الفرقة الثالثة  -الدراسات السياحية
الفصل الدراسى االول
 -1االجهزة والمنظمات السياحية (ساعتان اسبوعيا)
باالضافة الى قسمى الدراسات الفندقية واالرشاد السياحى
* المنظمات الحكومية:
 المنظمات التابعة لالمم المتحدة والمنظمات المتخصصة المنظمات االقليمية المنظمات ذات الطابع الخاص* المنظمات غير الحكومية
 المنظمات التى تعنى بالنشاط السياحى عامةالمنظمات ذات الطابع العام
المنظمات ذات الطابع االقليمى
المنظمات ذات الطابع الخاص
 المنظمات المعنية بالنشاطات السياحية المختلفة المنظمات التى تتعلق نشاطاتها المهنية بالسياحة المنظمات ذات النشاط غير المباشر بالسياحة.* االجهزة السياحية فى مصر:
 وزارة السياحة :اختصاصاتها – االدارات التابعة لها المجلس االعلى للسياحة شرطة السياحة واالثار الهيئات االقليمية لتنشيط السياحة -مكاتب االستعالمات السياحية
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 -2التشريعات السياحية والفندقية (ساعتان اسبوعيا)
باالضافة الى قسمى الدراسات الفندقية واالرشاد السياحى
* مقدمة عن مبادئ القانون
* القوانين المتعلقة بالنشاط السياحى :والفندقى بطريق مباشر او غير مباشر.
 تعريف المنشاة السياحية :شروطها – التزاماتها – المميزات التى تتمتع بها تعريف المنشاة الفندقية  :شروطها – التزاماتها – المميزات التى تتمتع بها االعفاءات الضريبية والجمركية التى تتمتع بها المنشآت السياحية والفندقية . التزامات المنشآت السياحية والفندقية قبل العمالء التزامات المنشآت السياحية والفندقية قبل العاملين بها التزامات المنشآت السياحية والفندقية قبل وزارة السياحة تقسيم المنشآت اليساحية والفندقية الى درجات اشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغاللها* المجلس االعلى للسياحة
* هيئة تنشيط السياحة
* الغرف السياحية والفندقية وتنظيم اتحاداتها
* المرشد السياحى -مهنته -شروط منح الترخيص -حاالت انهاء الترخيص
* نقابة المرشدين السياحيين
* تنظيم التعامل بالنقد االجنبى
* استثمار المال العربى واالجنبى والمناطق الحرة:
 -3اقتصاديات السياحة (اربع ساعات اسبوعيا)
* مقدمة عن االهمية االقتصادية للسياحة
* الددددخل القدددومى -ميدددزان المددددفوعات  -العمالدددة -مدددوارد الحكومدددة ومصدددروفاتها –
المستوى العام لالسعار – البيئة
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* الدخل السياحى وطرق قياسه
* العرض والطلب السياحى فى مصر – مكونات العرض وتحليل الطلب
* دور السوق المصرفية الحرة وتنشيط السياحة فى مصر
* الخصائص االقتصادية لصناعة السياحة فى مصر
* السياحة ومشاكل التنمية فى العام الثالث
 -4شركات السياحة ()2

(اربع ساعات اسبوعيا)

* اغراض انشاء شركات السياحة والسفر .
* تسجيل الشركة السياحية
* موقف ومجال وانشطة شدركات السدياحة المختلفدة فدى مصدر وخدارف مصدر فدى دول
مختلفة
* شروط قبول عضوية شركات السياحة فى المنظمات الدولية -واهمية ذلك للشركات
* شروط وقواعد حصول شركة سياحية على توكيل عام لشركة طيران
* اقسام وادارات شركات السياحة المختلفة حسب تخصصاتها
* البرامج السياحية واعدادها على المستوى الدولى وعناصرها
* نظددم دراسددة وتحليددل مجدداالت واتجاهددات المجموعددة السددياحية العددداد بددرامج سددياحية
على اساس علمى لجذب المجموعات السياحية المختلفة فى انشطتها.
* كيفية اعداد وتخطيط البرامج السياحية بعد دراسة وتحليل مناطق الجذب السياحى فدى
الدول المحيطة
* التطورات الحديثة فى وسائل النقل فى ضوء المتغيرات المستمرة.
الفصل الدراسى الثانى
 -1االتجاهات الحديثة فى السياحة (ساعتان يوميا )
* اليساحة الحالية فى المنطقة العربية

* حركة السياحة العالمية فى الوقت الحالى

* السياحة كقطاع انتاجى فى الدول المتقدمة سياحيا
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* االستثمار فى صناعة السياحة على المستوى الدولى
* خصائص السياحة الحديثة
( تطور الطيران ووسائل النقل  /المشاركة الزمنية  /التوسدع فدى الخددمات التدى يقددمها
منظمو السياحة الشاملة  /سياحة الحدوافز  /التنميدة السدياحية والتعداون والتكامدل المتعددد
االطراف )
* المؤتمرات الدولية السياحية وتوصياتها
 االطوار الحديثة على مستوى السياحة العالمية -2السياحة والبيئة (ساعتان اسبوعيا)
* مفهوم البيئة

* المقومات البيئية السياحية -السياحة الخضراء

* االسس الرئيسية للتنمية السياحية وعالقتها بالمحافظة على البيئة
* حمايددة الشددواطس السدداحلية مددن التلددور * اثددار التنميددة الصددناعية علددى االمكانددات
السياحية
* مشروعات التنمية السياحية وحماية البيئة فى:
الساحل الشمالى الغربى  /اسوان  /منطقة البحر االحمر وسيناء
* استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة فى تنمية المناطق السياحية
* تلور البيئة وعالقته بالصحة العامة والسياحة
* دور جهاز شئون البيئة واجهزة الدولة فى المحافظة على البيئة فى مصر .
 -3تنمية المبيعات السياحية ( اربع ساعات اسبوعيا)
* التنشيط السياحى

* التسهيالت السياحية والتوسع فيها

* تحديدددددددددددددددددد سياسدددددددددددددددددة الدولدددددددددددددددددة لمسددددددددددددددددداعدة قطددددددددددددددددداع السدددددددددددددددددياحة
* تنميددددة النشدددداطات النوعيددددة فددددى صددددناعة السددددياحة

* نشددددر الددددوعى السددددياحى

* تحليل رغبات السائحين لتحقيق اكبر قدر منها
* تحسين الخدمات المقدمة فى المناطق والمراكز السياحية
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* تحسين وتطويع امكان االيواء لتنمشى مع رغبات السائحين
* تحسين وسائل النقل والتوسع فى الطيران العارض

* الدعاية واالعالم السياحى

 -4شركات الطيران (اربع ساعات اسبوعيا)
* الجغرافيا الدولية فى مجال صناعة النقل الجوى والسياحة تقوم بدور هام فى:
تخطيط شدركات الطيدران االوليدة لشدبكات خطوطهدا  /مواعيدد قيدام ووصدول الطدائرات
الطائرات على اساس اختالف التوقيت بالمدن العالمية  /حساب ساعات الطيران
* طرازات الطائرات المختلفة وتاريخها
 مروحية – نفاثة – عمالقهالتطور المنتظر فى صناعة الطائرات وطرازاتها وحمولتها
* القواعد والقوانين الدولية المنظمة للنقل الجوى
 اتفاقيات شركات الطيران (سابقا -حاليا – مستقبال) اتفاقيات الطيران الدولى المدنى وحريات النقل الجوى( حاليا ومستقبال) وماذا بعد االتحاد االوروبى* اقتصاديات التشغيل فى مجال السفر (ركاب – بريد – بضائع)
* المنظمات والهيئات الدولية واالقليمية فى مجال :
 النقددل الجددوى والطيددران المدددنى  /المنظمددة الدوليددة للنقددل الجددوى  /المنظمددة الدوليددةلشركات السدياحة  /الهيئدة الدوليدة للطيدران المددنى  /االتحداد العربدى للطيدران المددنى /
االتحاد االفريقى للطيران المدنى.
 -5التخطيط السياحى (اربع ساعات اسبوعيا)
* ماهية التخطيط واهدافه وارتباطها بالسياسة العامة
* المفاهم التخطيطية – االستثمار – االنتاف – الدخل – القيمة المضافة العاملة
* مستويات التخطيط
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 تخطددديط جزئدددى قطددداعى .تخطددديط شدددامل /تخطددديط محلدددى -اقليمدددى -قدددومى/تخطيط نوعى -اقتصادى (انتاف )  /اجتماعى (خدمات )
* الترابط بين التخطيط االقتصادى واالجتماعى وقطداع عدام وقطداع خداص فدى الخطدة
الشاملة.
* مفهوم التخطيط السياحى
* حصر االمكانيات القائمة واالحتياجات السياحية وتحديد اهداف خطة السياحة
 تحليددل الطلددب (الحددالى والمسددتقبل)  /تحليددل العددرض (الحددالى والمسددتقبل)  /تحليددلعناصر القوى والضعف
الموارد االقتصادية -الموارد الطبيعيدة -المدوارد االنسدانية والتدرار الحضدارى -التدرار
الدينى -عناصر جذب من صنع االنسان -المعارض والمؤتمرات.
* تقسيم مستويات التخطيط السياحى
 الخطة الشاملة القومية  /الخطة القومية للسياحة  /الخطة االقليمية او القطاعية /البرامج  /المشروعات
* التخطيط وحماية البيئة
* امثلة على التخطيط السياحى لبعض المناطق والمراكز السياحية.
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