
 

406 

 

 التطبيقيةالسياحية ختصص اإلدارة . 8

 خمرجات التعلم املقصودة: أوال:

يتوقع من الطالب/ة بعد إنتهائه/ا من متطلبات برنامج )اإلدارة السياحية التطبيقية( حتقيق طرجات 

 التعلم املقصودة يف اجملاالت التالية:

 املعرفة والفهم:

 :تية اآلباملهارات املعرفية  اإلملاميتوقع من خريج هذا التخصص 

املرافق السياحية املتعددة، وكذلك املهارات  وإدارةبشكل عام،  باإلدارةاملفاهيم املرتبطة   .1

 املتعلقة بالتخطيط السليم على املدى القصري واملدى الطويل.
املفاهيم املتعلقة بالعمليات اخلاصة بالتسويق واحملاسبة وخصوصا املتعلق منها بالقطاع  .2

 السياحي.
التعرف على املفاهيم املتعلقة بالعمليات اخلاصة بقطاع السياحة م ل: احلجز الفندقي، الداللة  .3

 السياحية ....اخل.
 احلصول على ملتوى معريف جيد يف موضوعات تاري  وجغرافيا وتراث وحضارة فلسطني. .4
 .األجنبيةاحلصول على ملتوى معريف جيد يف اللغات  .5
 .االستفادة منها وإمكانيةفلسطينية العديدة باملميزات السياحية ال اإلملام ▪

 

  املهارات الذهنية ) اإلدراكية(: 

 :اآلتية( اإلدراكيةباملهارات الذهنية) اإلملاميتوقع من خريج التخصص 

 واالقتصادية. اإلداريةاملرافق السياحية وفق التطورات احلدي ة يف العلوم  إدارةتنمية مهاراته يف  .1
 .اإلسرتاتيجيةتنمية مهاراته الريادية يف التحليل وبناء اخلطط  .2
 مشروعه اخلاص. إنشاءتنمية مهاراته الريادية يف  .3
املساندة يف قطاع السياحة م ل احلجز  األعمالالعمل االلكرتونية يف جماالت  بأساليبتعريفه  .4

 الفندقي، حجز الطريان.......اخل.
 يف العمل السياحي. األجنبيةتنمية مهاراته يف استخدام اللغات  .5
 .للسيالتنمية مهاراته اللغوية يف تسويق الرواية ال قافية واحلضارية الفلسطينية  .6
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  العملية أو املهنية: تاملهارا

 التقارير اخلاصة باملشكالت اليت تواجه املؤسسة. إعداد .4
 التقارير االقتصادية املتعلقة بالتكلفة والنفقات والعوائد. إعداد .5
القصري  ىواالقتصادية يف التخطيط السليم على املد اإلداريةتطبيق النظريات العلمية يف العلوم  .6

 والطويل.
احلجز  أنظمةالسياحية م ل  لإلدارةاستخدام الربجميات احلاسوبية يف العمليات املرافقة  .7

 حجز الطريان . وأنظمةالفندقي 
 .السيالبشكل جيد، ومبا يفيد العمل مع  األجنبيةاستخدام اللغات  .8

 :ومن أهمها القدرة على مهارات االتصال وتقنية املعلومات:

التواصل مع الشركاء احملليني واخلارجيني م ل)شركات تطوير مهارات خرجيي التخصص يف  .1

 ، مكاتب الطريان(.األجنبيةالسياحة 
برفع مستواهم املعريف يف اللغات  األجانبوالشركاء  السيالتنمية مهاراتهم يف التواصل مع  .2

 .األجنبية
 تنمية مهاراتهم الشخصية يف ترل الرواية الفلسطينية يف التاري  والرتاث. .3

 االجتاهات والقيم والبعد األخالقي: ومن أهمها:

 .، ومدونة السلوك اخلاصة بالنزاهة والشفافيةاملهنة بأخالقياتااللتزام  .1
 .األخرىتعزيز قيم التسامح والتعاون مع الزمالء، واحرتام االختالف واالنفتال على ال قافات  .2
 القيم احلضارية واملوروثات ال قافية للمجتمعبااللتزام  .3

 يًا: فرص العمل:ثان

 اليت ميكن أن يشغلها خرجيو الربنامج: سوا العمل

 .وشركات احلج والعمرة موظف يف شركات السياحة .1
 موظف يف املرافق السياحية املختلفة. .2
 موظف يف شركات الطريان والنقل السياحية. .3
 واخلارجية.ريادي يف املشاريع الصغرية اخلاصة بتنظيم الرحالت السياحية الداخلية  .4
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 ثالثًا: متطلبات ختصص اإلدارة السياحية التطبيقية/املنفرد:

لررب ان  يررة/املنفرد، علررى الطا سررياحية التطبيق للحصول على درجة البكالوريوس يف ختصررص اإلدارة ال

 ( ساعة معتمدة موزعة كما يأتي:135يتم بنجال )

 :/ التخصص المنفرد المقررات التخصصية. 1

 ( ساعة معتمدة موزعة كما يأتي:93تتكون هذه املقررات من )

 : ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي (  81: وتتكون من ) إجبارية مقررات تخصصية    . 1  . 1

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
املتطلب 

 السابق
 عملي نظري

 - - 3 3 اإلحصاء مبادئ 0103

 - - 3 3 مدخل إىل صناعة السياحة 4180

 - - 3 3 تاري  ومقومات فلسطني 4181

 - - 3 3 السياحيةالقوانني واألنظمة  4182

 - - 3 3 اجلغرافيا السياحية يف فلسطني 4183

 - - 3 3 تاري  فلسطني املعاصر والقديم 4184

 - - 3 3 إدارة املؤسسات السياحية 4280

 4180 1 2 3 اخلدمات السياحية والفندقية 4281

 4101 - 3 3 إدارة الفنادا 4282

4283 
نظم الشحن والتخليص اجلمركي 

cargo 
3 2 1 4101 

 4180 - 3 3 السياحة البيئية 4284

 4131 - 3 3 االست مار السياحي 4285

 اجملموع احلرة اختياري اجباري جمموعة املساقات

 27 - 3 24 متطلبات اجلامعة

 15 - - 15 متطلبات الكلية

 93 - 12 81 متطلبات التخصص

 - - - - مقررات حرة

 135 اجملموع
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
املتطلب 

 السابق
 عملي نظري

4286 
يف املؤسسات  إدارة املوارد البشرية

 السياحية
3 3 - 4101 

 4121 - 3 3 التخطيط والتنمية السياحية 4287

 0102 1 2 3 شركات السياحة والطريان أعمال 4288

4289 
تطبيقات حاسوبية يف املؤسسات 

 السياحية
3 1 2 0102 

 0102 1 2 3 نظم حجز الطريان 4290

 4180 - 3 3 اجملموعات السياحية إدارة 4291

 4161 1 2 3 التسويق السياحي والفندقي 4358

 4101 - 3 3 أنظمة اجلودة السياحية 4381

4382 
إدارة الشراء والتخزين يف املؤسسات 

 السياحية
3 3 - 4101 

 4280 1 2 3 دراسات اجلدوى يف صناعة السياحة 4383

4479 
التدريب العملي يف املؤسسات 

 (1السياحية )
6 - 6  

4480 
التدريب العملي يف املؤسسات 

 (2السياحية )
6 - 6  

  5303 2 1 3 مشروع التخرج 4499

  22 59 81 اجملموع

 

معتمدة يختارها الطالب من المقررات  ساعة( 12مقررات تخصصية اختيارية: وتتكون من ) .2.1

 اآلتية: 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 (1اللغة اإلجنليزية السياحية ) 4348

 4384 - 3 3 (2اإلجنليزية السياحية )اللغة  4385

 - - 3 3 اللغة العربية للسياحة 4386
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 (1اللغة الفرنسية السياحية ) 4387

 4387 - 3 3 (2اللغة الفرنسية السياحية ) 4388

 4385 - 3 3 (3اللغة اإلجنليزية السياحية ) 4481

 4388 - 3 3 (3اللغة الفرنسية السياحية ) 4482

 


