الفرقة الرابعة  -ارشاد سياحى
الفصل الدراسى األول
 -1تاريخ مصر االسالمية (اربع ساعات اسبوعيا)
* االمبراطورية البيزنطية والغزو العربى
* مصر البيزنيطة عشية الفتح العربى
* االدارة العربية بمصر فى عصر الوالة
* انتشار االسالم وحركة التعريب فى مصر بعد الفتح العربى
* مصر الفاطمية

* مصر الطولونية

* مصر االخشيدية

* مصر االيوبية

* مصر بين انطولونيين واالخشيديين .

* مصر المملوكية (البحرية والبرية)
 -2اثار مصر االسالمية ()1

(اربع ساعات اسبوعيا)

* جامع عمر ابن العاص
* جامع احمد بن طولون

* مقياس النيل بالروضة
* الجامع االزهر

* جامع الحاكم بامر

هللا
* مسجد الجيوشى

* ابواب واسوار القاهرة الفاطمية

* الجامع االقصر

* جامع الصالح طالئع

* مختارات من التحف المحفوظة فى متحف الفن االسالمى بالقاهرة.
 -3تاريخ مصر الحديث (ساعتان اسبوعيا)
* الغزو العثمانى للبالد العربية
 مقارنة بين الدولتين العثمانية والمملوكية انهيار الدولة المملوكية* الحملة الفرنسية على مصر 8188 – 8971م
 احوال مصر االجتماعية واالقتصادية تحت الحكم الفرنسىلقاهرة – مدينة نصر – امتداد مكرم عبيد – المنطقة الثامنة
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 ظهور الحركة الوطنية فى عهد الحملة الفرنسية فشل الحملة الفرنسية ونتائجه*فترة االضطراب السياسى فى مصر  8181 -8188م
* عصر محمد على 8181-8181
 بناء الدولة الحديثة احوال مصر االقتصادية واالجتماعية والثقافية وقوف الدول الكبرى فى وجه النهضة المصرية وانهيار الوحدة العربية التىحاول محمد على بناءها.
* عصر خلفاء محمد على
 احوال مصر االقتصادية واالجتماعية تغلغل راس المال االجنبى فى مصر قناة السويس مقومات الثورة العرابية الثورة العرابية وعوامل فشلها دخول االنجليز مصر ظهووور الحركووة الوطنيووة المصوورية (مصوووطفى كاموول -محموود فريوود) وتشوووكيلاالحزاب السياسية.
 -4معالم مصر الحديثة (ساعتان اسبوعيا)
* المراكز الصناعي بالجمهورية
* المدن الجديدة واالنشطة السكانية بها
* الفنادق والقرى السياحية الحديثة
* المنشآت والتسهيالت الرياضية
* المعالم الحديثة بالقاهرة
لقاهرة – مدينة نصر – امتداد مكرم عبيد – المنطقة الثامنة
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فنادق – مركز المؤتمرات – االوبرا -بانوراما  6اكتوبر
* قناة السويس وتوسعاتها
* االزهر وتطوره كجامعة اسالمية
* المستشفيات والمؤسسات الحديثة
* الحدائق ومراكز الترفية النيلية
* معالم حرب اكوبر 8791
الفصل الدراسى الثانى
 -1تاريخ مصر المعاصر (ساعتان اسبوعيا)
* مصر اثناء الحرب العالمية االولى 8781-8788
* الحركة الوطنية وثورة 8787
* مصر اثناء الحرب العالمية الثانية 8781-8717
* مصر 8718 – 8786
 الموقف الداخلى حرب فلسطين 8781 الغاء معاهدة  8716على يد حكومة الوفد 8711* مصر عام 8711
 احداث القناة حريق القاهرة يناير 8711 نشاط تشكيل الضباط االحرار وقيام الثورة اهداف الثورة والقرارات والقوانين االولى التى اصدرتها حرب 8769 حرب 8791لقاهرة – مدينة نصر – امتداد مكرم عبيد – المنطقة الثامنة
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(ساعتان اسبوعيا)

 -2اثار مصر االسالمية ()2

* اعمال صالح الدين المعمارية (القلعة واالسوار)
* قبة االمام الشافعى
* قبة السادات التعالية
* قبة الخلفاء العباسيبن
* المدرسة اكاملية
* مدرسة وقبة الصالح نجم الدين ايوب
* مدرسة ومدفن المنصور قالوون
* مسجد الظاهر بيبرس
* مدرسة السطان حسن
* خانقاة بيبرس الجاشنكير
* جامع المؤيد شيخ
* جامع وخاتقاه شيخو الناصرى
* الجامع االزرق

* جامع محمد على
 -3فنون اسالمية (ساعتان اسبوعيا)

* جذور الفنون االسالمية

* ميدان الفنون االسالمية
* صور من الفنون االسالمية

(احجاز – رخام -بارو صخرى -خزف – فخار -خشب – عاج – معادن – زجاج .
 الزخرفة االسالمية عبر العصور المختلفة) خطوط وكتابات اثرية عربيا -4لغة مصرية قديمة ()3

(اربع ساعات اسبوعيا)

* اسماء االلهة والقابهم وصفاتهم
* التواريخ وتقسيم الزمن
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* احرف الجر (البسيطة والمركبة)
* الظرف -النفى -الكينونة -صفات الملكية -الصيغ المختلفة السماء االشارة.
* صيغ التقدمة -صيغ مخاطبة االلهة – بقية خراطيش الملوك – بقية اسماء.
االلهة – اسماء المدن والمقاطعات الهامة
* تمرينات
* دراسة لغوية تحليلة على بعض النصوص المصرية.
* نصوص تاريخية -نصوص دينية -قصة مصرية قديمة
 -5ارشاد سياحى تطبيقى () 3

(أربع ساعات اسبوعيا)

* متابعة دراسة المتحف المصرى (الدولة الحديثة ومراجعة شاملة للمتحف المصرى)
* منطقة الفيوم اثارها
* االثار القبطية والمتحف القبطى بالقاهرة
* االثار االسالمية والمتحف االسالمى بالقاهرة
* معالم مصر الحديثة متاحف القاهرة
مقررات  :اللغات االجنبية (لجميع الشعب والسنوات)
(اربع ساعات اسبوعيا – لغة اولى)
(اربع ساعات اسبوعيا – لغة ثانية )
( 1سوواعة اسووبوعيا – مراسووالت سووياحية باللغووة االجنبيووة االولووى للسوونة الرابعووة سووياحة
الفصل الدراسى الثانى )
نظرا لالهمية القصرى للغات االجنبية فى الحقل السياحى والفندقى حيث التعامول
اساسا مع السائح – يركز المنهج على تدريس اللغوات االجنبيوة لويس مون الجهوة النظريوة
فحسووب بوول موون الجهووة التطبيقيووة :محادثووة – صووحف ومجووالت – شوورائف فيووديو كاسوويت-
برامج تلفريونية – مراسالت سياحية.
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وسوووواء بالنسوووبة للمووونهج النظووورى او التطبيقوووى فوووان النصووووص والمصوووطلحات
الخاصوة بالسوياحة والفنوادق واالرشواد السوياحى تتودرج مون الفرقوة االولوى حتوى الرابعووة
بالتنسيق مع مناهج التخصص فى السنوات المتتالية.
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الفرقة  :الرابعة
القسم  :االرشاد السياحى
الساعات
المادة

توزيع الدرجات

األسبوعية
نظرى تطبيقى

زمن االجابة
النهاية

بالساعات

النهاية

اعمال االمتحان االمتحان الكبرى الصغرى
السنه التطبيقى النظرى
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إجمالى عدد الساعات
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باللغات االجنبية
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