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  سياحة  التخصص

 الجودة في المنشآت السياحية  اسم المادة الدراسية باللغة العربية 

 Quality in tourism establishments االنكليزية باللغة الدراسية المادة اسم

يهدف تدريس هذه المادة إلى تعريف الطالب بماهية الجودة كيف تطورت عبر  ادةــــداف المــــاه
الزمن مع تطور الفكر والفلسفة اإلدارية , حتى وصلت إلى مرحلة إدارة الجودة 
الشاملة , وهي الركيزة األولى التي تعتمدها المنظمات في عالم المنافسة اليوم . 

ية والدولية على حد سواء وعلى تُعتمد في تسويق المنتجات في األسواق المحل
 صعيدي اإلنتاج السلعي والخدمي. 

وقد توخى طرح المادة للطلبة عدم اغفال دور تراثنا اإلسالمي الحنيف في تناوله 
لموضوعة الجودة متمثلة باآليات المنزلة في الذكر الحكيم والدالة على ذلك ومنها 

( فضالً عن 55)يوسف :  )) قال اجعلني على خزائن األرض إني حفيظ عليم((

 األحاديث النبوية الشريفة . 
والمستهدف هنا هو جودة الخدمات السياحية , وال يخفى ما يمثله القطاع السياحي 

ومنها العراق إذا من دور هام وحيوي في النشاط االقتصادي للعديد من بلدان العالم 
ك العديد من الدول التي ما أُستغل بشكل علمي وطالته آليات الجودة ويد التطور, فنا

 تعتمد اقتصاداتها اعتماداً كبيراً على السياحة كمصدر من مصادر الدخل القومي . 
 ومن هذه الدول تونس وإيطاليا واسبانيا وغيرها . 

ويبقى األمل كبيراً في أن يساهم تدريس هذه المادة في تسليح من يعملون غداً في 
لح نحو إيجاد وطن متكامل يعتمد ذاتياً على الوظائف والمناصب بالعلم والعمل الصا

 ا البلد المعطاء . وي في هذموارده للمضي قدماً في دفع عجلة التقدم التنم
     .. وهللا الموفق .... 

 الجودة في المنشآت السياحية :  ادةـــف المـــوص
ة زمنياً من خالل عدة مراحل فمن مرحلالجودة مادة علمية وفلسفة إدارية تطورت 

الفحص إلى مرحلة ضبط الجودة إحصائياً ومن ثم مرحلة التأكد من الجودة 
يشمل مفهوم الجودة كال وضمانها وصوالً إلى مرحلة إدارة الجودة الشاملة . 

 المنتجات السلعية والخدمية على حد سواء . 
ا إدارة الجودة الشاملة مفهوم وفلسفة من الناحية األكاديمية والتطبيقية لها خصائصه

التي تميزها عن باقي المفاهيم اإلدارية , ولها أيضاً أهميتها الكبيرة على أنشطة 
 .  واعمال المنظمات ومنتجاتها وهيكلها التنظيمي ومناخ العمل ... إلخ 

وإلدارة الجودة عناصرها الخاصة بها أيضاً , وللبرنامج الفاعل في تطبيقها 
متطلبات يتوجب توفرها في المنظمة إذا ما أرادت اعتماد فلسفة الجودة الشاملة 

 . كمنهج عمل استراتيجي 
فضالً عن ذلك للجودة الشاملة مرتكزات ال تقوم إال عليها ينبغي على اإلدارة العليا 

  توفيرها إذا ما أرادت تطبيق الجودة الشاملة في المنظمة. في المنظمة 
 اسبوعيا  ساعتان  عدد الساعات النظرية



 ال توجد  عدد الساعات العملية

 صباح عبد الحمزة حسن  اسم التدريسي باللغة العربية

 Sabah Abdul hamza hasan اسم التدريسي باللغة االنكليزية

 مدرس مساعد  اللقب العلمي

 Sabahalmamory67@gmail.com عنوان البريد االلكتروني الجامعي

 07803764035 (whatsappرقم الهاتف الجوال)
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 المنهاج المقرر الجزء النظري 

 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ األسبوع

1 12/12/2020    

2 19/12/2020    

3 26/12/2020    

4 2/1/2021    

   ماهية الجودة   9/1/2021 5

   إدارة الجودة الشاملة     2021 /16/1 6

   أهداف إدارة الجودة الشاملة   23/1/2021 7

   متطلبات إدارة الجودة الشاملة   2021 /30/1 8

   مرتكزات إدارة الجودة الشاملة   6/2/2021 9

   رواد تطور إدارة الجودة الشاملة   13/2/2021 10

   امتحان فصلي   20/2/2021 11

العوامل األساسية لنجاح إدارة الجودة الشاملة +   27/2/2021 12
 الفرق بين اإلدارة التقليدية وإدارة الجودة الشاملة 

  

 جودة التخطيط التنظيمي اإلداري   6/3/2021 13
 التخطيط التنظيمي  أهمية -أ

 مزايا التخطيط التنظيمي  -ب

  

 التنظيم والهيكل التنظيمي   13/3/2021 14
 خطوات التخطيط التنظيمي  -أ

 أدوات التخطيط التنظيمي للجودة الشاملة  -ب

  

 ( ISOالمنظمة الدولية للمواصفات ) 20/3/2021 15

 (  ISOمفهوم وأهمية المنظمة الدولية للمواصفات )

  

مجاميع المتطلبات األساسية للمنظمة الدولية  17/4/2021 16
 ( ISOللمواصفات )

  

   مواصفات اآليزو ومجاالت تطبيقها  24/4/2021 17

   حلقات السيطرة النوعية  2021 /1/5 18

   مفهوم حلقات السيطرة النوعية  8/5/2021 19

   تطور حلقات السيطرة النوعية  15/5/2021 20

   أهمية حلقات السيطرة النوعية  22/5/2021 21

   األساليب العلمية المستخدمة في السيطرة النوعية  29/5/2021 22

   متطلبات النجاح لحلقات الجودة  5/6/2021 23

   مشكالت حلقات السيطرة النوعية في البلدان النامية  12/6/2021 24

عالقة مفهوم حلقات الجودة بمفهوم إدارة الجودة  2021 /19/6 25
 الشاملة 

  

 الميزة التنافسية   26/6/2021 26
 مفهوم الميزة التنافسية  -أ

دور إدارة الجودة الشاملة في تحقيق  -ب
 الميزة التنافسية . 

  

 صناعة السياحة  3/7/2021 27
 مفهوم صناعة الفنادق  –صناعة الفنادق  -أ

 التطور التاريخي لصناعة الفنادق  -ب
 جمعيات الفنادق  -ت

  

   المشكالت التي تواجه صناعة الفنادق  10/7/2021 28

   متطلبات النجاح في صناعة الفنادق   17/7/2021 29

   عالقة الفنادق بصناعة السياحة  24/7/2021 30

 

  



 المنهاج المقرر الجزء العملي 

 

 المالحظات المادة العلمية النظرية المادة التاريخ األسبوع
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 المصادر

  :المراجع الرئيسية 

إدارة  الجامعة الهاشمية , –أستاذ إدارة األعمال , كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية  أ. د خضير كاظم حمود , -1

 .  2000دار المسيرة ,  الجودة الشاملة ,

محمود عبد الفتاح رضوان , خبير التدريب والتنمية اإلدارية , المستشار التدريبي لدى المجموعة العربية ,  -2

لنشر, الطبعة وافكر وفلسفة .. قبل أن يكون تطبيق , القاهرة المجموعة العربية للتدريب  –إدارة الجودة الشاملة 

 .  2012األولى 

المفهوم والفلسفة والتطبيقات ,  –أ. د بهجت عطية راضي , أ.م.د هشام يوسف العربي . إدارة الجودة الشاملة  -3

 .  2016شركة روابط للنشر وتقنية المعلومات , 

 : المراجع المساعدة 

يجي للخدمات السياحية في تحقيق رضا م . م أحمد كاظم بريس , م .م بشار عباس الحميري , أثر المزيج الترو -1

دراسة ميدانية على عينة من المنشآت السياحية في محافظة كربالء , بحوث المؤتمر العلمي الثالث  –الزبون 

 لجامعة أهل البيت )عليهم السالم( , السنة غير مذكورة . 

 


