
  الشعبة الفرنسيةقسم اإلرشاد السياحى   1 دليل كلية اآلداب  
 

 

 المقررات الدراسية

 : باللغة الفرنسية الدراسة

 يةالدراس المقررات
 

 
 .دةالممت يةسالدرا رراتالمق: أولا 

 ةالفرعوني مصر آثار -1
           اعاتس 3: أسبوعيا   الساعات عدد

 :  ررالمق وىمحت

 ةالديني والعقائد الطبيعية العوامل: القديمة المصرية اآلثار علم إلى مدخل -

 :ةممقد -

  خالتاري لقب ما ارآث -

   ةوالثاني األولى رتيناألس ارآث -

 قارةبس رزوس الملك وعةمجم القديمة للدولة ةالهرمي المجموعات -
 زة(ور والجي)دهش ةوالرابع ةالثالث رتيناألس أهرامات -

 طىلوسة للدولة االمجموعات الهرمي -

 ةالقديم الدولة فى األسرات رمقاب -

 
 
 
 

 الشعبة الفرنسيةالسياحى  اإلرشادقسم 

 الفرقة األولى



  الشعبة الفرنسيةقسم اإلرشاد السياحى   2 دليل كلية اآلداب  

 ةالفرعوني مصر تاريخ -2

   اعاتس 3:  أسبوعيا   الساعات عدد

 :  ررالمق وىمحت

   ةالقديم مصر حضارة ختاري عن دتمهي - 

 راتتاريخ ما قبل األس  -
      ةوالثاني األولى رتيناألس تاريخ  -

   ةوالسادس ةوالخامس والرابعة ةالثالث راتاألس: ةمالقدي الدولة تاريخ- 
   ةالقديم الدولة اروانهي قوطس بابأس -

  األول الاالنتق عصر تاريخ  -

  عشرة والثانية عشرة الحادية األسرتين: الوسطى الدولة تاريخ - 
  قديمة مصرية لغة -3

   اعتانس: أسبوعيا   الساعات عدد

 : ررالمق وىمحت

 الت  ى المختلف  ة والخط  وط الخ  ط أةونش   القديم  ة المص  رية اللغ  ة أةنش   تتض  من ةتاريخي   ةخلفي   -
  رشيد حجر اكتشاف دعب المصرية ةغالل وزرم فك وقصة اللغوية والمراحل ةاللغ بها كتبت

 والذى يتضمن: A. Gardiner كتاب من 8 إلى 1 من الدروس ةدراس -
 أو الص  وتين أو الواح  د الص  وت ذات العالم  ات) ف  ةوالوظي الع  دد حي    م  ن للعالم  ات ةدراس   -

 ( التصويرية اتللعالم ودراسة أصوات الثالثة

    ةاإلسمي للجملة ةودراس ةالفعلي لجملةل ةدراس - 

   لفةالمخت تخداماتهاواس للصفات ةدراس  -

   الجر وحروف داءوالن والعطف دلللب ةدراس - 

  التفضيل الوأفع ةوالمبالغ ةللمقارن ةدراس  -

 التم  ارين بع    خ  الل م  ن ةي تطبيق ةدراس   م  ع عوالجم   والمثن  ى ردوالمف  النف  ى ألدوات ةدراس   - 
 . الهيروغليفية

 



  الشعبة الفرنسيةقسم اإلرشاد السياحى   3 دليل كلية اآلداب  

  ةالفصلي يةالدراس رراتالمق:  ثانياا 

 األول الدراسى الفصل
 السياحية العالم جغرافية -1

   اعاتس 4: أسبوعيا   الساعات عدد

 :  ررالمق وىمحت

  .  ائحسوال ياحةالس -  حالتروي -  راغالف وقت  :عامة قدمةم -

   ةيالجغراف وعلم ياحةالس نبي ةالعالق -

  والحديثة والوسطى ةالقديم العصور فى السياحة رةظاه ورتط- 

  أنواعها – خصائصها – نشأتها – مفهومها: ياحيةالس المنتجعات -

  ترالياواس وأفريقيا ياسوآ  ةالالتيني وأمريكا الشمالية أمريكا - ابو ور أ: ياحيةالس العالم مأقالي  -

    البيئى والوسط اإلنسان بين والتفاعل  العالقة ورطت – ةالبيئ وممفه: ةوالبيئي ياحيةالس األنشطة -
 :أولى أجنبية ةلغ -2

 ساعات 4: أسبوعيا   الساعات عدد

 :  المقرر محتوى 

 اإلنجليزي  ة باللغ  ة ياحيةس  ال المع  الم وأه  م الميةواإلس   المص  رية اراآلث   عل  ى ةلغوي   اتت  دريب - 
  والفرنسية

 
 
 
 
 
 
 



  الشعبة الفرنسيةقسم اإلرشاد السياحى   4 دليل كلية اآلداب  

 المصرية البيئة -3

   اعاتس 4: أسبوعيا   الساعات عدد

 :  ررالمق وىمحت

 .به ةالمرتبط رىاألخ وموالعل – أتهونش – ةالبيئ لعلم العلمى ومالمفه عن ةعام مقدمة -
 للبيئة العالمى ومالي -
 الطبيعية بالمحمية التعريف -
 .إعالنها وتواريخ ومكوناتها المعلنة الطبيعية المحميات -
 .إعالنها وتواريخ ومكوناتها الُمعلنة غير الطبيعية المحميات -
  المص  رية النبات  ات أله  م وتعري  ف وص  ف - تص  نيفاتها - أنواعه  ا -تعريفه  ا: النباتي  ة الحي  اة -

 الحاضر وقتنا حتى تزرع زالت ما والتى القديمة
 .تصنيفاتها - أنواعها -تعريفها: الحيوانية الحياة -
 .تصنيفاتها - أنواعها -تعريفها: المصرية الطيور -
 .تصنيفاتها - أنواعها -تعريفها: المصرية الزواحف -
 وأنواعه مصر فى البيئة تلو  -
 البيئة حماية شأن فى 1994 نةلس 4 مرق القانون -
  المصرى الفن ختاري -4

   ساعات 4:  أسبوعيا   الساعات عدد

 :  المقرر محتوى

 والنقش النحت فنون عن عامة فكرة -
 خالتاري قبل ما عصر فى والنقش النحت فنون -
 (والثانية األولى رتيناألس) العتيق رالعص فى والنقش النحت فنون -
 عصر فى والنقش النحت فنون -  القديمة الدولة رعص فى والنقش النحت فنون -

 النحت فنون - طىالوس ةالدول عصر فى والنقش النحت فنون -  األول االنتقال
 ةالحديث ةالدول عصر فى والنقش النحت فنون -  الثانى الاالنتق عصر فى والنقش

 رخالمتأ رالعص فى والنقش النحت فنون -



  الشعبة الفرنسيةقسم اإلرشاد السياحى   5 دليل كلية اآلداب  

 الثانى الدراسى فصلال
 السياحة علم لىإ مدخل -1 

   ساعات  4: أسبوعيا   الساعات عدد

 :  المقرر محتوى

   المختلفة وتأثيراتها السياحة وتطور نشأة- 

  مصر فى السياحى الجذب عناصر-

   الداخلية والسياحة السياحية األنماط- 

   السياحى للنشاط الرئيسية المكونات- 

  مصر فى الفندقى النشاط -
   ثانية أجنبية لغة -2 

   ساعات 4: اسبوعيا   الساعات عدد

 :   المقرر محتوى 

 السياحية المعالم وأهم واإلسالمية  المصرية اآلثار على لغوية تدريبات -
 المصرى األدب تاريخ -3  

   ساعات 4:   أسبوعيا   الساعات عدد

 :   المقرر محتوى 

 والم دائح المالح م أدب - القصص ى األدب - ال دينى األدب: القديم المصرى األدب فروع أهم- 
   الحرية أدب -النصيحة أدب - تأديبى أدب - التهذيبى األدب - والغناء

            الفكرية واالتجاهات التيارات- 

   االجتماعية العدالة -

 
 
 
 



  الشعبة الفرنسيةقسم اإلرشاد السياحى   6 دليل كلية اآلداب  

  إسالمية حضارة -4

   ساعات 4: أسبوعيا   الساعات عدد

 :   المقرر محتوى

    الحضارة أسس: األول القسم -

 – العسكرية النظم - المالية النظم - القضائية النظم - االدارى النظام - السياسى النظام
   المجتمع

   والعلم اإلسالم: الثانى القسم -

 الحياة وملع  - الصيدلة تاريخ - الطب تاريخ - الفيزياء علم - الهيئة علم - الرياضية العلوم
   الكيمياء علم -

***  



  الشعبة الفرنسيةقسم اإلرشاد السياحى   7 دليل كلية اآلداب  

 
 

   الممتدة الدراسية المقررات: أولا 

   الفرعونية مصر تاريخ -1

   ساعتان: أسبوعيا   الساعات عدد

 :  المقرر محتوى

 غ زو عشر، السادسة عشر، الخامسة عشر، الرابعة عشر، الثالثة األسرة: الثانية االنتقال فترة - 
  الجنوب فى الطيبية عشر السابعة األسرة التحرير، وحروب الهكسوس

 التحامسة، أمنحتب، لقب يحملون الذين الملوك أحمس،) عشرة الثامنة األسرة: الحديثة الدولة- 
 ( محب حور آمون، عنخ توت آى، إخناتون، حتشبسوت،

 (  العشرين األسرة -عشر التاسع األسرة) الرعامسة عصر -

   الرعامسة سقوط - الثانى رمسيس - األول سيتى  - األول رمسيس- 

   الثالثة االنتقال فترة- 

 الواح دة لألس رة ت اريخى ع ر  آم ون كهن ة وكبار ملوك تسلسل: والعشرون الواحدة األسرة ( أ) 
   والعشرين

 (  والعشرون الرابعة إلى والعشرون الثانية األسرات) الليبى العصر (ب) 

 العص     ر ،(والعش    رون الخامس    ة األس    رة) السكوش     ى أو األثي    وبى العص    ر: المت    أخر العص    ر- 
 (  والعشرون السابعة األسرة) الفارسى اإلحتالل    ،(والعشرون الخامسة األسرة) الصاوى

 .(  والثالثون والعشرون التاسعة والعشرون، الثامنة األسرات) المحلية األخيرة األسرات- 
 
 
 
 
 

 ثانيةالفرقة ال



  الشعبة الفرنسيةقسم اإلرشاد السياحى   8 دليل كلية اآلداب  

   الفرعونية مصر آثار -2

    ساعات 3:أسبوعيا   الساعات عدد

   :المقرر محتوى

 الوسطى الدولة فى الدينية العمارة عن مقدمة -
  :مختلفة أمثلة. للمعبد المعمارية العناصر - المعبد فكرة: أولا 
   الكرنك فى األول سنوسرت مقصورة .أ  

   بالفيوم ماضى مدينة معبد .ب 

 الوسطى الدولة فى األفراد مقابر :ً  ثانيا
 بيدوسأ معبد -1

 سمبل أبو معبد -2

   عشرة والثانية عشرة الحادية األسرتين -

   خيتى  - باكت  - حبت خنوم – منمحاتأ - 

  قديمة مصرية لغة -3   

   ساعتان  :أسبوعيا   الساعات عدد

    :المقرر محتوى 

 والذى يشمل: A. Gardinerمن كتاب   11إلى  9دراسة الدروس من  -

    الوجود فعل  الكينونة دراسة -

   شارةاإل لضمائر دراسة -

   الملكية عن التعبير لوسائل دراسة- 

   (الوصفى الخبر - الظرفى الخبر – اإلسمى الخبر ذات) سميةاإل ةلالجم نواعأل دراسة -

   المصرية اللغة فى والتأخير للتقديم دراسة- 

   المسندة وغير المسندة لألدوات دراسة- 

   والمركبة البسيطة الجر لحروف تفصيلية دراسة- 

   التمارين بع  خالل من تطبيقية دراسة- 

 



  الشعبة الفرنسيةقسم اإلرشاد السياحى   9 دليل كلية اآلداب  

   الفصلية الدراسية اتالمقرر : ثانياا    

 األول الدراسى الفصل
  السياحية مصر جغرافيا -1

   ساعات 4:أسبوعيا   الساعات عدد

  :المقرر محتوى

  ( عامة بصورة  نهجموال والمجال التعريف)  الجغرافيا علم:العامة المفاهيم: أولا 

   البيئية وأسسه قتصادىا كنشاط السياحة-

   للسياحة الجغرافيا علم أهمية-

   للدراسة كإقليم لمصر الجغرافية المالمح :ً  ثانيا

   منها ستفادةواال قراءتها وكيفية أهميتها الخريطة،-

   اإلدارية والخريطة للسياحة الهامة ومعطياتها أقاليمها لمصر، الطبيعية الخريطة-

   العالمية السياحة فى مصر مكانة-

   فيها السياحة ومقومات السياحية مصر أقاليم :ثالثاا 

 ، الكب   رى الق  اهرة الغربي  ة، الص   حراء ، س  يناء حم  ر،األ البح  ر الغرب   ى، الش  مالى الس  احل إقل  يم-
   الفيوم

 ل   بع  ليةيالتفص    الدراس   ة الجغراف   ى، التوزي   ع المفه   وم،:مص   ر ف   ى الطبيعي   ة المحمي   ات :رابعااااا 
  المحميات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  الشعبة الفرنسيةقسم اإلرشاد السياحى   11 دليل كلية اآلداب  

   التاريخ عبر المصرى لمجتمعا -2 

   ساعات 4:أسبوعيا   الساعات عدد

    :المقرر محتوى

   المجتمع فى وأثره المكان شخصية - هومالمح المجتمع تعريف :المجتمع - 
 فن   ونالح   رف والص   ناعات وال -العقي   دة  -: )األس   رةمصااار القديماااةالمجتم   ع المص   رى ف   ى  - 

 طبقات المجتمع( –العادات والتقاليد  -األعياد واالحتفاالت –اللغة  -الصغرى 
 فن  ونالح  رف والص  ناعات وال –العقي  دة  - : :)األس  رةمصاار اليونانيااةالمجتم  ع المص  رى ف  ى  -

الم    دن  –طبق    ات المجتم    ع  –الع    ادات والتقالي    د  –األعي    اد واالحتف    االت  -اللغ    ة –الص    غرى 
 الجديدة(.

 فن  ونالح  رف والص  ناعات وال –العقي  دة  - : :)األس  رةانيااةمصاار الرومالمجتم  ع المص  رى ف  ى  -
الم   دن  -طبق   ات المجتم   ع –الع   ادات والتقالي   د  –األعي   اد واالحتف   االت   -اللغ   ة  –الص   غرى 
 الجديدة(.

 فن  ونالح  رف والص  ناعات وال –العقي  دة  - : :)األس  رةمصاار المساايحيةالمجتم  ع المص  رى ف  ى  -
 طبقات المجتمع(. –العادات والتقاليد  –األعياد واالحتفاالت  –اللغة  –الصغرى 

 فن  ونالح  رف والص  ناعات وال –العقي  دة  - : :)األس  رةمصاار اإلسااالميةالمجتم  ع المص  رى ف  ى  -
الم   دن  -طبق   ات المجتم   ع  –الع   ادات والتقالي   د  –األعي   اد واالحتف   االت  –اللغ   ة  –الص   غرى 
 الجديدة(.

 أولى أجنبية لغة -3

   ساعات 4:أسبوعيا   الساعات عدد

    :المقرر محتوى

   السياحية المعالم وأهم السياحية والمناطق واإلسالمية المصرية اآلثار على لغوية تاتدريب -
 
 
 
 



  الشعبة الفرنسيةقسم اإلرشاد السياحى   11 دليل كلية اآلداب  

      عامة عالقات -4

   ساعات 4:أسبوعيا   الساعات عدد

    :المقرر محتوى

   الحدي  دارىواإل عالمىاإل الفكر تطور ضوء فى المعاصر ومفهومها العامة العالقات أهمية -

   الحديثة المنشآت فى العامة العالقات أهمية تطور .أ 

  الحدي  اإلدارى اإلعالمى الفكر ضوء فى العامة للعالقات المعاصر المفهوم .ب 

    وأنشطتها ووظائفها العامة للعالقات التنظيمية الجوانب -

   وأنشطتها ووظائفها العامة العالقات أهداف .أ 

   العامة العالقات إدارات تنظيم .ب 

   العامة العالقات كيةيدينام -

         العامة العالقات بحو   .أ 
  العامة العالقات نشاط تخطيط  .ب

   العامة للعالقات تصالىاال النشاط  .ج 
   العامة العالقات نشاط تقييم   .د  

   العامة العالقات فى لالتصال الشامل التخطيط -

   العامة للعالقات االتصالى النشاط تخطيط خطوات .أ

  العامة العالقات فى وتطبيقاتها لالتصال األساسية االستراتيجيات .ب

 
 
 
 
 
 
 



  الشعبة الفرنسيةقسم اإلرشاد السياحى   12 دليل كلية اآلداب  

 الثانى الدراسى الفصل
  المصرية البيئة -1  

   ساعات 4:أسبوعيا   الساعات عدد

    :المقرر محتوى

 الح  دأة، ط  ائر كنق  وش، الفرعوني  ة والمق  ابر المعاب  د ف  ى ذك  ر م  ا : القديم  ة مص  ر ف  ى الطي  ور- 
 ق  ردان، أب و ملعق ة، اب و الس  مان، الص قور، النس ور، المق دس، منج  ل أب و اللي ل، غ راب العق اب،
   .أخرى طيور البحر، غراب البجع،

    الحديثة مصر طيور قائمة- 

    المصرية الطيور فيها الشائع مصر مناطق دراسة- 

 قياس ها بط رق باختص ار والتعريف عنها الناتجة واألضرار البيئى التلو  مظاهر لبع  دراسة- 
   عنها والكشف

 الجغرافي   ة المن   اطق ف   ى وتوزيعه   ا اإلقتص   ادية األهمي   ة ذات البري   ة النبات   ات بع ب    التعري   ف- 
   المصرية

  المصرية البيئة فى الهامة الجيولوجية المناطق بع  دراسة - 
 متاحفال فن -2

   ساعات 4:أسبوعيا   الساعات عدد

   :المقرر محتوى

 – العالمي   ة المت   احف وأه   م وأكب   ر ألق   دم أمثل   ة – للمتح   ف العلم   ى المفه   وم ع   ن مقدم   ة عام   ة- 
 ت أمين ط رق – المختلفة المتحفى العر  أساليب – المتحف مبنى فى توافرها الواجب الشروط
 .المتحف

 التاريخي  ة المت  احف مث  ل مص  ر ف  ى الموج  ودة لمت  احفل المختلف  ة األن  واع ع  ن واض  حة فك  رة -
 .المواقع ومتاحف والموسيقية الفنيةو  واألثرية النوعيةو  واإلقليمية

 –متحف األمير محمد على بالمني ل  –المتاحف التاريخية: ) متحف قصر محمد على بشبرا  -
متح ف  – والتاريخي ة متح ف المركب ات الملكي ة-متحف جاير أندرس ون –متحف قصر الجوهرة 

 ف الشمع(.متح –لوان متحف ركن ح -شرطة القومى بالقلعةال



  الشعبة الفرنسيةقسم اإلرشاد السياحى   13 دليل كلية اآلداب  

 متحف الوادى الجديد(. –متحف رشيد –المتاحف اإلقليمية: )متحف بورسعيد القومى -
 المتحف الحربى بالقاهرة(. -المتاحف المتخصصة: ) متحف المجوهرات الملكية باإلسكندرية -
 –المتح  ف اليون  انى الروم  انى باإلس  كندرية  -ق  اهرةالمت  احف  األثري  ة: ) المتح  ف المص  رى بال -

 -متح  ف الف  ن المص  رى باألقص  ر -متح  ف الف  ن اإلس  المى بالق  اهرة -المتح  ف القبط  ى بالق  اهرة
 متحف الخزف اإلسالمى(. –متحف النوبة بأسوان 

 متحف الفن الحدي (. -المتاحف الفنية: )متحف محمد محمود خليل -
 لفنية واألثرية بالمتحف.طرق تسجيل وعر  المجموعات ا -
 طرق وأساليب اإلرشاد السياحى  -

 متح ف ك ل بن اء وكيفية فكرة عن تاريخية نبذةو  عامة فكرة إعطاء يتم المادة، هذه فى: ملحوظة
 الع  ر  س  لوبأو  ل  ه التنظيم  ى الهيك  لو  ل  ه المكون  ة المختلف  ة المعماري  ة العناص  رو  ام  ةع بص  فة

 .معروضاته وأهم به والفنية األثرية المجموعات همأل عر  مع به المتحفى
  ثانية أجنبية لغة -3

   ساعات 4:أسبوعيا   الساعات عدد

    :المقرر محتوى

   السياحية المعالم وأهم السياحية والمناطق واإلسالمية المصرية اآلثار على لغوية تدريبات- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  الشعبة الفرنسيةقسم اإلرشاد السياحى   14 دليل كلية اآلداب  

 قديمة مصرية ديانة -4   

   ساعات 4:أسبوعيا   الساعات عدد

    :المقرر محتوى

 القديم المصرى الفكر فى اإلله ماهية -

    الدينى الفكر نشأة -

  التاريخ قبل ما عصور فى الدينية المعتقدات -

   والرموز الصفاتو  األسماء حي  من واآللهات اآللهة- 

  القديمة مصر فى الخلق نظريات- 

     (الدينية الكتب - التوابيت - األهرام نصوص: )الدينية النصوص- 

   المعبد فى اليومية ةالخدم طقوس- 

   للمتوفى الجنائزية الطقوس- 
  القرابين -

          التحنيط -

         القديمة مصر فى الكهنة- 

 سياحى رشادإ -1

   ساعات 4:أسبوعيا   الساعات عدد

 :  المقرر محتوى

   بالقاهرة اإلسالمى  الفن ومتحف بالتحرير المصرى المتحف من كل فى عملية تدريبات - 

***  



  الشعبة الفرنسيةقسم اإلرشاد السياحى   15 دليل كلية اآلداب  
 
 

   الممتدة الدراسية اتالمقرر : أولا 
 (  3) الفرعونية مصر آثار -1

    ساعات 3:أسبوعيا   الساعات عدد

 :  المقرر محتوى

   وآثارها وآلهتها تاريخها األقصر، مدينة عن عامة مقدمة  -

 معب  د: الحديث  ة الدول  ة حت  ى الت  اريخ فج  ر من  ذ اآلله  ه معاب  د ع  ن عام  ة مقدم  ة: الش  رقى الب  ر -
       الكرنك ومعابد األقصر

   :الغربى البر -

 الجنائزية األقصر معابد: أولا 
   الحديثة الدولة بداية حتى الملكية المقبرة تطور عن مقدمة: ثانياا 
    الملكية المقابر من نماذج دراسة: الملوك وادى -
   نفرتارى الملكة لمقبرة دراسة: الملكات وادى -

 الحديثة الدولة عصر فى النبالء مقابر دراسة: ثالثاا 

   المدينة دير بمنطقة العمال مقابر دراسة: رابعاا 
  اإلسالمية مصر فنونو  آثار -2

   ساعات 3:أسبوعيا   الساعات عدد

 :  المقرر محتوى

   اإلسالمية مصر بآثار االهتمام عن نبذة  -

 مقياس -العسكر مدينة  -( العاص بن عمرو جامع) الفسطاط مدينة: الوالة عصر فنونو  آثار-
   الزخرفية فنونال – النيل

 -( طولون بن أحمد جامع - المياه قناطر) القطائع مدينة: الطولونى العصر فنونو  آثار- 
   الزخرفية فنونال

   طباطبا مشهد: اإلخشيدى العصر آثار - 

 لثالثةالفرقة ا



  الشعبة الفرنسيةقسم اإلرشاد السياحى   16 دليل كلية اآلداب  

  - األزهر الجامع - الجمالى بدر أسوار - القاهرة مدينة تأسيس: الفاطمى العصر فنونو  آثار - 
 الحمام - رزيك بن طالئع الصالح جامع -األقمر جامع - الجيوشى مشهد - الحاكم جامع

    الزخرفية فنونال – الفاطمى

 الفصلية الدراسية المقررات

 األول الدراسى الفصل
 معاصرة واقتصادية سياسية قضايا -1 

   ساعتان :أسبوعيا   الساعات عدد

 :  المقرر محتوى 

   اإلشكاليات أو والمشكالت  والقضايا والنظريات والنظم واالقتصاد السياسة معنى مدخل -

   ويشمل (:السياسى) األول القسم

   السيادة وأركان ومظاهر فيها الحكم ونظم ووظائفها وأنواعها وأصلها وعمليا   نظريا   الدولة -

    بأنواعها وعمليا   نظريا   الديمقراطية  -

   وضوابطها االنتخاب وقوانين نظم  -

 :  ويشمل (القتصادى) الثانى القسم

 النظ  ام عل  ى الس  ابقة االقتص ادية ال  نظم ع  ن س  ريع ت اريخى م  دخل ويش  مل االقتص  ادية القض ايا- 
   الفردى والمذهب الرأسمالى

   وتطبيقاتها ومزاياها ومثاليها ودعائمها وأركانها نشأتها: الرأسمالية- 

   تطبيقاتها وبع  العلمية االشتراكية حتى الخيالية االشتراكيات منذ وتطبيقا   فكرا   االشتراكية -
 الرومانى اليونانى مصر تاريخ -2

   ساعات 4:أسبوعيا   الساعات عدد

 :   المقرر محتوى

 المقدونى الغزو قبيل اليونان وبالد مصر  -
 األدنى الشرق منطقة على األكبر اإلسكندر حملة -
 .(م. ق الثال  القرن أواخر حتى .م. ق 323) قوتها عصر فى المملكة: مصر فى البطالمة مملكة قيام -



  الشعبة الفرنسيةقسم اإلرشاد السياحى   17 دليل كلية اآلداب  

    الخارجية األوائل البطالمة سياسة أهداف  -
 الحياة - واالجتماعية االقتصادية األوضاع - اإلدارية النظم: الداخلية سياستهم أسس -

  والثقافية الدينية

  الداخلى الضعف عوامل: الضعف عصر فى المملكة -
 ونتائجه الرومانى التدخل -  
   الرومان أيدى فى المملكة وسقوط البطلمية السلطة تدهور - 

 - وفئاته وطبقاته المصرى المجتمع - واإلدارة الحكم نظم: )مصر فى الرومانية التنظيمات - 
 االقتصادى التدهور مظاهر -مصر فى المسيحية ظهور - والثقافية الدينية الحياة

 دقلديانوس االمبراطور عهد فى الجديدة النظم - الميالدى الثانى القرن أوائل منذ واالجتماعى
  ونتائجها

   العربى الفتح حتى البيزنطى الحكم تحت العامة مصر أحوال -
  أولى أجنبية لغة -3

   ساعات 4:أسبوعيا   الساعات عدد

 :  المقرر محتوى

   السياحية المعالم وأهم واإلسالمية واليونانية والرومانية المصرية اآلثار على لغوية تدريبات - 
 اإلسالمية مصر تاريخ -4  

   ساعات 4:أسبوعيا   الساعات عدد

 :  المقرر محتوى

   العربى الفتح – العربى الفتح أسباب - 

   الوالة عصر فى الحكم نظم  -

   العربية واللغة اإلسالم انتشار - 

   الطولونية الدولة  -

  اإلخشيدية الدولة - 

      الفاطمية الدولة  -

 



  الشعبة الفرنسيةقسم اإلرشاد السياحى   18 دليل كلية اآلداب  

 الثانى الدراسى الفصل
 

  الحديثة مصر تاريخ -1  

   ساعات 4:أسبوعيا   الساعات عدد

 :  المقرر محتوى

 نقدى عر  والمعاصرة، الحديثة مصر تاريخ ومصادر مراجع أهم- 

 (         م1198-1111) واضمحاللها ضعفها: العثمانى العصر خالل وأوضاعها مصر -

 المج االت ف ى تغي رات م ن المجتم ع ف ى أحدثت ه وما م1198 سنة مصر على الفرنسية الحملة -
   وغيرها واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والفكرية السياسية

 جوان   ب جمي   ع ف   ى( م1848-1881) عل   ى محم   د حك   م فت   رة خ   الل الحديث   ة مص   ر تط   ورات- 
 (م1841-1848) الدولى مصر وضع وتحديد وخارجيا   داخليا   فيها الحياة

   األجنبى النفوذ وتزايد على محمد خلفاء عصر فى مصر -

 الثورة اندالع إلى أدى مما الوطنى الشعور نمو وتزايد ثانيا   بمصر النهو  ومحاولة إسماعيل- 
 (             م1882-1881) بالعرابية المعروفة الوطنية

  وخارجيا   داخليا   االحتالل ظل فى مصر أوضاع وتطور واالحتالل البريطانى التدخل -

 ان دالع وحتى العشرين القرن ومطلع عشر التاسع القرن أواخر فى الوطنية الحركة دور تعاظم -
   الحرب

   ونتائجها وتطورها وعواملها م1919 ثورة -

 واتض  ا  م،1922فبراي  ر بتص  ريح المقي  د االس  تقالل ومرحل  ة الدس  تورى النظ  ام ظ  ل ف  ى مص  ر -
  اللبرالى النظام معالم

 
 
 
 
 



  الشعبة الفرنسيةقسم اإلرشاد السياحى   19 دليل كلية اآلداب  

 سياحية تشريعات -2 

   ساعتان: أسبوعيا   الساعات عدد

 :   المقرر محتوى

  السياحة قانون -              القانون مبادئ -

 السياحى المرشد التزامات -  الخاص القانون وعالقات السياحة قانون -
  التأديبية والجزاءات العقوبات -  المهنة وآداب وأخالقيات شرف ميثاق -
 به المرتبطة السياحية واألنشطة مصر فى السياحى لإلرشاد القانونى التنظيم -
 الع  ام والق انون نش أتها وأس  باب ونق ابتهم الس ياحيين المرش  دين بش أن 121/1983 رق م الق انون -

 الق               انون - السياحيين المرشدين لقانون التنفيذية بالالئحة 29/1934 رقم الوزارى القرار -لها
 .والسياحية الفندقية المنشآت شأن فى 1913 لسنة 1 رقم

  والتزاماتها الفندقية المنشآت -  والتزاماتها السياحية الشركات -
   والرومانية اليونانية مصر آثار -3

   ساعات 4:أسبوعيا   الساعات عدد

 :  المقرر محتوى

 : وتشمل آثارها أهم - تأسيسها - اإلسكندرية عن مقدمة: أولا 

   اإلسكندرية مكتبة – المتحف – اإلسكندرية فنارة -

 (  واألنفوشى الشقاقة وكوم   كامل ومصطفى الشاطبى) فى الخاصة المقابر – الملكية المقابر -

   السوداء الرأس - السيزاريوم - السيرابيوم مثل المعابد -

   المحيطة واآلثار السوارى بومبى عامود -

   الرومانى الحمام - الرومانى المسر  -

  األشمونين: ثانياا 

  بيتوزيرس مقبرة - إيزادورا - مقبرة الجبل تونا جبانة -

   العليا مصر فى البطلمية المعابد: ثالثاا 

 فيلة معبد - أمبو كوم معبد – إدفو معبد – إسنا معبد - دندرة معبد- 
 



  الشعبة الفرنسيةقسم اإلرشاد السياحى   21 دليل كلية اآلداب  

  ثانية أجنبية لغة -4

   ساعات 4:أسبوعيا   الساعات عدد

 :  المقرر محتوى

 فى السياحية المعالم وأهم واإلسالمية واليونانية والرومانية المصرية اآلثار على لغوية تدريبات- 
 العربية مصر جمهورية

 سياحى إرشاد -5

   ساعات 4:أسبوعيا   الساعات عدد

 : المقرر محتوى

 تدريبات عملية فى كل من التحف المصرى بالتحرير ومتحف الفن االسالمى بالقاهرة. -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  الشعبة الفرنسيةقسم اإلرشاد السياحى   21 دليل كلية اآلداب  

 
 

   الممتدة الدراسية المقررات: أولا 
 القديمة مصر حضارة -1

   ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد

 :  المقرر محتوى 

    ومقوماتها القديمة المصرية الحضارة مفهوم  -

   والخلود بالبع  اإليمان  -

    الحضارى ودورها األسطورة  -

   القضاء - الوزير - مطلق كحاكم الملك - 

        الفال  - الحرفيين - اإلدارة - 

   األسرية والتربية األسرة  -

    التعليم ومجاالت المعلمون  -

    الفلك - الرياضيات - وآدابها اللغة - العلوم أهم  -

   منف - هليوبوليس - الكبيرة الثقافية المراكز - 

    وتعبيراتها الفنية المدارس - الفنية التقاليد - الحضارة مرآة الفن - 
 اإلسالمية مصر فنونو  آثار -2 

   ساعات 3:  أسبوعيا   الساعات عدد

 :   المقرر محتوى

   الجبل قلعة - الدين صال  أسوار:  األيوبى العصر فى الحربية العمارة  -

   القباب - المدارس – الخانقاوت:  األيوبى العصر فى الدينية العمارة - 

    الزجاج – الخزف - النسيج - األخشاب - المعادن:  األيوبى العصر فى الزخرفية فنونال - 

  القباب- الزاويا - الخانقاوات - المدارس - المساجد:  المملوكى العصر فى الدينية العمارة - 

   بوالكتاتي األسبلة  - الحمامات  - المنازل – القصور: المدنية العمارة  - 

 رابعةالفرقة ال



  الشعبة الفرنسيةقسم اإلرشاد السياحى   22 دليل كلية اآلداب  

    األسواق - الوكاالت - الخانات  - الفنادق:  التجارية العمارة -

  األبراج  - القالع:  الحربية العمارة - 
  - النس    يج  - المع    ادن - الزج    اج  - الخ    زف:  الممل    وكى العص    ر ف    ى الزخرفي    ة فن    ونال - 

       .األخشاب

 الفصلية الدراسية اتالمقرر 
 األول الدراسى الفصل

 البشرية الجغرافيا -1

   ساعات 4: أسبوعيا   الساعات عدد

 :   المقرر محتوى

   المختلفة فروعه بين البشرية الجغرافيا وضع وعن الجغرافيا علم تطور عن مقدمة - 

   األخرى بالعلوم وعالقاتها البشرية الجغرافيا فروع: أولا 

   السكان جغرافيا: ثانياا 

  الرئيس    ية البش    رية الهج    رات   عل    ى التركي    ز م    ع المختلف    ة ومجاالته    ا الس    كان جغرافي    ة زواي    ا -
   السكانية السياسات  - الجغرافية البيئات فى السكانية والمجتمعات

   المصرى السكانى المجتمع خصائص عن التطبيقى النموذج -

   العمران جغرافيا :ثالثاا 

 - الريف  ى العم  ران - الحض  ارى العم  ران  خص  ائص عل  ى التركي  ز م  ع  العم  ران جغرافي  ة زواي  ا -
            البدوية المجتمعات

  النيل دلتا فى الريفى العمران عن التطبيقى النموذج - 

   التاريخية الجغرافيا: رابعاا 

   السياسية الجغرافية: خامساا 

   المعاصرة والثقافات الحضارات جغرافية: سادساا 



  الشعبة الفرنسيةقسم اإلرشاد السياحى   23 دليل كلية اآلداب  

  اإلسالمية مصر تاريخ -2

   ساعات 4 :أسبوعيا   الساعات عدد

 :   المقرر محتوى

   األيوبية الدولة قيام:  األيوبى العصر: أول

  الدين صال  بعد األيوبية الدولة - األيوبية الدولة سيسأوت الدين صال  -
    الثانى فردريك واإلمبراطور الكامل السلطان - الخامسة الصليبية والحملة الكامل السلطان -

   األيوبى العصر فى الحضارية األوضاع - التاسع ولويس أيوب الدين نجم الصالح -

   المماليك دولة وقيام المملوكى العصر: ثانيا

   المماليك أسعار -  المماليك شراء مصادر  - الرقيق أسواق - المماليك تجار  - الرق -

 - الممل  وك وت  أمير ال  رق فت  رة  -  الس  لطانى والح  ريم الممالي  ك  - الطب  اق موظف  و - الطب  اق -
  الجيش رتب

 وأث  ره ال  رق - الكبي  ر والممل  وك الص  غير الممل  وك وب  ين وزمالئ  ه هوأس  تاذ الممل  وك ب  ين العالق ة -
   الحضارية المظاهر -  المماليك بين العالقات فى

 السياحى النفس علم -3

   ساعتان :أسبوعيا   الساعات عدد

  :المقرر محتوى

    موضوعاته  - نظرياته  - ميادينه - النفس علم فى مقدمة -

   الفعال تصالاال سيكولوجية -

   الشعوب وسيكولوجية الجامدة النمطية القوالب- 

   والثقافات الجماعات بين الكبرى الفروق سيكولوجية -

   واالتجاهات ميالق- 

   السياحى المجال فى للعاملين المهنى االختيار -
 
 
 



  الشعبة الفرنسيةقسم اإلرشاد السياحى   24 دليل كلية اآلداب  

 أولى أجنبية لغة -4   

   ساعات 4:أسبوعيا   الساعات عدد

 :  المقرر محتوى

  السياحية المعالم وأهم والمسيحية واإلسالمية المصرية اآلثار على لغوية تدريبات -

 الثانى الدراسى الفصل

  المعاصر التاريخ -1

   ساعات 4 :أسبوعيا   الساعات عدد
   :المقرر محتوى

 الص  ناعة تط  ور  - الزراع ة تط  ور - العثماني ة بالدول  ة عالقت  ه) إس ماعيل الخ  ديوى عص ر: أول
 دار إنش    اء  - والص    حافة الكت    ب ودار التعل    يم - العم    ران  - والب    رق البري    د المواص    الت -

   (األوبرا

    (القناة فتتا ا  - الثانى الفرمان  - األول الفرمان) السويس قناة :اا ثاني

خف  اق  أس  باب  - الث  ورة أح  دا  - الث  ورة أس  باب) العرابي  ة الث  ورة :ثالثاااا   الت  ى النت  ائج – الث  ورة وا 
   (لمصر البريطانى اإلحتالل - الثورة فشل على ترتبت

 ال وطنى الح زب تأسيس -  دنشواى حادثة  - كامل مصطفى) االحتالل بعد مصر يقظة :رابعا
 محم  د ال  زعيم ةاوف    - ب  او أور  ف  ى وال  زعيم ال  وطنى للح  زب ال  وطنى الم  متمر - فري  د محم  د  -

   فريد

 تقي يم  - الث ورة أح دا    الث ورة أسباب  - مصر على البريطانية الحماية)1919 ثورة  :اا سخام
    (الثورة

 المص     رى الدس     تور - 1922فبراي     ر 28  تص     ريح  (1912-1922)مص     ر تط     ور :اا ساااااساد
 يولي   و ث   ورة مق   دمات  - 1931  معاه   دة   - والس   ودان مص   ر ف   ى 1924 أزم   ة  - 1923
    (الثورة أسباب  - 1912

 -1911 الس   ويس قن   اة ت   أميم  - 1912 يولي   و ث   ورة( 1913-1912) مص   ر تط   ور :ساااابعاا 
 – 1912) الخارجي  ة مص  ر سياس  ة   - الع  الى الس  د بن  اء معرك  ة -1911  الثالث  ى الع  دوان



  الشعبة الفرنسيةقسم اإلرشاد السياحى   25 دليل كلية اآلداب  

   (1913أكتوبر حرب -( 1918

 الس   كة متح  ف - الحرب  ى المتح  ف - الزراع  ى المتح  ف) المعاص  رة مص  ر مت  احف م  ن :اا ثامناا
 عل ى محمد األمير قصر - القناطر ىف الرى - بوالق فى الملكية المركبات - البريد - الحديد
   (بالمنيل

 المسيحية مصر آثار -2

 ساعات 4 :ا  أسبوعي الساعات عدد

 :المقرر محتوى

 القبطية الدراسات مصادر أهم عن قدمةم - 
 .وأنواعها القبطية الرهبنة ظهور - االضطهاد عصور – مصر المسيحية دخول - 

 بالمطرية مريم العذراء شجرة -
 دي  ر  - المعلق  ة م  ريم الع  ذراء كنيس  ة - ب  ابليون حص  ن بقاي  ا (القديم  ة مص  ر وأدي  رة كن  ائس -

 كنيس  ة  - للراهب  ات ج  رجس م  ار دي  ر - س  رجة أب  و كنيس  ة  - الروم  انى ج  رجس م  ار وكنيس ة
 - برب  ارة  القديس  ة كنيس  ة - الريح  ان قص  رية كنيس  ة -قاع  ة العرس  ان  - القبط  ى ج  رجس م  ار

 المعبد اليهودى(

 النطرون وادى أديرة -
 مريوط بكينج العجايبى مينا مار دير -
 أديرة البحر األحمر -
 جبانة البجوات بواحة الخارجة -

 الج ص -الفخ ار -المع ادن - النس يج - العاج – الخشب - األيقونات :المسيحية مصر فنون- 
  األوستراكا - المخطوطات - الرخامو  الحجرو 

 
 
 
 
 



  الشعبة الفرنسيةقسم اإلرشاد السياحى   26 دليل كلية اآلداب  

 السياحية السلع -3 

 ساعة 2  :ا  أسبوعي الساعات عدد

   :المقرر محتوى

  وتطورها السياحية السلع صناعة تاريخ  -

 نم اذج - الالزم ة الخام ات -  الص ناعة طريق ة (نحاس  - فضة  - ذهب)  :المعدنية السلع -
   وعينات

  المطعم الخشب وأشغال الخشبية السلع -

             المطعم والعظم الفيل سن أشغال- 

   الجلدية المنتجات -

 والجرافيت والبازلت والرخام األلباستر منتجات- 

  (الخيام  -السجاد - األكلمة - البروكار - األطلس  - الحراير - والطر  التل) النسيج- 

  البردى ورق صناعة- 

  العرائس صناعة -

   (الغربية الصحراء - األحمر البحر محافظة  - األقصر - النوبة بالد) البيئية الحرف -

  التصدير إجراءات- 

 ثانية أجنبية لغة -4

 ساعات   4:أسبوعيا   الساعات عدد

  :المقرر محتوى

 السياحية المعالم وأهم والمسيحية واإلسالمية المصرية اآلثار على لغوية تدريبات -
 
 
 
 
 



  الشعبة الفرنسيةقسم اإلرشاد السياحى   27 دليل كلية اآلداب  

 سياحى إرشاد -5

 ساعات 4  :أسبوعيا   الساعات عدد

  :المقرر محتوى

 اإلس المى الف ن ومتح ف القبط ى والمتح ف ب التحرير المص رى المتح ف م ن بكل عملية تدريبات -
 بالقاهرة

 :السياحى اإلرشاد بقسم العلمية والرحالت الميدانية الزيارات
 منف وآثار ودهشور وسقارة الجيزة أهرامات زيارة :األولى الفرقة* 
 ت ل – حس ن بن ى) المني ا زي ارة -بع   المواق ع األثري ة ف ى جن وب س يناء   زي ارة :الثانياة الفرقاة* 

 وال  وادى( األحم  ر وال  دير األب  ي  ال  دير) س  وهاج وأدي  رة( الجب  ل تون  ا – العمارن  ة
 (الجديد الوادى متحف – البجوات جبانة – هيبس معبد) الجديد

 أس وان – امب و ك وم – إدفو – الكاب – إسنا – األقصر – دندرة – أبيدوس آثار: الثالثة الفرقة* 
 سمبل أبو – السبوع – عمدة –حسين جرف – الوالى بيت – كالبشة – فيلة –

 آثار - العجايبى مينا مار دير - النطرون وادى أديرة - األحمر البحر أديرة: الرابعة الفرقة* 
 (سيوة ةوواح والعلمين اإلسكندرية ومتاحف

*** 


