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 السياحية التطبيقيةتخصص اإلدارة  

مللاملاملقصم ة:تعالجاتملخم ملأ ال:

لزب/ة بعزد إنتهائزه/ا مزن متطلبزات برنزامج )اإلدارة السزياحية التط بيقيزة( حتقيزق يتوقع من الطا

 ية كرجات التعلم املقصودة يف اجملاالت التال

 املعرفة والفهم 

  اآلتيةباملهارات املعرفية  اإلملاميتوقع من خريج هذا التخصص 

املرافق السياحية املتعددةب وكذلن  وإدارةب عامكل بش باإلدارةاملفاهيم املرتبطة   .1

 لقصري واملدى الطويل.املهارات املتعلقة بالتخطيط السليم على املدى ا
ة وخصوصا املتعلق منها بالقطاع صة بالتسويق واحملاسباملفاهيم املتعلقة بالعمليات اخلا .2

 السياحي.
  احلجز حة مثلالسيا التعرف على املفاهيم املتعلقة بالعمليات اخلاصة بقطاع .3

 خل.الفندقيب الداللة السياحية ....ا
تاريخ وجغرافيا وتراث وحضارة احلصول على  توى معريف جيد يف موضوعات  .4

 فلسطني.
 .األجنبيةات معريف جيد يف اللغاحلصول على  توى  .5
 .االستفادة منها وإمكانيةباملميزات السياحية الفلسطينية العديدة  اإلملام .6

 

  ة ) اإلدراكية( نيت الذهاملهارا 

  اآلتية( اإلدراكيةباملهارات الذهنية) اإلملاميتوقع من خريج التخصص 

 اريةاإلدديثة يف العلوم املرافق السياحية وفق التطورات احل إدارةة مهاراته يف ميتن .1

 واالقتصادية.
 .اإلسرتاتيجيةتنمية مهاراته الريادية يف التحليل وبناء اخلطط  .2
 مشروعه اخلاص. إنشاء ادية يفه الريتنمية مهارات .3
السياحة يف قطاع  املساندة األعمالالعمل االلكرتونية يف جماالت  بأساليبتعريفه  .4

 .اخل.مثل احلجز الفندقيب حجز الطريان......
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 يف العمل السياحي. األجنبيةيف استخدام اللغات تنمية مهاراته  .5
 .للسياعالفلسطينية  ضاريةية واحلتنمية مهاراته اللغوية يف تسويق الرواية الثقاف .6

 

  العملية أو املهنية  تاملهارا

 ت اليت تواجه املؤسسة.التقارير اخلاصة باملشكال إعداد .4
 ت والعوائد.لقة بالتكلفة والنفقاالتقارير االقتصادية املتع إعداد .5
 ىدواالقتصادية يف التخطيط السليم على امل اإلداريةتطبيق النظريات العلمية يف العلوم  .6

  والطويل.قصريال
 مةأنظالسياحية مثل  لإلدارةاستخدام الربجميات احلاسوبية يف العمليات املرافقة  .7

 حجز الطريان . وأنظمةاحلجز الفندقي 
 .السياعتا يفيد العمل مع بشكل جيدب و األجنبيةاستخدام اللغات  .8

 

  ومن أهمها القدرة على مهارات االتصال وتقنية املعلومات 

ي التخصص يف التواصل مع الشركاء احملليني واخلارجيني رجيارات ختطوير مه .1

 ن(.الطريا ب مكاتباألجنبيةمثل)شركات السياحة 
اهم املعريف يف برفع مستو األجانباء والشرك السياعتنمية مهاراتهم يف التواصل مع  .2

 .األجنبيةاللغات 
 اث.خ والرتتنمية مهاراتهم الشخصية يف يفرع الرواية الفلسطينية يف التاري .3
 

 االراهات والقيم والبعد األخالقي  ومن أهمها 

 .بالنزاهة والشفافية سلوك اخلاصةب ومدونة الاملهنة بأخالقياتااللتزام  .1
حرتام االختالف واالنفتاع على الثقافات تعاون مع الزمالءب واتعزيز قيم التسامح وال .2

 .األخرى
 معللمجت القيم احلضارية واملوروتات الثقافيةبااللتزام  .3

ملثانيًا:ملف صملالعم :

 اليت ميكن أن يشغلها خرجيو الربنامج  سوأ العمل
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 .وشركات احلج والعمرة حةموظف يف شركات السيا .1
 تلفة.موظف يف املرافق السياحية املخ .2
 الطريان والنقل السياحية.موظف يف شركات  .3
 رجية.واخلا ريادي يف املشاريع الصغرية اخلاصة بتنظيم الرحالت السياحية الداخلية .4

 

 ثالثًا:ملمتطلباتملختص ملاإل ا ةملالسياحيةملالتطبيقية/املرد  :

كزززالو جززة الب لزززى در صززول ع صزززص اإلدارة الللح لزززى ريوس يف خت يزززة/املنفردب ع سززياحية التطبيق

 ( ساعة معتمدة مو عة كما يأتي 135)الطالب ان يتم بنجاع 

 :/ التخصص المنفرد  المقررات التخصصية. 1

 ( ساعة معتمدة مو عة كما يأتي 93  املقررات من )ن هذتتكو

 :ياآلت  الجدولنة في ( ساعة معتمدة مبي 81: وتتكون من )إجباريةمقررات تخصصية   .1  .1

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
املتطلب 

 السابق

 عملي نظري

 - -مل3مل3ملاإلحصا ملمبا ئ 0103

 - -مل3 3 ىلملصراعةملالسياحة ملإمدخ 4180

 - -مل3 3ملتا  خمل مقمماتملفلسطة 4181

 - -مل3مل3ملالقمانةمل األنظمةملالسياحية 4182

 - -مل3مل3 سياحيةمليفملفلسطةفياملالاجلغ ا 4183

 - -مل3مل3ملتا  خملفلسطةملاملعاص مل القد ا 4184

 - -مل3 3 السياحيةململؤسساتإ ا ةملا 4280

 اجملموع احلرة اختياري اجباري جمموعة املساقات

 27 - 3 24 امعةمتطلبات اجل

 15 - - 15 متطلبات الكلية

 93 - 12 81 متطلبات التخصص

 - - - - مقررات حرة

 135 عمواجمل
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
املتطلب 

 السابق

 عملي نظري

 4180 1مل2مل3ملدقيةاخلدماتملالسياحيةمل الدر 4281

مل4101 -مل3 3 إ ا ةملالدرا ق 4282

4283 
نظاملالشحنمل التخلي ملاجلم كيمل

cargo 
 4101 1مل2 3

 4180 -مل3مل3 ةيالبي ملالسياحة 4284

 4131 -مل3مل3 االستثما ملالسياحي 4285

4286 
تمليفملاملؤسسا إ ا ةملاملما  ملالبش  ة

ملالسياحية
 4101 -مل3مل3

 4121 -مل3مل3ملالتخطي مل الترميةملالسياحية 4287

 - 1مل2مل3ملش كاتملالسياحةمل الطسانملمالأع 4288

4289 
تطبيقاتملحاسمبيةمليفملاملؤسساتمل

ملالسياحية
 0102 2مل1مل3

 0102 1مل2مل3 املحجوملالطسانظن 4290

 4180 -مل3مل3ملاجملممعاتملالسياحيةملإ ا ة 4291

 4161 -مل3مل3ملحيمل الدردقيالتسم قملالسيا 4380

 4101 -مل3مل3ملأنظمةملاجلم ةملالسياحية 4381

4382 
الش ا مل التخو نمليفملاملؤسساتململإ ا ة

ملالسياحية
 4101 -مل3مل3

 4280 1مل2مل3مل  اساتملاجلد ىمليفملصراعةملالسياحة 4383

مل4479
التد  بملالعمليمليفملاملؤسساتمل

مل(1السياحيةمل 
مل6مل-مل6

مل60انها مل

ملساعةملمعتمدة

4480 
يفملاملؤسساتململالعمليملالتد  ب

مل(2السياحيةمل 
 6مل-مل6

مل60ملإنها 

 معتمدةساعةمل

 3مل- 3مللتخ  مش  عملامل4499

،ململانها ململ5303

ساعةململ85

ملمعتمدة

 مل22مل59مل81ملاجملممع
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( ساعة 12ل منها )ت اللغوية( كمجموعاية )المتطلبات التخصص االختيار .2.1

 فقط :  مجموعة واحدةيختار الطالب    معتمدة،

 :ملاللغةملاالجنليو ةملالسياحيةاأل ىلغم ةملاجملممعةملالل

رقم 

 املقرر

 املقرران عنو

الساعات 

 عتمدةامل

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - -مل3 3 (1اللغةملاالجنليو ةملالسياحيةمل  4384

 4384 -مل3 3 (2اللغةملاالجنليو ةملالسياحيةمل  4385

 - -مل3مل3ملاللغةملالعرب ةملللسياحة 4386

 4385 -مل3 3 (3اللغةملاالجنليو ةملالسياحيةمل  4481

مل-مل-مل12مل12ملمعاجملم 

 

ملمعةملاللغم ةملالثانية:ملاللغةملالد نسيةملالسياحيةاجملم

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

عات السا

 بوعيةساأل
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - -مل3مل3ملاللغةملالعرب ةملللسياحة 4386

 - -مل3 3 (1السياحيةمل مللد نسيةاللغةملا 4387

 4387 -مل3 3 (2ياحيةمل اللغةملالد نسيةملالس 4388

 4388 -مل3 3 (3اللغةملالد نسيةملالسياحيةمل  4482

مل-مل-مل12مل12ملاجملممع 


