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  وائل محمد عبد النبى.  د                                     محاسبھ فندقیھ        : ماده 

  
 طرق الرقابة علي االغذیة والمشروبات  -١

، ئمة اسعار ال سوق قا،نموذج االستالم ، امر الشراء ، طلب الشراء (الدورة المستندیة لالستالم والتخزین  -٢
 )التقریر الیومي لالستالم  ، اذن الصرف

 طرق احتساب تكالیف االغذیة والمشروبات  -٣

 المواصفات القیاسیة للوجبات  -٤

 تقاریر محاسبة تكالیف االغذیة والمشروبات بالفنادق  -٥

 تسعیر المواد المنصرفة من المخازن  -٦

 طرق صرف المواد من المخازن  -٧

 بطاقة الصنف  -٨

 ن وطرق الجرد الفعلي في منشات صناعة الضیافة جرد المخاز -٩

  تعریف خصائص محاسبة تكالیف  ودورھا في السیطرة علي تكالیف االغذیة والمشروبات  - ١٠

 
  وائل محمد عبد النبى.  دالتشریعات السیاحیھ والفندقیھ                                     : ماده 

 
 تعریف القانون واھدافھ -١

 نون واالخالق وقواعد الدین في صناعة الضیافة دور كال من القا -٢

 انواع القانون والجھات القضائیة في مصر  -٣

 تعریف المنشات الفندقیة والتزامات المنشات الفندقیة اتجاة وزارة السیاحة  -٤

  عقد االیواء الفندقي  -٥

 غرفة المنشات الفندقیة  -٦

  التشریعات الغذائیة ودورھا في الحفاظ علي سالمة النزالء -٧

 .قوق العاملین في صناعة الضیافة طبقا للقانون  ح -٨

 تشریعات حمایة نھر النیل  من التلوث -٩

 التزامات النزالء المترددین علي المنشات الفندقیة    - ١٠
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Subject: Specialized English Language 3         Dr.Mohammed Taha 
 
  

1. The Importance of Hospitality  

2. Types of Hotels 

3. Types of Restaurants 

4. Menu Planning 

5. Food and Beverage Operations 

6. Check-in Procedures 

7. Check-out Procedures 

8. Food Safety 

9. Customer Satisfaction  

10. Service Quality  

  

 محمد فاروق.      دQuick Service Restaurants   السریعھمطاعم الخدمھ : الماده
  
  

Restaurants Classifications and Types  1  تصنیفات وأنواع المطاعم 

Quick Service Restaurants Types  2 أنواع مطاعم الخدمة السریعة 

Unique Characteristics for Quick Service Restaurants  3 مطاعم الخدمة السریعةالسمات والخصائص الفریدة الممیزة ل 

Reasons for Quick Service Restaurants Popularity   4  مطاعم الخدمة السریعة)شعبیة(أسباب زیادة اإلقبال على 

Main Features of Quick Service Restaurants Chains Offer   5  مطاعم الخدمة السریعةالسمات الرئیسیة لما تقدمھ سالسل 

Food Production Methods for Quick Service Restaurants  6 مطاعم الخدمة السریعةغذیة بطرق إنتاج األ 

Food Service Methods for Quick Service Restaurants  7 مطاعم الخدمة السریعةطرق تقدیم الخدمة ب 

Top International Chains for Quick Service Restaurants  8 مطاعم الخدمة السریعةأكبر السالسل العالمیة ل 

Advantages and Disadvantages for Quick Service Restaurants  9 إیجابیات وسلبیات مطاعم الخدمة السریعة 

Quick Service Restaurants Menus  10 مطاعم الخدمة السریعةقوائم الطعام ب 
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 عبد المنعممحمد .  د                                      اداره الموارد البشریھ: الماده
  
  

  أھداف ادارة الموارد البشریة والتطور التاریخى لھا ومبررات دراستھامفھوم -١

 تخطیط الموارد البشریة -٢

 استقطاب الموارد البشریة -٣

 المسار الوظیفى للموارد البشریة -٤

 تحلیل الوظائف لالفراد  -٥

 التدریب ومراحلھ وتصمیم البرنامج التدریبى -٦

  نظریات الدوافع وأھمیتھا -٧

  

 احمد ابو النصر.  د                                      الطعامالتغذیھ وقوائم : الماده
  

 وظائفھا وحاالت النقص والزیاده لتناولھا : العناصر الغذائیة  .١

 الھرم الغذائي ودوره في تكوینھ وجبھ غذائیھ صحیة  .٢

 اإلعتبارات الواجب مراعاتھا قبل الـبدء في تخـطیط القائمة  .٣

 طعـــام من حیث مستوي األسعاراألنواع المختلفھ لقوائــم ال .٤

 األنواع المختلفھ لقوائــم الطعـــام من حیث نوع الوجبة .٥

 األنواع المختلفھ لقوائــم الطعـــام من حیث نوع مكان خدماتھا  .٦

 األنواع المختلفھ لقوائــم الطعـــام من حیث نوع المناسبھ  .٧

 األسس العالمیة لكتابة قائمة الطعام .٨

 مة الطعام في المطاعم الكالسیكیة العناصر المكونھ لقائ .٩

 الطرق العلمیة لھندسة قوائم الطعام  .١٠
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 ھانى صالح. د                                               اداره الحفالت والمؤتمرات: الماده
  
 .أھمیة قطاع التسویق والمبیعات فى المنشآت الفندقیة -١

 . أرباح المنشاة الفندقیةدور قسم أنشطة المؤتمرات فى تعظیم -٢

 .أھمیة سیاحة المؤتمرات ودورھا فى زیادة إیرادات المنشأة الفندقیة -٣

 .التوصیف الوظیفى للعاملین فى إدارة الحفالت والمؤتمرات -٤

 .أنواع المؤتمرات فى المنشات الفندقیة -٥

 .مؤتمرتدعیم فرص نجاح الات ل من قبل منظمى المؤتمرات الواجبةاالعتبار -٦

 .األنواع الرئیسیة من الحفالت واالجتماعات فى المنشات الفندقیة -٧

    .الخدمات الرئیسیة الالزمة إلنجاح انعقاد المؤتمرات فى المنشآت الفندقیة -٨

 .معاییر اختیار أثاث قاعات المؤتمرات بالمنشأة الفندقیة -٩

 . بالمنشأة الفندقیةأدوات قاعة المؤتمراتآلیة تحدید أعداد معدات و -١٠
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