المبا .٣

 السیاحة والعمالة ودور السیاحة  فى توفیر فرص العمل .٤

 القرارات والدوال االنتاجیة .٥

 مفھوم وعالقة االقتصاد بالعلوم االخرى .٦

 االرقام القیاسیة  .٧

 النظم االقتصادیة المختلفة  .٨

 اقتصادیات السیاحة والمجتمع  .٩

 التاثیرات االقتصادیة غیر المباشرة للسیاحة  .١٠

  المختلفة وصناعة السیاحةعناصر االنتاج .١١
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  محمود معوض. د–مدخل الى علم السیاحھ  :اسم المادة 
  

 التطور التاریخى للسیاحة .١

 السیاحة وانواعھا المختلفة .٢

 التطور التاریخى لصناعة النقل الجوى  .٣

 السیاحة كنشاط انسانى ودورھا فى تنمیة المجتمعات  .٤

 نظام المشاركة الزمنیة .٥

 یاحیةكیفیة اختیار المقاصد الس .٦

 المتغیرات الحدیثة وصناعة السیاحة  .٧

 منظموا الرحالت السیاحیة الشاملة  .٨

 سیاحة الحوافز وانواعھا ومزیاھا .٩

 القیاس المقارن وصناعة السیاحة  .١٠

 التاثیرات المختلفة لصناعة  السیاحة على المجتمع .١١

 

  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

   إقلیم البحر األحمر السیاحي-٦

   إقلیم الواحات السیاحي-٧

   مدینة االسكندریة السیاحیة-٨

   مدینة األقصر السیاحیة-٩

   مدینة أسوان السیاحیة-١٠
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 مارى میساك.د.م.تاریخ الیوناني الروماني لمصر و مناطقھا االثریة                         اال
 
  . حروب االسكندر االكبر-١

  . مصر تحت حكم الملك بطلیموس االول-٢

  . الملك بطلیموس الثاني و انجازاتة في مصر-٣

  . مصر تحت حكم الملك بطلیموس الثالث-٤

  .كندریة المسرح الروماني في االس-٥

  .عباده االلھ سیرابیس و معبده السیرابیوم-٦

  . تعتبر فناره االسكندریة من عجائب الدنیا السبع القدیمة-٧

  .الملك بطلیموس الخامس ووصف تفصیلي لحجر رشید-٨

  . تأسیس مدینة االسكندریة-٩

  .وارى في االسكندریة االمبراطور دیقلدیانوس و القائد الرومانى بومباي، مع وصف تفصیلى لعامود الس-١٠

   
  
  

Specialized English Language 1                Ass.prof  Salah + Waleed     
 
1- The Role of  Flight Attendant 

2- Training and Qualifications of Flight Attendant 

3- Appearance, Grooming and Health of Flight Attendant 

4- Tourism Industry as World's Best Jobs  

5- Tourism Today Facts and Challenges 

6- Types of Tourism  Attractions in Your Country  

7- Tourist Customs and Traditions. 

8- New Zealand as a Tourist Destination. 

9- Positive and Negative Impacts of Tourism. 

10- Famous Tourist Attraction in Beni Suef Governorate. 

11- The Balearic Islands as a Tourist Destination. 
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 رجب عبد الظاھر. د.م.حقوق االنسان وكافحھ الفساد                                 ا
 

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

  ..االنساناالنسان  حقوقحقوق  خصائصخصائص    --٢٢

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

    ..الخصوصیةالخصوصیة  فيفي   الحق الحق--٤٤

  ..السیاسیةالسیاسیة  الحقوقالحقوق  صورصور    --٥٥

  ..التعبیرالتعبیر  حریةحریة  فيفي   الحق الحق--٦٦

    ..الفسادالفساد  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  حةحةمكافمكاف

  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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