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الكودFM 209:

الساعات المعتمدة:ساعتان

 )1األهداف العامة للمقرر:

يه د المقررددلللمق د لأنلمقتشددليالمسددن لرددنلمس د لتشددعلللمقرشددلع لمقسددين ل
عيصال ردنق لمقرادنينلمقرننعنيدللمقرلت شدلل نقسدين للعم اد مالمقرشنع دللردنل
مقتشليالعكيفيللميجن ل نعللق للمقرشكالتلمقتشليعيلل
 )2المخرجات التعليمية المستهدفة ()ILOs

ليع ل رنق لمقرانينلمقرننعنيهلمقرلت شهل نقسين ه.للي لرجلينتلم مثلمقرلت شهل نقسين ه.لليختنللم ا مالمقرشنع هلرنلمقتشليا.لل-لي نللم مثلعيخلجل نتيجهل
لللللللل-ليجرالم

مثلعمقررنلنلل ينهن.ل

للللللل-ليرتلحل نعللق للمقرشكالتلمقتشليعيل.ل
لللللل-ليجرالمقرشنكللمقت لتعمجهلمقسين ه.ل
لللللل-ليكتبلأ نثلعنريل.ل
لللللل-ليستفي لرنلمقرانينلمقرعلعاهلمرنره.ل
لللللل-ليتعمصللل شت لمقعسنقللسعمءل نقكتن للمعل نقكالمل.ل
لللللل-ليستخ ملمقنتلقن صعللعن لمقرعنعرنت.ل
لللللل-ليستخ ملمقرهنلةلف لإع م لمقترنليللمقعنريلل رنهجيللص ي ل.ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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ل
ل

 )3محتويات المقرر

مدخل لنظرية القانون -بعض المصطلحات والمبادئ القانونية
القانون والقواعد االجتماعية األخرى
فروع القانون
القانون  121لسنة  1891الخاص بالمرشد السياحي
نقابة المرشدين السياحيين
إنشاء كليات السياحة و الفنادق والهدف منها
االقرار الوزاري رقم  1982لسنة  1899بتطوير شرطة السياحة
قانون حماية اآلثار
تعريف اآلثار واألخطار التي تواجهها
األحكام العامة للقانون والعقوبات
القواعد القانونية و اإلدارية المنظمة لعمل البعثات األجنبية في
مصر
الغرف السياحية وفق القانون رقم  98لسنة 1899
جرائم المنشآت السياحية و الفندقية
اتحاد الغرف السياحية والمجلس األاعلى للسياحة
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أساليب التقييم:
بحث دوري ( – )%01مناقشات ( – )%01امتحان اعمال سنه ( – )%01امتحان نهاية الفصل ()%61
أهم المراجع بالمكتبه:

ل
مقرننعن ف رصل ين مقشليعل م سالريل عمقتشليعنت مقعاعيل
صعف أ ع شنقب
مقرننعن ف رصل ين مقشليعل مألسالريل عمقتشليعنت مقعاعيل
.جرعل ع مق ري عن
كنيل مق رع
 /مقرسقعقيل مقجزمقيل عن مقجلمقم م قتصن يل  :لمسل ت نينيل تأصينيل ررنلنل ف مقتشليعنت م ل نيل عمقسعليل عمقن نننيل عمقرصليل عمقفلنسيل عغيلان
منعل ر ر ص ق مقرسنع ة
مل مقثرنفل قننشل عمقتعزيا
 /مق لمسل مقرلجعيل قنت معل عمإل ملة مقسنريل قننفنينت مقصن ل  :مقرجن مقخنر

 -مقتشليعنت مق يقيه

.ر ر صن ل
مكن يريه مق ث مقعنر عمقتكنعقعجين
لع

ف مقرننعن عمقتشليعنت م جترنعيل

سن مقجن ي

مدرس المقرر
منسق المقرر
رئيس القسم
التاريخ:

اللواء محمد كامل مرسي
أ.م.د .محمد محمد صالح
أ.م.د .محمد محمد صالح
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