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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ة يالسياح العلوم كلية

 قسم إدارة المؤسسات الفندقية

 1027 – 1026الخطة السنوية 

 (فندقٌةالمعال  األإدارة : ) المادة

 : الثلنٌة المرحلة

 :األهداف

 

 

 

 

 

 األول( المحتوى : )الفصل

 المادة النظرية السبوعا

  .فروع اإلدارة –أهاٌتهل  –افهوم اإلدارة  –افهوم الانظاة  –الهً العالٌة اإلدارٌة  1

  .التنظٌم –التخطٌط  –وظلئف اإلدارة  –أنشطة الانظاة  2

 .الرقلبة –حفٌز تال –التوجٌه  –اتخلذ القرار  3

 .أنالط السلوك اإلداري –الفرق بٌن القلئد والادٌر  –الادٌر  –صفلت القلئد  –افهوم القٌلدة  4

  .االستراتٌجٌةاكونلت معالٌة االدارة  – االستراتٌجٌةافهوم اإلدارة  5

  .االستراتٌجٌة)تكالة( اكونلت معالٌة االدارة  6

 .صنلمعة الضٌلفة 7

 االتجلهلت –الانظالت العللاٌة الفندقٌة  –تطور الصنلمعة الفندقٌة وتلرٌخ ظهور الفنلدق  8

 .الحدٌثة للصنلمعة الفندقٌة

  .أنوامعهل –أهاٌتهل  –افهوم الاؤسسة الفندقٌة  9

  العواا  التً تسلمعد معلى نجلحهل. –خصلئصهل  –وظلئف الاؤسسة الفندقٌة  11

اعلٌٌر التصنٌف الفندقً  –أهاٌته  –افهواه  –التصنٌف الفندقً  –الصعوبلت التً تواجههل  11

  .فً العراق

  .أنوامعهل –أهاٌتهل  –افهوم الخداة  –الخدالت الفندقٌة  12

  .طبٌعة العا  الفندقً –استوٌلت الخداة الفندقٌة  –خصلئص الخداة الفندقٌة  13

 .طبٌعة الاوارد البشرٌة الفندقٌة –آثلر العا  الفندقً اإلٌجلبٌة والسلبٌة  14

  .اقتضٌلت نجلحه –اؤهالت العا  الفندقً  –الصلة بٌن أقسلم الفندق  15

 

 : الفصل الثاني

 .العالٌلت اإلدارٌة –اإلدارة  –الانظاة تعرٌف الطللب بافلهٌم  .1
 .وظلئف اإلدارة فً الانظالتدراسة  .2
  .وصٌلغتهل االستراتٌجٌةاإلدارة دراسة  .3
 .تعرٌف الطللب بصنلمعة الضٌلفة ومعالقتهل بللصنلمعة السٌلحٌة .4
 .الاؤسسة الفندقٌة وأقسلاهل وإدارتهلدراسة  .5
 .طبٌعة العا  الفندقً وكفلءة األداءدراسة  .6
   .واالتجلهلت الخداٌة الحدٌثةتعرٌف الطللب ببٌئة الاؤسسة الفندقٌة  .7
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 المادة النظرية االسبوع

 .االتجلهلت الحدٌثة فً تقدٌم الخدالت الفندقٌة 1

 .أنواع األسواق الفندقٌة –األهداف  –األهاٌة  –الافهوم  –التسوٌق الفندقً  2

  .الازٌج التسوٌقً الفندقً –التسوٌقٌة  االستراتٌجٌة 3

 .الازٌج التروٌجً الفندقً -تكالة الازٌج التسوٌقً الفندقً  

  .استوٌلت إدارتهل –أهاٌتهل  –افهوم اإلدارة الفندقٌة  4

 .دور التلوث البٌئً معلى الفنلدق –افهوم بٌئة الفندق  –اإلدارة البٌئٌة للفنلدق  5

 .واستدااتهلتناٌة الاؤسسة الفندقٌة  6

  .أسبلب نشوء التنظٌم الفندقً -الافهوم  –الهٌك  التنظٌاً للفنلدق  7

 العواا  الاؤثرة معلى الهٌك  التنظٌاً. –أنواع الهٌلك  التنظٌاٌة الفندقٌة  8

 .الاكتب األالاً –أقسلم الاؤسسة الفندقٌة  9

 .تكالة أقسلم الاكلتب األالاٌة 11

  .التدبٌر الفندقً –قسم األغذٌة والاشروبلت  11

 .قسم الاحلسبة الفندقٌة –إدارة الاوارد البشرٌة الفندقٌة  12

 .والسالاةقسم الهندسٌة والصٌلنة  13

 .تكالة اوضوع أقسلم الاؤسسة الفندقٌة 14

 .معقد اإلٌواء 15

 

 

 : الكتب المنهجية

 احاد ٌوسف دودٌن األمعال  الحدٌثةإدارة 

 معصلم حسن السعٌدي إدارة الانظالت الفندقٌة

 معبوديزٌد انٌر  2118 -إدارة الانشآت السٌلحٌة والفندقٌة 

 معبد العزٌز د. الهر 2111 -معلم إدارة الفنلدق 

 ساٌر خلٌ  شاطو االدارة الفندقٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق

Hotel and Tourism Industry Dr. Mouafak Adnan & Dr. Remi F. Tawil 
 تٌاألنترن الشبكة العنكبوتٌة
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 : توزيع الدرجات

 

 

 

 

 

 :  سياسة الدرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مع تمنياتي لطلبتنا األعزاء بدوام الموفقية والنجاح

 

 

 

 

 مدرس المادة                                                                                             

 ظافر عبيد فرجم.م                       

 .الغٌلب والنشلطالحضور ودرجلت(  5درجلت( + ) 11) ااتحلن( وك  ااتحلنلنالفص  األو  : ) .1

 .والنشلط الحضور والغٌلبدرجلت(  5درجلت( + ) 11) ااتحلن( وك  ااتحلنلنالفص  الثلنً : ) .2

 درجة(. 51النهلئً : ) االاتحلن .3

 الحضور إلزااً وٌتم تسلٌم الغٌلبلت للقسم بعد ك  احلضرة. .1

 ٌتم معرض بوربوٌنت ٌوضح تفلصٌ  الاحلضرة. .2

% بعذر  15% ان السلمعلت الاقررة بدون معذر رساً أو  11الطللب راسبلً إذا تجلوزت غٌلبلته  ٌعتبر  .3

 رساً ٌقرره اجلس الكلٌة.

او الشهرٌة أو الفصلٌة أو النهلئٌة ٌعتبر راسبلً  األسبومعٌةالٌواٌة أو  االاتحلنلتإذا ثبت غش الطللب فً أي ان  .4

 فص  ان الكلٌة وٌرقن قٌده ان سجالتهل. فً جاٌع الاواد لتلك السنة وإذا تكرر ذلك ٌ


